
 

வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 
& 

   சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 
 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பபறுவதற்கு 
 

 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பு - 2006  

அட்டவரண வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம்  

“பி1” வரக – சிறு கனிமம் -குழும வரக-வனம் அல்லாத நிலம் 

குழும சுைங்கங்களின் பைப்பளவு = 9.28.5 பெக்டை் 
திரு M. சண்முகம் சாதாைணக் கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி 

மூடுதுரற கிைாமம், மமட்டுப்பாரளயம் தாலுக்கா, மகாயம்புத்தூை் மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு  

புல எண்.410/1A மற்றும் 410/1B, பைப்பளவு: 1.43.5 பெக்மடை் 

திட்ட ஆதைவாளை் 

திரு. M. சண்முகம், 
த\பப. முத்துசாமி கவுண்டை், 

எண்.36, காயிமதமில்லத் பதரு, மத்தம்பாரளயம் சாரல, 

புஞ்ரச புளியம்பட்டி அஞ்சல், சத்தியமங்கலம் தாலுக்கா, 

ஈமைாடு மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு மாநிலம் - 638 459. 

 

பபறப்பட்ட குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) படி 

Lr. No. SEIAA- TN/F.No.9033/SEAC/ToR-1155/2022 Dated: 06.06.2022 

MoEF & CC - S.O. 2269 (இ) மததி: 01.07.2016 அறிவிப்பின் படி குழுமப் பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது 

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகை் 

ஜிமயா எக்ஸ்பபாளமைசன் அண்டு ரமனிங் பசால்யுசன்ஸ்  

பரழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ரவத ஆசிைமம் சாரல, அழகாபுைம்,  

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாைம்  பபற்ற பிைிவு 1, 28 & 38 வரக ‘A’  
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1922/SA 0139 

பதாரலமபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வலலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

http://www.gemssalem.com/


 

எளிதான பிரதிநிதித்துவத்திற்காக, முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் மற்றும் 

ஏற்கனவவ உள்ள குத்தலக குவாரிகள் கீவே குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன.  
 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 

பைப்பளவு 

(பெக்மடை்
) 

நிரல 

P1 

திரு. M. சண்முகம், 

த/மப.முத்துசாமி கவுண்டர,் 

எண்.36, காயிவத மில்லத் 
மதரு, 

மாதம்பாலளயம் வராடு, 

 புஞ்லச புளியம்பட்டி, 

சத்தியமங்கலம் தாலுகா, 

ஈவராடு மாவட்டம் 

 
410/1A, 1B 

1.43.5 

ToR Obtained vide 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.9033/SEAC/

ToR-1155/2022 

Dated:06.06.2022 

P2 

திரு. K. காளிசாமி 

எண்.5/113, காரப்பாடி 

(அஞ்சல்), 

புஞ்லச புளியம்பட்டி 

வழியாக, சத்தியமங்கலம் 

தாலுக்கா, 

ஈவராடு மாவட்டம் - 638 459 

409/1B2, 409/2 

& 409/3 
1.73.0 

விண்ணப்பம் 

மசயலாக்கப் 

பட்டது 

P3 

திரு. M. S. மணிவாசகம், 

த/ப. N. M. சண்முகம், 

எண்.7/171, மநலிபாலளயம், 

ஆலத்தூர ்கிராமம், 

அவிநாசி தாலுக்கா, 

திருப்பூர ்மாவட்டம் 

407/1,2,3,4, 

409/1A, 

462/1A2 & 

462/1B 

2.91.5 

விண்ணப்பம் 

மசயலாக்கப் 

பட்டது 

பமாத்தம் 6.08.0 பெக்மடை ்

நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) நிரல 

E1 

M/s. மவங்கவடஸ்வரா புளு  

மமட்டல்ஸ்,  

திரு.ப.நந்தகுமார ்

(பங்குதாரர)், 

எண். 486/3B, மங்களகலர 

புதூர,் காரமலட, 

வமடட்ுப்பாலளயம் 

தாலுக்கா, 

வகாயம்புத்தூர ்மாவட்டம் - 

641 104 

460/1(P) & 

461 
3.20.5 24.03.2022 – 23.03.2027 

பமாத்தம் 3.20.5 பெக்மடை் 
பமாத்த குழுமப் பைப்பளவு 9.28.5 பெக்மடை் 

குறிப்பு:- 

• குழுமப் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) வததி: 

01.07.2016 

 

 



 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இணக்கம் 

P1 – திரு. M.சண்முகம் 

“ToR issued vide Lr No. SEIAA- TN/F.No.9033/SEAC/ToR-1155/2022 Dated: 06.06.2022” 

குறிப்பிட்ட நிபந்தரனகள்  

1 குவாரி மற்றும் சுற்றியுள்ள வாே்விடங்கலளக் 

கருத்தில் மகாண்டு குழுமக் குவாரியில் 

வமற்மகாள்ளப்படும் சுரங்க நடவடிக்லககளால் 

ஏற்படும் ஒடட்ுமமாத்த மற்றும் விரிவான தாக்க 

ஆய்லவ, குறிப்பாக காற்று மாசுபாடு, நீர ்

மாசுபாடு மற்றும் சுகாதார பாதிப்புகள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் சுற்றுசச்ூேலலக் 

குறிப்பிடுவதன் மூலம் ஆதரவாளர ் வமற்மகாள்ள 

வவண்டும், அதன்படி சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் 

திட்டம் தயாரிக்கப்பட வவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்மகாண்டார ்

ஒடட்ுமமாத்த சுற்றுசச்ூேல் தாக்க 

மதிப்பீடட்ு ஆய்வு அத்தியாயம் 7, 

பக்கம் எண்:.136-141 இல் 

விவரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

ஒரு விரிவான EMP அத்தியாயம் 10, 

பக்கம்: 145 இல் 

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

2 PP புகே்மபற்ற நிறுவனத்துடன் 

கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு மற்றும் அதிரவ்ு 

ஆய்லவ வமற்மகாள்ள வவண்டும் மற்றும் EIA 

அறிக்லகயுடன் அலத வேங்க வவண்டும். 

ஆய்வு அறிக்லக இறுதி EIA/EMP 

அறிக்லகயில் சமரப்்பிக்கப்படும். 

3 சான்றளிக்கப்பட்ட EC இணக்க அறிக்லக EIA 

அறிக்லகயில் வசரக்்கப்படும் 

CCR இறுதி EIA/EMP அறிக்லகயில் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

4 15.01.2016 க்குப் பிறகு முன்மமாழியப்படட் சுரங்க 

குத்தலகப் பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்லககலள 

முன்மமாழிபவர ் ஏற்கனவவ 

வமற்மகாண்டிருந்தால், முன்மமாழிபவர ் AD/DD, 

சுரங்கங்களில் இருந்து பின்வரும் விவரங்கலள 

அளிக்க வவண்டும், 

a) AD/DD சுரங்கங்களால் வேங்கப்பட்ட கலடசி 

பணி அனுமதியுடன் முந்லதய சுரங்கங்களின் 

மசயல்பாடு மற்றும் நிறுத்தத்தின் காலம் என்ன? 

b) மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட கனிமங்களின் அளவு. 

c) எந்த ஒரு வருடத்திலும் அலடந்த அதிகபடச் 

உற்பத்தி 

ஈ) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆேத்தின் 

விவரம். 

e) முன்னர ் அலடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்லமயான ஆேம். 

f) அந்த குத்தலக பகுதியில் ஏற்கனவவ 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட நபரின் மபயர.் 

g) EC மற்றும் CTO ஏற்கனவவ மபற்றிருந்தால், அதன் 

நகல் சமரப்்பிக்கப்படும். 

h) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 

(அல்லது EC வேங்கப்படட்ால்) நிரண்யிக்கப்பட்ட 

மபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் வமற்மகாள்ளப்பட்டதா. 

உத்வதச திட்டப் பகுதியில் ஏற்கனவவ 

சுரங்க நடவடிக்லக 

வமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

முந்லதய குத்தலகதாரர:் திரு.எம். 

சண்முகம், 

நடவடிக்லக எண். Rc.No. 

880/சுரங்கங்கள்/2015, 

நாள்: 17.09.2016, 

முந்லதய குத்தலக காலம் 

17.09.2016 முதல் 16.09.2021 வலர - 5 

ஆண்டுகள் 

சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி எண் 

Lr.No. SEIAA-TN/F.No.5065/1(a)/3220/2016 

வததி:06.07.2016 

EC அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆேம் = 22m bgl 



 

5 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் அலனத்து மூலல 

ஒருங்கிலணப்புகளும், உயர ் மதளிவுத்திறன் 

மகாண்ட படத்மதாகுப்பு/நிலப்பரப்பு தாள், 

புவிப்புறவடிவியல், பாலறயியல் மற்றும் சுரங்க 

குத்தலக பகுதியின் புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்டிருக்க வவண்டும். 

முன்மமாழியப்பட்ட பகுதியின் அத்தலகய படம் 

நில பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (லமய 

மற்றும் இலடயக மண்டலம்) பிற சுற்றுசச்ூேல் 

அம்சங்கலள மதளிவாகக் காட்ட வவண்டும் 

குத்தலக பகுதியின் 

ஒருங்கிலணப்புகள் - அத்தியாயம் 2, 

அட்டவலண 2.2, பக்கம்:12. 

குத்தலகப் பகுதியின் உயர ்

மதளிவுத்திறன் படங்கள் - 

அத்தியாயம் 2, படம் 2.1, பக்கம்:11. 

குத்தலக பகுதியின் புவியியல் 

வலரபடம் - அத்தியாயம் 2, படம் 2.9, 

பக்கம்:22. 

குத்தலக பகுதியின் புவியியல் 

வலரபடம் - அத்தியாயம் 2, படம் 2.8, 

பக்கம்:21. 

6 குழுமம், பசுலம அரண், வவலி வபான்றவற்லற 

உள்ளடக்கிய ட்வரான் வீடிவயா சரவ்வலய PP 

வமற்மகாள்ளும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

7 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, 

ஏற்கனவவ உள்ள மரங்கலள நடவு மசய்தல் 

மற்றும் அருகிலுள்ள குவாரிகள் மற்றும் 

நீரந்ிலலகளுக்கு இலடவய உள்ள பாதுகாப்பு தூரம் 

உள்ளிட்ட சுற்றளவில் வபாதுமான வவலிகள், 

பசுலம அரண் ஆகியவற்றின் புலகப்படங்கலள 

ஆதரவாளர ்வேங்க வவண்டும். 

வவலி & பசுலம அரண் வமம்பாடட்ு 

புலகப்படங்கள் அத்தியாயம் எண்.2, 

படம் எண் 2.1, பக்கம் எண் 10 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

திட்டப் பகுதிக்குள் மரங்கள் 

மவட்டப்படாமல் ஏற்கனவவ உள்ள 

குவாரி இது. 

8 திட்ட ஆதரவாளர ் கனிம இருப்புக்கள் மற்றும் 

சுரங்க இருப்புக்கள், திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி 

திறன், முன்மமாழியப்பட்ட வவலல முலற, 

நியாயப்படுத்துதல், சுற்றுசச்ூேலின் சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

தாக்கங்கள் மற்றும் அதற்கான தீரவ்ு 

நடவடிக்லககள் ஆகியவற்லற வேங்க வவண்டும். 

அத்தியாயம் 2, அட்டவலண: 2.4, 

பக்கம்: 17 இல் மகாடுக்கப்பட்ட 

விவரங்கள். 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள் 

மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

அத்தியாயம்:4, பக்கம் எண். 104-123 

இல் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன 

9 சுரங்கச ் சட்டம்' 1952 மற்றும் MMR, 1961 இன் 

விதிகளின்படி, பாதுகாப்லப உறுதி மசய்வதற்காக 

விஞ்ஞான ரீதியாகவும் முலறயாகவும் 

குவாரிகலள வமற்மகாள்வதற்காக 

நியமிக்கப்பட்ட பல்வவறு சட்டப்பூரவ் அதிகாரிகள் 

மற்றும் பிற தகுதி வாய்ந்த நபரக்லள 

நியமிப்பலதக் குறிக்கும் நிறுவன 

விளக்கப்படத்லத திட்ட ஆதரவாளர ் வேங்குவார.் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூேலல பாதுகாக்க வவண்டும். 

திறலமயான நபரக்லளக் குறிக்கும் 

இந்த சுரங்கத் திட்டத்தின் நிறுவன 

விளக்கப்படம் அத்தியாயம் 

எண்.6.பக்கம் எண்.127ல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

1

0 
திட்ட ஆதரவாளர,் 1 கிமீ (சுற்றளவு)க்குள் நிலத்தடி 

நீர ் இலறத்தல் மற்றும் திறந்தமவளி கிணறுகள் 

மற்றும் வமற்பரப்பு நீரந்ிலலகளான ஆறுகள், 

மதாட்டிகள், கால்வாய்கள், குளங்கள் 

வபான்றவற்றின் எண்ணிக்லகலய விவரிக்கும் 

நீரம்ட்டத்தின் விளிம்பு வலரபடத்லத கருத்தில் 

மகாண்டு நீர-்புவியியல் ஆய்லவ வமற்மகாள்ள 

வவண்டும். சுரங்க நடவடிக்லககளால் 

கிணறுகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகலள 

மதிப்பிடுவதற்காக PWD/TWAD இலிருந்து 

ஆய்வுப் பகுதியில் நீரவ்ளவியல் ஆய்வு 

நடத்தப்பட்டது. திறந்த கிணறுகள் 

மற்றும் ஆே்துலளக் கிணறுகள் 

பற்றிய விவரங்கள், விளிம்பு 

வலரபடங்களுடன் இந்த EIA 

அறிக்லகயில் அத்தியாயம்:3, பக்கம்: 

85-92 இல் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 



 

பருவமலே மற்றும் பருவமலே அல்லாத 

பருவங்களுக்கு வசகரிக்கப்பட்ட நீர ் நிலல 

தரவுகளுடன். உண்லமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பலடயில், வவலல மசய்வது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது மதளிவாகக் 

காடட்ப்படலாம். இது சம்பந்தமாக வதலவயான 

தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் வேங்கப்படலாம். 

1

1 
வமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், காற்றின் 

தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் 

வபாக்குவரத்து/வாகன இயக்கம் ஆய்வு உட்பட 

தாவரங்கள்/விலங்குகள் மதாடரப்ான 

சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் 

அளவுருக்களுக்கான அடிப்பலடத் தரலவ 

முன்மமாழிபவர ்அளிக்க வவண்டும். 

அடிப்பலடத் தரவு அத்தியாயம்:3, 

பக்கம்:32-80 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

1

2 
ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், இனங்களின் 

மபயர,் வயது, விட்டம் வபான்றலவ) சுரங்க 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி & 300 மீ 

இலடயக மண்டலம் மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயின் வபாது அதன் வமலாண்லம 

ஆகிய இரண்டிலும் வமற்மகாள்ளப்பட வவண்டும். 

இது ஏற்கனவவ உள்ள குவாரியாகும், 

முன்மமாழியப்பட்ட எக்ஸ்கவவட்டர ்

பகுதிகளுக்குள் மரங்கள் இல்லல, 

பாதுகாப்பு தலடக்குள் அலமந்துள்ள 

மரங்கள் பராமரிக்கப்படும். 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ள தாங்கல் 

மண்டலத்தில் உள்ள மரங்களின் 

விவரங்கள். பக்கம் எண்.91.. 

1

3 
முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான விரிவான 

கண்ணிமவடி மூடல் திடட்ம் EIA/EMP அறிக்லகயில் 

இடம் சாரந்்ததாக இருக்க வவண்டும். 

சுரங்க மூடல் திட்டம் அத்தியாயம்:4, 

பக்கம்:123 இல் விவரிக்கப்படட்ுள்ளது 

1

4 
மபாது விசாரலண விளம்பரம் ஒரு மபரிய வதசிய 

நாளிதழிலும், மிகவும் புேக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு 

வட்டார மமாழி நாளிதழிலும் மவளியிடப்படும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

1

5 
PP ஆனது EIA அறிக்லக, நிரவ்ாகச ்சுருக்கம் மற்றும் 

மபாது விசாரலண மதாடரப்ான பிறவற்லற தமிே் 

மமாழியிலும் தயாரிக்க வவண்டும்/காட்ட 

வவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

1

6 
2016 இன் O.A No.l86 (M.A.No.350/2016) மற்றும் O.A 

எண்.200/2016 மற்றும் ஓ.ஏ.எண்.580/2016 

(M.A.No.1182/2016) மற்றும் O.A.No.102/2017 மற்றும் 

O.A.No.404/2016 (M.A.No.758/2016, M.A.No.920/2016, 

M.A.No. 1122/2016, M22/A2016, M2 & M.A. No.843/2017) 

மற்றும் O.A.No.405/2016 மற்றும் O.A.No.520 of 2016 

(M.A.No. 981/2016, M.A.No.982/2016 & M.A.No.384/2017). 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

1

7 
திட்டத்லதச ் சுற்றி பசுலம அரண் வநாக்கம் 

தப்பிவயாடிய உமிே்வுகள், காரப்ன் 

வரிலசப்படுத்துதல் மற்றும் உருவாக்கப்படும் 

இலரசச்லலக் குலறப்பது, வமலும் அேகியலல 

வமம்படுத்துவது. DFO, மாநில வவளாண்லமப் 

பல்கலலக்கேகம் மற்றும் உள்ளூர ்பள்ளி/கல்லூரி 
அதிகாரிகளுடன் கலந்தாவலாசித்து 

பின்னிலணப்பில் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளபடி பரந்த 

அளவிலான உள்நாடட்ு தாவர இனங்கள் நடப்பட 

ToR பிற்வசரக்்லகயில் 

குறிப்பிடட்ுள்ளவாறு பாதுகாப்புத் 

தலடயில் இனங்கள் நடவு மசய்ய 

முன்மமாழியப்படட்ுள்ளன. 

முன்மமாழியப்பட்ட இனங்கள் 

அத்தியாயம் எண் 4 பக்கம் எண்.119 

இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 



 

வவண்டும். பூரவ்ீக வதாற்றம் மகாண்ட 

அடரத்்தியான/மிதமான விதானம் மகாண்ட தாவர 

வலககலளத் வதரந்்மதடுக்க வவண்டும். 

புதரக்ளுடன் மாறி மாறி 

சிறிய/நடுத்தர/உயரமான மரங்களின் இனங்கள் 

கலந்த முலறயில் நடப்பட வவண்டும். 

1

8 
உயரமான/ஒரு வருடம் பேலமயான 

மரக்கன்றுகலள மபாருத்தமான அளவு லபகளில் 

வளரக்்க வவண்டும், முன்னுரிலம சுற்றுசச்ூேலுக்கு 

உகந்த லபகலள, குறிப்பிட்ட தளத் வதரவ்ுகள் 

மதாடரப்ாக, உள்ளூர ் வன 

அதிகாரிகள்/தாவரவியலாளர/்வதாட்டக்கலல 

வல்லுநரக்ளின் ஆவலாசலனயின்படி, சரியான 

தப்பிக்கும் இடத்தில் நட வவண்டும். 

முன்மமாழிபவர ் குலறந்தபடச்ம் 3 மீட்டர ் அகலம் 

மகாண்ட திட்டத் தளத்தின் எல்லலமயங்கும் GPS 

ஆயத்மதாலலவுகளுடன் பசுலம அரண் பகுதிலய 

ஒழுங்கலமக்கப்பட்ட முலறயில் ஒதுக்க 

வவண்டும். 

முந்லதய மசயல்பாட்டிற்கான 

இணக்க அறிக்லக இறுதி EIA 

அறிக்லக சமரப்்பிக்கப்படும். 

1

9 
வபரிடர ் வமலாண்லமத் திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ு, 

EIA/EMP அறிக்லகயில் வசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம்:7, பக்கம்.எண்:132 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

2

0 
இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் வமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்படட்ு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 

வசரக்்கப்படும் 

அத்தியாயம்:7, பக்கம்.எண்:130 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது 

2

1 
குறிப்பிட்ட தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

பற்றிய ஆய்வுகள் உள்ளூர ் பள்ளி/கல்லூரி 
மாணவரக்ளின் உதவியுடன் வமற்மகாள்ளப்படும், 

வமலும் அலவ EIA அறிக்லகயில் வசரக்்கப்படும் 

அத்தியாயம்:3, பக்கத்தில் விவரங்கள் 

பட்டியலிடப்படட்ுள்ளன. எண்:81-94. 

2

2 
சமூக-மபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 

நடவடிக்லகயிலிருந்து 5 கிமீ இலடயக 

மண்டலத்திற்குள் வமற்மகாள்ளப்பட வவண்டும். 

திட்ட ஆதரவாளரால் வேங்க முன்மமாழியப்படட் 

உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு சமூக-மபாருளாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் மசல்வாக்கின் 

நடவடிக்லககள் சுட்டிக்காட்டப்பட வவண்டும். 

முடிந்தவலர, மசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 

மகாடுக்கப்படலாம். 

அத்தியாயம்:3, பக்கத்தில் விவரங்கள் 

பட்டியலிடப்படட்ுள்ளன. எண்:94-104. 

2

3 
தற்வபாது EC வேங்கப்பட்ட உத்வதச குவாரி 
தளத்தில் ஏவதனும் குவாரி நடவடிக்லககள் 

வமற்மகாள்ளப்படட்ிருந்தால், திட்ட 

முன்மமாழிபவர,் முந்லதய வதரத்ல் 

ஆலணயத்தில் மகாடுக்கப்பட்ட EC 

நிபந்தலனகளுக்கு விரிவான இணக்கத்லத, 

MoEF&CC, பிராந்திய அலுவலகத்தால் முலறயாக 

சான்றளிக்கப்பட்ட தள புலகப்படங்களுடன் 

அளிக்க வவண்டும். , மசன்லன (அல்லது) 

சம்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB. 

குவாரி குத்தலகக்கு முன்பு திரு. M. 

சண்முகம் Rc.No. 880/2015/சுரங்கங்கள், 

நாள்: 17.09.2016. 

17.09.2016 முதல் 16.09.2021 - 5 

ஆண்டுகள். 



 

2

4 
எந்தமவாரு உண்லமத் தகவலலயும் மலறத்தல் 

அல்லது தவறான/புலனயப்படட் தரலவச ்

சமரப்்பித்தல் மற்றும் வமவல குறிப்பிடட்ுள்ள 

நிபந்தலனகளுக்கு இணங்கத் தவறினால், 

சுற்றுசச்ூேல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இல் 

தண்டலன விதிகலள ஈரப்்பதுடன், இந்த குறிப்பு 

விதிமுலறகள் திரும்பப் மபறப்படலாம். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

கூடுதல் நிபந்தரனகள் 

1 உத்வதச சுரங்க குத்தலகப் பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள 

கிராமங்கள், நீரந்ிலலகள்/ ஆறுகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூேல் பலவீனமான பகுதிகளில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் குறித்து விரிவான ஆய்வு 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

அத்தியாயம்:4 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது, 

2 திட்ட ஆதரவாளர ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள், பள்ளிகள், மதால்லியல் 

கட்டலமப்புகள் வபான்றவற்றின் 300மீ 

சுற்றளவுக்கு VAO சான்றிதலே வேங்க வவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்மகாண்டார ்

3 MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F.No.22-6512017-

\A.III வததியிட்ட: 30.09.2020 மற்றும் 20.10.2020 இன் 

படி, முன்மமாழிபவர ்மபாது கலந்தாய்வின் வபாது 

எழுப்பப்படும் கவலலகலள நிவரத்்தி மசய்வார ்

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட அலனத்து 

நடவடிக்லககளும் சுற்றுசச்ூேலின் வமலாண்லம 

திட்டம்  ஒரு பகுதியாக இருக்க வவண்டும்.  

மபாது விசாரலணயின் வபாது 

எழுப்பப்படும் சிக்கல்கள் இறுதி EIA/ 

EMP அறிக்லகயில் குறிப்பிடப்படும்.. 

4 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் உமிே்வு 

பற்றி விரிவாக ஆய்வு மசய்வதுடன், காரப்ன் 

மூே்கிகளின் வளரச்ச்ி மற்றும் மவப்பநிலல 

குலறப்பு உள்ளிட்ட பிற உமிே்வு மற்றும் 

காலநிலல தணிப்பு நடவடிக்லககளின் 

கடட்ுப்பாடு உட்பட காரப்ன் உமிே்லவத் 

தணிப்பதற்கான நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும். 

காரப்ன் உமிே்வு மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன 

5 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர,் இயற்லக 

சுற்றுசச்ூேல், மண் நுண்ணுயிர ் தாவரங்கள், 

விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் விலத வங்கிகள் 

ஆகியவற்லற ஆய்வு மசய்து இயற்லக சூேலல 

பராமரிப்பதற்கான நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்க வவண்டும். 

அத்தியாயம்: 3, பக்கம்.எண்:81 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

6 குறிப்பிட்ட பகுதியின் நிலலயான வமலாண்லம 

மற்றும் மபாருடக்ள் மற்றும் வசலவகளின் 

ஓட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூேலல மீடம்டடுப்பதற்கு 

நடவடிக்லக பரிந்துலரக்க வவண்டும். 

எல்லலத் தடுப்பு மற்றும் 

பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகளில் 

மரங்கலள நடுவதன் மூலம் சுரங்க 

நடவடிக்லகயின் வபாது அப்பகுதியின் 

சுற்றுசச்ூேல் அலமப்பு 

தக்கலவக்கப்படும். சுரங்க 

மசயல்பாடு முடிந்ததும், குழி 

வதாண்டப்பட்ட குழி தற்காலிக 

நீரத்்வதக்கமாக மசயல்படும் குழிக்கு 

மலேநீலர வசகரிக்க வசதி 

மசய்யப்படும். 



 

7 திட்ட ஆதரவாளர ் மீன் வாே்விடங்கள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலல மற்றும் நீரத்்வதக்கத்தில் 

உணவு வலல/உணவுச ் சங்கிலி ஆகியவற்றில் 

ஏற்படும் தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்வார.் 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள 

நீரந்ிலலகள் மதன்வமற்கில் 1.0 கிமீ 

மதாலலவில் உள்ள மதாட்டி, 

வடகிேக்கில் 4.3 கிமீ நல்லூர ் ஏரி 
மற்றும் வடவமற்கில் 5.8 கிமீ 

பவானிசாகர ்நீரத்்வதக்கம் ஆகும். 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகளுக்கு குழி 

நீலர அகற்றுவதற்கான முன்மமாழிவு 

எதுவும் இல்லல, எனவவ இந்த திட்டம் 

நீரந்ிலலயில் உணவுச ் சங்கிலியில் 

பாதிப்லப ஏற்படுத்தாது. குவாரி 
மசயல்பாடு முடிந்ததும், குழி 

தற்காலிக நீரத்்வதக்கமாக 

மசயல்படும் மற்றும் மீன் வளரப்்பு 

நடவடிக்லககள் ஈடுபடும். 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் விவரங்கள் 

அத்தியாயம் எண் 3, அடட்வலண எண் 

3.4, பக்கம் எண் 37 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன 

8 குறிப்பு விதிமுலறகள் குறிப்பாக மண் 

ஆவராக்கியம், மண் அரிப்பு, மண்ணின் 

இயற்பியல், இரசாயன கூறுகள் மற்றும் 

நுண்ணுயிர ் கூறுகள் மீதான தாக்கத்லத ஆய்வு 

மசய்ய வவண்டும்.. 

திட்டப் பகுதியில் வமல் மண் இல்லல, 

கிராவல் உருவாகும் வலகயில் அதிக 

பாரம் உள்ளது. முந்லதய குத்தலக 

காலத்தில் கிராவல் அகற்றப்பட்டது. 

இந்த திட்ட காலத்தில் வமல்மண்லண 

அகற்றும் திட்டம் இல்லல. 

மண்ணின் சுற்றுசச்ூேலில் ஏற்படும் 

பாதிப்பு பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம் எண்.4, பக்கம் எண் 106 

இல் விவரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

9 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, தாவரங்கள், 

உள்ளூர,் பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் அழிந்து 

வரும் உள்நாடட்ு தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்ய 

வவண்டும் 

இப்பகுதி வடக்கு, கிேக்கு, மதற்கு 

பகுதியில் கல்குவாரிகளால் 

சூேப்படட்ுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

மதன்னந்வதாப்பு முக்கிய விவசாய 

நடவடிக்லகயாகும். 

அத்தியாயம் எண்.3, பக்கம் எண் 81 

இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ள தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய 

ஆய்வுகளின் விவரங்கள். 

1

0 
சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டில், நிற்கும் 

மரங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகலள ஆய்வு மசய்து, 

தற்வபாதுள்ள மரங்கலள எண்ணி, பாதுகாப்புக்கு 

நடவடிக்லக எடுக்க வவண்டும். 

இது ஒரு உலடந்த நிலம், திட்டப் 

பகுதிக்குள் சில மரங்கள் உள்ளது. 

1

1 
சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்பு மதிப்பீடு ஈரநிலங்கள், 

நீரந்ிலலகள் குறித்து ஆய்வு மசய்ய வவண்டும். 

ஆறுகள் நீவராலடகள், ஏரிகள் மற்றும் 

விவசாயிகள் இடங்கள். 

அத்தியாயம் எண் 3 இல் விவரங்கள்  

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 

1

2 
சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுலம அரண்  

வமம்பாட்டிற்கான படம்ெட் மற்றும் வபரிடர ்

அத்தியாயம் எண். 10, பக்கம் எண். 145 

இல் மகாடுக்கப்பட்ட படம்ெட ்



 

வமலாண்லமத் திட்டம் உள்ளிட்ட கண்ணிமவடி 

மூடல் திட்டத்துடன் கூடிய விரிவான ஆய்வு EMP. 

ஒதுக்கீடுகளுடன் கூடிய விரிவான 

சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டம். 

1

3 
சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு, காலநிலல மாற்றம், 

மவப்பநிலல உயரவ்ு, மாசுபாடு மற்றும் மண்ணின் 

வமல் மற்றும் மண்ணுக்குக் கீவே உள்ள காரப்ன் 

இருப்பு ஆகியவற்றின் தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்ய 

வவண்டும். 

இந்த திட்டம் காலநிலல மாற்றத்தில் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தாது. திட்டம் மற்றும் 

காலநிலல மாற்றங்கள் பற்றிய 

விளக்கம் அத்தியாயம் எண்.3, பக்கம் 

எண் 59 இல் விவரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

1

4 
சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதிகள், ரிசரவ்் காடுகள், வதசிய பூங்காக்கள் 

மீதான தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்ய வவண்டும்; திடட் 

தளத்திற்கு அருகில் தாே்வாரங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்கு பாலதகள். 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூேல் 

தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் அத்தியாயம் எண்.4 

இல் விவரிக்கப்படட்ுள்ளன 

1

5 
திட்ட முன்மமாழிபவர,் அருகிலுள்ள பட்டா 

நிலங்கள், வதாட்டக்கலல, விவசாயம் மற்றும் 

கால்நலடகளில் உள்ள வதாட்டங்களில் திட்டத்தின் 

தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்து வேங்க வவண்டும். 

திட்டப் பகுதியானது கிேக்கு, மதற்கு 

மற்றும் வமற்குப் பகுதியில் 

தற்வபாதுள்ள குவாரிகளாலும், 

வடக்குப் பகுதியில் கிரஷரக்ளாலும் 

எல்லலயாக உள்ளது. 

அருகிலுள்ள மதன்லன விவசாய 

நிலம் இப்பகுதியின் மதற்வக 

அலமந்துள்ளது. பாடம் எண். 10ல் 

படம்ெட் ஒதுக்கீடு 

மகாடுக்கப்பட்டலதத் தவிர, மதற்குப் 

பக்கத்தில் வவலியுடன் பசல்சக் 

கண்ணி அலமக்க முன்மமாழிந்தார.் 

1

6 
திட்ட முன்மமாழிபவர,் மசயல்பாடுகள் மூலம் 

இயற்லகச ் சுற்றுசச்ூேலின் சாத்தியமான 

துண்டாடுதல் தாக்கம் பற்றிய விவரங்கலள ஆய்வு 

மசய்து அளிக்க வவண்டும். 

அத்தியாயம் எண் 4 இல் விவரங்கள்  

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 

1

7 
திட்ட ஆதரவாளர ் நீரந்ிலலகளில் உள்ள நீரவ்ாே் 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் தாக்கம் 

மற்றும் நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய தழும்புகள், 

அருகிலுள்ள குலககள், பாரம்பரிய தளம் மற்றும் 

மதால்மபாருள் தளங்களில் சாத்தியமான நில 

வடிவத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் காட்சி மற்றும் 

அேகியல் தாக்கங்கலள ஆய்வு மசய்து வேங்க 

வவண்டும். 

திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் மதால்லியல் 

தளம் இல்லல, அருகிலுள்ள 

நீரந்ிலலகளில் சுரங்க குழி நீலர 

அகற்றுவதற்கான முன்மமாழிவு 

இல்லல. 

1

8 
சுற்றுசச்ூேலில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

லமக்வராபிளாஸ்டிக் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய 

மாசுகலள திட்ட முன்மமாழிபவர ் ஆய்வு மசய்து 

வேங்க வவண்டும். சுரங்கத்தின் வபாது 

சிந்திக்கப்படும் நடவடிக்லககளால் நீரவ்ாே் சூேல் 

மற்றும் நன்னீர ் அலமப்புகளில் பிளாஸ்டிக் 

மற்றும் லமக்வராபிளாஸ்டிக்ஸின் சுற்றுசச்ூேல் 

அபாயங்கள் மற்றும் தாக்கங்கள் ஆராயப்படட்ு 

அறிக்லகயிடப்படலாம். 

பாடம்:7ல் பிளாஸ்டிக் கழிவு 

வமலாண்லம திட்டம் 

பரிந்துலரக்கப்படட்ுள்ளது. 

1

9 
திட்ட முன்மமாழிபவர,் ரிசரவ்் காடுகளில் இல்லாத 

வனவிலங்குகளில் சுரங்கத்தின் தாக்கம் குறித்து 

ஆய்வு மசய்வார.் 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்மகாண்டார.் 



 

2

0 
பின்வருவனவற்றில் புகே்மபற்ற ஆராய்சச்ி 

நிறுவனங்களிடமிருந்து வேங்கப்படட் 

துல்லியமான பகுதி தகவல்மதாடரப்ு 

உத்தரவின்படி, சுரங்க குத்தலக காலம் 

முழுவலதயும் உள்ளடக்கிய உத்வதச சுரங்க 

குத்தலகப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் குறித்து விரிவான ஆய்வு 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

அ) மண் ஆவராக்கியம் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்லம. 

b) வறட்சி, மவள்ளம் வபான்றவற்றுக்கு 

வழிவகுக்கும் காலநிலல மாற்றம். 

c) பசுலம இல்ல வாயுக்கள் (GHG), மவப்பநிலல 

உயரவ்ு மற்றும் உள்ளூர ் மக்களின் 

வாே்வாதாரத்திற்கு வழிவகுக்கும் மாசு. 

ஈ) நீர ் மாசுபாட்டின் சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் 

நீரவ்ாே் சுற்றுசச்ூேல் ஆவராக்கியத்தில் தாக்கம். 

இ) விவசாயம், வனவியல் & பாரம்பரிய 

நலடமுலற 

f) சுற்றுசச்ூேலில் ஏற்படும் அழிவின் காரணமாக 

நீரம்வப்ப/புவிமவப்ப விலளவு. 

g) உயிர-்புவி வவதியியல் மசயல்முலறகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூேல் அழுத்தம் உட்பட அதன் 

அடிசச்ுவடுகள். 

h) வமற்பரப்பு நீவராலடகளில் வண்டல் புவி 

வவதியியல். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

2

1 
நீர-்புவியியல் ஆய்வு, நிலத்தடி நீர ் இலறக்கும் 

மற்றும் திறந்த கிணறுகள் மற்றும் 1 கிமீ 

(சுற்றளவில்) உள்ள வமற்பரப்பு நீரந்ிலலகளான 

ஆறுகள், மதாட்டிகள், கால்வாய்கள், குளங்கள் 

வபான்றவற்றின் எண்ணிக்லகலய விவரிக்கும் நீர ்

அட்டவலணயின் விளிம்பு வலரபடத்லதக் 

கருத்தில் மகாண்டு பாதிப்புகலள மதிப்பிடுகிறது. 

சுரங்க நடவடிக்லக காரணமாக அருகிலுள்ள 

நீரந்ிலலகளில். உண்லமயான 

கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்பலடயில், 

வவலல மசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது மதளிவாகக் காட்டப்படலாம். சுரங்க 

குத்தலக காலம் முழுவலதயும் உள்ளடக்கி, இது 

மதாடரப்ான வதலவயான தரவு மற்றும் 

ஆவணங்கள் வேங்கப்படலாம். 

இது அத்தியாயம் - 3 இல் 

விளக்கப்படட்ுள்ளது 

2

2 
வபரிடர ் வமலாண்லமத் திட்டம் மற்றும் வபரிடர ்

தணிப்பு நடவடிக்லககலள அலனத்து 

அம்சங்களிலும் வேங்குதல் வேங்கப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதி தகவல்மதாடரப்ு 

உத்தரவின்படி முழு சுரங்க குத்தலக காலம். 

இது அத்தியாயம் - 7 இல் 

விளக்கப்படட்ுள்ளது 



 

2

3 
சுரங்கத்தின் மசயல்பாடட்ு மற்றும் பிந்லதய 

மசயல்பாட்டின் வபாது எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதிப்புகள் உட்பட இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

வமலாண்லமத் திட்டத்லத வேங்குதல் 

இது அத்தியாயம் - 7 இல் 

விளக்கப்படட்ுள்ளது 

2

4 
வேங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி தகவல்மதாடரப்ு 

ஆலணயின்படி சுரங்க குத்தலக காலம் 

முழுவலதயும் உள்ளடக்கிய விரிவான சுரங்க 

மூடல் திட்டம். 

இது அத்தியாயம்-2ல் 

விளக்கப்படட்ுள்ளது 

2

5 
விரிவான சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் 

திட்டத்துடன் தழுவல், தணிப்பு மற்றும் தீரவ்ு 

உத்திகள், வேங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகவல்மதாடரப்ு ஆலணயின்படி முழு சுரங்க 

குத்தலக காலத்லதயும் உள்ளடக்கியது. 

இது அத்தியாயம் - 10 இல் 

விளக்கப்படட்ுள்ளது 

நிரலயான குறிப்பு விதிமுரறகள் 

1.  1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 

வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் 

மகாடுக்கப்பட வவண்டும், 1994 ஆம் 

ஆண்டுக்கு முந்லதய எந்த ஒரு 

வருடத்திலும் எட்டப்பட்ட அதிகபடச் 

உற்பத்திலய மதளிவாகக் குறிப்பிட 

வவண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 

நலடமுலறக்கு வந்த பிறகு உற்பத்தியில் 

ஏவதனும் அதிகரிப்பு இருந்ததா 

என்பலதயும் திட்டவட்டமாக 

மதரிவிக்கலாம், w.r.t. 1994 க்கு முன் 

எட்டப்பட்ட அதிகபடச் உற்பத்தி. 

மபாருந்தாது. 

இது மீறல் வலக திட்டம் அல்ல. 

இந்த முன்மமாழிவு B1 வலகயின் (குழுமம் 

நிபந்தலன) கீே் வருகிறது. 

2.  சுரங்கத்தின் உரிலமயான குத்தலகதாரர ்

முன்மமாழிபவர ் என்பலத ஆதரிக்கும் 

ஆவணத்தின் நகல் மகாடுக்கப்பட 

வவண்டும். 

குவாரிக்கு விண்ணப்பித்த நிலம் பட்டா 

நிலம். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்துடன் 

இலணப்பு மதாகுதி 1 ஆக ஆவணம் 

இலணக்கப்படட்ுள்ளது. 

3.  அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம், EIA 

மற்றும் மபாது விசாரலண உட்பட 

அலனத்து ஆவணங்களும் சுரங்க 

குத்தலக பகுதி, உற்பத்தி நிலலகள், கழிவு 

உற்பத்தி மற்றும் அதன் வமலாண்லம, 

சுரங்க மதாழில்நுட்பம் வபான்றவற்றின் 

அடிப்பலடயில் ஒன்றுக்மகான்று 

இணக்கமாக இருக்க வவண்டும் மற்றும் 

குத்தலகதாரரின் மபயரில் இருக்க 

வவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

4.  சுரங்க குத்தலகப் பகுதியின் அலனத்து 

மூலல ஆயங்களும், உயர-்மதளிவுப் படம்/ 

நிலப்பரப்பு வலரபடம், நிலப்பரப்பு தாள், 

புவியியல் மற்றும் அப்பகுதியின் 

புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்டிருக்க வவண்டும். 

முன்மமாழியப்பட்ட பகுதியின் 

அத்தலகய படம் நில பயன்பாடு மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் (லமயம் மற்றும் 

இலடயக மண்டலம்) பிற சுற்றுசச்ூேல் 

வலரபடம் காடட்ுகிறது - 

திட்டப் பகுதி மசயற்லகக்வகாள் படத்தில் 

மிலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது படம் எண். 2.7 

இல் இலணக்கப்படட்ுள்ளது 

திட்டப் பகுதி எல்லல ஆயங்கள் 

வடாவபாஷீட்டில் மிலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன 

- படம் எண். 1.3, 

10கிமீ சுற்றளவு மகாண்ட திட்டப் பகுதிலயச ்

சுற்றியுள்ள வமற்பரப்பு அம்சங்கள் - படம் 

எண். 2.8, 



 

அம்சங்கலள மதளிவாகக் காட்ட 

வவண்டும். 

10கிமீ சுற்றளவு மகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 

புவியியல் வலரபடம் - படம் எண். 2.11 

10 கிமீ சுற்றளலவ உள்ளடக்கிய ஆய்வுப் 

பகுதியின் புவியியல் வலரபடம் - படம் எண். 

2.12, 

5.  சரவ்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு 

வலரபடத்தில் 1:50,000 அளவில் 

அப்பகுதியின் புவியியல் வலரபடம், 

அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் 

புவியியல், தற்வபாதுள்ள கனிமங்கள் 

மற்றும் அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு, 

முக்கியமான நீரந்ிலலகள், ஓலடகள் 

மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் மண்ணின் 

பண்புகள் ஆகியவற்லறக் குறிக்கும் 

தகவல் வேங்கப்பட வவண்டும்.  

வலரபடம் காடட்ுகிறது - 

10கிமீ சுற்றளவு மகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 

புவியியல் வலரபடம் - படம் எண். 2.11, 

10 கிமீ சுற்றளலவ உள்ளடக்கிய ஆய்வுப் 

பகுதியின் புவியியல் வலரபடம் - படம் எண். 

2.12, 

6.  சுரங்க நடவடிக்லககளுக்காக 

முன்மமாழியப்பட்ட நிலத்லதப் பற்றிய 

விவரங்கள், அரசின் நில பயன்பாடட்ுக் 

மகாள்லகக்கு சுரங்கம் இணங்குகிறதா 

என்ற தகவலுடன் மகாடுக்கப்பட 

வவண்டும்; சுரங்கத்திற்கான நிலத்லத 

மாற்றுவதற்கு மாநில நில பயன்பாடட்ு 

வாரியம் அல்லது சம்மந்தப்படட் 

அதிகாரியிடம் அனுமதி மபற்றிருக்க 

வவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிலய, வருவாய்த்துலற 

அதிகாரிகளுடன் புவியியல் துலற 

அதிகாரிகள் ஆய்வு மசய்து, மாநில அரசின் 

மகாள்லகயின்படி நிலம் குவாரிக்கு ஏற்றது 

என கண்டறியப்பட்டது. 

7.  முன்மமாழியப்பட்ட நிறுவனம் அதன் 

இயக்குநரக்ள் குழுவால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நன்கு 

வலரயறுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் 

மகாள்லகலயக் மகாண்டிருக்கிறதா 

என்பது மதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

வவண்டும்? அப்படியானால், சுற்றுசச்ூேல் 

அல்லது வன விதிகள்/நிபந்தலனகலள 

மீறுதல்/விலகல்/ மீறல் ஆகியவற்லற 

கவனத்தில் மகாள்ள பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

மசயல்பாடட்ு 

மசயல்முலற/மசயல்முலறகள் பற்றிய 

விளக்கத்துடன் EIA அறிக்லகயில் 

குறிப்பிடப்படலாம்? சுற்றுசச்ூேல் 

பிரசச்ிலனகலளக் லகயாள்வதற்கும், EC 

நிபந்தலனகளுக்கு இணங்குவலத உறுதி 

மசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் படிநிலல 

அலமப்பு அல்லது நிரவ்ாக உத்தரவு 

வேங்கப்படலாம். நிறுவனத்தின் 

இயக்குநரக்ள் வாரியம் மற்றும்/அல்லது 

பங்குதாரரக்ள் அல்லது 

பங்குதாரரக்ளுக்கு இணங்காதலவ / 

சுற்றுசச்ூேல் விதிமுலறகலள மீறுதல் 

பற்றி புகாரளிக்கும் முலறயும் EIA 

அறிக்லகயில் விவரிக்கப்படலாம். 

முன்மமாழிபவர ் அவரக்ளின் சுற்றுசச்ூேல் 

மகாள்லகலய வடிவலமத்துள்ளார,் வமலும் 

இது அத்தியாயம் எண் 10 இல் 

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 



 

8.  சுரங்கப் பாதுகாப்பு மதாடரப்ான 

சிக்கல்கள், நிலத்தடி சுரங்கம் மற்றும் 

திறந்தமவளி சுரங்கத்தின் வபாது சாய்வு 

ஆய்வு, மவடிப்பு ஆய்வு வபான்றலவ 

உட்பட, விரிவாக இருக்க வவண்டும். 

ஒவ்மவாரு சந்தரப்்பத்திலும் 

முன்மமாழியப்பட்ட பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள் வேங்கப்பட வவண்டும். 

இது இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலறயில் 

மசயல்பட முன்மமாழியப்பட்ட திறந்தமவளி 
குவாரி நடவடிக்லகயாகும். சாதாரண கல் 

உருவாக்கம் கடினமான, கசச்ிதமான மற்றும் 

ஒவர மாதிரியான உடலாகும். 

மபஞ்சின் உயரம் மற்றும் அகலம் 90° மபஞ்ச ்

வகாணங்களுடன் 5மீ ஆக பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர,் சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ்

மற்றும் சுரங்க துலண வமற்பாரல்வயாளர ்

வபான்ற திறலமயான நபரக்ளின் 

வமற்பாரல்வயில் குவாரி நடவடிக்லககள் 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூேல் அனுமதிலயப் மபற்ற பிறகு 

DGMS இலிருந்து வதலவயான அனுமதிகள் 

மபறப்படும். 

9.  குத்தலக சுற்றளவில் இருந்து சுரங்க 

குத்தலகலயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

மண்டலத்லத ஆய்வுப் பகுதி உள்ளடக்கும் 

மற்றும் EIA இல் உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 

வபான்ற தரவுகள் சுரங்கம் / குத்தலக 

காலத்தின் வாே்நாள் முழுவதும் இருக்க 

வவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

இந்த ஆய்வுக்காகக் கருதப்படும் ஆய்வுப் 

பகுதி 10 கிமீ சுற்றளவு மற்றும் EIA 

அறிக்லகயில் உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 

வபான்ற அலனத்துத் தரவுகளும் 

சுரங்கத்தின் வாே்க்லக / குத்தலகக் 

காலத்திற்கானது. 

10.  வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், வமய்சச்ல் 

நிலம், வனவிலங்கு சரணாலயம், வதசிய 

பூங்கா, விலங்கினங்களின் 

இடம்மபயரந்்த பாலதகள், நீரந்ிலலகள், 

மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூேல் அம்சங்கலளக் குறிக்கும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

குறிப்பிடப்பட வவண்டும். சுரங்க 

குத்தலகப் பகுதியின் நில பயன்பாடட்ுத் 

திட்டம், மசயல்பாடட்ுக்கு முந்லதய, 

மசயல்பாடட்ு மற்றும் மசயல்பாடட்ுக்கு 

பிந்லதய கட்டங்கலள உள்ளடக்கியதாக 

தயாரிக்கப்படட்ு சமரப்்பிக்கப்பட 

வவண்டும். நிலப்பயன்பாடு மாற்றத்தின் 

தாக்கம் ஏவதனும் இருந்தால் 

மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு ஆகியலவ அத்தியாயம் எண். 3 

இல் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 

மசயல்பாட்டிற்கு முந்லதய, மசயல்பாடட்ு 

மற்றும் மசயல்பாடட்ுக்கு பிந்லதய 

கட்டங்கலளக் காடட்ும் திட்டப் பகுதியின் 

நில பயன்பாடட்ுத் திட்டம் அத்தியாயம் எண். 

2, அட்டவலண எண் 2.3, பக்கம் எண் 16 இல் 

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

11.  சுரங்க குத்தலகக்கு மவளிவய உள்ள 

நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 

குத்தலகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏவதனும் 

இருந்தால், நிலத்தின் விவரங்கள் 

மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

இந்த குவாரி மசயல்பாட்டின் வபாது 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் 

இல்லல. மவட்டி எடுக்கப்பட்ட சாதாரண கல் 

முழுவதும் வதலவப்படும் 

வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு மகாண்டு 

மசல்லப்படும். 

12.  திட்டப் பகுதியில் ஏவதனும் வன நிலம் 

சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அலத 

உறுதிப்படுத்தும் வலகயில், மாநில வனத் 

துலறயில் உள்ள தகுதி வாய்ந்த 

அதிகாரியின் சான்றிதே் வேங்கப்பட 

வவண்டும். காடுகளின் நிலல குறித்து 

திட்ட ஆதரவாளர ் ஏவதனும் முரணாகக் 

கூறினால், அந்த இடத்லத மாநில 

மபாருந்தாது. 

முன்மமாழியப்பட்ட திடட்ப் பகுதியில் வன 

நிலம் எதுவும் இல்லல. முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டப் பகுதி பட்டா நிலமாகும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

இலணப்பு மதாகுதி 1 ஆக 

இலணக்கப்படட்ுள்ளது. 



 

வனத்துலற அலமசச்கத்தின் பிராந்திய 

அலுவலகத்துடன் இலணந்து ஆய்வு 

மசய்து, காடுகளின் நிலலலயக் 

கண்டறியலாம், அதன் அடிப்பலடயில், 

இதில் உள்ள சான்றிதே் வமவல 

குறிப்பிடட்ுள்ளலதப் மபாறுத்து 

மவளியிடப்படும். இதுவபான்ற எல்லா 

நிகே்வுகளிலும், மாநில வனத் துலறயின் 

பிரதிநிதி நிபுணர ் மதிப்பீடட்ுக் 

குழுக்களுக்கு உதவுவது 

விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும். 

13.  நிகர தற்வபாலதய மதிப்பு (NPV) மற்றும் 

இேப்பீடட்ு காடு வளரப்்பு (CA) லவப்பு 

உட்பட திட்டத்தில் ஈடுபடட்ுள்ள உலடந்த 

பகுதி மற்றும் கன்னி வனப்பகுதிக்கான 

வன அனுமதியின் நிலல குறிப்பிடப்பட 

வவண்டும். வனத்துலற அனுமதியின் 

நகலலயும் வேங்க வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

முன்மமாழியப்பட்ட திடட்ப் பகுதியில் எந்த 

வன நிலமும் இல்லல. 

14.  பட்டியலிடப்பட்ட பேங்குடியினர ் மற்றும் 

பிற பாரம்பரிய வனவாசிகள் (வன 

உரிலமகலள அங்கீகரித்தல்) சட்டம், 

2006ன் கீே் வன உரிலமகலள 

அங்கீகரிப்பதன் நலடமுலற நிலல 

குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

இந்த திட்டம் வன உரிலமகள் சட்டம், 2006 

அங்கீகாரத்லத ஈரக்்கவில்லல. 

15.  ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF பகுதிகளில் 

உள்ள தாவரங்கள், வதலவயான 

விவரங்களுடன் மகாடுக்கப்பட 

வவண்டும். 

வவலாமுண்டி R.F - 4.0km வடக்கு. 

16.  ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகளின் 

மீது சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

விவரங்கள் வேங்கப்படுவலதக் 

கண்டறிய ஒரு ஆய்வு மசய்யப்பட 

வவண்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் வவறு 

ஏவதனும் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் 

உள்ள வனவிலங்குகளின் மீதான 

திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் அதற்வகற்ப, 

வதலவப்படும் விரிவான தணிப்பு 

நடவடிக்லககள், மசலவு தாக்கங்களுடன் 

உருவாக்கப்படட்ு சமரப்்பிக்கப்பட 

வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் வதசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்வகாளக் காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள் மற்றும் புலி/யாலன 

காப்பகங்கள் எதுவும் இல்லல.. 

17.  வதசியப் பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 

உயிரக்்வகாளக் காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு வழித்தடங்கள், ராம்சர ்தளம் 

புலி/ யாலனகள் காப்பகங்கள்/(இருக்கும் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்டலவ), சுரங்கக் 

குத்தலகக்கு 10 கி.மீ.க்குள் இருந்தால், 

அலவ மதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

வவண்டும். தலலலம வனவிலங்கு 

காப்பாளர ் மூலம். வமவல 

குறிப்பிடட்ுள்ளபடி சுற்றுசச்ூேல் ரீதியாக 

உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகள் 

அருகாலமயில் இருப்பதால், அத்தலகய 

திட்டங்களுக்குப் மபாருந்தக்கூடிய 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் வதசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்வகாளக் காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள் மற்றும் புலி/யாலன 

காப்பகங்கள் எதுவும் இல்லல. 



 

வதலவயான அனுமதி, வதசிய 

வனவிலங்கு வாரியத்தின் 

நிலலக்குழுவிலிருந்து மபறப்படட்ு அதன் 

நகல் வேங்கப்பட வவண்டும். 

18.  ஆய்வுப் பகுதி [லமய மண்டலம் மற்றும் 

இலடயக மண்டலம் (சுரங்க குத்தலகயின் 

சுற்றளவில் 10 கி.மீ. ஆரம்)] பற்றிய 

விரிவான உயிரியல் ஆய்வு 

வமற்மகாள்ளப்பட வவண்டும். தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்களின் விவரங்கள், 

அழிந்துவரும், உள்ளூர ் மற்றும் RET 

இனங்கள், தனித்தனியாக, லமய மற்றும் 

தாங்கல் மண்டலத்திற்கு தனித்தனியாக, 

அத்தலகய முதன்லம கள ஆய்வின் 

அடிப்பலடயில் வேங்கப்பட வவண்டும், 

இது தற்வபாதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அட்டவலணலய மதளிவாகக் குறிக்கிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஏவதனும் 

திட்டமிடப்பட்ட விலங்கினங்கள் 

காணப்பட்டால், அவற்லறப் 

பாதுகாப்பதற்கான படம்ெட் 
ஒதுக்கீடுகளுடன் வதலவயான திட்டமும் 

மாநில வனம் மற்றும் வனவிலங்குத் 

துலறயுடன் கலந்தாவலாசித்து, 

விவரங்கள் அளிக்கப்பட வவண்டும். 

அலத மசயல்படுத்த வதலவயான நிதி 

ஒதுக்கீடு திட்ட மதிப்பின் ஒரு பகுதியாக 

மசய்யப்பட வவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான உயிரியல் 

ஆய்வு [லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக 

மண்டலம் (சுரங்க குத்தலகயின் சுற்றளவில் 

10 கி.மீ. சுற்றளவு)] அத்தியாயம் எண். 3, கீே் 

விவாதிக்கப்பட்டது.  வனவிலங்கு 

பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் கவனிக்கப்பட்ட அட்டவலண I 

வலக விலங்குகள் இல்லல, வமலும் IUCN இன் 

படி எந்த உயிரினமும் பாதிக்கப்படக்கூடிய, 

ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் 

வலககளில் இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியில் 

அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் 

எதுவும் இல்லல. 

19.  'அதிகமாக மாசுபட்டதாக' 

அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகள் அல்லது 

'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீே் வரக்கூடிய 

திட்டப் பகுதிகள் (சுரங்க 

நடவடிக்லககளுக்கான நீதிமன்றக் 

கடட்ுப்பாடுகலள ஈரக்்கும்) ஆகியலவயும் 

குறிப்பிடப்பட வவண்டும், வமலும் 

வதலவப்படும் இடங்களில், 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் 

அனுமதிச ்சான்றிதே்கள், உத்வதச சுரங்க 

நடவடிக்லககள் பரிசீலிக்கப்படும் 

வலகயில் SPCB அல்லது மாநில சுரங்கத் 

துலற பாதுகாக்கப்பட வவண்டும் மற்றும் 

வேங்கப்பட வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியானது 

‘அதிகமாக மாசுபட்ட’ பகுதியில் 

அறிவிக்கப்படவில்லல மற்றும் ‘ஆரவல்லி 

மலலத்மதாடரின் கீே் வராது. 

20.  இவதவபால், கடவலார திட்டங்களுக்கு, CRZ 

வலரபடம் LTL ஐ வலரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏமென்சிகளில் 

ஒன்றால் முலறயாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ பகுதி, 

சுரங்க குத்தலக w.r.t CRZ இடம், 

சதுப்புநிலங்கள் வபான்ற கடற்கலர 

அம்சங்கள், ஏவதனும் இருந்தால், 

வேங்கப்பட வவண்டும். (குறிப்பு: CRZ-ன் 

கீே் வரும் சுரங்கத் திட்டங்கள் 

சம்பந்தப்பட்ட கடவலார மண்டல 

மபாருந்தாது. 

இந்தத் திட்டம் C. R. Z. அறிவிப்பு, 2018ஐ 

ஈரக்்கவில்லல. 



 

வமலாண்லம ஆலணயத்தின் 

ஒப்புதலலப் மபற வவண்டும்). 

21.  திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான 

R&R திட்டம்/இேப்பீடு விவரங்கள் (PAP) 

அளிக்கப்பட வவண்டும். R&R திட்டத்லதத் 

தயாரிக்கும் வபாது, மதாடரப்ுலடய 

மாநில/வதசிய மறுவாே்வு & 

மீள்குடிவயற்றக் மகாள்லகலய 

பாரல்வயில் லவத்திருக்க வவண்டும். 

எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் சமூகத்தின் பிற 

நலிவலடந்த பிரிவினலரப் 

மபாறுத்தமட்டில், அவரக்ளின் 

வதலவகலள மதிப்பிடுவதற்கு குடும்ப 

வாரியாக ஒரு வதலவ அடிப்பலடயிலான 

மாதிரி கணக்மகடுப்பு வமற்மகாள்ளப்பட 

வவண்டும், வமலும் அதற்வகற்ப மசயல் 

திட்டங்கலளத் தயாரித்து சமரப்்பிக்க 

வவண்டும். மாநில அரசின் வரி துலறகள். 

சுரங்க குத்தலக பகுதியில் அலமந்துள்ள 

கிராமங்கள் மாற்றப்படுமா இல்லலயா 

என்பலத மதளிவாக மவளிப்படுத்தலாம். 

கிராமங்கலள மாற்றுவது மதாடரப்ான 

பிரசச்லனகள், அவற்றின் R&R மற்றும் 

சமூக-மபாருளாதார அம்சங்கள் உடப்ட, 

அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பட வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 
300 மீட்டர ் சுற்றளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
குடியிருப்புகள் இல்லல. 
எனவவ, திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்களுக்கான R&R திட்டம் / இேப்பீடு 
விவரங்கள் (PAP) எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்லல 
மற்றும் இந்தத் திட்டத்திற்குப் மபாருந்தாது. 

22.  ஒரு பருவம் (பருவமலே அல்லாதது) 

[அதாவது. மாரச்-்வம (வகாலட காலம்); 

அக்வடாபர-்டிசம்பர ்

(மலேக்காலத்திற்குப் பின்) ; டிசம்பர-்

பிப்ரவரி (குளிரக்ாலம்)]படி சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் குறித்த முதன்லம 

அடிப்பலட தரவு 

2009 இன் CPCB அறிவிப்பு, நீரின் தரம், 

இலரசச்ல் நிலல, மண் மற்றும் 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

வசகரிக்கப்படட்ு, AAQ மற்றும் பிற தரவுகள் 

EIA மற்றும் EMP அறிக்லகயில் வததி 

வாரியாக வேங்கப்படுகின்றன. தளம் 

சாரந்்த வானிலல தரவுகளும் 

வசகரிக்கப்பட வவண்டும். கண்காணிப்பு 

நிலலயங்களின் இருப்பிடம், ஆய்வுப் 

பகுதி முழுவலதயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வலகயில் 

இருக்க வவண்டும் மற்றும் முன் 

வமலாதிக்க காற்றின் திலச மற்றும் 

உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் இருப்பிடத்லதக் 

கருத்தில் மகாண்டு நியாயப்படுத்த 

வவண்டும். சுரங்க குத்தலகக்கு 500 

மீட்டருக்குள் குலறந்த படச்ம் ஒரு 

கண்காணிப்பு நிலலயம் இருக்க 

வவண்டும். PM10 இன் கனிம கலலவ, 

குறிப்பாக சிலிக்கா இல்லாலமக்கு, 

மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

வழிகாடட்ுதல்களின்படி 2020 அக்வடாபர ் - 

டிசம்பர ் ஒரு சீசனுக்கான 

(மலேக்காலத்திற்குப் பின்) அடிப்பலடத் 

தரவு வசகரிக்கப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 3 இல் 

விளக்கப்படட்ுள்ளது. 



 

23.  பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் திட்டத்தின் 

தாக்கத்லத கணிக்க காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் வமற்மகாள்ளப்பட 

வவண்டும். இது கனிம 

வபாக்குவரத்துக்கான வாகனங்களின் 

இயக்கத்தின் தாக்கத்லதயும் கணக்கில் 

எடுத்துக்மகாள்ள வவண்டும். 

பயன்படுத்தப்பட்ட மாதிரியின் 

விவரங்கள் மற்றும் மாடலிங் மசய்ய 

பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீடட்ு 

அளவுருக்கள் வேங்கப்பட வவண்டும். 

காற்றின் தர வலரயலறகள், தளத்தின் 

இருப்பிடம், உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிடம், ஏவதனும் இருந்தால், 

இருப்பிடம் ஆகியவற்லறத் மதளிவாகக் 

குறிக்கும் இருப்பிட வலரபடத்தில் 

காட்டப்படலாம். முன் ஆதிக்கம் 

மசலுத்தும் காற்றின் திலசலயக் காடட்ும் 

வலரபடத்தில் குறிப்பிடப்படலாம். 

AERMOD view 9.6.1 மாடலலப் பயன்படுத்தி 

அதிகரித்து வரும் GLC மாசுபாட்டின் 

கணிப்புக்கான காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 

மசய்யப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 4, பக்கம் எண். 103 – 107 

இல் விவரங்கள். 

24.  திட்டத்திற்கான நீர ்வதலவ, அதன் இருப்பு 

மற்றும் ஆதாரம் ஆகியலவ வேங்கப்பட 

வவண்டும். விரிவான நீர ் சமநிலலயும் 

வேங்கப்பட வவண்டும். திட்டத்திற்கான 

புதிய நீர ்வதலவ குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

மமாத்த நீர ்வதலவ: 2.0 KLD 

அத்தியாயம் 2, இன் கீே் விவாதிக்கப்பட்டது. 

25.  திட்டத்திற்கு வதலவயான அளவு தண்ணீர ்

எடுப்பதற்கு தகுதியான அதிகாரியிடம் 

இருந்து வதலவயான அனுமதி 

வேங்கப்பட வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

தூசிலய அடக்குதல், பசுலம அரண் 

வமம்பாடு மற்றும் வீடட்ு உபவயாகத்திற்கான 

நீர,் சுரங்கப் பள்ளங்களில் வதங்கியுள்ள 

மலேநீர/்கசிவு நீரிலிருந்து மபறப்படட்ு, 

தினசரி வதலவயின் அடிப்பலடயில் 

தண்ணீர ் வடங்கரக்ள் மூலம் உள்ளூர ்

தண்ணீர ் விற்பலனயாளரக்ளிடமிருந்து 

வாங்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிடம் இருந்து குடிநீர ்

மபறப்படும். 

26.  திட்டத்தில் வமற்மகாள்ள 

உத்வதசிக்கப்படட்ுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள் பற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கப்பட வவண்டும். திட்டத்தில் 

முன்மமாழியப்படட்ுள்ள மலேநீர ்

வசகரிப்பு பற்றிய விவரங்கள் ஏவதனும் 

இருந்தால் வேங்கப்பட வவண்டும். 

பணிபுரியும் குழியின் ஒரு பகுதி மலே 

மபய்யும் வபாது மலேநீலர வசகரிக்க 

அனுமதிக்கப்படும், பசுலம வலய வளரச்ச்ி 

மற்றும் தூசி ஒடுக்கம் பயன்படுத்தப்படும். 

வதாண்டப்பட்ட குழிலய மலே நீர ்வசகரிப்பு 

அலமப்பாக மாற்றவும், வலரவு பருவத்தில் 

திட்ட கிராமத்திற்கு நீர ் வதக்கமாகவும் 

மசயல்பட சுரங்க மூடல் திட்டம் 

தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

27.  வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய 

இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் திட்டத்தின் 

தாக்கம் மதிப்பீடு மசய்யப்பட வவண்டும் 

மற்றும் வதலவப்படட்ால், வதலவயான 

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் வேங்கப்பட 

வவண்டும். 

வமற்பரப்பு நீர ்மற்றும் நிலத்தடி நீர ்உள்ளிட்ட 

நீர ் சூேலின் தாக்க ஆய்வுகள் மற்றும் 

தணிப்பு நடவடிக்லககள் அத்தியாயம் 4 இல் 

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 

28.  உண்லமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பலடயில், வவலல 

மபாருந்தாது. 



 

மசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது மதளிவாகக் காட்டப்படலாம். இது 

சம்பந்தமாக வதலவயான தரவு மற்றும் 

ஆவணங்கள் வேங்கப்படலாம். வவலல 

நிலத்தடி நீர ்அட்டவலணயில் குறுக்கிடும் 

படச்த்தில், விரிவான நீர ்புவியியல் ஆய்வு 

வமற்மகாள்ளப்படட்ு அறிக்லக 

சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும். அறிக்லகக்கு 

இலடவய உள்ள நீரந்ிலலகளின் 

விவரங்கள் மற்றும் இந்த நீரந்ிலலகளில் 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் தாக்கம் 

ஆகியலவ அடங்கும். நிலத்தடி நீருக்கு 

அடியில் வவலல மசய்வதற்கும், நிலத்தடி 

நீலர உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய நிலத்தடி 

நீர ் ஆலணயத்திடம் வதலவயான 

அனுமதிலயப் மபற்று அதன் நகல் 

வேங்கப்பட வவண்டும். 

நிலத்தடி நீர ்மட்டம், தலர மட்டத்திலிருந்து 65 

- 70 மீ கீவே இருப்பதாக ஊகிக்கப்பட்டது. 

குவாரியின் இறுதி ஆேம் 44m bgl ஆகும். 

நிலத்தடி மட்டத்திற்கு கீவே 44 மீட்டர ் இந்த 

திட்டம் நிலத்தடி நீர ் அட்டவலணலய 

குறுக்கிடாது, இது திட்ட தளத்தில் 

வமற்மகாள்ளப்படும் நீர-்புவியியல் மூலம் 

ஊகிக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 3 இன் கீே் 

விவாதிக்கப்பட்டது 

29.  குத்தலகப் பகுதி வழியாகச ் மசல்லும் 

பருவகால அல்லது வவறு எந்த 

நீவராலடயின் விவரங்கள் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட மாற்றம் / 

திலசதிருப்பல், ஏவதனும் இருப்பின், அது 

நீரியல் துலறயில் ஏற்படும் தாக்கம் 

ஆகியவற்லறக் மகாண்டு வர வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓலடவயா, பருவகால 

அல்லது பிற நீரந்ிலலகவளா மசல்வதில்லல. 

எனவவ, நீரந்ிலலகளில் மாற்றம்/திருப்பும் 

எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல.  

30.  தளத்தின் உயரம், வவலல மசய்யும் ஆேம், 

நிலத்தடி நீர ் அட்டவலண வபான்றலவ. 

AMSL மற்றும் Bgl இரண்டிலும் வேங்கப்பட 

வவண்டும். அதற்கான திட்ட வலரபடமும் 

வேங்கப்படலாம். 

திட்டப் பகுதியின் மிக உயரந்்த உயரம் 320m 

AMSL ஆகும். 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆேம் 44m BGL ஆகும் 

இப்பகுதியின் நீரம்ட்டம் 65-70m BGL ஆகும் 

31.  ஒரு காலக்மகடுவுடன் கூடிய 

முற்வபாக்கான பசுலம அரண் 

வமம்பாடட்ுத் திடட்ம் அட்டவலண 

வடிவத்தில் (வநரியல் மற்றும் அளவு 

கவவரெ், தாவர இனங்கள் மற்றும் கால 

அளவு ஆகியவற்லறக் குறிக்கும்) 

தயாரிக்கப்படட்ு சமரப்்பிக்கப்பட 

வவண்டும், அலத மனதில் லவத்து, திட்டம் 

மதாடங்கும் வபாது அலதவய 

மசயல்படுத்த வவண்டும். வதாட்டம் 

மற்றும் ஈடுமசய்யும் காடு வளரப்்பின் 

கட்டம் வாரியான திட்டம், வதாட்டத்தின் 

கீே் உள்ள பகுதி மற்றும் நடப்பட 

வவண்டிய இனங்கள் ஆகியவற்லறக் 

குறிக்கும் வலகயில் மதளிவாக 

பட்டியலிடப்பட வவண்டும். ஏற்கனவவ 

நடவு மசய்த விவரங்கலள அளிக்க 

வவண்டும். பசுலம அரணுக்கு 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட தாவர இனங்கள் 

அதிக சுற்றுசச்ூேல் மதிப்லபக் 

மகாண்டிருக்க வவண்டும் மற்றும் உள்ளூர ்

மற்றும் பூரவ்ீக இனங்கள் மற்றும் 

மாசுபாடல்ட மபாறுத்துக்மகாள்ளும் 

இனங்கள் ஆகியவற்றிற்கு 

பசுலம அரண் வமம்பாடட்ுத் திட்டம் 

அத்தியாயம் 4 கீே் விவாதிக்கப்படுகிறது. 



 

முக்கியத்துவம் அளித்து உள்ளூர ்

மக்களுக்கு நல்ல பயன்பாடட்ு மதிப்பாக 

இருக்க வவண்டும். 

32.  இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

வபாக்குவரத்து உள்கட்டலமப்பில் 

ஏற்படும் தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட 

வவண்டும். தற்வபாலதய சாலல 

வலலயலமப்பில் (திட்டப் பகுதிக்கு 

மவளிவய உள்ளலவ உட்பட) திட்டத்தின் 

விலளவாக டிரக் வபாக்குவரத்தில் 

திட்டமிடப்பட்ட அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் 

சுலமலயக் லகயாளும் திறன் உள்ளதா 

என்பலதக் குறிக்கும் வலகயில் 

மசயல்பட வவண்டும். உள்கட்டலமப்லப 

வமம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 

சிந்திக்கப்பட்டால் (மாநில அரசு வபான்ற 

பிற நிறுவனங்களால் எடுக்கப்படும் 

நடவடிக்லக உட்பட) உள்ளடக்கப்பட 

வவண்டும். இந்திய சாலல காங்கிரஸின் 

வழிகாடட்ுதல்களின்படி, திட்ட 

ஆதரவாளர ்வபாக்குவரத்தின் தாக்கத்லத 

ஆய்வு மசய்ய வவண்டும். 

IRC வழிகாடட்ுதல்கள் 1961 இன் படி ஆய்வுப் 

பகுதியில் வபாக்குவரத்தின் தாக்கத்லத 

பகுப்பாய்வு மசய்வதற்காக வபாக்குவரத்து 

அடரத்்தி கணக்மகடுப்பு 

வமற்மகாள்ளப்பட்டது, வமலும் திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து முன்மமாழியப்பட்ட 

வபாக்குவரத்து காரணமாக குறிப்பிடத்தக்க 

பாதிப்பு எதுவும் இல்லல என்று 

ஊகிக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 2 இல் 

விவரங்கள். 

33.  சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ளுக்கு 

வேங்கப்படும் தளத்தில் தங்குமிடம் 

மற்றும் வசதிகள் பற்றிய விவரங்கள் EIA 

அறிக்லகயில் வசரக்்கப்பட வவண்டும். 

குவாரி குத்தலகக்கு வேங்கப்பட்ட பிறகு, 

சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ளுக்கு 

உள்கட்டலமப்பு மற்றும் பிற வசதிகள் 

வேங்கப்படும், வமலும் இது அத்தியாயம் 

எண். 2 இல் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

34.  சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் மவடட்ிமயடுக்கப்பட்ட 

பகுதிகலள (திட்டங்களுடன் மற்றும் 

வபாதுமான எண்ணிக்லகயிலான 

பிரிவுகளுடன்) மீடம்டடுத்தல் மற்றும் 

மறுசீரலமத்தல் ஆகியலவ EIA 

அறிக்லகயில் மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

அத்தியாயம் 2 இன் கீே் விவாதிக்கப்பட்டது. 

சுரங்க மூடல் திட்டம் என்பது 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக இலணக்கப்பட்ட மதாகுதி - 1 ஆக 

இலணக்கப்படட்ுள்ளது. 

35.  இந்தத் திட்டத்தின் மதாழில்சார ்சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட வவண்டும் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடவடிக்லககள் விரிவாக விவரிக்கப்பட 

வவண்டும். வவலல வாய்ப்புக்கு முந்லதய 

மருத்துவ பரிவசாதலன மற்றும் 

காலமுலற மருத்துவ பரிவசாதலன 

அட்டவலண விவரங்கள் EMP இல் 

இலணக்கப்பட வவண்டும். சுரங்கப் 

பகுதியில் முன்மமாழியப்படட் 

வதலவயான வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 

குறிப்பிட்ட மதாழில்சார ் சுகாதாரத் 

தணிப்பு நடவடிக்லககள் விரிவாக 

இருக்கலாம். 

திட்டத்தின் மதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்லககள் 

அத்தியாயம் 4 இன் கீே் 

விவரிக்கப்படட்ுள்ளன. 

36.  இத்திட்டத்தின் மபாது சுகாதார 

தாக்கங்கள் மற்றும் பாதிப்பு 

மண்டலத்தில் உள்ள மக்களுக்கான 

மதாடரப்ுலடய நடவடிக்லககள் 

முலறயாக மதிப்பீடு மசய்யப்பட 

இந்த திட்டத்தால் மபாது சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 



 

வவண்டும் மற்றும் முன்மமாழியப்படட் 

தீரவ்ு நடவடிக்லககள் படம்ெட ்

ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக விவரிக்கப்பட 

வவண்டும். 

CER மற்றும் CSR பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம் 8 பக்கம் எண் 137 இன் கீே் 

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 

37.  திட்ட ஆதரவாளரால் வேங்க 

முன்மமாழியப்பட்ட உள்ளூர ்

சமூகத்திற்கு சமூக-மபாருளாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் மசல்வாக்கின் 

நடவடிக்லககள் சுட்டிக்காட்டப்பட 

வவண்டும். முடிந்தவலர, 

மசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 

மகாடுக்கப்படலாம். 

ஆய்வுப் பகுதியில் சமூகப் மபாருளாதாரச ்

சூேலில் எதிரம்லறயான தாக்கம் எதுவும் 

ஏற்படாது என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

வமலும் இந்தத் திட்டம் சமூக-மபாருளாதாரச ்

சூேலுக்கு 15 வபருக்கு வநரடியாகவும் 10 

வபருக்கு மலறமுகமாகவும் வவலல வாய்ப்பு 

மூலம் பயனளிக்கும். 

அத்தியாயம் 4 இல் விவரங்கள்.  

38.  சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்புகலளத் தணிக்க 

விரிவான சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் 

திட்டம் (EMP), நில பயன்பாட்டின் மாற்றம், 

விவசாயம் மற்றும் வமய்சச்ல் நிலங்களின் 

இேப்பு, ஏவதனும் இருந்தால், மதாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகள் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு 

குறிப்பிட்ட பிற பாதிப்புகள் ஆகியலவ 

அடங்கும். 

அத்தியாயம் 4 இன் கீே் விவரிக்கப்படட்ுள்ள 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கங்கலளத் 

தணிப்பதற்கான திட்டத்திற்கான விரிவான 

சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டம் 

அத்தியாயம் 10 இன் கீே் 

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது, 

39.  மபாது கருத்துக் வகட்பு புள்ளிகள் மற்றும் 

திட்ட முன்மமாழிபவரின் அரப்்பணிப்பு 

மற்றும் காலக்மகடுவு மசயல் 

திட்டத்துடன் அலத மசயல்படுத்த 

படம்ெட் ஏற்பாடுகள் வேங்கப்பட 

வவண்டும் மற்றும் திட்டத்தின் இறுதி 

EIA/EMP அறிக்லகயில் இலணக்கப்பட 

வவண்டும். 

மபாது விசாரலணயின் முடிவுகள் இறுதி 
EIA/AMP அறிக்லகயில் புதுப்பிக்கப்படும் 

40.  திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுலவயில் உள்ள 

வேக்குகளின் விவரங்கள், ஏவதனும் 

இருந்தால், திட்டத்திற்கு எதிராக ஏவதனும் 

நீதிமன்றத்தால் இயற்றப்படட் 

வழிகாடட்ுதல் / உத்தரவுடன் 

மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

இந்தத் திட்டத்திற்கு எதிராக எந்த 

நீதிமன்றத்திலும் வேக்கு நிலுலவயில் 

இல்லல. 

41.  திட்டத்தின் மசலவு (மூலதன மசலவு 

மற்றும் மதாடர ் மசலவு) மற்றும் EMP ஐ 

மசயல்படுத்துவதற்கான மசலவு 

மதளிவாக குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

42.  வபரிடர ் வமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்படட்ு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 

வசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7 இல் விவரங்கள். 

43.  திட்டம் மசயல்படுத்தப்பட்டால், 

திட்டத்தின் பலன்கள் விவரிக்கப்பட 

வவண்டும். திட்டத்தின் பலன்கள், 

சுற்றுசச்ூேல், சமூகம், மபாருளாதாரம், 

வவலல வாய்ப்பு வபான்றவற்லற 

மதளிவாகக் குறிக்கும். 

அத்தியாயம் 8 இல் விவரங்கள். 

44.  மமற்கூறியவற்ரறத் தவிை, கீமழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பபாதுவான குறிப்புகளும் 

பின்பற்றப்பட மவண்டும்: - 

a)  EIA/EMP அறிக்லகயின் நிரவ்ாகச ்சுருக்கம் தனி புத்தகமாக இலணக்கப்படட்ுள்ளது. 



 

b)  அலனத்து ஆவணங்களும் குறியீடட்ு 

மற்றும் மதாடரச்ச்ியான பக்க எண்ணுடன் 

சரியாகக் குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

அலனத்து ஆவணங்களும் குறியீடட்ு மற்றும் 

மதாடரச்ச்ியான பக்க எண்ணுடன் சரியாகக் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. 

c)  அறிக்லகயில் குறிப்பாக 

அட்டவலணகளில் தரவு வேங்கப்பட்டால், 

தரவு வசகரிக்கப்பட்ட காலம் மற்றும் 

ஆதாரங்கள் குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

அட்டவலணகளின் பட்டியல் மற்றும் 

வசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் ஆதாரம் 

சுட்டிக்காட்டப்படட்ுள்ளன. 

d)  MoEF & CC/NABL அங்கீகாரம் மபற்ற 

ஆய்வகங்கலளப் பயன்படுத்தி நீர,் 

காற்று, மண், சத்தம் வபான்றவற்றின் 

அலனத்து பகுப்பாய்வு/வசாதலன 

அறிக்லககலளயும் திட்ட ஆதரவாளர ்

இலணக்க வவண்டும். திட்டத்தின் 

மதிப்பீட்டின் வபாது அலனத்து அசல் 

பகுப்பாய்வு/வசாதலன அறிக்லககளும் 

இருக்க வவண்டும் 

அடிப்பலட கண்காணிப்பு அறிக்லககள் 

இந்த அறிக்லகயுடன் அத்தியாயம் 3 இல் 

இலணக்கப்படட்ுள்ளன.  

e)  வேங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் ஆங்கிலம் 

அல்லாத வவறு மமாழியில் இருந்தால், 

ஆங்கில மமாழிமபயரப்்பு வேங்கப்பட 

வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

f)  அலமசச்கத்தால் முன்னர ் வகுக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டங்களின் சுற்றுசச்ூேல் 

மதிப்பீட்டிற்கான வகள்வித்தாள் 

நிரப்பப்படட்ு சமரப்்பிக்கப்படும். 

இறுதி EIA EMP அறிக்லகயுடன் 

இலணக்கப்படும். 

g)  EIA அறிக்லகலயத் தயாரிக்கும் வபாது, 

MoEF&CC வேங்கிய 

ஆதரவாளரக்ளுக்கான வழிமுலறகள் 

மற்றும் ஆவலாசகரக்ளுக்கான 

வழிமுலறகள் O.M. இந்த அலமசச்கத்தின் 

இலணயதளத்தில் உள்ள எண். J-

11013/41/2006-IA.II(I) வததி: 4 ஆகஸ்ட், 2009, 

பின்பற்றப்பட வவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

MoEF & CC O.M வேங்கிய வழிமுலறகள் எண். 

J-11013/41/2006-IA.II (I) வததி: 4 ஆகஸ்ட், 2009 

பின்பற்றப்படுகிறது. 

h)  அடிப்பலட வநாக்கம் மற்றும் திட்ட 

அளவுருக்களில் ஏவதனும் மாற்றங்கள் 

மசய்யப்பட்டிருந்தால் (படிவம்-I மற்றும் 

TOR ஐப் பாதுகாப்பதற்கான PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பட்டலவ) அத்தலகய 

மாற்றங்களுக்கான காரணங்களுடன் 

MoEF&CC இன் கவனத்திற்குக் மகாண்டு 

வரப்பட வவண்டும், வமலும் TOR அனுமதி 

மபற வவண்டும். வமலும் மாற்றப்பட 

வவண்டும். வலரவு EIA/EMP இன் 

கட்டலமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்தில் 

மபாது விசாரலணக்குப் பின் மாற்றங்கள் 

(பி.எச.் மசயல்முலறயிலிருந்து எழும் 

மாற்றங்கலளத் தவிர) திருத்தப்பட்ட 

ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் நடத்த 

வவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

i)  சுற்றறிக்லகயின்படி எண். J-

11011/618/2010-IA.II(I) வததி: 30.5.2012, 

திட்டத்தின் தற்வபாலதய 

மசயல்பாடுகளுக்கான சுற்றுசச்ூேல் 

அனுமதியில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

மபாருந்தாது. 



 

நிபந்தலனகளின் இணக்க நிலலயின் 

சான்றளிக்கப்பட்ட அறிக்லக, பிராந்திய 

அலுவலகத்திலிருந்து மபறப்பட 

வவண்டும். சுற்றுசச்ூேல், வனம் மற்றும் 

காலநிலல மாற்றம் அலமசச்கம், 

மபாருந்தக்கூடியது. 

j)  EIA அறிக்லகயில் (i) முக்கிய நிலப்பரப்பு 

அம்சங்கள், வடிகால் மற்றும் சுரங்கப் 

பகுதி, (ii) புவியியல் வலரபடங்கள் மற்றும் 

பிரிவுகள் மற்றும் (iii) சுரங்கக் குழியின் 

பகுதிகள் மற்றும் மவளிப்புறக் 

குப்லபகள், ஏவதனும் இருந்தால், 

மதளிவாகக் குறிப்பிடும் பகுதியின் 

வமற்பரப்புத் திடட்மும் இருக்க வவண்டும். 

அருகிலுள்ள பகுதியின் நில 

அம்சங்கலளக் காடட்ுகிறது. 

வமற்பரப்பு திட்டம் - படம் எண் 2.2 

வவலலத் திட்டம் - படம் எண் 2.10 

மூடல் திட்டம் - படம் எண்.2.11 
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அத்தியாயம் 1. அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிலலயான வளரச்ச்ிலய உறுதி 

மசய்வதற்கான வமலாண்லமக் கருவியாகும், வமலும் இது ஒரு மசயல்திட்டத்தின் 

சுற்றுசச்ூேல், சமூக மற்றும் மபாருளாதார தாக்கங்கலள முடிமவடுப்பதற்கு முன் 

கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிமவடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்தமவாரு 

திட்டத்திற்கும் மபாருத்தமான முடிவுகலள எடுப்பதில் முடிமவடுப்பவரக்லள 

வழிநடத்துகிறது. EIA திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்லம மற்றும் பாதகமான விலளவுகலள 

முலறயாக ஆய்வு மசய்கிறது மற்றும் திட்ட வடிவலமப்பின் வபாது இந்த தாக்கங்கள் 

கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ளப்படுவலத உறுதி மசய்கிறது. இது சமூகப் பங்வகற்பு, 

தகவல், முடிமவடுப்பவரக்லள ஊக்குவிப்பதன் மூலம் வமாதல்கலளக் குலறக்கிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூேலுக்கு உகந்த திட்டத்திற்கான அடித்தளத்லத உருவாக்க உதவுகிறது. 

சாதாரண கல் & கிராவல் கடட்ுமானத் மதாழிலுக்கு முக்கியத் வதலவ. மூடுதுலற 

கிராமம், வமடட்ுப்பாலளயம் தாலுக்கா, வகாலவ மாவட்டம், வமடட்ுப்பாலளயம் 

தாலுகாவில் உள்ள மமாத்த பரப்பளவான 9.28.5 மெக்வடர ் பரப்பளலவக் மகாண்ட 

மூன்று முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் தற்வபாதுள்ள ஒரு குவாரிலயக் மகாண்ட 

திரு.M.சண்முகம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரியின் உத்வதச மற்றும் 

தற்வபாதுள்ள குவாரிகளின் ஒடட்ுமமாத்த சுலமகலளக் கருத்தில் மகாண்டு இந்த EIA 

அறிக்லக தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. நாடு மாநிலம், 

MoEF & CC அறிவிப்பு S.O மூலம் கிளஸ்டர ்பகுதி கணக்கிடப்பட்டது. 2269(E) வததி 1 

ெூலல 2016.இந்த EIA அறிக்லக எண். SEIAA-TN/F.No.9033/SEAC/ToR-1155/2022 வததி: 06.06.2022 

கடிதத்தில் மபறப்பட்ட ToRக்கு இணங்கத் தயாரிக்கப்பட்டது.   

அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்வு மாரச் ் முதல் வம 2021 காலகட்டத்தில் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டது (பயன்படுத்தப்பட்ட அடிப்பலடத் தரவு MoEF & CC அலுவலக 

குறிப்பாலண எண். J-11013/41/2006-IA-II (I) (பகுதி) ஆகஸ்ட் 29 வததியிட்டது. 2017 & MoEF & 

CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். IA3-22/10/2022-IA.III [E 177258] வததி: 08.06.2022) மற்றும் 

இந்தத் திட்டங்களால் ஏற்படும் ஒடட்ுமமாத்த தாக்கங்கலளக் கருத்தில் மகாள்வதற்காக 

இந்தத் EIA மற்றும் EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது, ஒடட்ுமமாத்த சுற்றுசச்ூேல் 

தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்படுகிறது, அலதத் மதாடரந்்து அந்த பாதகமான 

தாக்கங்கலளக் குலறக்க தனித்தனியாக விரிவான சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டம் 

(EMP) தயாரிக்கப்படுகிறது.   

மமாத்த சுரங்கம் இருப்பு 95,546மீ3 சாதாரண கல், 1,736 மீ3பாலற சிலதவு  மற்றும் 

2,294 மீ3 கிராவல் 44 மீ ஆேம் வலர (2 மீ கிராவல்+ 2 மீ பாலற சிலதவு + 40 மீ சாதாரண 

கல்) 

மாநில அளவிலான சுற்றுசச்ூேல் மதிப்பீடட்ுக் குழுவின் (SEAC) மதிப்பீட்டின் வபாது, 

அப்பகுதியின் நீரியல் ஆட்சிலயக் கருத்தில் மகாண்டு 44 மீ தலரமட்டத்திற்கு கீே் வலர 

ஆேம் வேங்கப்பட்டது, அது ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்டது மற்றும் 44 மீ தலரமட்டத்திற்கு கீே் 

44 மீ ஆேம் வலர (2 மீ கிராவல்+ 2 மீ பாலற சிலதவு + 40 மீ சாதாரண கல்) ToR 

அடிப்பலடயில் 95,546மீ3 சாதாரண கல், 1,736 மீ3பாலற சிலதவு  மற்றும் 2,294 மீ3 கிராவல்  
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ஆகும், ஏமனனில் EIA மற்றும் EMP அறிக்லக அளவு மற்றும் ஆேத்திற்கு ஏற்ப 

தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. ToR. 

1.1 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் வனத்துலற அலமசச்கம், இந்திய அரசு, அதன் EIA 

அறிவிப்பின் மூலம் S.O. 14 மசப்டம்பர ்2006 இன் 1533(E) மற்றும் அரசாங்க அறிவிப்பின்படி 

அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் S.O. ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 3977 (E), சுரங்கத் திட்டங்கள் 

இரண்டு வலககளின் கீே் வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன, அதாவது A (> 100 மெக்வடர)் 

மற்றும் B (≤ 100 மெக்வடர)், மற்றும் பின் இலணப்பு-XI இல் உள்ள குழுமச ் சூே்நிலல 

உட்பட சிறு கனிமங்களின் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி குறித்த வதலவகலள திட்டவட்டமாக 

வேங்குதல். 

இப்வபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு வதசிய 

பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018, EIA, 

EMPக்கான வதலவலய மதளிவுபடுத்தியது, எனவவ அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் மபாது 

ஆவலாசலன 5 முதல் 25 மெக்வடர ் வலர B- 1 பிரிவில் வருகிறது மற்றும் SEAC/SEIAA 

மற்றும் குழும நிலலலமக்காக மதிப்பிடப்படுகிறது.  

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் "B1" மசயல்பாடு 1(a) வலகயின் கீே் 

வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது (குழும சூே்நிலலயில் சுரங்க குத்தலக பகுதி) மற்றும் SEIAA - 

TN இல் மபாது விசாரலண நடத்தி சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி வேங்குவதற்கான EIA/EMP 

அறிக்லகலய சமரப்்பித்த பிறகு பரிசீலிக்கப்படும். 

. 

”சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக பபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு  

மமற்பகாள்வதற்காக பவளியிடப்பட்ட ToR அடிப்பரடயில் தயாைிக்கப்பட்ட வரைவு 

EIA அறிக்ரக" 
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படம் 1.1: குழுமச ்சுைங்கத்தின் வரைபடம் 
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1.2 திட்டத்தளம் மற்றும் திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம் 

1.2.1 திட்டத்தின் விவைம் 

• திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலறயில் சாதாரண கல் குவாரி 
எடுப்பதற்கான திட்டம் 

• திரு. M. சண்முகம் 11.08.2021 அன்று சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்தார.் 

• விண்ணப்பம் வகாயம்புத்தூர ் மாவட்ட ஆட்சியரால் பரிசீலிக்கப்படட்ு 

துல்லியமான பகுதி மதாடரப்ு கடிதம் Rc.எண். 978/கனிமம்/2021 வததி: 03.01.2022. 

• தமிே்நாடு சிறு கனிமச ்சலுலக விதிகள், 1959 இன் 41 மற்றும் 42 திருத்த விதிகளின் 

கீே் சுரங்கத ்திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ு, வகாயம்புத்தூர ்மாவட்ட புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கத ்துலறயின் ஒப்புதலுக்காக சமரப்்பிக்கப்பட்டது. 

• சுரங்கத ் திட்டத்திற்கு, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ் துலற உதவி இயக்குநர,் 

வகாயம்புத்தூர ்மாவட்ட கடிதம் Rc.No. 978/சுரங்கங்கள்/2021 வததி: 25.01.2022. 

• மூன்று முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் தற்வபாதுள்ள ஒரு குவாரிகள் 500மீ சுற்றளவில் 

அலமந்துள்ளன, இலண இயக்குநர/் உதவி இயக்குநர ் (i/c), புவியியல் துலற, 

புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலற, வகாயம்புத்தூர ்மாவட்டத்தின் கடிதம் Rc மூலம் 

சான்றளிக்கப்பட்டது. எண் 978/லமன்ஸ்/2021 வததி: 21.10.2022. 

அட்டவரண 1.1: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

முன்பமாழிவு – P1 

திட்டத்தின் மபயர ்
திரு. M. சண்முகம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரி 
எஸ் எப். எண்கள். 410/1A & 410/1B 

பரப்பளவு 1.43.5 மெக்வடர ்

நில வலக பட்டா நிலம் 

கிராமம் மற்றும் மாவட்டம் 
மூடுதுலற கிராமம், வமடட்ுப்பாலளயம் தாலுக்கா, 

வகாயம்புத்தூர ்மாவட்டம் 

 

1.2.2 திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம்  

அட்டவரண 1.2: திட்ட உைிரமயாளைின் விவைங்கள் 

முன்பமாழிதல் – P1 

திட்ட முன்மமாழிபவரின் 

மபயர ்
திரு. M. சண்முகம் 

முகவரி 

த/மப. முத்துசாமி கவுண்டர,் 

எண்.36, காயிவதமில்லத் மதரு,  

மத்தம்பாலளயம் சாலல, 

புஞ்லச புளியம்பட்டி அஞ்சல் 

 சத்தியமங்கலம் தாலுக்கா, 

ஈவராடு மாவட்டம்,  

தமிே்நாடு மாநிலம் - 638 459.401 

லகவபசி +91 98427 75573 

நிலல உரிலமயாளர ்
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ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.3.1 திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளவு 

5.0மீ மபஞ்ச ் உயரம் மற்றும் 5.0மீ மபஞ்ச ் அகலம் மகாண்ட திறந்தமவளி 
இயந்திரமயமாக்கப்படட் சுரங்க முலறயின் மூலம் ொக் வெமர ்ட்ரில்லிங் & ஸ்லரி 
மவடிமபாருலள மவடிக்கும் வபாது பயன்படுத்துவதன் மூலம் குவாரிகலள 

வமற்மகாள்ள உத்வதசிக்கப்படட்ுள்ளது. லெட்ராலிக் வதாண்டுதல் மற்றும் 

டிப்பரக்ள் ஏற்றுதல் மற்றும் வபாக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

இரண்டாம் நிலல மவடிப்லபத் தவிரக்்க ராக் பிவரக்கரக்ள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

அட்டவரண 1.3: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் - P1 

குவாரியின் மபயர ்
திரு. M. சண்முகம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரி 
நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58 – E/03 

அடச்வரலக 11°22'15.20"N to 11°22'21.24"N 

தீரக்்கவரலக 77°07'23.77"E to 77°07'27.77"E 

மிக உயரந்்த உயரம் 320 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட ஆேம் 
44 மீ bgl  

புவியியல் வளங்கள் 

 

சாதாரண கல்  மீ 3 பாலற சிலதவு மீ 3 கிராவல் மீ 3 

4,09,432 8,068 8,068 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ 3 பாலற சிலதவு மீ 3 கிராவல் மீ 3 

95,546 1,736 2,294 

m3 இல் உற்பத்திக்கான 

முன்மமாழியப்பட்ட  

இருப்பு அளவு 

பாலற சிலதவு மீ 3 பாலற சிலதவு மீ 3 கிராவல் மீ 3 

95,546 1,736 
2,294 

தற்வபாதுள்ள குழி அளவு 
குழி I - 62m (நீ) x 75m (அ) x 17m (ஆ) 

குழி II - 74m (நீ) x 62m (அ) x 22m (ஆ) 

இறுதி குழி பரிமாணம் 168 மீ (நீ)* 75 மீ (அ)*  44 மீ (ஆ) 

சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 
65 – 70 மீ bgl  

சுரங்க முலற 

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

 

 

 

 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி மவற்று 

நிலப்பரப்லபக் காடட்ுகிறது. இப்பகுதி வடகிேக்குப் 

பக்கமாக மமன்லமயான சாய்வாக உள்ளது. 

இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 320 

மீ (அதிகபடச்ம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ தடிமன் மகாண்ட 

கிராவல் உருவாக்கத்தால் மூடப்படட்ுள்ளது. 

தற்வபாதுள்ள குவாரி குழியிலிருந்து மதளிவாக 
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அனுமானிக்கப்படும் 2 மீ (கிராவல் உருவாக்கம்) க்குப் 

பிறகு மபருத்த சாரவ்னாலகட் காணப்படுகிறது. இது 

தற்வபாதுள்ள குவாரி குழியிலிருந்து மதளிவாக 

ஊகிக்கப்படுகிறது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

 

ொக்ொம்மர ் 2 

கம்பிரசர ் 1 

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1 

டிப்பரக்ள் 2 

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி மவடிமருந்து 

சிறிய டயா ஆகியலவ சாதாரண கல்லல 

அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் உலடக்க 

மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
15 

திட்ட மசலவு ரூ. 27,75,000/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
ரூ. 56,000/- 

மமாத்த திட்டச ்மசலவு ரூ. 28,31,000/-  

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் 

 

ஏரி 1.4 கி.மீ மதன்வமற்கு 

பருசபாலளயம் ஏரி 2.7 கி.மீ வடகிேக்கு 

நல்லூர ்ஏரி 4.6 கி.மீ வடகிேக்கு 

சுங்லக ஏரி 6.2 கி.மீ வடகிேக்கு 

பவானிசாகர ்நீரத்்வதக்கம் 6.8 கி.மீ வடவமற்கு 

பசுலம அரண் வமம்பாடட்ுத் 
திட்டம் 

7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் 1500 சதுர மீடட்ர ்

பரப்பளவில் 200 மரங்கள் நட உத்வதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

முன்மமாழியப்பட்ட நீர ்

வதலவ 
2.0 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 330 மீ மதற்கு 

1.3.2 திட்டத்தின் இருப்பிடம் 

• முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி திட்டம் மூடுதுலற கிராமம், 

வமடட்ுப்பாலளயம் தாலுகா மற்றும் வகாயம்புத்தூர ்மாவட்டத்தில் உள்ளது. 

• மூடுதுலற கிராமத்தின் வடவமற்கில் 3.0 கிமீ மதாலலவில் திரு. 

M.சண்முகம் குழுமம் அலமந்துள்ளது 

• மூடுதுலற கிராமம் வமடட்ுப்பாலளயம் தாலுகாவில் இருந்து வடகிேக்கில் 

சுமார ்24 கிமீ மதாலலவில் அலமந்துள்ளது. 

• இந்திய சரவ்வ ஆஃப் இந்தியா, வடாவபாஷீட் எண். 58-E/03 இல் இந்தப் பகுதி 

குறிக்கப்படட்ுள்ளது. இப்பகுதி 11°22'15.20"N முதல் 11°22'21.24"N வலரயிலான 

அடச்வரலககளுக்கும் 77°07'23.77"E முதல் 77°07'27.77"E வலரயிலான 

தீரக்்கவரலககளுக்கும் இலடவய அலமந்துள்ளது. 
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படம்1.2: குழுமத் தளத்தின் இருப்பிடத்ரதக் காட்டும் வரைபடம் 
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படம் 1.3: 10 கிமீ சுற்றளவு பகுதியின் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 
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1.4 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி மசயல்முலற நான்கு நிலலகலளக் 

மகாண்டிருக்கும். மதாடரச்ச்ியான வரிலசயில் இந்த நிலலகள் கீவே 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன: 

1. தகுதி அடிப்பலடயில் பிரித்தல் 

2. மதளிவுலர 

3. மபாது மக்கள் ஆவலாசலன & 

4. மதிப்பீடு 

1.தகுதி அடிப்பரடயில் பிைித்தல்– 

முன்பமாழிவு -  
 

▪ முன்மமாழிபவர ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்தார ்வததி: 11.08.2021 

▪ துல்லியமான பகுதி தகவல் மதாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர,் வகாயம்புத்தூர ்

Rc.No.978/Mines/2021, வததி: 03.01.2022 அவரக்ளால் வேங்கப்பட்டது. 

▪ சுரங்கத ் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பட்டது 

மற்றும் உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கம், வகாயம்புத்தூர ்மாவட்டம், 

ஆர.்சி. எண். 978/சுரங்கங்கள்/2021 வததி: 25.01.2022. 

▪ மாண்புமிகு வதசிய பசுலம தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் O.A. இல் 

நிலறவவற்றப்பட்ட 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட உத்தரவின்படி 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் “B1” வலகயின் கீே் வருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 

எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-

11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018. 

▪ முன்மமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/72419/2022 வததி: 21.02.2022 அன்று, சுற்றுசச்ூேல் 

அனுமதிக்கான ToRக்கு ஆதரவாளர ்விண்ணப்பித்தார.் 

 

2.பதளிவுரை –  

முன்பமாழிவு -  

▪ இந்த முன்மமாழிவு 14.05.2022 அன்று நலடமபற்ற 273வது SEAC கூட்டத்தில் 

லவக்கப்பட்டது மற்றும் குழுவானது ToR ஐ வேங்க பரிந்துலரத்தது. 

▪ இந்த முன்மமாழிவு 06.06.2022 அன்று நலடமபற்ற 518வது SEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்படட்ு, Lr எண். SEIAA-TN/F.No.9033/SEAC/TOR-1155/2022 வததி :06.06.2022 இல் 

ToR வேங்கப்பட்டது. 

3.பபாது ஆமலாசரன-  

தமிே்நாடு மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

மசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாலமயில் பரந்த அளவில் மபாதுமக்களின் பங்வகற்லப உறுதிமசய்யும் வலகயில் 

முலறயாக, வநரக்கடட்ுப்பாடு மற்றும் மவளிப்பலடயான முலறயில் மபாது விசாரலண 

நடத்த வவண்டும். இந்த வலரவு EIA/ EMP அறிக்லக மற்றும் மபாது விசாரலண 

நடவடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/ EMP அறிக்லகயில் விரிவாக இருக்கும். 

4. மதிப்பீடு – 

 மதிப்பீடு என்பது மாநில வல்லுநர ்மதிப்பீடட்ுக் குழுவின் (SEAC) விண்ணப்பத்தின் 

விரிவான ஆய்வு மற்றும் இறுதி EIA & EMP அறிக்லக வபான்ற பிற ஆவணங்கள், மபாது 

மக்கள் கருத்துவகட்பு கூட்ட நடவடிக்லககள் உள்ளிட்ட மபாது ஆவலாசலனகளின் முடிவு, 

ஆதரவாளரால் சமரப்்பிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்திடம் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி 

வேங்கப்படும் 
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பின்வரும் குறிப்புகரளப் பயன்படுத்தி அறிக்ரக தயாைிக்கப்பட்டுள்ளது: 

• கனிம சுரங்கம், சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் வனம் அலமசச்கம், பிப்ரவரி 2010 க்கான 

சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டின் வழிகாடட்ுதல் லகவயடு 

• EIA அறிவிப்பு, 14 மசப்டம்பர,் 2006 

• குழுமத்தில் உள்ள அலனத்து முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனவவ உள்ள 

குவாரிகளின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம். 

• ToR கடிதம் எண் SEIAA - TN/F.எண். 9033/SEAC/ToR-1155/2022 வததி: 06.06.2022 
 

1.5 குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) 
 

ToR Lr இல் வேங்கப்பட்ட ToR உடன் இணங்குதல். எண். SEIAA-TN/F.No. 9033/SEAC/ToR-

1155/2022 வததி 06.06.2022 என்பது பக்கம் எண். I – IX இல் விவரிக்கப்படட்ுள்ளது.   

1.6 பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

MoEF & CC S.O.  5845 (இ) வததி: 26.11.2018 அறிவிப்பின்படி ஒவ்மவாரு காலண்டர ்

ஆண்டிலும் ெூன் 1 மற்றும் டிசம்பர ் 1 ஆம் வததிகளில் EC வேங்கிய பிறகு MoEF & CC 

பிராந்திய அலுவலகம் & SEIAA க்கு அந்தந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளரக்ள் 

நிரண்யிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி விதிமுலறகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் 

மதாடரப்ான அலரயாண்டு இணக்க அறிக்லகலய சமரப்்பிக்க வவண்டும்.  
 

1.7  EIA ஆவணத்தின் பபாதுவான அரமப்பு  

 EIA அறிக்லகயின் ஒடட்ுமமாத்த உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF 

& CC ஆல் மவளியிடப்பட்ட "மினரல்கள் சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடட்ு 

வழிகாடட்ுதல் லகவயடு" ஆகியவற்றில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் 

பட்டியலலப் பின்பற்றுகிறது. 

1.8  ஆய்வின் மநாக்கம் 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய வநாக்கம் குழும குவாரிகளில் ஒடட்ுமமாத்த தாக்கத்லத 

அளவிடுவதும், ஒவ்மவாரு தனிப்பட்ட குத்தலககளுக்கும் பயனுள்ள தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள உருவாக்குவதும் ஆகும். உமிே்வு ஆதாரங்கள், உமிே்வு கடட்ுப்பாடட்ு 

கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், வானிலல அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி 
மற்றும் கழிவுநீர ் மவளிவயற்றம், தூசி உருவாக்கம் வபான்ற மாசுபாட்டின் அலனத்து 

அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

(மாரச் ்- வம 2021 வலர) பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் கூறுகளுக்காக அடிப்பலட கண்காணிப்பு 

ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்பட்டது.                          இதனால் குழுமம் குவாரி திட்டங்களால் 

சுற்றுசச்ூேலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கங்கலள மதிப்பிடவும், முன்மமாழியப்பட்ட 

பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்லககலள பரிந்துலரக்கவும். 

 

அட்டவரண 1.3: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

வ.எண். பண்புகள் அளவுருக்கள் மூல மற்றும் அதிைப்வண் 

1 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 
PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

8 இடங்களில் மூன்று 

மாதங்களுக்கு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 24 மணி வநர 

மாதிரிகள் மதாடரந்்து 

எடுக்கப்படும் 

(1 லமயம் & 7 இலடயகம்) 
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2 
வானிலல 

ஆய்வு 

காற்றின் வவகம் மற்றும் 

திலச, மவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மலேப்மபாழிவு 

திட்டத் தளத்திற்கு அருகில், 

மணிவநரப் பதிவு மற்றும் IMD 

நிலலயத்தின் இரண்டாம் 

நிலல மூலங்களிலிருந்து 

மதாடரந்்து மூன்று மாதங்கள் 

3 நீர ்தரம் 

இயற்பியல், வவதியியல் 

மற்றும் பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கிராப் மாதிரிகள் 6 

இடங்களில் 

வசகரிக்கப்பட்டன - 5 

நிலத்தடி நீர ் மற்றும் 1 

வமற்பரப்பு நீர ் மாதிரிகள்; 

படிக்கும் காலத்தில் 

ஒருமுலற. 

4 சூேலியல் 

நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரவ்ாே் தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் 

10 கிமீ சுற்றளவு 

வட்டத்திற்குள் உள்ளன. 

வலரயறுக்கப்பட்ட 

முதன்லம கணக்மகடுப்பு 

மற்றும் இரண்டாம் நிலல 

தரவு வனத்துலறயிடம் 

இருந்து வசகரிக்கப்பட்டது. 

5 ஒலி அளவுகள் 
dB(A) இல் இலரசச்ல் 

அளவுகள் 

8 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் 

வபாது 24 மணிவநரத்திற்கு 

ஒருமுலற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6 மண் பண்புகள் 
இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 6 

இடங்களில் ஒருமுலற 

7 நில பயன்பாடு  
பல்வவறு வலககளுக்கு 

நிலம் பயன்பாடு 

சரவ்வ ஆஃப் இந்தியா 

நிலப்பரப்பு தாள் மற்றும் 

மசயற்லகக்வகாள் படங்கள் 

மற்றும் முதன்லம ஆய்வு 

ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில். 

8 

சமூக 

மபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

மக்கள்மதாலக பண்புகள், 

மதாழிலாளர ்பண்புகள் 

முதன்லம கணக்மகடுப்பு 

மற்றும் இந்திய மக்கள் 

மதாலக கணக்மகடுப்பு 2011 

வபான்ற இரண்டாம் நிலல 

ஆதாரங்களின் தரவுகளின் 

அடிப்பலடயில். 

9 நீரியல் 

பகுதியின் வடிகால் 

அலமப்பு, நீவராலடகளின் 

தன்லம, நீரந்ிலல 

பண்புகள், ரீசாரெ்் மற்றும் 

மவளிவயற்றும் பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிலல 

ஆதாரங்களில் இருந்து 

வசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் 

நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்லக தயாரிக்கப்பட்டது. 

10 

இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் 

வபரிடர ்

வமலாண்லம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் மவடிப்புகள் 

மற்றும் நசச்ுப் 

மபாருடக்ளின் மவளியீடு 

ஆகியவற்றால் வபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய பகுதிகலள 

அலடயாளம் காணவும் 

சுரங்கத்துடன் 

மதாடரப்ுலடய 

ஆபத்துக்கான இடர ்

பகுப்பாய்வின் 

கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பலடயில்.   

ஆதாரம்:  ஆய்வகங்களின் தள கண்காணிப்பு தரவு/மாதிரி 

SEIAA - TN மற்றும் MoEF & CC ஆல் மவளியிடப்பட்ட நிலலயான ToR வேங்கிய ToR இன் 

வதலவயின்படி தரவு வசகரிக்கப்பட்டது.  
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1.8.1 ஒழுங்குமுரற இணக்கம் & பபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 

▪ தமிே்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி குவாரி குத்தலகக்கான 

விண்ணப்பம் 

▪ தமிே்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்கத் திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதற்கும் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி மபறுவதற்கும் துல்லியமான பகுதி 

மதாடரப்ு கடிதம் மபறப்பட்டது. 

▪ தமிே்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959-ன் திருத்தத்தின்படி 41 & 42 

விதிகளின் கீே் சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

▪ ToR கடிதம் எண் SEIAA - TN/F.எண். 9033/SEAC/ToR-1155/2022 வததி: 06.06.2022. 
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   அத்தியாயம் 2- திட்ட விளக்கம் 

2.0 பபாது விளக்கம் 

முன்மமாழியப்பட்ட சாதாரண கல் குவாரிகளுக்கு சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி வதலவ. 

இந்த 3 முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் தற்வபாதுள்ள 1 குவாரி ஒரு குழுமத்லத 

உருவாக்குகின்றன; MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் படி கணக்கிடப்பட்டது. 2269(E) வததி 1 

ெூலல 2016 மற்றும் மமாத்த பரப்பளவு 9.28.5 மெக்வடர.்  மதாகுப்பின் பரப்பளவு 5 

மெக்வடருக்கு வமல் இருப்பதால், இந்த முன்மமாழிவு B1 வலகயின் கீே் வரும் வததி: 

04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட ஆலணப்படி, மாண்புமிகு வதசிய பசுலம தீரப்்பாயம், 

புது தில்லி O.A. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016, மற்றும் MoEF & CC அலுவலக 

குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018, மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் 

அனுமதி மபறுவதற்கான EIA, EMP மற்றும் மபாது ஆவலாசலனக்கான வதலவ உள்ளது.   

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு 

கூடுதல் பகுதி வதலவயில்லல. முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் இருந்து கழிவுநீர ்

உற்பத்தி/மவளிவயற்றம் இல்லல. 

குழுமத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட அலனத்து குவாரிகளுக்கும் சுரங்க முலற 

மபாதுவானது. இரண்டாம் நிலல மவடிப்லப தவிரக்்க ொக்ொம்மர ் துலளயிடுதல் 

மற்றும் மவடித்தல் மூலம் மபற்வறார ்பாலறயிலிருந்து கணிசமான அளவு பாலறகலள 

பிரித்து, திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலறயில் வதாண்டுவதற்கு 

முன்மமாழியப்பட்டது. 

2.2 திட்டத்தின் இடம் 

➢ முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி திட்டம் மூடுதுலற கிராமம், வமடட்ுப்பாலளயம் 

தாலுகா மற்றும் வகாயம்புத்தூர ்மாவட்டத்தில் உள்ளது.. 

➢ மூடுதுலற கிராமத்தின் வடவமற்கில் 3.0 கிமீ மதாலலவில் திரு. M.சண்முகம் 

குழுமம் அலமந்துள்ளது.. 

➢ மூடுதுலற கிராமம் வமடட்ுப்பாலளயம் தாலுகாவில் இருந்து வடகிேக்வக சுமார ்24 

கிமீ மதாலலவில் உள்ளது.. 

➢ இந்திய சரவ்வ, வடாவபாஷீட் எண். 58-E/03 இல் இந்தப் பகுதி குறிக்கப்படட்ுள்ளது. 

இப்பகுதி 11°22'15.20"N முதல் 11°22'21.24"N வலரயிலான அட்சவரலககளுக்கும் 

77°07'23.77"E முதல் 77°07'27.77"E வலரயிலான தீரக்்கவரலககளுக்கும் இலடவய 

அலமந்துள்ளது. சுற்றுசச்ூேல் உணரத்ிறன் மண்டலம், வதசிய பூங்கா, புலிகள் 

காப்பகம், யாலனகள் வழித்தடம் மற்றும் உயிரக்்வகாள காப்பகங்கள் 

ஆகியவற்றிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவுக்குள் திட்டம் வராது. 
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அட்டவரண 2.1: தள இரணப்பு 

அருகிலுள்ள சாலல 

வதசிய மநடுஞ்சாலல (NH- 948) வகாயம்புத்தூர ் - 

மபங்களூரு- 5.0 கிமீ- மதன்கிேக்கு 

மாநில மநடுஞ்சாலல (SH-15) சத்தியமங்கலம் – 

வமடட்ுப்பாலளயம் – 3.0 கிமீ- வடவமற்கு. 

அருகிலுள்ள கிராமம் மூடுதுலற  – 3.0 கிமீ - மதன்கிேக்கு 

அருகில் உள்ள நகரம் புளியம்பட்டி - 5.0 கிமீ – மதன்கிேக்கு 

அருகிலுள்ள ரயில் 

நிலலயம் 

வமடட்ுப்பாலளயம் - 22.0 கிமீ – மதன்வமற்கு 

அருகிலுள்ள விமான 

நிலலயம் 

வகாயம்புத்தூர ்– 45.0 கிமீ – மதன்வமற்கு 

 

அருகிலுள்ள 

துலறமுகம் 

மகாசச்ி – 185 கிமீ – மதன்வமற்கு 

ஆதாரம்: சரவ்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வலரபடம் 

அட்டவரண 2.2: திட்டப் பகுதியின் எல்ரல ஒருங்கிரணப்புகள் 

திட்டம் – P1 

எல்ரலத் தூண் எண். அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 

1 11° 22' 15.34"N 77° 07' 26.09"E 

2 11° 22' 21.02"N 77° 07' 23.77"E 

3 11° 22' 21.24"N 77° 07' 27.12"E 

4 11° 22' 20.19"N 77° 07' 27.12"E 

5 11° 22' 20.17"N 77° 07' 27.31"E 

6 11° 22' 18.78"N 77° 07' 27.56"E 

7 11° 22' 15.20"N 77° 07' 27.77"E 

ஆதாரம்:அங்கீகரிக்கப்பட்டசுரங்கத்திட்டம் 
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படம் 2.1: திட்ட தள புரகப்படங்கள் 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 2.1A: கம்ப மவலி புரகப்படங்கள் 
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படம் 2.1: திட்டப் பகுதியின் கூகுள் படம் 
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படம் 2.2: குவாைி குத்தரகத் திட்டம் / மமற்பைப்புத் திட்டம்  
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படம் 2.3: கிைாம வரைபடம் கூகுள் எைத்் இமமஜில் மிரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 
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படம் 2.4 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 2.5: 5 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 2.6: 1 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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2.2.1 திட்டப் பகுதி 

o முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் தளம் சாரந்்தலவ 

o திட்டப் பகுதியில் எந்த நன்லமயும் அல்லது மசயலாக்கமும் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

o முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் வன நிலம் எதுவும் இல்லல மற்றும் மபரிய 

தாவரங்கள் மற்றும் மரங்கள் இல்லாதது. 

 

அட்டவரண 2.3: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் நில பயன்பாட்டு முரற 

முன்பமாழிவு – P1 

விளக்கம் தற்மபாரதய 

பகுதி (பெக்மடை்) 
குவாைியின் வாழ்நாள் முடிவில் உள்ள 

பகுதி (பெக்மடை்) 
குவாரிக்கு 

உட்பட்ட பகுதி 
0.88.0 1.01.0 

உள்கட்டலமப்பு Nil 0.01.0 

சாலலகள் 0.02.0 0.02.0 

பசுலம அரண் Nil 0.15.0 

பயன்படுத்தாத 

நிலம் 
0.53.5 0.24.5 

பமாத்தம் 1.43.5 1.43.5 
ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

 

2.2.2 பசயல்பாட்டின் அளவு  

அட்டவரண 2.4: பசயல்பாட்டு  விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

சாதாைண 

கல் 

(5 வருட திட்ட 

காலம்) 

பாரற சிரதவு   

(3 வருட திட்ட 

காலம்) 

கிைாவல் 

(3 வருட 

திட்ட 

காலம்) 

புவியியல் வளங்கள் 4,09,432 8,068 8,068 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 95,546 1,736 2,294 

m3 இல் உற்பத்தி 95,546 1,736 2,294 

சுரங்கத ்திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

வவலல நாட்களின் எண்ணிக்லக 300 நாடக்ள் 

மீ 3 இல் ஒரு நாலளக்கு உற்பத்தி 64 2 3 

லாரி சுலமகளின் எண்ணிக்லக 

(ஒரு சுலமக்கு 6 மீ3)  
11 1 1 

சுரங்கத்தின் மமாத்த ஆேம் 44 மீ bgl (2 மீ கிராவல் + 2 மீ  பாலற சிலதவு   

+ 40 மீ சாதாரண கல்) 
ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 
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2.3 புவியியல் 

2.3.1 மண்டல புவியியல் 

 

 தீபகற்ப மநய்ஸ் பேலமயான பாலற அலமப்புகலள உருவாக்குகிறது, இதில் 

சாரவ்னாலகட்டின் பாரிய உருவாக்கம் சமீபத்திய நான்காம் பகுதி உருவாக்கம் நிலறந்த 

திரட்சியுடன் உள்ளது. பிராந்திய அளவில் சாரவ்னாலகட் உடல் N45°E முதல் S45°W வலர 

SE60° வலர குலறகிறது. 

 

ஆய்வுப்பகுதியின் ஸ்ட்ைாடிகிைாபி:   

 

பகுதியின் அடுக்கு - 

வயது உருவாக்கம் 

சமீபத்தியது - குவாட்டரன்ரி உருவாக்கம் (சரலள) 

      --------- இணக்கமின்லம------------ 

ஆரக்்கியன்-சாரவ்னாக்லகட் 

தீபகற்ப க்னீஸ் வளாகம் 

புவியியல் ரீதியாக, மாவட்டம் வகாண்டலலட் குழு, சாரவ்னாலகட் குழு, 

மிக்மாலடட் குழு, சத்தியமங்கலம் குழு, பவானி குழு மற்றும் அல்காலி வளாகம் மற்றும் 

ப்வராமடவராவசாயிக் காலத்லதச ்வசரந்்த ஆரக்்கியன் காலத்லதச ்வசரந்்த பாலறகளால் 

சூேப்படட்ுள்ளது. 

சாரவ்னாலகட், லபராக்ஸீன் கிரானுலலடட்ுகள் மற்றும் அதனுடன் 

மதாடரப்ுலடய மாக்னலடட் குவாரட்ல்சட் ஆகியவற்லறக் மகாண்ட பாலறகளின் 

சாரவ்னாலகட் குழு, வகம்டிஃமபரஸ் - சில்லிமலனட் க்னிஸ், கால்க்-கிரானுலலட், படிக 

சுண்ணாம்பு, சில்லிமலனட் குவாரட்ல்சடட்ுகள் மற்றும் மதாடரப்ுலடய மிக்மாடிடிக் 

ஆகியவற்லற உள்ளடக்கிய நாடாலலட் குழு. பாலறகள் மாவட்டத்தின் மத்திய மற்றும் 

மதற்கு பகுதிகளுக்கு, குறிப்பாக சூலூர,் மதுக்கலர மற்றும் மபாள்ளாசச்ி 

தாலுகாக்கலளச ்சுற்றி வரம்பிடப்படட்ுள்ளன. 

 

 

பவானி குழுமத்தின் பிளவு வொம்ப்மளண்வட க்னீஸ்கள் (தீபகற்ப க்னீஸ் - 

இலளய கட்டம்), ஸ்கிஸ்வடாஸ், லமக்வகசியஸ் மற்றும் ஆம்பிவபாலிடிக் பாலறகள், 

ஃபுசச்ிட்ெ் - கயலனட் குவாரட்ல்சடட்ுகள், ஃமபரர்ூஜினஸ் குவாரட்ல்சட் (சத்தியமங்கலம் 

குழு) ஆகியலவ பல அல்ட்ராமாஃப் மற்றும் அடிப்பலட பாலறகளால் ஊடுருவி 

வருகின்றன. மாவட்டத்தின் வடக்குப் பகுதிகள் குறிப்பாக வமடட்ுப்பாலளயம் மற்றும் 

வகாயம்புத்தூர ் வடக்குப் பகுதிகள். கிராலனடட்ுகள் புவராட்வடாவராவசாயிக் 

வயதுலடயலவ மற்றும் மாவட்டத்தின் வமற்கு முலன மற்றும் கிேக்குப் பகுதிலய 

தனித்தனி அலமப்புகளாக ஆக்கிரமித்து முலறவய மருதமலல கிராலனட் மற்றும் 

புஞ்சபுளியம்பட்டி கிராலனடட்ுகளாக அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளன. வகாயம்புத்தூர ்நகரின் 
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வமற்குப் பகுதிகளில் நான்காம் நிலல வண்டல் மண் காணப்படுகிறது. 

வகாயம்புத்தூருக்கு வடவமற்வக உள்ள சின்னத்தடாகம் பள்ளத்தாக்கிலும், 

வகாயம்புத்தூருக்கு வமற்வக சிறுவாணி பள்ளத்தாக்கிலும் வண்டல் மண் 30 மீட்டருக்கு 

வமல் தடிமனாக உள்ளது. ஆதாரம்: லமனர ்மினரல்ஸ் வகாயம்புத்தூர ்மாவட்டத்திற்கான 

மாவட்ட ஆய்வு அறிக்லக – வம 2019 

ஆதாரம்: லமனர ் மினரல்ஸ் வகாயம்புத்தூர ் மாவடட்த்திற்கான மாவட்ட ஆய்வு அறிக்லக – வம 2019 

https://www.tnmines.tn.gov.in/pdf/dsr/9.pdf  

 

2.3.2 குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் புவியியல் 

 ஆய்வுப் பகுதியானது பிராந்தியப் வபாக்லகப் பின்பற்றுகிறது மற்றும் 

முக்கியமாக ொரட்் ராக் உருவாக்கத்லத ஒவர மாதிரியான உருவாக்கம் / 

சாரவ்னாலகட்டின் பாத்வதாலித் உருவாக்கம் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது. அலனத்து 

திட்டப் பகுதிகளும் மவற்று நிலப்பரப்பாகும், அலனத்து திட்டப் பகுதிகளும் 2 மீ தடிமன் 

மகாண்ட கிராவல்களால் மூடப்பட்டிருக்கும்; 4 மீ வலர கிராவல் உருவாகிய பிறகு 

மபருத்த சாரவ்னாலகட் உருவாக்கம் காணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் குவாரி 
குழியிலிருந்து மதளிவாக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

 

2.3.3 நீைவ்ளவியல் 

 வகாயம்புத்தூர ் மாவட்டம், மாவட்டத்தின் வமற்குப் பகுதிகளில் படிக உருமாற்ற 

வளாகத்தாலும், கிேக்குப் பகுதியில் வண்டல் மண்டலத்தாலும் அடிக்வகாடிடட்ுக் 

காட்டப்படட்ுள்ளது. 4551 சதுர கிவலாமீட்டர ்பரப்பளவு படிகப் பாலறகளால் (63%) மற்றும் 

2671 சதுர கிவலாமீட்டர ்வண்டல்களால் (37%) சூேப்படட்ுள்ளது. 

குவாட்டரன்ரி - வலட்டலரடட்ுகள், மணல் மற்றும் களிமண் 

மூன்றாம் நிலல - மணற்கல், சரலள மற்றும் களிமண் 

கிமரட்வடசியஸ் - சுண்ணாம்பு, சுண்ணாம்பு மணற்கல் மற்றும் களிமண் 

இணக்கமின்லம. 

ஆரக்்கியன் - சாரவ்னாலகடஸ்், க்னீஸ்ஸ், கிராலனடஸ்், வடாலலரடஸ்் மற்றும் 

மபக்மாலடட் 

• இப்பகுதியின் மபரும்பகுதி சாரவ்னாலகட்டின் உருமாற்ற படிகப் பாலறகள், 

வடாலலரட் லடக்குகள் மற்றும் மபக்மாலடட் நரம்புகளால் ஊடுருவிய 

ஆரக்்கியன் காலத்தின் கிராலனடிக் க்னீஸ் ஆகியவற்றால் மூடப்படட்ுள்ளது. இந்த 

பாலறகள் மிகவும் உருமாற்றம் மற்றும் மிகவும் கடுலமயான மடிப்பு, நசுக்குதல் 

மற்றும் தவறுகளுக்கு உட்படட்ுள்ளன. 

• நிலத்தடி நீர ் மூசச்ுத்திணறல் நிலலயில் நிகே்கிறது மற்றும் ஆேமாக 

அமரந்்திருக்கும் பாலற பிளவுகள் இருக்கும் இடங்களிமலல்லாம், அது 

வலரயறுக்கப்பட்ட நிலலலமகளின் கீே் நிகே்கிறது. 

• கடினமான பாலறகளில் நிலத்தடி நீர ்ஏற்படுவது வானிலலயின் தீவிரம் மற்றும் 

ஆேம், பாலறகளில் இருக்கும் பாலற பிளவுகள் மற்றும் பிளவுகலளப் மபாறுத்தது. 

https://www.tnmines.tn.gov.in/pdf/dsr/9.pdf
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• கிராலனடட்ுகள் மற்றும் மநய்ஸ்கள் சாரவ்னாலகடட்ுகளின் விலளசச்லுடன் 

ஒப்பிடும்வபாது மிதமான அளவில் விலளகின்றன. 

• கடினமான பாலறயில் கிணற்றின் ஆேம் மபாதுவாக தலர மட்டத்திலிருந்து 8 

முதல் 15மீ வலர இருக்கும். 

• மபாதுவாக திறந்த கிணறுகளில் ஒரு நாலளக்கு 30 முதல் 250 மீ 3 மற்றும் 

ஆே்துலள கிணற்றில் 260 முதல் 430 மீ3 வலர மகசூல் கிலடக்கும். தடிமன் 2.5 மீ 

முதல் 42 மீ வலர மபாதுவாக 100 மீட்டருக்குள் 3 முதல் 5 பாலற பிளவு 

மண்டலங்கள் மற்றும் 100 முதல் 200 மீ வலர 1 முதல் 4 பாலற பிளவு மண்டலங்கள் 

உள்ளன. 
 

நீை்நிரல அரமப்புகள்: 

நிலத்தடி நீரின் நிகே்வு மற்றும் வசமிப்பானது, புவியியல், நிலப்பரப்பு மற்றும் 

மலேப்மபாழிவு வடிவத்தில் மலேப்மபாழிவு ஆகிய மூன்று காரணிகலளப் மபாறுத்தது. 

புவியியலலத் தவிர, நிலப்பரப்பு சுயவிவரத்தில் உள்ள பரவலான மாறுபாடு மற்றும் 

மலேயின் தீவிரம் ஆகியலவ நிலத்தடி நீர ் ரீசாரெ்் மசய்வதற்கான முக்கிய 

காரணிகளாக அலமகின்றன. நீரந்ிலலகள் மிகவும் சிக்கலான நீர ் புவியியல் 

அலமப்பின் ஒரு பகுதியாகும், வமலும் முழு அலமப்பின் நடத்லதலயயும் எளிதில் 

விளக்க முடியாது. கடின பாலற நிலப்பரப்பில் நிலத்தடி நீர ்ஏற்படுவது வமல் வானிலல, 

பிளவுகள் மற்றும் உலடந்த பகுதிகளுக்கு மடட்ுவம உள்ளது, இது அதிகபடச்மாக 30 மீ 

வலர நீண்டுள்ளது, இது வகாயம்புத்தூர ்மாவட்டத்தில் 10-15 மீ. 

 

வண்டல் வடிவங்களில், முதன்லமயான இலட சிறு நுண்துலளயின் இருப்பு 

நிலத்தடி நீரின் கடத்தும் திறலன அதிகரிக்கிறது, அங்கு மகசூல் குறிப்பிடத்தக்கதாக 

இருக்கும். கடவலாரப் பாலதயில் மாவட்டத்தின் கிேக்குப் பகுதிலய ஆக்கிரமித்துள்ள 

வண்டல் பகுதி நிலத்தடி நீரம்ட்டத்திற்கு மிகவும் சாதகமாக உள்ளது. நிலத்தடி நீர ்அலர 

வலரயறுக்கப்பட்ட மற்றும் வலரயறுக்கப்பட்ட நிலலகளில் ஏற்படுகிறது. ஒவ்மவாரு 

உருவாக்கத்திலும் நிலத்தடி நீர ் நிகே்வது பற்றிய சுருக்கமான விளக்கம் கீவே 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
 

வண்டல் வடிவங்கள் 

 வண்டல் ஆற்றில் நிலத்தடி நீர ்நீரம்ட்ட நிலலயில் ஏற்படுகிறது. அதிகபடச் தடிமன் 37 

மீ மற்றும் நீரந்ிலலயின் சராசரி தடிமன் வதாராயமாக 12 மீ. இந்த வடிவங்கள் 

நுண்துலளகள் மற்றும் ஊடுருவக்கூடியலவ, அலவ நல்ல நீர ்தாங்கி மண்டலங்கலளக் 

மகாண்டுள்ளன. 

நீை்நிரல அளவுருக்கள்: 

 இம்மாவட்டத்தில் நீரந்ிலலயின் தடிமன் மிகவும் ஒழுங்கற்றது மற்றும் தலர 

மட்டத்திலிருந்து 15 மீ முதல் 40 மீ வலர மாறுபடும். இண்டர-்கிரானுலர ் வபாவராசிட்டி 

என்பது படுக்லகப் பாலறயில் வானிலல மற்றும் பாலற பிளவு 
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 வளரச்ச்ியின் தீவிரம் மற்றும் அளலவப் மபாறுத்தது. முன்னர ் விவாதிக்கப்பட்டபடி, 

ஆேமான வானிலல க்னீசிக் வடிவங்களில் உருவாகியுள்ளது மற்றும் சாரவ்னாலகட் 
அலமப்புகளில் மிதமான வானிலல உருவாகியுள்ளது. கடினமான பாலறகள் மற்றும் 

வண்டல் வடிவங்களில் உள்ள நீரந்ிலல அளவுருக்களின் வரம்பு கீவே 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது: 

அட்டவரண 2.5: நீை்நிரல அளவுருக்களின் வைம்பு 

அளவுருக்கள் மவறுபாடு 

தண்ணீர ்மவளியீடு LPM 50-300 lpm 

கடத்தும் தன்லம (T) m2 /day 1.49-164.18 m2 /day 

ஊடுருவக்கூடிய தன்லம (K) 

m/day 

0.25-26.75 m/day 

ஆதாரம்: http://nwm.gov.in/sites/default/files/Notes%20on%20Coimbatore%20District.pdf 

 

 

http://nwm.gov.in/sites/default/files/Notes%20on%20Coimbatore%20District.pdf
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படம் 2.7: மகாயம்புத்தூை் மாவட்டத்தின் நிலத்தடி நீை் நிரல மாறுபாடுகள் 

 

 
ஆதாரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/coimbatore 

 

அட்டவரண 2.6: மகாயம்புத்தூை் மாவட்டத்தின் நிலத்தடி நீை் நிரல மாறுபாடுகள் 

 

ெனவரி 

2013 

வம 

2013 

ெனவரி 

2014 

வம 

2014 

ெனவரி 

2015 

வம 

2015 

ெனவரி 

2016 

வம 

2016 

ெனவரி 

2017 

வம 

2017 

ெனவரி 

2018 

வம 

2018 

ெனவரி 

2019 

வம 

2019 

5ஆண்டுகளுக்கு 

முந்லதய 

பருவமலே 

சராசரி 

5 வருட 

பிந்லதய 

பருவமலே 

சராசரி 

14.3 16.7 15.1 23.0 16.11 16.0 13.79 16.7 20.36 29.7 19.8 22.3 13.6 17.6 16.1 20.3 

ஆதாரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/coimbatore 
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படம் 2.8: மண்டல புவியியல் வரைபடம் 
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படம் 2.9 புவிமமற்பைப்பு வரைபடம் 
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படம் 2.10: நிலப்பைப்பு, புவியியல், ஆண்டு வாைியான வளைச்ச்ித் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 
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படம்2.11: மூடல் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள் 
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2.4 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

 சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல்யின் வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் அலனத்து 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் அதிகபடச் குத்தலகப் பகுதிலய உள்ளடக்கும் 

வலகயில் பிரிவுகலளத் திட்டமிடுவதன் மூலம் குறுக்குமவடட்ு முலறயின் 

அடிப்பலடயில் கணக்கிடப்பட்டது. 

புவியியல் வளங்களின் கிலடக்கும் தன்லமயின் அடிப்பலடயில், வதாண்டுதல் 

முலறயில் மபஞ்ச ் அலமப்பலதக் கருத்தில் மகாண்டு, 7.5 மீ (பயன்படுத்தப்பட்ட 

பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள பாதுகாப்புத் தலட) மற்றும் துல்லியமான பகுதி தகவல்மதாடரப்ு 

கடிதத்தின்படி பாதுகாப்பு தூரம் மற்றும் அலடத்தலலக் கழித்தல் ஆகியவற்லறக் 

கருத்தில் மகாண்டு, சுரங்க இருப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. மபஞ்ச ்உருவாக்கத்தின் வபாது 

இருப்புக்கள் (மபஞ்ச ்லாஸ் என்றும் அலேக்கப்படுகிறது) மற்றும் சுரங்கம் மசய்யக்கூடிய 

இருப்புக்கள் அலனத்து முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் கழிவு / அதிக சுலம / 

பக்கசச்ுலம (100% மீட்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது) இல்லல என்பலதக் கருத்தில் மகாண்டு 

கணக்கிடப்படுகிறது.   

அட்டவரண 2.6: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் கிரடக்கும் புவியியல் வளங்கள் 

 சாதாைண கல் பவதை்ட் ைாக் கிைாவல் 

புவியியல் இருப்பு மீ3 4,09,432 8,068 8,068 

சுரங்க இருப்பு மீ3 95,546 1,736 2,294 

 

அட்டவரண 2.7: ஆண்டு வாைியான உற்பத்தித் திட்டம்   

முன்பமாழிவு – P1 

ஆண்டு சாதாைண கல்  (மீ 3) பாரற சிரதவு (மீ 3) கிைாவல்  (மீ 3) 

I  19,216 496 814 

II 19,185 620 740 

III 18,435 620 740 

IV 20,720 - - 

V 17,990 - - 

பமாத்தம் 95,546 1,736 2,294 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம்  

கழிவுகரள அகற்றுவது  

 இந்த சாதாரண கல் குவாரி நடவடிக்லககளில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்லல. அகற்றப்பட்ட முழுப் மபாருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%). 

ெல்லிக்கற்களின் வமல் அடுக்கு அகற்றப்பட்டு, வதலவப்படும் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு 

வநரடியாக விற்கப்படும்.  

கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

 சுரங்கத்தின் மபாருளாதார ஆேம், பாதுகாப்பு மண்டலங்கள், அனுமதிக்கப்பட்ட 

பகுதி வபான்ற சில நலடமுலற அளவுருக்களின் அடிப்பலடயில் இறுதி குழி அளவு 

வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவரண 2.8: இறுதி குழி பைிமாணம் 

 

முன்பமாழிவு – P1 

குழி 
நீளம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ)  

அகலம் 

(அதிகபட்சம்) (மீ) 
ஆழம் (அதிகபட்சம்) 

I 168 75 44 மீ bgl 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 

•  சுரங்கத்தின் வாே்நாளின் முடிவில், வதாண்டப்பட்ட சுரங்கக் குழி / மவற்றிடமானது 

மலே நீலர வசகரிப்பதற்கான மசயற்லக நீரத்்வதக்கமாகச ்மசயல்படும் மற்றும் வறட்சிக் 

காலத்தில் ஏற்படும் வதலவ அல்லது மநருக்கடிகலளச ்சமாளிக்க உதவும். 

• சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தலட மற்றும் வமல் மபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக 

நீரத்்வதக்கம் ஆகியலவ சுற்றுசச்ூேலல வமம்படுத்தும். 

• சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு குறுக்கீடு மசய்யப்பட்ட தளத்லத அதன் இயற்லகயான 

நிலலக்குத் திரும்பச ் மசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூேலில் ஏவதனும் பாதகமான 

விலளவுகலளத் தடுக்கும் அல்லது குலறக்கும் அல்லது மனித ஆவராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பிற்கு அசச்ுறுத்தல்கலளத் தடுக்கும் அல்லது குலறக்கும் ஒரு 

மசயல்முலறயாகும். 

• புனரவ்ாே்வளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு உடல் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி-மதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிலலயானது, புவி-வவதியியல் 

ரீதியாக மாசுபடுத்தாதது/ மாசுபடுத்தாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய நில 

பயன்பாட்லடத் தக்கலவத்துக்மகாள்ளும் திறன் ஆகியலவ முக்கிய மூடல் 

வநாக்கங்களாகும். 

 

மூடல் மநாக்கங்கள் – 

• மனிதரக்ள் மற்றும் வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காக அணுகல் 

குலறவாக இருக்க வவண்டும். 

• திறந்த குழி சுரங்க வவலலகள் மற்றும் குழி எல்லல ஆகியலவ இயற்பியல் 

ரீதியாகவும் புவி-மதாழில்நுட்ப ரீதியாகவும் நிலலயானலவ. 

• மவள்ளம் சூே்ந்த குழிகளில் உள்ள நீரின் தரம் மனிதரக்ள், நீரவ்ாே் 

உயிரினங்கள் மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 

• அசுத்தமான வடிகால் மவளிவயற்றம் குலறக்கப்பட்டு 

கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

• அசல் அல்லது விரும்பிய புதிய வமற்பரப்பு வடிகால் வடிவங்கள் 

நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

• மவள்ளம் சூே்ந்த குழிகளுக்கு, நலடமுலற மற்றும் சாத்தியமான 

இடங்களில் குழிக்குள் நீரவ்ாே் வாே்விடம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

• மனிதரக்ள் மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு மவள்ளம் சூே்ந்த குழிகளில் இருந்து 

அவசர அணுகல் மற்றும் தப்பிக்கும் வழிகள் உள்ளன. 

• தூசி அளவு மக்கள், தாவரங்கள், நீரவ்ாே் உயிரினங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 
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சுைங்க வடிவரமப்பு &  மூடுதல் திட்டமிடல் மற்றும் விருப்பங்கள் பைிசீலரனகள் – 

• உள் மற்றும் மவளிப்புற பங்குதாரரக்ளால் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவலமப்பு 

பரிசீலலனயின் ஆரம்ப கட்டத்தில் சுரங்க மூடல் நன்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• சுரங்கக் குழியின் எல்லலயில் 2மீ உயரம் மகாண்ட கட்டு கட்டுதல் மற்றும் அதன் 

நிலலத்தன்லமலய எல்லா வநரத்திலும் உறுதி மசய்தல் மற்றும் மலே மபய்யும் 

வபாது குழிக்கு மண் சறுக்குவலதத் தவிரக்்கவும், குழி மற்றும் வமற்பரப்பு ஓடுதலலத் 

தவிரக்்கவும் இயற்லகயான சரிவில் வதாட்ட வடிகால் அலமத்தல். 

• கனிமத்லத முழுலமயாகச ் சுரண்டிய பிறகு, விபத்துகலளத் தவிரக்்க, தாே்வான 

மபஞ்ச ் கால் சுவர ் பக்கமானது சம்ப் பிட்கள் இல்லாமல் மவற்றுப் பரப்பாகப் 

பராமரிக்கப்படும். 

• சுரங்கம் மூடப்படுவதற்கு முன் அலனத்து கூரல்மயான விளிம்புகளும் 

மமன்லமயான பக்கங்களாக மாற்றி, மதாங்கும் சுவர ் பக்கத்தில் தளரவ்ான 

குப்லபகள் இல்லாமல் இருப்பலத உறுதி மசய்யும். 

மதை்ந்பதடுக்கப்பட்ட சுைங்க  மூடல் பசயல்பாடு 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட மூடல் மசயல்பாடு மூடல் விருப்பங்களில் இருந்து 

வதரந்்மதடுக்கப்படுகிறது, வமலும் ஒப்புதல் அளித்தவுடன், முன்மமாழிபவர ்

இறுதி மபாறியியல் மற்றும் வடிவலமப்பு கட்டத்லத மதாடங்கலாம். 

சுைங்க  மூடல் விருப்பங்கள் 

மூடல் வநாக்கங்கலள அலடய ஆதரவாளரக்ள் மூடல் விருப்பங்களின் 

மதாகுப்லப முன்மமாழிகின்றனர ்

   சுைங்க மூடல் இலக்கு 

 சுரங்கத் தளம் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகலள சாத்தியமான மற்றும் 

எங்கு நலடமுலறப்படுத்த முடியுவமா அங்மகல்லாம், ஆவராக்கியமான 

சூேலுக்கும் மனித நடவடிக்லககளுக்கும் இணங்கக்கூடிய சுய-நிலலயான 

சுற்றுசச்ூேல் அலமப்புகளுக்குத் திரும்புதல். 

      சுைங்க  மூடல் மகாட்பாடுகள் 

மூடல் மகாள்லககள் மூடல் வநாக்கங்களின் வதரவ்ுக்கு வழிகாட்டுகின்றன. 

சுைங்க  மூடல் மநாக்கங்கள் 

ஒரு மூடல் வநாக்கம் வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட மூடல் மசயல்பாடு எலத அலடய 

வவண்டும் என்பலத விவரிக்கிறது. மபாதுவாக, மூடல் வநாக்கங்கள் 

சுரங்கத்தின் கூறுகளுக்கு குறிப்பிட்டலவ. அலவ அலடயக்கூடியதாகவும் 

அளவிடக்கூடியதாகவும் இருக்க வவண்டும் மற்றும் மூடல் அளவுவகால்கலள 

உருவாக்க அனுமதிக்க வவண்டும். 

சுைங்க மூடல் 

அளவுமகால்கள் 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட 

மூடல் மசயல்பாடு 

ஒரு குறிப்பிட்ட மூடல் 

வநாக்கத்லத 

சந்திக்கிறதா 

என்பலத மூடல் 

அளவுவகால் 

அளவிடுகிறது 
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• சமூகப் மபாறுப்புகளின் ஒரு பகுதியாக திட்ட முன்மமாழிபவர,் TNPCB & TWAD இன் 

தரநிலலகளின்படி பயனுள்ள சுத்திகரிப்பு மசயல்முலறக்குப் பிறகு, வசமிக்கப்பட்ட 

சுரங்கக் குழி நீலர அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு வேங்க உறுதியளிக்கிறார.் 

• பூரவ்ீக இனங்கள் எல்லலத் தலடகளில் 3 வரிலச வடிவங்களில் நடப்படும் மற்றும் 1 

வது மபஞ்ச,் மபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நலடகளின் உள்ளாரந்்த நுலேலவத் தடுக்க 

வாசலில் ஒரு முழுவநர காவலாளி நியமிக்கப்படும். 

• குவாரிக்கான அணுகு சாலல மூடப்பட்டவுடன் உடனடியாக துண்டிக்கப்படும் 

• தளவலமப்பு வடிவலமப்பு தயாரிக்கப்பட்டு, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலறயின் 

அங்கீகாரத்லதப் மபற வவண்டும். 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட தளவலமப்பின்படி கட்டுவதற்கு முன்மமாழிபவருக்கு 

அறிவுறுத்தப்படுகிறது 

• தளத்தில் விடப்பட்ட கட்டலமப்புகளின் இயற்பியல் மற்றும் இரசாயன 

நிலலத்தன்லம, உயிரியல் ரீதியாக வவறுபட்ட, நிலலயான சூேலின் 

இயற்லகயான மறுவாே்வு, இறுதி நிலப் பயன்பாடு உகந்ததாக உள்ளது 

மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதி மற்றும் உள்ளூர ் சமூகத்தின் வதலவகளுக்கு 

இணங்குகிறது மற்றும் வதலவகலள எடுத்துக்மகாள்வது உள்ளூர ்

சமூகத்தின் கணக்கு மற்றும் மூடுதலின் சமூக-மபாருளாதார தாக்கத்லத 

குலறத்தல் 

• சுரங்கம் மூடப்படுவதால் சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சூேலியலில் சாதகமான மாற்றம் 

ஏற்படும்.  
 

மூடிய பின் கண்காணிப்பு – 
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பிந்ரதய மூடல் கண்காணிப்பு  

 திறந்த குழி சுரங்கப் பணிகள் மதாடரப்ான மூடலுக்குப் பிந்லதய கண்காணிப்பின் 

வநாக்கம் மூடல் வநாக்கங்கலள அலடவலத உறுதி மசய்வதாகும். 

• மீதமுள்ள குழி சுவரக்ளின் இயற்பியல் சாரந்்த மற்றும் புவி மதாழில்நுட்ப 

நிலலத்தன்லமலய கண்காணிக்கவும்.  

• வடிவலமப்பு வநாக்கங்களின் சாதலனலய உறுதிப்படுத்த, குழி சுவரக்ளில் உள்ள 

நில ஆட்சிலய கண்காணிக்கவும். 

• மீன், மீன் வாே்விடங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு மதாடரப்ான மூடல் 

வநாக்கங்கலள உறுதிப்படுத்த குழியில் நீர ்மட்டத்லத கண்காணித்தல். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குழி மவளிவயற்றும் புள்ளிகளில் மாதிரி நீரின் தரம் மற்றும் 

அளவு. 

• நீர ் வமலாண்லம சிக்கல் உள்ள எதிரப்ாராத பகுதிகலளக் கண்டறிந்து 

வசாதிக்கவும். 

• மபரம்்கள் & வவலிகள் வபான்ற தலடகளின் ஒருலமப்பாட்லட ஆய்வு மசய்யுங்கள். 

• மசயல்திறலன தீரம்ானிக்க தலடகளுடன் வனவிலங்கு மதாடரப்ுகலள 

கண்காணிக்கவும். 

• மபாருந்தக்கூடிய மவள்ளம் நிலறந்த குழிகளில் நீரவ்ாே் வாே்விடங்கலள ஆய்வு 

மசய்யவும். 

•  தூசி அளவுகலள கண்காணிக்கவும். 

அட்டவரண 2.9: சுைங்க மூடல் பட்பெட் 

முன்பமாழிவு – P1 

பசயல்பாடு 
ஆண்டு பசலவு 

பமாத்த 

பசலவு I II III IV V 

எண்களில் 

வதாட்டம் 
40 40 40 40 40 

@ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 

பராமரிப்பு 

உட்பட  

Rs 20,000 வதாட்ட மசலவு 
4000 4000 4000 4000 4000 

வவலல 

மசய்யப்பட்ட 

மபஞ்சுகளில் 

வதாட்டத்திற்கான 

மசலவு 

60 60 60 60 60 
@ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 

பராமரிப்பு 

உட்பட 

Rs 30,000 

6000 6000 6000 6000 6000 

கம்பி வவலி 

புதுப்பித்தல் (500 

மீட்டர)் 

1,50,000 - - - - 

ஒரு மீட்டருக்கு 

@ 300ரூ Rs 1,50,000 

வதாட்ட வடிகால் 

புதுப்பித்தல் (200 

மீட்டர)் 

60,000    - 

ஒரு மீட்டருக்கு 

@ 300ரூ Rs. 60,000 

பமாத்தம் ரூ 2,98,000 
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2.5 சுைங்க முரற   

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க முலறயானது அலனத்து முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டங்களுக்கும் மபாதுவானது - திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க 

முலறயானது மபஞ்ச ் உயரத்திற்கு குலறயாத மபஞ்ச ் அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர ் உயர 

மபஞ்லச உருவாக்குவதன் மூலம் முன்மமாழியப்படுகிறது. இருப்பினும், சாதாரண கல் 

குவாரிலயப் மபாறுத்த வலரயில், வமவல உள்ள ஒழுங்குமுலற 106 (2) (b) இன் விதிகலளக் 

கலடப்பிடிப்பது, சுரங்கப் பிரசச்லனகளுடன் இலணந்த பல்வவறு உள்ளாரந்்த 

மபற்வறார ் மரபணு காரணிகளால் அரிதாகவவ சாத்தியமாகும். எனவவ, சுரங்கப் 

பாதுகாப்பு இயக்குநரிடமிருந்து வமற்கண்ட ஒழுங்குமுலற விதிகளில் தளரவ்ு மபற 

உத்வதசிக்கப்படட்ுள்ளது, இதற்குத் வதலவயான ஏற்பாடுகள் MMR-1961 இன் விதிமுலற 

106 (2) (b) உடன், சுரங்கச ்சட்டம் - 1952 இன் கீே் உள்ளது. 

சாதாரண கல் என்பது ஒரு பாத்வதாலித் உருவாக்கம் மற்றும் மபற்வறார ்

பாலறயில் இருந்து கணிசமான அளவு பாலறகலள பிளவுபடுத்துவது ொக்ொமர ்

துலளயிடுதலின் மூலம் வமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் மவடிப்பதற்கு ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகள் பயன்படுத்தப்படும். அருகிலுள்ள மநாறுக்கிகள் ராக் பிவரக்கரஸ்் 

யூனிடட்ுடன் இலணக்கப்பட்ட லெட்ராலிக் எக்ஸ்வகவவட்டரக்ள் மபரிய பாலறகலள 

உலடத்து வதலவயான அளவு துண்டுகளாக உலடத்து இரண்டாம் நிலல மவடிப்லபத் 
தவிரக்்கவும், பக்மகட் யூனிடட்ுடன் இலணக்கப்பட்ட லெட்ராலிக் வதாண்டுதல் 

டிப்பரக்ளில் சாதாரண கல்லல ஏற்றவும், பின்னர ் கல்லல பிடம்ெட்டில் இருந்து 

மகாண்டு மசல்லவும் பயன்படுத்தப்படும். 

2.5.1 துரளயிடுதல் மற்றும் பவடித்தல் அளவுருக்கள்: 

கீவே மகாடுக்கப்படட்ுள்ள அளவுருக்களின்படி துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் 

வமற்மகாள்ளப்படும் 

   இலடமவளி              - 1.2 மீ 

   சுலம    -  1.0 மீ 

   துலளயின் ஆேம்  -  1.5 மீ 

  ஒரு துலளக்கு மின்னூட்டம்- 0.50-0.75 கிகி 

  தூள் காரணி   - 6.0 டன்கள்/கிவலா 

  துலள விட்டம்   -  32மிமீ 

மவடித்தல் வடிவலமப்பு மற்றும் அளவுருக்கள் பற்றிய விவரங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத ்திட்டத்தில் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

பயன்படுத்தப்படும் பவடிமருந்து வரக – 

குேம்பு மவடிமபாருடக்ள் (ஒரு திரவம், ஆக்ஸிெவனற்றிகள் மற்றும் எரிமபாருளின் 

கணிசமான பகுதிகலளக் மகாண்ட ஒரு மவடிக்கும் மபாருள், வமலும் ஒரு தடிப்பாக்கி), 

NONEL / எலக்ட்ரிக் மடட்டவனட்டர ்& மவடிக்கும் உருகி 

 

பவடிபபாருட்களின் மசமிப்பு - 

திட்டப் பகுதிக்குள் மவடிமருந்துகலள வசமிப்பதற்கான முன்மமாழிவு எதுவும் 

இல்லல, அந்தந்த திட்ட ஆதரவாளரக்ள் மவடிலவத்தல் நடவடிக்லககலள 

வமற்மகாள்வதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவடிமருந்து நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் 

மசய்துள்ளனர ் மற்றும் DGMS வழிகாடட்ுதல்களின்படி திறலமயான நபர ் பாதுகாப்பு 
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மற்றும் ஒடட்ுமமாத்த குவாரி நடவடிக்லககளின் வமற்பாரல்வக்கு 

பணியமரத்்தப்படுவார.் 

மவடிமருந்துகள் மவடிக்கும் நிறுவனத்திடமிருந்து தினசரி அடிப்பலடயில் 

மபறப்படும் மற்றும் திறலமயான மவடிலவப்பவரின் வமற்பாரல்வயின் கீே் மவடித்தல் 

வமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் மவடிக்கும் இருப்பு இல்லல என்பது உறுதி மசய்யப்படும்; 

ஏவதனும் இருப்பு சப்லளயர ்மூலம் திரும்ப எடுக்கப்படும்.   

 

2.5.2 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

அட்டவரண 2.10: முன்பமாழியப்பட்ட இயந்திைங்கரளப் பயன்படுத்துதல் 

முன்பமாழிவு – P1 

வ.எண். வரக எண்ணிக்ரக அளவு/திறன் உந்து சக்தி 

1 
ொக்ொம்மர ்

2 1.2மீ முதல் 2.0மீ 
அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 கம்பிரசர ் 1 400psi டீசல் டிலரவ் 

3 லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1 300 HP டீசல் டிலரவ் 

4 டிப்பரக்ள் 2 20 டன்கள் டீசல் டிலரவ் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.6 பபாது அம்சங்கள் 

2.6.1 தற்மபாதுள்ள உள்கட்டரமப்புகள் 

 குவாரி குத்தலகக்கு வேங்கப்பட்ட பிறகு சுரங்க அலுவலகம், 

மதாழிலாளரக்ளுக்கான தற்காலிக ஓய்வலறகள், கழிப்பலற மற்றும் சிறுநீர ்கழிப்பலற 

வபான்ற உள்கட்டலமப்புகள் சுரங்க விதியின்படி கட்டப்படும். 

2.6.2 வடிகால் முரற 

காலப்வபாக்கில் நீவராலட அரிப்பு மூலம் வடிகால் அலமப்பு உருவாக்கப்படுகிறது, 

இது நீவராலடகளால் வடிகட்டிய நிலப்பரப்பு பகுதியில் உள்ள பாலறகள் மற்றும் 

புவியியல் கட்டலமப்புகளின் பண்புகலள மவளிப்படுத்துகிறது. 

வடிகால் அலமப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகால் படுலகயில் உள்ள ஓலடகள், 

ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளால் உருவாகும் வடிவமாகும். நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு 

குறிப்பிட்ட பகுதியில் கடினமான அல்லது மமன்லமயான பாலறகள் ஆதிக்கம் 

மசலுத்தினாலும், நிலத்தின் சாய்வு ஆகியவற்றால் அலவ நிரவ்கிக்கப்படுகின்றன. 

மடன்ட்ரிடிக் வடிவங்கள், மிகவும் மபாதுவானலவ, நீவராலடக்கு அடியில் உள்ள 

பாலற (அல்லது ஒருங்கிலணக்கப்படாத மபாருள்) எந்த குறிப்பிட்ட துணி அல்லது 

அலமப்பு இல்லாத பகுதிகளில் உருவாகின்றன மற்றும் எல்லா திலசகளிலும் சமமாக 

எளிதில் அரிக்கப்படட்ுவிடும். 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓலடகள், கால்வாய்கள், நீரந்ிலலகள் எதுவும் கடக்கவில்லல. 

இப்பகுதியின் வடிகால் அலமப்பு மடன்ட்ரிடிக் - துலண மடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 
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2.6.3 மபாக்குவைத்து அடைத்்தி 

மபாருள் வபாக்குவரத்து வழியின் அடிப்பலடயில் நடத்தப்பட்ட வபாக்குவரத்து 

கணக்மகடுப்பில், சாதாரண கல் முக்கியமாக புளியம்பட்டி வழியாக வமடட்ுப்பாலளயம் 

மாநில மநடுஞ்சாலலக்கு மகாண்டு மசல்ல உத்வதசிக்கப்படட்ுள்ளது. இரண்டு 

இடங்களில் வபாக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடுகள் வமற்மகாள்ளப்பட்டன. 

1. சின்னகள்ளிப்பட்டி - பள்ளியூர ்கிராம சாலல 

2. வமடட்ுப்பாலளயம் முதல் சத்தியமங்கலம் மாநில மநடுஞ்சாலல - 15 

கனரக வமாட்டார ்வாகனங்கள், இலகுரக வாகனங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர 

வாகனங்கள் என மூன்று வலககளின் கீே் வாகனங்கலள காட்சி கண்காணிப்பு மற்றும் 

எண்ணி மூலம் 24 மணிவநரம் மதாடரந்்து வபாக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடு 

மசய்யப்பட்டது. சாலலகளில் வபாக்குவரத்து மநரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், ஒவ்மவாரு 

ஷிப்டிலும் ஒவ்மவாரு நிலலயத்திலும் ஒவர வநரத்தில் இரண்டு திறலமயான நபரக்ள் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டனர ் - வபாக்குவரத்லத கணக்கிடுவதற்கு இரு திலசகளிலும் ஒருவர.் 

ஒவ்மவாரு மணி வநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் வமற்மகாள்ளப்பட்டன. 

அட்டவரண.2.12: மபாக்குவைத்து சை்மவ இடங்கள் 

நிரலயக் 

குறியீடு 
சாரலயின் பபயை் தூைம் மற்றும் திரச சாரல வரக 

TS1 
சின்னகள்ளிப்பட்டி - 

பள்ளியூர ்
800 மீ வமற்கு  கிராம சாலல 

TS2 
வமடட்ுப்பாலளயம் - 

சத்தியமங்கலம் 

3.5 கி.மீ 

வடகிேக்கு 
மாநில மநடுஞ்சாலல - 15 

ஆதாரம்: GEMS FAE & TM மூலம் ஆன்-லசட ்கண்காணிப்பு 

அட்டவரண 2.13: தற்மபாதுள்ள மபாக்குவைத்து அளவு 

நிரலயக் 

குறியீடு 

HMV LMV 
2/3 சக்கை 

வாகனங்கள் பமாத்த PCU 

No PCU No PCU No PCU 

TS1 55 165 180 180 178 89 434 

TS2 75 225 210 210 210 105 540 

ஆதாரம்: GEMS FAE & TM மூலம் ஆன்-லசட ்கண்காணிப்பு 

* PCU மாற்றும் காரணி: HMV (டிரக்குகள் மற்றும் வபருந்து) = 3, LMV (கார,் ஜீப் மற்றும் ஆட்வடா) = 1 மற்றும் 2/3 

சக்கர வாகனங்கள் = 0.5 

அட்டவரண 2.14: சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் மணிமநை மபாக்குவைத்து மதரவ 

ஒரு நாரளக்கு சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் மபாக்குவைத்து 

லாரிகளின் திறன் ஒரு நாலளக்கு ஒடட்ுமமாத்த 

பயணங்களின் எண்ணிக்லக 

PCU இல் மதாகுதி 

10/20 டன்கள் 71 

(56 பயணங்கள் க சாதாரண கல், 

10 பயணங்கள் கிராவல் மற்றும் 5 

பயணங்கள் பாலற  சிலதவு) 

71 
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ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டத்திலிருந்து பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட தரவு 

 

படம்.2.12: கனிம மபாக்குவைத்து பாரத வரைபடம்  
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அட்டவரண 2.15: மபாக்குவைத்து அளவுச ்சுருக்கம் 

பாரத 

PCU இல் 

தற்மபாதுள்ள 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

மபாக்குவைத்து 

அதிகைிப்பு 

காைணமாக 

பமாத்த 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

IRC - 1960 

வழிகாடட்ுதல்க
ளின்படி PCU இல் 

மணிமநைத்தில் 

திறன் 

சமலபுரம் - 

கரணம்வபடல்ட 

சாலல 

434 71 505 1200 

வகாடங்கிபாலள
யம் - 

அய்யம்பாலளய
ம் கிராம சாலல 

540 71 611 1200 

 

• இந்த திட்டங்களால் தற்வபாதுள்ள வபாக்குவரத்து அளவு அதிகமாக இருக்காது. 

• IRC 1960 இன் படி, தற்வபாதுள்ள கிராம சாலல ஒரு மணி வநரத்தில் 1,200 PCU ஐக் 

லகயாள முடியும் மற்றும் முக்கிய மாவட்ட சாலல ஒரு மணி வநரத்தில் 1500 PCU ஐக் 

லகயாளும், எனவவ இந்த முன்மமாழியப்பட்ட வபாக்குவரத்து காரணமாக எந்த 

இலணப்பும் இருக்காது. 

2.6.4 கனிம நன்ரம மற்றும் பசயலாக்கம் 

 இந்தத் திட்டத்தில் கனிமச ் மசயலாக்கம் அல்லது தாதுப் பயன்படுத்தும் திட்டம் 

எதுவும் இல்லல. 

2.7 திட்டத் மதரவ 

2.7.1 நீர ்ஆதாரம் மற்றும் வதலவ 

KLD இல் தண்ணீர ்வதலவகள் விவரம் கீவே மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது: 

அட்டவரண 2.16 திட்டத்திற்கான நீை் மதரவ 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 1.1 KLD சுரங்க குழி  வதங்கியுள்ள மலேநீர ்

/ நீரந்ிலலகள் 

பசுலம அரண் வளரச்ச்ி 0.6 KLD சுரங்க குழி  வதங்கியுள்ள மலேநீர ்

/ நீரந்ிலலகள் 

* குடிநீர ் மற்றும் வீடட்ு வதலவக்கு 0.3 KLD நீரந்ிலலகள் 

பமாத்தம் 2.0 KLD 

* அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ் விற்பலனயாளரக்ளிடம் இருந்து குடிநீர ் வதலவக்கு 

தண்ணீர ்மகாண்டு வரப்படும் 

 

2.7.2  திறன் மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்பு மதரவகள் 

திட்டங்களுக்கு சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு மின்சாரம் வதலவயில்லல. குவாரி 
மசயல்பாடு பகல் வநரத்தில் மடட்ுவம பரிந்துலரக்கப்படுகிறது (மபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM, 

மதிய உணவு இலடவவலள 1 PM - 2 PM). அலுவலகம் மற்றும் பிற உள்கட்டலமப்புகளில் 

பயன்படுத்த மின்சாரம் SEB இலிருந்து மபறப்படும். 

 திட்டப் பகுதிக்குள் எந்தப் பணிமலனகளும் முன்மமாழியப்படவில்லல, எனவவ 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து எந்த மசயல்முலறக் கழிவுகளும் உற்பத்தி மசய்யப்படாது. 

சுரங்க அலுவலகத்தில் இருந்து மவளிவயறும் வீடட்ுக் கழிவுகள் மசப்டிக் வடங்க் மற்றும் 
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சாக் பிட் ஆகியவற்றில் மவளிவயற்றப்படும். திட, திரவ அல்லது வாயு வடிவில் எந்த நசச்ுக் 

கழிவுகளும் உருவாகும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல, எனவவ கழிவு சுத்திகரிப்பு 

நிலலயத்தின் வதலவ இல்லல. 

2.7.3 எைிபபாருள் மதரவ 

சுரங்க இயந்திரங்களுக்கு அதிவவக டீசல் (HSD) பயன்படுத்தப்படும். அருகிலுள்ள 

எரிமபாருள் நிலலயங்களில் இருந்து டீசல் மகாண்டு வரப்படும். 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு சராசரி டீசல் நுகரவ்ு = 500 லிட்டர ்HSD / நாள். 

 

2.7.4 திட்டச ்பசலவு 

அட்டவரண 2.17: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் திட்டச ்பசலவு 

முன்மமாழிவு – P1 

திட்ட மசலவு ரூ. 27,75,000/- 

 

2.8 மவரல வாய்ப்பு மதரவகள்: 

நாளாந்த குவாரி நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்ள சுரங்கத ்திட்டத்தில் பின்வரும் 

மனிதவளம் முன்மமாழியப்படட்ுள்ளது, அவத வவலலவாய்ப்பு முன்மமாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி இலக்லக இலக்காகக் மகாண்டு பராமரிக்கப்படுகிறது மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட 1961 மமட்டாலிஃமபரஸ் சுரங்கத்தின் சட்டப்பூரவ் விதிகளுக்கு 

இணங்கவும். 

அட்டவரண 2.18: முன்பமாழியப்பட்ட மவரல வாய்ப்பு 

முன்பமாழிவு 

சுரங்க வமலாளர/்லமன்ஸ் 

ஃவபாரவ்மன் 

1 

பிளாஸ்டர/்வமட் 1 

ொக் சுத்தி இயக்குபவர ் 4 

எக்ஸ்கவவட்டர ்மசய்பவர ் 1 

டிப்பர ்& டிலரவர ் 2 

உதவியாளர ் 2 

துப்புரவாளர ்& கூடட்ுறவு 3 

பாதுகாப்பு 1 

பமாத்தம் 15 
ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

2.9  திட்ட அமலாக்க அட்டவரண: 

 சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி கிலடத்த பிறகு வணிக நடவடிக்லக மதாடங்கும். 

தமிே்நாடு மாநில மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்திடம் இருந்து CTO மற்றும் CTE 

மபறப்படும். சுரங்க நடவடிக்லக மதாடங்கும் முன் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதியின் வபாது 

விதிக்கப்பட்ட நிபந்தலனகள் மதாகுக்கப்படும். 
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அட்டவரண 2.19: எதிை்பாைக்்கப்படும் மநை அட்டவரண 

வ.எண் விவைம் 

மநை அட்டவரண 

(மாதத்தில்) 

 

குறிப்புகள் ஏமதனும் 

இருந்தால் 1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி       

2 நிறுவ ஒப்புதல்      திட்டம் நிறுவப்பட்ட 

காலம் 

3  

இயக்க ஒப்புதல் 

     உற்பத்தி மதாடங்கும் 

காலம் 

காலவரிலச மாறுபடலாம்; விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளுக்கு உட்பட்டது & பிற 

எதிரப்ாராத சூே்நிலலகள் 

ஆதாரம்: EIA அறிவிப்பு மற்றும் CPCB வழிகாடட்ுதல்களில் வடிவலமக்கப்பட்ட 

காலக்மகடுவின் அடிப்பலடயில் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
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அத்தியாயம்-3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 பபாது 

 இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்திவலவய அடிப்பலடத் தரவுகளுக்கு ஒரு பிராந்திய 

பின்னணிலய அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பல சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சூேலியல் 

பண்புக்கூறுகளில் உருவாக்கப்பட்ட நுண்ணிய நிலல களத ்தரலவ சிறப்பாக மதிப்பிட 

உதவும். அடிப்பலட சுற்றுசச்ூேல் தரமானது, ஆய்வுப் பகுதியின் நிலம், நீர,் காற்று, சத்தம், 

உயிரியல் மற்றும் சமூகப் மபாருளாதார நிலல வபான்ற பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் 

கூறுகளின் பின்னணி சுற்றுசச்ூேல் காட்சிலயக் குறிக்கிறது.  CPCB 

வழிகாடட்ுதல்களுடன் 2021 மாரச் ் – வம  மாதங்களில் திட்ட தளத்தின் அடிப்பலட 

நிலலலய மதிப்பிடுவதற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் வமற்மகாள்ளப்பட்டன.  by 

Enviro – Tech Services, Ghaziabad (U.P) சான்றளிக்கப்பட்ட & MoEF அறிவிக்கப்பட்ட 

ஆய்வகத்தால் பின்வரும் பண்புக்கூறுகள் மூலம் குழுமக் குவாரிகலளப் பற்றிய 

குறிப்புடன் சுற்றுசச்ூேல் தரவு வசகரிக்கப்பட்டது கீவே உள்ள பண்புகளுக்காக – 

• நிலம் 

• தண்ணீர ்

• காற்று 

• ஒலி 

• உயிரியல் 

• சமூக-மபாருளாதார நிலல 

ஆய்வுப் பகுதி 

 குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ ஆரம் (வான்வழி தூரம்) பகுதி EIA 

ஆய்வுக்காகக் கருதப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் சாத்தியமான தாக்கங்கலள 

மதிப்பிடக்கூடிய மதாகுப்லபச ் சுற்றி இருக்கும் சூேல் சூே்நிலலலயப் புரிந்துமகாள்ள 

தரவு வசகரிப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதி லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக 

மண்டலம் என இரண்டு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்படட்ுள்ளது, அங்கு லமய மண்டலம் 

குழுமமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் 

எடுக்கப்பட்ட இலடயக மண்டலம். லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக மண்டலம் 

இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் மகாள்ளப்படுகின்றன. 

 

கண்கானிப்பு காலம் 

 அடிப்பலட ஆய்வு பருவமலேக்கு பிந்லதய காலத்தில் அதாவது மாரச் ்முதல் வம 

2021 இல் நடத்தப்பட்டது. 

 

ஆய்வு முரற 

• திட்டப் பகுதி வடாட்டல் ஸ்வடஷன் உதவியுடன் விரிவாக ஆய்வு மசய்யப்படட்ு, 

ஜிபிஎஸ் உதவியுடன் எல்லலத் தூண்கள் எடுக்கப்பட்டன. புவன் (இஸ்வரா) மூலம் 

அப்பகுதியின் நில பயன்பாடட்ு முலற தவிர, அப்பகுதியின் நிவாரணத்லதப் 

புரிந்துமகாள்வதற்காக, மசயற்லகக்வகாள் படங்களில் எல்லல 

ஒருங்கிலணப்புகள் மிலகப்படுத்தப்பட்டன. 

• மண்ணின் மாதிரிகள் வசகரிக்கப்படட்ு மதாடரப்ுலடய இயற்பியல்-வவதியியல் 

பண்புகள், பரிமாற்றம் மசய்யக்கூடிய வகஷன்ஸ், ஊட்டசச்த்துக்கள் மற்றும் 

நுண்ணூட்டசச்த்துக்கள் வபான்றவற்றிற்காக, சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் 
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பாதிப்லப மதிப்பிடுவதற்கும், பசுலம அரண் வளரச்ச்ிக்கு மரக்கன்றுகலள 

பரிந்துலரக்கவும் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டது. 

• நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுக் காலத்தில் தற்வபாதுள்ள ஆே்துலள 

கிணறுகளிலிருந்து வசகரிக்கப்பட்டன, அவத வநரத்தில் இலடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள குளங்களிலிருந்து வமற்பரப்பு நீர ் வசகரிக்கப்பட்டது. மாதிரிகள் 

தண்ணீரின் தரத்லத தீரம்ானிக்க வதலவயான அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 

அளவுவகால்களின் அடிப்பலடயில்) மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களின் 

சுற்றுசச்ூேல் தாக்கத்தின் பாரல்வயில் மபாருத்தமானலவக்காக பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டன. 

• காற்றின் வவகம், காற்றின் திலச, மவப்பநிலல, ஈரப்பதம், மலேப்மபாழிவு 

மற்றும் மபாதுவான வானிலல நிலலகள் பற்றிய தரவுகலள வசகரிக்க, குழுமப் 

பகுதியில் ஒரு தளத்தில் வானிலல நிலலயம் அலமக்கப்பட்டது.   

• சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத (AAQ) மதிப்பிடுவதற்காக, தப்பிவயாடிய தூசி, PM10 

மற்றும் SO2, NOX ஆகியவற்றுக்கான சுவாச தூசி மாதிரிகள் (RDS), வாயு 

இலணப்புகளுடன் கூடிய NOX மற்றும் PM2.5 க்கான நுண் தூசி மாதிரிகள் (FDS) 

ஆகியவற்லற நிறுவுவதன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் மாதிரிகள் 

வசகரிக்கப்பட்டன மற்றும் NAAQ விதிமுலறகளின்படி மற்ற அளவுருக்கள் மற்றும் 

காற்றின் தரத்தின் தற்வபாலதய நிலலலயச ் மசயல்படுத்த முதன்லம காற்று 

மாசுபடுத்திகளுக்காக பகுப்பாய்வு மசய்யப்படுகின்றன. 

• இலரசச்ல் நிலல அளவீடுகள், தாக்க மண்டலத்தில் அடிப்பலட இலரசச்ல் 

அளலவ நிறுவ ஒலி நிலல மீட்டரின் உதவியுடன் மவவ்வவறு வநர 

இலடமவளிகளில் பல்வவறு இடங்களில் மசய்யப்பட்டன. 

• தற்வபாதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் வடிவத்லத ஆய்வு 

மசய்வதற்காக ஆய்வுப் பகுதியின் சூேலியலல மதிப்பிடுவதற்கு அடிப்பலட 

உயிரியல் ஆய்வுகள் வமற்மகாள்ளப்பட்டன. 

• தற்வபாலதய சமூக-மபாருளாதார நிலலலமகலளப் புரிந்துமகாள்வதற்கும் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பின் அளலவ 

மதிப்பிடுவதற்கும் ஆய்வுப் பகுதியில் கிராமம் மற்றும் குடும்ப அளவில் சமூக-

மபாருளாதார ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 
 

ஆய்வுக்குத் வதலவயான பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் அளவுருக்களுக்கான மாதிரி முலறகள், 

மாதிரியின் அதிரம்வண், மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு மசய்யும் முலற வபான்றலவ 

அட்டவலண 3.1 கீவே மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 
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அட்டவரண 3.1: கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் 

அதிைப்வண் 

 

பண்பு அளவுருக்கள் 
கண்காணிப்பு 

முரற 

இடங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
பநறிமுரற 

நில 

பயன்பாடு 

நிலப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ 

சுற்றளவுக்குள் 

நிலப் 

பயன்பாடட்ு 

முலற 

2011 மக்கள் 

மதாலக 

கணக்மகடுப்பு 

லகவயடு மற்றும் 

மசயற்லகக்வகாள் 

படங்களிலிருந்து 

தரவுகள் 

கண்காணிப்
பு பகுதி 

மசயற்லகக்வகாள் 

படங்கள் முதன்லம 

ஆய்வு 

*மண் 

இயற்பியல்-

வவதியியல் 

பண்புகள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுலற 

6 

(1 லமயம் & 5 

இலடயக 

மண்டலம்) 

IS 2720 

வவளாண்லம 

லகவயடு - இந்திய 

வவளாண் ஆராய்சச்ி 

கவுன்சில், புது தில்லி 

* தண்ணீர ்

தரம் 

இயற்பியல், 

இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவிய
ல் அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுலற 

6 

(1 வமற்பரப்பு 

நீர ்& 5 

நிலத்தடி நீர)் 

IS 10500& CPCB 

தரநிலலகள் 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்லம தரவு& 

வானிலல 

ஆய்வு 

காற்றின் வவகம் 

காற்றடிக்கும் 

திலச 

மவப்ப நிலல 

வமக மூடி 

உலர ்குமிே் 

மவப்பநிலல 

மலேப்மபாழிவு 

1 மணிவநர 

மதாடரச்ச்ி 

இயந்திர/தானியங்
கி வானிலல 

நிலலயம் 

1 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்லம தரவு& 

IMD 

நிலலயத்திலிருந்து 

இரண்டாம் நிலல 

தரவு 

* சுற்றுப்புற 

காற்றின் 

தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

தப்பிவயாடிய 

தூசி 

24 மணி வநரத்திற்கு 

ஒரு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 

(அக்வடாபர ்- 

டிசம்பர ்2020) 

8 

(2 லமயம் & 6 

இலடயக) 

IS 5182 பகுதி 1-23 

வதசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தர 

தரநிலலகள், CPCB 

*ஒலி 

மட்டங்கள் சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

ஒவ்மவாரு 

இடத்திற்கும் 24 

மணிவநரம் 

மணிவநர 

கண்காணிப்பு 

8 

(1 லமயம் & 7 

இலடயக 

மண்டலம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

வழிகாடட்ுதல்களின்ப
டி 

சூேலியல் 

தற்வபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 

களப்பயணம் 

மூலம் 

ஆய்வுப்பகுதி குவாட்வரட் & 

டிரான்மஸக்ட் ஆய்வு 

மூலம் முதன்லம 

ஆய்வு 

இரண்டாம் நிலல 

தரவு - வன வவலல 

திட்டம் 

சமூக 

மபாருளாதா
ர அம்சங்கள் 

சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

தற்வபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

தள வருலக & 

மக்கள் மதாலகக் 

கணக்மகடுப்பு 

லகவயடு, 2011 

ஆய்வுப்பகுதி 

முதன்லம 

கணக்மகடுப்பு, 

மக்கள் மதாலக 

கணக்மகடுப்பு 

லகவயடு & வதலவ 
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சமூக-

மபாருளாதார 

பண்புகள், 

ஆய்வுப் 

பகுதியில் 

மக்கள்மதாலக 

புள்ளிவிவரம் 

மற்றும் 

தற்வபாதுள்ள 

உள்கட்டலமப்பு 

அடிப்பலடயிலான 

மதிப்பீடுகள். 

* அலனத்து கண்காணிப்பு மற்றும் வசாதலனகள் CPCB மற்றும் MoEF& CC வழிகாடட்ுதல்களின்படி 

வமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளன.  

3.1 நிலச ்சூழல் 

 இந்த பிரிவின் முக்கிய வநாக்கம், முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் தளத்லதச ் சுற்றி 

10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலட நிலலலய வேங்குவதாகும், 

இதனால் சுற்றுப்புறச ் சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கலள 

எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிட முடியும்.  

3.1.1 நிலப்பயன்பாடு 

 நிலப்பயன்பாடட்ு வலரபடத்லதத் தயாரிப்பதற்காக NNRMS மபங்களூர ்& நிலல 

III வலகப்பாடு 1:50,000 அளலவக் மகாண்ட வழிகாடட்ுதல்களின் அத்தியாயம் - V இல் 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட விலசகளின் அடிப்பலடயில் நிலப்பயன்பாடட்ு வலகப்பாட்டிற்கு 

ஒரு காட்சி விளக்க நுட்பம் பின்பற்றப்படட்ுள்ளது. புவனின் (ISRO) LISS III படங்களின் 

மூலம் இப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாடட்ு முலற ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 

10 கிமீ சுற்றளவு வலரபடம் நிலப்பயன்பாடட்ுச ் சூேலலப் பகுப்பாய்வு மசய்வதற்காக 

எடுக்கப்பட்டது. 

அட்டவரண 3.2: நிலப்பயன்பாடு 10 கி.மீ சுற்றளவு 

வ.எண் வரகப்பாடு பைப்பளவு (பெக்மடை்) பைப்பளவு %   

கட்டிடம் 

1 நகரப்்புறம் 349.62 1.05 

2 கிராமப்புறம் 475.61 1.42 

3 சுரங்கம் 207.32 0.62 

விவசாய நிலம் 

4 பயிர ்நிலம் 13995.96 41.87 

5 வதாட்டம் 886.72 2.65 

6 தரிசு நிலம்   4250.36 12.71 

காடுகள் 

7 இலலயுதிர ் 1019.06 3.05 

8 வனத் வதாட்டம் 2646.20 7.92 

9 புதர ்காடு 3239.04 9.69 

தைிசு/கழிவு நிலங்கள் 

10  புதர ்நிலம் 2691.40 8.05 

சதுப்பு நிலங்கள்/ நீை்நிரலகள் 

11 நீரந்ிலலகள்/ஏரி/நதி 3667.66 10.97 

 பமாத்தம் 33428.94 100.00 
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ஆதாரம்: சரவ்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப் 

பரப்பு வலரபடம் மற்றும் வலண்டச்ாட ்மசயற்லகக்வகாள் படங்கள் 

 

படம் 3.1: ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு ரப வரைபடம் 
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படம் 3.2: நில பயன்பாட்டு வரைபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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 வமவல உள்ள அட்டவலண, லப வலரபடம் மற்றும் நிலப் பயன்பாடட்ு 

வலரபடத்திலிருந்து, ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் மபரும்பகுதி விவசாய நிலம் 

(பயிர ் நிலம் & தரிசு நிலம் உட்பட) 57.23% அலதத் மதாடரந்்து கட்டப்பட்ட நிலங்கள் 

(நகரப்்புறம் மற்றும் கிராமப்புறம் உள்ளடங்கும்) 3.09 என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. %, தரிசு 

நிலம் 8.05%; நீரந்ிலலகள் 10.97% மற்றும் சுரங்கம் - 0.62%. 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மமாத்த சுரங்கப் பகுதி 207.32 மெக்வடர ்அதாவது 0.62% 

ஆகும். 9.28.5 மெக்வடர ் பரப்பளவானது மமாத்த சுரங்கப் பரப்பில் 4.5% ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் பங்களிக்கிறது. சுரங்க நடவடிக்லககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் 

சுற்றுசச்ூேலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத ஏற்படுத்தாது 

3.1.2 நிலப்பைப்பு 

 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி தடல்டயான நிலப்பரப்பாகும், 4மீ சுலமகளால் 

மூடப்பட்டிருக்கும் (2மீ  பாலற சிலதவு + 2மீ  கிராவல் உருவாக்கம்) மற்றும் அலதத் 
மதாடரந்்து தற்வபாதுள்ள குவாரி குழிகளில் இருந்து மதளிவாக அனுமானிக்கப்படும் 

பாரிய சாரவ்னாலகட். 

3.1.3 பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 

காலப்வபாக்கில் நீவராலட அரிப்பு மூலம் வடிகால் அலமப்பு உருவாக்கப்படுகிறது, 

இது நீவராலடகளால் வடிகட்டிய நிலப்பரப்பு பகுதியில் உள்ள பாலறகள் மற்றும் 

புவியியல் கட்டலமப்புகளின் பண்புகலள மவளிப்படுத்துகிறது. 

வடிகால் அலமப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகால் படுலகயில் உள்ள ஓலடகள், 

ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளால் உருவாகும் வடிவமாகும். நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு 

குறிப்பிட்ட பகுதியில் கடினமான அல்லது மமன்லமயான பாலறகள் ஆதிக்கம் 

மசலுத்தினாலும், நிலத்தின் சாய்வு ஆகியவற்றால் அலவ நிரவ்கிக்கப்படுகின்றன. 

மடன்ட்ரிடிக் வடிவங்கள், மிகவும் மபாதுவானலவ, நீவராலடக்கு அடியில் உள்ள 

பாலற (அல்லது ஒருங்கிலணக்கப்படாத மபாருள்) எந்த குறிப்பிட்ட பிண்ணிய அல்லது 

அலமப்பு இல்லாத பகுதிகளில் உருவாகின்றன மற்றும் எல்லா திலசகளிலும் சமமாக 

எளிதில் அரிக்கப்படட்ுவிடும். 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓலடகள், கால்வாய்கள், நீரந்ிலலகள் எதுவும் கடக்கவில்லல. 

இப்பகுதியின் வடிகால் அலமப்பு மடன்ட்ரிடிக் - துலண மடன்ட்ரிடிக் ஆகும்.  

3.1.4 நில அதிைவ்ு உணை்திறன் 

 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத் தளம் நில அதிரவ்ு மண்டலம் III, BMTPC இன் படி 

குலறந்த வசத அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்டலத்தின் பாதிப்பு 

அடல்ஸ் IS: 1893 - 2002. திட்டப் பகுதி மதன்னிந்தியாவின் தீபகற்பக் கவசத்தில் கடினமான 

பாலற நிலப்பரப்பில் விழுகிறது.   

3.1.5 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

 திட்டப் பகுதிக்குள் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், வதசிய பூங்கா மற்றும் 

மதால்மபாருள் நிலனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்லல. பாதுகாக்கப்பட்ட மற்றும் 

ஒதுக்கப்பட்ட வனப் பகுதி எதுவும் திட்டப் பகுதியில் ஈடுபடவில்லல. எனவவ, வன 
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நிலத்லத லகயகப்படுத்துதல்/திருப்பம் மசய்ய வவண்டிய அவசியம் இருக்காது. 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தலகப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூேல் 

உணரத்ிறன் மதாடரப்ான விவரங்கள், அதாவது 10 கிமீ சுற்றளவு, கீவே உள்ள 

அட்டவலண 3.3 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 3.3: ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் விவைங்கள் 

வ.எண் 

 

உணை்திறன் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கள் 

 

பபயை் 

சுைங்க குத்தரக 

எல்ரலயிலிருந்து 

பதாரலவு 

வான்வழி தூைம் 

கிமீ 

1 

தேசிய பூங்கா / 
வனவிலங்கு 
சரணாலயங்கள் 

இல்லல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

2 காப்புக்காடு 
தவலாமுண்டி 

காப்புகாடு 
4.0 கிமீ வடக்கு 

3 

புலிகள் காப்பகம்/ 
யாலனகள் காப்பகம்/ 
உயிரக்்தகாள காப்பகம் 

இல்லல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

4 
கடுலமயான மாசுபட்ட 
பகுதிகள் 

இல்லல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

5 சதுப்புநிலங்கள் இல்லல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

6 மலலகள்/மலலகள் இல்லல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

7 
அறிவிக்கப்பட்ட 
தோல்லியல் ேளங்கள் 

இல்லல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

8 
தோழில்கள்/அனல் மின் 
நிலலயங்கள் 

இல்லல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

9 பாதுகாப்பு நிறுவல் இல்லல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

ஆதாரம்: மசயற்லகக்வகாள் படங்கள் மற்றும் கள ஆய்வு   

அட்டவரண 3.4: முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து அருகிலுள்ள 
நீர்நிலலகள் 

எண் தபயர ் தூரம் & திலச 

1 நீலிபாலளயம் அருதக தோட்டி 6கி.மீ. தேன்கிழக்கு 

2 பவானிசாகர ்நீரே்்தேக்கம் 5.8கி.மீ. வடதமற்கு 

3 புங்கம்பள்ளி அருதக தோட்டி 5.7கி.மீ. வடகிழக்கு 

4 நல்லூர ்ஏரி 4.3கி.மீ. வடகிழக்கு 

5 மூடுதுலறக்கு அருகில் உள்ள தோட்டி 3கி.மீ. தேன்கிழக்கு 

6 புளியம்பட்டி அருதக ஓலட 6கி.மீ. தேன்தமற்கு 

7 சண்முகபுரம் அருதக தோட்டி 1கி.மீ. தேன்தமற்கு 

8 தபரியகள்ளிப்பட்டி அருதக தோட்டி 1.2கி.மீ. வடதமற்கு 

ஆோரம்: கிராம நில அளவீடு வலரபடம் மற்றும் கள ஆய்வு 
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3.1.6  மண் சூழல் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் நிலச ் சூேலின் முக்கியமான கூறுகளில் 

ஒன்றாகும். கலப்பு மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து வசகரிக்கப்படட்ு மவவ்வவறு 

அளவுருக்களுக்கு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. கண்காணிப்பு தளங்களின் 

இருப்பிடங்கள் அட்டவலண 3.5 மற்றும் படம் 3.3 இல் விவரிக்கப்படட்ுள்ளன. 

மண் மாதிைி எடுப்பதன் மநாக்கம் 

வவளாண்லம மற்றும் விவசாயம் மதாடரப்ான ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலட 

மண்ணின் பண்புகலள, வவளாண்லமக் லகவயட்டின் அடிப்பலடயில், இந்திய 

வவளாண் ஆராய்சச்ி கவுன்சில், புது தில்லியின் அடிப்பலடயில் தீரம்ானித்தல். 

 

அட்டவரண 3.5: மண் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு இடம் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 S-1 
ேற்தபாதுள்ள 

குவாரி 320 கி.மீ. வடதமற்கு 11°22'31.91"N 77° 7'23.68"E 

2 S-2 மாராயிபாலளயம் 2.0கி.மீ. கிழக்கு 11°22'14.35"N 77° 8'37.38"E 

3 S-3 பலனயம்பள்ளி 4.0கி.மீ. வடகிழக்கு 11°23'41.63"N 77° 5'3.46"E 

4 S-4 அய்யம்பாலளயம் 4.0கி.மீ. வடதமற்கு 11°23'51.99"N 77° 9'7.86"E 

5 S-5 கணுவாகலர 4.3கி.மீ. தேற்கு 11°19'55.69"N 77° 7'7.22"E 

6 S-6 கல்லக்கலர 2.8கி.மீ. தமற்கு 11°22'23.70"N 77° 5'49.54"E 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இலணந்து ஆய்வகத்தின் தள கண்காணிப்பு/மாதிரி- 

 மண்ணின் தரத்லத ஆய்வு மசய்வதற்காக, பல்வவறு நில பயன்பாடட்ு 

நிலலலமகலளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் திட்டத் தளத்திலும் அலதச ் சுற்றியுள்ள 

மண்ணின் நிலலலயயும் மதிப்பிடுவதற்கு மாதிரி இடங்கள் வதரந்்மதடுக்கப்பட்டன. 90 

மச.மீ ஆேம் வலர மண்ணில் துலளயிடட்ு மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டன. மண் வலக, 

தாவர உலற, உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் உட்பட மதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு 

நடவடிக்லககள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் மண் மாதிரி எடுப்பதற்கு ஆறு (6) 

இடங்கள் வதரந்்மதடுக்கப்பட்டன, இது மண்ணின் பண்புகளின் ஒடட்ுமமாத்த 

வயாசலனலய வேங்கும். மாதிரிகள் இயற்பியல் மற்றும் வவதியியல் பண்புகளுக்காக 

பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. 

மாதிரிகள் பாலித்தீன் லபகளில் நிரப்பப்படட்ு, குறியிடப்படட்ு, ஆய்வுக்காக 

ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது மற்றும் அதற்கான வழிமுலறயின் விவரங்கள் கீவே 

அட்டவலண 3.5 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 3.6: மாதிைி மசகைிப்பு முரற 

விவைங்கள் நிரல 

அதிைப்வண் ஒவ்மவாரு நிலலயத்திலிருந்தும் ஒரு வலரபட மாதிரி - ஆய்வு 

காலத்தில் ஒருமுலற எடுக்கப்படும் 

பசய்முரற வமல்மண்ணின் கூடட்ு கிராப் மாதிரிகள் 3 ஆேத்தில் இருந்து 

வசகரிக்கப்படட்ு, பகுப்பாய்வுக்காக ஒரு பிரதிநிதி மாதிரிலய வேங்க 
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கலக்கப்பட்டன. அலவ காற்று புகாத பாலித்தீன் லபகளில் 

வசமிக்கப்படட்ு ஆய்வகத்தில் ஆய்வு மசய்யப்பட்டன. 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இலணந்து சுற்றுசச்ூேல் மதாழில்நுட்ப வசலவகளால் தளத்தில் 

கண்காணிப்பு/மாதிரி 
மண் பைிமசாதரன முடிவு – 

 மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (எம்.எல். ொக்சன், 1967) & வவளாண்லம, கூடட்ுறவு 

மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துலற, வவளாண்லம மற்றும் விவசாயிகள் நல அலமசச்கம், 

இந்திய அரசு" ஆகியவற்றில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட நிலலயான முலறகளின்படி 

மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட முக்கிய 

பண்புகள் மமாத்த அடரத்்தி, வபாவராசிட்டி, ஊடுருவல் விகிதம், pH மற்றும் கரிமப் 

மபாருடக்ள், லநட்ரென், பாஸ்பரஸ் மற்றும் மபாட்டாசியம் ஆகும். மண்ணின் 

நிலலயான வலகப்பாடு அட்டவலண 3.6 மற்றும் மண்ணின் இயற்பியல்-வவதியியல் 

பண்புகள் மற்றும் வசாதலன முடிவுகள் அட்டவலண 3.7 இல் கீவே வேங்கப்படட்ுள்ளன.  
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படம் 3.3: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள மண் மாதிைி இடங்கள் 
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படம் 3.4 மண் வரைபடம்  
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அட்டவரண 3.7: ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தைம் 

 

அளவுரு அலகு 

S-1 

ல ய 
 ண்டல ் 

S-2 

 ொரொயிபொலள
ய ் 

S-3 

அய்ய ்பொலள
ய ் 

S-4 

அய்ய ்பொலள
ய ் 

S-5 

கணுவொகலர 

S-6 

கல்லக்கலர 

1 27°C இல் pH - 8.36 7.25 8.16 8.53 8.76 7.26 

2 
25°C இல் மின் 
கடே்துே்திறன் 

µs/cm 
423 347 592 723 854 342 

3 

அலமப்பு 

- மணல் 
களிமண் 
களிமண் 

மணல் களிமண் 
மணல் களிமண் 

களிமண் 
மணல் களிமண் களிமண் 

மணல் 
களிமண் 

4 மணல் % 53.7 73 47.3 53.9 36.4 65.7 

5 பிளவு % 21.2 7.5 21.4 3.2 11.7 18 

6 களிமண் % 25.1 19.5 31.3 42.9 51.9 16.3 

7 நீர ்ோங்கும் திறன் % 41.3 37.5 40.9 43.7 48.2 36.2 

8 தமாே்ே அடரே்்தி g/cc 1.07 0.79 1.02 1.14 1.22 0.71 

9 தபாதராசிட்டி % 25.3 32.8 26.4 27.1 36.1 29.8 

10 
மாற்றக்கூடிய கால்சியம் 
(Ca) 

mg/Kg 
174 152 161 169 175 132 

11 
மாற்றக்கூடிய 
தமக்னீசியம் (Mg) 

mg/Kg 
31.5 24.3 29.3 30.7 34.5 21.6 

12 
மாற்றக்கூடிய மாங்கனீசு 
(Mn) 

mg/Kg 
29.5 25.1 30.6 31.2 36.7 20.3 

13 
Zn ஆக மாற்றக்கூடிய 
துே்ேநாகம் 

mg/Kg 
0.63 0.49 0.92 1.01 1.23 0.56 

14 கிலடக்கும் தபாரான் (B) mg/Kg 0.76 0.52 0.71 0.63 0.95 0.37 

15 
கலரயக்கூடிய 
குதளாலரடு (Cl) 

mg/Kg 
132 129 136 141 163 124 

16 
  கலரயக்கூடிய சல்தபட் 
(S04) 

mg/Kg 
131 119 127 138 157 119 

17 
கிலடக்கும் 
தபாட்டாசியம்(K) 

mg/Kg 
41.3 33.7 36.4 47.2 55.9 28.3 

18 பாஸ்பரஸ் (P) Kg/hec 0.93 0.77 0.87 1.06 1.24 0.67 

19 லநட்ரஜன் (N) Kg/hec 132 117 139 153 186 142 

20 காட்மியம் (Cd) mg/Kg BDL(DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL(DL:0.003) 

21 குதராமியம் (Cr) mg/Kg BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

22 ோமிரம்(Cu) mg/Kg BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

23 முன்னணி (Pb) mg/Kg 0.93 0.57 0.78 1.01 1.27 0.46 

24 தமாே்ே இரும்பு mg/Kg 1.69 1.36 1.82 2.07 2.52 1.02 

25 கரிமப் தபாருள் % 1.51 1.31 2.29 2.03 2.67 1.07 

26 கரிம காரப்ன் % 0.88 0.76 1.33 1.18 1.55 0.62 

27 அயனி  பரிமாற்ற திறன் 

meq/l00

g 
39.5 31.7 40.2 42.3 44.6 31.5 
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விளக்கம் & முடிவு 

இயற்பியல் பண்புகள் - 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அலமப்பு, மமாத்த அடரத்்தி, 

வபாவராசிட்டி மற்றும் நீர ் லவத்திருக்கும் திறன் ஆகியலவ ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அலமப்பு களிமண் களிமண் மண் மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ள மண்ணின் மமாத்த அடரத்்தி 0.79 - 1.22 கிராம்/சிசி வலர மாறுபடும். 

மண் மாதிரிகளின் நீரப்்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் வபாவராசிட்டி நடுத்தரமாக அதாவது 37.5 

- 48.2% வலர இருக்கும். 

இைசாயன பண்புகள் - 

• மண்ணின் தன்லம சற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது pH வரம்பு 7.25 முதல் 

8.76 வலர இருக்கும் 

• கிலடக்கக்கூடிய லநட்ரென் உள்ளடக்கம் மெக்வடருக்கு 117 முதல் 186 கிவலா வலர 

இருக்கும் 

• கிலடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் மெக்வடருக்கு 0.77 முதல் 1.24 கிவலா வலர 

இருக்கும் 

• கிலடக்கக்கூடிய மபாட்டாசியம் வரம்பு 28.3 முதல் 55.9 மி.கி/கி.கி3.2  

நீை் சூழல் 

நீர ்ஆதாரங்கள், வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆகிய இரண்டும் இப்பகுதியின் 

வளரச்ச்ியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்லகக் மகாண்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின் வநாக்கம், 

முக்கியமான அளவுருக்களுக்கான நீரின் தரப் பண்புகலள மதிப்பிடுவது மற்றும் 

விவசாய உற்பத்தித்திறன், உள்நாடட்ு சமூக பயன்பாடு, மபாழுதுவபாக்கு வளங்கள் 

மற்றும் அருகிலுள்ள அேகியல் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் தாக்கங்கலள மதிப்பீடு மசய்வது 

ஆகும். தண்ணீர ் மாதிரிகள் வசகரிக்கப்படட்ு, முன் சிகிசல்ச அளிக்கப்பட்ட மாதிரி 
வகன்களில் விதிமுலறகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு மகாண்டு மசல்லப்பட்டன. 

3.2.1 மமற்பைப்பு நீை் வளங்கள்: 

 மநாய்யல் ஆறு ஆய்வுப் பகுதியின் முக்கிய வமற்பரப்பு நீரந்ிலலயாகும், வமலும் 

இப்பகுதியில் மலேப்மபாழிவு மிதமானது, திறந்தமவளி கிணறுகள் மற்றும் அகழிகளில் 

மலேநீர ்வசமிப்பு அப்பகுதி முழுவதும் நலடமுலறயில் உள்ளது மற்றும் வசமிக்கப்பட்ட 

நீர ்பருவமலே மபய்த சில மாதங்களுக்கு குடிநீர ்ஆதாரமாக மசயல்படுகிறது. 

3.2.2 நிலத்தடி நீை் ஆதாைங்கள்: 

 நிலத்தடி நீர ் பேலமயான அசவ்சயன்ஸ் மற்றும் சமீபத்திய வண்டல் படிக 

வடிவங்களில் ஏற்படுகிறது. நிலத்தடி நீரின் நிகே்வு மற்றும் நடதல்த மலேப்மபாழிவு, 

நிலப்பரப்பு, புவியியல், புவியியல், கட்டலமப்புகள் வபான்றவற்றால் 

கடட்ுப்படுத்தப்படுகிறது. 

நிலத்தடி நீர ் வானிலல மற்றும் உலடந்த க்னீஸ் பாலற உருவாக்கத்தில் 

ஃமபராடிக் நிலலயில் ஏற்படுகிறது. பாலறசச்ிலதவு மற்றும் பிளவின் தீவிரத்தால் 
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பாலறசச்ிலதவுக் கடட்ுப்படுத்தப்படுகிறது. வதாண்டப்பட்டக் கிணறுகள் மற்றும் 

ஆே்துலளக் கிணறுகள் இப்பகுதியில் மிகவும் மபாதுவான நிலத்தடி நீர ் உறிஞ்சும் 

கட்டலமப்புகள் ஆகும். வதாண்டப்பட்ட கிணற்றின் விட்டம் 7 முதல் 10 மீ வலரயிலும், 

ஆே்துலள கிணறுகளின் ஆேம் 8 முதல் 11 மீட்டர ்வலரயிலும் இருக்கும். வதாண்டப்பட்ட 

கிணறுகள் வகாலட மாதங்களில் 1 லி.பி.எஸ் வலர மகசூல் தரும் மற்றும் சில கிணறுகள் 

வறண்டு இருக்கும். பருவமலே காலத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு பயிரக்ளுக்கு 

நீரப்்பாசனம் மசய்ய வபாதுமான மகசூல் கிலடக்கும்.   

    

3.2.3 பசய்முரற 

உளவு ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்பட்டது மற்றும் கண்காணிப்பு இடங்கள் இதன் 

அடிப்பலடயில் இறுதி மசய்யப்பட்டன; 

• வடிகால் முலற; 

• பல்வவறு நடவடிக்லககள்/பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகலளக் குறிக்கும் 

குடியிருப்புப் பகுதிகளின் இருப்பிடம்; மற்றும் 

• அடிப்பலட நிலலலமகலளக் குறிக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து  ஒன்று (1) வமற்பரப்பு நீர ்மற்றும் ஐந்து (5) நிலத்தடி நீர ்மாதிரிகள் 

வசகரிக்கப்படட்ு, வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரில் சுரங்கம் மற்றும் பிற 

மசயல்பாடுகளின் விலளலவ மதிப்பிடுவதற்காக இயற்பியல்-வவதியியல், கன 

உவலாகங்கள் மற்றும் பாக்டீரியாவியல் அளவுருக்களுக்காக பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டன. அமமரிக்க மபாது சுகாதார சங்கம் (APHA) மவளியிட்ட CPCB, IS-10500:2012 

மற்றும் 'தண்ணீர ் மற்றும் கழிவுநீலர ஆய்வு மசய்வதற்கான நிலலயான முலறகள்' 

ஆகியவற்றால் குறிப்பிடப்பட்ட நலடமுலறகளின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டன. நீர ்மாதிரி இடங்கள் அட்டவலண 3.8 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது மற்றும் 

படம் 3.6 ஆக காட்டப்படட்ுள்ளது.  

அட்டவரண 3.8: நீை் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்கானிப்பு இடம் பதாரலவு & திரச ஒருங்கிரனப்பு 

1 SW-1 பவானிசாகர ் 8.5 கி.மீ. வடக்கு 11°26'56.08"N 77° 7'37.81"E 

2 WW-1 
ேற்தபாதுள்ள குவாரிக்கு 

அருகில் 

530மீ. – வடக்கு 
கிழக்கு 

11°22'38.03"N 77° 7'27.29"E 

3 WW-2 கணுவாகலர 4.3கி.மீ. தேற்கு 11°19'55.62"N 77° 7'1.40"E 

4 WW-3 கல்லக்கலர 2.8கி.மீ. தமற்கு 11°22'31.92"N 77° 5'47.91"E 

5 BW-1 திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் 700மீ. வடகிழக்கு 11°22'23.00"N 77° 7'28.14"E 

6 BW-2 அய்யம்பாலளயம் 4.8கி.மீ. வடதமற்கு 11°23'38.45"N 77° 5'5.66"E 

ஆோரம்: சுற்றுசச்ூழல் - தோழில்நுட்ப தசலவகள் சங்கம் GEMS மூலம் ேளே்தில் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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படம் 3.5: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள நீை் மாதிைி இடங்கள் 
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அட்டவரண 3.9: நிலத்தடி நீை் மாதிைி முடிவுகள் 
 

வ. 
எண் 

அளவுருக்கள் அலகுகள் 

முடிவுகள் IS 10500: 2012 இன் படி தரநிலலகள் 

WW2 WW3 WW4 BW5 BW6 
ஏற்றுக்மகொள்ளக்கூடிய 

வர ்பு 

அனு திக்கப்படட் 
வர ்பு 

1 நிறம் Hazen < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 5 5 

2 நாற்றம் - ஏற்றுக்தகாள்ளே்ேக்கது ஏற்றுக்தகாள்ளே்ேக்கது ஏற்றுக்தகாள்ளே்ேக்கது 

3 pH@ 25°C - 7.17 7.23 7.21 7.54 7.51 6.5-8.5 6.5-8.5 

4 மின் கடே்துே்திறன் 
@ 25°C 

µs/cm 611 580 649 713 644 
குறிப்பிடப்படவில்லல குறிப்பிடப்படவில்லல 

5 தகாந்ேளிப்பு NTU < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 1 

6 டிடிஎஸ் mg /l 360 342 382 420 379 500 500 

7 தமாே்ே 
கடினே்ேன்லம 

mg/l 208.3 137.1 247 230 199.5 200 200 

8 Ca என கால்சியம் mg/l 37.2 29.1 43.5 40.6 35.5 75 75 

9 தமக்னீசியம் Mg mg/l 28.1 15.7 33.7 31.3 27 30 30 

10 தமாே்ே 
காரே்ேன்லம 

mg/l 
157 132 154 169 155 

200 200 

11 குதளாலரடு Cl- mg/l 69.8 86.3 62 90.6 80.1 250 250 

12 சல்தபட் SO4- mg/l 25.1 28.4 23.5 29.3 25 200 200 

13 Fe என இரும்பு mg/l BDL(DL:0.1) 0.29 0.21 

14 இலவச எஞ்சிய Cl mg/l BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) 

15 ஃவுளூலரடு எஃப் mg/l 0.14 0.19 0.34 0.29 0.2 1.0 1.0 

16 லநடத்ரடட்ுகள் 
NO3 

mg/l 
8.6 9.3 12.6 10.5 12 

45 45 

17 தசம்பு Cu mg/l BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) 

18 மாங்கனீசு Mn mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

19 பாேரசம் Hg mg/l (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) 

20 காடம்ியம் Cd mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

21 தசலினியம் Se mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 

22 அலுமினியம் Al mg/l BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) 

23 ஈயம் Pb mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

24 துே்ேநாகம் Zn mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 

25 தமாே்ே 
குதராமியம் Cr 

mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 

26 காரம்ம்  B mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 

27 கனிம எண்தணய் mg/l BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) 

28 பிதனாலிக் 
கலலவகள் 

mg/l இல்லாேது இல்லாேது இல்லாேது 

29 அதயானிக் 
சவரக்்காரம் 

mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 
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30 சயலனடு CN mg/l இல்லாேது இல்லாேது இல்லாேது 

31 தமாே்ே 
தகாலிஃபாரம்் 

MPN/ 

100ml 

< 2 < 2 

< 2 

< 2 

< 2 
32 இ - தகாலி < 2 

33 தபரியம் Ba mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 

34 அம்தமானியா mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 

35 சல்லபடு H₂S mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

36 மாலிப்டினம்  Mo mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 

37 தமாே்ே ஆரச்னிக் 
As 

mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

38 தமாே்ே 
இலடநிறுே்ேப்பட்ட 

திடப்தபாருடக்ள் 

Mg/l BDL(DL:2) BDL(DL:2) BDL(DL:2) 

* IS: 10500:2012-குடிநீர ்ேரநிலலகள்; # WHO ேரநிலலயின்படி அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புக்குள். மாற்று ஆோரங்கள் இல்லாே நிலலயில் குடிநீலர குடிநீருக்கு 
பயன்படுே்ேலாம். குறிப்பு: SW- தமற்பரப்பு நீர,் GW - நிலே்ேடி நீர ்
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அட்டவரண 3.10: மமற்பைப்பு நீை் மாதிைி முடிவுகள் 
 

வ. 
எண் 

அளவுருக்கள் அலகுகள் 

CPCB நியமிக்கப்படட் சிறந்த பயன்பொடு 

SW1 

பவொனிசொகர ்
தரநிலல 

1 நிறம் Hazen 5 300 

2 நாற்றம் - ஏற்றுக்தகாள்ளே்ேக்கது குறிப்பிடப்படவில்லல 

3 pH@ 25°C - 7.16 6.5 – 8.5 

4 மின் கடே்துே்திறன் @ 

25°C 
µs/cm 

629 
 

5 தகாந்ேளிப்பு NTU 5.2 குறிப்பிடப்படவில்லல 

6 தமாே்ே கலரந்ே 
திடப்தபாருள்கள் 

mg /l 
371 

1500 

7 CaCO3 ஆக தமாே்ே 
கடினே்ேன்லம 

mg/l 
195.1 குறிப்பிடப்படவில்லல 

8 கால்சியம் Ca mg/l 34.7 குறிப்பிடப்படவில்லல 

9 தமக்னீசியம் Mg mg/l 26.4 குறிப்பிடப்படவில்லல 

10 தமாே்ே காரே்ேன்லம 
CaCO3 

mg/l 
147 குறிப்பிடப்படவில்லல 

11 குதளாலரடு Cl- mg/l 79.5 600 

12 சல்தபட் SO4- mg/l 27 400 

13 இரும்பு Fe mg/l 0.23 50 

14 இலவச எஞ்சிய 
குதளாரின் 

mg/l 
BDL(DL: 2.0) 

400 

15 ஃவுளூலரடு எஃப் mg/l 0.25 1.5 

16 லநட்தரட்டுகள் NO3 mg/l 14.9 50 

17 தசம்பு Cu mg/l BDL (DL:0.2) 1.5 

18 மாங்கனீசு Mn mg/l BDL (DL:0.05) குறிப்பிடப்படவில்லல 

19 பாேரசம் Hg mg/l (BDL (DL: 0.0005) குறிப்பிடப்படவில்லல 

20 காட்மியம் Cd mg/l BDL (DL:0.01) 0.01 

21 தசலினியம் Se mg/l BDL (DL: 0.05) குறிப்பிடப்படவில்லல 

22 அலுமினியம் Al mg/l BDL (DL: 0.03) குறிப்பிடப்படவில்லல 

23 ஈயம் Pb mg/l BDL (DL:0.01) 0.1 

24 துே்ேநாகம் Zn mg/l BDL (DL:0.02) 15 

25 தமாே்ே குதராமியம் Cr mg/l BDL (DL: 0.05) 0.05 

26 காரம்ம்  B mg/l BDL (DL:0.1) குறிப்பிடப்படவில்லல 

27 கனிம எண்தணய் mg/l BDL (DL:1.0) குறிப்பிடப்படவில்லல 

28 பிதனாலிக் கலலவகள் 
C6H5OH 

mg/l 
இல்லாேது 

0.005 

29 அதயானிக் சவரக்்காரம் 
MBAS 

mg/l 
BDL (DL:0.1) குறிப்பிடப்படவில்லல 

30 சயலனடு CN mg/l இல்லாேது 0.05 

31 உயிரியல் ஆக்ஸிஜன் 
தேலவ, 3 நாட்கள் @ 27°C 

mg/l 5.3 
3 

32 இரசாயன ஆக்ஸிஜன் 
தேலவ 

mg/l 22.6 குறிப்பிடப்படவில்லல 

33 கலரந்ே ஆக்ஸிஜன் mg/l 4.3 4 

34 தமாே்ே தகாலிஃபாரம்் 
MPN/ 100ml 

ேற்தபாது 5000 

35 இ - தகாலி ேற்தபாது குறிப்பிடப்படவில்லல 

36 தபரியம் Ba mg/l BDL (DL:0.5) 300 

37 அம்தமானியா (தமாே்ே 
அம்தமானியா-N) 

mg/l 
2.7 குறிப்பிடப்படவில்லல 

38 சல்லபடு H₂S mg/l BDL (DL:0.05) குறிப்பிடப்படவில்லல 

39 மாலிப்டினம்  Mo mg/l BDL (DL:0.5) குறிப்பிடப்படவில்லல 

40 தமாே்ே ஆரச்னிக் As mg/l BDL (DL:0.01) 0.2 

41 தமாே்ே 

இலடநிறுே்ேப்பட்ட 
திடப்தபாருட்கள் 

mg/l 

9.1 

- 

mailto:pH@%2025°C
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3.2.4 விளக்கம் & முடிவு 

மமற்பைப்பு நீை் 
pH 7.16, அவத சமயம் மகாந்தளிப்பு தரநிலலகளுக்குள் காணப்படுகிறது 

(நிலலயான நீரவ்ாே் உயிரினங்களுக்கான உகந்த pH வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH வலர). 

பமாத்த கரைந்த திடப்பபாருள்கள்: 

மமாத்த கலரந்த திடப்மபாருடக்ள் 371 mg/l, TDS முக்கியமாக காரப்வனடட்ுகள், 

லபகாரப்வனடட்ுகள், குவளாலரடுகள், பாஸ்வபடக்ள் மற்றும் கால்சியம், மமக்னீசியம், 

வசாடியம் மற்றும் பிற கரிமப் மபாருடக்ளால் ஆனது. 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

குவளாலரடு உள்ளடக்கம் 79.5 மி.கி/லி. லநட்வரடட்ுகள் 14.9 mg/l ஆகவும், 

சல்வபடட்ுகள் 27 mg/l ஆகவும் மாறுபடும். 

நிலத்தடி நீை் 

வசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 7.17 முதல் 7.54 வலர மற்றும் 

ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வலர இருந்தது. அலனத்து 

மூலங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, சல்வபடட்ுகள் மற்றும் குவளாலரடுகள் 

தரநிலலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. மகாந்தளிப்பில், தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

வதலவலய பூரத்்தி மசய்கின்றன. மமாத்த கலரந்த திடப்மபாருள்கள் அலனத்து 

மாதிரிகளிலும் 342 - 420 mg/l வரம்பில் காணப்பட்டன. அலனத்து மாதிரிகளுக்கும் 

மமாத்த கடினத்தன்லம 137.1 - 247 mg/l இலடவய மாறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ்

மாதிரிகள் வதலவலயப் பூரத்்தி மசய்கின்றன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட 

அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்படட்ு பரிந்துலரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளன. 

நீைியல் மற்றும் நீைியல் ஆய்வுகள் 

இம்மாவட்டமானது கடினமான பாலற உருவாக்கம் மற்றும் பிளவுபட்ட படிகப் 

பாலறகளால் அடிக்வகாடிடட்ுக் காட்டப்படட்ுள்ளது. IGIS மமன்மபாருளின் உதவியுடன் 

SSRMP-AT இன்ஸ்டர்ூமமன்ட் மூலம் அந்த பகுதியில் புவி இயற்பியல் ஆய்வு 

நடத்தப்பட்டது, வமலும் 65-70m இலடவய ஆேத்தில் குலறந்த எதிரப்்லப 

எதிரம்காண்டதாக ஊகிக்கப்பட்டது. முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் அதிகபடச் 

ஆேம் 44m BGL ஆகும். எனவவ சுரங்க வாே்நாள் முழுவதும் நீரந்ிலலகள் 

குறுக்கிடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லல, வமலும் திட்டப் பகுதியில் குறுக்கிடும் 

மபரிய நீரந்ிலலகள் எதுவும் இல்லல என்பதும் நிலப்பரப்பின்படி ஊகிக்கப்படுகிறது. 

இந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களால் ஸ்ட்ரீம், வசனல் திலசதிருப்ப வவண்டிய 

அவசியம் இல்லல. 

மலேக்காலத்தில் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்தில் இருந்து மவளிவயறும் நீலர வசகரித்து, 

சுரங்கத ் மதாட்டிகளில் வசமித்து, தூசிலய அடக்குவதற்கும், பசுலம அரலண 

உருவாக்குவதற்கும், சுரங்கத்தின் ஆயுடக்ாலத்தின் முடிவில் இது வசகரிக்கப்படும். 

தண்ணீர ்தற்காலிக நீரத்்வதக்கமாக மசயல்படும் 
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படம் 3.6: திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வரைபடம் 
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படம் 3.7: நிலத்தடி நீை் திட்ட வரைபடம் 
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திறந்தபவளி கிணறுகளின் பருவமரழக்கு முந்ரதய நீை் மட்டம் 1 கிமீ சுற்றளவு    

 

வ. எண் முத்திலர தீரக்்கரரலக அடச்ரரலக 
மீட்டரில் ஆழ ் சரொசரி 

 ொரச்-்21 ஏப்ரல்-21 ர -21  

1 OW1 11° 22' 38.0461" N 77° 07' 27.3176" E 10 14 15 13 

2 OW2 11° 22' 33.2315" N 77° 07' 09.1455" E 10.2 14.2 15.2 13.2 

3 OW3 11° 22' 42.6581" N 77° 07' 05.8847" E 10.6 14.6 15.6 13.6 

4 OW4 11° 22' 09.4398" N 77° 07' 50.7153" E 11 15 16 14 

5 OW5 11° 22' 08.9381" N 77° 07' 39.1045" E 11.5 15.5 16.5 14.5 

6 OW6 11° 21' 53.3079" N 77° 07' 22.7983" E 11.6 15.6 16.6 14.6 

7 OW7 11° 21' 59.7205" N 77° 07' 13.3822" E 11.8 15.8 16.8 14.8 

8 OW8 11° 22' 02.4235" N 77° 07' 22.0745" E 10.6 14.6 15.6 13.6 

9 OW9 11° 22' 14.9899" N 77° 07' 12.0443" E 10.4 14.4 15.4 13.4 

ஆோரம்: ேளே்தில் கண்காணிப்பு ேரவு 

 

படம் 3.8: பருவமரழக்கு முந்ரதய நீைின் பாை் விளக்கப்படம் படம் 

 

 

ஆதாரம்: அட்டவலண 3.18 
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படம் 3.9: மரழக்காலத்திற்கு முந்ரதய திறந்த கிணறுகளின் நீை்மட்டம் 1 கிமீ 

சுற்றளவு - மாைச் ்2021 
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படம் 3.10: மரழக்காலத்திற்கு முந்ரதய திறந்த கிணறுகளின் நீை் நிரல 1 கிமீ 

சுற்றளவு - ஏப்ைல் 2021 
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படம் 3.11: மரழக்காலத்திற்கு முந்ரதய திறந்த கிணறுகளின் நீை்மட்டம் 1 கிமீ 

சுற்றளவு - மம 2021 
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அட்டவலண 3.12: ஆழ்துலள கிணறுகளின் பருவ லழக்கு முந்லதய நீர் ட்ட ் 1 கிமீ 
சுற்றளவு 

வ. 
எண் 

முத்திலர தீரக்்கரரலக அட்சரரலக 
மீட்டரில் ஆழ ் சரொசரி 

 ொரச்-்21 ஏப்ரல்-21 ர -21 

1 BW1 11° 22' 38.8903" N 77° 07' 27.5547" E 55 58 60 57.66667 

2 BW2 11° 22' 24.0884" N 77° 07' 09.1768" E 65 68 70 67.66667 

3 BW3 11° 22' 08.8571" N 77° 07' 05.2061" E 60 63 65 62.66667 

4 BW4 11° 22' 04.2374" N 77° 07' 23.2090" E 62 65 67 64.66667 

5 BW5 11° 22' 05.2305" N 77° 07' 38.8792" E 61 64 66 63.66667 

6 BW6 11° 22' 12.2988" N 77° 07' 42.2950" E 59 62 64 61.66667 

7 BW7 11° 22' 23.0490" N 77° 07' 53.9820" E 53 56 58 55.66667 

8 BW8 11° 22' 33.4016" N 77° 07' 39.6819" E 52 55 57 54.66667 

 ஆோரம்: ேளே்தில் கண்காணிப்பு ேரவு 

 

படம் 3.12: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் நீை் மட்டம் 1 கி.மீ. 

 

 

ஆதாரம்: அட்டவலண 3.18 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8

MAR 55 65 60 62 61 59 53 52

APR 58 68 63 65 64 62 56 55

MAY 60 70 65 67 66 64 58 57

AVG 57.66667 67.66667 62.66667 64.66667 63.66667 61.66667 55.66667 54.66667

MAR APR MAY AVG



 

69 

 

படம் 3.13: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் பருவமரழக்கு முந்ரதய நீை் நிரல 1 கிமீ சுற்றளவு - மாைச் ்2021 
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படம் 3.14: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் பருவமரழக்கு முந்ரதய நீை் நிரல 1 கிமீ சுற்றளவு - ஏப்ைல் 2021 
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படம் 3.15: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் பருவமரழக்கு முந்ரதய நீை் நிரல 1 கிமீ சுற்றளவு - மம 2021 
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3.2.5.1 முரற மற்றும் தைவு ரகயகப்படுத்தல் 

 பூமியின் வமற்பரப்பின் எதிரப்்புக் கட்டலமப்பில் பக்கவாடட்ு மற்றும் மசங்குத்து 

இலடநிறுத்தங்கலள வலரயறுப்பதற்கு மின்சார எதிரப்்பு முலற நன்கு 

நிறுவப்படட்ுள்ளது. தற்வபாலதய ஆய்வு மசங்குத்து மின் ஒலிலய (VES) பயன்படுத்தி 

மசங்குத்து மின்தலட கட்டலமப்லப ஆேத்தில் வலரயறுக்கிறது. ஸ்க்லம்மபரக்ர ்

மின்முலனயானது ஒலி அளவீடுகலளச ் மசய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது 

ஓரினத்தன்லமயில் பக்கவாட்டால் குலறந்த அளவு மசல்வாக்கு மசலுத்துகிறது மற்றும் 

அதிக ஆேமான விசாரலணலய வேங்கும் திறன் மகாண்டது. இது நான்கு 

மின்முலனகள் வகாலினியர ் ஆகும், அங்கு மவளிப்புற மின்முலனகளில் 

மின்வனாட்டத்லத தலரயில் அனுப்புகிறது மற்றும் உள் மின்முலனகள் சாத்தியமான 

வவறுபாடல்ட அளவிடுகின்றன. 

 தற்வபாலதய ஆய்வு அதிகபட்ச மின்வனாட்ட மின்முலன பிரிப்பு AB/2 ஐப் 

பயன்படுத்துகிறது. இந்தக் கணக்மகடுப்பின் தரவுகள் மபாதுவாக அலமக்கப்படட்ு, 

சூவடா-பிரிவின் பண்லணயில் அலமக்கப்பட்டிருக்கும், இது வமற்பரப்பு எதிரப்்புத ்

திறலன வதாராயமாக அளிக்கிறது. வலயர ் மரசிஸ்டிவிட்டி மற்றும் ஜிவயா எலக்ட்ரிக் 

வலயர ் தடிமன் எனப்படும் வலயர ் அளவுருலவக் கணிக்க ஸ்க்லம்மபரக்ர ் விஇஎஸ் 

தரவின் தலலகீோக இந்த நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தற்வபாலதய ஆய்வின் 

முக்கிய குறிக்வகாள், அளவிடப்பட்ட தரவுகளுடன் ஒத்துப்வபாகும் ஒருபடிநிலலயில் 

மசங்குத்தாக வதடுவதாகும். ஒரு ஸ்க்லம்மபரக்ருக்கு, மவளிப்பலடயான எதிரப்்பில் 

பின்வருமாறு கணக்கிடலாம் 

ρa =      GΔV 

               I  

    நான் 

ΔV = மபறும் மின்முலனகளுக்கு இலடவய உள்ள சாத்தியமான வவறுபாடு 

G = வடிவியல் காரணி. 
பாலறகள் 10+14 ஓம்மீட்டலர விட 10-8 வலரயிலான எதிரப்்பில் பரவலான 

மாறுபாடல்டக் காடட்ுகின்றன. ஒரு பரந்த வலகப்பாட்டில், 10-8 முதல் 1 ஓம்மீட்டர ்

வரம்பில் விழும் பாலறகலள ஒரு நல்ல கடத்திகளாக மதாகுக்கலாம். 1 முதல் 106 

ஓம்மீட்டர ் இலடநிலல கடத்திகளாகவும், 106 முதல் 1012 ஓம்மீட்டர ் வலர வமாசமான 

கடத்தியாகவும் இருக்கும். பாலறகள் மற்றும் வமற்பரப்பு கற்களின் எதிரப்்பாற்றல், இது 

மபரும்பாலும் அதன் வபாவராசிட்டிலயச ் சாரந்்தது மற்றும் துலள திரவ எதிரப்்பானது 

ஆரச்ச்ியின் சட்டத்தால் வலரயறுக்கப்படுகிறது, 

ρr = Fρw = a Ømρw 
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ρr = பாலறகளின் எதிரப்்பாற்றல் 

ρw = பாலறயின் துலளகளில் உள்ள நீரின் எதிரப்்பாற்றல் 

எஃப் = உருவாக்கக் காரணி 

Ø = பகுதியளவு துலள அளவு 

A = 0.5 முதல் 2.5 வலரயிலான மதிப்புகள் மகாண்ட மாறிலிகள் 

3.2.5.2 சை்மவ மலஅவுட் 

 மின்தலட ஆய்வுக்கான தளவலமப்பு தற்வபாலதய மற்றும் சாத்தியமான 

மின்முலன ஏற்பாட்டின் வதரல்வப் மபாறுத்தது, இது மின்முலன வரிலச என்று 

அலேக்கப்படுகிறது. இங்வக தற்வபாலதய ஆய்வு ஸ்க்லம்மபரக்ர ் வரிலசயுடன் 

கருதப்படுகிறது. இதில் தற்வபாலதய மின்முலன பிரிப்புக்கு தூரம் 

பயன்படுத்தப்படலாம், அவத வநரத்தில் சாத்தியமான மின்முலன பிரிப்பு மூன்றில் 

இருந்து ஐந்தில் ஒரு பங்கு வலர இருக்கும். VES இல் உள்ள ஒரு சுவாரஸ்யமான அம்சம் 

பரஸ்பர மகாள்லக ஆகும், இது அளவிடப்பட்ட மவளிப்பலடயான எதிரப்்பின் மீது எந்த 

விலளவும் இல்லாமல் சாத்தியம் மற்றும் தற்வபாலதய மின்முலனயின் பரிமாற்றத்லத 

அனுமதிக்கிறது. 

 ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட கள உபகரணங்கள் ஆேமான மின்தலட 

மீட்டரில் SSR – MP – AT மாதிரியுடன் உள்ளன. இந்த சிக்னல் ஸ்வடக்கிங் மரசிஸ்டிவிட்டி 

மீட்டர ்என்பது பூமியின் எதிரப்்பிற்கான பல புதுலம அம்சங்கலள உள்ளடக்கிய உயரத்ர 

தரவு லகயகப்படுத்தும் அலமப்பாகும். சீரற்ற பூமி இலரசச்ல்களின் முன்னிலலயில், 

மூக்கு வரஷனுக்கான சமிக்லஞலய √N ஆல் வமம்படுத்தலாம், இதில் N என்பது 

அடுக்கப்பட்ட அளவீடுகளின் எண்ணிக்லகயாகும். இந்த SSR மீட்டரில், 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட அடுக்குகள் வலரயிலான சராசரி அளவீடுகள் [1, (1+2)/2, (1+2+3)/3 ... 

(1+2...+16/16)] காட்டப்படும் மற்றும் இறுதி சராசரி தானாகவவ வசமிக்கப்படும், 

நிலனவகத்தில் அதிக சிக்னல்கள் மற்றும் இலரசச்ல் விகிதத்லத அலடவதற்கான 

மகாள்லககலள பயன்படுத்துகிறது. வமவல உள்ள இந்த குறிகாட்டிகளின் அடிப்பலடயில் 

சிக்னல் ஸ்வடக்கிங் மரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் (VES) மசங்குத்து மின்சார மரசிஸ்டிவிட்டி 

சவுண்டிங்கிற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. 
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பைசிஸ்டிவிட்டி சை்மவ ப்பைாஃரபல் 

 

 நிலத்தடி மின்தலடயின் அளவீடுகள், தற்வபாலதய மின்முலனகள் (C1&C2) 

எனப்படும் இரண்டு மின்முலனகள் மூலம் மின்வனாட்டத்லத அனுப்புவதன் மூலமும், 

சாத்தியமான மின்முலன (P1&P2) எனப்படும் மற்ற இரண்டு மின்முலனகள் மூலம் 

மபறப்படும் ஆற்றலல அளவிடுவதன் மூலமும் அடிப்பலடயில் மசய்யப்படுகிறது. 

தலரயில் அனுப்பப்பட வவண்டிய மின்வனாட்டத்தின் அளவு தற்வபாலதய 

மின்முலனயில் உள்ள மதாடரப்ு எதிரப்்பு, தலர எதிரப்்பு மற்றும் ஆரவ்த்தின் ஆேம் 

ஆகியவற்லறப் மபாறுத்தது. 

ஆதாரம்: களத் தரவு 

3.2.5.3 புவி இயற்பியல் தைவு விளக்கம் 

 நிலத்தடி நீரின் கிலடக்கும் தன்லமலயப் மபாறுத்து துலண வமற்பரப்பில் உள்ள 

ஓரினத்தன்லமயில் மசங்குத்தாக, பக்கவாடட்ு மாறுபாடுகலள ஆய்வு மசய்வதற்காக 

புவி இயற்பியல் தரவுகள் மபறப்பட்டன. விளக்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து, ஆய்வு 

மசய்யப்பட்ட பகுதியில் அப்பகுதி மிதமான நிலத்தடி நீர ் திறலனக் மகாண்டுள்ளது 

என்று ஊகித்துள்ளது. இந்த சிறிய குவாரி நடவடிக்லகயால், இயற்லக நீரந்ிலலகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது. 
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3.3 காற்று சூழல்: 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்லககளின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு, தற்வபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமானது. 

காற்று சூேல் குறித்த அடிப்பலட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு 

அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றில் அவற்றின் தற்வபாலதய நிலலகள் ஆகியலவ 

அடங்கும். குழுமத்லதச ்சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வு மண்டலத்லதப் மபாறுத்து 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்பலடத் தகவலல உருவாக்குகிறது. இப்பகுதியில் காற்று 

மாசுபாட்டின் ஆதாரங்கள் மபரும்பாலும் வாகன வபாக்குவரத்து, மசப்பனிடப்படாத 

கிராம சாலல மற்றும் உள்நாடட்ு மற்றும் விவசாய நடவடிக்லககளால் எழும் தூசுகள் 

காரணமாகும். அடிப்பலடக் காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்லம வநாக்கம், ஆய்வுப் 

பகுதியின் தற்வபாலதய சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத நிறுவுவதாகும். குழுமத்தில் 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் மசயல்பாட்டின் வபாது சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் 

தரங்களுக்கு இணங்குவலத மதிப்பிடுவதற்கும் இலவ பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

இந்த பகுதி மாதிரி இடங்கலள அலடயாளம் காணுதல், கண்காணிப்பு காலத்தில் 

பின்பற்றப்பட்ட முலற மற்றும் மாதிரி அதிரம்வண் ஆகியவற்லற விவரிக்கிறது.   

3.3.1 வானிரல மற்றும் காலநிரல 

 காற்றின் தரத்லதப் புரிந்துமகாள்வதற்கு வானிலல ஆய்வு முக்கியமானது. 

வானிலல நிலல மற்றும் வளிமண்டல சிதறல் ஆகியவற்றுக்கு இலடவயயான 

அத்தியாவசிய உறவு காற்லற பரந்த மபாருளில் உள்ளடக்கியது. காற்றின் ஏற்ற 

இறக்கங்கள் மிகவும் பரந்த கால இலடமவளியில், சிதறலல நிலறவவற்றி, அவற்றுடன் 

மதாடரப்ுலடய பிற மசயல்முலறகலள வலுவாக பாதிக்கின்றன. 

மகாத்து குவாரிகலள மலறத்து திட்ட தளத்தில் ஒரு தற்காலிக வானிலல 

நிலலயம் நிறுவப்பட்டது. காற்றின் ஓட்டம், காற்றின் வவகம், காற்றின் திலச, ஈரப்பதம் 

மற்றும் மவப்பநிலல ஆகியலவ மணிவநர அடிப்பலடயில் பதிவு மசய்யப்படும் 

வலகயில், தலர மட்டத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்தில் இந்த நிலலயம் நிறுவப்படட்ுள்ளது. 

 

காலநிரல: 

வகாயம்புத்தூர ் கடல் மட்டத்திலிருந்து 421 மீட்டர ் உயரத்தில் அலமந்துள்ளது, 

இங்குள்ள காலநிலல உள்ளூர ் புல்மவளி காலநிலலயாக கருதப்படுகிறது. மதுலரயில் 

ஆண்டு முழுவதும் மலே மபய்வதில்லல. இந்த இடம் வகாப்பன் மற்றும் மகய்கர ்

ஆகிவயாரால் BSh என வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. வகாயம்புத்தூரய்ில் – 

• சராசரி ஆண்டு மவப்பநிலல 25.4°C | 77.8°F. 

• மலேப்மபாழிவு ெனவரியில் மிகக் குலறவு, சராசரியாக 13 மிமீ | 0.5 அங்குலம். 

இங்கு மபரும்பாலான மலேப்மபாழிவு அக்வடாபர ் மாதத்தில் விழுகிறது, 

சராசரியாக 181 மிமீ | 7.1 அங்குலம். 

• சராசரி மவப்பநிலல 28.9 °C | 84.1 °F, ஏப்ரல் ஆண்டின் மவப்பமான மாதமாகும். 

டிசம்பர ்குளிரான மாதம், சராசரி மவப்பநிலல 23.2 °C | 73.7 °F. 

• வறண்ட மற்றும் ஈரமான மாதங்களுக்கு இலடயில், மலேப்மபாழிவின் வவறுபாடு 

168 மிமீ | 7 அங்குலம். ஆண்டு முழுவதும், மவப்பநிலல 5.8 டிகிரி மசல்சியஸ் | 42.4 

°F. 
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ஆதாைம்: https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/coimbatore-2788/  

அட்டவரண 3.13: மரழப்பபாழிவு தைவு 

உண்ரமயான மரழப்பபாழிவு மி.மீ சாதாைண 

மரழப்பபாழிவு 

மி.மீ 
2013 2014 2015 2016 

 

2017 2018 

901.0 1221.7 992.9 505.5 873.4 1302.0 689.3 

ஆதாரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/coimbatore 

அட்டவரண 3.14: தளத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட வானிரல தைவு 

வ.எண் அளவுருக்கள் 
மாைச் ் 

2021 

ஏப்ைல் 

2021 
மம 2021 

1 மவப்பநிலல  (0C) 

அதிகபட்சம் 31.4 30.4 32.0 

குலறந்தபட்சம் 26.3 24.9 24.4 

சராசரி 28.8 27.6 28.2 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) சராசரி 51 66 63 

3 காற்றின் வவகம் (m/s) 

அதிகபட்சம் 6.139 4.125 7.750 

குலறந்தபட்சம் 1.208 1.278 0.653 

சராசரி 3.673 2.701 4.201 

4 
வமக  மூட்டம்  

(OKTAS) 
 0-8 0-8 0-8 

5 காற்று வீசும் திலச  NE,ENE ENE,NE NE,NNE 

இைண்டாம் நிரல மற்றும் முதன்ரம தைவுகளுக்கு இரடமய உள்ள பதாடை்பு 

 தளத்தில் வசகரிக்கப்பட்ட வானிலல தரவு, IMD வகாயம்புத்தூர_்அக்வராவில் 

இருந்து வசகரிக்கப்பட்ட இரண்டாம் நிலலத் தரவுகலளப் வபாலவவ உள்ளது. மூன்று 

மாதங்களில் உருவாக்கப்பட்ட தளத ் தரலவ IMD, வகாயம்புத்தூர_்அக்வராவுடன் 

ஒப்பிடட்ுப் பாரத்்தால், பின்வருவனவற்லற மவளிப்படுத்துகிறது: 

▪ IMD, வகாயம்புத்தூர_்அக்வராவின் சராசரி அதிகபடச் மற்றும் குலறந்தபட்ச 

மவப்பநிலலகள், தளத்தின் தரவுகலளப் மபாறுத்தமட்டில், அதாவது இசச்ிப்பட்டி 

கிராமத்தில் அதிகமாகக் காணப்பட்டது. 

▪ ஐஎம்டி, வகாயம்புத்தூர_்அக்வராவுடன் ஒப்பிடும்வபாது தளத்தில் ஈரப்பதம் 

குலறவாக இருந்தது. 

▪ தளத்தில் காற்றின் வவகம் மற்றும் திலசயானது IMD, வகாயம்புத்தூர_்அக்வராவின் 

அவத வபாக்லகக் காடட்ுகிறது. 

ஆய்வு தளத்தின் காற்று வீசும் திலசயின் வலரபடம் படத்தில் சித்தரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

3.8 ஆய்வுக் காலத்தில் இப்பகுதியின் பிரதானமான கீே்க்காற்று திலசயானது வடகிேக்கு 

முதல் மதன் வமற்கு வலர ஆகும்.   

 

 

 

 

 

https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/coimbatore-2788/
https://www.twadboard.tn.gov.in/content/coimbatore
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படம் 3.16: காற்று வீசும் திரசயின் புரகப்படம் 
  

 

 

ஆதாரம்: விண்ட் வராஸ் ப்ளாட் வியூ, வலக் சுற்றுசச்ூேல் மமன்மபாருள் வசகரிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் சுருக்கத்தில், ஆய்வுப் பகுதியில் கண்காணிப்பு காலத்தில் படம் எண்.3.15 இல் 

வேங்கப்பட்ட காற்று  வீசும் திலச வலரயப்பட்டது.  

➢ வமவலாங்கிய காற்று NE- SW & SW - NE இலிருந்து வீசியது 

➢ காற்றின் வவக அளவீடுகள் 5.70 முதல் 8.80 மீ/வி வலர பதிவாகியுள்ளன 

➢ கண்காணிப்பு காலத்தில் சுமார ்0.00% அலமதியான சூே்நிலல நிலவுகிறது 

➢ மவப்பநிலல அளவீடுகள் 24.4 முதல் 32.0 °C வலர 

➢ ஈரப்பதம் 51 முதல் 66 % வலர 

➢ கண்காணிப்பு மூன்று மாதங்கள் மதாடரந்்து வமற்மகாள்ளப்பட்டது.. 

 

3.3.2 ஆய்வுமுரற மற்றும் குறிக்மகாள் 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்லம வநாக்கம், தற்வபாதுள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியின் காற்றின் தரம் மற்றும் NAAQS உடன் அதன் இணக்கத்லத மதிப்பிடுவதாகும். 

ஆய்வுப் பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டின் கவனிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் மதாழில்துலற, 

வபாக்குவரத்து மற்றும் உள்நாடட்ு நடவடிக்லககள். பின்வருவனவற்லறக் கருத்தில் 

மகாண்டு, விஞ்ஞான ரீதியாக வடிவலமக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

மநடம்வாரக்் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்பலட நிலல நிறுவப்படட்ுள்ளது: 

▪ சிவனாப்டிக் அளவில் வானிலல நிலல; 

▪ ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பரப்பு; 
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▪ அடிப்பலட நிலலலயப் மபறுவதற்கான பிராந்திய பின்னணி காற்றின் தரத்தின் 

பிரதிநிதிகள்; 

▪ பல்வவறு மசயல்பாடுகலள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் குடியிருப்பு பகுதிகளின் 

இடம்; 

▪ அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிலடக்கும்; முதலியன 

3.3.3 மாதிைி மற்றும் பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் 

அட்டவரண 3.15: காற்றின் தைக் கண்காணிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் முரற 

மற்றும் கருவி 

அளவுரு முரற கருவி 

PM2.5 
கிராவிமமட்ரிக் முலற 

பீட்டா குலறப்பு முலற 

நுண் துகள் மாதிரி 
உருவாக்கு – மதரவ்மா சுற்றுசச்ூேல் 

கருவிகள் – TEI 121 

PM10 
கிராவிமமட்ரிக் முலற 

பீட்டா குலறப்பு முலற 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
வமக் -மதரவ்மா சுற்றுசச்ூேல் கருவிகள் - TEI 

108 

SO2 

IS-5182 பகுதி II 

(வமம்படுத்தப்பட்ட மவஸ்ட் & 

மகய்க் முலற) 

வாயு இலணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(வெக்கப் & வொசம்ெய்சர ்

மாற்றியலமக்கப்பட்ட முலற) 

 

வாயு இலணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 
Free Silica NIOSH – 7601 காணக்கூடிய ஸ்மபக்ட்வராஃவபாட்வடாமமட்ரி 

ஆதாரம்: ஆய்வகங்கள் & CPCB அறிவிப்புக்கு பின் வரும் மாதிரி முலற  
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அட்டவரண 3.16: மதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தை தைநிரலகள் 

வ.எண் மாசு 
வநரம் 

சராசரி 

சுற்றுப்புற காற்றில் மசறிவு 

மதாழில்துலற, 

குடியிருப்பு, 

கிராமம் மற்றும் 

பிற பகுதிகள் 

சுற்றுசச்ூேல் 

உணரத்ிறன் பகுதி 

(மத்திய 

அரசாங்கத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்டது) 

1 
சல்பர ்லட 

ஆக்லசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 
லநட்ரென் லட 

ஆக்லசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 

துகள்கள் (10µm 

க்கும் குலறவான 

அளவு) PM10 (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 

 

நுண்துகள்கள் 

(அளவு 2.5 µm க்கும் 

குலறவானது PM2.5 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I வததி: 18 நவம்பர ்2009 

*ஒரு வருடத்தில் குலறந்தபடச்ம் 104 அளவீடுகளின் எண்கணித சராசரி வாரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 24 மணிவநரத்திற்கு சீரான இலடமவளியில் எடுக்கப்பட்டது 

** 24 மணிவநரம் / 8 மணிவநரம் அல்லது 1 மணிவநரம் கண்காணிக்கப்படும் மதிப்புகள் 

ஒரு வருடத்தில் 98% வநரத்திற்கு இணங்க வவண்டும். இருப்பினும், 2% வநரம், அலவ 

வரம்புகலள மீறலாம், ஆனால் மதாடரந்்து இரண்டு நாட்கள் கண்காணிப்பில் இல்லல. 

3.3.4  மாதிைி எடுப்பதற்கான அதிைப்வண் மற்றும் அளவுருக்கள் 

மாரச் ் - வம 2021 வலரயிலான காலக்கட்டத்தில் மதாடரச்ச்ியான 24 மணிவநர (8 

மணி வநர 3 ஷிப்ட்) அட்டவலணலயப் பின்பற்றி, எடட்ு (8) இடங்களில் வாரத்திற்கு 

இரண்டு மாதிரிகள் வீதம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு 

வமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளது. இதன் அடிப்பலடத் தரவு CPCB, MoEF வழிகாடட்ுதல்கள் மற்றும் 

அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2) மற்றும் லநட்ரென் லட 

ஆக்லசடு (NO2) ஆகியவற்றிற்கு சுற்றுப்புற காற்று உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. 

காற்று வீசும் தலர தூசியின் விலளவுகலள மறுப்பதற்காக, ஒவ்மவாரு 

கண்காணிப்பு நிலலயத்திலும் தலர மட்டத்திலிருந்து குலறந்தபடச்ம் 3 ± 0.5 மீ உயரத்தில் 

உபகரணங்கள் லவக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்பட்டது. கருவிகள் மரங்கள் மற்றும் 

தாவரங்கள் இல்லாத திறந்தமவளியில் லவக்கப்படட்ுள்ளன, இல்லலமயனில் அலவ 



 

80 

 

மாசுபடுத்திகளின் மடுவாக மசயல்படுகின்றன, இதன் விலளவாக கண்காணிப்பு 

முடிவுகள் குலறவாக இருக்கும். 

3.3.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 

 தற்வபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத மதிப்பீடு மசய்வதற்காக படம் 3.6.1 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளபடி எடட்ு (8) கண்காணிப்பு நிலலயங்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் 

அலமக்கப்பட்டன. மாதிரி இடங்களின் விவரங்கள் கீவே மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

    அட்டவரண 3.17: சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் (AAQ) கண்காணிப்பு இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் 
தூைம் மற்றும் 

திரச 
ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 AAQ-1  ேற்தபாதுள்ள குவாரி 320மீ வடதமற்கு 11°22'31.12"N 77° 7'21.12"E 

2 AAQ-2  மாராயிபாலளயம் 2.0கிமீ கிழக்கு 11°22'14.93"N 77° 8'35.59"E 

3 AAQ-3  பலனயம்பள்ளி 4.0கிமீ வடகிழக்கு 11°23'50.80"N 77° 9'8.83"E 

4 AAQ-4  அய்யம்பாலளயம் 5.0கிமீ வடதமற்கு 11°23'40.93"N 77° 5'2.88"E 

5 AAQ-5  கல்லக்கலர 2.8கிமீ தமற்கு 11°22'22.81"N 77° 5'48.67"E 

6 AAQ-6 மே்ேம்பாலளயம் 2.5கிமீ தேன்கிழக்கு 11°21'15.39"N 77° 8'30.67"E 

7 AAQ-7 கணுவாகலர 4.3கிமீ தேற்கு 11°19'54.85"N 77° 7'7.38"E 

8 AAQ-8 இரும்பலர 4.0கிமீ தேன்தமற்கு 11°20'54.46"N 77° 5'47.54"E 

ஆோரம்: சுற்றுசச்ூழல் - தோழில்நுட்ப தசலவகள், காசியாபாே் (உ.பி)  மூலம் ேளே்தில் 
கண்காணிப்பு/மாதிரிகள் GEMS உடன் இலணந்து 
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படம் 3.17: சுற்றுப்புற காற்றின் தை இருப்பிட வரைபடம் 
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அடட்வலண 3.18: சுற்றுப்புற கொற்றின் தர தரவு இருப்பிட ் AAQ1 

காலம்: மாரச்–்தம-2021 இடம்: AAQ1- ேற்தபாதுள்ள குவாரி மாதிரி வநரம்: 24-மணிதநரம் 

கண்கொணிப்பு நுண்துகள்கள், µg/m3 வொயு  ொசுபடுத்திகள், µg/m3  ற்ற  ொசுபடுத்திகள் (துகள் கட்ட ்), µg/m3 

ரததி கொல ், 

 ணி. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

சரொசரி) 

CO 

(8-hly 

சரொசரி) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ நிய ங்கள்* (24 hrs) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(ஆண்டு) 

20 

(ஆண்டு) 

5.0 

(ஆண்டு) 

1.0 

(ஆண்டு) 

01.03.2021 07.00-07.00 62.3 25.4 41.4 10.2 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.03.2021 07.15-07.15 62.4 23.6 41.3 9.5 27.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 07.00-07.00 62.5 24.9 43.7 9.7 28.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 07.15-07.15 62.8 23.6 44.7 9.3 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 07.00-07.00 62.1 25.8 45.7 9.1 28.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 07.15-07.15 62.8 23.7 46.3 9.2 25.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 07.00-07.00 62.7 21.4 45.8 9.8 27.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 07.15-07.15 63.1 23.6 42.9 9.4 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 07.00-07.00 63.8 26.2 43.2 9.7 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 07.15-07.15 63.5 24.7 44.9 9.5 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 07.00-07.00 62.1 23.2 43.9 8.6 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 07.15-07.15 62.6 26.9 42.8 8.7 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 07.00-07.00 63.1 22.8 43.7 8.3 25.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 63.4 24.3 44.2 8.9 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 63.5 23.8 43.6 9.2 28.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 63.8 23.6 44.2 9.5 25.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 63.7 24.5 45.4 9.7 26.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 62.1 24.1 46.5 9.5 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 62.5 23.7 44.8 9.4 25.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 63.3 22.9 43.6 9.8 26.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 63.7 23.6 44.1 9.5 28.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 63.8 21.3 42.3 9.2 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 63.1 23.7 43.7 9.9 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 63.5 22.1 42.5 9.5 25.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 62.9 22.5 43.5 9.6 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 62.7 22.7 43.1 9.0 27.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அடட்வலண 3.19: சுற்றுப்புற கொற்றின் தர தரவு இருப்பிட ் AAQ2 

காலம்: மாரச்–்தம-2021 இடம்: AAQ2- மாராயிபாலளயம் மாதிரி வநரம்: 24-மணிதநரம் 

கண்கொணிப்பு நுண்துகள்கள், µg/m3 வொயு  ொசுபடுத்திகள், µg/m3  ற்ற  ொசுபடுத்திகள் (துகள் கட்ட ்), µg/m3 

ரததி கொல ், 

 ணி. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

சரொசரி) 

CO 

(8-hly 

சரொசரி) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ நிய ங்கள்* 

(24 hrs) 

60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(ஆண்டு) 

20 

(ஆண்டு) 

5.0 

(ஆண்டு) 

1.0 

(ஆண்டு
) 

01.03.2021 07.15-07.15 64.8 25.4 41.3 9.6 27.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.03.2021 07.30-07:30 64.2 23.3 44.9 9.2 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 07.15-07.15 64.7 24.8 42.7 8.6 28.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 07.30-07:30 64.2 23.6 43.6 8.7 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 07.15-07.15 64.1 24.7 45.4 8.5 24.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 07.30-07:30 64.8 23.1 44.9 8.1 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 07.15-07.15 64.1 21.9 45.7 9.9 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 07.30-07:30 63.2 22.5 42.6 9.5 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 07.15-07.15 63.7 23.7 45.8 9.7 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 07.30-07:30 63.2 21.2 45.2 9.2 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 07.15-07.15 63.8 23.8 44.3 9.3 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 07.30-07:30 63.1 25.5 43.7 9.5 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 07.15-07.15 62.7 26.9 43.6 9.8 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 62.8 25.7 45.7 8.5 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 62.9 23.1 42.3 8.7 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 62.1 25.8 44.8 8.1 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 62.5 24.3 42.9 8.3 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 62.7 23.2 43.6 8.5 27.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 62.8 21.9 42.2 8.6 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 62.7 25.4 44.1 8.1 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 62.3 23.7 42.6 8.9 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 62.5 22.9 44.2 9.0 26.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 63.7 24.2 42.7 9.5 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 63.8 24.5 43.3 9.8 26.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 64.1 24.6 44.2 9.3 26.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 64.4 24.8 44.5 9.1 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அடட்வலண 3.20: சுற்றுப்புற கொற்றின் தர தரவு இருப்பிட ் AAQ3 

காலம்: மாரச்–்தம-2021 இடம்: AAQ3- பலனயம்பள்ளி மாதிரி வநரம்: 24-மணிதநரம் 

கண்கொணிப்பு நுண்துகள்கள், µg/m3 வொயு  ொசுபடுத்திகள், µg/m3  ற்ற  ொசுபடுத்திகள் (துகள் கட்ட ்), µg/m3 

ரததி கொல ், 

 ணி. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

சரொசரி) 

CO 

(8-hly 

சரொசரி) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ நிய ங்கள்* (24 hrs) 
60 

(24 hrs.) 

100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(ஆண்டு) 

20 

(ஆண்டு) 

5.0 

(ஆண்டு) 

1.0 

(ஆண்டு) 

01.03.2021 07.15-07.15 60.2 21.9 41.7 8.5 23.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.03.2021 07.30-07:30 60.5 22.7 43.2 8.1 24.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 07.15-07.15 60.8 23.5 42.6 8.7 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 07.30-07:30 60.7 24.6 42.8 8.6 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 07.15-07.15 60.9 23.8 42.9 9.3 22.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 07.30-07:30 60.4 24.1 43.3 9.7 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 07.15-07.15 61.2 22.6 41.3 9.2 24.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 07.30-07:30 61.4 25.7 43.7 8.3 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 07.15-07.15 61.5 23.9 44.6 8.4 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 07.30-07:30 61.3 24.8 41.8 8.6 24.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 07.15-07.15 62.7 25.5 43.6 8.5 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 07.30-07:30 62.9 24.3 41.2 8.7 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 07.15-07.15 60.2 23.4 44.7 9.2 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 60.7 25.4 41.2 9.5 23.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 60.5 25.6 42.6 9.1 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 60.3 24.8 43.3 9.3 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 60.8 24.7 41.8 9.1 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 61.2 24.2 41.2 9.8 23.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 61.8 24.3 44.9 8.8 24.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 61.7 25.9 43.6 8.4 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 61.9 22.3 46.3 8.1 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 61.5 24.1 44.6 8.5 23.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 61.8 23.9 41.9 8.2 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 62.7 22.3 42.4 8.6 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 62.5 21.5 10.6 8.3 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 62.9 21.8 40.7 8.4 23.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அடட்வலண 3.21: சுற்றுப்புற கொற்றின் தர தரவு இருப்பிட ் AAQ4 

காலம்: மாரச்–்தம-2021 இடம்: AAQ4- அய்யம்பாலளயம் மாதிரி வநரம்: 24-மணிதநரம் 

கண்கொணிப்பு நுண்துகள்கள், µg/m3 வொயு  ொசுபடுத்திகள், µg/m3  ற்ற  ொசுபடுத்திகள் (துகள் கட்ட ்), µg/m3 

ரததி கொல ், 

 ணி. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

சரொசரி) 

CO 

(8-hly 

சரொசரி) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ நிய ங்கள்* (24 hrs) 
60 

(24 hrs.) 

100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(ஆண்டு) 

20 

(ஆண்டு) 

5.0 

(ஆண்டு) 

1.0 

(ஆண்டு) 

01.03.2021 07.00-07.00 59.3 21.7 40.3 7.3 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.03.2021 07.15-07:15 59.1 22.5 40.7 7.5 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 07.00-07.00 59.2 23.6 41.9 7.6 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 07.15-07:15 59.7 21.9 40.2 7.1 22.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 07.00-07.00 59.2 23.5 41.1 7.2 22.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 07.15-07:15 60.0 23.4 40.2 7.8 24.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 07.00-07.00 60.2 22.5 40.6 7.9 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 07.15-07:15 60.8 21.8 41.3 8.2 21.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 07.00-07.00 60.1 20.4 40.2 7.4 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 07.15-07:15 60.8 21.6 40.9 7.6 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 07.00-07.00 60.3 23.3 41.3 7.1 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 07.15-07:15 60.4 22.7 41.7 7.8 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 07.00-07.00 61.8 20.5 41.9 8.2 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 61.2 21.4 40.2 8.5 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 61.7 20.3 41.7 8.6 23.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 61.5 20.6 40.2 8.4 24.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 61.8 21.8 41.8 7.6 23.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 61.3 22.7 40.2 7.9 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 59.7 20.9 41.7 7.2 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 59.6 22.4 40.9 7.5 24.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 59.2 20.4 40.2 7.8 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 59.4 20.3 41.1 8.2 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 59.6 21.6 40.8 7.8 21.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 59.1 20.9 41.3 8.6 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 59.2 20.1 40.0 8.9 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 59.4 20.5 40.3 8.1 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அடட்வலண 3.22: சுற்றுப்புற கொற்றின் தர தரவு இருப்பிட ் AAQ5 

காலம்: மாரச்–்தம-2021 இடம்: AAQ5- கல்லக்கலர மாதிரி வநரம்: 24-மணிதநரம் 

கண்கொணிப்பு நுண்துகள்கள், µg/m3 வொயு  ொசுபடுத்திகள், µg/m3  ற்ற  ொசுபடுத்திகள் (துகள் கட்ட ்), µg/m3 

ரததி கொல ், 

 ணி. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

சரொசரி) 

CO 

(8-hly 

சரொசரி) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ நிய ங்கள்* (24 hrs) 
60 

(24 hrs.) 

100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(ஆண்டு) 

20 

(ஆண்டு) 

5.0 

(ஆண்டு) 

1.0 

(ஆண்டு) 

01.03.2021 07:30-07:30 58.6 17.3 39.5 7.3 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.03.2021 07:45-07:45 58.7 19.8 40.2 7.5 25.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 07:30-07:30 58.1 19.4 40.5 7.6 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 07:45-07:45 58.3 19.9 39.8 7.8 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 07:30-07:30 58.6 18.3 38.6 7.2 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 07:45-07:45 58.2 20.7 38.7 7.1 25.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 07:30-07:30 58.1 19.7 37.6 6.5 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 07:45-07:45 60.2 18.2 37.8 6.8 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 07:30-07:30 60.7 19.8 38.6 8.2 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 07:45-07:45 60.1 21.3 38.1 8.4 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 07:30-07:30 61.3 19.3 38.5 8.3 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 07:45-07:45 61.8 17.1 38.4 8.2 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 07:30-07:30 61.7 19.2 40.2 7.6 26.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 61.8 19.4 40.3 7.1 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 62.2 19.9 40.2 7.2 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 61.4 19.3 40.6 7.8 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 61.5 16.5 40.7 8.2 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 61.3 18.7 41.2 8.3 27.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 61.7 16.4 41.8 8.1 25.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 61.8 18.5 39.5 7.3 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 62.3 19.3 39.6 7.2 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 62.7 16.7 39.7 7.1 25.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 62.3 20.2 39.2 7.8 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 62.4 18.3 40.3 7.0 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 62.9 19.6 40.8 7.5 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 62.7 19.8 41.6 7.8 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அடட்வலண 3.23: சுற்றுப்புற கொற்றின் தர தரவு இருப்பிட ் AAQ6 

காலம்: மாரச்–்தம-2021 இடம்: AAQ6- மே்ேம்பாலளயம் மாதிரி வநரம்: 24-மணிதநரம் 

கண்கொணிப்பு நுண்துகள்கள், µg/m3 வொயு  ொசுபடுத்திகள், µg/m3  ற்ற  ொசுபடுத்திகள் (துகள் கட்ட ்), µg/m3 

ரததி கொல ், 

 ணி. SP/m PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ நிய ங்கள்* (24 hrs) 
60 

(24 hrs.) 

100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(ஆண்டு) 

20 

(ஆண்டு) 

5.0 

(ஆண்டு) 

1.0 

(ஆண்டு) 

01.03.2021 08:00-08:00 57.6 21.2 38.5 5.6 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.03.2021 08:15-08:15 57.9 22.7 38.6 5.6 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 08:00-08:00 57.2 23.9 39.2 5.7 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 08:15-08:15 57.1 22.5 39.7 5.9 25.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 08:00-08:00 58.6 25.3 39.2 6.3 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 08:15-08:15 58.2 24.1 39.1 6.1 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 08:00-08:00 58.3 23.6 39.5 6.8 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 08:15-08:15 57.6 23.7 39.8 6.7 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 08:00-08:00 57.9 24.4 40.1 6.8 26.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 08:15-08:15 59.2 23.9 40.8 6.2 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 08:00-08:00 59.6 21.3 40.6 6.1 24.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 08:15-08:15 59.4 22.5 40.9 5.8 25.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 08:00-08:00 59.2 23.4 39.2 5.4 26.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 59.6 22.9 39.7 5.2 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 58.2 21.2 41.3 5.7 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 58.3 24.7 41.5 5.3 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 57.6 23.3 39.2 5.0 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 58.3 21.9 39.1 5.8 25.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 59.4 22.5 39.8 6.4 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 59.7 21.3 39.6 6.8 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 59.2 24.8 39.5 6.0 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 59.3 21.3 39.1 6.7 26.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 59.4 23.5 38.5 6.2 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 59.1 22.9 38.7 6.8 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 58.7 21.3 38.1 5.6 26.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 58.2 21.5 38.5 5.7 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அடட்வலண 3.24: சுற்றுப்புற கொற்றின் தர தரவு இருப்பிட ் AAQ7 

காலம்: மாரச்–்தம-2021 இடம்: AAQ7- கணுவாகலர மாதிரி வநரம்: 24-மணிதநரம் 

கண்கொணிப்பு நுண்துகள்கள், µg/m3 வொயு  ொசுபடுத்திகள், µg/m3  ற்ற  ொசுபடுத்திகள் (துகள் கட்ட ்), µg/m3 

ரததி கொல ், 

 ணி. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ நிய ங்கள்* (24 hrs) 
60 

(24 hrs.) 

100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(ஆண்டு) 

20 

(ஆண்டு) 

5.0 

(ஆண்டு) 

1.0 

(ஆண்டு) 

01.03.2021 08:00-08:00 61.2 24.5 41.7 6.2 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.03.2021 08:15-08:15 61.7 23.9 43.3 6.5 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 08:00-08:00 61.5 21.5 42.7 6.7 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 08:15-08:15 61.8 22.6 41.9 6.8 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 08:00-08:00 61.9 25.4 44.3 7.1 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 08:15-08:15 61.5 25.3 42.5 7.5 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 08:00-08:00 61.2 24.9 44.7 7.4 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 08:15-08:15 60.2 23.3 41.6 7.8 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 08:00-08:00 60.7 21.7 43.3 7.9 25.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 08:15-08:15 60.3 22.6 42.9 8.2 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 08:00-08:00 62.5 22.9 42.8 8.5 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 08:15-08:15 61.8 24.4 41.3 8.1 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 08:00-08:00 61.4 25.3 44.7 8.6 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 64.3 25.9 41.3 8.2 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 61.7 23.1 42.6 8.4 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 61.8 22.6 43.4 8.7 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 61.9 23.8 42.4 6.8 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 60.7 22.4 41.6 7.2 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 60.4 21.6 42.9 7.5 26.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 62.7 23.3 43.3 7.3 25.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 62.3 22.8 44.7 7.8 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 62.8 21.6 41.3 7.4 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 62.1 22.8 42.9 8.6 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 62.8 21.3 44.5 8.1 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 62.9 21.5 42.5 8.4 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 61.0 21.6 42.7 8.3 26.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அடட்வலண 3.25: சுற்றுப்புற கொற்றின் தர தரவு இருப்பிட ் AAQ8 

காலம்: மாரச்–்தம-2021 இடம்: AAQ8- இரும்பலர மாதிரி வநரம்: 24-மணிதநரம் 

கண்கொணிப்பு நுண்துகள்கள், µg/m3 வொயு  ொசுபடுத்திகள், µg/m3  ற்ற  ொசுபடுத்திகள் (துகள் கட்ட ்), µg/m3 

ரததி கொல ், 

 ணி. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ நிய ங்கள்* (24 hrs) 
60 

(24 hrs.) 

100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(ஆண்டு) 

20 

(ஆண்டு) 

5.0 

(ஆண்டு) 

1.0 

(ஆண்டு) 

01.03.2021 08:00-08:00 62.5 22.4 43.7 8.6 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.03.2021 08:15-08:15 62.4 21.9 41.9 8.4 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 08:00-08:00 62.7 23.3 44.3 8.3 26.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 08:15-08:15 61.2 21.5 42.7 8.7 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 08:00-08:00 61.3 22.7 43.3 8.6 25.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 08:15-08:15 61.5 21.6 41.7 8.2 25.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 08:00-08:00 61.8 23.3 43.2 7.6 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 08:15-08:15 61.4 22.4 42.6 7.5 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 08:00-08:00 61.7 21.8 44.5 7.8 26.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 08:15-08:15 60.3 22.5 41.3 7.1 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 08:00-08:00 60.7 23.9 41.7 7.8 26.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 08:15-08:15 60.9 21.3 43.3 8.3 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 08:00-08:00 61.5 24.9 41.3 8.4 25.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 61.4 23.1 43.7 8.7 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 61.7 22.5 42.9 8.9 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 60.5 24.9 41.6 8.8 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 60.3 23.3 43.5 8.3 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 60.7 24.6 42.3 8.2 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 61.3 22.8 41.9 8.9 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 61.7 21.8 43.3 7.5 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 61.9 25.3 42.5 7.6 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 62.4 23.9 44.7 7.1 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 62..9 23.4 43.6 7.8 26.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 63.1 21.6 42.8 7.7 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 63.9 23.5 44.3 7.1 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 63.7 23.7 44.8 7.5 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
புராணக்கலே: PM2.5-துகள்களின் அளவு 2.5 µm க்கும் குலறவானது; PM10- சுவாசிக்கக்கூடிய துகள்களின் அளவு 10 µm க்கும் குலறவானது; SO2-சல்பர ்லட ஆக்லசடு; லநடர்ஜனின் NOx-ஆக்லசடுகள்;NH3-அம்தமானியா; O3-ஓதசான்; CO-காரப்ன் 
தமானாக்லசடு; பிபி-துகள் ஈயம்; துகள்கள் ஆரச்னிக்; நி-துகள் 



 

90 

 

நிக்கல்; C6H6-Benzene &BaP- Benzo (a) pyrene inparticulate stage NAAQ விதிமுலறகள்-தேசிய சுற்றுப்புற காற்று ேர தநறிமுலறகள்-தோழில்துலற, குடியிருப்பு, கிராமப்புற மற்றும் பிற 

பகுதிகளுக்கு 16.11.2009 தேதியிடட் GSR 826(E) இன் படி திருே்ேப்பட்டது. 

அடட்வலண 3.26: AAQ - 1 முதல் AAQ - 8 வலரயிலொன சுருக்க ் 

துகள் மபொருள் PM-2.5 

நிலலய அலடயொள ் அதிகபடச் ் குலறந்தபடச் ் சரொசரி 98 சதவீத  திப்பு STDEV 

AAQ-1 26.9 21.3 23.8 25.6 1.34 

AAQ-2 26.9 21.2 24.0 25.6 1.36 

AAQ-3 25.9 21.5 23.9 25.55 1.28 

AAQ-4 23.6 20.1 21.7 23.35 1.12 

AAQ-5 21.3 16.4 18.9 20.05 1.29 

AAQ-6 25.3 21.2 22.9 24.55 1.26 

AAQ-7 25.9 21.3 23.2 25.3 1.40 

AAQ-8 25.3 21.3 23.0 24.75 1.14 

துகள் மபொருள் PM-10 

நிலலய அலடயொள ் அதிகபடச் ் குலறந்தபடச் ் சரொசரி 98 சதவீத  திப்பு STDEV 

AAQ-1 46.5 41.3 43.9 45.8 1.35 

AAQ-2 45.8 41.3 43.9 45.6 1.23 

AAQ-3 46.3 10.6 41.6 44.7 6.48 

AAQ-4 41.9 40 40.9 41.8 0.64 

AAQ-5 41.8 37.6 39.7 41.0 1.15 

AAQ-6 41.5 38.1 39.5 40.9 0.89 

AAQ-7 44.7 41.3 42.8 44.6 1.08 

AAQ-8 44.8 41.3 43.0 44.4 1.06 

SO2 ஆக சல்பர் லட-ஆக்லசடு 

நிலலய அலடயொள ் அதிகபடச் ் குலறந்தபடச் ் சரொசரி 98 சதவீத  திப்பு STDEV 

AAQ-1 10.2 8.3 9.4 9.8 0.43 

AAQ-2 9.9 8.1 9.0 9.8 0.57 

AAQ-3 9.8 8.1 8.8 9.4 0.49 

AAQ-4 7.9 7.1 10.6 8.6 13.87 

AAQ-5 8.4 6.5 7.6 8.3 0.52 

AAQ-6 6.8 5 6.0 6.8 0.54 

AAQ-7 8.7 6.2 7.7 8.6 0.72 

AAQ-8 8.9 7.1 8.1 8.8 0.57 

NO2 ஆக லநட்ரஜன் ஆக்லசடு 

 

நிலலய அலடயொள ் அதிகபடச் ் குலறந்தபடச் ் சரொசரி 98 சதவீத  திப்பு STDEV 

AAQ-1 28.7 24.3 26.5 28.4 1.17 

AAQ-2 28.3 24.4 26.2 27.4 0.87 

AAQ-3 25.8 22.1 23.9 25.3 0.99 

AAQ-4 24.9 21.6 23.2 24.7 1.03 

AAQ-5 27.9 24.1 25.8 26.8 0.80 

AAQ-6 26.9 24.5 26.0 26.9 0.73 

AAQ-7 26.9 24.1 25.6 26.8 0.94 

AAQ-8 26.8 25 26.1 26.7 0.54 
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அடட்வரண 3.27: சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் 

வ. 
எண் 

அளவுரு 
மாசுபடுத்தும் பசறிவு, µg/m 3 

PM 2.5 PM 10 SO 2 எண் 2 

1 அவதானிப்புகளின் 

எண்ணிக்லக 

208 208 208 208 

2 10வது சதவீத மதிப்பு 19.87 39.20 6.47 23.30 

3 20வது சதவீத மதிப்பு 21.30 40.20 7.10 24.30 

4 30வது சதவீத மதிப்பு 21.80 40.90 7.50 24.90 

5 40வது சதவீத மதிப்பு 22.50 41.48 7.80 25.38 

6 50வது சதவீத மதிப்பு 22.90 41.90 8.20 25.70 

7 60வது சதவீத மதிப்பு 23.40 42.70 8.40 25.90 

8 70வது சதவீத மதிப்பு 23.79 43.30 8.60 26.30 

9 80வது சதவீத மதிப்பு 24.36 43.70 9.10 26.50 

10 90வது சதவீத மதிப்பு 25.02 44.70 9.50 26.80 

11 95வது சதவீத மதிப்பு 25.50 45.10 9.70 27.49 

12 98வது சதவீத மதிப்பு 25.89 45.79 9.80 28.30 

13 எண்கணித சராசரி 23.30 42.63 8.38 25.90 

14 வடிவியல் சராசரி 23.23 42.59 8.31 25.86 

15 நிலலயான விலகல் 1.86 2.11 1.10 1.42 

16 NAAQ விதிமுலறகள்* 60 100 80 80 

17 விதிமுலறகலள மீறும் 

% மதிப்புகள்* 

0 0 0 0 

 

புைாணக்கரத: PM 2.5 - 2.5 µm க்கும் குலறவான துகள்களின் அளவு; PM 10 - சுவாசிக்கக்கூடிய துகள்களின் அளவு 10 µm க்கும் குலறவானது; SO 2 - 

சல்பர ்லட ஆக்லசடு; லநட்ரெனின் NO x -ஆக்லசடுகள்; CO-காரப்ன் வமானாக்லசடு; O 3 -ஓவசான்; NH 3 -அவமானியா; 

பிபி-துகள் ஈயம்; துகள்கள் ஆரச்னிக்; நி-துகள் நிக்கல்; C 6 H 6 -Benzene & BaP - Benzo (a) pirene in particulate stage levels that they are under the deterable limits 

* NAAQ விதிமுலறகள்-வதசிய சுற்றுப்புற காற்று தர விதிமுலறகள்-மதாழில்துலற, குடியிருப்பு, கிராமப்புற மற்றும் பிற பகுதிகளுக்கு 16.11.2009 

வததியிட்ட GSR 826(E) இன் படி திருத்தப்பட்டது
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.படம் 3.18: AAQ 1 - AAQ 8 இன் சுருக்கத்தின் பட்டி வரைபடம் 

 

 ஆதாரம்: அட்டவலண 3.17 முதல் 3.27 வலர 

படம் 3.19: துகள்களின் பட்ரட வரைபடம் PM2.5 

 

ஆதாரம்: அட்டவலண 3.17 முதல் 3.27 வலர 
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படம் 3.20: துகள்களின் பட்ரட வரைபடம் PM10 

 

ஆதாரம்: அட்டவலண 3.17 முதல் 3.27 வலர 

படம் 3.21: துகள்களின் பட்ரட வரைபடம் PM10 

 

ஆதாரம்: அட்டவலண 3.17 முதல் 3.27 வலர 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Arithmetic Mean 9.4 9.0 8.8 7.8 7.6 6.0 7.7 8.1

Minimum 8.3 8.1 8.1 7.1 6.5 5.0 6.2 7.1

Maximum 10.2 9.9 9.8 8.9 8.4 6.8 8.7 8.9

NAAQ Norms 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
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படம் 3.22: வாயு மாசுபாட்டின் பட்ரட வரைபடம் NOx 

 

ஆதாரம்: அட்டவலண 3.17 முதல் 3.27 வலர 
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3.3.6 விளக்கங்கள் & முடிவு 

கண்காணிப்புத் தரவின்படி, PM10 37.6 µg/m3 முதல் 46.5 µg/m3 வலரயிலும், PM2.5 

தரவு 16.4 µg/m3 முதல் 26.9 µg/m3 வலரயிலும், SO2 வரம்பு 5.0 µg/m3 & 10.2 µg/m3 

வலரயிலும் µg/m3 வலரயிலான தரவு வரம்பிலும் இருக்கும். 21.6 µg/m3 இலிருந்து 28.7 

µg/m3 வலர. CPCB பரிந்துலரத்த NAAQS வரம்புகளுக்குள் வமவல உள்ள அளவுவகால் 

மாசுபடுத்திகளின் மசறிவு அளவுகள் நன்கு காணப்பட்டன. 

3.3.7 தப்பிமயாடிய தூசி உமிழ்வு - 

8 AAQ கண்காணிப்பு நிலலயங்களில் ஆய்வுக் காலத்தில் சராசரியாக 30 நாடக்ளுக்கு 

தப்பிவயாடிய தூசி பதிவு மசய்யப்பட்டது. 

அட்டவரண 3.27: μg/m3 இல் சைாசைி தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் 

AAQ இடங்கள் சைாசைி SPM (µg/m3) 
AAQ 1 68.22 

AAQ 2 67.70 

AAQ 3 65.66 

AAQ 4 62.72 

AAQ 5 65.43 

AAQ 6 60.44 

AAQ 7 58.68 

AAQ 8 61.79 

ஆதாரம்: என்விவரா - மடக் சரவ்ீசஸ், காசியாபாத ்(யு.பி.) மூலம் ஆன்லசட் கண்காணிப்பு/ மாதிரி 

படம் 3.23: சைாசைி SPM மதிப்புகளின் வைி வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.28: தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் μg/m3  

SPM (µg/m3) AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 

சராசரி 62.99 63.46 61.35 60.14 60.82 58.57 61.73 61.70 

குலறந்தபடச்ம் 62.10 62.10 60.20 59.10 58.10 57.10 60.20 0.00 

அதிகபடச்ம் 64.80 64.80 62.90 61.80 62.90 59.70 64.30 63.90 

ஆதாரம்: ஆய்வக பகுப்பாய்வு அறிக்லககளிலிருந்து கணக்கீடுகள்   

 

படம் 3.24: SPM மதிப்புகளின் பட்ரட வரைபடம் 

 

 

3.4 ஒலி சூழல் 

 சாலல மற்றும் சுரங்க நடவடிக்லககளில் வாகன இயக்கம் என்பது ஆய்வுப் 

பகுதியில் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுற்றுசச்ூேல் மதிப்பீடல்ட, சுரங்க 

மசயல்பாடு மற்றும் வாகனப் வபாக்குவரத்தின் சத்தத்தின் சுற்றுசச்ூேல் மதிப்பீடு, 

மசவிப்புலன் பாதிப்பு, உடலியல் பதில்கள் மற்றும் எரிசச்ல் வபான்ற பல்வவறு 

காரணிகலளக் கருத்தில் மகாண்டு வமற்மகாள்ளலாம்.  

 ஆய்வுப் பகுதியில் இலரசச்ல் கண்காணிப்பின் முக்கிய வநாக்கம், அடிப்பலட 

இலரசச்ல் அளலவ நிறுவுவதும், திட்டத் தளத்லதச ்சுற்றியுள்ள திட்டச ்மசயல்பாடுகளின் 

வபாது உருவாக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் மமாத்த இலரசச்லின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

62.99 63.46 61.35 60.14 60.82 58.57 61.73 61.70

62.10 62.10 60.20 59.10 58.10 57.10 60.20

0.00

64.80 64.80 62.90 61.80 62.90 59.70
64.30

63.90

SPM (µg/m3) Average Min Max
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3.4.1 மாதிைி இடங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளலவ மதிப்பிடுவதற்காக, எடட்ு (8) 

இடங்களில் இலரசச்ல் கண்காணிப்பு வமற்மகாள்ளப்பட்டது. 10 கிமீ சுற்றளவில் வணிக, 

குடியிருப்பு, கிராமப்புற பகுதிகலள உள்ளடக்கியதன் மூலம் ஒலி நிலல கண்காணிப்பு 

இடங்கள் வமற்மகாள்ளப்பட்டன. இலரசச்ல் கண்காணிப்பு முலற வதரவ்ு மசய்யப்பட்டது, 

அது ஆய்வின் வநாக்கம் மற்றும் வநாக்கங்களுக்கு மிகவும் மபாருத்தமானது. 

அட்டவரண 3.30: மமற்பைப்பு ஒலி கண்காணிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 N-1 தற்வபாதுள்ள குவாரி 320 கி.மீ. வடதமற்கு 11°22'31.22"N 77° 7'22.84"E 

2 N-2 மாராயிபாலளயம் 2.0கி.மீ. கிழக்கு 11°22'15.40"N 77° 8'35.29"E 

3 N-3 பலனயம்பள்ளி 4.0கி.மீ. வடகிழக்கு 11°23'50.66"N 77° 9'8.70"E 

4 N-4 அய்யம்பாலளயம் 5.0கி.மீ. வடதமற்கு 11°23'41.95"N 77° 5'4.78"E 

5 N-5 கல்லக்கலர 2.8கி.மீ. தமற்கு 11°22'23.19"N 77° 5'48.78"E 

6 N-6 மத்தம்பாலளயம் 2.5 கிமீ தேன்கிழக்கு 11°21'15.40"N 77° 8'30.31"E 

7 N-7 கணுவாகலர 4.3கி.மீ. தேற்கு 11°19'54.54"N 77° 7'6.70"E 

8 N-8 இரும்பலர 4.0கிமீ தேன்தமற்கு 11°20'55.07"N 77° 5'47.60"E 
 

3.4.2 கண்காணிப்பு முரற   

 ஆய்வுக்கு டிஜிட்டல் சவுண்ட் மலவல் மீட்டர ் பயன்படுத்தப்பட்டது. அலனத்து 

வாசிப்பும் தலர மட்டத்திலிருந்து 1.5 மீட்டர ் உயரத்தில் உள்ள ‘ஏ-மவயிட்டிங்’ 

அலலவரிலச மநடம்வாரக்்கில் எடுக்கப்பட்டது. ஒலி அளவு மீட்டர ் ஒரு நிலலயான 

மற்றும் நிலலயான வாசிப்லபக் மகாடுக்காது மற்றும் முழு கண்காணிப்பு காலத்திலும் 

உண்லமயான ஒலி அளலவ மதிப்பிடுவது மிகவும் கடினம். இந்தக் குலறபாடல்டத் 
தணிக்க, Leq ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட மதாடரச்ச்ியான சமமான ஒலி நிலல 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. சமமான ஒலி நிலல, 'Leq', பின்வரும் சமன்பாடல்டப் 

பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மாறி ஒலி அழுத்த நிலல, 'L' இலிருந்து 

மபறலாம். சமமான இலரசச்ல் நிலல கணித ரீதியாக வலரயறுக்கப்படுகிறது 

 வநரத்தின் மசயல்பாடாகக் காட்டப்படும் அளவிடப்பட்ட இலரசச்ல் அளவுகள், 

சமூகத்தின் ஒலியியல் காலநிலலலய விவரிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒவ்மவாரு 

நிலலயத்திலும் சுமார ் 60 நிமிட வநர இலடமவளியில் பதிவுமசய்யப்பட்ட இலரசச்ல் 

அளவுகள் சமமான இலரசச்ல் அளவுகளுக்கு கணக்கிடப்படுகின்றன. சமமான 

இலரசச்ல் நிலல என்பது வநரம் மாறுபடும் இலரசச்ல் நிலலகலள விவரிக்கும் ஒற்லற 

எண் விளக்கமாகும். 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  

இங்கு  L = வநரத்தின் மசயல்பாட்டில் ஒலி அழுத்த நிலல dB (A) 

T = கவனிப்பின் வநர இலடமவளி
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படம் 3.25: ஆய்வுப் பகுதியில் ஒலி கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 
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3.4.3 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவின் பகுப்பாய்வு 

 டிஜிட்டல் ஒலி அழுத்த நிலல ஒலி நிலல மீட்டர ் (மாடல்: HTC SL-1352) மூலம் 

அளவிடப்படுகிறது. ஆய்வுக் காலத்தில் மபறப்பட்ட பல்வவறு Leq தரவுகளின் பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டது. பகல் வநரத்திலும் இரவு வநரத்திலும் மாறுபாடு காணப்பட்டது. முடிவுகள் 

கீவே அட்டவலண 3.31 இல் வேங்கப்படட்ுள்ளன. 

பகல் வநரம்: 6:00 மணி முதல் 22.00 மணி வலர. 

இரவு வநரம்: 22:00 மணி முதல் 6.00 மணி வலர. 
 

   அட்டவரண 3.31: சுற்றுப்புற ஒலி தை முடிவு  

வ. 
எண் 

இடங்கள் 
இரைசச்ல் நிரல (dB (A) Leq ) சுற்றுப்புற ஒலி 

தைநிரலகள் பகல் மநைம் இைவு மநைம் 

1 முக்கிய மண்டலம் 48.5 37.0 

பதாழில்துரற 

நாள் மநைம்- 75 dB (A) 

இைவு மநைம்- 70 dB (A) 

2 மாராயிபாலளயம் 39.4 38.2 

குடியிருப்பு 

பகல் மநைம் – 55 dB 

(A) 

இைவு மநைம்- 45 dB (A) 

3 பலனயம்பள்ளி 39.6 35.3 

4 அய்யம்பாலளயம் 39.2 37.8 

5 கல்லக்கலர 43.0 37.5 

6 மத்தம்பாலளயம் 42.8 38.6 

7 கணுவாகலர 39.1 35.6 

8 இரும்பலர 42.5 38.0 
 

படம் 3.26: ரமய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் பகல் மநை இரைசச்ல் நிரலகள் 
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படம் 3.27 ரமய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் இைவு மநை இரைசச்ல் நிரலகள் 

 

3.4.4 விளக்கம் & முடிவு: 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள 8 (எட்டு) இடங்களில் சுற்றுப்புற 

இலரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. லமய மண்டலத்தில் பகல் வநரத்தில் 48.5 dB (A) Leq 

வலரயும், இரவு வநரத்தில் 37.0 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இலடயக மண்டலத்தில் பகல் 

வநரத்தில் 39.1 – 43.0 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 35.3 – 38.6 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. 

இதனால், மதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கான இலரசச்ல் அளவு 

CPCB இன் வதலவகலளப் பூரத்்தி மசய்கிறது.   

3.5 சுற்றுசச்ூழல்  

 சூேலியல் என்பது உயிரினங்களுக்கும் அவற்றின் சுற்றுசச்ூேலுக்கும் 

இலடயிலான உறவுகள் மற்றும் மதாடரப்ுகலளக் லகயாளும் அறிவியலின் ஒரு பிரிவு 

ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூேல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது, குறிப்பாக 

உயிரினங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இருக்கும் அடிப்பலட சூேலியல் 

நிலலலமகலள மதிப்பீடு மசய்தல். உயிரியல் ஆய்வின் முக்கிய வநாக்கம், ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மதாடரப்ான அடிப்பலடத் 
தரவுகலள வசகரிப்பதாகும். தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் குறித்த பகுதியின் 

விரிவான ஆய்வு மூலம் தரவு வசகரிக்கப்படட்ுள்ளது.  மாவட்ட வன அலுவலகம், 

தமிே்நாடு அரசு வபான்ற பல்வவறு ஆதாரங்களில் இருந்தும் தகவல்கள் 

வசகரிக்கப்படுகின்றன. தள கண்காணிப்புகள் மற்றும் வனத்துலற பதிவுகளின் 

அடிப்பலடயில் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் சரிபாரப்்பு பட்டியல் 

தயாரிக்கப்பட்டது. 
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3.5.1 ஆய்வின் மநாக்கம் 

இந்த ஆய்வுக்கான பணியின் வநாக்கம் இலக்கிய ஆய்வு, கள ஆய்வுகள் மற்றும் 

பாதுகாப்பு மசயல் திட்டத்துடன் அவற்றின் தணிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 

சூேலியல் உணரத்ிறன் ஏற்பிகலள அலடயாளம் காண்பலத உள்ளடக்கியது. 

முன்மமாழியப்பட்ட சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரியின் லமய மற்றும் இலடயக 

மண்டலத்தில் ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்பட்டது. சுரங்கத் தளம் மற்றும் 10 கிமீ சுற்றளவு 

ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூேல் நிலலலமகள் குறித்த உண்லமத் தகவல்கலளக் 

மகாண்டு வருவதற்காக முதன்லம மற்றும் இரண்டாம் நிலலத் தரவுகலளப் 

பயன்படுத்தி முலறயாகவும் அறிவியல் பூரவ்மாகவும் ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்பட்டது.    

அலனத்து முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் தளத்தின் எல்லலயிலிருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவிற்குள் உள்ள மபாதுவான வாே்விட வலக, தாவர அலமப்பு, தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் பட்டியல் தயாரித்தல் ஆகியலவ ஆய்வில் அடங்கும். சூேலியல் 

ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகலள அலடயாளம் காணவும், லமயப் பகுதியிலும் 

அதன் இலடயக மண்டலத்திலும் ஏவதனும் அரிதான, அழிந்து வரும், உள்ளூர ் அல்லது 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் உள்ளனவா 

என்பலத அறிய தளத்தின் உயிரியல் மதிப்பீடு மசய்யப்பட்டது. வதலவப்பட்டால், 

வனவிலங்குகளின் வாே்விடங்கலளப் பாதுகாப்பதற்கும், REET இனங்கள் ஏவதனும் 

இருந்தால் அவற்லறப் பாதுகாப்பதற்கும் மபாருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கவும் இந்த ஆய்வு வடிவலமக்கப்படட்ுள்ளது. 

3.5.2. ஆய்வு பகுதி சூழலியல் 

இந்த திட்டத்தில், இந்த குவாரியின் சுற்றளவிலிருந்து 10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள 

கிளஸ்டரின் மமாத்த பரப்பளவு 9.28.5 மெக்வடர ் என 4 எண் குவாரிகளுடன் 

பதிவாகியுள்ளது. இத்தலகய குழும சூே்நிலலயில், குவாரிகளின் முழுக் மகாத்துக்கான 

மபாதுவான சூேலியல் மற்றும் பல்லுயிர ்ஆய்வு வபாதுமானது, சாத்தியமான அலனத்து 

மவளிப்புறங்கலளயும் லகப்பற்ற. மபாதுவான EIA/EMP தரவு இந்த குழுமத்தின் கீே் வரும் 

அலனத்து குவாரிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படலாம். லமயச ் சுரங்கப் பகுதியானது 

குலறவான தாவரங்கள் மற்றும் வடக்குப் பகுதியில் சிறிய மலலப் பரப்லபக் 

மகாண்டுள்ளது, அவதசமயம் இலடயக மண்டலத்தில் விவசாய நிலம் ஆதிக்கம் 

மசலுத்துகிறது. தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் மற்றும் பன்முகத்தன்லம மதிப்பீட்டின் 

அடிப்பலட ஆய்வின் வபாது பின்வரும் முலறகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

 

3.5.3 உயிைியல் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

 தற்வபாலதய ஆய்வு பின்வரும் வநாக்கங்களுடன் வமற்மகாள்ளப்பட்டது: 

1. உள்ளூர ் பல்லுயிர ் மபருக்கத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் 

சாத்தியமான தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்தல் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

உயிரியக்கத்திற்கு வதலவப்பட்டால், தணிப்பு நடவடிக்லகலய பரிந்துலரத்தல். 

2. சுரங்க நடவடிக்லக மற்றும் அலதச ் சுற்றியுள்ள தாவரங்களின் (நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரவ்ாே்) தன்லம மற்றும் பரவலல மதிப்பிடுதல். 
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3. தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள், எண்மடமிக், அரிய, அழிந்து வரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (RET இனங்கள்) வபான்ற முதன்லமயான கள ஆய்வின் 

அடிப்பலடயில் தனித்தனியாக லமய மற்றும் தாங்கல் பகுதிக்கான விவரம் மற்றும் 

தற்வபாதுள்ள விலங்கினங்களின் அட்டவலணலய மதளிவாகக் குறிப்பிடுகிறது. ஆய்வுப் 

பகுதியில் ஏவதனும் அட்டவலண- விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், அவற்லறப் 

பாதுகாப்பதற்கான படம்ெட் ஒதுக்கீடுகளுடன் வதலவயான திட்டமும் மாநில வனம் 

மற்றும் வனவிலங்குத் துலறயுடன் கலந்தாவலாசித்து, விவரங்கள் அளிக்கப்பட 

வவண்டும். 

4. பல்லுயிர ் மபருக்கத்திற்கான வமலாண்லம மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலள 

வகுத்தல். 

 

3.5.4 மாதிைியின் முரற 

தற்வபாலதய ஆய்வு மகாடுக்கப்பட்ட படிகளில் வமற்மகாள்ளப்பட்டது 

1. அலனத்து உத்வதச சுரங்கத ் தளத்தின் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

இருக்கும் தாவரங்களுக்கான காட்சி சந்திப்பு ஆய்வு மூலம் கள ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

2. லமய மற்றும் இலடயக பகுதிகலள ஆய்வு மசய்த பிறகு, விரிவான மலர ்சரக்கு 

மதாகுக்கப்படட்ுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியின் அலனத்து தாவரங்களின் பட்டியல் 

தயாரிக்கப்படட்ு அவற்றின் வாே்விடங்கள் பதிவு மசய்யப்பட்டன. 

3. IUCN மரட் வடட்டா புக் இலிருந்து அரிய, அழிந்து வரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் 

தாவர இனங்களின் சரிபாரப்்பு. 
 

தள மதைவ்ு அளவுமகால்:  
 

முக்கிய ஆய்வு பகுதி கிராமம்: மூடுதுலற, தாலுகா: வமடட்ுப்பாலளயம், மாவட்டம்: 

வகாயம்புத்தூர,் தமிே்நாடு. முன்மமாழியப்பட்ட கரடுமுரடான கல் மற்றும் சரலள 

குவாரி பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் இலடயக ஆய்வுப் பகுதி உள்ளது. 

நிலப்பரப்பு, நிலப்பயன்பாடு, தாவர அலமப்பு வபான்றவற்லறக் மகாண்டு மாதிரி 
இடங்கலளத் வதரவ்ுமசய்தது. இயற்லக தாவரங்கள், சாலலவயாரத் வதாட்டங்கள் மற்றும் 

காடு அல்லாத பகுதி (விவசாயத் துலற, சமமவளிப் பகுதிகளில், கிராமத்தின் தரிசு நிலம் 

வபான்றலவ) அளவீட்டில் அவதானிக்கப்பட்டது. மவவ்வவறு இனங்களின் 

பிரதிநிதித்துவம். 
 

மாதிரி தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் வகாலட காலத்தில் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டன. ஆய்வுகளின் வபாது, எங்கள் குழு மதாடரந்்து தாவர இனங்கலளத் 
வதடி, அந்தந்த ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள தாவரங்களின் சரிபாரப்்புப் பட்டியலலத் 
தயாரிக்க அவற்லற அலடயாளம் கண்டுள்ளது. திட்டத் தளத்தின் லமயப்பகுதி மற்றும் 

இலடயகப் பகுதி, மாதிரி எடுக்கும்வபாது தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு 

வசதம் ஏற்படுகிறது. 

ஆய்வு பகுதிக்கு பிரதிநிதித்துவ சூேலியல் நிலலலய வேங்குவதற்காக, பல்லுயிர ்

மாதிரிக்காக 10-கிமீ இலடயக மண்டலம் நான்கு காலாண்டுகளாக பிரிக்கப்படட்ுள்ளது, 

அதாவது, NE (குவாரல்டல்-1), NW (குவாரல்டல்-2) SW (குவாரல்டல்-3) மற்றும் SE 

(குவாரல்டல்-4). மரங்கள் (20x20-மீ), புதரக்ள் (10x10-மீ) மற்றும் மூலிலககள் (2x2-மீ) 

ஆகியவற்றிற்கான வதாராயமாக மாதிரியான நாற்கரங்களில் உள்ள ஒவ்மவாரு 

காலாண்டுகளும், நலடமுலறயில் உள்ள புவியியல் நிலலலமகள் மற்றும் ஆய்வுப் 
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பகுதியின் உயிர-்பன்முகத்தன்லம அம்சங்கலளப் மபாறுத்து, பிரதிநிதித்துவ 

தாவரங்களுக்கு ஆய்வு மசய்யப்படட்ுள்ளன. 

 

படம் 3.28: மலை் மைண்டம் மாதிைிக்கான ஒரு திட்ட வரைபடம்

 

 

3.5.4.ரபட்மடா-சமூகவியல் ஆய்வு முரற 

லபட்வடா-சமூகவியல் அளவுருக்கள், அதாவது மிகுதி, அடரத்்தி மற்றும் அதிரம்வண் (%) 

அளவிடப்பட்டன. லமயப் பகுதிக்குள் மமாத்தம் 10 குவாட்ரடட்ுகள் வதாராயமாகவும், 

இலடயகப் பகுதியில் நான்கு காலாண்டுகளுக்குள் 40 குவாட்ரடட்ுகளும் வதாராயமாக 

(10/குவாரல்டல்) அலமக்கப்பட்டன. லமயப் பகுதியில், ஆய்வு மசய்யப்பட்ட 10 

குவாட்ரடக்ளில் எதிரம்காள்ளும் மலர ் இனங்களின் அதிரம்வண் (%), மிகுதி மற்றும் 

அடரத்்தி ஆகியவற்லறக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் பின்வரும் சூத்திரங்களின்படி, 

10 குவாட்ரடட்ுகள் வதாராயமாக எண்ணப்பட்ட மரங்கள், புதரக்ள் மற்றும் 

மூலிலககளுக்கு இடப்பட்டன.  

குவாட்ைாட்ஸ் முரற 

20 × 20-மீ குவாட்ரடட்ுகள் லமய மற்றும் 5-கிமீ இலடயக பகுதிக்குள் வதாராயமாக 

அலமக்கப்பட்டன; ஒவ்மவாரு நாற்கரமும் மரங்கலள (>5 மச.மீ. ஜிபிமெச)் 

மதிப்பிடுவதற்காக அலமக்கப்பட்டது மற்றும் ஒன்று, புதரக்ளுக்கு நாற்கரத்திற்குள் 10 × 

10-மீ துலணக் குவாட்ரட் கூடு கட்டப்பட்டது. சிறிய ஓலட பகுதி, விவசாயக் கடட்ுகளில் 
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உள்ள மரங்கள், வடங்க் பண்ட்கள், பண்லண வனத் வதாட்டங்கள், வனவிலங்குப் 

பகுதிகள், இயற்லக வனப் பகுதி, அமவன்யூ வதாட்டங்கள், வீடட்ுக் மகால்லலப்புறங்கள் 

வபான்ற மாதிரி முயற்சிகலள அதிகப்படுத்தவும், இனங்களின் ஒற்றுலமலயக் 

குலறக்கவும் வதாராயமாக நாற்கரங்கள் அலமக்கப்பட்டன. ஒவ்மவாரு நாற்கரத்திலும் 

மரம் (20 × 20 -மீ) மற்றும் புதர ் (10 × 10-மீ) வசரந்்த தனிநபரக்ள் தனித்தனியாக பதிவு 

மசய்யப்படட்ு களத்தில் அலடயாளம் காணப்படட்ுள்ளனர.் குவாட்வரடஸ்் மாதிரி 
முலறகள் படம் எண்.3.26 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

3.5.5 ரமய மண்டலத்தில் தாவைங்கள் 

இவதவபான்ற சூேல் லமய பகுதியிலும் உள்ளது, ஆனால் லமய மண்டலப் 

பகுதிலய விட அதிக தாவர பன்முகத்தன்லமயுடன் ஒப்பிடுலகயில், அருகிலுள்ள 

விவசாய நிலம் மபரும்பாலும் மதன்கிேக்கு மற்றும் மதன்வமற்கு திலசகளிலும், வடக்குப் 

பகுதியில் சிறிய மலலப்பகுதிகளிலும் ஆதிக்கம் மசலுத்துவதாகக் கண்டறியப்பட்டது. 

திட்டப் பிரிலவச ் சுற்றியுள்ள தடல்டயான நிலப்பரப்பின் மபரும்பகுதி விவசாய 

நிலங்களால் ஆக்கிரமிக்கப்படட்ுள்ளது. இதில் 42 குடும்பங்கலளச ்வசரந்்த மமாத்தம் 98 

இனங்கள் தாங்கல் மண்டலத்திலிருந்து பதிவு மசய்யப்படட்ுள்ளன. அவற்றில் மலர ் (98) 

வலககள் நாற்பது மரங்கள் 40 (41%) பதிமனடட்ு புதரக்ள் 18 (18%) மற்றும் இருபது 

மூலிலககள் 20 (21%) மற்றும் ஏறுபவரக்ள் பதிமனாரு 11 (11%), ஐந்து படர ்5 (5%), மூன்று புல் 

3 (3%), ஒரு கற்றாலே (1%) அலடயாளம் காணப்பட்டது. தாவர ஆய்வுகளின் தாங்கல் 

மண்டலத்தின் முடிவு, அட்டவலண எண்.3.2 இல் குறிப்பிடட்ுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஃவபவபசி மற்றும் வபாவயசி, யூவபாரப்ிவயசி ஆகியலவ முக்கிய ஆதிக்கம் மசலுத்தும் 

இனங்கள் என்பலதக் காடட்ுகிறது. 

சுரங்கப் பகுதியிலும் அவற்லறச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் அரிய, அழிந்துவரும் 

மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாவர இனங்கள் இல்லல. அறிவியல் மபயர ் மகாண்ட 

தாவரங்களின் விவரங்கள் அட்டவலண எண்.3.2 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. தாவர 

குடும்பங்களின் பன்முகத்தன்லம படம் எண்.3.6 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
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அட்டவரண 3.32: ரமய மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

வ. எண் ஆங்கிலப் பபயை ் வட்டாை பமாழி பபயை ் அறிவியல் பபயை ் குடும்பப் பபயை ்

மைங்கள் 

1 அகாசியா நிவலாட்டிகா கருவவலம் மரம்  வசம்சலியா நிவலாட்டிகா ஃவபவபசிவய 

2 வநானி நுனா மரம் மமாரிண்டா சிட்ரிஃவபாலியா ரூபியாசிவய 

3 மில்தலடட்ியா பின்னடா மபாங்கம் எண்மணய் மரம் மபாங்கமியா பின்னடா ஃவபவபசிவய 

4 வவம்பு வவம்பு அசாடிராக்டா இண்டிகா மமலியாசிவய 

புதைக்ள் 

5 இந்திய மல்வலா துத்தி  அபுடிவலான் இண்டிகம் மால்வவசி 

6 ஆவாரம் ஆவலர மசன்னா ஆரிகுலட்டா ஃவபவபசிவய 

7 டச-்மீ-நாட ் மதாட்டால்சினுங்கி மிவமாசா புடிகா மிவமாவசசி 

8 பால் கலள எருக்கு  கவலாடவ்ராபிஸ் ஜிகாண்டியா அவபாசிவனசிவய 

மூலிரககள் 

9 மபாதுவான லுகாஸ் தும்லப லியூகாஸ் அஸ்மபரா லாமியாசிவய 

10 மஞ்சள்-பேம் 

லநடவ்ஷட ்

காண்டாங் கத்திரிக்காய் வசாலனம் வரஜ்ீனியம் வசாலவனசிவய 

11 பிசாசின் முள் மநருஞ்சி டிரிபுலஸ் மடமரஸ்ட்ரிஸ் ஜிவகாபிவலல்ஸ் 

12 இந்திய doab அருகம்புல் லசவனாடான் டாக்லடலான் Poaceae 

மகொடிகள் 

13 தண்டு மகாண்ட மகாடி வபரண்லட சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் விட்வடசி 

14 காடட்ு கசப்பு பாவற்காய் மமாவமாரட்ிகா சரண்டியா குக்குரப்ிவடசி 
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அடட்வரண 3.33: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

வ. 
எண் 

ஆங்கிலப் பபயை ்
வட்டாை பமாழி 

பபயை ்
அறிவியல் பபயை ் குடும்பப் பபயை ்

வளங்கரளப் 

பயன்படுத்தும் வரக 

*( E,M ,EM) 

மைங்கள்  

1 வவம்பு அல்லது இந்திய 

இளஞ்சிவப்பு 

வவம்பு அசாடிராக்டா இண்டிகா மமலியாசிவய M 

2 மில்தலட்டியா பின்னடா மபாங்கம் எண்மணய் 

மரம் 

மபாங்கமியா பின்னடா ஃவபவபசிவய E 

3 கம் அரபு மரம் கருவவலம் அகாசியா நிவலாட்டிகா மிவமாவசசி NE 

4 கசப்பான அல்பீசியா அரப்பு அல்பிசியா அமரா ஃவபவபசிவய M 

5 கருப்பு பிளம் நாவல்மரம் சிஜிஜியம் சீரகம் மிரவ்டசிவய EM 

6 மமட்ராஸ் முள் குடுகா புலி பித்மதமசல்வலாபியம் டல்ஸ் மிவமாவசசி EM 

7 மாங்கனி மங்கா மங்கிஃமபரா இண்டிகா அனகாரட்ியாசிவய E 

8 வதங்காய் மதன்லன மரம் வகாவகாஸ் நியூசிஃமபரா அவரவகசிவய EM 

9 புளி புளியமரம் புளி இண்டிகா பருப்பு வலககள் EM 

10 கிரீமி மயில் மலர ் வதநாராயணி மடவலானிக்ஸ் எலடா ஃவபவபசிவய M 

11 அேகு இலல புன்லன கவலாபில்லு இவனாபில்லம் கவலாபிவலசிவய M 

12 இந்திய அத்தி மரம் அதி ஃபிகஸ் மரசிவமாசா மமாவரசிவய EM 

13 ஆலமரம் ஆலமரம் ஃபிகஸ் மபங்காமலன்சிஸ் மமாவரசிவய E 

14 இந்திய ஃபிர ்மரம் மநட்டிலிங்கம் பாலிலாத்தியா லாங்கிஃவபாலியா அன்வனாவனசிவய E 

15 மசபுலிக் லமவராபாலன் கடுக்காய் மடரம்ினாலியா மசபுலா காம்ப்வரவடசி M 

16 ஆசிய பல்லமரா பிளாம் பலன மரம் வபாராசஸ் ஃபிளாமபல்லிஃபர ் அவரவகசிவய E 

17 ஆமணக்கு எண்மணய் ஆலல அமனக்கு ரிசினஸ் கம்யூனிஸ் யூபரப்ியா M 

18 மணில்கரா ெவபாட்டா சப்வபாட்டா மணில்கரா ெவபாட்டா சப்வபாட்டாசி E 

19 ராட்சத முட்கள் நிலறந்த மூங்கில் மபருமுங்கில் பம்புசா மூங்கில் தபாலாண்ட் M 

20 எலுமிசல்ச ஏழுமுசல்சபாலம் சிட்ரஸ் எலுமிசல்ச ருவடசி EM 

21 இந்திய மநல்லிக்காய் மநல்லி எம்பிலிகா அஃபிசினாலிஸ் ஃபிலாந்வதசிவய EM 

22 வாலே மரம் வாலேமரம் மூசா முவசசிவய EM 

23 மநல்லிக்காய் அலர மநல்லி ஃபில்லாந்தஸ் அமிலம் யூபரப்ியா EM 

24 வதக்கு மதக்கு மடக்வடானா கிராண்டிஸ் மவரம்பவனசிவய E 

25 மசஸ்பன் சித்தகத்தி மசஸ்வபனியா மசஸ்பன் ஃவபவபசிவய M 

26 யூகலிப்டஸ் யூகலிப்டஸ் யூகலிப்டஸ் குவளாபுல்ஸ் மிரவ்டசிவய EM 

27 பலா பேம் பலமரம் ஆரவ்டாகாரப்ஸ் 

ஹீட்வடாவராபில்லஸ் 

மமாவரசிவய E 

28 மருதாணி மருதாணி லாவசானியா உடல் உறுப்பு லித்வரசி EM 

29 ஐந்து இலல சாஸ்மடரா மநாசச்ி லவமடக்ஸ் மநகுண்வடா லாமியாசிவய M 

30 பப்பாளி பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி எல் காரிவகசி EM 

31 அகாசியா நிவலாட்டிகா கருவவலம் மரம்  வசம்சலியா நிவலாட்டிகா ஃவபவபசிவய M 

32 பீப்பல் அரசன்மரம் ஃபிகுஸ் தரஜினிதயாசா மமாவரசிவய M 

33 இந்திய வபல் வில்வம் ஏகல் மாரம்மவலாஸ் ருவடசி EM 

34 சீன தூய்லமயான மரம் மநாசச்ி லவமடக்ஸ் மநகுண்வடா மவரம்பவனசிவய E 

35 பீப்பல் அரசன்மரம் ஃபிகுஸ் தரஜினிதயாசா மமாவரசிவய M 

36 வநானி நுனா மரம் மமாரிண்டா சிட்ரிஃவபாலியா ரூபியாசிவய M 

37 மகாய்யா மகாய்யா லசடியம் குொவா மிரவ்டசிவய EM 
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38 கஸ்டரட்் ஆப்பிள் சீதாப்பேம் அன்வனானா மரட்டிகுலாட்டா அன்வனாவனசிவய  E 

39 கறிவவப்பிலல மரம் மவளிப்பருத்தி முரர்ாயா தகாயினிகி அஸ்க்மலபியாவடசி EM 

40 மூங்கில் மூங்கில் பம்புசா மூங்கில் தபாலாண்ட் E 

புதை்கள்  

41 ஆவாரம் ஆவலர மசன்னா ஆரிகுலட்டா ஃவபவபசிவய M 

42 முக்வகாண தளிர ் சதுரகல்லி யூவபாரப்ியா பேங்கால யூபரப்ியா NE 

43 இந்திய ஒலியாண்டர ் அராலி வநரியம் இண்டிகம் அவபாசிவனசிவய M 

44 வராஸி மபரிவிங்கிள் நித்யகல்யாணி  காத்ராந்தஸ் வராஸஸ் அவபாசிவனசிவய  M 

45 முள் ஆப்பிள் ஊமத்தாய் டதுரா ஸ்ட்வராவமானியம் வசாலவனசிவய E 

46 சிவலான் வபரசீச்ம்பேம் இசச்ம் பீனிக்ஸ் புசில்லா அவரவகசிவய EM 

47 சுத்திகரிப்பு நட்டு கட்டமணக்கு ெட்வராபா கரக்ாஸ் யூபரப்ியா EM 

48 மநடுவரிலச கற்றாலே சப்பாத்திக்கல்லி மசரியஸ் ப்மடவராவகானஸ் கற்றாலே M 

49 இரவு நிேல் திட்டம் சுண்லடகா வசாலனம் வதாரவ்ும் வசாலவனசிவய EM 

50 இந்திய மல்வலா துத்தி அபுடிவலான் இண்டிகம் மமலியாசிவய M 

51 காடுகளின் சுடர ் இட்லிப்பூ க்தராதகாக் சினிமா ரூபியாசிவய M 

52 காலணி மலர ் மசம்பருத்தி லெபிஸ்கு வராசா-சிமனன்சிஸ் மால்வவசி EM 

53 வராசரி பட்டாணி குண்டுமணி அப்ரூஸ் முன்னறிவிப்பு ஃவபவபசிவய M 

54 லெக்வராபிலா ஸ்பிவனாசா நீரம்ுள்ளி லெட்வராபிலா ஆரிகுலட்டா அகந்வதசி M 

55 டதுரா மமட்டல் ஊமத்லத டதுரா மமட்டல் வசாலவனசிவய NE 

56 பால் கலள எருக்கு  கவலாட்வராபிஸ் ஜிகாண்டியா அவபாசிவனசிவய M 

57 சிவலான் வபரசீச்ம்பேம் இசச்ம் பீனிக்ஸ் புசில்லா அவரவகசிவய EM 

58 டச-்மீ-நாட் மதாட்டால்சினுங்கி மிவமாசா புடிகா மிவமாவசசி M 

மூலிரககள்  

59 முட்கள் நிலறந்த சாஃப் பூ நாயுருவ் அசச்ிராந்தஸ் அஸ்மபரா அமரந்வதசி M 

60 டிரிடாக்ஸ் மடய்சி வீட்டுகாயபூண்டு டிரிடாக்ஸ் ப்வராகம்மபன்ஸ் ஆஸ்மடவரசி M 

61 வவரக்்கடலல மல்லலத அராசச்ிஸ் லெவபாவகயா ஃவபவபசிவய EM 

62 லெபிஸ்கஸ் ஹிஸ்பிடிசிமஸ் காட்டு லபரல் லெபிஸ்கஸ் ஹிஸ்பிடிசிமஸ் மால்வவசி M 

63 புனித துளசி துளசி ஓசிமம் மடனுஃப்வளாரம் லாமியாசிவய M 

64 இந்திய காப்பரல்ீஃப் குப்லபவமனி அகலிபா இண்டிகா யூபரப்ியா M 

65 தவறான மடய்சி கரிசிலங்கண்ணி எக்லிப்டா புவராஸ்வடட்டா ஆஸ்மடவரசி EM 

66 ஐவராப்பிய கருப்பு லநட்வஷட் மணத்தக்காளி வசாலனும்னிக்ரம் வசாலவனசிவய EM 

67 முலன மலர ் குமட்டிக்கீலர அல்வமனியா வநாடிஃப்வளாரா அமரந்வதசி M 

68 ஏலே நிலம் தட்லடயானது குன்னவகாரா லசபரஸ் அமுக்கி லசபவரசி NE 

69 காற்றின் புயல் கீேநீலி லபலந்ேஸ் நிரூரி ஃபிலாந்வதசிவய EM 

70 வங்காள பகல்பூ கானம்வாே் கமமலினா மபங்காமலன்சிஸ் கமமலிவனசிவய M 

71 மபாதுவான நட்டு மசம்பு வகாலர லசபரஸ் வராட்டுண்டஸ் லசபவரசி NE 

72 வகரட் புல் பாரத்்தீனியம் பாரத்்தீனியம் ஹிஸ்டவராவபாரஸ் ஆஸ்மடவரசி NE 

73 மஞ்சள் தான் மஞ்சல் குரக்ுமா லாங்கா ஜிங்கிமபவரசி EM 

74 கருப்பு கடுகு விலத கடுகு பிராசிகா ெுன்சியா பித்தலள EM 

75 மரட் ொக்வீட் முகூரத்லத வபாரெ்வியா பரவலாக லநக்டாகிதன M 

76 மபாதுவான லுகாஸ் தும்லப லியூகாஸ் அஸ்மபரா லாமியாசிவய M 

77 டிஜீரியா முரிகாட்டா வதாய்யா கீலர டிஜீரியா முரிகாட்டா அமரன்தீசிவய EM 

78 இந்திய doab அருகம்புல் லசவனாடான் டாக்லடலான் தபாலாண்ட் E 

மகொடிகள் 

79 ஐவி பூசணி வகாலவ மகாக்கினியா கிராண்டிஸ் குக்குரப்ிவடசி M 

80 தண்டு மகாண்ட மகாடி வபரண்லட சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் விட்வடசி M 

81 பலூன் மகாடி முடக்வகாடன் காரட்ிவயாஸ்மபரம்ம் மெலிகாபம் சபிண்வடசிவய M 
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82 பட்டாம்பூசச்ி பட்டாணி கரக்கரட்ும் கிளிட்வடாரியா மடரவ்னடியா ஃவபவபசிவய M 

83 காட்டு கசப்பு பாவற்காய் மமாவமாரட்ிகா சரண்டியா குக்குரப்ிவடசி EM 

84 ஊதா பேம் மகாண்ட பட்டாணி 
கத்திரிக்காய் 

துத்துவவலல வசாலனம் ட்லரவலாபாட்டம் வசாலவனசிவய EM 

85 இந்திய சாரஸ்்பரில்லா நன்னாரி மெமிமடஸ்மஸ் இண்டிகஸ் அஸ்க்மலபியாவடசி M 

86 கூரான பூசணி வகாவக்காய் டிரிவகாசாந்மதஸ் டிவயாகா குக்குரப்ிவடசி EM 

87 பட்டாம்பூசச்ி-பட்டாணி சங்குபூ கிளிட்வடாரியாமடரவ்நஷியா ஃவபவபசிவய M 

88 காட்டு மல்லிலக மல்லி ொஸ்மினம் அகஸ்டிஃவபாலியம் ஒலிவயசி EM 

89 பாட்டில் காவலர ் மசாரக்காய் லாமெனாரியா சிமசராரியா குக்குரப்ிவடசி EM 

தவழு ் தொவரங்கள் 

90 தண்ணீர ்கீலர வள்ளிகீலர ஐவபாமியா அக்வாட்டிகா கன்வால்வுவலசி EM 

91 க்வரானா மூன்று தாவரங்கள் சிரு புலடி மடஸ்வமாடியம் ட்ரிப்வளாரம் ஃவபவபசிவய EM 

92 கிரவுண்ட் ஸ்பரெ்் சித்ரபாலவி எபாரியா ப்ராஸ்ட்ரா யூபரப்ியா EM 

93 நட்டு புல் வகாலர லசபரஸ் வராட்டாண்டஸ் தபாலாண்ட் M 

94 தவழும்-எக்ஸ்ஐ மாலல மூக்குத்தி பூண்டு  மவவடலியா திரிவலாபாட்டா ஆஸ்மடவரசி M 

புல் 

95 காட்டில் அரிசி குதிலர வால்கட்டு அறுசி எக்கிவனாகுவளாவா மபருங்குடல் தபாலாண்ட் NE 

96 காற்றாலல புல் மசவ்வரகுப்புல்  குவளாரிஸ் பாரப்டா  அமரந்வதசி  NE 

97 எராக்வராஸ்டிஸ் புல்லு எராக்வராஸ்டிஸ் ஃமபருஜினியா தபாலாண்ட் E 

கற்றாரழ 

98 முட்கள் நிலறந்த வபரிக்காய் நாகதலி ஓபன்டியா டில்லினி கற்றாலே M 

*E- மபாருளாதாரம், M- மருத்துவம், EM- மபாருளாதாரம் மற்றும் மருத்துவம், NE- மதிப்பீடு மசய்யப்படவில்லல 
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அடட்வரண 3.34: நீைவ்ாழ் தாவைங்கள் 

லத்தீன் பபயை ் குடும்பம் நிரல 

Alternanthera philoxeroides வசாலவனசிவய எப்வபாதாவது ஆதிக்கம் 

மசலுத்துகிறது 

அப்வபாவனாமெடட்ன் 

நாடான்கள் 

அவபாவனாமெட்வடாவனசிவய மபாதுவானது 

வகமரக்ஸ் குரூசியாட்டா லசபவரசி எப்வபாதாவது 

கிரிவசாவபாகன் 

அசிகுவலடட்ஸ் 

Poaceae எப்வபாதாவது 

லசவனாடான் டாக்லடலான் Poaceae பரந்த மற்றும் பரவலான 

லசபரஸ் அரங்கம் லசபவரசி உள்ளூரில் அதிகம் 

லசபரஸ் எக்சல்டடஸ் லசபவரசி உள்ளூரில் அதிகம் 

எக்கிவனாகுவளாவா 

மபருங்குடல் 

Poaceae எப்வபாதாவது 

ஐவகாரன்ியா கிராசிப்ஸ் மபான்மடரிவயசி பரந்த மற்றும் பரவலான 

லெட்ரில்லா 

மவரட்ிசில்லாட்டா 

லெட்வராகாரிவடசி பரவலாக உள்ளது 

ஐவபாமியா அக்வாட்டிகா கன்வால்வுவலசி பரந்த மற்றும் பரவலான 

மாரச்ிலியா quadrifoliata மாரச்ிலியாசிவய மிகவும் மபாதுவான 

ஸ்மடரிவடாஃலபட ்

மநலும்வபா நியூசிஃமபரா மநலும்பியாசிவய மிகவும் மபாதுவானது 

Nymphaea nauchali நிம்வபசிவய பரவலாக சிதறியது 

நிம்வபயா ஸ்மடல்லாடட்ா நிம்வபசிவய பரவலாக சிதறியது 

பாஸ்பாலிடியம் 

மெமினாடட்ம் 

Poaceae மபாதுவானது 

பிஸ்டியா 

stratoides 

அவரசிவய பரவலாக 

லடபா அங்கஸ்டாடா லடவபசி பரந்த மற்றும் பரவலான 

*LC- குலறந்த கவலல, NA-இன்னும் மதிப்பிடப்படவில்லல 

நீைவ்ாழ் தாவைங்கள் 

லமயப் பகுதியில் நீரந்ிலலகள் அல்லது சதுப்பு நிலங்கள் இல்லல. பவானிசாகர ்

நீரத்்வதக்கம் தாங்கல் மண்டலத்தின் வடக்குப் பகுதியில் சுமார ் 7.5 கிமீ மதாலலவில் 

அலமந்துள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் நீரவ்ாே் மற்றும் அலர நீரவ்ாே் 

வமக்வராலபடட்ுகளின் பட்டியல் அட்டவலண 3.3 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

ஏறக்குலறய அலனத்து நீரவ்ாே் தாவரங்களும் உள்ளூர ் மக்கள் மற்றும் இரண்டாம் 

நிலல தரவுகளின் உதவியுடன் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. 

விலங்கினங்கள் 

 பாலூட்டிகள், பறலவகள், ஊரவ்ன, நிலநீர ் வாே்வன மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் 

ஆகியலவ வமற்வகாள் காட்டப்படட்ு பட்டியலிடப்பட்ட முலறயின்படி விலங்கு 

கணக்மகடுப்பு வமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட அலனத்து 

உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு புத்தகம் மற்றும் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 
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1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. லமயப் பகுதியில் அரிதான, அழிந்து வரும், 

அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் இல்லல.   

விலங்கின முரற 

 விலங்கினங்கலளப் பற்றிய ஆய்வு, அப்பகுதியின் குறிப்பிட்ட விலங்கினப் 

பண்புகலளப் புரிந்து மகாள்ள கணிசமான அளவு வநரம் எடுக்கும். குத்தலக 

இடங்களிலிருந்து வசகரிக்கப்பட்ட முதன்லம தரவுகளின் அடிப்பலடயில் 

விலங்கினங்களின் மதிப்பீடு மசய்யப்படட்ுள்ளது. விலங்குகளின் பாரல்வ மற்றும் 

திட்டப் பகுதியில் அவரக்ளின் வருலககளின் அதிரம்வண் ஆகியவற்லறப் மபாறுத்து 

உள்ளூர ் மக்களிடமிருந்தும் இருப்பு உறுதி மசய்யப்பட்டது. கூடுதலாக, அதிகாரிகள், 

உள்ளூர ் மக்கள் இப்பகுதியின் விலங்கினங்கலள ஆய்வு மசய்வதற்கான மற்மறாரு 

ஆதாரமாக இருந்தனர.் களச ்மசயல்பாடுகள் உடல்/சுறுசுறுப்பான வதடல், பாலறகள், 

துவாரங்கள், மவற்று ஆய்வு மற்றும் கூடு கடட்ும் தளங்களின் இருப்பிடம் மற்றும் 

வாே்விட மதிப்பீடு வபான்றலவ. வலகபிரித்தல் அலடயாளப்படுத்தல் கள வழிகாட்டி 

புத்தகம் மற்றும் வனவிலங்கு envis தரவு தளம் (wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species) 

மூலம் மசய்யப்பட்டது. தரவுத்தளம்) மற்றும் இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு (ZSI). விரிவான 

விலங்கினங்கள் முலற அட்டவலண எண் 3.5 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

பாலூட்டிகளின் கணக்பகடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

 வநரடி மற்றும் மலறமுக சான்றுகள் மூலம் பாலூட்டிகலள ஆய்வு மசய்வதற்காக 

அலனத்து முக்கிய வாே்விடங்களுக்கும் லலன் டிரான்மசக்ட் முலறகள் (நலடபயிற்சி 

மற்றும் வாகனத்தில்) மூலம் தீவிர ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. வாே்விடத்லதப் மபாறுத்து 10 

× 100-மீ லீனியர ்டிரான்மசக்ட்கலள நிறுவுவதன் மூலம் மலம் (அதாவது, சிதறல்) மற்றும் 

பக் மாரக்் வபான்ற மலறமுக முலறகள் (அதாவது, தற்வபாதுள்ள வனவிலங்கு 

விலளயாடட்ு வழிகள்/பயன்படுத்தப்படும் வனப் பாலதகள்). 

 மபரிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான பாலூட்டிகலள கணக்மகடுக்க வநரடி 

கண்காணிப்பு நுட்பம் பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளது. ஆனால் இந்த நுட்பம் தினசரி 
பாலூட்டிகளின் கணக்மகடுப்புக்கு மிகவும் மபாருத்தமானது; இருப்பினும், இனங்கலள 

அலடயாளம் காண நல்ல புலகப்படங்களும் எடுக்கப்பட்டன 

பறரவகளின் கணக்பகடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

 புள்ளி எண்ணிக்லக முலறகள் மற்றும் சந்தரப்்பவாத பறலவ பாரல்வகலளப் 

பயன்படுத்தி பறலவகள் மாதிரிகள் எடுக்கப்படுகின்றன. இந்த பறலவ குரல் ஒலிகள் 

மற்றும் புலகப்படங்கள் மூலம், கிராம உள்ளூர ் மக்களுடன் கலந்தாவலாசித்து 

இனங்கள் அலடயாளம் காணப்பட்டன. 

 புள்ளி எண்ணிக்லக: இந்த முலறயில், பாரல்வயாளர ் வதாராயமாக 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட புள்ளியில் நிற்பார ்மற்றும் 50 மீ சுற்றளவில் காணப்படும் அல்லது 

வகட்ட பறலவகள் 5 நிமிடங்களுக்கு பதிவு மசய்யப்படும். இந்த கவனிப்பு முதல் 

புள்ளியில் இருந்து குலறந்தது 30 மீ மதாலலவில் மற்மறாரு புள்ளியில் மீண்டும் 

மீண்டும் மசய்யப்படுகிறது. ஒவ்மவாரு காலாண்டிலும் 20 புள்ளிகலளக் 

கணக்கிடட்ுள்வளாம் - 10 கிமீ சுற்றளவில் மமாத்தம் 80 புள்ளிகள் (20 x 4) இருக்கும். 
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 சந்தரப்்பவாத பறலவ பாரல்வகள்: ஆய்வுப் பகுதியில் பயணம் மசய்யும் வபாது, 

ஆய்வு வநரத்தில் பல பறலவ இனங்கள் கண்டறியப்படும். இத்தலகய இனங்கள் 

அவற்றின் வதாற்றத்தால் அல்லது அவற்றின் அலேப்பின் மூலம் மீண்டும் 

குறியிடப்படுகின்றன. 

ஊைவ்னவற்றின் ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு 

 ஸ்டாண்டரட்் வாக் ட்ரான்மசக்ட் விஷுவல் என்கவுன்டர ் சரவ்வ முலறகள் 

வபான்ற பல கணக்மகடுப்பு நுட்பங்கள் ஆய்வுப் பகுதியின் ஒவ்மவாரு வாே்விடத்திலும் 

ஊரவ்ன மாதிரியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. இந்த கணக்மகடுப்பின் வபாது, 

இனங்கலள அலடயாளம் காண புலகப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டன. கிராம மக்கள் 

நிபுணரக்ளுடன் கலந்தாவலாசித்து நிலலயான கள வழிகாட்டிகலளப் பயன்படுத்தி 

இனங்கள் அலடயாளம் காணப்பட்டது. 

 பட்டாம்பூசச்ி 10 × 100 மீ நீளமுள்ள 2 வநரியல் குறுக்குமவடட்ுகளால் 

கணக்கிடப்பட்டது, ஒவ்மவாரு காலாண்டிலும் குலறந்தபட்சம் 1 கிமீ இலடமவளியில் 

வபாடப்பட்டது. வமலும், உள்ளூர ் மக்கள் மற்றும் வனவிலங்கு நிபுணரக்ளுடன் 

கலந்தாவலாசித்து தற்வபாதுள்ள இலக்கியங்கள் மற்றும் இரண்டாம் நிலல 

தகவல்களில் நீரவ்ீே்சச்ிகள் மற்றும் மீன்கள் ஆவணப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 

ரமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள்  

 மூடுதுலற கிராமத்தின் லமய மண்டலத்தில் மமாத்தம் 22 வலகயான இனங்கள் 

காணப்படுகின்றன, சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி (அட்டவலண எண்.3.5) 

அவற்றில் பூசச்ிகள் 6 (27%), ஊரவ்ன 6 (27%), பாலூட்டிகள் 2 (9%) ) மற்றும் ஏவியன் 8 (37%). 

லமய சுரங்க குத்தலக பகுதியில் இருந்து 18 குடும்பங்கலளச ் வசரந்்த மமாத்தம் 22 

இனங்கள் பதிவு மசய்யப்படட்ுள்ளன. இந்த இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் 

சுற்றுப்புறங்களில் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகவவா அல்லது பரவக்கூடியதாகவவா 

இல்லல. அட்டவலண I இனங்கள் இல்லல மற்றும் ஏழு இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு 

சட்டம் 1972 இன் படி அட்டவலண IV இன் கீே் உள்ளன. சுரங்க குத்தலக பகுதியில் 

மமாத்தம் எடட்ு வலகயான பறலவகள் காணப்பட்டன. 

ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்லல. அறிவியல் மபயருடன் லமய மண்டலத்தில் உள்ள 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள் அட்டவலண எண். 3.5 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன.

 ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்லல. அறிவியல் மபயருடன் லமய மண்டலத்தில் உள்ள 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள் அட்டவலண எண். 3.5 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. 
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அடட்வரண 3.35: முக்கிய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வ. 
எண் 

பபாதுவானது 

பபயை்/ஆங்கிலப் பபயை ்
குடும்பப் பபயை ் அறிவியல் பபயை ்

வனவிலங்குகளின் 

அடட்வரண படட்ியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 

IUCN சிவப்பு 

படட்ியல் தைவு 

பூசச்ிகள் 

1 மவட்டுக்கிளி அக்ரிடிவட லெவராகிளிபஸ் sp என்.எல் LC 

2 வகாடிட்ட புலி நிம்பலிவட டானஸ் பிமளக்ஸிப்பஸ் அட்டவலண IV LC 

3 வமாட்டல் குடிவயறியவர ் மபரிவட வகவடாப்சிலியா லபரந்வத என்.எல் LC 

4 மன்டிஸ் பிராரத்்தலன மாண்டிவட மாண்டிஸ் மதம் என்.எல் NL 

5 சிவப்பு நரம்புகள் மகாண்ட 

டாரட்்டர ்

லிமபல்லுலிவட சிம்மபட்ரம் ஃவபான்ஸ்வகாலம்பி என்.எல் LC 

6 குசச்ிப்பூசச்ி வலான்வசாடிவட கராசியஸ் மமாவராசஸ் என்.எல் LC 

ஊை்வன 

7 வதாட்ட பல்லி அகமிவட கவலாட்ஸ் மவரச்ிகலர ் என்.எல் LC 

8 பிராமினி வதால் சின்சிவட யூட்வராபிஸ் கரினாட்டா என்.எல் LC 

9 எலி பாம்பு மகாலுப்ரிவட Ptyas சளி Sch II (பகுதி II) LC 

10 மபாதுவான வதால் சின்சிவட மபுயா கரிநாடஸ் என்.எல் LC 

11 மபாதுவான வீட்டு மகக்வகா மகக்வகானிவட மெமிடாக்லடலஸ் ஃப்ரனீாடஸ் என்.எல் LC 

12 விசிறி-மதாண்லடப் பல்லி அகமிவட சிதனாமபான்டிமசரியானா என்.எல் LC 

பாலூட்டிகள் 

13 இந்திய புல சுட்டி முரிவட மஸ் பூடுகா அட்டவலண IV NL 

14 மபாதுவான எலி முரிவட ராட்டஸ் ராட்டஸ் அட்டவலண IV LC 

ஏவ்ஸ் 

15 ஆசிய பசல்ச வதனீ உண்பவர ் மமவராபிவட மமவராப்வசாரியண்டலிஸ் என்.எல் LC 

16 இரண்டு வால் குருவி டிக்ரூரிவட டிக்ரூரஸ் வமக்வராமசரக்ஸ் அட்டவலண IV LC 

17 மபாதுவான காலட ஃபாசியானிவட Coturnix coturnix அட்டவலண IV LC 

18 மபாதுவான லமனா ஸ்டரன்ிவட அக்ரிவடாமதரஸ் டிரிஸ்டிஸ் என்.எல் LC 

19 வீட்டுக் காகம் வகாரவ்ிவட வகாரவ்ஸ்ஸ்ப்மளண்டன்ஸ் என்.எல் LC 

20 கால்நலட எக்வரட் ஆரட்ிவட புபுல்கஸ் ஐபிஸ் என்.எல் LC 

21 வகாயல் குக்கலிவட யூடினாமிஸ் அட்டவலண IV LC 

22 இந்திய குளம் மெரான் ஆரட்ிவட ஆரட்ிவயாலா சாம்பல் அட்டவலண IV LC 

 

*NE- மதிப்பீடு மசய்யப்படவில்லல; LC- குலறந்த கவலல, NT - அருகில் அசச்ுறுத்தல், T- அசச்ுறுத்தல் 
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இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வலகபிரித்தல் அடிப்பலடயில் 35 குடும்பங்கலளச ் வசரந்்த மமாத்தம் 47 இனங்கள் 

இலடயக மண்டலப் பகுதியிலிருந்து பதிவு மசய்யப்படட்ுள்ளன. வாே்விட வலகப்பாட்டின் 

அடிப்பலடயில் மபரும்பாலான இனங்கள் பறலவகள் 17 (36%), அலதத் மதாடரந்்து பூசச்ிகள் 

14 (30%), ஊரவ்ன 9 (19%), பாலூட்டிகள் 3 (6%) மற்றும் நீரவ்ீே்சச்ிகள் 4 (9%). ஐந்து அட்டவலண 

II இனங்கள் உள்ளன மற்றும் இருபத்லதந்து இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் 

படி அட்டவலண IV இன் கீே் உள்ளன. மமாத்தம் பதிவனழு வலகயான பறலவகள் ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. 

விலங்கின ஆய்வுகளின் முக்கிய & இலடயக மண்டலத்தின் முடிவு, நிம்ஃபாலிவட 

மற்றும் சின்சிவட, அகமிவட ஆகியலவ ஆய்வுப் பகுதியில் முதன்லமயான ஆதிக்கம் 

மசலுத்தும் இனங்கள் என்பலதக் காடட்ுகிறது; இது அட்டவலண எண்.3.5 இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. ஆதிக்கம் மசலுத்தும் இனங்கள் மபரும்பாலும் பறலவகள் மற்றும் 

பூசச்ிகள் மற்றும் நான்கு நீரவ்ீே்சச்ிகள் விரிவான கள விெயத்தின் வபாது 

(வொப்வலாபாட்ராசஸ் லடமெரினஸ்), (ரானா மெக்ஸாடாக்லடலா), (புஃவபா 

மமவலாவனாஸ்டிவகடஸ்), (ஸ்வபவராமதகா ப்ரீவிமசப்ஸ்) காணப்பட்டன. ஆய்வு பகுதியில் 

அட்டவலண I இனங்கள் இல்லல. குடும்பத்தின் வடிவத்தின் விலங்கினங்களின் 

பன்முகத்தன்லமயின் விவரம் படம் எண்.3.8 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. ஆபத்தான, 

ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. 

இலடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகளின் பன்முகத்தன்லம பற்றிய விவரங்கள் 

அட்டவலண எண்.3.6 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 
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அட்டவரண 3.36: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

 

வ. எண் 

பபாதுவானது 

பபயை்/ஆங்கிலப் பபயை ்
குடும்பப் பபயை ் அறிவியல் பபயை ்

வனவிலங்குகளின் 

அடட்வரண படட்ியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 

IUCN சிவப்பு 

படட்ியல் தைவு 

பூசச்ிகள் 

1 மவடட்ுக்கிளி அக்ரிடிவட லெவராகிளிபஸ் sp என்.எல் LC 

2 நீலப் புலி நிம்பலிவட திருமலல லிமினியஸ் அட்டவலண IV LC 

3 மன்டிஸ் பிராரத்்தலன மாண்டிவட மாண்டிஸ் மதம் என்.எல் NL 

4 டவ்னி வகாஸ்டர ் நிம்பலிவட Danaus chrysippus அட்டவலண IV LC 

5 தட்டான் வகாம்பிவட மசரவடாவகாம்பஸ் பிக்டஸ் அட்டவலண IV  

6 மபாதுவான இந்திய காகம் நிம்பலிவட யூப்வலாயா வகார ் அட்டவலண IV LC 

7 சிவப்பு நரம்புகள் மகாண்ட 

டாரட்்டர ்

லிமபல்லுலிவட சிம்மபட்ரம் ஃவபான்ஸ்வகாலம்பி என்.எல் LC 

8 எறும்பு ஃபாரம்ிசிவட கம்வபாவனாடஸ் விசினஸ் என்.எல் NL 

9 நலக வண்டு புப்மரஸ்டிவட யூரிதிரியா ஆஸ்திரியாக்கா அட்டவலண IV NA 

10 மில்க்வீட் படட்ாம்பூசச்ி நிம்பலிவட டாலனவன என்.எல் LC 

11 இந்திய வதனீ அபிவட அபிஸ் மசரானா அட்டவலண IV LC 

12 மபாதுவான புலி நிம்பலிவட டானஸ் மெனுடியா அட்டவலண IV LC 

13 குலறவான புல் நீலம் லலமசனிவட ஜிசினா ஓடிஸ் இண்டிகா அட்டவலண IV LC 

14 வகாடிட்ட புலி நிம்பலிவட டானஸ் பிமளக்ஸிப்பஸ் அட்டவலண IV LC 

ஊைவ்ன 

15 வதாடட் பல்லி அகமிவட கவலாடஸ்் மவரச்ிகலர ் என்.எல் LC 

16 எலி பாம்பு மகாலுப்ரிவட Ptyas சளி Sch II (பகுதி II) LC 

17 ஆலிவ் கீல்வபக் நீர ்பாம்பு நாட்ரிசிவட அட்ரீடியம் ஸ்கிஸ்வடாசம் Sch II (பகுதி II)  

18 பிராமினி வதால் சின்சிவட யூட்வராபிஸ் கரினாட்டா என்.எல் LC 

19 மபாதுவான வீடட்ு மகக்வகா மகக்வகானிவட மெமிடாக்லடலஸ் ஃப்ரீனாடஸ் என்.எல் LC 

20 விசிறி-மதாண்லடப் பல்லி அகமிவட சிதனாமபான்டிமசரியானா என்.எல் LC 

21 மபாதுவான வதால் சின்சிவட மபுயா கரிநாடஸ் என்.எல் LC 

22 ரஸ்ஸலின் லவப்பர ் விமபரிவட லவப்பரா ரஸ்ஸிலி Sch II (பகுதி II) LC 

23 அளவிடப்படட் லவப்பர ்

பாரத்்வதன் 

எலாபிவட எசச்ிஸ் கரிநாடஸ் Sch II (பகுதி II) LC 

பாலூட்டிகள் 

24 இந்திய பலன அணில் சியூரிவட ஃபனம்புலஸ் பால்மரம் அட்டவலண IV LC 

25 இந்திய புல சுட்டி முரிவட மஸ் பூடுகா அட்டவலண IV LC 

26 ஆசிய சிறிய முங்கூஸ் மெரம்பஸ்டிவட மெரம்பஸ்மடஸ் ொவானிகஸ் அட்டவலண (பகுதி II) LC 

ஏவ்ஸ் 

27 இந்திய குளம் மெரான் ஆரட்ிவட ஆரட்ிவயாலா சாம்பல் அட்டவலண IV LC 

28 மபாதுவான காலட ஃபாசியானிவட Coturnix coturnix அட்டவலண IV LC 

29 வராொ வலளயம் மகாண்ட 

பூங்கா 

பிட்டாகுலிவட பிட்டகுலா கிராவமரி என்.எல் LC 

30 மபாதுவான லமனா ஸ்டரன்ிவட அக்ரிவடாமதரஸ் டிரிஸ்டிஸ் என்.எல் LC 

31 ஷிக்ரா அசிபிட்ரிவட ஆக்சிபிட்டர ்வபடியஸ் என்.எல் LC 
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32 வகாயல் குக்கலிவட யூடினாமிஸ் அட்டவலண IV LC 

33 இரண்டு வால் குருவி டிக்ரூரிவட டிக்ரூரஸ் வமக்வராமசரக்ஸ் அட்டவலண IV LC 

34 சிவப்பு காற்வறாட்டமான புல்புல் லபக்வனாவனாடிவட லபக்வனாவடாஸ்வகஃபர ் அட்டவலண IV LC 

35 இந்திய தங்க ஓரிவயால் ஓரிவயாலிவட ஓரிவயாலஸ் குண்டூ அட்டவலண IV LC 

36 ஆசிய பசல்ச வதனீ உண்பவர ் மமவராபிவட மமவராப்வசாரியண்டலிஸ் என்.எல் LC 

37 கால்நலட எக்வரட ் ஆரட்ிவட புபுல்கஸ் ஐபிஸ் என்.எல் LC 

38 மபாதுவான காலட ஃபாசியானிவட Coturnix coturnix அட்டவலண IV LC 

39 கருப்பு ட்வராங்வகா டிக்ரூரிவட டிக்ரூரஸ் வமக்வராமசரக்ஸ் அட்டவலண IV LC 

40 சாம்பல் ஃபிராங்வகாலின் ஃபாசியானிவட ஃபிராங்வகாலினஸ் 
பாண்டிசீரியனஸ் 

அட்டவலண IV LC 

41 மவள்லள மாரப்க நீரக்்கடட்ி ராலிவட அமமௌவரானிஸ் ஃபீனிகுரஸ் என்.எல் LC 

42 மபாதுவான கூடு ராலிவட ஃபுலிகா அட்ரா அட்டவலண IV LC 

43 வீட்டுக் காகம் வகாரவ்ிவட வகாரவ்ஸ்ஸ்ப்மளண்டன்ஸ் என்.எல் LC 

ஆம்பிபியன்ஸ் 

44 இந்திய பரவ்ராவ் தவலள டிக்வராக்வளாசிவட ஸ்வபவராமதகா சுருக்கம் அட்டவலண IV LC 

45 பசல்ச குளம் தவலள ரானிவட ராணா மெக்ஸாடாக்லடலா அட்டவலண IV LC 

46 புலி தவலள வகாரவ்டட்டா வொப்வலாபாட்ராசஸ் 

லடகரினஸ் (ரானா லடமகரினா ) 

அட்டவலண IV LC 

47 மரத ்தவலள டிக்வராக்வளாசிவட ஸ்வபவராமதகா சுருக்கம் அட்டவலண IV LC 

 

*NL- பட்டியலிடப்படவில்லல, LC- குலறந்த கவலல, NT- அருகில் அசச்ுறுத்தப்பட்டது.
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படம் 3.29: ரமய மண்டலத்தில் உள்ள மலை் பன்முகத்தன்ரம 

 

படம் 3.30: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள மலை் பன்முகத்தன்ரம 

     

படம் 3.31: முக்கிய மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம 
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படம் 3.32: இரடயக மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம 

        

3.5.4 விளக்கம் & முடிவு: 

 வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவலண I வலக விலங்குகள் இல்லல, வமலும் IUCN இன் படி எந்த 

உயிரினமும் பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் வலககளில் 

இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் எதுவும் 

இல்லல. எனவவ குறுகிய காலத்தில் இந்த சிறிய சுரங்க நடவடிக்லக சுற்றுப்புற 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத ஏற்படுத்தாது. 

3.6  சமூக பபாருளாதாை சூழல்: 

 சமூக-மபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூேல் ஆய்வின் இன்றியலமயாத 

பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்மதாலக அலமப்பு, அடிப்பலட வசதிகள், வீடு, கல்வி, 

சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ வசலவகள், மதாழில், நீர ் வேங்கல், சுகாதாரம், தகவல் 

மதாடரப்ு, வபாக்குவரத்து, நிலவும் வநாய்களின் முலற மற்றும் வகாவில்கள், வரலாற்று 

நிலனவுசச்ின்னங்கள் வபான்ற அம்சங்களும் அடங்கும். அடிப்பலட மட்டத்தில். இது 

திட்டத்தின் தன்லம மற்றும் அளலவப் மபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்லத 

காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

 இந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் சமூக 

மபாருளாதார நிலல கணிசமாக வமம்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டமானது வநரடி மற்றும் மலறமுக வவலலவாய்ப்லப வேங்கும் 

மற்றும் அந்த பகுதியில் உள்கட்டலமப்பு வசதிகலள வமம்படுத்தி, அவரக்ளின் 

வாே்க்லகத் தரத்லத வமம்படுத்தும். 

3.6.1 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

சமூக-மபாருளாதார ஆய்வின் வநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

• முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் வாழும் மக்களின் 

சமூக-மபாருளாதார நிலலலய ஆய்வு மசய்தல் 

• ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் வாே்க்லகத் தரத்தில் திட்டத்தின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுதல் 

• சமூக வமம்பாடட்ு நடவடிக்லககலளப் பரிந்துலரக்க, ஆய்வுப் பகுதியில் 

எடுக்கப்பட வவண்டும். 
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3.6.2 மவரலயின் மநாக்கம் 

▪ இரண்டாம் நிலல ஆதாரங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-மபாருளாதார 

சூேலல ஆய்வு மசய்தல்; 

▪ தரவு வசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 

▪ திட்ட தாக்கத்தின் கணிப்பு 

▪ தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

3.6.3 மாவட்டத்தின் நிைவ்ாக அரமப்பு 

 வகாயம்புத்தூர ் மாவட்டம் 12 தாலுகாக்களாக பிரிக்கப்படட்ுள்ளது. தாலுகாக்கள் 

வமலும் 18 மதாகுதிகளாக பிரிக்கப்படட்ுள்ளன, அலவ வமலும் 860 கிராமங்களாக 

பிரிக்கப்படட்ுள்ளன. 2011 ஆம் ஆண்டில், வகாயம்புத்தூர ் மக்கள் மதாலக 2,464,875 ஆக 

இருந்தது, இதில் ஆண்கள் மற்றும் மபண்கள் முலறவய 1,235,889 மற்றும் 1,228,986. 2001 

மக்கள் மதாலக கணக்மகடுப்பின்படி, வகாயம்புத்தூர ்மக்கள் மதாலக 2,186,125 ஆகும், 

அதில் ஆண்கள் 1,095,859 மற்றும் மீதமுள்ள 1,090,266 மபண்கள். வகாயம்புத்தூர ்மாவட்ட 

மக்கள் மதாலக மமாத்த மகாராஷ்டிர மக்கள் மதாலகயில் 3.42 சதவீதம். 2001 மக்கள் 

மதாலக கணக்மகடுப்பில், வகாயம்புத்தூர ் மாவட்டத்தின் இந்த எண்ணிக்லக 

மகாராஷ்டிர மக்கள்மதாலகயில் 3.50 சதவீதமாக இருந்தது. 

 

2001 இன் மக்கள்மதாலகயுடன் ஒப்பிடும்வபாது மக்கள்மதாலகயில் 12.75 சதவீதம் 

மாற்றம் ஏற்பட்டது. இந்தியாவின் முந்லதய 2001 மக்கள்மதாலக கணக்மகடுப்பில், 1991 

உடன் ஒப்பிடும்வபாது வகாயம்புத்தூர ்மாவட்டம் அதன் மக்கள்மதாலகயில் 7.01 சதவீதம் 

அதிகரித்துள்ளது. 
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3.6.4. ஆய்வுப்பகுதி –  

மூடுதுரற கிைாமம் 

மூடுதுலற என்பது தமிே்நாட்டின் வகாயம்புத்தூர ் மாவட்டத்தில் உள்ள 

வமடட்ுப்பாலளயம் தாலுகாவில் உள்ள ஒரு மபரிய கிராமமாகும், இதில் மமாத்தம் 1254 

குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. 2011 மக்கள் மதாலக கணக்மகடுப்பின்படி, மூடுதுலற 

கிராமத்தின் மக்கள் மதாலக 4394, இதில் 2233 ஆண்கள், 2161 மபண்கள். 

மூடுதுலற கிராமத்தில் 0-6 வயதுலடய குேந்லதகளின் மக்கள் மதாலக 350 ஆகும், 

இது கிராமத்தின் மமாத்த மக்கள் மதாலகயில் 7.97% ஆகும். மூடுதுலற கிராமத்தின் சராசரி 
பாலின விகிதம் 968 ஆகும், இது தமிே்நாட்டின் மாநில சராசரியான 996 ஐ விடக் குலறவு. 

மக்கள் மதாலக கணக்மகடுப்பின்படி மூடுதுலறயின் குேந்லத பாலின விகிதம் 934 ஆகும், 

இது தமிே்நாட்டின் சராசரியான 943 ஐ விடக் குலறவு. 

மூடுதுலற கிராமம் தமிே்நாடல்ட விட குலறவான எழுத்தறிவு விகிதத்லதக் 

மகாண்டுள்ளது. 2011 ஆம் ஆண்டில், மூடுதுலற கிராமத்தின் கல்வியறிவு விகிதம் 61.00% 

ஆக இருந்தது, இது தமிே்நாட்டின் 80.09% ஆக இருந்தது. மூடுதுலறயில் ஆண்களின் 

கல்வியறிவு 69.15% ஆகவும், மபண்களின் கல்வியறிவு 52.61% ஆகவும் உள்ளது. 

இந்திய அரசியலலமப்பு மற்றும் பஞ்சாயத் ராெ் சட்டத்தின்படி, மூடுதுலற 

கிராமமானது கிராமத்தின் பிரதிநிதியாக வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட சரப்ஞ்சால் (கிராமத் 
தலலவர)் நிரவ்கிக்கப்படுகிறது. எங்கள் இலணயதளத்தில், மூடுதுலற கிராமத்தில் உள்ள 

பள்ளிகள் மற்றும் மருத்துவமலன பற்றிய தகவல்கள் இல்லல. 

மக்கள்மதாலக கணக்மகடுப்பு 2011 தகவலின்படி மூடுதுலற கிராமத்தின் 

இருப்பிடக் குறியீடு அல்லது கிராமக் குறியீடு 644341. மூடுதுலற கிராமம் இந்தியாவின் 

தமிே்நாட்டில் வகாயம்புத்தூர ் மாவட்டத்தில் உள்ள வமடட்ுப்பாலளயம் வட்டத்தில் 

அலமந்துள்ளது. இது துலண மாவட்டத் தலலலமயகமான வமடட்ுப்பாலளயத்திலிருந்து 26 

கிமீ மதாலலவிலும், மாவட்டத் தலலலமயகமான வகாயம்புத்தூரில் இருந்து 44 கிமீ 

மதாலலவிலும் அலமந்துள்ளது. 2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி, மூடுதுலற என்பது மூடுதுலற 

கிராமத்தின் கிராம பஞ்சாயத்து ஆகும். 

கிராமத்தின் மமாத்த புவியியல் பரப்பளவு 1084.47 மெக்வடர.் மூடுதுலறயில் 

மமாத்தம் 4,394 மக்கள் வசிக்கின்றனர.் மூடுதுலற கிராமத்தில் சுமார ்1,254 வீடுகள் உள்ளன. 

மூடுதுலறக்கு அருகில் உள்ள நகரம் புளியம்பட்டி. 
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அட்டவரண 3.37: மூடுதுரற கிைாம மக்கள்பதாரக    

குடும்பங்களின் எண்ணிக்லக 1254 

மக்கள் மதாலக 4394 

ஆண் மக்கள் மதாலக 2233 

மபண் மக்கள் மதாலக 2161 

குேந்லதகள் மக்கள் மதாலக 350 

பாலின விகிதம் 968 

எழுத்தறிவு 2467 

ஆண் எழுத்தறிவு 1419 

மபண் எழுத்தறிவு 1048 

பட்டியலிடப்பட்ட பேங்குடியினர ்(ST) % 0 

பட்டியல் சாதி (SC)% 2005 

ஆதாரம்: https://www.census2011.co.in/data/village/644341-Mooduthurai-tamil-nadu.html 

அட்டவரண 3.38: மூடுதுரற கிைாமத்தின் மக்கள்பதாரக மக்கள்பதாரக 

பமாத்த மக்கள் பதாரக ஆண் மக்கள் பதாரக பபண் மக்கள் பதாரக 

4394 2233 2161 

ஆதாரம்:https://etrace.in/census/village/Mooduthurai-mettupalayam-district-coimbatore-tamil-nadu-644341/ 

 

மூடுதுரற கிைாமத்தின் பாலின விகிதம் -2011 மக்கள் பதாரக கணக்பகடுப்பு 

• 2011ஆம் ஆண்டு மக்கள் மதாலக கணக்மகடுப்பின்படி, மமாத்த மக்கள் 

மதாலகயான 4394 கிராமத்தில் 1000 ஆண்களுக்கு 968 மபண்கள் உள்ளனர.் 

• கிராமத்தில் 6 வயதுக்குட்பட்ட 1000 ஆண் குேந்லதகளுக்கு 934 மபண்கள் உள்ளனர.் 

மூடுதுரற கிைாமத்தின் எழுத்தறிவு 

• மூடுதுலற கிராமத்தில் மமாத்த மக்கள் மதாலகயில் 2467 வபர ் கல்வியறிவு 

மபற்றவரக்ள், அவரக்ளில் 1419 ஆண்கள் மற்றும் 1048 மபண்கள் கிராமத்தில் 

உள்ளனர.் மூடுதுலறயின் மமாத்த கல்வியறிவு விகிதம் 61%, ஆண்களின் கல்வியறிவு 

69.15% மற்றும் மபண்களின் கல்வியறிவு 52.61% ஆகும். 

மூடுதுரற கிைாமத்தின் பதாழிலாளை் விவைம் 

              மூடுதுலறயின் மமாத்த உலேக்கும் மக்கள் மதாலக 2390 அவரக்ள் முக்கிய அல்லது 

குறு மதாழிலாளரக்ள். கிராமத்தில் உள்ள மமாத்த மதாழிலாளரக்ள் 2390 வபரில் 1437 

ஆண்கள் மற்றும் 953 மபண்கள். மமாத்த பிரதான மதாழிலாளரக்ள் 2232 அவரக்ளில் மபண் 

முக்கிய மதாழிலாளரக்ள் 1385 மற்றும் ஆண் முக்கிய மதாழிலாளரக்ள் 847. கிராமத்தின் 

மமாத்த விளிம்புநிலல மதாழிலாளரக்ள் 158. 

   

 

 

 

 

 

https://www.census2011.co.in/data/village/644341-muduthurai-tamil-nadu.html
https://etrace.in/census/village/muduthurai-mettupalayam-district-coimbatore-tamil-nadu-644341/
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அடட்வரண 3.39: மூடுதுரற கிைாம மக்கள் பதாரக கணக்பகடுப்பு தைவு 

விளக்கம் மக்கள் பதாரக 

கணக்பகடுப்பு 2011 தைவு 

ஊர ்மபயர ் மூடுதுலற 

மடஷில் மபயர ் வமடட்ுப்பாலளயம் 

மாவடட்த்தின் மபயர ் வகாயம்புத்தூர ்

மாநில மபயர ் தமிே்நாடு 

மமாத்த மக்கள் மதாலக 4394 

மமாத்த பரப்பளவு 1084 (மெக்வடர)் 

வீடுகளின் மமாத்த எண்ணிக்லக 1254 

மமாத்த ஆண் மக்கள் மதாலக 2233 

மமாத்த மபண் மக்கள் மதாலக 2161 

0-6 வயது பிரிவு மமாத்த மக்கள் மதாலக 350 

0-6 வயதுக்குட்பட்ட ஆண் மக்கள் மதாலக 181 

0-6 வயது மபண் மக்கள் மதாலக 169 

மமாத்த நபர ்எழுத்தறிவு 2467 

மமாத்த ஆண் எழுத்தறிவு மபற்றவரக்ள் 1419 

மமாத்த ஆண் எழுத்தறிவு மபற்றவரக்ள் 1048 

மமாத்த நபர ்படிப்பறிவற்றவரக்ள் 1927 

மமாத்த ஆண் கல்வியறிவற்றவரக்ள் 814 

மமாத்த ஆண் கல்வியறிவற்றவரக்ள் 1113 

திட்டமிடப்படட் நடிகரக்ள் 2005 

திட்டமிடப்படட் சாதி ஆண்கள் 1036 

திட்டமிடப்படட் சாதிப் மபண்கள் 969 

பட்டியல் பேங்குடியினர ் 0 

பட்டியல் பேங்குடி ஆண்கள் 0 

ஆதாரம்: https://etrace.in/census/village/ Mooduthurai -mettupalayam-district-coimbatore-tamil-nadu-644341/ 

அட்டவரண 3.40: மூடுதுரற பதாழிலாளை் மக்கள் பதாரக  

 பமாத்தம் ஆண் பபண் 

மமாத்த மதாழிலாளரக்ள் 2390 1437 953 

முக்கிய மதாழிலாளரக்ள் 2232 1385 847 

முக்கிய மதாழிலாளரக்ள் விவசாயிகள் 449 281 168 

விவசாயத ்மதாழிலாளி 929 555 374 

வீடட்ுத் மதாழில்கள் 26 17 9 

மற்ற மதாழிலாளரக்ள் 828 532 296 

விளிம்புநிலல மதாழிலாளரக்ள் 158 52 106 

வவலல மசய்யாத நபரக்ள் 2004 796 1208 

ஆதாரம்:https://etrace.in/census/village/ Mooduthurai -mettupalayam-district-coimbatore-tamil-nadu-644341/ 

https://etrace.in/census/village/muduthurai-mettupalayam-district-coimbatore-tamil-nadu-644341/
https://etrace.in/census/village/muduthurai-mettupalayam-district-coimbatore-tamil-nadu-644341/
https://etrace.in/census/village/muduthurai-mettupalayam-district-coimbatore-tamil-nadu-644341/
https://etrace.in/census/village/muduthurai-mettupalayam-district-coimbatore-tamil-nadu-644341/
https://etrace.in/census/village/muduthurai-mettupalayam-district-coimbatore-tamil-nadu-644341/
https://etrace.in/census/village/muduthurai-mettupalayam-district-coimbatore-tamil-nadu-644341/
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அடட்வரண 3.41: ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாரகத் தைவு 

வ. 
எண் 

ஊை் பபயை் 

வீடுகளின் 

எண்ணிக்
ரக 

பமாத்த 

மக்கள் 

பதா
ரக 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

பமாத்த 

எழுத்தறி
வு மக்கள் 

பதாரக 

ஆண் 

எழுத்தறி
வு 

பபண் 

எழுத்தறி
வு 

பமாத்த 

படிப்பறிவற்
ற மக்கள் 

பதாரக 

படிக்கா
த ஆண் 

படிக்கா
த பபண் 

1 அக்கலரமசங்கப்பள்ளி 1058 3787 1875 1912 2294 1263 1031 1493 612 881 

2 ஆலத்தூர ் 1343 4545 2246 2299 2600 1477 1123 1945 769 1176 

3 அம்வபாதி 979 3531 1784 1747 2073 1172 901 1458 612 846 

4 

அன்னூர ்

வமட்டுப்பாலளயம் 1034 3902 1987 1915 2379 1352 1027 1523 635 888 

5 அய்யம்பாலளயம் 511 1757 885 872 812 471 341 945 414 531 

6 சின்னகள்ளிப்பட்டி 1098 3858 1958 1900 2226 1280 946 1632 678 954 

7 இல்லப்பநத்தம் 2665 9255 4569 4686 6225 3387 2838 3030 1182 1848 

8 இரும்மபாலற 2295 8001 3974 4027 4860 2686 2174 3141 1288 1853 

9 கணுவக்கலர 736 2646 1331 1315 1460 847 613 1186 484 702 

10 கரபாடி 1019 3352 1699 1653 1936 1123 813 1416 576 840 

11 கரிமதாட்டம்பாலளயம் 558 1868 953 915 987 574 413 881 379 502 

12 காவிலிபாலளயம் 1424 4612 2303 2309 2764 1576 1188 1848 727 1121 

13 குப்பனூர ் 1225 4130 2113 2017 2477 1406 1071 1653 707 946 

14 குரும்பபாலளயம் 441 1521 777 744 839 488 351 682 289 393 

15 குட்டகம் 842 2893 1418 1475 1783 1020 763 1110 398 712 

16 மாதம்பாலளயம் 1415 4841 2430 2411 2844 1584 1260 1997 846 1151 

17 மங்கராசவலயபாலளயம் 1035 3805 1879 1926 2176 1218 958 1629 661 968 

18 மாராயிபாலளயம்  486 1699 867 832 973 570 403 726 297 429 

19 மூடுதுலற 1254 4394 2233 2161 2467 1419 1048 1927 814 1113 

20 நல்லூர ் 2586 8714 4393 4321 5743 3221 2522 2971 1172 1799 

21 பலனயம்பள்ளி 1618 5291 2642 2649 3022 1714 1308 2269 928 1341 

22 பாசூர ் 888 3219 1575 1644 2000 1117 883 1219 458 761 

23 மபரியகள்ளிப்பட்டி 499 1595 783 812 919 533 386 676 250 426 

24 மபாங்கலூர ் 3348 11688 5868 5820 8367 4497 3870 3321 1371 1950 

25 புங்கம்பள்ளி 678 2251 1145 1106 1260 730 530 991 415 576 

26 புஞ்லசபுளியம்பட்டி   531 1793 929 864 1016 579 437 777 350 427 

27 மசல்லப்பம்பாலளயம் 385 1271 656 615 768 436 332 503 220 283 

28 மசண்பகபுதூர ் 1398 4801 2432 2369 2641 1525 1116 2160 907 1253 

29 சுங்கக்காரன்பாலளயம் 533 1778 919 859 905 546 359 873 373 500 

30 தசச்மபருமாபாலளயம் 349 1175 603 572 583 362 221 592 241 351 

31 மதாப்பம்பாலளயம்   1275 4351 2195 2156 2382 1344 1038 1969 851 1118 

32 வடக்கலூர ் 1567 5640 2784 2856 3703 2092 1611 1937 692 1245 

33 விண்ணப்பள்ளி 1079 3550 1773 1777 2096 1225 871 1454 548 906 

ஆதாரம்: www.censusindia.gov.in - இந்தியாவின் தமிே்நாடு மக்கள் மதாலகக் கணக்மகடுப்பு – 2011 
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அடட்வரண 3.42: ஆய்வுப் பகுதியின் பணியாளைக்ள் விவைம் 

வ. 
எண் 

ஊை் பபயை் 

பமாத்த 

பதாழி
லாளை் 

மக்கள் 

பதாரக 

ஆண் 

பதாழிலா
ளை்கள் 

பபண் 

பதாழிலா
ளை்கள் 

பமாத்த 

முக்கிய 

பதாழிலா
ளை்கள் 

முக்கிய 

பதாழிலா
ளை்கள் 

ஆண் 

முக்கிய 

பதாழிலா
ளை்கள் 

பபண் 

முக்கிய 

சாகுபடி 

பதாழிலா
ளை்கள் 

முக்கிய 

விவசாயத் 

பதாழிலா
ளை்கள் 

முக்கிய 

மற்ற 

பதாழிலா
ளை்கள் 

மவ
ரல 

பசய்
யாத 

மக்க
ள் 

பதா
ரக 

1 
அக்கலரமசங்கப்ப

ள்ளி 2168 1317 851 1953 1233 720 634 769 514 1619 

2 ஆலத்தூர ் 2579 1557 1022 2526 1542 984 412 1218 857 1966 

3 அம்வபாதி 1977 1198 779 1919 1166 753 478 553 804 1554 

4 
அன்னூர ்

வமட்டுப்பாலளயம் 
2212 1274 938 1976 1155 821 321 728 874 1690 

5 அய்யம்பாலளயம் 993 604 389 866 551 315 265 486 99 764 

6 சின்னகள்ளிப்பட்டி 2044 1291 753 1928 1234 694 516 840 554 1814 

7 இல்லப்பநத்தம் 4474 2958 1516 3279 2385 894 571 400 1834 4781 

8 இரும்மபாலற 4686 2697 1989 4363 2562 1801 1189 1532 1450 3315 

9 கணுவக்கலர 1559 915 644 1521 905 616 272 985 262 1087 

10 கரபாடி 1834 1105 729 1616 1013 603 415 504 642 1518 

11 
கரிமதாட்டம்பா

லளயம் 
1167 631 536 1090 608 482 70 709 305 701 

12 காவிலிபாலளயம் 2730 1600 1130 2412 1517 895 764 467 1107 1882 

13 குப்பனூர ் 2657 1496 1161 2385 1383 1002 674 773 871 1473 

14 குரும்பபாலளயம் 954 511 443 822 449 373 422 80 300 567 

15 குட்டகம் 1798 997 801 1755 975 780 723 435 562 1095 

16 மாதம்பாலளயம் 2700 1595 1105 2523 1502 1021 395 812 1278 2141 

17 
மங்கராசவலயபா

லளயம் 
2150 1286 864 1872 1132 740 315 816 721 1655 

18 மாராயிபாலளயம் 990 578 412 966 564 402 305 392 242 709 

19 மூடுதுலற 2390 1437 953 2232 1385 847 449 929 828 2004 

20 நல்லூர ் 4332 2784 1548 4007 2641 1366 385 833 2674 4382 

21 பலனயம்பள்ளி 3008 1762 1246 2761 1715 1046 873 905 836 2283 

22 பாசூர ் 1669 1064 605 1603 1034 569 299 381 909 1550 

23 
மபரியகள்ளிப்பட்

டி 
868 563 305 808 536 272 142 367 263 727 

24 மபாங்கலூர ் 5545 3579 1966 5308 3464 1844 490 1544 3169 6143 

25 புங்கம்பள்ளி 1150 714 436 924 589 335 119 330 455 1101 

26 
புஞ்லசபுளியம்பட்

டி 
1047 608 439 1036 608 428 316 413 287 746 

27 
மசல்லப்பம்பாலள

யம் 
684 411 273 679 408 271 113 211 346 587 

28 மசண்பகபுதூர ் 2735 1627 1108 2216 1353 863 550 1143 507 2066 
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அடட்வரண 3.43: கல்விப் பகுதியில் தகவல் பதாடை்பு மற்றும் மபாக்குவைத்து வசதிகள் 

29 
சுங்கக்காரன்பா

லளயம் 
1033 617 416 884 550 334 347 155 377 745 

30 
தசச்மபருமாபா

லளயம் 
823 438 385 754 396 358 305 252 193 352 

31 
மதாப்பம்பாலளய

ம் 
2654 1459 1195 1911 1114 797 462 792 604 1697 

32 வடக்கலூர ் 3234 1932 1302 3047 1840 1207 524 655 1296 2406 

33 விண்ணப்பள்ளி 2270 1245 1025 906 545 361 195 169 530 1280 

வ. 
எ
ண் 

ஊை் பபயை ் PO SPO PTO T PCO MP 
IC / 

CSC 
PCF 

B

S 
PBS RS 

N

H 

S

H 
MDR BTR GR 

NW

R 
FP 

1 
அக்கலரமசங்கப்பள்

ளி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

2 ஆலத்தூர ் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

3 அம்வபாதி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

4 
அன்னூர ்

வமட்டுப்பாலளயம் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 

5 அய்யம்பாலளயம் 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

6 சின்னகள்ளிப்பட்டி 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

7 இல்லப்பநத்தம் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

8 இரும்மபாலற 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

9 கணுவக்கலர 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

10 கரபாடி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

11 
கரிமதாட்டம்பாலளய

ம் 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

12 காவிலிபாலளயம் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

13 குப்பனூர ் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

14 குரும்பபாலளயம் 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

15 குட்டகம் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

16 மாதம்பாலளயம் 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

17 
மங்கராசவலயபாலள

யம் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 
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18 மாராயிபாலளயம்  2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

19 மூடுதுலற 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

20 நல்லூர ் 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 

21 பலனயம்பள்ளி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

22 பாசூர ் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

23 மபரியகள்ளிப்பட்டி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

24 மபாங்கலூர ் 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

25 புங்கம்பள்ளி 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 

26 புஞ்லசபுளியம்பட்டி   2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

27 
மசல்லப்பம்பாலளய

ம் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

28 மசண்பகபுதூர ் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

29 
சுங்கக்காரன்பாலள

யம் 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

30 
தசச்மபருமாபாலளய

ம் 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

31 மதாப்பம்பாலளயம்   2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

32 வடக்கலூர ் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

33 விண்ணப்பள்ளி 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 
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அடட்வரண 3.44: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நீை் மற்றும் வடிகால் வசதிகள் 

வ. எண் ஊை் பபயை ் TP CW UCW HP TW/BH S R/C T/P/L CD OD CT 

1 அக்கலரமசங்கப்பள்ளி 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

2 ஆலத்தூர ் 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

3 அம்வபாதி 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 

4 அன்னூர ்வமடட்ுப்பாலளயம் 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

5 அய்யம்பாலளயம் 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 

6 சின்னகள்ளிப்படட்ி 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 

7 இல்லப்பநத்தம் 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

8 இரும்மபாலற 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

9 கணுவக்கலர 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

10 கரபாடி 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

11 கரிமதாட்டம்பாலளயம் 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 

12 காவிலிபாலளயம் 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 

13 குப்பனூர ் 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 

14 குரும்பபாலளயம் 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

15 குட்டகம் 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 

16 மாதம்பாலளயம் 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

17 மங்கராசவலயபாலளயம் 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 

18 மாராயிபாலளயம்  1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 

19 மூடுதுலற 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

20 நல்லூர ் 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 

21 பலனயம்பள்ளி 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

22 பாசூர ் 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

23 மபரியகள்ளிப்பட்டி 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

24 மபாங்கலூர ் 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

25 புங்கம்பள்ளி 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

26 புஞ்லசபுளியம்பட்டி   1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

27 மசல்லப்பம்பாலளயம் 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 

28 மசண்பகபுதூர ் 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

29 சுங்கக்காரன்பாலளயம் 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

30 தசச்மபருமாபாலளயம் 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 

31 மதாப்பம்பாலளயம்   1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

32 வடக்கலூர ் 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

33 விண்ணப்பள்ளி 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

சுருக்கங்கள்: T - குோய் நீர;் R / C - ஆறு / கால்வாய்; CW - மூடப்பட்ட கிணறு; T/P/L - மதாட்டி / குளம் / ஏரி; UCW - மூடப்படாத கிணறு; CD - மூடப்பட்ட வடிகால்; HP - லக 
இலறப்பொன்; OD - திறந்த வடிகால்; TW/BH - குோய் / ஆே்துலள கிணறு; CT - மபாது மக்களுக்கான சமூக கழிப்பலற வளாகம்; S - வசந்தம் 

குறிப்பு – 1 - கிராமத்திற்குள் கிலடக்கும்; 2 – கிலடக்கவில்லல 
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அடட்வரண 3.45: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மற்ற வசதிகள் 

வ. 
எ
ண் 

ஊை் பபயை ் ATM CB COB ACS SHG 
PD

S 
RM AMS 

N

C 
NC-AC CC SF PL NPS APS BDRO PS 

1 
அக்கலரமசங்கப்

பள்ளி 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

2 ஆலத்தூர ் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 அம்வபாதி 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 

அன்னூர ்

வமடட்ுப்பாலளய
ம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

5 அய்யம்பாலளயம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

6 
சின்னகள்ளிப்பட்

டி 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

7 இல்லப்பநத்தம் 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

8 இரும்மபாலற 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

9 கணுவக்கலர 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

10 கரபாடி 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

11 
கரிமதாட்டம்பா

லளயம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 

12 காவிலிபாலளயம் 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 குப்பனூர ் 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

14 குரும்பபாலளயம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 

15 குட்டகம் 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

16 மாதம்பாலளயம் 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

17 
மங்கராசவலயபா

லளயம் 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 

18 மாராயிபாலளயம்  2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

19 மூடுதுலற 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

20 நல்லூர ் 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 பலனயம்பள்ளி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

22 பாசூர ் 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 
மபரியகள்ளிப்பட்

டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

24 மபாங்கலூர ் 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

25 புங்கம்பள்ளி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 
புஞ்லசபுளியம்பட்

டி   2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

27 
மசல்லப்பம்பா

லளயம் 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 

28 மசண்பகபுதூர ் 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
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29 
சுங்கக்காரன்பா

லளயம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 

30 
தசச்மபருமாபா

லளயம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 

31 
மதாப்பம்பாலளய

ம்   2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

32 வடக்கலூர ் 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

33 விண்ணப்பள்ளி 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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அடட்வரண 3.46: படிப்புப் பகுதியில் உள்ள கல்வி வசதிகள் 

  PPS PS MS SS SSS DC EC MC MI PT VTS SSD 

வ. எண் ஊை் பபயை ் G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P 

1 அக்கலரமசங்கப்பள்ளி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 ஆலத்தூர ் 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

3 அம்வபாதி 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 அன்னூர ்வமடட்ுப்பாலளயம் 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 அய்யம்பாலளயம் 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 சின்னகள்ளிப்படட்ி 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 இல்லப்பநத்தம் 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 இரும்மபாலற 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 கணுவக்கலர 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 கரபாடி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 கரிமதாட்டம்பாலளயம் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 காவிலிபாலளயம் 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 குப்பனூர ் 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 குரும்பபாலளயம் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 குட்டகம் 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 மாதம்பாலளயம் 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

17 மங்கராசவலயபாலளயம் 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 மாராயிபாலளயம்  1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 மூடுதுலற 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 நல்லூர ் 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

21 பலனயம்பள்ளி 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

22 பாசூர ் 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 மபரியகள்ளிப்பட்டி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 மபாங்கலூர ் 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

25 புங்கம்பள்ளி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

26 புஞ்லசபுளியம்பட்டி   1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 மசல்லப்பம்பாலளயம் 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

28 மசண்பகபுதூர ் 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

29 சுங்கக்காரன்பாலளயம் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

30 தசச்மபருமாபாலளயம் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

31 மதாப்பம்பாலளயம்   1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

32 வடக்கலூர ் 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

33 விண்ணப்பள்ளி 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

சுருக்கங்கள் : PPS- முன் ஆரம்ப பள்ளி; SSS-முதுநிலல வமல்நிலலப் பள்ளி; DC- பட்ட ் பள்ளி; PT-பாலிமடக்னிக்; PS-ஆரம்ப பள்ளி; G-அரசு; EC-மபாறியியல் கல்லூரி; VTS-

மதாழிற்பயிற்சி பள்ளி /ITI; MS-நடுநிலலப் பள்ளி; P-தனியார;் MC-மருத்துவக் கல்லூரி; SSD- ஊனமுற்வறாருக்கான சிறப்புப் பள்ளி; SS-வமல்நிலலப் பள்ளி; MI-வமலாண்லம 

கல்லூரி/நிறுவனம்; 

குறிப்பு – 1 - கிராமத்திற்குள் கிலடக்கும்; 2 - கிலடக்கவில்லல 
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அடட்வரண 3.47: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மருத்துவ வசதிகள் 

வ. எண் ஊை் பபயை ் CHC PHC PHSC MCW TBC HA HAM D VH MHC FWC NGM-I/O 

1 அக்கலரமசங்கப்பள்ளி 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 c 

2 ஆலத்தூர ் 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 b 

3 அம்வபாதி 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 c 

4 அன்னூர ்வமடட்ுப்பாலளயம் 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 b 

5 அய்யம்பாலளயம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 

6 சின்னகள்ளிப்படட்ி 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1   

7 இல்லப்பநத்தம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

8 இரும்மபாலற 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1   

9 கணுவக்கலர 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 c 

10 கரபாடி 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

11 கரிமதாட்டம்பாலளயம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 

12 காவிலிபாலளயம் 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 a 

13 குப்பனூர ் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

14 குரும்பபாலளயம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

15 குட்டகம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

16 மாதம்பாலளயம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

17 மங்கராசவலயபாலளயம் 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 b 

18 மாராயிபாலளயம்  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

19 மூடுதுலற 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1   

20 நல்லூர ் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

21 பலனயம்பள்ளி 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 b 

22 பாசூர ் 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 b 

23 மபரியகள்ளிப்பட்டி 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

24 மபாங்கலூர ் 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 b 

25 புங்கம்பள்ளி 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 b 
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சுருக்கங்கள் : CHC-சமூக சுகாதார லமயம்; TBC-TB சிகிசல்சயக ்; VH- கால்நலட மருத்துவமலன; PHC-ஆரம்ப சுகாதார நிலலயம்; HA- அவலாபதி 

மருத்துவமலன; FWC-குடும்ப நல லமயம்; PHSC-பிலரமரி மெல்த ்துலண லமயம்; HAM-மாற்று மருத்துவ மருத்துவமலன; MH-மமாலபல் மெல்த ்

கிளினிக்; MCW-மகப்வபறு மற்றும் குேந்லதகள் நல லமயம்; D-  ருந்தக ்; NGM-I/O- வநாயாளிகள் மற்றும் மவளியில் அரசு அல்லாத மருத்துவ வசதிகள் 

குறிப்பு – 1 - கிராமத்திற்குள் கிலடக்கும்; 2 -  <5kms  b- வசதி> 10kms இல் கிலடக்கிறது 

ஆதாரம்: www.censusindia.gov.in - இந்தியாவின் தமிே்நாடு மக்கள் மதாலகக் கணக்மகடுப்பு – 2011

26 புஞ்லசபுளியம்பட்டி   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

27 மசல்லப்பம்பாலளயம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

28 மசண்பகபுதூர ் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

29 சுங்கக்காரன்பாலளயம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

30 தசச்மபருமாபாலளயம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

31 மதாப்பம்பாலளயம்   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

32 வடக்கலூர ் 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 b 

33 விண்ணப்பள்ளி 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1   
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3.6.6 பைிந்துரை மற்றும் பைிந்துரை 

• கல்வி மற்றும் சிறந்த வாே்வாதாரத்லதப் மபற மக்களுக்கு விழிப்புணரவ்ு 

ஏற்படுத்த விழிப்புணரவ்ு நிகே்சச்ி நடத்தப்பட உள்ளது. 

• மக்கள் சுயமதாழில் மசய்பவரக்ளாக, குறிப்பாக மபண்கள் மற்றும் வவலலயற்ற 

இலளஞரக்ளுக்கு மதாழில் பயிற்சித் திட்டத்லத ஏற்பாடு மசய்யலாம். 

• தகுதி மற்றும் திறன்களின் அடிப்பலடயில் உள்ளூர ் சமூகம் விரும்பப்படலாம். 

நீண்ட கால மற்றும் குறுகிய கால வவலல வாய்ப்புகலள உருவாக்க முடியும். 

• மருத்துவ வசதிகலள எளிதாகப் மபறுவதற்கு சுகாதாரப் பாதுகாப்பு லமயம் 

மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் வசதி ஆகியலவ மக்களுக்கு வேங்கப்படலாம். ஆபத்துகலள 

உள்ளடக்கிய சிகிசல்சக்காக மதாலலதூர இடங்களுக்குச ்மசல்வலதத் தவிரக்்க, 

அந்த இடத்தில் மகப்வபறு வசதிலய ஏற்படுத்த வவண்டும். அதுமடட்ுமின்றி 

இப்பகுதிகள் பல்வவறு வநாய்களால் பாதிக்கப்படும் பகுதிகளாக இருப்பதால், 

திட்டத்லதச ் சுற்றியுள்ள கிராம மக்களுக்கு சிறந்த சுகாதார வசதிகலள 

வேங்குவதற்கு முன்னுரிலம அடிப்பலடயில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய 

மருத்துவமலனலய லமயமான இடத்தில் திறக்க வவண்டும். 

• ஒரு மசயல் திட்டத்லத உருவாக்கும் வபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் கீே் வரும் மக்கலளக் கண்டறிவது மிகவும் 

முக்கியம். எனவவ மசயல் திட்டங்கலள உருவாக்கும் வபாது சிறப்பு 

ஏற்பாடுகளுடன் இந்த குழுக்களுக்கு சிறப்பு கவனம் மசலுத்த முடியும். 

3.6.7 சுருக்கம் & முடிவு 

கணக்மகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களின் சமூக-மபாருளாதார ஆய்வு, அதன் 

மக்கள்மதாலக, சராசரி குடும்ப அளவு, எழுத்தறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

வபான்றவற்லறப் பற்றிய மதளிவான படத்லத அளிக்கிறது. வமலும் மக்கள் மதாலகயில் 

ஒரு பகுதியினர ்தங்களுலடய நாளுக்கு நாள் இயங்குவதற்கு நிரந்தர வவலல இல்லாமல் 

அவதிப்படுவதும் கண்டறியப்படட்ுள்ளது. நாள் வாே்க்லக. நீண்ட கால அடிப்பலடயில் 

தங்களுலடய நிலலத்தன்லமக்காக ஓரளவு வருமானம் ஈட்ட வவண்டும் என்பவத 

அவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள வவலல வாய்ப்லப 

வமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர ்மக்களுக்கு முன்னுரிலம வவலலகலள வேங்குவலத 

வநாக்கமாகக் மகாண்டது மற்றும் அலதமயாட்டி சமூக தரத்லத வமம்படுத்தும்.
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அத்தியாயம் 4: எதிை்பாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

4.0 பபாது தகவல் 

 முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லகயின் காரணமாக பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் 

பண்புகளில் வநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்புகள், மசயல்பாடட்ு 

மற்றும் பிந்லதய மசயல்பாட்டின் வபாது சுற்றியுள்ள சூேலில் உருவாக்கப்படும். கனிம 

லவப்புகளின் நிகே்வு, குறிப்பிட்ட தளம், அவற்றின் சுரண்டல், மபரும்பாலும், சூேல் நட்பு 

மசயல்பாடல்டத் தவிர அனுமதிக்காது. நிலலயான வளரச்ச்ிலய உறுதிமசய்யும் 

வலகயில் சுற்றுசச்ூேல் சமநிலலலய பராமரிக்கும் வலகயில் முலறகள் 

வதரந்்மதடுக்கப்பட வவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்லகயுடன் சுற்றுசச்ூேலலத் தக்கலவக்க, தற்வபாதுள்ள சுற்றுசச்ூேல் 

சூே்நிலலயில் ஆய்வுகலள வமற்மகாள்வது மற்றும் பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் கூறுகளின் 

தாக்கத்லத மதிப்பிடுவது அவசியம். நிலலயான வளங்கலளப் பிரிதம்தடுப்பதற்கான 

மபாருத்தமான வமலாண்லமத் திட்டங்கலள உருவாக்க இது உதவும். 

இயற்பியல் சூேலின் தாக்கங்கலளக் கணிக்க பல அறிவியல் நுட்பங்கள் மற்றும் 

வழிமுலறகள் உள்ளன. மாசுபாட்டின் மூலங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூேலின் பல்வவறு 

கூறுகளுக்கு இலடவய உள்ள காரண-விலளவு உறவுகலள அளவுவகாலாக விவரிக்க 

கணித மாதிரிகள் சிறந்த கருவிகளாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட சூே்நிலலக்கான மாதிரிலய 

அலடயாளம் கண்டு சரிபாரக்்க முடியாத சந்தரப்்பங்களில், தரக்்கரீதியான பகுத்தறிவு / 

ஆவலாசலன / எக்ஸ்ட்ராவபாவலஷன் அடிப்பலடயில் கணிப்புகள் வந்துள்ளன. 

சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டில் பின்வரும் அளவுருக்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தலவ 

மற்றும் விரிவாக விவாதிக்கப்படுகின்றன   

• நில சூேல் 

• மண் சூேல் 

• நீர ்சூேல் 

• காற்று சூேல் 

• இலரசச்ல் சூேல் 

• சமூக மபாருளாதார சூேல் 

• உயிரியல் சூேல் 
 

திட்ட தளத்தில் அடிப்பலட சுற்றுசச்ூேல் நிலலயின் அடிப்பலடயில், 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூேல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அலடயாளம் காணப்பட்டு, 

அளவிடப்படுகின்றன மற்றும் மதிப்பிடப்படுகின்றன.  

 

 

 

 

 

 

 



 

134 

 

4.1 நிலச ்சூழல்: 

4.1.2 எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

• நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்காலிக மாற்றம். 

• நிலப்பரப்பில் மாற்றம்: சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் சுரங்க குத்தலகப் 

பகுதியின் நிலப்பரப்பு மாறும். 

• கனரக வாகனங்களின் இயக்கம் சில வநரங்களில் விவசாய நிலங்கள், மனிதரக்ள் 

வசிக்கும் இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் வபான்றவற்றால் சிக்கல்கலள 

ஏற்படுத்துவவதாடு, வபாக்குவரத்து பாதிப்புகலளயும் ஏற்படுத்துகிறது. 

•  நிலத்தின் சீரழிவு காரணமாக லமய மண்டலத்தின் அேகியல் சூேல் 

பாதிக்கப்படலாம். 

• மலேக்காலத்தில் நிலவவலலகள் மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் நிலறந்த நீர ் நீர ்

வழிகளில் நுலேவதற்கான சாத்தியத்லத அதிகரிக்கிறது. 

• சரியான கவனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், மவளிப்படும் வவலலப் பகுதியிலிருந்து 

கழுவி, நீரின் ஓட்டத்லத அலடத்துவிடச ் மசய்யலாம் மற்றும் நீர ் ஓட்டத்தின் 

வண்டல் மண்லணயும் ஏற்படுத்தலாம். 

 

4.1.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சுரங்க மசயல்பாடு படிப்படியாக மதாகுதிகளில் மடட்ுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

வதாண்டுதல் படிப்படியாக வமற்மகாள்ளப்படும், வமலும் பசுலம அரண் கட்டம் 

வாரியான வமம்பாடு வபான்ற பிற குலறப்பு நடவடிக்லககளுடன். 

• குவாரி குழிகலளச ் சுற்றிலும் வதாட்ட வடிகால்கலள அலமத்தல் மற்றும் மலேயின் 

வபாது நிலத்தடி நீரால் ஏற்படும் அரிப்லபத் தடுக்கவும் மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட 

பகுதிக்குள் பல்வவறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீலரச ் வசகரிப்பதற்காகவும் தாே்வான 

இடங்களில் ஆக்கப்பூரவ்மான இடத்தில் தடுப்பலண கடட்ுதல். 

• பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள் எல்லலயில் பசுலம அரண் வமம்பாடு. மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட 

குழியில் வசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுலமக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குழிகளின் வமல் மபஞ்சுகள், 

பாதுகாப்புத் தலட வபான்றவற்றில் அடரத்்தியான வதாட்டம் வமற்மகாள்ளப்படும். 

• கருத்தியல் நிலலயில், குவாரியின் நில பயன்பாடட்ு முலற பசுலம அரண் பகுதி 

மற்றும் தற்காலிக நீரத்்வதக்கமாக மாற்றப்படும். 

• அேகியல் அடிப்பலடயில், குவாரிலயச ் சுற்றியுள்ள இயற்லகயான தாவரங்கள் 

தக்கலவக்கப்படும் (உதாரணமாக, 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தலட மற்றும் பிற பாதுகாப்பு 

வேங்கப்படுவது வபான்றலவ) தூசி உமிே்லவக் குலறக்க உதவும். 

• கருத்தியல் நிலலயிவலவய முலறயான வவலிகள் அலமக்கப்படும், மபாதுமக்கள் 

மற்றும் கால்நலடகளின் உள்ளாரந்்த நுலேலவத் தடுக்க, 24 மணி வநரமும் பாதுகாப்பு 

வபாடப்படும்.    
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4.1.3 மண் சூழல் 

 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியானது கிராவல் மற்றும் சிலதவு பாலற 

உருவாக்கம் மற்றும் சராசரி தடிமன் சுமார ்4 மீ (2மீ  கிராவல் + 2m சிலதவு பாலற) ஒரு 

மமல்லிய அடுக்கு மூடப்பட்டிருக்கும், வதாண்டப்பட்ட சரலள திறந்த சந்லதயில் 

வதலவப்படும் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு விற்கப்படும். 

 4.1.4 மண் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

 அைிப்பு மற்றும் வண்டல் (பாதுகாப்பான தாவர உலறகலள அகற்றுதல்; 

வமற்பரப்பு அடுக்குகலள விட குலறவான பரவலான அல்லது அதிக அரிக்கும் தன்லம 

மகாண்ட மண்ணின் அடிவானங்கலள மவளிப்படுத்துதல்; மலேலய உறிஞ்சும் 

மண்ணின் திறன் குலறதல்; மசறிவு மற்றும் வவகம் காரணமாக புயல்-நீர ் ஓட்டத்தில் 

அதிகரித்த ஆற்றல் ; மற்றும் தாவரங்கலள நிறுவுவதற்குப் மபாருத்தமற்ற வமற்பரப்புப் 

மபாருடக்ளின் மவளிப்பாடு). 

4.1.5 மண் பாதுகாப்பிற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

▪ ஓட்டம் திலசதிருப்பல் - குவாரி வவலல மசய்யும் பகுதிகளுக்குள் வமற்பரப்பு 

ஓட்டங்கள் நுலேவலதத் தடுக்க திட்ட எல்லலலயச ் சுற்றி வதாட்ட வடிகால்கள் 

கட்டப்படும். மற்றும் தாவர இயற்லக வடிகால் பாலதகளில் மவளிவயற்றப்படும், 

அல்லது அரிப்புக்கு எதிராக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுவதும் 

விநிவயாகிக்கப்படும் ஓட்டம். 

▪ வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து மவளிவயறும் நீர ்வண்டல் 

குளங்கலள வநாக்கி அனுப்பப்படும். இலவ வண்டலலப் பிடிக்கின்றன மற்றும் 

குவாரி தளத்தில் இருந்து ஓட்டம் மவளிவயற்றப்படுவதற்கு முன்பு 

இலடநிறுத்தப்பட்ட வண்டல் சுலமகலளக் குலறக்கின்றன. வண்டல் குளங்கள் 

ஓடுதல், தக்கலவக்கும் வநரம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில் வடிவலமக்கப்பட வவண்டும். விரும்பிய முடிலவ அலடய 

மதாடரச்ச்ியான வண்டல் குளங்கலள வேங்க வவண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். 

▪ தாவரங்கலளத் தக்கலவத்தல் - முடிந்தவலர தளத்தில் இருக்கும் தாவரங்கலளத் 
தக்கலவக்கவும் அல்லது மீண்டும் நடவு மசய்யவும். 

▪ கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரித்தல் - அரிப்புக் கடட்ுப்பாடட்ு அலமப்புகளின் 

வாராந்திர கண்காணிப்பு மற்றும் தினசரி பராமரிப்பு, இதனால் அலவ 

மலேக்காலத்தில் சிறப்பாகச ்மசயல்படும் 

4.1.6 கழிவுத் பதாட்டி மமலாண்ரம 

இந்த சாதாரண கல் குவாரி நடவடிக்லகயில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்லல. அகற்றப்பட்ட முழுப் மபாருடக்ளும் பயன்படுத்தப்படும் (100%).   

 

4.2 நீை் சூழல்  

4.2.1 அரனத்து முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களிலிருந்தும் எதிை்பாைக்்கப்படும் 

தாக்கம் 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் மதாடரப்ுலடய மசயல்பாடுகளால் மபாதுவாக 

மதாடரப்ுலடய நீர ்மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்: 
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o வாகனம் கழுவுவதால் கழிவு நீர ்உற்பத்தி. 

o வமற்பரப்பு மவளிப்பாடு அல்லது வவலல மசய்யும் பகுதிகளில் இருந்து கழுவுதல் 

o  வீடட்ு கழிவுநீர ்

o திட்டப் பகுதியில் வடிகால் பாலதயில் இலடயூறு 

o சுரங்க குழி நீர ்மவளிவயற்றம்  

 குத்தலக பகுதியின் கீே்பகுதியில் பருவமலேயின் வபாது வண்டல் சுலம அதிகரிப்பு 

 இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்பதால், மசயல்முலற கழிவுகள் இருக்காது. 

இயந்திரங்கலள கழுவுவதால் ஏற்படும் கழிவுகள் எண்மணய் மற்றும் கிரீஸ், 

இலடநிறுத்தப்பட்ட திடப்மபாருடக்லள மவளிவயற்றும். 

 ஊறலவக்கும் குழியிலிருந்து மவளிவயறும் கழிவுநீர ்நிலத்தடி நீர ்மட்டத்தில் ஊடுருவி 

அலத மாசுபடுத்தலாம். 

 சுரங்கம் காரணமாக வமற்பரப்பு வடிகால் பாதிக்கப்படலாம் 

 நீலரப் பிரிதம்தடுப்பது நீரம்ட்டத்லத குலறப்பதற்கு வழிவகுக்கும் 

KLD இல் தண்ணீர ்வதலவகள் விவரம் கீவே மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது: 

அட்டவரண 4.1: தண்ணீை் மதரவகள்   

முன்பமாழிவு – P1 

*மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 1.1 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் வதங்கியுள்ள மலேநீர ்/நீரந்ிலல 

பசுலம அரண் வளரச்ச்ி 0.6 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் வதங்கியுள்ள மலேநீர ்/நீரந்ிலல 

உள்நாடட்ு வநாக்கம் 0.3 KLD நீரந்ிலலகள் 

பமாத்தம் 2.0 KLD 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டத்திற்கு முந்லதய சாத்தியக்கூறு அறிக்லக. 

 

4.2.2 அந்தந்த தனிப்பட்ட முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கான பபாதுவான 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

▪ உத்வதச சுரங்க குத்தலக பகுதியில் வதாட்ட வடிகால், தீரவ்ு மதாட்டி கட்டப்படும். 

வதாட்ட வடிகால் மசட்டில்லிங் மதாட்டியுடன் இலணக்கப்படட்ு, வண்டல் 

படிவுகளில் சிக்கி, மதளிவான நீர ் மடட்ுவம இயற்லக வடிகால்க்கு 

மவளிவயற்றப்படும்.  

▪ மலேநீர ்சுரங்கக் குழிகளில் சம்ப்பில் வசகரிக்கப்படட்ு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ பரப்பு 

அலமக்கும் மதாட்டிக்கு மவளிவயற்ற அனுமதிக்கப்படும். இந்த வசகரிக்கப்படும் 

தண்ணீர,் தூசிலய அடக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய இடங்களுக்கும், 

பசுலம மண்டலத்லத வளரப்்பதற்கும் நியாயமான முலறயில் 

பயன்படுத்தப்படும். முன்மமாழிபவர ் மலேநீர ் வசகரிப்பு அலமப்பின் ஒரு 

பகுதியாக மலேநீலர வசகரித்து நீதித்துலறயில் பயன்படுத்துவார.் 

▪ உள் சரிவுகளுடன் கூடிய மபஞ்சுகலள வேங்குதல் மற்றும் வடிகால் மற்றும் 

கால்வாய்களின் அலமப்பு மூலம், மலே நீலர சுற்றியுள்ள வடிகால்களில் இறங்க 
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அனுமதிக்கிறது, இதனால் நீர ் கடட்ுப்பாடற்ற வம்சாவளியில் ஏற்படும் அரிப்பு 

மற்றும் நீர ்வதக்கத்தின் விலளவுகலள குலறக்கிறது. 

▪ புயலின் வபாது வசகரிக்கப்படும் நீலர தூசிலய அடக்குவதற்கும் 

சுரங்கங்களுக்குள் பசுலம அரண் வமம்பாட்டிற்கும் மீண்டும் பயன்படுத்தவும் 

▪ எண்மணய்கள் மற்றும் கிரீஸ்கலள அகற்ற இலடமறிக்கும் மபாறிகள்/எண்மணய் 

பிரிப்பான்கலள நிறுவுதல். டிப்பர ்வாஷ்-டவுன் வசதி மற்றும் இயந்திர பராமரிப்பு 

முற்றத்தில் இருந்து தண்ணீர,் அதன் மறுபயன்பாட்டிற்கு முன் இலடமறிக்கும் 

மபாறிகள்/எண்மணய் பிரிப்பான்கள் வழியாக மசல்லும்; 

▪ மலேக்காலங்களில் இலடநிறுத்தப்பட்ட திடப்மபாருடக்லள 

நிலலநிறுத்துவதற்கு உதவ, flocculating அல்லது coagulating முகவரக்லளப் 

பயன்படுத்துதல்; 

▪ குவாரி குழி நீர ் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர ் தரத்லத 

அவ்வப்வபாது (ஒவ்மவாரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒரு முலற) பகுப்பாய்வு 

▪ ஊறலவக்கும் குழிகள் அலதத் மதாடரந்்து ML இல் வேங்கப்படும் தள அலுவலகம் 

மற்றும் சிறுநீர ்கழிப்பலறகள் / கழிப்பலறகளில் இருந்து வீடட்ு கழிவுநீர ்மசப்டிக் 

வடங்கில் மவளிவயற்றப்படுகிறது.   

▪ சுரங்கத்தில் இருந்து மவளிவயறும் கழிவு நீர,் தூசிலய அடக்குவதற்கும், 

மரங்கலள நடுவதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், மதாட்டிகளில் 

சுத்திகரிக்கப்படும். 

▪ மலேக்காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி வமற்மகாள்ளப்படும் 

▪ வேக்கமான கண்காணிப்பு (ஒவ்மவாரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒரு முலற) மற்றும் 

திறந்த கிணறு, ஆே்துலள கிணறுகள் மற்றும் வமற்பரப்பு நீரில் உள்ள நீரின் 

தரத்லத பகுப்பாய்வு மசய்தல் 

4.3 காற்று சூழல்  

4.3.1. அரனத்து முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களிலிருந்தும் எதிை்பாைக்்கப்படும் 

தாக்கம்  

 சுரங்கவவலலயின் வபாது, வதாண்டுதல், துலளயிடுதல், மவடித்தல் மற்றும் 

மபாருடக்லள மகாண்டு மசல்வது வபான்ற பல்வவறு நிலலகளில், குறிப்பிட்ட மபாருள் 

(PM), சல்பர ் லட ஆக்லசடு வபான்ற வாயுக்கள், வாகன மவளிவயற்றத்திலிருந்து 

லநட்ரென் ஆக்லசடுகள் ஆகியலவ முக்கிய காற்று மாசுபாடுகளாகும். 

 மவடிமருந்து முழுலமயலடயாமல் மவடிப்பதால் ஏற்படும் நசச்ு வாயுக்கள் சில 

வநரங்களில் காற்லற மாசுபடுத்தலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்லககளில் இருந்து மவளிவயறும் தப்பிவயாடிய தூசி, தப்பிவயாடிய 

தூசிக்கு வநரடியாக மவளிப்படும் சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள் மீது விலளலவ 

ஏற்படுத்தலாம். 

 அவத வநரத்தில், காற்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தலக 

பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் குடிவயறலாம். 



 

138 

 

4.3.1.1 அரனத்து முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களிலிருந்தும் அதிகைிக்கும் பசறிவின் 

மாதிைியாக்கம் 

மவளிப்படும் பகுதிகளின் காற்று அரிப்பு மற்றும் குவாரி மசயல்பாட்டின் மூலம் 

உருவாகும் காற்றில் பரவும் துகள்கள் மற்றும் வபாக்குவரத்து முக்கியமாக PM10 & PM2.5 

மற்றும் சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2) & லநட்ரென் ஆக்லசடுகள் (NOx) ஆகியவற்றின் 

மவளிவயற்றம் திட்டப் பகுதியில் உள்ள காற்று மாசுபாட்டிற்கு, இழுத்துச ் மசல்லும் 

சாலலகவள காரணம். 

இவதவபால், சாதாரண கற்கலள ஏற்றுதல் - இறக்குதல் மற்றும் மகாண்டு மசல்வது, 

மவளிப்படும் பகுதியில் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் 

ஆகியலவ மாசுபாட்டிற்கு காரணமாகின்றன. இது திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

சுற்றுப்புற காற்று சூேலில் தாக்கத்லத ஏற்படுத்துகிறது. 

இந்த குவாரி மசயல்பாட்டின் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் அதிகரிக்கும் 

மசறிவு மற்றும் திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் குவாரி நடவடிக்லககளால் 

ஏற்படும் உமிே்வு நிகர அதிகரிப்பு ஆகியலவ AERMOD மமன்மபாருலளப் பயன்படுத்தி 

திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் கணிக்கப்படுகிறது.   

நில வமம்பாடு கட்டம், சுரங்க மசயல்முலற மற்றும் வபாக்குவரத்து ஆகியவற்றின் 

வபாது சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் மதாடரப்ுலடய மசயல்பாடுகளால் காற்று 

சுற்றுசச்ூேலின் தாக்கம் ஏற்படுகிறது. சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2), வதாண்டுதல் / 

ஏற்றுதல் கருவிகள் மற்றும் வபாக்குவரத்து சாலலகளில் மசல்லும் வாகனங்கள் 

ஆகியவற்றின் காரணமாக லநட்ரென் ஆக்லசடுகள் (NOx) மவளிவயற்றம் மிகக் குலறவு. 

ஏற்றுதல் – சாதாரண கல்லல இறக்குதல் மற்றும் மகாண்டு மசல்வது, மவளிப்படும் 

பகுதியின் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியலவ சுரங்க 

நடவடிக்லககளில் முக்கிய மாசுபடுத்தும் மூலமாக அப்பகுதியின் சுற்றுப்புற காற்லறப் 

பாதிக்கிறது. மூன்று முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளின் ஒடட்ுமமாத்த உற்பத்திலயக் 

கருத்தில் மகாண்டு காற்று சுற்றுசச்ூேலில் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் கணிப்பு 

வமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளது. AERMOD மமன்மபாருளில் திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் 

காற்று சூேல் மற்றும் உமிே்வுகளில் நிகர அதிகரிப்பு. 

4.3.2.1 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

உமிே்வு காரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதித்துவ மதிப்பாகும், இது வளிமண்டலத்தில் 

மவளியிடப்பட்ட மாசுபாட்டின் அளலவ அந்த மாசுபடுத்தியின் மவளியீட்வடாடு 

மதாடரப்ுலடய மசயலுடன் மதாடரப்ுபடுத்த முயற்சிக்கிறது. 

உமிே்வு மதிப்பீட்டிற்கான மபாதுவான சமன்பாடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

இதில்: 

E = உமிே்வுகள்; 

A = மசயல்பாடட்ு விகிதம்; 

EF = உமிே்வு காரணி, மற்றும் 

ER =ஒடட்ுமமாத்த உமிே்வு குலறப்பு திறன், % 
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முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லகயானது நிலத்லத தயார ் மசய்தல், 

வதாண்டுதல், சாதாரண கல்லலக் லகயாளுதல் மற்றும் வபாக்குவரத்து வபான்ற பல்வவறு 

மசயல்பாடுகலள உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான USEPA- உமிே்வு மதிப்பீடட்ு 

மதாழில்நுட்ப லகவயடு அடிப்பலடயில் இந்த நடவடிக்லககள் முலறயாக பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்படட்ு, வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான உமிே்வுகலள வரவலேத்து 

மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வுகள் அட்டவலண 4-2 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண 4.2: PM10க்கு மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.096857688 g/s 

மவடித்தல் புள்ளி ஆதாரம் 0.002061982 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.044260055 g/s 

சுரங்க சாலல வரி ஆதாரம் 0.002497247 g/s 

மமாத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.064166719 g/s 

அட்டவரண 4.3: SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு  மூல வரக மதிப்பு அலகு 

மமாத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.001051607 g/s 

அட்டவரண 4.4: NOX க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

மமாத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.000074080 g/s 

 

4.3.2 கணக்கீடு மற்றும் மாதிைி விவைங்களின் கட்டரமப்பின் மவரல   

 வமற்கூறிய உள்ளடீுகலளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், குவாரி நடவடிக்லககளால் 

நிலத்தடி மசறிவுகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

தாக்கத்தின் அதிகரிப்பு மசறிவு ஆகியவற்லற அறிய மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது. ஏற்பிகளின் 

மீது காற்று மாசுபடுத்திகளின் விலளவு மாசுபடுத்திகளின் மசறிவு மற்றும் 

வளிமண்டலத்தில் அவற்றின் பரவல் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது. காற்று தர 

மாதிரியாக்கம் என்பது காற்று மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககலள முன்னறிவித்தல், 

திட்டமிடுதல் மற்றும் மதிப்பீடு மசய்தல் மற்றும் ஒழுங்குமுலற தரநிலலகலள பூரத்்தி 

மசய்வதற்கான உமிே்வு கடட்ுப்பாட்டிற்கான வதலவகலள அலடயாளம் காண்பது 

மற்றும் குவாரி நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் பாதிப்லபக் குலறக்கும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககலளப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். 

சஸ்மபண்டட் பாரட்்டிகுவலட் வமட்டர ் (SPM) என்பது குவாரி நடவடிக்லககளின் வபாது 

ஏற்படும் முக்கிய மாசுபாடு ஆகும். எக்ஸ்கவவட்டர,் துலளயிடுதல், மவடித்தல் 

(எப்வபாதாவது), வபாக்குவரத்தின் வபாது வாகனங்கலள ஏற்றுதல் மற்றும் இயக்கம் 
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ஆகியவற்றின் தாக்கம் மற்றும் காற்றின் வவகம், காற்றின் திலச, மவப்பநிலல, 

மலேப்மபாழிவு, ஈரப்பதம் மற்றும் வமக மூட்டம் வபான்ற வானிலல அளவுருக்கள் 

ஆகியலவ கணிப்பில் அடங்கும். 

பல்வவறு இடங்களில் ஒவ்மவாரு ஏற்பியிலும் தனித்தனியாக தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு மூலத்லதச ் சுற்றி 10 கிமீ மதாலலவில் தாக்கம் கணிக்கப்பட்டது 

மற்றும் திட்ட தளத்தில் அதிகபடச் அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. குலறந்த மற்றும் மிதமான 

காற்றின் வவகம் காரணமாக PM10 இன் அதிகபட்ச தாக்கம் மூலத்திற்கு அருகில் 

காணப்பட்டது. ஒருங்கிலணந்த தாக்கங்கள் காரணமாக PM10 இன் மமாத்த ஜிஎல்சிலய 

கணிக்க முன்மமாழியப்பட்ட தளத்தில் கண்காணிக்கப்பட்ட அடிப்பலட வரி தரவுகளில் 

PM10 இன் அதிகரிப்பு மதிப்பு மிலகப்படுத்தப்பட்டது. 

படம் 4.1: ஏை்மமாட் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 

 

    

படம் 4.2: PM10 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.3: SO2 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 

      

படம் 4.4: NOX இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

     

படம் 4.5: தப்பிமயாடிய தூசியின் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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4.3.2.1  

மாதிைி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) இன் பிந்லதய திட்ட முடிவு மசறிவுகள் கீவே உள்ள 

அட்டவலணயில் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன: 

அட்டவரண 4.5: PM10 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்
ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 
PM10 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 
(μg/m3) 

பமாத்த 
PM10 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
11°22'31.12"N 

 77° 7'21.12"E 
-105 -34 43.9 15.84 59.74 

AAQ2 
11°22'20.77"N 

  77° 7'29.44"E 
143 -357 43.9 15.19 59.09 

AAQ3 
11°19'39.97"N   

77° 6'9.75"E 
-2287 -5333 41.6 4.69 46.29 

AAQ4 
11°23'27.06"N   

77° 7'12.70"E 
-367 1690 40.9 10.96 51.86 

AAQ5 
11°21'45.96"N   

77° 6'24.47"E 
-1838 -1432 39.7 8.32 48.02 

AAQ6 
11°21'16.59"N   

77° 9'28.52"E 
3785 -2343 39.5 0 39.5 

AAQ7 
11°21'2.09"N   

77° 7'51.39"E 
816 -2792 42.8 13.88 56.68 

AAQ8 
11°23'40.93"N   

77° 5'4.44"E 
-4282 2121 43.0 1.72 44.72 

அட்டவரண 4.6: PM2.5 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

PM2.5 (µg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM2.5  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(µg/m3) 

பமாத்த 

PM2.5 

(µg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
11°22'31.12"N 

77° 7'21.12"E 
-105 -34 23.8 8.93 32.73 

AAQ2 
11°22'20.77"N  

77° 7'29.44"E 
143 -357 24.0 8.52 32.52 

AAQ3 
11°19'39.97"N  

77° 6'9.75"E 
-2287 -5333 23.9 3.61 27.51 

AAQ4 
11°23'27.06"N  

77° 7'12.70"E 
-367 1690 21.7 7.00 28.7 

AAQ5 
11°21'45.96"N  

77° 6'24.47"E 
-1838 -1432 18.9 5.44 24.34 

AAQ6 
11°21'16.59"N  

77° 9'28.52"E 
3785 -2343 22.9 0 22.9 

AAQ7 
11°21'2.09"N  77° 

7'51.39"E 
816 -2792 23.2 8.00 31.2 

AAQ8 
11°23'40.93"N  

77° 5'4.44"E 
-4282 2121 23.0 2.39 25.39 
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அட்டவரண 4.7: SO2 அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

So2 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 So2 சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/m3) 

பமாத்த 

So2 

(μg/m3)(5+6) 

AAQ1 
11°22'31.12"N 

 77° 7'21.12"E 
-105 -34 9.4 2.59 11.99 

AAQ2 
11°22'20.77"N   

77° 7'29.44"E 
143 -357 9.0 2.54 11.54 

AAQ3 
11°19'39.97"N   

77° 6'9.75"E 
-2287 -5333 8.8 0 8.8 

AAQ4 
11°23'27.06"N   

77° 7'12.70"E 
-367 1690 10.6 1.71 12.31 

AAQ5 
11°21'45.96"N   

77° 6'24.47"E 
-1838 -1432 7.6 0.92 8.52 

AAQ6 
11°21'16.59"N   

77° 9'28.52"E 
3785 -2343 6.0 0 6 

AAQ7 
11°21'2.09"N   

77° 7'51.39"E 
816 -2792 7.7 2.50 10.2 

AAQ8 
11°23'40.93"N  

77°05'4.44"E 
-4282 2121 8.1 0 8.1 

 

அட்டவரண 4.8: NOX இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

Nox (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 Nox சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/m3) 

பமாத்த 

Nox 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
11°22'31.12"N 

 77° 7'21.12"E 
-105 -34 26.5 10.49 36.99 

AAQ2 
11°22'20.77"N   

77° 7'29.44"E 
143 -357 26.2 8.73 34.93 

AAQ3 
11°19'39.97"N  

 77° 6'9.75"E 
-2287 -5333 23.9 0 23.9 

AAQ4 
11°23'27.06"N   

77° 7'12.70"E 
-367 1690 23.2 5.19 28.39 

AAQ5 
11°21'45.96"N   

77° 6'24.47"E 
-1838 -1432 25.8 0 25.8 

AAQ6 
11°21'16.59"N  

 77° 9'28.52"E 
3785 -2343 26.0 0 26 

AAQ7 
11°21'2.09"N  

 77° 7'51.39"E 
816 -2792 25.6 6.58 32.18 

AAQ8 
11°23'40.93"N   

77° 5'4.44"E 
-4282 2121 26.1 0 26.1 
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அட்டவரண 4.5: தப்பிமயாடிய தூசியின் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

அடிப்பரட  

(µg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 (µg/m3) 

பமாத்தம் 

(µg/m3) 

AAQ1 
11°22'31.12"N  

77° 7'21.12"E 
-105 -34 62.99 27.10 90.09 

AAQ2 
11°22'20.77"N   

77° 7'29.44"E 
143 -357 63.46 17.06 80.52 

AAQ3 
11°19'39.97"N   

77° 6'9.75"E 
-2287 -5333 61.35 0 61.35 

AAQ4 
11°23'27.06"N   

77° 7'12.70"E 
-367 1690 60.14 0 60.14 

AAQ5 
11°21'45.96"N   

77° 6'24.47"E 
-1838 -1432 60.82 0 60.82 

AAQ6 
11°21'16.59"N   

77° 9'28.52"E 
3785 -2343 58.57 0 58.57 

AAQ7 
11°21'2.09"N   

7° 7'51.39"E 
816 -2792 61.73 6.66 68.39 

AAQ8 
11°23'40.93"N   

77° 5'4.44"E 
-4282 2121 61.70 0 61.7 

ஒடட்ுமமாத்த மசறிவு விலளவாக, அதாவது, பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

இல்லாமல் அலனத்து ஏற்பி இடங்களிலும் மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் 

மசறிவு, PM10, SO2 மற்றும் NOX க்கு முலறவய 100, 80 & 80 µg/m3 என்ற பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

NAAQ வரம்புகளுக்குள் உள்ளது. தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்வதன் 

மூலம், வளிமண்டலத்தில் உள்ள மாசு அளவுகலள வமலும் கடட்ுப்படுத்தலாம்.     

4.3.4. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 துலளயிடுதல் - மூலத்திலுள்ள தூசிலயக் கடட்ுப்படுத்த, ஈரமான துலளயிடல் 

பயிற்சி மசய்யப்படும். தண்ணீர ் பற்றாக்குலற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-வொல் 

காலரின் வாயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உலர ் துலளயிடுவதற்கு மபாருத்தமான 

வடிவலமக்கப்பட்ட தூசி பிரிதம்தடுக்கும் கருவி வேங்கப்படும். 

ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்: - 

▪ இந்த அலமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகில் அடக்கப்படுகிறது. தூசி 

அடக்குமுலற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூேல் மதாழில் 

வசதி மற்றும் ஆவராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து வமம்படுத்தப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தால், இயந்திரம், கம்ப்ரசர ் வபான்றவற்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

▪ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

▪ துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தின் பாரல்வத் திறன் வமம்படுத்தப்படும், இதன் 

விலளவாக பாதுகாப்பான வவலல நிலலலமகள் ஏற்படும். 
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பவடித்தல் - 

• அதிக சுலம மற்றும் வானிலல உள்ள பகுதிலய அகற்ற மடட்ுவம மவடித்தல் 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

• உள்ளூர ் நிலலலமகளுக்கு ஏற்றவாறு மவடிக்கும் வநரத்லதயும், மவடிக்கும் 

பக்கத்தில் தண்ணீர ்மதளிக்கும் வநரத்லதயும் அலமக்கவும். 

• கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு என்பது தகுந்த மவடிப்புக் கட்டணம் மற்றும் 

குறுகிய கால மடட்டவனட்டரக்லள ஏற்றுக்மகாள்வது, காலர ் மண்டலத்தில் 

வபாதுமான அளவு துலளகலள அகற்றுவது மற்றும் மவடிப்பலத நாளின் ஒரு 

குறிப்பிட்ட வநரத்திற்கு கடட்ுப்படுத்துவது, அதாவது மதிய உணவு வநரத்தில், ஒரு 

துலளக்கு கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் மற்றும் கட்டணம் துலள சுற்று. 

• மபாருடக்லள ஏற்றுவதற்கு முன், மவடித்த மபாருட்களின் மீது தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படும். 

• மதாழிலாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் வேங்கப்படும் மற்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

இழுத்துசப்சல்லும் சாரல மற்றும் மபாக்குவைத்து - 

• வபாக்குவரத்தின் வபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க, ஒரு நாலளக்கு இரண்டு 

முலற, இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகள், கற்கலள ஏற்றும் இடங்களில் தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படும். 

• கற்கலளக் மகாண்டு மசல்லுதல் பகல் வநரத்தில் வமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் 

சுலம தாரப்ாய் மகாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும். 

• தூசி உருவாகுவலதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் வவகம் 20 கிமீ/மணிக்கு 

குலறவாகவவ இருக்கும். 

• வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுக்கலளக் மகாண்டு மசல்வதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் ஆகும்; எனவவ இயந்திரங்களின் வாராந்திர 

பராமரிப்பு எரிப்பு மசயல்முலறலய வமம்படுத்துகிறது மற்றும் மாசுபாடல்டக் 

குலறக்கிறது. 

• உவலாகம் இல்லாத இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகள் பயன்பாடட்ுக்கு வரும் முன் 

வாரந்வதாறும் சுருக்கப்படும். 

• கசிலவத் தடுக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பாரம் ஏற்றுவது தவிரக்்கப்படும். 

• அலனத்து வபாக்குவரத்து வாகனங்களும் மசல்லுபடியாகும் PUC சான்றிதலே 

லவத்திருப்பது உறுதி மசய்யப்படும். 

• தளரவ்ான மபாருட்கள் குவிந்து கிடப்பலத அகற்ற, இழுத்துச ்மசல்லும் சாலலகள் 

மற்றும் சரவ்ீஸ் சாலலகலள தரப்படுத்துதல். 

பசுரம அைண் 

• டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவலதத் தடுக்க, சுரங்கப் 

பாலதகள் முழுவதும் மரங்கலள நடுதல் மற்றும் இழுத்துச ்மசல்லும் சாலலகலள 

வேக்கமான தரப்படுத்துதல் ஆகியலவ நலடமுலறப்படுத்தப்படும். 

• திட்டப் பகுதிகலளச ் சுற்றி வபாதுமான அகலத்தில் பசுலம அரண் 

உருவாக்கப்படும்.  
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பதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

• மதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வேங்கப்படும் மற்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அலனத்து சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ் ஓடட்ுநரக்ள் மத்தியில் தூசி 

முகமூடிகள் அணிவதன் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணரல்வ உறுதி 

மசய்வதற்காக வருடாந்திர மருத்துவ பரிவசாதலனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் 

பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 

• முன்மமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககளின் மசயல்திறலன 

மதிப்பிடுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுலற நடத்தப்படும்.  

4.4  ஒலி சூழல் 

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் மெசஇ்எம்எம் வபான்ற மசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகாலமயில் மக்கள் குடியிருப்பு இல்லாததால், இந்த நடவடிக்லககளால் இந்தப் 

பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு எந்தப் பிரசச்ிலனயும் ஏற்படாது. மவடித்தல் மற்றும் 

அமுக்கி மசயல்பாடு (துலளயிடுதல்) மற்றும் வபாக்குவரத்து நடவடிக்லககள் 

ஆகியவற்லறக் கருத்தில் மகாண்டு இலரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

வமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

 இந்த முக்கிய சத்தத்லத உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் காரணமாக வவலல மசய்யும் 

குழிலயச ் சுற்றியுள்ள பல்வவறு தூரங்களில் இலரசச்ல் அளலவக் கணக்கிடுவதற்கு 

கணிப்புகள் வமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளன. சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகளில் 

ஏற்படும் தாக்கத்லத மதிப்பிடுவதற்கு இலரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

வமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

 மாதிரியின் அடிப்பலட நிகே்வு ஒலியின் வடிவியல் தணிப்பு ஆகும். ஒரு கட்டத்தில் 

இலரசச்ல் வகாள அலலகலள உருவாக்குகிறது, அலவ மூலத்திலிருந்து காற்றின் 

வழியாக 1,100 அடி/வி வவகத்தில் பரவுகின்றன, முதல் அலல காலப்வபாக்கில் எப்வபாதும் 

அதிகரித்து வரும் வகாளத்லத உருவாக்குகிறது. அலல பரவும்வபாது, குறிப்பிட்ட அளவு 

ஆற்றல் வகாளத்தின் பரப்பளவில் பரவுவதால், இலரசச்லின் தீவிரம் குலறகிறது. 

மாதிரியின் அனுமானம் புள்ளி மூல உறலவ அடிப்பலடயாகக் மகாண்டது, அதாவது, 

ஒவ்மவாரு இரட்டிப்பு தூரத்திற்கும் இலரசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) குலறக்கப்படுகிறது. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

இங்வக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 மதாலலவில் அலமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூேல் நிலலலமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

வதய்மானம் ஆகும். அலனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலளலவ மடக்லகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்வவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

 

 



 

147 

 

4.4.1 எதிை்பாைத்்த தாக்கம் 

பசுலம அரண் காரணமாக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

வதலவயான உள்ளடீுகள்: 

• ஆதார தரவு 

• ஏற்பி தரவு 

• தணிப்பு காரணி 

சுரங்க மசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

மசயல்பாடுகலள கணக்கில் எடுத்துக்மகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது. அவத 

அட்டவலண 4-8 இல் பட்டியலிடப்படட்ுள்ளது. 

 
 

அட்டவரண 4.10: இயந்திைத்தால் உற்பத்தி பசய்யப்படும் பசயல்பாடு மற்றும் ஒலி 

நிரல 

வ.எண் 
இயந்திைம் / 

பசயல்பாடு 

சுற்றுசச்ூழலில் 

தாக்கம்? 

மூலத்திலிருந்து 50 அடி உயைத்தில் dB(A) 

இல் உற்பத்தி பசய்யப்படும் சத்தம்* 

1 மவடித்தல் ஆம் 94 

2 ொக் வெமர ் ஆம் 88 

3 அமுக்கி இல்லல 81 

4 Excavator இல்லல 85 

5 டிப்பர ் இல்லல 84 

பமாத்த ஒலி உற்பத்தி 95.8 

 

சுரங்க நடவடிக்லக மூலம் உற்பத்தி மசய்யப்படும் மமாத்த இலரசச்ல் 95.8 dB (A) 

ஆக கணக்கிடப்படுகிறது. மபாதுவாக மபரும்பாலான சுரங்க நடவடிக்லககள் 100-109 dB 

(A) க்கு இலடயில் சத்தத்லத உருவாக்குகின்றன. உபகரணங்கள் மற்றும் மசயல்பாடட்ு 

இலரசச்ல் அளவுகள் (அதிகபட்சம்) வதாராயமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கருதிவனாம். 

மூக்கு முன்கணிப்பு மாதிரியாக்கத்திற்கு 109 dB (A).  

அட்டவரண 4.11: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

அதிகபட்ச கண்காணிப்பு மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 

56.1 44.8 46.1 47.1 48.9 51.2 44.5 49.7 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு dB(A) 60.1 33.0 28.0 27.9 30.9 30.2 26.5 27.8 

மமாத்த கணிக்கப்பட்ட இலரசச்ல் 

நிலல dB(A) 

61.6 45.1 46.2 47.2 49.0 51.2 44.6 49.7 

லமய மண்டலத்தில் 60.1 dB (A) மற்றும் இலடயக மண்டலத்தில் 26.5 - 33.0 dB (A) 

வரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இலரசச்ல் நிலல காணப்படுகிறது. இலடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள மவவ்வவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு குலறவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் 

மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் இலரசச்லலக் குலறக்கிறது. பசுலம அரண் 

காரணமாக 4.9 dB (A) தலட விலளவாகக் குலறவலதக் கருத்தில் மகாண்டு, 

ரிமசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் 

காரணமாக ஏற்படும் ஒலி அளவு கணித சூத்திரத்தின் அடிப்பலடயில் அலமந்துள்ளது. 

வமவல உள்ள அட்டவலணயில் இருந்து, சத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கடட்ுப்பாடு) 
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விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கடட்ுப்பாடு) விதிகளின்படி, அலனத்து 

இடங்களிலும் உள்ள சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் மதாழில்துலற பகுதி (லமய 

மண்டலம்) மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி (இலடயக மண்டலம்) ஆகியவற்றின் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பலதக் காணலாம். முதன்லம விதிகள் இந்திய 

அரசிதழில், 14.2.2000 வததியிட்ட S.O. 123(E) இன் படி மவளியிடப்பட்டன, பின்னர ்S.O. 1046(E), 

வததியிட்ட 22.11.2000, S.O. 1088(E), வததி 101.210, S.2000210 (E), வததி 19.09.2006 மற்றும் S.O. 50 (E) 

வததி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூேல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீே்.). 

4.4.2 சத்தத்ரதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

சத்தத்லதக் கடட்ுப்படுத்த பின்வரும் இலரசச்ல் குலறப்பு நடவடிக்லககள் 

முன்மமாழியப்படட்ுள்ளன 

• துலளயிடும் வபாது கூரல்மயான துரப்பண பிடக்லளப் பயன்படுத்துவது 

சத்தத்லதக் குலறக்க உதவும்; 

• இரண்டாம் நிலல மவடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாலறகலள 

உலடப்பதற்கு லெட்ராலிக் ராக் பிவரக்கர ்பயன்படுத்தப்படும்; 

• முலறயான இலடமவளி, சுலம, தண்டு மற்றும் உகந்த கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

• மவடித்தல் சாதகமான வளிமண்டல நிலல மற்றும் குலறவான மனித மசயல்பாடு 

வநரங்களின் வபாது மின்சாரம் அல்லாத துவக்க அலமப்லபப் பயன்படுத்தி 

வமற்மகாள்ளப்படும்; 

• இலரசச்ல் உற்பத்திலயக் குலறக்க ஒவ்மவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் 

முலறயான பராமரிப்பு, எண்மணய் மற்றும் கிரீசிங் மசய்யப்படும்; 

• அதிக அளவிலான சத்தத்லத உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அலறகலள வேங்குதல்; 

• அலனத்து இயந்திரங்களிலும் லசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுவப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றிலும், இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகளிலும் பசுலம 

அரண்/வதாட்டம் உருவாக்கப்படும். வதாட்டம் சத்தம் பரவுவலத குலறக்கிறது; 

• மெசஇ்எம்எம் ஆபவரட்டரக்ள் மற்றும் மெசஇ்எம்எம் அருகில் பணிபுரியும் 

நபரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் வபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (பிபிஇ) வேங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு 

இருந்தாலும் அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி மசய்யப்படும். 

• பாதகமான இலரசச்ல் நிலல விலளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்த, 

வேக்கமான மருத்துவ பரிவசாதலன மற்றும் பணியாளரக்ளுக்கு முலறயான 

பயிற்சி. 

4.4.3 தரை அதிைவ்ுகள் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லககளின் காரணமாக நில அதிரவ்ுகள், 

எக்ஸ்கவவட்டரக்ள், துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல், வபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 

வபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் மசயல்பாடு காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

இருப்பினும், முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத்திலிருந்து நில அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் 

மவடிப்பதால் ஏற்படும் கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் அதிரவ்ு மிகவும் குலறவாக 

உள்ளது, ஏமனனில் நில அதிரவ்ுகளின் மபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு 
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அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அலமந்துள்ள வீடட்ு வீடுகளில் காணப்படுகிறது. குசச்ா 

வீடுகள் மவடிப்பினால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் மற்றும் வசதம் ஏற்பட அதிக 

வாய்ப்புள்ளது, அவதசமயம் RCC கட்டலமக்கப்பட்ட கட்டலமப்புகள் அதிக நில 

அதிரவ்ுகலள தாங்கும். இது தவிர, தலர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயத்லத உருவாக்கலாம். 

மவடித்தல் நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் மற்மறாரு தாக்கம் கற்கள் பறப்பது 

ஆகும். இலவ சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய 

வயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டலமப்புகளுக்கு வசதம் 

ஏற்படலாம். முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் 

கீவே உள்ள அட்டவலணயில் பட்டியலிடப்படட்ுள்ளன.  குவாரியில் மவடிப்பதால் 

ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள் அனுபவ சமன்பாடல்டப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. 

உசச் துகள் வவகத்லத மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ சமன்பாடு (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இதில் – 

V = உசச் துகள் வவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

வக = அதிகபடச் உடனடி கட்டணம் (கிவலா) 

B = பாலற மற்றும் தளத்துடன் மதாடரப்ுலடய மாறிலி (மபாதுவாக 1.6) 

R = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 
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அட்டவரண 4.12: பவடிரவத்தல் காைணமாக கணிக்கப்பட்ட PPV மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் ID 
அதிகபட்ச கட்டணம் 

கிமலாவில் 

அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பு மீட்டைில் 

மிமீ/வியில் 

பிபிவி 

திரு. M. சண்முகம் 28 330 0.672 

 

 

படம் 4.6: நில அதிைவ்ு கணிப்பு 

  

 வமவல உள்ள வலரபடத்திலிருந்து, 29/8/1997 வததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண். 7-ன் 

மூலம் பாதுகாப்பான நிலல அளவுவகால்களின்படி, சுரங்கப் பாதுகாப்பு 

இயக்குநரகத்தின் மபாது இயக்குநரகத்தின்படி, 28 கிவலா மவடிப்புக்கான கட்டணம் 

உசச் துகள் வவகமான 8 மிமீ/விக்குக் குலறவாக உள்ளது. ஆனால் அலனத்து திட்ட 

ஆதரவாளரக்ளும் ஒரு மவடிலவத்தலுக்கான கட்டணம் 100 கிவலாவிற்கும் குலறவாக 

இருக்க வவண்டும் என்பலதயும், பணியமரத்்தப்பட்ட நபரின் வமற்பாரல்வயின் கீே் 

ஆன்லசட் நிலலலமகளின் அடிப்பலடயில் ஒரு நாலளக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று 

முலற மவடிலவத்தல் வமற்மகாள்ள வவண்டும். எவ்வாறாயினும், நில அதிரவ்ுகள் மற்றும் 

மவடிப்பினால் ஏற்படும் பாலறகள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகலளத் தவிரக்்க 

சட்டப்பூரவ் வதலவகளின்படி கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககள் வமற்மகாள்ளப்படும். 

 

4.4.3.1 அதிைவ்ுகரள கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

குழும குவாரிகளில் மவடிக்கும் நடவடிக்லககள் ஆேமான துலள துலளயிடுதல் மற்றும் 

தாமதமான மடட்டவனட்டரக்லளப் பயன்படுத்தி மவடித்தல் இல்லாமல் 

வமற்மகாள்ளப்படுகின்றன, இது தலர அதிரவ்ுகலளக் குலறக்கிறது; 

Distance R

330 m

PPV

0.672 mm/s

Factor k

500

Charger Q Factor b

28 kg 1.6

330

10

50

100
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அதிக கட்டணம் வசூலிப்பலதத் தவிரக்்கவும் பாதுகாப்பான மவடிப்பிற்காகவும் 

சரியான அளவு மவடிக்கும், மபாருத்தமான தண்டுப் மபாருட்கள் மற்றும் மபாருத்தமான 

தாமத முலற பின்பற்றப்படும்; 

 DGMS வழிகாடட்ுதல்களின்படி மவடிப்பிலிருந்து வபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் 

பராமரிக்கப்படும்; 

 DGMS வழிகாடட்ுதல்களின்படி மவடிப்பு தங்குமிடம் வேங்கப்படும்; 

மவடி லவத்தல் நடவடிக்லககள் பகல் வநரத்தில் மடட்ுவம வமற்மகாள்ளப்படும்; 

 ஒரு தாமதத்திற்கான கட்டணம் குலறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு மவடித்தல்க்கு அதிக 

எண்ணிக்லகயிலான தாமதங்கள் பயன்படுத்தப்படும்; 

 மவடிலவப்பின் வபாது, அருகிலுள்ள மற்ற நடவடிக்லககள் தற்காலிகமாக 

நிறுத்தப்படும்; 

 ஆேம், விட்டம் மற்றும் இலடமவளி வபான்ற துலளயிடல் அளவுருக்கள் சரியான 

மவடிப்லபக் மகாடுக்க சரியாக வடிவலமக்கப்படும்; 

 ஒரு முழு பயிற்சி மபற்ற மவடி மவடிக்கும் நபர ்(லமனிங் வமட,் லமன்ஸ் ஃவபாரவ்மன், 2 

வது வகுப்பு சுரங்க வமலாளர ்/ 1 வது வகுப்பு சுரங்க வமலாளர)் நியமிக்கப்படுவார.் 

 ஷாட் துப்பாக்கிச ் சூடு விதிகளின் ஒரு மதாகுப்பு வலரயப்படும் மற்றும் மவடிப்புத் 
மதாடங்கும் விரிவான இயக்க நலடமுலறகலள வகாடிடட்ுக் காடட்ுவதன் மூலம், 

பணியாளரக்ள் அல்லது மபாதுமக்களுக்கு ஆபத்து இல்லாமல் தளத்தில் துப்பாக்கிச ்சூடு 

நடவடிக்லககள் நலடமபறுவலத உறுதிமசய்யும். 

 மவடிக்கும் சக்திலயக் கடட்ுப்படுத்தவும், காற்வறாட்டம் / தவறான தீயினால் ஏற்படும் 

சுற்றுசச்ூேல் இலடயூறுகலளக் குலறக்கவும் வபாதுமான வகாணத் தண்டுப் மபாருள் 

பயன்படுத்தப்படும். 

மடட்டவனட்டரக்ள் முன்னவர தீரம்ானிக்கப்பட்ட வரிலசயில் இலணக்கப்படட்ு, எந்த 

வநரத்திலும் ஒவர ஒரு சாரெ்் மடட்ுவம மவடிக்கப்படுவலத உறுதிமசய்து, ஒரு NONEL 

அல்லது அதுவபான்ற துவக்க அலமப்பு பயன்படுத்தப்படும். 

 அதிரவ்ு விலளவுகலள குலறக்கும் வலகயில் துலளகலள சுடுவது இலவச 

முகங்களின் திலசயில் இருப்பலத உறுதிமசய்யும் வலகயில் மவடிப்பு தாமத வரிலச 

வடிவலமக்கப்பட வவண்டும். 

 கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் வவகம் 8 மெரட்ஸ்்க்கு மிகாமல் இருக்க, மபாருத்தமான 

மவடிக்கும் நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படும். 

 மவடிக்கும் நலடமுலறகளின் மசயல்திறலன சரிபாரக்்க ஒவ்மவாரு 6 மாதங்களுக்கும் 

அதிரவ்ு கண்காணிப்பு வமற்மகாள்ளப்படும். 

4.5 சூழலியல் மற்றும் உயிைியல் பன்முகத்தன்ரம 

4.5.1 சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

பல்லுயிர ்மபருக்கத்தின் மீதான தாக்கத்லத அளவிடுவது கடினம், ஏமனனில் அதன் 

மாறுபட்ட மற்றும் ஆற்றல்மிக்க பண்புகள், சுரங்க நடவடிக்லககள் மபாதுவாக காடழிப்பு, 



 

152 

 

நிலச ்சீரழிவு, நீர,் காற்று மற்றும் ஒலி மாசுபாடு ஆகியவற்றில் விலளகின்றன, இது திட்டப் 

பகுதியின் விலங்கினங்கள் மற்றும் பூக்களின் நிலலலய வநரடியாகவவா அல்லது 

மலறமுகமாகவவா பாதிக்கிறது. எவ்வாறாயினும், இந்த தாக்கங்களின் நிகே்வு மற்றும் 

அளவு முற்றிலும் திட்டத்தின் இடம், மசயல்பாட்டு முலற மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட 

மதாழில்நுட்பத்லதப் மபாறுத்தது. தாக்கக் கணிப்பு என்பது தாக்க மதிப்பீட்டின் முக்கிய 

அடிசச்ுவடு மற்றும் திட்டச ்சூேலில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கலளக் மகாண்டு வரக்கூடிய 

திட்டச ் மசயல்கலள அலடயாளம் காட்டுகிறது. தற்வபாலதய ஆய்வு, மூடுதுலற 

கிராமத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகலள 

முன்னறிவிப்பதற்காகவும் மற்றும் சுற்றுசச்ூேலலச ் சுற்றியுள்ள 

வாே்விடங்கள்/சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் அதனுடன் மதாடரப்ுலடய பல்லுயிரியலல 

உள்ளடக்கிய உயிரியல் பண்புகளின் சிறப்புக் குறிப்புடன் கணிக்கப்பட்டது. 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லககளில் சில சிதறிய புதரக்ள் மற்றும் பிற 

முள் இனங்கலள அகற்றுவது அடங்கும். முக்கிய வசிப்பிட கூறுகளின் மீதான தாக்கங்கள் 

உள்ளூர ் அளவில் ஏற்படும், ஆனால் பிராந்திய அளவில் அலவ கவனிக்கப்பட்ட அல்லது 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் உயிரினங்களின் வாே்க்லகச ் சுேற்சி வதலவகளுக்கு 

முக்கியமானதாக இருக்காது. வமலும், கருத்தியல் கட்டத்தில், வமல் மபஞ்சில் மவட்டப்பட்ட 

பகுதிகள் உள்ளூர ் / பூரவ்ீக இனங்கலள நடவு மசய்வதன் மூலம் மீண்டும் 

தாவரமாக்கப்படும் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்லககள் முடிந்தபின் கீே் மபஞ்சுகள் மலேநீர ்

வசகரிப்பு அலமப்பாக மாற்றப்படும், இது விலங்கினங்களின் வாே்விட வளங்கலள 

மாற்றும். இந்த பகுதியில் நீண்ட காலமாக. தற்வபாதுள்ள சாலலகள் பயன்படுத்தப்படும்; 

தாவரங்களின் பாதிப்லபக் குலறக்க புதிய சாலலகள் அலமக்கப்படாது.  

வனவிலங்குகள் மபாதுவாக திட்டப் பகுதியிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் தாவர 

உலற மற்றும் வமற்பரப்பு நீர ்இல்லாததால் காணப்படுவதில்லல. சில வீட்டு விலங்குகள் 

தவிர, ஊரவ்ன, முயல்கள் மற்றும் சில மபாதுவான பறலவகள் ஆய்வுப் பகுதியில் 

காணப்படுகின்றன. 

I. சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் தாவரங்கள் எதுவும் மவட்டப்படாது.   

II. திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குலறவான காற்று உமிே்வுகள் அல்லது கழிவுகள் இருக்க 

வவண்டும். லாரிலய ஏற்றும் வபாது, தூசி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்காலிக 

விலளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள தாவரங்கலள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்லல. 

III. தாங்கல் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் மபரும்பகுதி பயிர ்நிலங்கள், புல் திட்டுகள் மற்றும் 

சிறிய புதரக்ள் மகாண்ட அலலயில்லாத நிலப்பரப்பாகும். எனவவ, இப்பகுதியின் 

தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது 
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4.5.2  தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

இலவ அலனத்லதயும் கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லம திட்டத்தின் 

கீே் தணிப்பு பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ளது. காற்று மாசுபாட்லடக் கட்டுப்படுத்த உயிரி-
வடிப்பானாக தாவர இனங்களின் பங்லகப் புரிந்துமகாண்டு, மபாருத்தமான தாவர 

இனங்கள் (முக்கியமாக மர இனங்கள்) பரப்பளவு/தளத் வதலவகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட 

உயிரினங்களின் வதலவயான மசயல்திறன் ஆகியவற்லற ஒப்புக்மகாள்ள 

பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ளன. ஆண்டு வாரியாக முன்மமாழியப்பட்ட வதாட்டத் திட்டத்தின் 

விவரங்கள் அட்டவலண 4.13 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

பசுலம மண்டலத்தின் முக்கிய வநாக்கம் மாசுபாட்டின் மூலத்திற்கும் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளுக்கும் இலடயில் ஒரு தலடலய வேங்குவதாகும் 

தாவரப் பரப்பின் இேப்லப ஈடுமசய்யும் வலகயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்தின்படி, பல்வவறு கட்டங்களில் வதாட்டத் திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட 

மதாகுதியில், முக்கியமாக முன்மமாழியப்பட்ட பகுதிகளில் காடு வளரப்்புத் திட்டத்லத 

வமற்மகாள்ள பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. இந்த வாே்விட வமம்பாட்டுத் திட்டம், 

விலங்கினங்கள் மீண்டும் குடிவயற்றப்படுவலத உறுதிமசய்து, லமய மண்டலத்தில் 

மிகுதியான நிலலலய வமம்படுத்தும்.   

பசுலம அரணின் வநாக்கங்கள் பின்வருவனவற்லற உள்ளடக்கும்:   

 சத்தம் குலறப்பு 

 சூேலியல் மறுசீரலமப்பு 

 வமம்படுத்தப்பட்ட தாவரங்கள் மற்றும் வதாட்டப் பரப்பின் காரணமாக பகுதியின் 

அேகியல், உயிரியல் மற்றும் காட்சி வமம்பாடு. 

4.5.2.1. மாவட்டத்தில் மதாட்டக்கரலக்கான இனங்கள் பைிந்துரை வழங்கப்பட்டது 

பயிரிடுவதற்கு வலககலள பரிந்துலரக்கும் வபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

 தற்வபாதுள்ள உயிரினங்களின் இயற்லகயான வளரச்ச்ி மற்றும் பல்வவறு 

உயிரினங்களின் உயிரவ்ாே்வு விகிதம். 

 ஒரு குறிப்பிட்ட வலக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தாவர இனத்தின் மபாருத்தம். 

 பல்லுயிர ்மபருக்கத்லத உருவாக்குதல். 

 வவகமாக வளரும், அடரத்்தியான விதான நகல், வற்றாத மற்றும் பசுலமயான மபரிய 

இலல பகுதி. 

 இயற்லக வளரச்ச்ியின் மபரிய விலளவுகள் இல்லாமல் மாசுக்கலள உறிஞ்சுவதில் 

திறலமயானது. 
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 பின்வரும் இனங்கள் அப்பகுதியில் நிலவும் தட்பமவப்ப நிலலக்கு மிகவும் 

மபாருத்தமான வதாட்டத்திற்கு முதன்லமயானதாக கருதலாம். 

அட்டவரண 4.13: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பைிந்துரைக்கப்பட்ட 

இனங்கள் 

வ.எண் தாவைத்தின் பபயை் (தாவைவியல்) குடும்பப் பபயை ் பபாது பபயை ் வழக்கம் 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா மமலியாசிவய வவம்பு, வவம்பு மரம் 

2 அல்பிசியாபால்கவடாரியா ஃவபவபசிவய புளி, புளியமரம் மரம் 

3 பாலியால்தியாவலாங்கிஃவபாலியா அன்வனாவனசிவய கடட்ுமரம் மரம் 

4 வபாராசஸ் ஃபிளாமபல்லிஃபர ் அவரவகசிவய பலனமர பலன மரம் 
 

 எல்லலயில் உள்ள 7.5 மீ பாதுகாப்பு தூரம், அடுத்தடுத்த காடு வளரப்்புக்கு 

பயன்படுத்த அலடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், காடு வளரப்்பு எப்மபாழுதும் 

முலறயாகவும் அறிவியல் பூரவ்மாகவும் வமற்மகாள்ளப்பட வவண்டும். வவம்பு, 

மபாங்கமியா, பின்னட்டா வபான்ற பிராந்திய மரங்கள் குத்தலக எல்லலயில் நடப்பட்டு, 

அருகிலுள்ள கிராம சாலலகளில் வதாட்டம் வமற்மகாள்ளப்படும், இந்த பகுதியில் 

உயிரவ்ாழும் விகிதம் 85% ஆக இருக்கும். காடு வளரப்்புத் திட்டம் அட்டவலண எண்.4.13 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பசுலம மண்டல வமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பட்மெட் 

அட்டவலண எண்.4.14 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

 

அட்டவரண 4.14: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

உய்வு 

% 

நடவு பசய்ய 

மவண்டிய 

பகுதி 
இனத்தின் 

பபயை் 

வளைக்்கப்படும் 

என 

எதிை்பாைக்்கப்படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

I 750 80% பாதுகாப்பு 

தூரம், 

பஞ்சாயத்து 

சாலல 

மற்றும் 

அணுகுமுலற 

சாலல 

வவம்பு, 

வகசுவரினா 

600 

 

அட்டவரண எண்: 4.15. பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பட்பெட் 

வ.எண் 

ஆண்டு மற்றும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

ஒவ்பவாரு பகுதிக்கும் ஆண்டு 

வாைியான மதாட்ட விவைங்கள் 
பமாத்த 

பசலவு 1 ஆம் ஆண்டு 

பமாத்தம் 

தாவைங்களின் 

எண்ணிக்ரக (5 

ஆண்டுகள்) 

1 

மசடியின் நாற்று (ஒரு 

மரக்கன்று/மசடிக்கு 

வதாராயமாக ரூ. 100 

மசலவாகும்). 

750 750 
Rs 

75,00,000/- 
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2 

பராமரிப்பு (ரூ.) 

(உரம், உரம், 

பூசச்ிக்மகால்லி 

பயன்பாடு, காவலாளி 
வபான்றலவ) 

ஐந்து வருட காலத்திற்கு ஒரு வருடத்திற்கு 

மசலவு (ரூ. 10000/-). 

Rs 

50,000/- 

 பமாத்தம் 
Rs 

1,25,000/- 

 கனிமத்லத முழுலமயாக பிரிதம்தடுத்த பிறகு, வதாண்டப்பட்ட குழிகளில் 

மலேநீர ் மற்றும் கசிவு நீலர வசகரிக்க அனுமதிக்கப்படும், இது அருகிலுள்ள 

கிணறுகலள சாரெ்் மசய்வதற்கான நீரத்்வதக்கமாக மசயல்படும். மீன் வளரப்்பும் 

முயற்சி வமற்மகாள்ளப்படும். பள்ளங்கலளச ் சுற்றிலும் தடுப்பலண அலமக்கப்படும். 

சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு மவளிவய உள்ள தாவரங்களின் மீது சுரங்கத்தின் தாக்கத்லத 

குலறக்க, வபாதுமான பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் மசயல்படுத்தப்பட வவண்டும் என்று 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. சுரங்கம் என்பது வாகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் அதிகரித்த 

மானுடவியல் மசயல்பாடுகலள உள்ளடக்கியதால், சில பகுதிகலள உள்ளூர ் மக்கலள 

ஈடுபடுத்தி, அத்தலகய நடவடிக்லககளின் அதிகரித்த நன்லமகள் குறித்து 

அவரக்ளுக்குக் கற்பிப்பதன் மூலம் வவலி அலமக்கலாம்.   

4.5.3. விலங்கினங்களின் மீது எதிை்பாைக்்கப்படும் தாக்கம் 

 திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் 

உயிரக்்வகாள காப்பகம் இல்லல. 

 லமய மண்டலத்தில் அரிதான, உள்ளூர ்மற்றும் அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் எதுவும் 

பதிவாகவில்லல. எவ்வாறாயினும், சுரங்கத்தின் வபாது, சுற்றுப்புற வனவிலங்குகளுக்கு 

எந்தவிதமான பாதகமான பாதிப்லபயும் தவிரக்்க, குறிப்பாக காற்று மற்றும் 

சத்தத்திற்கான மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககள் உட்பட முலறயான சுற்றுசச்ூேல் 

வமலாண்லம திட்டத்துடன் சுரங்கத்தின் விஞ்ஞான முலறலய நிரவ்ாகம் 

நலடமுலறப்படுத்தும். 

 தவறான விலங்குகள் நுலேவலதத் தடுக்க உத்வதசிக்கப்பட்ட அலனத்து சுரங்க 

குத்தலக பகுதிகலளயும் சுற்றி வவலி அலமக்கப்படும். 

 பசுலம அரண் வமம்பாடு வமற்மகாள்ளப்படும், இது அப்பகுதியில் காணப்படும் 

தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் பாதகமான தாக்கத்லத குலறக்க உதவும். 

4.5.3.1. வன உயிைினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான நடவடிக்ரககள் 

  வமல்மண்ணில் சுரங்கப் பகுதியில் பூரவ்ீக தாவர இனங்களின் அதிக 

எண்ணிக்லகயிலான விலதகள் உள்ளன. 

     வமல் மண் மறுசீரலமப்பு மற்றும் நடப்பட்ட நாற்றுகளுக்கு மபாருத்தமான 

வமற்பரப்பு பயன்படுத்தப்படும். 

  சுரங்கத்திற்கு உள்வளயும் மவளிவயயும் வாகனங்களின் இயக்கத்லத 

சரிபாரத்்தல் மற்றும் கடட்ுப்படுத்துதல். 
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 வனத்துலறயுடன் கலந்தாவலாசித்து தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு உகந்த 

சூேலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்வது. 

  அலனத்து முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் சுரங்கம் மற்றும் சுற்றளவில் தூசி 

ஒடுக்க அலமப்பு நிறுவப்படும் 

 சுரங்கப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள வதாட்டங்கள் சிறிய விலங்கினங்களுக்கான 

வாே்விடங்கலள உருவாக்குவதற்கும் பல்வவறு விலங்கினங்களுக்கு சிறந்த சூேலல 

உருவாக்குவதற்கும் உதவும். பக்கத்து கிராமங்களில் இயற்லக மற்றும் வனவிலங்குகள் 

குறித்த விழிப்புணரல்வ உருவாக்கி வமம்படுத்துதல். 

4.5.3.2. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 அட்டவலண-I இனங்கலளப் பாதுகாப்பதற்குத் தகுந்த திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ு, 

அலதச ்மசயல்படுத்துவதற்குத் வதலவயான நிதி உருவாக்கப்படும். 

 விலங்கினங்களின் வளரச்ச்ி மற்றும் வளரச்ச்ிக்காக அலனத்து தடுப்பு 

நடவடிக்லககளும் எடுக்கப்படும். 

 பக்கத்து கிராமங்களில் இயற்லக மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கான விழிப்புணரல்வ 

உருவாக்குதல் மற்றும் வமம்படுத்துதல். 

 வனவிலங்குகள் திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வந்தால், அவரக்ளுக்கு தீங்கு 

விலளவிக்காமல் இருக்க அவரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும். மாலல 6.00 மணிக்கு 

வமல் எந்த பணியும் வமற்மகாள்ளக்கூடாது. 

4.5.4. நீைவ்ாழ் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

 சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரியில் இருந்து கழிவுநீர ் மவளிவயற்றம் 

முன்மமாழியப்படாததால், சுரங்க நடவடிக்லககள் தற்வபாதுள்ள நீரவ்ாே் சூேலுக்கு 

இலடயூறு ஏற்படுத்தாது. சுரங்க குத்தலக பகுதிக்குள் இயற்லகயான வற்றாத 

வமற்பரப்பு நீரந்ிலல இல்லல. பவானிசாகர ்நீரத்்வதக்கம் வடவமற்கில் சுமார ்7.5 கி.மீ. 

 பருசபாலளயம் ஏரி கிேக்குப் பகுதியில் சுமார ் 2.5 கிமீ மதாலலவில் 

அலமந்துள்ளது, அலதத் மதாடரந்்து நல்லூர ் ஏரி - 4.5 கிமீ, சுங்லக ஏரி - 6.5 கிமீ. 

நீரந்ிலலகளில் நீரவ்ாே் பல்லுயிர ்மபருக்கம் காணப்படுகிறது 

4.5.5 உயிைியல் சூழலின் மீதான தாக்க மதிப்பீடு 

 இந்த அத்தியாயம் சுரங்க நடவடிக்லககளால் சூேலியல் மற்றும் பல்லுயிர ்

மபருக்கத்தில் ஏற்படும் பல்வவறு பாதிப்புகலள எடுத்துக்காடட்ுகிறது. இது அடிப்பலடத் 
தரவு மற்றும் அதன் முக்கிய சுரங்க குத்தலகப் பகுதியில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்கு விலங்கினங்கள் குறிப்பாக அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் (முக்கியமாக 

அழிந்துவரும் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடியலவ) மீதான அதன் தாக்கத்லதக் 

குறிப்பிடுகிறது. தாக்கம் மற்றும் மதிப்பீடுகளின் விவரம் அட்டவலண எண் 4.16 இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 
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அட்டவரண 4.14: சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 

வ.எண் பண்புக்கூறுகள்   மதிப்பீடு 

1 

திட்டத்தின் மசயல்பாடுகள் 

பாதிக்கப்படுகின்றன 

பறலவகள் மற்றும் விலங்குகளின் 

இனப்மபருக்கம்/கூடு கடட்ும் இடங்கள் 

சுரங்க குத்தலக தளத்தில் இனப்மபருக்கம் மற்றும் 

கூடு கடட்ும் இடம் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லல. 

காணப்பட்ட விலங்கினங்கள் மபரும்பாலும் 

தாங்கல் பகுதியில் இருந்து இடம்மபயரந்்தன. 

2 

அரிதான அல்லது அழிந்துவரும் 

உயிரினங்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு 

அருகில் அலமந்துள்ளது 

முக்கிய சுரங்க குத்தலக பகுதியில் ஆபத்தான, 

ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்லல. 

3 

வதசிய பூங்கா/வனவிலங்குகளுக்கு 

அருகாலமயில் 

சரணாலயம் / காப்புக்காடு / 

சதுப்புநிலங்கள் / கடற்கலர / 

முகத்துவாரம் / கடல்.   

10 கிமீ சுற்றளவில் வதசிய பூங்கா அல்லது 

சுற்றுசச்ூேல் உணரத்ிறன் மண்டலம் இல்லல. 

4 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் 

வனவிலங்குகளுக்கான 

நீரந்ிலலகளுக்கு அணுகலல 

கடட்ுப்படுத்துகிறது 

'இல்லல' 

5 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டம் 

வமற்பரப்பு நீரின் தரத்லத பாதிக்கிறது, 

இது வனவிலங்குகளுக்கும் தண்ணீலர 

வேங்குகிறது 

'இல்லல' திட்டமிடப்பட்ட அல்லது அசச்ுறுத்தப்படட் 

வனவிலங்கு விலங்குகள் லமயப் பகுதியில் 

வேக்கமாகக் காணப்படுகின்றன. 

6 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டம் 

அருகிலுள்ள பல்லுயிரப்் பகுதிலய 

பாதிக்கும் வண்டல் மண்லண 

அதிகரிக்கிறது. 

வடிகால் வபான்ற வமற்பரப்பு ஓலட வமலாண்லம 

முலறயாக கட்டப்பட்டதால், அருகில் உள்ள சுரங்கப் 

பகுதியில் மண் படிதல் பாதிப்பு இருக்காது. 

7 

திட்ட நடவடிக்லககளால் வன 

விலங்குகள் விழுதல்/நழுவுதல் அல்லது 

இறப்பு ஏற்படும் அபாயம் 

'இல்லல' 

8 

இத்திட்டத்தின் மூலம் 

வனவிலங்குகளுக்கு நீர ் வேங்கும் 

கழிவுநீலர நீரந்ிலலகளில் 

மவளியிடுகிறது 

லமயப் பகுதிக்கு அருகில் நீரந்ிலலகள் 

இல்லாததால் நீர ் மாசுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் 

குலறவு. 

9 

சுரங்கத ்திட்டம் வன அடிப்பலடயிலான 

வாே்வாதாரத்லத பாதிக்கிறது / உள்ளூர ்

வாே்வாதாரம் சாரந்்துள்ள ஏவதனும் 

குறிப்பிட்ட வனப் மபாருள் 

'இல்லல' 

10 
இந்த திட்டம் இடம்மபயரவ்ு பாலதகலள 

பாதிக்கும் 

கண்காணிப்புக் காலத்தில் இடம்மபயரத்ல் பாலத 

காணப்படவில்லல. 
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11 
ஒரு பகுதியின் தாவரங்கலள பாதிக்கும் 

திட்டம், மருத்துவ மதிப்பு 

'இல்லல' 

12 

வனப்பகுதி திலசதிருப்பப்பட 

வவண்டும், காரப்ன் உயர ்

சீக்மவஸ்ட்வரஷலனக் மகாண்டுள்ளது 

‘இல்லல’ அங்கு வன நிலம் மாற்றப்படவில்லல. 

13 

இத்திட்டம் சதுப்பு நிலங்கலள 

பாதிக்கும் 

மீன் இனப்மபருக்கம், கடல் சூேலியல் 

'இல்லல'. சதுப்பு நிலம் அருகிலுள்ள லமயத்தில் 

இல்லல 

சுரங்க குத்தலக பகுதி. முக்கிய சுரங்கப் பகுதியில் 

இனப்மபருக்கம் மற்றும் கூடு கடட்ும் இடம் இல்லல. 

*( வடிவ ஆதாரம்: EIA வழிகாடட்ுதல் லகவயடு-சுரங்கம் மற்றும் கனிமங்கள், 2010) 
அடட்வரண 4.17: சூழலியல் மற்றும் உயிைியல் பன்முகத்தன்ரமயின் எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

வ
.எ
ண் 

அம்ச 

விளக்கம் 

சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிை் (EB) மீதான 

சாத்தியமான 

தாக்கங்கள் 

தாக்கம் - 

நிகழ்தகவு 

விளக்கம் / 

நியாயப்படுத்தல் 

முக்கியத்துவம் 
தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

சுைங்கத்திற்கு முந்ரதய கட்டம் 

1 குத்தலக 

பகுதியின் 

தாவரங்கலள 

வவவராடு 

பிடுங்குதல் 

மபாதுவான மலர ்

பன்முகத்தன்லமயின் 

தள குறிப்பிட்ட இேப்பு 

(வநரடி தாக்கம்) 

தளத்தில் 

மபாதுவான மலர ்

(மரங்கள் அல்ல) 

இனங்கள் 

உள்ளன. இந்த 

இனங்கள் 

அழிக்கப்படுவதா
ல் தாவரங்கள் 

இேப்பு ஏற்படாது 

குலறவான 

தீவிரம் 

உடனடி 

நடவடிக்லக 

வதலவயில்லல. 

எவ்வாறாயினும், 

திட்டப் பகுதியின் 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்களி
ன் 

பன்முகத்தன்லம
லய 

வமம்படுத்தும் 

திட்டத் 
தளத்திலும் திட்ட 

எல்லலயின் 

சுற்றளவிலும் 

கிரீன்மபல்ட்/வதா
ட்டம் 

உருவாக்கப்படும்
. 

மதாடரப்ுலடய 

விலங்கினங்களின் 

பன்முகத்தன்லமயின் 

தள குறிப்பிட்ட இேப்பு 

(பகுதி தாக்கம்) 

இந்த தளம் 

மபாதுவான 

இனங்கலள 

மடட்ுவம 

ஆதரிக்கிறது, 

அலவ தாங்கல் 

மண்டல ரிசரவ்் 

வனப் பகுதியின் 

பல்வவறு 

வலகயான 

வாே்விடங்கலள
ப் 

பயன்படுத்துகின்
றன. எனவவ, 

விலங்கினங்களி
ன் 

பன்முகத்தன்லம
க்கு அசச்ுறுத்தல் 

இல்லல. 

-வாே்விட இேப்பு (வநரடி 

தாக்கம்) 

தனித்துவமான 

தாவரங்கள் 

அல்லது 

விலங்கினங்களு
க்கான 

தனித்துவமான / 

முக்கியமான 

வாே்விட 
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அலமப்லப தளம் 

உருவாக்கவில்
லல. 

சுைங்க கடட்ம் 

2 இயந்திரம் 

மற்றும் 

மதாழிலாளர்
கலளப் 

பயன்படுத்தி 

கனிம 

அகே்வு, 

வபாக்குவரத்
து 

நடவடிக்லகக
ள் சத்தத்லத 

உருவாக்கும் 

இலரசச்ல் காரணமாக 

தளத்தில் சாதாரண 

விலங்கினங்களின் 

இயக்கங்களுக்கு தளம் 

சாரந்்த இலடயூறு. 

(பகுதி தாக்கம்) 

தனித்துவமான 

தாவரங்கள் 

அல்லது 

விலங்கினங்களுக்
கான 

தனித்தன்லமயா
ன / முக்கியமான 

வாே்விட 

அலமப்லப தளம் 

உருவாக்கவில்
லல.. 

குலறவான 

தீவிரம் 

மாலல 5 

மணிக்குப் பிறகு 

சுரங்கத் 
மதாழிலல 

வமற்மகாள்ளக் 

கூடாது. 

குப்லப கிடங்கின் 

அகே்வு மற்றும் 

வபாக்குவரதத்ு 

பணிகள் இரவு 7 

மணிக்கு முன் 

நிறுத்தப்பட 

வவண்டும். 

3 மபாருடக்லள
க் மகாண்டு 

மசல்வதற்கா
ன வாகன 

இயக்கம், 

இழுதத்ுச ்

மசல்லும் 

சாலலகள் 

மற்றும் SO2, 

NO2, CO 

வபான்றவற்றி
ன் உமிே்வு 

காரணமாக 

தூசிலய (SPM) 

உருவாக்கும். 

தூசி படிதல் மற்றும் CO 

உமிே்வு காரணமாக 

சுற்றியுள்ள விவசாயம் 

மற்றும் அதனுடன் 

மதாடரப்ுலடய 

விலங்கினங்கள் 

மீதான தாக்கம். 

(மலறமுக தாக்கம்) 

லமயப் 

பகுதியிலிருந்து 

மவகு 

மதாலலவில் 

உள்ள விவசாய 

நிலம் என்பதால் 

பாதிப்பு குலறவு. 

குலறவான 

தீவிரம் 

அலனத்து 

வாகனங்களும் 

தகுந்த மாசு 

அளவுகளுக்குச ்

சான்றளிக்கப்படு
ம். 

வமலும் 

வதாட்டக்கலல 

பரிந்துலரக்கப்ப
டட்ுள்ளது 

சுரங்கப் 

பகுதிலயச ் சுற்றி 

பவயாடீசல், 

மமத்தனால் 

மற்றும் உயிரி 
எரிமபாருள் 

வபான்ற மாற்று 

எரிமபாருலளக் 

மகாண்டு 

வாகனங்கலள 

வமம்படுத்தவும். 

 

4.6 சமூக பபாருளாதாைம் 

சுரங்கத்தின் சமூக-மபாருளாதார பாதிப்புகள் பல. சுரங்கத் திட்டத்தின் 

தாக்கங்கள் வநரம்லறயாகவவா அல்லது எதிரம்லறயாகவவா இருக்கலாம். நிலம் 

லகயகப்படுத்துதலால் ஏற்படும் உடல் இடப்மபயரச்ச்ி, அலதத் மதாடரந்்து வாே்வாதார 

இேப்பு, மன வவதலன, சமூகக் கட்டலமப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், உணவுப் 

பாதுகாப்புக்கான ஆபத்து வபான்றவற்றால் ஏற்படும் பாதகமான பாதிப்புகள், 

மாசுபாட்டின் காரணமாக மக்களும் வநரடியாகப் பாதிக்கப்படுகின்றனர.் சமூக தாக்க 

மதிப்பீடு (SIA) என்பது ஒரு திட்டத்தின் சமூக விலளவுகலள பகுப்பாய்வு மசய்தல், 

கண்காணித்தல் மற்றும் நிரவ்கித்தல். சமூகப் மபாருளாதார நிலல குறித்த ஒரு ஆய்வு, 

சமூகப் மபாருளாதார நிலல குறித்த அடிப்பலடத் தரலவ உருவாக்குவதற்கான 
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முதன்லம சமூக-மபாருளாதார ஆய்லவப் பயன்படுத்தி ஏற்கனவவ 

வமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

 

4.6.1 எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

 சுரங்க நடவடிக்லகயில் இருந்து உருவாகும் தூசி அருகிலுள்ள பகுதியில் உள்ள 

மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்களின் ஆவராக்கியத்தில் எதிரம்லறயான தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தும். 

 டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தால் அப்வராச ்சாலலகள் வசதமலடயலாம் 

 வநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் வவலல வாய்ப்புகலள அதிகரிப்பதன் மூலம் 

அப்பகுதி மக்களின் மபாருளாதார நிலலலய உயரத்்துதல் 

4.6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 ஆலல இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு நலடமுலறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான இலரசச்ல் சிக்கல்கலளத் தவிரக்்க உதவும். 

 மத்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாடட்ுதலின்படி திட்டப் 

பகுதியிலும் அலதச ்சுற்றிலும் பசுலம அரண் உருவாக்கப்படும். 

 லமய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்லபக் குலறக்க காற்று மாசுக் 

கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லக எடுக்கப்படும் 

 மதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, லகயுலறகள், தலலக்கவசங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காதுகலளப் 

பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் வபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்கச ்

சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி வேங்கப்படும். 

 இந்த திட்டத்தில் இருந்து வநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, வரிகள் 

வபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்கு பயன் 

 வமற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, குவாரி மசயல்பாடுகள் அப்பகுதியில் அதிக நன்லம 

பயக்கும் வநரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும் 

4.7 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுரங்கத்தின் மசயல்பாடட்ுக் கட்டத்தில் மதாழில்சார ் ஆவராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

அபாயங்கள் ஏற்படுகின்றன மற்றும் முதன்லமயாக பின்வருவனவற்லற 

உள்ளடக்குகின்றன: 

 சுவாச ஆபத்துகள் 

 சத்தம் 

 உடல் அபாயங்கள் 

 மவடிமருந்து வசமிப்பு மற்றும் லகயாளுதல் 
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4.7.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்டகால மவளிப்பாடு சிலிவகாசிலஸ ஏற்படுத்தக்கூடும் பின்வரும் 

நடவடிக்லககள் பரிந்துலரக்கப்படுகின்றன: 

 எக்ஸ்கவவட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ளின் வகபின்கள் ஏசி மற்றும் ஒலி ஆதாரத்துடன் 

இலணக்கப்படும் 

 தனிப்பட்ட தூசி முகமூடிகளின் பயன்பாடு கட்டாயமாக்கப்படும் 

 

4.7.2 ஒலி 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் வபாது மதாழிலாளரக்ள் அதிக சத்தத்திற்கு ஆளாக வநரிடும். 

பின்வரும் நடவடிக்லககள் மசயல்படுத்த முன்மமாழியப்படட்ுள்ளன 

 எந்தப் பணியாளரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகமான இலரசச்ல் அளலவ ஒரு நாலளக்கு 8 

மணி வநரத்திற்கும் வமலாக வகடக்ும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் மவளிப்படுத்த மாட்டாரக்ள். 

 8 மணிவநரத்திற்கு சமமான ஒலி அளவு 85 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 dB(C) ஐ அலடயும் 

வபாது அல்லது சராசரி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அலடயும் வபாது மசவிப்புலன் 

பாதுகாப்பின் பயன்பாடு தீவிரமாக மசயல்படுத்தப்படும். 

 வேங்கப்படும் இயர ் மஃப்ஸ் காதில் ஒலி அளலவக் குலறந்தது 85 dB(A) ஆகக் 

குலறக்கும் திறன் மகாண்டதாக இருக்கும். 

 அதிக இலரசச்ல் அளவுக்கு மவளிப்படும் மதாழிலாளரக்ளுக்கு அவ்வப்வபாது மருத்துவ 

மசவிப்புலன் வசாதலனகள் மசய்யப்படும். 

4.7.3 உடல் அபாயங்கள் 

உடல் அபாயங்கலளக் கடட்ுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்லககள் 

முன்மமாழியப்படட்ுள்ளன   

 பணித்தள பாதுகாப்பு வமலாண்லம குறித்த குறிப்பிட்ட பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி 

அளிக்கப்படும்; 

 தற்மசயலான பாலற விழுதல்  மற்றும் / அல்லது நிலசச்ரிலவத் தடுக்க, குறிப்பாக 

மவடிப்பு நடவடிக்லககளுக்குப் பிறகு, மதாழிலாளரக்ளுக்கு மவளிப்படும் ஒவ்மவாரு 

வமற்பரப்லபயும் பாலற அளவிடுதல் மூலம் பணித் தள மதிப்பீடு மசய்யப்படும்;   

 இயற்லக தலடகள், தற்காலிக தண்டவாளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட ஆபத்து 

சமிக்லஞகள் பாலற மபஞ்சுகள் அல்லது தலர மட்டத்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கும் 

அதிகமான உயரத்தில் வவலல மசய்யப்படும் மற்ற குழி பகுதிகளில் வேங்கப்படும்; 

 முற்றங்கள், சாலலகள் மற்றும் நலடபாலதகலள பராமரித்தல், வபாதுமான நீர ்

வடிகால் வேங்குதல் மற்றும் சாதாரண கிராவல் வபான்ற அலனத்து வானிலல 

வமற்பரப்புடன் வழுக்கும் பரப்புகலளத் தடுக்கும். 

4.7.4 பதாழில்சாை் சுகாதாை ஆய்வு 

அலனத்து நபரக்ளும் முன் வவலலவாய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்வபாது மருத்துவ 

பரிவசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் வசாதலனகலள நடத்துவதன் 

மூலம் பணியாளரக்ள் மதாழில் சாரந்்த வநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவாரக்ள். 

 மபாது உடல் பரிவசாதலனகள் 
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 ஆடிவயாமமட்ரிக் வசாதலனகள் 

 முழு மாரப்ு, எக்ஸ்வர, நுலரயீரல் மசயல்பாடட்ு வசாதலனகள், ஸ்லபவராமமட்ரிக் 

வசாதலனகள் 

 காலமுலற மருத்துவ பரிவசாதலன - ஆண்டுவதாறும் 

 நுலரயீரல் மசயல்பாடு வசாதலன - ஆண்டுவதாறும், தூசி மவளிப்படும் 

 கண் பரிவசாதலன 

தளத்தில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் வேங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் இதர 

பரிவசாதலன வசதிகள் இலவசமாக வேங்கப்படும். உடனடியாக சிகிசல்சக்காக 

சுரங்கத்தில் முதலுதவி மபட்டி லவக்கப்படும். 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட பணியாளரக்ளுக்கு மதாடரந்்து முதலுதவி பயிற்சி 

அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி மபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் மூவலாபாய 

இடங்களில் காட்டப்படும்.  

4.8 சுைங்க கழிவு மமலாண்ரம 

முன்மமாழியப்பட்ட எந்த குவாரிகளிலிருந்தும் கழிவுகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்லல.   

4.9 சுைங்க மூடல் 

சுரங்கத ் திட்டங்களில் சுரங்க மூடல் திட்டம் மிக முக்கியமான சுற்றுசச்ூேல் 

வதலவ. சுரங்க மூடல் திட்டம் மதாழில்நுட்ப, சுற்றுசச்ூேல், சமூக, சட்ட மற்றும் நிதி 

அம்சங்கலள முற்வபாக்கான மற்றும் பிந்லதய மூடல் மசயல்பாடுகலள 

உள்ளடக்கியதாக இருக்க வவண்டும். மூடல் மசயல்பாடு என்பது திட்டப்பணி 
நீக்கப்பட்டதில் இருந்து மதாடங்கும் மதாடரச்ச்ியான மசயல்பாடுகள் ஆகும். எனவவ, 

சுரங்கத ் திட்டத்தில் முற்வபாக்கான சுரங்க மூடல் திட்டம் குறிப்பாகக் லகயாளப்பட 

வவண்டும் மற்றும் சுரங்கத் திட்டத்துடன் மறுபரிசீலலன மசய்யப்பட வவண்டும். 

முற்வபாக்கான சுரங்க மூடல் என்பது மதாடரச்ச்ியான மசயல்பாடுகள் என்பதால், மூடல் 

திட்டத்தில் வசரக்்கப்பட வவண்டிய மபரும்பாலான மசயல்பாடுகலள விஞ்ஞான 

சுரங்கத்தின் முன்மமாழிவுகள் உள்ளடக்கியிருப்பது மவளிப்பலடயானது. தளத்திற்கான 

மூடல் வநாக்கங்கலள உருவாக்கும் வபாது, தளத்தின் ஏற்கனவவ உள்ள அல்லது 

சுரங்கத்திற்கு முந்லதய நில பயன்பாடல்டக் கருத்தில் மகாள்வது அவசியம்; மற்றும் 

மசயல்பாடு இந்த மசயல்பாடல்ட எவ்வாறு பாதிக்கும். 

சுரங்கத்லத லகவிடுவதுடன் பின்வரும் பரந்த வநாக்கங்களும் மவற்றிகரமாக 

அலடயப்படுவலத உறுதி மசய்வவத முதன்லமயான வநாக்கமாகும். 

• சுரங்க உரிலமயாளரக்ள், ஒழுங்குமுலற முகலமகள் மற்றும் மபாது மக்களால் 

ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய தளத்திற்கு உற்பத்தி மற்றும் நிலலயான பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு 

உருவாக்க 

• மபாது சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள வாே்விடங்களின் பாதுகாப்லபப் பாதுகாப்பது 

• சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்லபக் குலறக்க 

• மதிப்புமிக்க பண்புகலளயும் அேகியலலயும் பாதுகாக்க 

• பாதகமான சமூக-மபாருளாதார தாக்கங்கலள சமாளிக்க. 
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4.9.1 சுைங்க மூடல் அளவுமகால் 

சுரங்கத்லத மூடுவதில் உள்ள நிபந்தலனகள் கீவே விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன: 

4.9.1.1 இயற்பியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க வவலலகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு தங்குமிடங்கள் வபான்றவற்லற 

உள்ளடக்கிய அலனத்து மானுடவியல் கட்டலமப்புகளும், சுரங்கம் மசயலிேந்த பிறகு 

மீதமுள்ளலவ இயற்பியல் ரீதியாக நிலலயானதாக இருக்க வவண்டும். வதால்வி அல்லது 

இயற்பியல் ரீதியான சரிவின் விலளவாக மபாது சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு எந்த 

ஆபத்லதயும் அவரக்ள் முன்லவக்கக்கூடாது, வமலும் அவரக்ள் வடிவலமக்கப்பட்ட 

மசயல்பாடுகலள அவரக்ள் மதாடரந்்து மசய்ய வவண்டும். முன்மமாழியப்பட்ட 

வடிவலமப்பு காலங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு காரணிகள் மவள்ளம், சூறாவளி, காற்று 

அல்லது பூகம்பங்கள் வபான்ற தீவிர நிகே்வுகள் மற்றும் அரிப்பு வபான்ற பிற இயற்லக 

நிரந்தர சக்திகலள முழுலமயாக கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ள வவண்டும். 

4.9.1.2 இைசாயன நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க தளத்தில் திடக்கழிவுகள் இரசாயன நிலலத்தன்லமயுடன் இருக்க 

வவண்டும். இதன் மபாருள், உவலாகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரிம வசரம்ங்களின் கசிவுக்கு 

வழிவகுக்கும் இரசாயன மாற்றங்கள் அல்லது நிலலலமகளின் விலளவுகள் மபாது 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்லத ஏற்படுத்தக்கூடாது அல்லது சுற்றுசச்ூேல் 

பண்புகளின் சீரழிலவ ஏற்படுத்தக்கூடாது. பாதகமான விலளவுகலள ஏற்படுத்தக்கூடிய 

மாசுபடுத்தும் மவளிவயற்றம் முன்கூட்டிவய கணிக்கப்பட்டால், இலடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்மபாருட்கலள நிலலநிறுத்துதல் அல்லது நீரின் தரம் மற்றும் அளவு வபான்றவற்லற 

வமம்படுத்த மசயலற்ற சிகிசல்ச வபான்ற மபாருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

திட்டமிடப்படலாம். மூடிய சுரங்கத்லதச ் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீர,் மண் மற்றும் 

காற்றின் தரங்களுக்கு சட்டப்பூரவ் வரம்புகலள மீறும் மாசுபடுத்தும் மசறிவுகளின் 

பாதகமான விலளவு எதுவும் இல்லல என்பலத கண்காணிப்பு நிரூபிக்க வவண்டும். 

4.9.1.3 உயிைியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுற்றியுள்ள சூேலின் ஸ்திரத்தன்லம முதன்லமயாக தளத்தின் இயற்பியல் மற்றும் 

வவதியியல் பண்புகலள சாரந்்துள்ளது, அவதசமயம் சுரங்க தளத்தின் உயிரியல் 

உறுதிப்பாடு மறுவாே்வு மற்றும் இறுதி நில பயன்பாட்டுடன் மநருக்கமாக 

மதாடரப்ுலடயது. ஆயினும்கூட, உயிரியல் நிலலத்தன்லமயானது, மண்ணின் உலறலய 

நிலலப்படுத்துதல், அரிப்பு/கழுவுதல், கசிவு வபான்றவற்லறத் தடுப்பதன் மூலம் உடல் 

அல்லது இரசாயன நிலலத்தன்லமலய கணிசமாக பாதிக்கலாம். 

 புனரவ்ாே்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய வநாக்கங்களில் ஒன்று சீரக்ுலலந்த தளத்தின் 

மீது ஒரு தாவர உலற மபாதுவாக உள்ளது, ஏமனனில் தளத்லத நிலலநிறுத்துவதற்கான 

சிறந்த நீண்ட கால முலறயாக பசுலமச ்சூேல் உள்ளது. மறுவாே்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய 

நிலவவலல கூறுகள் முடிந்ததும், நிலலயான தாவர சமூகத்லத நிறுவுவதற்கான 

மசயல்முலற மதாடங்குகிறது. மறு தாவரங்களுக்கு, மண்ணின் ஊட்டசச்த்து அளலவ 

வமலாண்லம மசய்வது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். மூன்று சூே்நிலலகளில் 

ஊட்டசச்த்துக்கலளச ்வசரப்்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 
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 பரப்பப்பட்ட வமல்மண்ணின் ஊட்டசச்த்து நிலல உள்ள மபாருலள விட குலறவாக 

இருந்தால் எ.கா. சமூக காடுகளின் வளரச்ச்ிக்காக 

 இயற்லகயாக நிகழும் தாவரங்கலள விட அதிக ஊட்டசச்த்து வதலவப்படும் 

தாவரங்கலள வளரக்்கும் வநாக்கம் எ.கா. விவசாயத்திற்கான திட்டமிடல் 

 ஈரப்பதம் கட்டுப்படுத்தும் காரணியாக இல்லாத காலங்களில் பூரவ்ீக 

தாவரங்களிலிருந்து விலரவான வளரச்ச்ிலய மபறுவது விரும்பத்தக்கது எ.கா. பசுலம 

தலடகளின் வளரச்ச்ி 

 சுரங்க மூடல் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி இருக்க வவண்டும். 

சுரங்க மூடல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும் மற்றும் 

சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள மசயல்முலறயின்படி மூடல் நடவடிக்லககள் 

வமற்மகாள்ளப்படும்.  
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அத்தியாயம்- 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

5.1 அறிமுகம் 

திட்ட முன்மமாழிவுக்கு மாற்றாக கருதுவது EIA மசயல்முலறயின் வதலவயாகும். 

ஸ்வகாப்பிங் மசயல்பாட்டின் வபாது, ஒரு முன்மமாழிவுக்கான மாற்றுகலள 

வநரடியாகவவா அல்லது அலடயாளம் காணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்கலளக் 

குறிப்பிடுவதன் மூலமாகவவா பரிசீலிக்கலாம் அல்லது சுத்திகரிக்கலாம். மாற்றுகளின் 

ஒப்பீடு, குலறந்தபடச் சுற்றுசச்ூேல் தாக்கங்களுடன் திட்ட வநாக்கங்கலள 

அலடவதற்கான சிறந்த முலறலயத் தீரம்ானிக்க உதவுகிறது அல்லது மிகவும் 

சுற்றுசச்ூேல் நட்பு மற்றும் மசலவு குலறந்த விருப்பங்கலளக் குறிக்கிறது.    

5.2 திட்ட தளத்தின் மதைவ்ின் பின்னணியில் உள்ள காைணிகள் 

மூடுதுலற கிராமத்தில் திரு. M. சண்முகம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
திட்டம் என்பது குறிப்பிட்ட இடத்தில் உள்ள சாதாரண கல்லல வதாண்டுவதற்கான ஒரு 

சுரங்க திட்டமாகும். திட்டங்களுக்கு பின்வரும் நன்லமகள் உள்ளன: -   

 கனிம லவப்பு காடு அல்லாத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

 திட்டப் பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்லல; எனவவ ஆர ்& ஆர ்சிக்கல்கள் எதுவும் இல்லல. 

 சுரங்க குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஆறு, ஓலட, நல்லா மற்றும் 

நீரந்ிலலகள் இல்லல. 

 இந்த பிராந்தியத்தில் திறலமயான, அலர திறலமயான மற்றும் திறலமயற்ற 

மதாழிலாளரக்ள் கிலடப்பது. 

 மருத்துவம், தீயலணப்பு, கல்வி, வபாக்குவரத்து, தகவல் மதாடரப்ு மற்றும் 

உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் வபான்ற அலனத்து அடிப்பலட வசதிகளும் நன்கு 

இலணக்கப்படட்ு அணுகக்கூடியதாக உள்ளது. 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் குறுக்கிடாது. எனவவ, நிலத்தடி நீர ்

சுற்றுசச்ூேலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லல. 

 ஆய்வுப் பகுதி நில அதிரவ்ு மண்டலத்தில் விழுகிறது - II, கடந்த கால வரலாற்றில் 

நிலசச்ரிவு, நிலநடுக்கம், சரிவு வபான்ற மபரிய வரலாறுகள் எதுவும் இல்லல. 

5.3 மாற்று தளத்தின் பகுப்பாய்வு 

அலனத்து சுரங்க தளங்களும் கனிம குறிப்பிட்டலவ என்பதால் மாற்று எதுவும் 

பரிந்துலரக்கப்படவில்லல. 

5.4 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்நுட்பத்ரதத் மதை்ந்பதடுப்பதற்குப் பின்னால் உள்ள 

காைணிகள் 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வாரப்்பு சுரங்க மசயல்பாடு, துலளயிடுதல் 

மற்றும் மவடிக்கும் முலற அப்பகுதியில் சாதாரண கல்லலப் பிரிதம்தடுக்க 

பயன்படுத்தப்படும். பயன்படுத்தப்பட்ட அலனத்து சுரங்க குத்தலக பகுதிகளும் 

பின்வரும் நன்லமகலளக் மகாண்டுள்ளன -   
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 கனிம படிவு ஒவர மாதிரியாகவும், பாத்வதாலித் உருவாக்கமாகவும் இருப்பதால், 

நிலத்தடி முலறலய விட திறந்தமவளி வவலல மசய்யும் முலற விரும்பப்படுகிறது. 

 மபாருள் வதாண்டுதலின் உதவியுடன் டம்பரக்ள் / டிரிப்பரக்ளில் ஏற்றப்படட்ு 

வதலவப்படும் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு மகாண்டு மசல்லப்படும். 

 மவடித்தல் மற்றும் துலளயிடுதல் கிலடப்பதுடன் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட மவடித்தல் 

மதாழில்நுட்பம் வதலவயான துண்டு துண்டாக மகாடுக்கிறது, இதனால் கனிமம் 

பாதுகாப்பாக லகயாளப்படட்ு இரண்டாம் நிலல மவடிப்பு இல்லாமல் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 குவாரி நடவடிக்லககளுக்குத் தகுந்த அலர திறன் மகாண்ட மதாழிலாளரக்ள் அருகில் 

உள்ள கிராமங்கலளச ்சுற்றி எளிதாகக் கிலடக்கும் 

5.5 மாற்றுத் பதாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

இந்த திட்டங்களுக்கு திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலற 

வதரந்்மதடுக்கப்படட்ுள்ளது. இந்த மதாழில்நுட்பம் குலறவான சூல்மகாள்ளல் 

காலத்லதக் மகாண்டுள்ளது, மபாருளாதார ரீதியாக லாபகரமானது, பாதுகாப்பானது 

மற்றும் குலறந்த உலேப்புச ் மசலலவக் மகாண்டது. சந்லத நிலலலமக்கு ஏற்ப 

உற்பத்திலய அதிகரிக்க அல்லது குலறக்க இந்த முலற உள்ளலமந்த 

மநகிே்வுத்தன்லமலயக் மகாண்டுள்ளது. 
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அத்தியாயம்-6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 பபாது 

 சுற்றுசச்ூேல் அளவுருக்களின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு சுற்றுசச்ூேலில் 

நிகேக்கூடிய சாத்தியமான மாற்றங்கலளக் குறிக்கிறது, இது இயற்லக சூேலின் 

நிலலலய பராமரிக்க வதலவயான இடங்களில் சரிமசய்யும் நடவடிக்லககலள 

மசயல்படுத்த வழி வகுக்கிறது. ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட நடவடிக்லககளின் மசயல்திறன் 

அல்லது குலறபாடல்ட மதிப்பிடுவதற்கு மதிப்பீடு மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும் 

மற்றும் எதிரக்ால திருத்தங்களுக்கான நுண்ணறிலவ வேங்குகிறது. 

சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பின் முக்கிய வநாக்கம், சுற்றுசச்ூேல் பண்புக்கூறுகள் 

மற்றும் மசயல்பாடட்ுக் கட்டத்தில் நலடமுலறயில் உள்ள நிலலலமகள் ஆகியவற்றில் 

மபறப்பட்ட முடிவுகள் திட்டமிடல் கட்டத்தில் கணிப்புக்கு இணங்குவலத உறுதி 

மசய்வதாகும். முடிவுகளின் முந்லதய கணிப்பில் இருந்து கணிசமான விலகல் 

ஏற்பட்டால், காரணத்லத அலடயாளம் காணவும், தீரவ்ு நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கவும் இது அடிப்பலடத் தரவாக அலமகிறது. சுற்றுசச்ூேல் (பாதுகாப்பு) 

சட்டம், 1986 இன் கீே் சட்டப்பூரவ் விதிகளுக்கு இணங்குவதற்கு சுற்றுசச்ூேல் 

கண்காணிப்பு கட்டாயமாகும், SEIAA வேங்கிய EC உத்தரவுகளின் கீே் கண்காணிப்பு 

மதாடரப்ான மபாருத்தமான நிபந்தலனகள் மற்றும் தமிே்நாடு மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு 

வாரியத்தின் உத்தரவின் கீே் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள நிபந்தலனகள் CTE/CTO வேங்குதல்.  

6.1 கண்காணிப்பு பபாறிமுரறயின் முரற  

 EMP ஐ மசயல்படுத்துதல் மற்றும் காலமுலற கண்காணிப்பு திட்ட ஆதரவாளரால் 

(சுரங்க உரிலமயாளர)் வமற்மகாள்ளப்படும். இந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகலள கண்காணிப்பதற்காக ஒரு விரிவான கண்காணிப்பு 

மபாறிமுலற வகுக்கப்படட்ுள்ளது; தூசிலய அடக்குதல், சத்தம் மற்றும் மவடிப்பு 

அதிரவ்ுகலள கடட்ுப்படுத்துதல், இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்கலள பராமரித்தல், 

சுரங்க வளாகத்தில் வீடட்ு பராமரிப்பு, வதாட்டம், சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லம திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி நிலலலமகள் வபான்ற சுற்றுசச்ூேல் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் அந்தந்த சுரங்க நிரவ்ாகத்தால் கண்காணிக்கப்படும். 

மறுபுறம், பசுலம அரண் வமம்பாடு, சுற்றுசச்ூேல் தர கண்காணிப்பு வபான்ற பகுதி 

அளவிலான பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலள மசயல்படுத்துவது, அவரக்ளின் சுரங்க 

நிரவ்ாகத்திற்கு அறிக்லக மசய்யும் மூத்த நிரவ்ாகியால் வமற்மகாள்ளப்படுகிறது. 

முன்மமாழியப்பட்ட முழு குவாரியிலும் EMP மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூேல் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககலள மசயல்படுத்துவலத கண்காணிக்க சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு மசல் 

(EMC) அலமக்கப்படும். 

 

இந்த கலத்தின் மபாறுப்புகள்: 

• மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககலள மசயல்படுத்துதல் 

• திட்டத்லத மசயல்படுத்துவலத கண்காணித்தல் 

• வதாட்டத்திற்கு பிந்லதய பராமரிப்பு 
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• எடுக்கப்பட்ட மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககளின் மசயல்திறலன சரிபாரக்்க 

• சுற்றுசச்ூேலுடன் மதாடரப்ுலடய பிற மசயல்பாடு 

• வதலவப்படும்வபாது நிபுணரின் ஆவலாசலனலயப் மபறுதல். 

சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு குழு தளத்தில் உள்ள அலனத்து கண்காணிப்பு 

திட்டங்கலளயும் ஒருங்கிலணக்கும் மற்றும் இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் தரவு மதாடரந்்து 

மாநில ஒழுங்குமுலற நிறுவனங்களுக்கு இணக்க நிலல அறிக்லககளாக வேங்கப்படும். 

கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுசச்ூேல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு 

அறிக்லக ஒவ்மவாரு முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளராலும் அலரயாண்டு மற்றும் 

ஆண்டுக்கு ஒரு இலடமவளியில் தமிே்நாடு மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்திற்கு (TNPCB) 

சமரப்்பிக்கப்படும். அலரயாண்டு அறிக்லககள் சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் வன அலமசச்கம், 

பிராந்திய அலுவலகம் மற்றும் SEIAA ஆகியவற்றிற்கும் சமரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

சுற்றுசச்ூேல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு மத்திய மாசுக் 

கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம் (CPCB) / சுற்றுசச்ூேல், வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்ற 

அலமசச்கம் (MoEF & CC) வழிகாடட்ுதல்களின்படி இருக்கும்.    
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குவாரி உரிலமயாளர ்

நிறுவனத்தின் தரலரம 

சுைங்க மமலாண்ரம நிரல 

சுரங்க வமலாளர ்

ஃவபாரவ்மன் வமட ்
தள 

வமற்பாரல்வயாளர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பானல்ட் ஆவலாசகர ்/ 

மவளிப்புற ஆய்வகம் 

ஏைியா நிரல 

சுற்றுசச்ூேல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் வதாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்மதளிப்பான் 

ஆபவரடட்ர ்

டம் 6.1: முன்ம ொழியப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்கொணிப்பு மெல் பி1 முதல் பி6 

வரை 
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6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 

 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் மசயல்பாடுகளால் சுற்றுசச்ூேலுக்கு ஏற்படும் 

பாதிப்லபக் குலறக்கும் வலகயில் அத்தியாயம்-4 இல் முன்மமாழியப்பட்ட தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் மசயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு நடவடிக்லககளின் அமலாக்க 

அட்டவலண 6.1 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவரண 6.1 அமலாக்க அட்டவரண 

வ.எண் பரிந்துலரகள் கால கட்டம் அட்டவலண 

1 

நில சுற்றுசச்ூேல் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திட்டம் 

மதாடங்கிய 

உடவனவய 

2 

மண் தரக் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திட்டம் 

மதாடங்கிய 

உடவனவய 

3 

நீர ்மாசு 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்வனற்றம் 

4 

காற்று மாசு 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்வனற்றம் 

5 

ஒலி மாசுக் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்வனற்றம் 

6 

சுற்றுசச்ூேல் சூேல் சுரங்க நடவடிக்லககளுடன் 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் கட்டம் 

வாரியாக மசயல்படுத்தப்படும் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்வனற்றம் 

6.3 கண்காணிப்பு அட்டவரண மற்றும் அதிைப்வண் 

 கடலமகள் நிலறவவற்றப்படுவலத கண்காணிப்பு உறுதி மசய்யும். இது 

சட்டப்பூரவ் தரங்களுக்கு எதிராக அளவீடு மசய்வதற்காக மவளிவயற்றங்கள், உமிே்வுகள் 

மற்றும் கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் மசறிவுகள் வபான்ற அளவீடட்ுத் தகவல்களின் 

வநரடி அளவீடு மற்றும் பதிவு வடிவதல்த எடுக்கலாம். கண்காணிப்பில் சமூக-

மபாருளாதார மதாடரப்ு, உள்ளூர ் மதாடரப்ு நடவடிக்லககள் அல்லது புகாரக்ளின் 

மதிப்பீடு ஆகியலவ அடங்கும். 

சுரங்க நடவடிக்லககளில் சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு பின்வருமாறு 

வமற்மகாள்ளப்படும்: 

• காற்றின் தரம்; 

• நீர ்மற்றும் கழிவு நீர ்தரம்; 

• ஒலி மட்டங்கள்; 

• மண்ணின் தரம்; மற்றும் 
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• பசுலம அரண் வமம்பாடு 

கண்காணிப்பு விவரங்கள் அட்டவலண 6.2 இல் விவரிக்கப்படட்ுள்ளன 

அட்டவரண 6.2: முன்பமாழியப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவரண  

வ. 

எண்
. 

சுற்று சூேல் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காலம் அதிரம்வண் 

1 காற்று தரம் 

2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 

1 

இலடயகம்) 

24 மணி 
வநரம் 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
வானிலல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்
பு & ஐஎம்டி 

இரண்டாம் 

நிலல தரவு  

மணிவநர
ம் / 

தினசரி 

மதாடரச்ச்ியா
ன ஆன்லலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் வவகம், 

காற்றின் திலச, 

மவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மலேப்மபாழிவு 

3 

நீர ்தர 

கண்காணிப்
பு 

2 இடங்கள்  

(1வமற்பரப்பு 

நீர ்& 1 

நிலத்தடி நீர)் 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

IS: 10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுலறகளின் 

கீே் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்
ள அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அலமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளி
ல் 1 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இலடயக 

மண்டலத்தி
ல் திறந்த 

கிணறுகளி
ல் நீர ்மட்டம் 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

ஆேம் 

5 சத்தம் 

2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 1 

இலடயகம்) 

மணிவநர
ம் / 

தினசரி 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் 

இரவு 

6 அதிரவ்ு 

அருகில் 

உள்ள 

குடியிருப்பி
ல் 

– 

மவடிக்கும் 

மசயல்பாட்டி
ன் வபாது 

உசச் துகள் 

வவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 1 

இலடயகம்) 

– 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

இயற்பியல் 

மற்றும் 

வவதியியல் 

பண்புகள் 
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8 
பசுலம 

அரண் 

திட்ட 

பகுதிக்குள் 
தினசரி மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 
பராமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான லகவயட்டின் வழிகாடட்ுதல், பிப்ரவரி 2010 

6.4 EMP க்கான பட்பெட் ஒதுக்கீடு  

 சுற்றுசச்ூேல் பண்புகலள கண்காணிப்பதற்கான மசலவு, கண்காணிக்கப்பட 

வவண்டிய அளவுரு, அதிரம்வண் மகாண்ட இடங்கலள மாதிரி/கண்காணித்தல் மற்றும் 

ஒவ்மவாரு முன்மமாழிவுக்கும் எதிரான மசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியலவ அட்டவலண 6.3 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளன. NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவளிப்புற ஆய்வகத்திற்கு 

கண்காணிப்பு பணி மவளி ஆதாரமாக மசய்யப்படும். 

 சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு திட்டத்திற்கான முன்மமாழியப்பட்ட மூலதனச ்

மசலவு ரூ. 3,80,000/- மற்றும் மதாடர ்மசலவு ரூ.76,000/- ஆகும். 

அட்டவரண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்பெட் 

முன்பமாழிவு – P1 

வ.எண் அளவுரு மூலதன பசலவு ஆண்டுக்கான பதாடை் பசலவு 

1 காற்றின் தரம் 

ரூ. 3,80,000/- ரூ. 76,000/- 

2 வானிலலயியல் 

3 நீர ்தரம் 

4 நீரியல் 

5 மண்ணின் தரம் 

6 சத்தம் தரம் 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு 

பமாத்தம் ரூ 3,80,000/- ரூ 76,000/- 

6.5 கண்காணிக்கப்பட்ட தைவுகளின் அறிக்ரகயிடல் அட்டவரணகள்    

 காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இலரசச்ல் அளவுகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூேல் 

பண்புக்கூறுகள் பற்றிய கண்காணிக்கப்படும் தரவு, வதலவயான திருத்த 

நடவடிக்லககலள எடுப்பதற்காக சுரங்க வமலாண்லம நிலல மற்றும் அலமப்பின் 

தலலவர ் ஆகிவயாரால் அவ்வப்வபாது ஆய்வு மசய்யப்படும். கண்காணிப்புத் தரவுகள் 

தமிே்நாடு மாநில மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்திடம் CTO நிபந்தலனகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூேல் தணிக்லக அறிக்லககளுக்கு இணங்க ஒவ்மவாரு ஆண்டும் MoEF& CC 

மற்றும் அலரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்லககள் MoEF& CC பிராந்திய 

அலுவலகம் மற்றும் SEIAA க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

காலமுலற அறிக்லககள் சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டியலவ: - 

• MoEF& CC - அலரயாண்டு நிலல அறிக்லக 

• TNPCB - அலரயாண்டு நிலல அறிக்லக 

• புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலற: காலாண்டு, அலரயாண்டு வருடாந்திர அறிக்லககள் 

 

சுரங்க வமலாளர/்முகவர ்தவிர, காலமுலற அறிக்லககலள - 

• சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர,் 

• மதாழிலாளர ்அமலாக்க அதிகாரி, 
•துலறயால் நிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுலறகளின்படி மவடிமபாருடக்லளக் 

கடட்ுப்படுத்துபவர.்  
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அத்தியாயம்-7-கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.0 பபாது 

திட்ட முன்மமாழிபவர ் மற்றும் ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்தால் அலடயாளம் 

காணப்பட்ட வலககளின்படி பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் மசய்யப்பட்டன. 

மபாதுமக்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளால் அலடயாளம் காணப்பட்ட வலககள் மபாது 

விசாரலணக்குப் பிறகு இலணக்கப்படும். 

 மபாது ஆவலாசலன 

 இடர ்மதிப்பீடு 

 வபரிடர ்வமலாண்லம திட்டம் 

 ஒடட்ுமமாத்த தாக்க ஆய்வு 

 பிளாஸ்டிக் கழிவு வமலாண்லம 

7.1 பபாது ஆமலாசரன 

 தமிே்நாடு மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

மசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாலமயில் பரந்த அளவிலான மபாதுமக்களின் பங்களிப்லப உறுதிமசய்யும் 

வலகயில், முலறயாக, வநரக்கடட்ுப்பாடு மற்றும் மவளிப்பலடயான முலறயில் மபாது 

மக்கள் கருத்து வகட்பு கூடட்ம் நடத்த வவண்டும். வலரவு EIA / EMP அறிக்லக மற்றும் 

மபாது விசாரலண நடவடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP அறிக்லகயில் 

விவரிக்கப்படும். 

7.2 இடை ்மதிப்பீடு  

 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண்.13 இன் படி, தன்பாத் 
சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வேங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ் மதிப்பீடட்ு 

வழிகாடட்ுதலின் அடிப்பலடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுலற 

உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. டிஜிஎம்எஸ் இடர ்மதிப்பீடட்ு மசயல்முலற வநாக்கம் மகாண்டது. 

பணிசச்ூேல் மற்றும் அலனத்து மசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான 

அபாயங்கலளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் வதலவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிலம 

அளிப்பதற்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய அளலவ மதிப்பிடுதல். வமலும், இந்த 

ஆபத்துக்களுக்குப் மபாறுப்பான வழிமுலறகள் அலடயாளம் காணப்படட்ு, அவற்றின் 

கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககள், கால அட்டவலணயில் அலமக்கப்பட்டது, துல்லியமான 

மபாறுப்புகளுடன் பதிவு மசய்யப்படுகின்றன. 

 DGMS வேங்கிய உவலாக சுரங்கத்லத நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதிச ் சான்றிதலே 

லவத்திருக்கும் தகுதி வாய்ந்த சுரங்க வமலாளரின் வழிகாடட்ுதலின் கீே் முழு குவாரி 
நடவடிக்லகயும் வமற்மகாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகலளத் 
தடுப்பதற்கும், அது நிகோமல் தடுக்க வதலவயான நடவடிக்லககலள எடுப்பதற்கும் 

ஆகும். 

 இந்த முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் மதாடரப்ுலடய 

மசயல்பாடுகள் மதாடரப்ாக மனித தூண்டுதலால் ஏற்படும் அபாயங்களின் காரணிகள் 
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விரிவான பகுப்பாய்வுடன் சுரங்கதத்ிற்கான காரணங்கள் மற்றும் கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககள் கீவே அட்டவலண 7.1 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 7.1 இடை் மதிப்பீடு & கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள்  

வ.எண் ஆபத்து 

காைணிகள் 

ஆபத்துக்கான 

காைணங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் 

1 மவடிமபாருடக்ள் 

மற்றும் கனரக 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

காரணமாக 

விபத்துக்கள் 

தவறான 

லகயாளுதல் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

பணி நலடமுலற 

▪ அலனத்து பாதுகாப்பு 

முன்மனசச்ரிக்லககள் மற்றும் 

சுரங்க சட்டம், 1952, 

மமட்டாலிஃமபரஸ் சுரங்க  

ஒழுங்குமுலற, 1961 மற்றும் 

சுரங்க விதிகள், 1955 

ஆகியவற்றின் விதிகள் 

அலனத்து சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் வபாதும் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும்; 

▪ அருகிலுள்ள குழு 

மதாழிற்பயிற்சி லமயத்தில் 

உள்ள பயிற்சிக்கு 

மதாழிலாளரக்ள் 

அனுப்பப்படுவாரக்ள் 

▪ அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ளின் 

நுலேவு தலட மசய்யப்படும்; 

▪ சுரங்க அலுவலக வளாகம் 

மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் 

தீயலணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகள்; 

▪ பாதுகாப்பு காலணி, 
மெல்மமட், கண்ணாடி 

வபான்ற அலனத்து பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களின் 

ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிலடக்கும் 

மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாட்டிற்கான 

வேக்கமான வசாதலன 

▪ அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

திட்டங்களின்படி குவாரி 
வவலல மசய்தல் மற்றும் 

சுரங்கத ் திட்டங்கலள 

மதாடரந்்து புதுப்பித்தல்; 

▪ சுரங்கத்தின் பக்கங்கலள 

தினசரி அடிப்பலடயில் சுத்தம் 

மசய்வது, அதிகப்படியான 

அல்லது குலறப்பு 

ஏற்படுவலதத் தவிரப்்பதற்காக 

தினமும் மசய்யப்பட வவண்டும்; 
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▪ மவடிமபாருடக்லளக் 

லகயாளுதல், சாரெ்் மசய்தல் 

மற்றும் சுடுதல் ஆகியலவ 

சுரங்க வமலாளரின் 

வமற்பாரல்வயின் கீே் மடட்ுவம 

திறலமயான நபரக்ளால் 

வமற்மகாள்ளப்படும்; 

▪ உற்பத்தியாளரின் 

வழிகாடட்ுதல்களின்படி 

அலனத்து சுரங்க 

உபகரணங்கலளயும் 

பராமரித்தல் மற்றும் வசாதலன 

மசய்தல். 

2 துலளயிடுதல் முலறயற்ற 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

நலடமுலறகள் 

 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்றின் அதிக 

அழுத்தம் 

காரணமாக, 

குேல்கலள 

மவடிக்கலாம் 

 

துரப்பண கம்பி 

உலடந்து 

வபாகலாம் 

▪ துலளயிடுதலுக்காக (SOP) 

நிறுவப்பட்ட பாதுகாப்பான 

இயக்க முலற கண்டிப்பாக 

பின்பற்றப்படும். 

▪ பயிற்சி மபற்ற ஆபவரட்டரக்ள் 

மடட்ுவம 

பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். 

▪ பிளாஸ்டர ் / பிளாஸ்டிங் 

ஃவபாரவ்மன் அலனத்து 

இடங்கலளயும் முழுலமயாக 

ஆய்வு மசய்யும் வலர, 

துப்பாக்கிச ் சூடு நடத்தப்பட்ட 

பகுதியில் எந்த துலளயிடுதலும் 

மதாடங்கப்படக்கூடாது. 

▪ துலளயிடுதல் வநரடியாக 

ஒன்றன் வமல் ஒன்றாக உள்ள 

இடங்களில் மபஞ்சுகளில் ஒவர 

வநரத்தில் 

வமற்மகாள்ளப்படக்கூடாது. 

▪ ஆபவரட்டர ் லகவயட்டின்படி 

கம்ப்ரசர ் மற்றும் துரப்பண 

உபகரணங்களில் உள்ள 

வதய்ந்து வபான பாகங்கலள 

அவ்வப்வபாது தடுப்பு பராமரிப்பு 

மற்றும் மாற்றுதல். 

▪ அலனத்து பயிற்சி அலகுகளும் 

ஈரமான துலளயிடுதலுடன் 

வேங்கப்பட வவண்டும், 

திறலமயான வவலல நிலலயில் 

பராமரிக்கப்பட வவண்டும். 

▪ ஆபவரட்டர ் அலனத்து 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 
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உபகரணங்கலளயும் தவறாமல் 

பயன்படுத்த வவண்டும். 

4 மவடித்தல் பறக்கும் பாலற, 

தலர அதிரவ்ு, 

சத்தம் மற்றும் 

தூசி. 

 

முலறயற்ற 

மின்னூட்டம், 

ஸ்மடம்மிங் & 

மவடித்தல்/ 

மவடித்தல் 

துலளகலள 

சீரத்்திருத்தம் 

மசய்தல் 

 

வாகனங்களின் 

இயக்கத்தால் 

அதிரவ்ு 

▪ விதிமுலறகளின்படி ஒரு 

தாமதத்திற்கு அதிகபட்ச 

கட்டணத்லத கடட்ுப்படுத்தவும் 

மற்றும் உகந்த மவடிப்பு துலள 

வடிவத்தின் மூலம், அதிரவ்ுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் 

கடட்ுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

மவடிப்பு பாதுகாப்பாக 

நடத்தப்படும். 

▪ மவடித்தல் துலளகலள 

மின்னூட்டம் மசய்தல், 

ஸ்மடம்மிங் & மவடித்தல்/பயரிங் 

மசய்வதற்கான SOP, 

மசயல்பாட்டின் ஆரம்ப 

கட்டத்தில் பிளாஸ்டிங் 

குழுவினரால் பின்பற்றப்படும். 

▪ ஷாடக்ள் பகல் வநரத்தில் 

மடட்ுவம சுடப்படுகின்றன.   

▪ எந்த ஒரு நாளில் சாரெ்் 

மசய்யப்பட்ட அலனத்து 

துலளகளும் அவத நாளில் 

சுடப்படும். 

▪ ஆபத்து மண்டலம் மதளிவாக 

வலரயறுக்கப்படும் (சிவப்புக் 

மகாடிகள் மூலம்) 

5 வபாக்குவரத்து விபத்து மற்றும் 

காயங்களுக்கு 

பங்களிக்கும் 

சாத்தியமான 

அபாயங்கள் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

வவலலகள் 

 

மபாருள் அதிக 

சுலம 

 

வாகனத்லத 

முந்திச ் மசல்லும் 

வபாது 

 

▪ வவலலலயத் மதாடங்கும் 

முன், ஓடட்ுநரக்ள் 

டம்பர/்டிரக்/டிப்பரில் 

எண்மணய்(கள்), எரிமபாருள் 

மற்றும் நீர ் நிலலகள், டயர ்

வீக்கம், மபாதுத் தூய்லம, 

பிவரக்குகள், ஸ்டீயரிங் 

அலமப்பு, தானாக 

இயக்கப்படும் ஆடிவயா-

விஷுவல் ரிவரச்ிங் அலாரம், 

பின்புறம் உள்ளிட்ட 

எசச்ரிக்லக சாதனங்கலள 

வநரில் சரிபாரப்்பாரக்ள். 

கண்ணாடிகள், பக்கவாடட்ு 

விளக்குகள் வபான்றலவ நல்ல 

நிலலயில் உள்ளன. 

▪ எந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபலரயும் வாகனத்தில் சவாரி 
மசய்ய அனுமதிக்காதீரக்ள் 

அல்லது எந்த 



 

177 

 

டிரக்லக 

இயக்குபவர ்

தனது அலறலய 

ஏற்றும்வபாது 

அலத விடட்ு 

மவளிவயறுகிறார.் 

அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபலரயும் வாகனத்லத 

இயக்க அனுமதிக்காதீரக்ள். 

▪ குழிவான கண்ணாடிகள் 

அலனத்து மூலலகளிலும் 

லவக்கப்பட வவண்டும் 

▪ அலனத்து வாகனங்களும் 

ஒவ்மவாரு முலன 

புள்ளியிலும் ஒரு 

ஸ்பாட்டருடன் ரிவரஸ்் 

ொரன் மபாருத்தப்பட்டிருக்க 

வவண்டும் 

▪ வாகனத ் திறனுக்கு ஏற்ப 

ஏற்றுதல் 

▪ ஆபவரட்டர ் லகவயட்டின்படி 

வாகனங்கலள அவ்வப்வபாது 

பராமரித்தல் 

6 இயற்லக 

சீற்றங்கள் 

எதிரப்ாராத 

சம்பவங்கள் 

▪ மலேநீர ் மவள்ளத்தில் 

மூே்குவலதத் தடுக்க தப்பிக்கும் 

வழிகள் வேங்கப்படும் 

▪ தீலய அலணக்கும் கருவிகள் 

மற்றும் மணல் வாளிகள் 

7 சுரங்க 

மபஞ்சுகள் 

மற்றும் குழி 

சாய்வு  

சாய்வு வடிவியல், 

புவியியல் 

அலமப்பு 

▪ குழி சாய்வு 60° கீவே இருக்க 

வவண்டும் மற்றும் ஒவ்மவாரு 

மபஞ்ச ் உயரம் 5 மீ இருக்க 

வவண்டும் 

ஆதாரம்: FAE & EC ஆல் பகுப்பாய்வு மசய்யப்படட்ு முன்மமாழியப்பட்டது 

7.3 மபைிடை ்மமலாண்ரமத் திட்டம்  

நிலநடுக்கம், நிலசச்ரிவு வபான்ற இயற்லக வபரழிவுகள் கடந்த கால வரலாற்றில் 

பதிவு மசய்யப்படவில்லல, ஏமனனில் நிலப்பரப்பு நில அதிரவ்ு மண்டலம் III இன் கீே் 

வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. இப்பகுதி கடலில் இருந்து மவகு மதாலலவில் உள்ளதால் 

கடும் மவள்ளம் மற்றும் சுனாமியால் ஏற்படும் வபரழிலவ எதிரப்ாரக்்கவில்லல. 

வபரிடர ்வமலாண்லமத் திட்டம், உயிர ்பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூேலலப் பாதுகாத்தல், 

நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்தி மற்றும் காப்புச ் மசயல்பாடுகலள மறுசீரலமப்பு 

மசய்தல் வபான்ற முன்னுரிலமகலள உறுதி மசய்வலத வநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

வபரிடர ் வமலாண்லம திட்டத்தின் வநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் மவளிப்புற 

வசலவகளின் ஒருங்கிலணந்த வளங்கலளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்லற 

அலடவதாகும்:   

 பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிசல்ச; 

 மற்றவரக்லளப் பாதுகாத்தல்; 

 மபாருள் மற்றும் சுற்றுசச்ூேலுக்கு ஏற்படும் வசதத்லத குலறத்தல்; 



 

178 

 

 மதாடக்கத்தில் சம்பவத்லதக் கடட்ுப்படுத்தி இறுதியில் கடட்ுக்குள் மகாண்டு வருதல்; 

 பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாே்வு; மற்றும் 

 அவசரநிலலக்கான காரணம் மற்றும் சூே்நிலலகள் பற்றிய அடுத்த விசாரலணக்கு 

மதாடரப்ுலடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கலள பாதுகாத்தல் 

ஒரு வபரிடர ் ஏற்பட்டால், தடுப்பு நடவடிக்லககள் இருந்தவபாதிலும், கீவே உள்ள 

விளக்கங்களின்படி வபரிடர ் வமலாண்லம மசய்யப்பட வவண்டும். அவசரகால 

சூே்நிலலகலளக் லகயாள்வதற்காக முன்மமாழியப்பட்ட ஒரு அலமப்பு உள்ளது மற்றும் 

முக்கிய பணியாளரக்ள் மற்றும் அவரக்ளின் குழு இலடவயயான ஒருங்கிலணப்பு படம் 

7.1 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. 

படம் 7.1: மபைிடை் மமலாண்ரம குழு அரமப்பு 

 

அவசரநிலல அலமப்பு, தகுதிவாய்ந்த சுரங்க வமலாளரான அவசரநிலல 

ஒருங்கிலணப்பாளரால் வழிநடத்தப்படும். அவர ் இல்லாத நிலலயில், சுரங்க வமலாளர ்

வரும் வலர, சுரங்கத்தில் இருக்கும் மபரும்பாலான மூத்தவரக்ள் அவசரகால 

ஒருங்கிலணப்பாளராக இருப்பாரக்ள். அவசரகால சூே்நிலலகலளக் கவனிப்பதற்காக 

மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் – தீயலணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மற்றும் ஆதரவுக் குழு. 

அணிகளின் முன்மமாழியப்பட்ட அலமப்பு அட்டவலண 7.2 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவரண 7.2: அவசை நிரலரயச ்சமாளிக்க முன்பமாழியப்பட்ட குழுக்கள்  

பதவி தகுதி 

தீயரணப்பு குழு 

குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க வமலாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துலண 

மீட்பு குழு 

குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க தமலாளர ்

குழு உறுப்பினர/் சம்பவக் 

கடட்ுப்பாட்டாளர ்(IC) 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ்

ஆதைவு குழு 

அவசைநிரல ஒருங்கிரணப்பாளை் 
சுைங்க மமலாளை் 

ஆதைவு குழு மீட்பு குழு தீயரணப்பு குழு 
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குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க வமலாளர ்

உதவி குழு தலலவர ் சுற்றுசச்ூேல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துலண 

பாதுகாப்புக் குழுத் தலலவர/் அவசரகால 

பாதுகாப்புக் கடட்ுப்பாட்டாளர ்

சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ்

சுரங்கம் மசயல்பாடட்ுக்கு வந்ததும், பணியாளரக்ளின் மபயரக்ளுடன் வமற்கண்ட 

அட்டவலண தயாரிக்கப்படட்ு மதாழிலாளரக்ளுக்கு எளிதாகக் கிலடக்கும். சுரங்கம், 

தீயலணப்பு நிலலயம் மற்றும் அண்லட மதாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் பல்வவறு 

துலறகலள கடட்ுப்படுத்த, ஒரு மமாலபல் மதாடரப்ு மநடம்வாரக்் மற்றும் வயரம்லஸ் 

சுரங்க அவசர கடட்ுப்பாடட்ு அலறலய (MECR) இலணக்க வவண்டும்.   

அவசைக் குழுவின் பாத்திைங்கள் மற்றும் பபாறுப்புகள் – 

(அ) அவசை ஒருங்கிரணப்பாளை் (EC) 

அவசரகால ஒருங்கிலணப்பாளர ் தளத்தின் முழுலமயான கடட்ுப்பாடல்ட 

ஏற்றுக்மகாள்வார ்மற்றும் MECR இல் இருக்க வவண்டும். 

(ஆ) சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளை் (ஐசி) 

சம்பவக் கடட்ுப்பாட்டாளர ் என்பது அவசரநிலலயின் இடத்திற்குச ் மசன்று, 

அவசரநிலலலயக் கடப்பதற்கு அல்லது கடட்ுப்படுத்துவதற்கான மசயல் திட்டத்லத 

வமற்பாரல்வயிடும் ஒரு நபராக இருக்க வவண்டும். ஷிப்ட் வமற்பாரல்வயாளர ் அல்லது 

சுற்றுசச்ூேல் அதிகாரி ஐசியின் மபாறுப்லப ஏற்க வவண்டும். 

(இ) பதாடை்பு மற்றும் ஆமலாசரனக் குழு 

ஆவலாசலன மற்றும் தகவல் மதாடரப்ு குழுவில் சுரங்கத் துலறகளின் தலலவரக்ள் 

அதாவது சுரங்க வமலாளர ்இருக்க வவண்டும். 

(ஈ) பபயை் அரழப்பு ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ்மபயர ் அலேப்பு ஒருங்கிலணப்பாளராக இருப்பார.் மபயர ்

அலேப்பு ஒருங்கிலணப்பாளர ் மபயர ் அலேப்லப நடத்துவார ் மற்றும் சுரங்கப் 

பணியாளரக்லள கூடும் இடத்திற்கு மவளிவயற்றுவார.் கடலமயில் இருக்கும் அலனத்து 

பணியாளரக்ளுக்கும் கணக்கு லவப்பவத அவரது பிரதான பணியாக இருக்கும்.     

 (உ)  மதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ள பணியாளரக்லள மீடக்ும் பணிலய வமற்மகாள்வதற்கு பயிற்சி மபற்ற 

மற்றும் ஆயுதம் ஏந்திய நபரக்ள் குழுவாக இருக்க வவண்டும். முதலுதவி மற்றும் தீலய 

அலணப்பதில் பயிற்சி மபற்றவரக்ள் வதடல் மற்றும் மீடப்ுக் குழுவில் 

வசரக்்கப்படுவாரக்ள். 

(ஊ) அவசைகால பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

அவசரகால பாதுகாப்புக் கடட்ுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் 

அலமந்துள்ள மற்றும் மவளி நிறுவனங்கலள வழிநடத்தும் மூத்த பாதுகாப்பு நபராக 



 

180 

 

இருக்க வவண்டும். எ.கா. தீயலணப்புப் பலட, காவல்துலற, மருத்துவர ் மற்றும் 

ஊடகவியலாளரக்ள்.  

 அவசை கட்டுப்பாட்டு பசயல்முரற – 

 அவசரகாலத்தின் ஆரம்பம், அலனத்து நிகே்தகவுகளிலும், ஒரு மபரிய தீ அல்லது 

மவடிப்பு அல்லது எக்ஸ்கவவட்டரய்ின் வபாது சுவர ்இடிந்து விழுவதன் மூலம் மதாடங்கும் 

மற்றும் பல்வவறு பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மற்றும் பணியில் இருக்கும் மசயல்பாடட்ு 

ஊழியரக்ளால் கண்டறியப்படும். பணியில் இருக்கும் ஊழியர ்ஒருவர ்இருந்தால், அவர ்

(அவருக்கு வபாதுமான விவரம் அளிக்கப்பட்ட தளத்தின் அவசர நலடமுலறயின்படி) 

அருகில் உள்ள அலாரம் அலேப்புப் புள்ளிக்குச ் மசன்று, கண்ணாடிலய உலடத்து 

அலாரங்கலளத் தூண்டுவார.் விபத்து நடந்த இடம் மற்றும் தன்லம குறித்து அவசர 

கடட்ுப்பாடட்ு அலறக்கு மதரிவிக்கவும் அவர ்தன்னால் முடிந்தவலர முயற்சிப்பார.் பணி 
அவசர நலடமுலறக்கு இணங்க, அவசரநிலலலய விளக்குவதற்கும் 

கடட்ுப்படுத்துவதற்கும் பின்வரும் முக்கிய நடவடிக்லககள் உடனடியாக நலடமபறும். 

• தளத்தில் தீயலணப்பு வீரர ் தலலலமயிலான தீயலணப்பு குழுவினர ் தீ நுலர 

மடண்டரக்ள் மற்றும் வதலவயான உபகரணங்களுடன் சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு 

வருவாரக்ள். 

• அவசரகால பாதுகாப்புக் கடட்ுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் 

இருந்து தனது பணிலயத் மதாடங்குவார ்

• சம்பவக் கடட்ுப்படுத்தி, மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அவசரத் தளத்திற்கு 

விலரந்து மசன்று அவசரநிலலலயக் லகயாளத் மதாடங்குவார.் 

• தளத்தின் முதன்லமக் கடட்ுப்பாட்டாளர ் தனது ஆவலாசலன மற்றும் தகவல் 

மதாடரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு வந்து தளத்தின் முழுலமயான 

கடட்ுப்பாடல்ட எடுத்துக்மகாள்வார.் 

• அவர ் சம்பவக் கடட்ுப்பாட்டாளரிடமிருந்து மதாடரந்்து தகவல்கலளப் மபறுவார ்

மற்றும் இதற்கான முடிவுகலள மற்றும் வழிகாடட்ுதல்கலள வேங்குவார:் 

▪ சம்பவக் கடட்ுப்பாட்டாளர ்

▪ சுரங்க கடட்ுப்பாடட்ு அலறகள் 

▪ அவசர பாதுகாப்பு கடட்ுப்பாட்டாளர ்

பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் கருவிகள் – 

 சுரங்கத்திற்குள் ஆபத்தான இடங்களில் பின்வரும் வலகயான தீலய அலணக்கும் 

கருவிகள் முன்மமாழியப்படட்ுள்ளன. 

 அட்டவரண 7.3: பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் 

கருவிகள் 

இடம் தீரய அரணக்கும் கருவிகளின் வரக 

மின் சாதனங்கள் CO2 வலக, நுலர வலக, உலர ்இரசாயன தூள் வலக 

எரிமபாருள் வசமிப்பு 

பகுதி 

CO2 வலக, நுலர வலக, உலர ்இரசாயன தூள் வலக, மணல் வாளி 

அலுவலக பகுதி உலர ்இரசாயன வலக, நுலர வலக 

மபைிடை ்காலத்தில் பின்பற்ற மவண்டிய எசச்ைிக்ரக அரமப்பு – 

 தள கடட்ுப்பாட்டாளர,் தீயலணப்புக் குழுவிடமிருந்து வபரிடர ் மசய்திலயப் 

மபறும்வபாது, சுரங்கக் கடட்ுப்பாடட்ு அலற உதவியாளர ் 5 நிமிடங்களுக்கு லசரன் 

ஒலிப்பார.் மபாது அறிவிப்பு அலமப்பு மூலம் வபரிடர ் மசய்திலய ஒளிபரப்ப சம்பவக் 

கடட்ுப்பாட்டாளர ்ஏற்பாடு மசய்வார.் சம்பவக் கடட்ுப்பாட்டாளரிடமிருந்து “எமரம்ென்சி 
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ஓவர”் என்ற மசய்திலயப் மபற்றவுடன், அவசரகால கடட்ுப்பாடட்ு அலற உதவியாளர ் 2 

நிமிடங்களுக்கு வநராக அலாரத்லத ஒலிப்பதன் மூலம் “அலனத்து மதளிவான 

சிக்னலலயும்” வேங்குவார.் 

வபரிடரின் வபாது பீதி அல்லது தவறான புரிதலலத் தவிரக்்க அலாரம் அலமப்பின் 

அம்சங்கள் அலனவருக்கும் விளக்கப்படும். ஆபத்து / வபரழிவுகலளத் தடுக்க அல்லது 

கவனிப்பதற்காக, பின்வரும் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககள் ஏவதனும் 

எடுக்கப்பட்டிருந்தால். 

 அலனத்து சுரங்க நடவடிக்லககளின் வபாது அலனத்து பாதுகாப்பு 

முன்மனசச்ரிக்லககள் மற்றும் உவலாக சுரங்க ஒழுங்குமுலறகள் (MMR), 1961 விதிகள் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படுகிறது. 

 MMR 1961 இன் படி மவடிமபாருடக்லள மவடிக்கச ் மசய்வதற்கும் வசமிப்பதற்கும் 

அலனத்து பாதுகாப்பு முன்மனசச்ரிக்லக நடவடிக்லககலளயும் கலடபிடித்தல். 

 சுரங்கம் மற்றும் அலதச ் சாரந்்த பகுதிகளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ள் 

நுலேவது முற்றிலும் தலடமசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 சுரங்க அலுவலக வளாகம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயலணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகள் வேங்கப்படட்ுள்ளன. 

 பாதுகாப்பு காலணி, மெல்மமட், கண்ணாடிகள், தூசி முகமூடிகள், காது பிளக்குகள் 

மற்றும் காது மஃப்ஸ் வபான்ற அலனத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிலடக்கப்மபறுகின்றன மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு வேக்கமான 

கண்காணிப்பின் மூலம் கண்டிப்பாக கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 அபாயகரமான வளாகங்களில் பணிபுரியும் அலனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் பயிற்சி 

மற்றும் புத்தாக்க படிப்புகள். 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி சுரங்க வவலல மற்றும் சுரங்கத் திட்டங்கலளத் 
மதாடரந்்து புதுப்பித்தல். 

 சுரங்கப் பகுதிகலள சுத்தம் மசய்வது மதாடரந்்து மசய்யப்படுகிறது. 

 மவடிமருந்துகலளக் லகயாளுதல், சாரெ்் மசய்தல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியலவ SOP 

ஐப் பின்பற்றும் தகுதி வாய்ந்த நபரக்ளால் மடட்ுவம வமற்மகாள்ளப்படுகின்றன. 

 சுரங்கப் பள்ளத்தில் வமற்பரப்பு நீர ் வருவலதத் தவிரப்்பதற்காக வதாட்ட வடிகால் 

மற்றும் மண் கடட்ுகலள சரிபாரத்்தல் மற்றும் வேக்கமான பராமரிப்பு. 

 குறிப்பாக மலேக்காலத்தில் அவசர பம்பிங்கிற்காக வபாதுமான அளவு டீசல் மகாண்ட 

மெனவரட்டர ் மசடக்ளுடன் கூடிய அதிக திறன் மகாண்ட காத்திருப்பு பம்புகலள 

வேங்குதல். 

 ஆடிவயா சிக்னலுக்காக மவடிக்கும் வபாது மவடிக்கும் SIREN பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 மவடிப்பதற்கு முன் மற்றும் மவடித்த பிறகு, சிவப்பு மற்றும் பசல்ச மகாடிகள் காட்சி 

சமிக்லஞகளாக காட்டப்படும். 



 

182 

 

 மவடித்தல் வநரத்லதக் குறிக்கும் எசச்ரிக்லக அறிவிப்புப் பலலககள் மற்றும் 

அத்துமீறி நுலேயாதலவ முக்கிய இடங்களில் காட்டப்படும். 

 அலனத்து சுரங்க உபகரணங்களின் வேக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் வசாதலன 

உற்பத்தியாளரின் வழிகாடட்ுதல்களின்படி வமற்மகாள்ளப்பட்டது.. 

7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி மற்றும் தற்வபாதுள்ள குவாரிகள் குழுமத்தில் விழும், 

ஒவ்மவாரு திட்டங்களுக்கும் கீவே மகாடுக்கப்படட்ுள்ள தனிப்பட்ட குறியீடு-    

அட்டவரண 7.4: முன்பமாழிவில் இருந்து 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாைிகளின் 

பட்டியல் 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 

பைப்பளவு 

(பெக்மடை்
) 

நிரல 

P1 

திரு. M. சண்முகம், 

த/மப.முத்துசாமி கவுண்டர,் 

எண்.36, காயிவத மில்லத் 
மதரு, 

மாதம்பாலளயம் வராடு, 

 புஞ்லச புளியம்பட்டி, 

சத்தியமங்கலம் தாலுகா, 

ஈவராடு மாவட்டம் 

 
410/1A, 1B 

1.43.5 

ToR Obtained vide 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.9033/SEAC/

ToR-1155/2022 

Dated:06.06.2022 

P2 

திரு. K. காளிசாமி 

எண்.5/113, காரப்பாடி 

(அஞ்சல்), 

புஞ்லச புளியம்பட்டி 

வழியாக, சத்தியமங்கலம் 

தாலுக்கா, 

ஈவராடு மாவட்டம் - 638 459 

409/1B2, 409/2 

& 409/3 
1.73.0 

விண்ணப்பம் 

மசயலாக்கப் 

பட்டது 

P3 

திரு. M. S. மணிவாசகம், 

த/ப. N. M. சண்முகம், 

எண்.7/171, மநலிபாலளயம், 

ஆலத்தூர ்கிராமம், 

அவிநாசி தாலுக்கா, 

திருப்பூர ்மாவட்டம் 

407/1,2,3,4, 

409/1A, 

462/1A2 & 

462/1B 

2.91.5 

விண்ணப்பம் 

மசயலாக்கப் 

பட்டது 

பமாத்தம் 6.08.0 பெக்மடை ்

நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) நிரல 

E1 

M/s. மவங்கவடஸ்வரா புளு  

மமட்டல்ஸ்,  

திரு.ப.நந்தகுமார ்

(பங்குதாரர)், 

எண். 486/3B, மங்களகலர 

புதூர,் காரமலட, 

460/1(P) & 

461 
3.20.5 24.03.2022 – 23.03.2027 
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வமடட்ுப்பாலளயம் 

தாலுக்கா, 

வகாயம்புத்தூர ்மாவட்டம் - 

641 104 

பமாத்தம் 3.20.5 பெக்மடை் 
பமாத்த குழுமப் பைப்பளவு 9.28.5 பெக்மடை் 

 

 

அட்டவரண 7.5: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம்  

குவாரியின் மபயர ்
திரு. M. சண்முகம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரி 
நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58 – E/03 

அடச்வரலக 11°22'15.20"N to 11°22'21.24"N 

தீரக்்கவரலக 77°07'23.77"E to 77°07'27.77"E 

மிக உயரந்்த உயரம் 320 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட ஆேம் 
44 மீ bgl  

புவியியல் வளங்கள் 

 

சாதாரண கல்  மீ 3 
பாலற சிலதவு மீ 

3 
கிராவல் மீ 3 

4,09,432 8,068 8,068 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ 3 
பாலற சிலதவு மீ 

3 
கிராவல் மீ 3 

95,546 1,736 2,294 

m3 இல் உற்பத்திக்கான 

முன்மமாழியப்பட்ட  

இருப்பு அளவு 

பாலற சிலதவு மீ 3 
பாலற சிலதவு மீ 

3 

கிராவல் மீ 3 

95,546 1,736 2,294 

தற்வபாதுள்ள குழி அளவு 
குழி I - 62m (நீ) x 75m (அ) x 17m (ஆ) 

குழி II - 74m (நீ) x 62m (அ) x 22m (ஆ) 

இறுதி குழி பரிமாணம் 168 மீ (நீ)* 75 மீ (அ)*  44 மீ (ஆ) 

சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 
65 – 70 மீ bgl  

சுரங்க முலற 

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

 

 

 

 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி மவற்று 

நிலப்பரப்லபக் காடட்ுகிறது. இப்பகுதி வடகிேக்குப் 

பக்கமாக மமன்லமயான சாய்வாக உள்ளது. 

இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 320 

மீ (அதிகபடச்ம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ தடிமன் மகாண்ட 

கிராவல் உருவாக்கத்தால் மூடப்படட்ுள்ளது. 

தற்வபாதுள்ள குவாரி குழியிலிருந்து மதளிவாக 

அனுமானிக்கப்படும் 4 மீ (கிராவல் உருவாக்கம்) க்குப் 

பிறகு மபருத்த சாரவ்னாலகட் காணப்படுகிறது. இது 
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தற்வபாதுள்ள குவாரி குழியிலிருந்து மதளிவாக 

ஊகிக்கப்படுகிறது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

 

ொக்ொம்மர ் 2 

கம்பிரசர ் 1 

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1 

டிப்பரக்ள் 2 

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி மவடிமருந்து 

சிறிய டயா ஆகியலவ சாதாரண கல்லல 

அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் உலடக்க 

மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
15 

திட்ட மசலவு ரூ. 27,75,000/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
ரூ. 56,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் 

 

ஏரி 1.4 கி.மீ மதன்வமற்கு 

பருசபாலளயம் ஏரி 2.7 கி.மீ வடகிேக்கு 

நல்லூர ்ஏரி 4.6 கி.மீ வடகிேக்கு 

சுங்லக ஏரி 6.2 கி.மீ வடகிேக்கு 

பவானிசாகர ்நீரத்்வதக்கம் 6.8 கி.மீ வடவமற்கு 

பசுலம அரண் வமம்பாடட்ுத் 
திட்டம் 

7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் 1500 சதுர மீட்டர ்

பரப்பளவில் 200 மரங்கள் நட உத்வதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

முன்மமாழியப்பட்ட நீர ்

வதலவ 
2.0 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 330 மீ மதற்கு 

 

அட்டவரண 7.6: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் – E1 

குவாரியின் மபயர ்
M/s. மவங்கவடஸ்வரா புளு  மமட்டல்ஸ், சாதாரண கல் 

மற்றும் கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58 – E/03 

அடச்வரலக 11°22'30.04"N to 11°22'34.25"N 

தீரக்்கவரலக 77°07'18.32"E to 77°07'29.14"E 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட ஆேம் 
33 மீ bgl  

புவியியல் வளங்கள் 

 

சாதாரண கல்  மீ 3 
பாலற சிலதவு 

மீ 3 
கிராவல் மீ 3 

11,21,750 32,050 64,100 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 

 
சாதாரண கல் மீ 3 

பாலற சிலதவு 

மீ 3 
கிராவல் மீ 3 
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4,03,060 22,675 49,826 

சுரங்க முலற 

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

 

ொக்ொம்மர ் 11 

கம்பிரசர ் 3 

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 3 

டிப்பரக்ள் 5 

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி மவடிமருந்து 

சிறிய டயா ஆகியலவ சாதாரண கல்லல 

அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் உலடக்க 

மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
44 

திட்ட மசலவு ரூ. 80,39,000/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
ரூ. 1,61,000/- 

குழுமத்தில் உள்ள அலனத்து குவாரிகளிலும் (முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் 

ஏற்கனவவ உள்ள) துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் வதாண்டுதல் மற்றும் 

வபாக்குவரத்து நடவடிக்லககள் காரணமாக ஒடட்ுமமாத்த தாக்கம் முக்கியமாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் மவடிப்பினால் ஏற்படும் காற்று மற்றும் இலரசச்ல் சூேல் 

மற்றும் நில அதிரவ்ுகளில் மபரும் பாதிப்பு ஏற்படும். 

காற்று சூழல் - 

7.17 & 7.18 அட்டவலணயில் காட்டப்படட்ுள்ளபடி குழுமச ் சுரங்கத்தின் 

ஒடட்ுமமாத்த சுலம கணக்கிடப்படுகிறது.  

அட்டவரண 7.7: சாதாைண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

 முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவைங்கள் 

குவாைி மீ 3 இல் 5 

ஆண்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு மீ 3 

இல் 

ஒரு 

நாரளக்கு மீ 3 

இல் 

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

P1 95,546 19,109 64 11 

பமாத்தம் 95,546 19,109 64 11 

E1 4,03,060 80,612 269 44 

பமாத்தம் 4,03,060 80,612 269 44 

ஒட்டு 

பமாத்தம் 
4,98,606 99,721 333 55 
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அட்டவரண 7.8: கிைாவல்களின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

 முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவைங்கள் 

குவாைி மீ 3 இல் 3 

ஆண்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

மீ3 இல் 

ஒரு 

நாரளக்கு 

மீ3 இல் 

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

P1 (3 

ஆண்டுகள்) 2,294 765 3 1 

பமாத்தம் 2,294 765 3 1 

E1 (3 

ஆண்டுகள்) 49,826 16,608 55 10 

பமாத்தம் 49,826 16,608 55 10 

ஒட்டு 

பமாத்தம் 52,120 17,373 58 11 
 

அட்டவரண 7.8: பவதைட்ு ைாக் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

 முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவைங்கள் 

குவாைி மீ 3 இல் 3 

ஆண்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

மீ3 இல் 

ஒரு 

நாரளக்கு 

மீ3 இல் 

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

P1 (3 

ஆண்டுகள்) 1,736 579 2 1 

பமாத்தம் 1,736 579 2 1 

E1 (3 

ஆண்டுகள்) 22,675 7,559 25 4 

பமாத்தம் 22,675 7,559 25 4 

ஒட்டு 

பமாத்தம் 24,411 8,138 27 5 
 

ஒடட்ுமமாத்தமாக அலனத்து குழுமக் குவாரிகலளயும் கருத்தில் மகாண்டு 

பாரத்்தால், சாதாரண கல்லின் ஒடட்ுமமாத்த உற்பத்தி நாள் ஒன்றுக்கு 333 மீ3 ஆகவும், 

கிராவலின்  ஒடட்ுமமாத்த உற்பத்தி ஒரு நாலளக்கு 27 மீ3 ஆகவும், கிராவலின்  

ஒடட்ுமமாத்த உற்பத்தி 58 மீ3 ஆகவும், ஒரு நாலளக்கு 55 டிரிப் சாதாரண கல் திறன் 

மகாண்டதாகவும் இருப்பலதக் காணலாம்.  நாள் ஒன்றுக்கு 5 பயணங்கள் மவயில் 

மகாண்ட கிராவல் மற்றும் ஒரு நாலளக்கு 11 பயணங்கள் கிராவல் கிளஸ்டரிலிருந்து.   

குறிப்பு: சாதாரண கல்லின் ஒரு நாளின் உற்பத்தியானது 5 வருட குத்தலகக் 

காலத்திற்கும், கிராவல் உற்பத்திக்காகவும் 3 அல்லது 5 வருட உற்பத்திக் காலத்துடன் 

கணக்கிடப்படுகிறது. வமலும் தற்வபாதுள்ள குவாரிகளின் சுலம தற்வபாதுள்ள குழும 

சூேலின் கீே் உள்ளது. 

வமற்கூறிய உற்பத்தி அளவுகளின் அடிப்பலடயில், 2 சுரங்கங்களிலும் பல்வவறு 

மசயல்பாடுகளால் ஏற்படும் உமிே்வுகள், தலர தயாரிப்பு, வதாண்டுதல், லகயாளுதல் 

மற்றும் தாது கடத்தல் வபான்ற பல்வவறு மசயல்பாடுகலள உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-

42க்கான USEPA- உமிே்வு மதிப்பீடட்ு மதாழில்நுட்ப லகவயடு அடிப்பலடயில் இந்த 

நடவடிக்லககள் முலறயாக பகுப்பாய்வு மசய்யப்படட்ு, வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான 
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உமிே்வுகலள வரவலேத்து மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வுகள் அட்டவலண 7.14 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன.    

அட்டவரண 7.10: 500 மீட்டை் சுற்றளவில் உள்ள குவாைிகளில் இருந்து பவளிமயற்ற 

மதிப்பீடு  

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P1” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.096857688 g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.002061982 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.044260055 g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 0.002497247 g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.064166719 g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.001051607 g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.000074080 g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E1” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.098154080 g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.002203719 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.044641491 g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 0.002498599 g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.064458380 g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.001134435 g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.000080155 g/s 

ஆதாரம்: உமிே்வு கணக்கீடுகள் 

அட்டவரண 7.11: குழுமத்திற்குள் அதிகைிக்கும் & ைிசல்டன்ட் ஜிஎல்சி 
 

PM10 in µg/m3 

இடம் ரமயம் 

பின்னணி 43.9 

அதிகரிக்கும் 15.84 

விலளவு 59.74 

NAAQ விதிமுலறகள் 100 µg/m3 

PM2.5 in µg/m3 
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இடம் ரமயம் 

பின்னணி 23.9 

அதிக அதிகரிப்பு 8.93 

விலளவு 32.83 

NAAQ விதிமுலறகள் 100 µg/m3 

SO2 in µg/m3 

இடம் ரமயம் 

பின்னணி 10.6 

அதிகரிக்கும் 2.59 

விலளவு 13.19 

NAAQ விதிமுலறகள் 80 µg/m3 

NOx in µg/m3 

இடம் ரமயம் 

பின்னணி 26.5 

அதிகரிக்கும் 10.49 

விலளவு 36.99 

NAAQ விதிமுலறகள் 80 µg/m3 

 

ஒலி சூழல் - 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் மெசஇ்எம்எம் வபான்ற மசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. மவடித்தல் மற்றும் 

அமுக்கி மசயல்பாடு (துலளயிடுதல்) மற்றும் வபாக்குவரத்து நடவடிக்லககள் 

ஆகியவற்லறக் கருத்தில் மகாண்டு ஒடட்ுமமாத்த ஒலி மாதிரியாக்கம் 

வமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள பல்வவறு குவாரிகலளச ்சுற்றியுள்ள 

பல்வவறு தூரங்களில் இலரசச்ல் அளலவக் கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் 

வமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளன. 

ஒவர மாதிரியான இேப்பு இல்லாத ஊடகம் மூலம் அலரக்வகாள ஒலி அலல 

பரவலுக்கு, முதல் மகாள்லகயின் அடிப்பலடயில் மாதிரிலயப் பயன்படுத்தி மவவ்வவறு 

ஆதாரங்களில் பல்வவறு இடங்களில் இலரசச்ல் அளலவ மதிப்பிடலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 

இதில்: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 மதாலலவில் அலமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூேல் நிலலலமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

வதய்மானம் ஆகும். அலனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலளலவ மடக்லகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்வவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 
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Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……}   

பசுலம அரண் காரணமாக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

வதலவயான உள்ளடீுகள்: 

சுரங்க மசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

மசயல்பாடுகலள கணக்கில் எடுத்துக்மகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது 

 

அட்டவரண 7.12: 500மீ மைடியஸ் குவாைிகளில் கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் 

மதிப்புகள் 

இடம் 
பின்னணி 

மதிப்பு (நாள்) 

dB(A) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தைநிரலகள் 

dB(A) 
Habitation Near P1 46.5 41.7 47.7 

55 
Habitation Near E1 50.1 38.5 50.4 

 

 இலடயக மண்டலத்தில் 47.7 - 50.4 dB (A) வரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இலரசச்ல் 

நிலல காணப்படுகிறது. இலடயக மண்டலத்தில் உள்ள மவவ்வவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் 

அளவு குலறவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் 

இலரசச்லலக் குலறக்கிறது. பசுலம அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தலட விலளவாகக் 

குலறவலதக் கருத்தில் மகாண்டு, ரிமசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் 

மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் காரணமாக ஏற்படும் இலரசச்ல் நிலல கணித 

சூத்திரத்லத அடிப்பலடயாகக் மகாண்டது. வமவல உள்ள அட்டவலணயில் இருந்து, 

சத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கடட்ுப்பாடு) விதிகள், 2000 (முதன்லம விதிகள் 

மவளியிடப்பட்டது) படி குடியிருப்பு பகுதிக்கு அருகிலுள்ள அலனத்து இடங்களிலும் 

சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இலடநிலல மண்டலம்) 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பலதக் காணலாம். இந்திய அரசிதழில், 

14.2.2000 வததியிட்ட S.O.123(E), பின்னர ்S.O. 1046(E), வததி 22.11.2000, S.O. 1088(E), வததி 11.10.2002 

(E), 159O. .09.2006 மற்றும் 11.01.2010 வததியிட்ட S.O. 50 (E) சுற்றுசச்ூேல்(பாதுகாப்பு) சட்டம், 

1986 இன் கீே்).   

தரை அதிைவ்ுகள் 

 எக்ஸ்கவவட்டரக்ள், துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல், வபாக்குவரத்து 

வாகனங்கள் வபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் மசயல்பாடு காரணமாக குழுமத்திற்குள் 

உள்ள அலனத்து 2 சுரங்கங்களிலும் சுரங்க நடவடிக்லககளால் நில அதிரவ்ுகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், அலனத்து 2 சுரங்கங்களிலிருந்தும் நில 

அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் மவடிப்பதாகும். . நில அதிரவ்ுகளின் மபரும் தாக்கம் 

சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அலமந்துள்ள வீடட்ு வீடுகளில் 

காணப்படுகிறது. குசச்ா வீடுகள் மவடிப்பால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் 

மற்றும் வசதங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது, அவதசமயம் RCC கட்டலமக்கப்பட்ட 

கட்டலமப்புகள் அதிக நில அதிரவ்ுகலளத் தாங்கும். இது தவிர, தலர அதிரவ்ுகள் 

அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பயத்லத உருவாக்கலாம். 
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மவடிலவத்தல் நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் மற்மறாரு தாக்கம் ஈ பாலறகள் ஆகும். 

இலவ சுரங்கப் பகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய வயல்களில் 

விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டலமப்புகளுக்கு வசதம் ஏற்படலாம். 

 முலறவய 4 சுரங்கங்களிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் அட்டவலண 7.17 

இல் உள்ளன 

அட்டவரண 7.13: ஒவ்பவாரு சுைங்கத்திலிருந்தும் அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 
 

இருப்பிடம் ID Distance in Meters 

P1க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 330 

E1 அருகில் வாே்விடம் 780 

 

அலனத்து சுரங்கங்களிலும் மவடிப்பதால் ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள், உசச் துகள் 

வவகத்லத (PPV) மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ சமன்பாடல்டப் பயன்படுத்தி 

கணக்கிடப்படுகிறது:V = K [R/Q0.5] –B 

 

எங்வக - 

V = உசச் துகள் வவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

வக = அதிகபடச் உடனடி கட்டணம் (கிவலா) 

B = பாலற மற்றும் தளத்துடன் மதாடரப்ுலடய மாறிலி (மபாதுவாக 1.6) 

ஆர ்= கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 

அட்டவரண 7.14: 2 சுைங்கங்களில் நில அதிைவ்ுகள் 

இருப்பிடக் 

குறியீடு 

அதிகபட்ச கட்டணம் 

கிமலாவில் 

மீ அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பு 

m/ms இல் PPV 

P1 28 330 0.672 

E1 117 780 0.532 

ஆதாரம்: பிளாஸ்டிங் கணக்கீடுகள் 

வமவல உள்ள அட்டவலணயில் இருந்து, ஒவ்மவாரு சுரங்கத்திலும் ஒரு 

மவடிலவத்தலுக்கான கட்டணம் அதிகபட்சமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் 29 வததியிடட் 

சுற்றறிக்லக எண். 7-ன் மூலம் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் மபாது 

இயக்குநரகத்தின்படி, 8 மிமீ/வி உசச் துகள் வவகத்திற்குக் கீவே PPV உள்ளது. /8/1997. 
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சமூக-பபாருளாதாை சூழல் – 

5 சுரங்கங்கள் CER க்கு பங்களிக்கும் மற்றும் சமூகம் வளரச்ச்ியலடயும். 

அட்டவரண 7.15:  சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

 திட்ட பசலவு CER @ 2% 

P1 ரூ. 27,75,000 ரூ 5,00,000 /- 

பமாத்தம் ரூ. 27,75,000 ரூ 5,00,000 /- 

E1 ரூ. 80,39,000 ரூ 1,61,000 /- 

பமாத்தம் ரூ. 80,39,000 ரூ 1,61,000 /- 

ஓட்டு பமாத்தம் ரூ. 1,08,14,000/- ரூ 6,61,000/- 

அலுவலக குறிப்பாலணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அலனத்து சுரங்கங்களும் 

பசுலமக் களத ் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 வகாடிகள், அலவ EAC/SEAC இன் 

வழிகாடட்ுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க வவண்டும்.   
 

• முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு CER - ரூ 5,00,000/- 

• தற்வபாதுள்ள திட்டங்கள் CER - ரூ 1,61,000/- க்கு நிதியளிக்கும் 

• குழுமத்தில் உள்ள 5 திட்டங்களுக்கு CER - ரூ 6,61,000/- 

 

அட்டவரண 7.16: சுைங்கங்களில் இருந்து கிரடக்கும் மவரலவாய்ப்புப் பலன்கள் 

குவாைி மநைடி மவரலவாய்ப்பு 

P1 15 

பமாத்தம் 15 

E1 44 

பமாத்தம் 44 

ஓட்டு பமாத்தம் 59 

 

முன்மமாழியப்பட்ட குழுமத்தில்  1 சுரங்கம் காரணமாக மமாத்தம் 15 வபர ்வவலல 

மபறுவாரக்ள் மற்றும் ஏற்கனவவ உள்ள சுரங்கத்தில் 44 வபர ் ஏற்கனவவ வவலலயில் 

உள்ளனர.் 

 

அட்டவரண 7.17: பசுரம அைண் வளைச்ச்ி 2 சுைங்கங்களின் நன்ரமகள் 

குறியீடு நடவு பசய்ய 

முன்பமாழியப்
பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக  

பிரழப்பு% நடவு பசய்ய 

மவண்டிய பகுதி 

இனத்தின் 

பபயை் 
வளைக்்கப்ப

டும் என 

எதிை்பாைக்்க
ப்படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்
ரக 

P1 
750 80% 

பாதுகாப்பு பகுதி, 

அணுகு சாலல, 

கிராம சாலல 

வபான்றவற்றில் 

வதாட்டம் இருக்க 

வவண்டும். 

 

வவம்பு, 

புங்லக 

வபான்றலவ. 

 

600 

பமாத்தம் 750 80% 600 

E1 270 80% 215 

பமாத்தம் 270 80% 215 

ஓட்டு 

பமாத்தம் 
1,020 80% 815 
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முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்களின் அடிப்பலடயில் வவம்பு, மபாங்கமியா 

பின்வனட்டா வபான்ற பூரவ்ீக இனங்களின் வளரச்ச்ி 750 மரங்கள் என்ற விகிதத்தில் 5 

ஆண்டுகளுக்குள் நடப்படட்ு 80% உயிரவ்ாழும் விகிதத்துடன் 600 மரங்கள் வளரும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி மற்றும் 270 மரங்கள் 5 ஆண்டுகளில் 

நடப்பட்ட 80% உயிரவ்ாழும் விகிதம் மற்றும் தற்வபாதுள்ள குவாரிகளின் ஒடட்ுமமாத்த 

வளரச்ச்ிலய விட 215 மரங்களின் வளரச்ச்ி எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

7.5 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்ரம திட்டம் 

அலனத்து திட்ட ஆதரவாளரக்ளும் 01.01.2019 முதல் நலடமுலறக்கு வரும் 

வலகயில், ஒருமுலற பயன்படுத்துவதற்கும், தடிமன் பாராமல் பிளாஸ்டிக்லக தூக்கி 

எறிவதற்கும் தமிே்நாடு அரசு ஆலண (Ms) எண். 84 சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் வனத்துலற (EC.2) 

வததி: 25.06.2018 இணங்க வவண்டும். சுற்றுசச்ூேல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீே். 

குறிக்வகாள் - 

•பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்லமயான விநிவயாக சங்கிலி வலலயலமப்லப 

ஆராய. 

•அலனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுேற்சி மசய்யக்கூடிய மபாருடக்லள 

வசகரிப்பதற்காக மதாட்டிகலள நிறுவுவதன் மூலம் நிலலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு 

வமலாண்லமலய கண்டறிந்து முன்மமாழிதல் 

• சிஸ்டம் டிலசன் அலமப்லபத் தயாரித்தல், மசயல்படுத்துதல் மற்றும் 

கண்காணிப்பதற்கான வதலவயான வழிமுலறகள். 

அட்டவரண 7.17: பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள நிைவ்கிப்பதற்கான பசயல் திட்டம் 

வ. 

எண் 

மெயல்பொடு மபொறுப்பு 

1 விதிகலள இலணத்து வலஅவுட் வடிவலமப்லப 

உருவாக்குதல், பிளாஸ்டிக் கழிவு வமலாண்லமக்கு 

கழிவு உற்பத்தியாளரக்ளிடம் இருந்து வசூலிக்கப்படும் 

பயனர ் கட்டணம், குப்லப மகாடட்ுதல், பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகலள எரித்தல் அல்லது மபாதுமக்களுக்கு 

இலடயூறு விலளவிக்கும் வலகயில் ஏவதனும் 

மசயல்கள் மசய்தல் ஆகியவற்றுக்கு 

அபராதம்/அபராதம். 

சுரங்க வமலாளர ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுேற்சி மசய்யக்கூடிய மற்றும் 

உள்நாடட்ு அபாயகரமான கழிவுகலள 

பிரிதம்தடுப்பலத நலடமுலறப்படுத்த, கழிவு 

உற்பத்தியாளரக்லள கட்டாயப்படுத்துதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

3 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் வசகரிப்பு சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

4 மபாருள் மீட்பு வசதிகலள அலமத்தல் சுரங்க வமலாளர ்
5 மபாருள் மீட்பு வசதிகளில் மறுசுேற்சி மசய்யக்கூடிய 

மற்றும் மறுசுேற்சி மசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகலள பிரித்தல் 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்
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6 பதிவுமசய்யப்பட்ட மறுசுேற்சி மசய்பவரக்ளுக்கு 

மறுசுேற்சி மசய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

வசனலாக்குதல் 

சுரங்க 

வமற்பாரல்வயாளர ்

7 மறுசுேற்சி மசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

சிமமன்ட் சூலளகளில், சாலல அலமப்பில் 

பயன்படுத்துவதற்கு வழியலமத்தல் 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

8 பங்குதாரரக்ள் மத்தியில் அவரக்ளின் மபாறுப்பு குறித்து 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

9 குப்லபகலள மகாடட்ுவது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

திறந்தமவளியில் எரிப்பது அல்லது மபாதுமக்களுக்கு 

இலடயூறு விலளவிக்கும் மசயல்களில் ஈடுபடுவது 

வபான்றவற்லற திடீர ்வசாதலன மசய்தல். 

சுரங்க 

உரிலமயாளர ்
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அத்தியாயம் 8. திட்ட நன்ரமகள் 

8.0 பபாது 

 திரு. M. சண்முகம், சாதாரண கல் குவாரி எடுப்பதற்கான உத்வதச திட்டம், 5 

ஆண்டுகளில் ஒடட்ுமமாத்தமாக 95,546 மீ3 சாதாரண கற்கலள உற்பத்தி மசய்வலத 

வநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளார.் இது அண்மித்த பகுதிகளில் சமூக-மபாருளாதார 

நடவடிக்லககலள வமம்படுத்துவவதாடு பின்வரும் நன்லமகலளயும் ஏற்படுத்தும் 

• வவலல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-மபாருளாதார நலனில் முன்வனற்றம் 

• உடல் உள்கட்டலமப்பில் முன்வனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டலமப்பில் முன்வனற்றம்   

8.1 மவரல வாய்ப்பு 

 சுரங்க நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்வதற்காக சுமார ் 15 நபரக்ளுக்கு 

வவலலவாய்ப்லப வேங்குவதற்கும், இந்தத் திட்டத்தில் வவலலவாய்ப்லப வேங்குவதில் 

உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிலம வேங்குவதற்கும் உத்வதசிக்கப்படட்ுள்ளது. வமலும், 

ஒப்பந்த வவலலகள், மதாழில் வாய்ப்புகள், வசலவ வசதிகள் வபான்றவற்றில் பலருக்கு 

மலறமுக வவலல வாய்ப்பு கிலடக்கும். சுரங்கத் திட்டத்தால் உள்ளூர ் மக்களின் 

மபாருளாதார நிலல வமம்படும். 

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட சமூக-பபாருளாதாை நல நடவடிக்ரககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்லகயின் தாக்கம் உடனடி திட்ட தாக்கம் பகுதியில் 

சமூக-மபாருளாதார சூேலில் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். வநரடியாகவும் 

மலறமுகமாகவும் உள்ள வவலலவாய்ப்புகள், குறிப்பாக உள்ளூர ் சமூகங்களிலடவய 

குலறந்த திறன் மகாண்ட வவலல வதடுபவரக்ளுக்கு வமம்பட்ட பண வருமானத்திற்கு 

பங்களிக்கும். 

8.3 இயற்பியல் உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியானது மூடுதுலற கிராமம், வமடட்ுப்பாலளயம் 

தாலுகா மற்றும் தமிே்நாட்டின் வகாயம்புத்தூர ் மாவட்டத்தில் அலமந்துள்ளது மற்றும் 

இப்பகுதியில் தகவல் மதாடரப்ு, சாலலகள் மற்றும் பிற வசதிகள் ஏற்கனவவ நன்கு 

நிறுவப்படட்ுள்ளன. முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் காரணமாக பின்வரும் மபௌதீக 

உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் வமலும் வமம்படும். 

• சாலல வபாக்குவரத்து வசதிகள் 

• மதாடரப்ுகள் 

• சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளரக்ளுக்கு கூடுதலாக மருத்துவம், கல்வி 

மற்றும் சமூக நலன்கள் அருகிலுள்ள குடிமக்களுக்கும் கிலடக்கும். 

8.4 சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

சிவில் கடட்ுமான காலத்தில், வரத்்தகம், குப்லப தூக்குதல், சுகாதாரம் மற்றும் பிற 

துலண வசலவகளில் வவலலவாய்ப்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, இந்தத் துலறகளில் 

வவலலவாய்ப்பு முதன்லமயாக தற்காலிகமாக அல்லது ஒப்பந்த அடிப்பலடயில் 
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இருக்கும் மற்றும் திறலமயற்ற மதாழிலாளரக்ளின் ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும். 

மதாழிலாளர ் சக்தியில் மபரும் பகுதியினர ் முக்கியமாக உள்ளூர ் கிராமவாசிகளாக 

இருப்பாரக்ள், அவரக்ள் விவசாயம் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்லககளில் தங்கலள 

ஈடுபடுத்திக் மகாள்வாரக்ள் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இது அவரக்ளின் 

வருமானத்லத வமம்படுத்துவவதாடு, அப்பகுதியின் ஒடட்ுமமாத்த மபாருளாதார 

வளரச்ச்ிக்கும் வழிவகுக்கும். 

8.5 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கம் கீவே மகாடுக்கப்படட்ுள்ள மற்ற உறுதியான 

பலன்கலளக் மகாண்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

• உள்கட்டலமப்பு வசதிகள், வபாக்குவரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் மற்றும் பிற சமூக 

வசலவகளுக்கு மபாருடக்ள் மற்றும் வசலவகலள வேங்குதல் வபான்ற ஒப்பந்த 

வவலலகளில் உள்ளூர ்மக்களுக்கு மலறமுக வவலல வாய்ப்புகள். 

• வாடலக விடுதிக்கான கூடுதல் வீடட்ு வதலவ அதிகரிக்கும் 

• கலாசச்ார, மபாழுதுவபாக்கு மற்றும் அேகியல் வசதிகளும் வமம்படும் 

• தகவல் மதாடரப்ு, வபாக்குவரத்து, கல்வி, சமூக வமம்பாடு மற்றும் மருத்துவ 

வசதிகளில் முன்வனற்றம் மற்றும் வவலலவாய்ப்பு மற்றும் வருமான 

வாய்ப்புகளில் ஒடட்ுமமாத்த மாற்றம் 

• ராயல்டி, மசஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி வபான்றவற்றின் மூலம் அதிகரிக்கும் வருவாய் 

மூலம், உத்வதச சுரங்கத்திலிருந்து மாநில அரசு வநரடியாகப் பயனலடயும். 

 

கூட்டாண்ரம சமூக பபாறுப்பு: 

 தனிப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளரக்ள் CSR நடவடிக்லககள் மற்றும் வணிக 

மசயல்முலறகளுடன் சமூக மசயல்முலறகலள ஒருங்கிலணத்தல் பற்றிய 

விழிப்புணரல்வ தங்கள் ஊழியரக்ளின் அலனத்து மட்டங்களிலும் வளரப்்பதற்கு 

மபாறுப்வபற்பாரக்ள். CSR நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்வதில் ஈடுபடட்ுள்ளவரக்ளுக்கு 

வபாதுமான பயிற்சியும் மறுவநாக்குநிலலயும் வேங்கப்படும். 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீே், திட்ட முன்மமாழிபவரக்ள், திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 

மதாலலவில் உள்ள கிராமங்களின் சமூக மற்றும் மபாருளாதார வமம்பாட்டிற்கான 

பின்வரும் திட்டங்கலள வமற்மகாள்வார.் இதற்காக ஒவ்மவாரு ஆண்டும் தனி படம்ெட ்

வேங்கப்படும். இந்த திட்டங்கலள இறுதி மசய்ய, முன்மமாழிபவர ் LSG உடன் 

மதாடரப்ுமகாள்வார.் திட்டங்கள் பின்வரும் பரந்த பகுதிகளிலிருந்து 

வதரந்்மதடுக்கப்படும் - 

• சுகாதார வசலவகள் 

• சமூக வளரச்ச்ி 

• உள்கட்டலமப்பு வமம்பாடு 

• கல்வி & விலளயாடட்ு 

• சுய வவலலவாய்ப்பு 
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CSR பசலவு மதிப்பீடு 

மூடுதுலற கிராமத்தில் முதன்லமயாக கல்வி, சுகாதாரம், மகளிர ் சுயஉதவி 

குழுக்களின் பயிற்சி மற்றும் உள்கட்டலமப்புக்கான பங்களிப்பு வபான்றவற்றில் சமூகப் 

மபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்லககள் வமற்மகாள்ளப்படும், CSR படம்ெட்டில் லாபத்தில் 2.0% 

ஒதுக்கப்படுகிறது. 

காை்ப்பமைட் சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு- 

காரப்்பவரட் சுற்றுசச்ூேல் மபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பாலண F.No.22-65/2017-IA.III, வததி: 01.05.2018 இன் படி 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

அலுவலக குறிப்பாலணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, பசுலமக் களத் திட்டம் மற்றும் 

மூலதன முதலீடு ≤ 100 வகாடிகள், அலனத்து முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களும் EAC/SEAC 

இன் வழிகாடட்ுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க வவண்டும். மமாத்த 

மூலதனச ்மசலவு ரூ 27,75,000/- மற்றும் CER ரூ 5,00,000/-    

அட்டவரண 8.1: CER பசயல் திட்டம் 

பசயல்பாடு பயனாளிகள் பமாத்தம்  
தற்வபாதுள்ள கழிவலறகலள புதுப்பித்தல்/ 

மறுகட்டலமப்பு மசய்தல் மூடுதுலற கிராம 

மக்கள் 
ரூ. 5,00,000/- பள்ளி வளாக சுவரில் வதாட்டம் வமற்மகாள்வது 

பள்ளி நூலகத்திற்கு புத்தகங்கள் வேங்குதல் 

பமாத்தம் ரூ.5,00,000/- 

ஆதாரம்: மசயல்பாடட்ு பகுதி நிபுணரக்ள் (FAE)ஆல் நடத்தப்படட் கள ஆய்வு, திட்ட ஆதரவாளருடன் 

ஆவலாசலன.  
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அத்தியாயம் 9- சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

 இதில் மபாருந்ததாது, ஸ்வகாப்பிங் கட்டத்தில் சுற்றுசச்ூேல் மசலவு பலன் 

பகுப்பாய்வு பரிந்துலரக்கப்படவில்லல.   
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அத்தியாயம் -10-சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

10.0 பபாது 

 சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டம் (EMP) முன்மமாழியப்பட்ட இடத்தில் 

உள்ளலமக்கப்பட்ட மாசுக் குலறப்பு வசதிகலளக் கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுசச்ூேல் 

அலமப்லபப் பாதுகாப்பலத வநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் 
திட்டத்தின் நல்ல நலடமுலறகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-

மபாருளாதார வமம்பாடட்ுத் தரங்கள் ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அலனத்து சுற்றுசச்ூேல் 

அளவுருக்கலளயும் லவத்திருப்பலத உறுதி மசய்யும். 

 மதாடக்க நிலலயில் தணிப்பு நடவடிக்லககள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஒடட்ுமமாத்த சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டம் ஆகியலவ மபறப்பட்ட 

அலமப்புகளின் ஆதரவுத் திறலன வமம்படுத்தும் வலகயில் 

மவளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில் வேங்கப்பட்ட EMP, தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் மசயல்படுத்தப்படுவலத உறுதிமசய்வதற்கான நிரவ்ாக அம்சங்கலளப் 

பற்றி விவாதிக்கிறது மற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் மசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுகிறது.. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக  

 சுற்றுசச்ூேலுக்கு மபாறுப்பான முலறயில் அதன் அலனத்து மசயல்பாடுகலளயும் 

மசயல்பாடுகலளயும் நடத்துவதற்கும், சுற்றுசச்ூேல் மசயல்திறலன மதாடரந்்து 

வமம்படுத்துவதற்கும் திட்ட ஆதரவாளர ்உறுதிபூண்டுள்ளார.் 

ஆதரவாளர ்திரு. M. சண்முகம் – 

• அதன் மசயல்பாடுகள் மற்றும் மசயல்பாடுகளுடன் மதாடரப்ுலடய அலனத்து 

சட்டங்கள், மசயல்கள், ஒழுங்குமுலறகள் மற்றும் தரநிலலகளின் வதலவகலளப் 

பூரத்்தி மசய்தல் 

• மபாதுவான சுற்றுசச்ூேல் பிரசச்ிலனகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுசச்ூேல் மபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூேல் மகாள்லகலய மசயல்படுத்துவலத உறுதி மசய்ய வதலவயான 

ஆதாரங்கலள ஒதுக்கீடு மசய்தல் 

• திட்ட வமம்பாட்டின் அலனத்து நிலலகளிலும் பயனுள்ளதாக இருப்பலதயும், 

சாத்தியமான நீண்டகால சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கலளக் குலறக்க 

முற்வபாக்கான மறுசீரலமப்பு முடிந்தவலர விலரவாக 

வமற்மகாள்ளப்படுவலதயும் உறுதிமசய்தல். 

• சுற்றுசச்ூேல் பாதுகாப்புகளில் ஏவதனும் குலறபாடு அல்லது எதிரப்ாராத 

மசயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிவய எசச்ரிக்க கண்காணிப்பு திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூேலின் மசயல்திறலனச ் சரிபாரக்்கவும், மதாடரந்்து முன்வனற்றத்லத 

வநாக்கிப் பாடுபடவும் அவ்வப்வபாது மதிப்பாய்வுகலள வமற்மகாள்ளுதல் 
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நிைவ்ாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அரமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீே் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டத்லத திறம்பட மசயல்படுத்துவலதயும், ஒவ்மவாரு 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியின் சுரங்க வமலாண்லம நிலல மூலம் சுற்றுசச்ூேல் சட்ட 

விதிகளுக்கு இணங்குவலதயும் உறுதி மசய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் மபாறுப்பாகும்: 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகியவற்லற கண்காணித்தல் 

• மவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் வசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் 

பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, வரிலசப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு கருவிகலள 

நிறுவுதல், கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு நிலலயம், வபான்றவற்லற உள்ளடக்கிய மாசுக் 

கடட்ுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள்/ சாதனங்கலள 

மசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

• திட்டத்திற்குள்ளும் மவளி நிறுவனங்களுடனும் சுற்றுசச்ூேல் மதாடரப்ான 

மசயல்பாடுகலள ஒருங்கிலணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்மதாலக 

பற்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்கலள வசகரித்தல் 

• பசுலம அரண் வமம்பாடு 

• சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு திட்டத்லத மசயல்படுத்துவதன் முன்வனற்றத்லத 

கண்காணித்தல் 

• சட்டப்பூரவ் விதிகள், மாநில மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம், சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் 

வன அலமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதியின் நிபந்தலனகள் மற்றும் 

நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கள் மற்றும் மசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் 

விதிமுலறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நிலச ்சூழல் மமலாண்ரம 

குவாரியின் மசயல்பாடு, குவாரி குழிலய தற்காலிக நீரத்்வதக்கமாக மாற்றுவதன் 

மூலம் நிலத்லத மறுசீரலமத்தல் மற்றும் மீதமுள்ள பகுதி (பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகள், 

உள்கட்டலமப்பு, இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகள்) பசுலம அரண் வமம்பாட்டிற்கு 

பயன்படுத்தப்படும். சுற்றுசச்ூேலின் அேகியல் பாதிக்கப்படாது. குவாரி மசயல்பாட்டின் 

வபாது திட்டப் பகுதியில் மபரிய தாவரங்கள் இல்லல மற்றும் குவாரி மசயல்பாடு 

முடிந்ததும் தடிமனான வதாட்டம் பசுலம மண்டல வமம்பாடட்ு திட்டத்தின் கீே் 

உருவாக்கப்படும். 

அட்டவரண 10.1: நிலச ்சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

வாகனம் கழுவும் பகுதிகலள வடிவலமக்கவும், இதனால் 

அலனத்து ஓடும் நீரும் லகப்பற்றப்படட்ு எண்மணய் நீர ்

பிரிப்பான்கள் மற்றும் வண்டல் நீரப்்பிடிப்பு சாதனங்கள் 

வழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

வாகனம் மசல்லும் பாலதகளில் இருந்து பாதுகாப்பான இடத்தில் 

எரிமபாருள் நிரப்புதல் வமற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்
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ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவத்லதத் மதாடரந்்து மண் மற்றும் நிலத்தடி 

நீர ்மாசுபாட்டின் வதலவப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

கருத்தியல் நிலலயில், சுரங்கக் குழிகள் மலே நீர ் வசகரிப்பாக 

மாற்றப்படும். மீதமுள்ள பகுதி பசுலம மண்டலமாக 

மாற்றப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிவய மவளிப்புறக் குப்லபகள் இல்லல சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

சுற்றுவட்டார நிலங்கள் பாதிக்கப்படுவலதத் தடுக்க, திட்டப் 

பகுதிலயச ் சுற்றிலும் வகடச் ் குழிகள் / குடிவயற்றப் 

மபாறிகளுடன் கூடிய வதாட்ட வடிகால்கள் அலமக்கப்பட 

வவண்டும். 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் தடிமனான வதாட்டங்கள் 

நடப்படும், இது தப்பிக்கும் தூசிலயத் தடுக்கும், இது ஒலித் 
தலடயாகவும் மசயல்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.3 மமல் மண் / கழிவு மமலாண்ரம 

இப்பகுதியில் வமல் மண் இல்லல. 

கிராவல் உருவாக்கம் வடிவில் உள்ள அதிக சுலம, கிராவல் வநரடியாக டிப்பரக்ளில் 

ஏற்றப்படட்ு, தாே்வான பகுதிகலள நிரப்புவதற்கும் சமன் மசய்வதற்கும் 

பயன்படுத்தப்படும். 

அகற்றப்பட்ட மபாருள் முழுவதும் 100% பயன்படுத்தப்படும் 

 

அட்டவரண 10.2: மண் மமலாண்ரமக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள்  

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

திட்ட எல்லலயில் இருந்து வதாட்ட வடிகால் வழியாக 

மவளிவயறும் வமற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி 

விடப்படும். 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ் 

ஓட்டம் மற்றும் அரிப்பு அபாயத்தின் மசறிலவக் குலறக்க, 

வடிகால் அலமப்புகளுடன் கூடிய சாலலகள் மற்றும் பிற 

அணுகல் சாலலகலள வடிவலமத்தல் 

சுரங்க வமலாளர ்

 

வண்டல் மபாறிகளிலிருந்து மவற்று வண்டல் வதாட்ட வடிகால் 

அலமப்லபப் பராமரிக்கவும், சரிமசய்யவும் அல்லது 

வமம்படுத்தவும் 

சுரங்க வமலாளர ்

 

மண்ணின் pH, EC, குவளாலரடு, அளவு மற்றும் நீர ்தாங்கும் திறன் 

ஆகியவற்லற வசாதிக்கவும் 

சுரங்க வமலாளர ்

 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.4 நீை் மமலாண்ரம  

 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி திட்டத்தில் கழிவுநீர ் உற்பத்திக்கான எந்த 

மசயல்முலறயும் ஈடுபடவில்லல, கழிவுநீரில் முக்கியமாக எண்மணய் மற்றும் கிரீஸ் 

கலந்துள்ளது, திட்டப் பகுதிக்குள் பட்டலறகள் எதுவும் முன்மமாழியப்படவில்லல.   



 

201 

 

குவாரி மசயல்பாடு 44 மீ BGL ஆேம் வலர உத்வதசிக்கப்படட்ுள்ளது, இப்பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் தலர மட்டத்திலிருந்து 65 மீ - 70 மீ கீவே உள்ளது, எனவவ முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டங்கள் முழு குவாரி காலத்திலும் நிலத்தடி நீர ்அட்டவலணலய குறுக்கிடாது. 

அட்டவரண 10.3: நீை் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

நீர ் விநிவயாகத்திற்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாடல்ட 

அதிகரிக்க 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

சுரங்கப் பகுதியின் நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகலளக் 

கடட்ுப்படுத்தவும், சுரங்கப் பகுதிகள் வழியாகத் தலடயற்ற 

பகுதிகளில் இருந்து மவளிவயறும் நீலர திலச திருப்பவும் 

தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர வதாட்ட வடிகால் அலமக்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிவய உள்ள இயற்லக 

வடிகால்/நல்லாக்கள்/புவராக்மலடட்ுகள் சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் எந்த இடத்திலும் மதாந்தரவு மசய்யக்கூடாது. 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீரந்ிலலகளில் கழிவுநீர ்உற்பத்தி 

அல்லது மவளிவயற்றம் இல்லல என்பலத உறுதிமசய்யவும் 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீடட்ுக் கழிவுநீர ்

மசப்டிக் வடங்க் மற்றும் வசாக் பிட் அலமப்பில் அகற்றப்படும். 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

மாதாந்திர அல்லது மலேக்குப் பிறகு, நீர ்வமலாண்லம 

கட்டலமப்புகள் மற்றும் அலமப்புகளின் மசயல்திறனுக்கான 

ஆய்வு 

சுரங்க வமலாளர ்

மத்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தால் (CPCB) 

குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 

வமற்பரப்பு நீர ்கண்காணிப்பு  

சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.5 காற்றின் தை மமலாண்ரம  

 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி நடவடிக்லகயானது, தப்பிவயாடிய தூசியின் 

காரணமாக துகள்களின் மசறிவுகலள அதிகரிக்கும். டிரக் நடமாட்டம் காரணமாக தூசி 

உருவாகும் வாய்ப்புள்ளதால், வபாக்குவரத்து சாலலகள், அருகாலமயில் உள்ள அணுகு 

சாலலகள் ஆகியவற்றில் தினசரி தண்ணீர ் மதளித்தல் வமற்மகாள்ளப்படும். 

மவளிவயற்றும் உமிே்வுத் வதலவகளுக்கு இணங்க வாகனங்கள் முலறயாகப் 

பராமரிக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்படும். 

 

 

அட்டவரண 10.4: காற்று சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

வதாண்டுதலின் வபாது தூசி உருவாகுவது தினசரி (இரண்டு 

முலற)வவலல மசய்யும் பக்கத்தில் தண்ணீர ்மதளிப்பதன் மூலம் 

குலறக்கப்படுகிறது.   

சுரங்க வமலாளர ்

ஈரமான துலளயிடும் முலற / துலளயிடும் வபாது தூசி 

உற்பத்திலயக் கடட்ுப்படுத்த தூசி பிரிதம்தடுக்கும் அலமப்புடன் 

பயிற்சிகள் மசயல்படுத்தப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்
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காற்று மாசுபாடு மற்றும் ஒலி உருவாக்கத்லத குலறக்க 

சுரங்கங்களில் உள்ள உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கலள 

இயக்குபவர ்லகவயட்டின்படி பராமரித்தல் 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட காற்று 

மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககளின் மசயல்திறன் 

ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்லப அணுகுவதற்கு சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு திட்டப் பகுதி மற்றும் சுற்றியுள்ள 

கிராமங்களில் வமற்மகாள்ளப்பட்டது. 

சுரங்க வமலாளர ்

அலனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்கும் டஸ்ட் மாஸ்க் வேங்குதல் சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் பசுலம  அரண் வமம்பாடு சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.6 ஒலி மாசுக் கட்டுப்பாடு    

 வாகன இயக்கம், டிரக்குகலள ஏற்றுதல், துலளயிடுதல் மற்றும் கல்  சிதறல் 

நடவடிக்லககள் காரணமாக இலடவிடாத இலரசச்ல் அளவுகள் இருக்கும். இரவு 

வநரத்தில் எந்த சுரங்க நடவடிக்லககளும் திட்டமிடப்படவில்லல. 

அட்டவரண 10.5: ஒலி சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

இலரசச்லலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இலடயக மண்டலம் 

(7.5 மீட்டர)் முழுவதும் அடரத்்தியான பசுலம அரண் 

உருவாக்குதல் மற்றும் அதுவவ பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் சத்தம் 

உருவாக்கத்லத கடட்ுப்படுத்த வதய்ந்து வபான பாகங்கள் 

மாற்றுதல் 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

இலரசச்லலக் குலறப்பதற்காக உள்ளலமக்கப்பட்ட சுரங்க 

உபகரணங்கலளப் பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு காது மசருகிகலள வேங்குதல் 

சுரங்க துலண 

சுரங்க இயந்திரங்கள் மற்றும் வபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு 

பயனுள்ள லசலன்சரக்லள வேங்குதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

மெசஇ்எம்எம்முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபவரட்டர ்

வகபின்கலள வேங்குதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

துலளயிடுதலின் சத்தத்லதக் குலறக்க கூரல்மயான துரப்பண 

பிட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

மவடிப்பதில் இருந்து சத்தத்லதக் குலறக்க தாமதமான 

மடட்டவனட்டரக்லளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்கும் மதாழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட இலரசச்ல் 

கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககளின் மசயல்திறன் ஆகியவற்றால் 

ஏற்படும் பாதிப்லப அணுகுவதற்காக திட்டப் பகுதியிலும் 

சுரங்க வமலாளர ்
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சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் வருடாந்திர சுற்றுப்புற இலரசச்ல் 

நிலல கண்காணிப்பு வமற்மகாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் 

வபாது அவதானிப்புகளின் படி வதலவப்பட்டால் கூடுதல் 

இலரசச்ல் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும் 

மவடிக்கும் வபாது ஏற்படும் தாமதங்கலளப் பயன்படுத்தி 

அதிகபட்ச உடனடி கட்டணத்லதக் குலறக்கவும் 

சுரங்க துலண 

கண்காணிப்பாளர ்

துலளயிடும் முலற மற்றும்/அல்லது வலஅவுட் 
தாமதப்படுத்துதல் அல்லது துலள சாய்லவ மாற்றுவதன் மூலம் 

சுலம மற்றும் இலடமவளிலய மாற்றவும் 

சுரங்க வமலாளர ்

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்லப வமற்மகாள்ளுங்கள் சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.7 தரை அதிைவ்ு மற்றும் பறக்கும் பாரற கட்டுப்பாடு  

சாதாரண கல் குவாரி மசயல்பாடு, கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் மவடிப்பு 

மற்றும் இயக்கத்தின் காரணமாக அதிரவ்ுகலள உருவாக்குகிறது, மவடிப்பினால் 

பாலறகள் பறக்கின்றன. 

அட்டவரண 10.6: தரை அதிைவ்ுகள் மற்றும் பறக்கும் பாரறகளுக்கான 

முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துலரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV மதிப்லப (8Hz 

க்கு கீவே) பராமரிக்க தாமதமான மடட்டவனட்டரக்லளப் 

பயன்படுத்தி கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியலவ தகுதி வாய்ந்த 

நபரக்ளின் வமற்பாரல்வயின் கீே் வமற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

மவடிப்பின் வபாது ஏவதனும் முரண்பாடுகலளத் 
தவிரப்்பதற்காக சட்டப்பூரவ் சுரங்க வமலாளரின் 

வமற்பாரல்வயின் கீே் சட்டப்பூரவ் தகுதிவாய்ந்த பிளாஸ்டர ்

மூலம் துலளகலள சரியான முலறயில் சரி மசய்ய வவண்டும். 

சுரங்க வமலாளர ்

மிஸ்ஃபயர/்பறக்கும் பாலறகலளத் தவிரக்்க மபாருத்தமான 

இலடமவளி மற்றும் பாரம் பராமரிக்கப்படும் 

வமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

நில அதிரவ்ுகலளக் கடட்ுப்படுத்த மவடிப்புத் துலளகளின் 

எண்ணிக்லக கடட்ுப்படுத்தப்படும் 

வமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

மதிய வநரத்தில் மடட்ுவம மவடி லவத்தல் நடத்தப்படும் சுரங்க துலண 

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்லப வமற்மகாள்ளுவது சுரங்க வமலாளர ்

மவடித்தல் துலளகள் துலளயின் ஆேத்திற்கு வபாதுமான அளவு 

தண்டுகள் மற்றும் மபாருத்தமான வகாணப் மபாருடக்ளுடன் 

தண்டு இருப்பலத உறுதி மசய்யவும் 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 
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10.8 உயிைியல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம  

 திட்டமிடல் மற்றும் மசயல்படுத்தும் கட்டத்தில் தகுந்த வமலாண்லம 

நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்வதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூேலியல் பாதிப்லபத் 
தவிரக்்கத் வதலவயான அலனத்து நடவடிக்லககலளயும் திட்ட ஆதரவாளர ் எடுப்பார.் 

சுரங்கத்தின் வபாது, திட்டச ்சுற்றளவு, பாதுகாப்புத் தலட மண்டலம், குவாரி மசய்யப்பட்ட 

பகுதியின் வமல் மபஞ்சுகள் வபான்றவற்றில் அடரத்்தியான வதாட்டங்கள் 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

அதன் நிரவ்ாகத்திற்காக பின்வரும் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககள் முன்மமாழியப்படட்ு 

சுரங்க வமலாளரின் மபாறுப்பாக இருக்கும். 

• திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச ்சுவர ்முழுவதும் பசுலம அரண் வமம்பாடு 

• தற்வபாலதய திட்ட காலத்தில் மரங்கலள நடவும் உத்வதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

ஒவ்மவாரு பருவத்திற்கும் பிந்லதய வதாட்ட நிலல மதாடரந்்து சரிபாரக்்கப்படும். 

• மரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ாே்லவத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் 

தப்பிவயாடிய தூசி ஆகும், இந்த தப்பிக்கும் தூசிலய இழுத்துச ் மசல்லும் 

சாலலகளில் தண்ணீர ் மதளிப்பதன் மூலமும், புதிதாக நடப்பட்ட பகுதிக்கு 

அருகில் ஒரு மதளிப்பான் அலகு நிறுவுவதன் மூலமும் கடட்ுப்படுத்தலாம். 

• ஆண்டு வாரியாக பசுலம அரண் வமம்பாடு பதிவு மசய்யப்படட்ு 

கண்காணிக்கப்படும், 

o வதாட்டப் பரப்பின் அடிப்பலடயில். 

o வதாட்டக் காலம் 

o வதாட்ட வலக 

o மசடிகளுக்கு இலடவய இலடமவளி 
o உரம் மற்றும் உரங்களின் வலக மற்றும் அதன் காலங்கள் 

o லாப்பிங் காலம், நீரப்்பாசன இலடமவளி 
o உயிர ்பிலேப்பு விகிதம் 

o வதாட்ட அடரத்்தி 

• இறுதி மறுசீரலமப்புத் திட்டம், பசுலம மண்டலம் மற்றும் நீர ்வதக்கத்தின் மூலம் 

தாவரங்கள் மற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் குடிவயற்றத்தின் வளரச்ச்ிக்கான 

இணக்கமான சூேலல விடட்ுச ் மசல்கிறது. சுரங்க வாே்க்லகயின் முடிவில் 

திட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பசுலம மண்டலம் மற்றும் நீரத்்வதக்கம் ஆகியலவ 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய காலத்தில் திட்டப் பகுதிக்கு பறலவகள் மற்றும் 

விலங்குகலள ஈரக்்கும். 

10.8.1 பசுரம மண்டல மமம்பாட்டுத் திட்டம்  

சுமார ் 750 எண்கள். சுரங்கத ் திட்ட காலத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட சுரங்கக் 

குத்தலகப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தலடயில் 80% உயிரவ்ாழும் விகிதத்துடன் 

மரக்கன்றுகள் நடப்பட உத்வதசிக்கப்படட்ுள்ளது.  இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்லகயால் 

ஏற்படும் நில பயன்பாடட்ு மாற்றங்கலளக் கருத்தில் மகாண்டு பசுலம அரண் 

வமம்பாடட்ுத் திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. 
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அட்டவரண 10.7  5 ஆண்டு திட்ட காலத்திற்கு முன்பமாழியப்பட்ட பசுரம பட்ரட 

நடவடிக்ரககள் 

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்
பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

மூடப்பட 

மவண்டிய 

பகுதி இனததின் 

பபயை் 

உயிைவ்ாழும் 

விகிதம் % 

இல் 

எதிை்பாைக்்க
ப்படுகிறது 

வளைக்்கப்படு
ம் என 

எதிை்பாைக்்கப்
படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

I 750 

பாதுகாப்பு 

பகுதி, அணுகு 

சாலல, கிராம 

சாலல 

வபான்றவற்றி
ல் வதாட்டம் 

இருக்க 

வவண்டும். 

வவம்பு, 

மபாங்கமி
யா பின்னா, 

வகசுவரினா 

வபான்றலவ, 

80 600 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின் கருத்தியல் திட்டம்& FAE மற்றும் EIA 

ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது. 

பசுலம அரண் வமம்பாடட்ுத் திட்டத்தின் வநாக்கங்கள்: 

• குவாரி பகுதியின் சுற்றளவில் பசுலம அரலண வேங்கவும், அருகிலுள்ள பகுதிகளில் 

தூசி பரவுவலத எதிரத்்துப் வபாராடவும்,   

• மண்ணின் அரிப்லபப் பாதுகாத்தல், நிலத்தடி நீர ் ரீசாரெ்் மசய்வலத அதிகரிக்க 

ஈரப்பதத்லதப் பாதுகாத்தல், 

• பிரவதசத்தின் சூேலியலல மீட்டலமத்தல், உள்ளுராட்சியின் அேகியல் அேலக 

மீட்டலமத்தல் மற்றும் உள்ளூர ் சமூகத்தின் தீவனம், எரிமபாருள் மற்றும் மரத்தின் 

வதலவகலள பூரத்்தி மசய்தல். வதாட்டத்திற்கு பரிந்துலரக்கப்பட்ட இனங்கள் 

10.8.2 மதாட்டத்திற்கு பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள்   

வதாட்டத்திற்கான இனங்கலளப் பரிந்துலரக்கும்வபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்படட்ுள்ளன: 

• உயிர ்பன்முகத்தன்லமலய உருவாக்குதல். 

• வவகமாக வளரும், அடரத்்தியான விதான உலற, வற்றாத மற்றும் பசுலமயான 

மபரிய இலல பகுதி, 

• இயற்லக வளரச்ச்ியில் மபரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் மாசுக்கலள உறிஞ்சுவதில் 

திறலமயானது 

 

அட்டவரண 10.8: பசுரம அைரண நடவு பசய்ய பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள் 

வ.எண் தாவைத்தின் பபயை் (தாவைவியல்) பபாது பபயை ் வழக்கம் 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா வவம்பு, வவம்பு வவப்ப எண்மணய் மற்றும் 

வவப்பம் தயாரிப்புகள் 
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2 புளி இண்டிகா புளி உண்ணக்கூடிய & 

மருத்துவ மற்றும் பிற 

பயன்பாடுகள் 

3 பாலியால்தியாவலாங்கிஃவபாலியா மநடட்ிலிங்கம் உயரமான மற்றும் 

பசுலமயான மரம் 

4 வபாராசஸ் ஃபிளாமபல்லிஃபர ் பலனமர பலன உயரமான விண்ட ்

பிவரக்கர ் மரமும் அதன் 

பேங்களும் 

உண்ணக்கூடியலவ 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.9 பதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாண்ரம    

 மதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆவராக்கியம் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் முதலாளி-
பணியாளர ் நல்ல உறவு ஆகியவற்றுடன் மிக மநருக்கமாக மதாடரப்ுலடயது. 

குவாரிகளில் மதாழில்சார ்சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிவயாடிய தூசி 

மற்றும் சத்தம். சுரங்கச ் சட்டம் 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி 
மசயல்பாட்டின் வபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்களின் 

பராமரிப்பு ஆகியலவ கவனிக்கப்படும். தூசி, சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 

மதாழிலாளரக்ளின் ஆவராக்கியத்தில் எந்தவிதமான பாதகமான விலளவுகலளயும் 

தவிரக்்க வபாதுமான நடவடிக்லககள் வேங்கப்படட்ுள்ளன. 

10.9.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் பைிமசாதரனகள் - 

▪ தூசி மற்றும் இலரசச்லின் மவளிப்பாட்டின் மூலம் வமாசமலடயக்கூடிய 

நிலலலமகலளக் மகாண்ட மதாழிலாளரக்லளக் கண்டறிதல் மற்றும் 

ஆவராக்கியத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கலளத் தீரம்ானிப்பதற்கான அடிப்பலட 

நடவடிக்லககலள நிறுவுதல். 

▪ சத்தத்தின் விலளலவ மதாழிலாளரக்ளிடம் மதிப்பீடு மசய்தல் 

▪ வதலவப்படும் வபாது எடுக்கப்பட்ட திருத்த நடவடிக்லககலள மசயல்படுத்துதல் 

▪ சுகாதார கல்விலய வேங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளரக்ளின் சுகாதார நிலல, மதாழில்சார ்

கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீே் மதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீே், 

அலனத்து ஊழியரக்ளும் பணியின் வபாது விரிவான மருத்துவ பரிவசாதலனக்கு 

உட்படுத்தப்படுகிறாரக்ள். மருத்துவப் பரிவசாதலனயானது சுரங்கச ் சட்டம் 1952ன் கீே் 

பின்வரும் வசாதலனகலள உள்ளடக்கியது. 

 மபாது உடல் பரிவசாதலன மற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்வர மாரப்ு மற்றும் ஈசிஜி 

 சளி பரிவசாதலன 

 விரிவான வேக்கமான இரத்தம் மற்றும் சிறுநீர ்பரிவசாதலன 

அலனத்து ஊழியரக்ளின் மருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுவதாறும் நிலலயான 

வடிவத்தில் பராமரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, பணியாளரக்ள் ஆண்டுவதாறும் மருத்துவ 

பரிவசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் வசாதலனகள் ஊழியரக்ளின் 

மருத்துவ வரலாற்றின் தரவுத்தளத்லத வமம்படுத்திக்மகாண்வட இருக்கும். 
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அட்டவரண 10.9: மருத்துவ பைிமசாதரன அட்டவரண 

வ. 

எண் 

பசயல்பாடுகள் 1st 

ஆண்டு 

2nd 

ஆண்டு 

3rd 

ஆண்டு 

4th 

ஆண்டு 

5th 

ஆண்டு 

1 ஆரம்ப மருத்துவ பரிவசாதலன (சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் பரிவசாதலன      

B உளவியல் வசாதலன      

C ஆடிவயாமமட்ரிக் 

வசாதலன 

     

D சுவாச வசாதலன      

2 காலமுறை மருத்துவப் பரிச ாதறை (சுரங்கத் ததாழிலாளர்கள்) 

A உடல் பரிவசாதலன - அப்      

B ஆடிவயாமமட்ரிக் 

வசாதலன 

     

C கண் பரிவசாதலன - அப்      

D சுவாச வசாதலன      

3 மருத்துவ முகாம் (சுரங்கத் 
மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள கிராம 

மக்கள்) 

     

4 பயிற்சி (சுரங்கத் 
மதாழிலாளரக்ள்) 

     

 

மருத்துவப் பின்பதாடைத்ல்கள்:- பணியாளைக்ள் வயது வாைியாக மூன்று இலக்குக் 

குழுக்களாகப் பிைிக்கப்படுவாைக்ள்:- 

வயது குழு சுைங்க விதிகள் 1955 இன் 

படி PME 

சிறப்புத் மதைவ்ு 

25 

வருடங்களுக்கும் 

குலறவானது 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுலற 

அவசர காலங்களில் 

25 முதல் 40 வயது 

வலர 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுலற 

அவசர காலங்களில் 

40 வயதுக்கு வமல் மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுலற 

அவசர காலங்களில் 

வநாய் கண்டறிதல்/விபத்து ஏற்பட்ட உடவனவய முதன்லமயான மருத்துவ உதவி 

என்பது தடுப்பு அம்சங்களின் சாராம்சமாகும். 
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10.9.2 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ரககள் – 

• சுரங்கத் தளத்தில் மதாழிலாளரக்ள் நீரிேப்பு ஏற்படாத வலகயில் வபாதுமான 

குடிநீர ்விநிவயாகம் மசய்யப்படும். 

• மவளிர ் நிறங்கலளக் மகாண்ட இலகுரக மற்றும் தளரவ்ான ஆலடகள் அணிய 

விரும்பப்படும். 

• இலரசச்ல் கடட்ுப்பாடட்ு உத்திகளின் வதலவலய தீரம்ானிக்க சத்தம் 

மவளிப்பாடு அளவீடுகள் எடுக்கப்படும். 

• சுரங்கத ் மதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

வேங்கப்படும். 

• வகடக்ும் பாதுகாப்பாளரக்ள் அல்லது சத்தம் கடட்ுப்பாடட்ு கருவிகளில் ஏவதனும் 

சிக்கல்கள் இருந்தால் புகாரளிக்க வமற்பாரல்வயாளர ்அறிவுறுத்தப்படுவார.் 

• சத்தமில்லாத வவலல மசயல்பாட்டில், மவளிப்பாடு வநரம் குலறக்கப்படும். 

• தூசி உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் கண்டறியப்படட்ு முலறயான கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லக எடுக்கப்படும். 

• அலனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்கும் அவ்வப்வபாது மருத்துவ பரிவசாதலனகள் 

வேங்கப்படும். 

• நிரவ்ாகம் மற்றும் மதாழிலாளரக்ளால் பாதுகாப்பு மதாடரப்ான DGMS சட்டங்கள், 

விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுலறகளின் விதிகலள கண்டிப்பாக கலடபிடித்தல். 

• சாலலயின் அகலம் இருக்கும் வாகனத்தின் அகலத்லத விட மூன்று மடங்கு 

அதிகமாக பராமரிக்கப்படுகிறது. வபாக்குவரத்து விதிகளின் குறியீடு 

அமல்படுத்தப்படும். 

• ஒப்பந்த வவலலகலள மபாறுத்தமட்டில், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு பாதுகாப்பு குறியீடு அமல்படுத்தப்படும். அவரக்ள் 

மதாழிற்பயிற்சி நிலலயங்களில் பயிற்சி அளித்த பின்னவர சட்டப்பூரவ் 

நபர/்அதிகாரிகளின் கடுலமயான வமற்பாரல்வயின் கீே் பணிபுரிய 

அனுமதிக்கப்படுவாரக்ள். அவரக்ளுக்கு அலனத்து தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களும் வேங்கப்படும். 

• சுரங்கங்கள் மற்றும் பணியமரத்்தப்பட்ட நபரக்ளின் பாதுகாப்பு குறித்து 

விவாதிக்க ஒவ்மவாரு மாதமும் பாதுகாப்பு குழு கூட்டம் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 

• பணியாளரக்ள் மற்றும் இலண குவாரி உரிலமயாளரக்ளிலடவய பாதுகாப்பு 

விழிப்புணரவ்ு மற்றும் நல்லிணக்கத்லத வளரப்்பதற்காக வருடாந்திர சுரங்க 

பாதுகாப்பு வாரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் வாரத்லத மகாண்டாடுதல். 
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படம் 10.1: சுைங்கத் பதாழிலாளைக்ளுக்கான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகைணங்கள்  

 

 

10.9.3 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கலள திறம்படவும் திறலமயாகவும் இயக்கவும் பராமரிக்கவும் 

ஆபவரட்டரக்ள் மற்றும் துலண  ஆபவரட்டரக்ள் நிறுவனங்களுக்கு இயந்திர 

உற்பத்தியாளரக்ளுடன் இலணந்து நிறுவனம் ஒரு சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்லத வேங்கும். 

வமற்பாரல்வயாளரக்ள் மற்றும் அலுவலக ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திட்டம் 

மாநிலத்தில் உள்ள குழு மதாழிற்பயிற்சி நிலலயங்களில் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். சுரங்க 

நடவடிக்லககலள சுற்றுசச்ூேலுக்கு உகந்த முலறயில் வமற்மகாள்ள அலனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் காலமுலற பயிற்சி அளிக்க சுற்றுசச்ூேல் ஆவலாசகரக்லள 

ஈடுபடுத்துங்கள். 

அட்டவரண 10.10 பணியாளைக்ளுக்கு முன்பமாழியப்பட்ட காலமுரற 

பயிற்சிகளின் பட்டியல் 

பாடபநறி பணியாளைக்ள் அதிைப்வண் கால 

அளவு 

 அறிவுறுத்தல் 

புதிதாக 

வவலலக்கு 

அமரத்்தும் 

பயிற்சி 

அலனத்து புதிய 

பணியமரத்்தப்பட்டவரக்
ளும் சுரங்க 

அபாயங்களுக்கு 

ஆளாகிறாரக்ள் 

ஒருமுலற ஒரு 

வாரம் 

பணியாளர ்

உரிலமகள், 

வமற்பாரல்வயாளர ்

மபாறுப்புகள், சுய 

மீட்பு 

சுவாச சாதனங்கள், 
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வபாக்குவரத்து 

கடட்ுப்பாடுகள், 

மதாடரப்ு 

அலமப்புகள், 

தப்பித்தல் மற்றும் 

அவசரகால 

மவளிவயற்றம், 

தலர கடட்ுப்பாடு 

அபாயங்கள், 

மதாழில்சார ்

சுகாதார 

அபாயங்கள், 

மின் அபாயங்கள், 

முதலுதவி, 

மவடிமபாருடக்ள் 

பணி பயிற்சி 

துலளயிடுதல்
, மவடித்தல், 

ஸ்மடம்மிங், 

பாதுகாப்பு, 

சரிவு 

நிலலத்தன்
லம, நீர ்

நீக்கம், 

சாலலப் 

பராமரிப்பு, 

பணியாளரக்ளுக்கு புதிய 

பணி நியமனம் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

நிலலயற்
ற 

பணி சாரந்்த 

உடல்நலம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

நலடமுலறகள் 

மற்றும் பல்வவறு 

சுரங்க 

நடவடிக்லககளுக்
கான SOP. 

ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 

பணிகளில் 

வமற்பாரல்வயிடப்ப
ட்ட நலடமுலற. 

புத்துணரச்ச்ி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி மபற்ற 

அலனத்து ஊழியரக்ளும் 

ஆண்டுவதாறு
ம் 

ஒரு 

வாரம் 

வதலவயான 

சுகாதார மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

தரநிலலகள் 

வபாக்குவரத்து 

கடட்ுப்பாடுகள் 

மதாடரப்ு 

அலமப்புகள் 

தப்பிக்கும் வழிகள், 

அவசரகால 

மவளிவயற்றங்கள் 

தீ எசச்ரிக்லக 

தலர கடட்ுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

முதலுதவி 

மின் அபாயங்கள் 

விபத்து தடுப்பு 

மவடிமபாருடக்ள் 

சுவாச சாதனங்கள் 

ஆபத்து 

பயிற்சி 

அலனத்து சுரங்க 

பணியாளரக்ள் 

மவளிப்பட்டது 

ஆபத்துகள் 

ஒருமுலற நிலலயற்
ற  

அபாயத்லத 

அங்கீகரித்தல் 

மற்றும் தவிரப்்பது 

அவசர மவளிவயற்ற 

நலடமுலறகள் 

சுகாதார 

தரநிலலகள் 
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பாதுகாப்பு விதிகள் 

சுவாச சாதனங்கள் 

 

10.9.4 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமக்கான பட்பெட் ஒதுக்கீடு - 

சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டத்லதச ் மசயல்படுத்துவதற்கு நிறுவனத்தால் 

வபாதுமான படம்ெட் ஒதுக்கீடு மசய்யப்படட்ுள்ளது. அட்டவலண 10.11 சுற்றுசச்ூேல் 

பாதுகாப்புகள் மற்றும் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககலள மவற்றிகரமாக கண்காணித்தல் 

மற்றும் மசயல்படுத்துவதற்கான மதாடரச்ச்ியான மசலவினங்களுக்கான ஒடட்ுமமாத்த 

முதலீடல்ட வேங்குகிறது.  
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அட்டவரண 10.11: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான EMP பட்பெட் 

 

பசயல்பாடுகள் தணிப்பு நடவடிக்ரக பசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலதனம் மீண்டும் 

காற்று சூழல் 

ொவலெ் சாலலக்கு இருபுறமும் 
சுருக்கம், தரம் மற்றும் வடிகா 

வடாசர ்மற்றும் வடிகால் 
கடட்ுமானத்லத வாடலகக்கு ரூ. 
10,000/- மெக்வடருக்கு; மற்றும் 

ஆண்டு பராமரிப்பு @ ரூ. 
மெக்வடருக்கு 10,000/- 

14350 14350 

நிலலயான நீர ்மதளிக்கும் 
ஏற்பாடுகள் + மசாந்த தண்ணீர ்
வடங்கரக்ள் மூலம் தண்ணீர ்
மதளித்தல் 

நிலலயான மதளிப்பான் நிறுவல் 
மற்றும் மூலதனத்திற்கான புதிய நீர ்

வடங்கர ்மசலவு; மற்றும் தண்ணீர ்
மதளித்தல் (ஒரு நாலளக்கு மூன்று 
முலற) மறுநிகே்வுக்கான மசலவு 

800000 50000 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் - மவடிக்கும் 
வபாது பறக்கும் பாலறகலளக் 
கடட்ுப்படுத்த 

மவடிக்கும் முகம் மணல் லபகள் / 
ஸ்டீல் மமஷ் / பலேய டயரக்ள் / 

பயன்படுத்திய கன்வவயர ்
மபல்டக்ளால் மூடப்படட்ிருக்கும் 

0 5000 

ஈரமான துலளயிடல் மசயல்முலற / 
தனி தூசி பிரித்மதடுக்கும் அலகு 
மகாண்ட சமீபத்திய சூேல் நட்பு 
துரப்பணம் இயந்திரம் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்@ ரூ. 25,000/- ஒரு 
யூனிட ்மூலதனமாக & @ ரூ. 2500 
யூனிட ்பராமரிப்புக்கான மதாடர ்

மசலவு - 2 யூனிடக்ள் 

50000 5000 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்டரக்ளில் 
அதிக பாரம் ஏற்றக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காவலர ்மூலம் 
லகமுலறயாக கண்காணிப்பு 

0 5000 

கல் ஏற்றிச ்மசல்லும் லாரிகள் 
தாரப்்பாய் மூலம் மூடப்படும் 

லாரிகள் தாரப்்பாய் மூலம் 
மூடப்படுமா என்பலத 

கண்காணித்தல் 

0 10000 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr வவக 
வரம்புகலள அமல்படுத்துதல் 

ஸ்பீட் கவரன்ரக்லள நிறுவுதல் @ ரூ. 
5000/- ஒரு டிப்பர/்டம்பர ்

பயன்படுத்தப்பட்டது - 2 யூனிடக்ள் 

10000 500 

ஆரட்ிஓ விதிமுலறகளின்படி 
மவளிவயற்றும் புலககலள 
வேக்கமான கண்காணிப்பு 

லகமுலற உலேப்பால் 
மவளிவயற்றும் புலககலள 

கண்காணித்தல் 

0 5000 

ML பகுதியில் இருந்து குலறந்தபடச்ம் 
200 மீ தூரத்திற்கு அணுகு 
சாலலகலள வேக்கமான துலடப்பு 
மற்றும் பராமரிப்பு 

ஒரு மெக்வடருக்கு 
ரூ.10,000/மதாழிலாளர ்(ஒப்பந்த 

அடிப்பலடயில்) 2 
மதாழிலாளரக்ளுக்கான ஒதுக்கீடு 

0 28700 
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குவாரியின் வாயில் அருவக வீல் 
வாஷ் அலமப்லப நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பராமரிப்பு + வமற்பாரல்வ 50000 20000 

இரைசச்ல் சூழல் 

வபாக்குவரத்து வாகனங்களின் 
இயக்கத்தின் வபாது சத்தத்தின் 
ஆதாரம் இருக்கும், இந்த முலறயான 
பராமரிப்புக்கான மெசஎ்ம்எம் 
சீரான இலடமவளியில் 
மசய்யப்படும்.. 

இயக்கச ்மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

சீரான இலடமவளியில் 
வபாக்குவரத்து வாகனங்கள் மற்றும் 
மெசஇ்எம்எம் ஆகியவற்றின் 
எண்மணய் மற்றும் கிரீசிங் 
மசய்யப்படும் 

இயக்கச ் மசலவில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 
0 0 

அலனத்து வாகனங்களின் டீசல் 
இன்ஜின்களிலும் வபாதுமான 
லசலன்சரக்ள் வேங்கப்படும். 

இயக்கச ் மசலவில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 0 0 

அலனத்து வபாக்குவரத்து 
வாகனங்களும் உடற்தகுதி 
சான்றிதலே லவத்திருப்பது உறுதி 
மசய்யப்படும். 

இயக்கச ் மசலவில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 0 0 

வதலவயான பாதுகாப்பு கருவிகள் 
மற்றும் கருவிகள் சாரெ்் மசய்யும் 
வபாது மவடிக்கும் இடத்திற்கு அருகில் 
வபாதுமான அளவில் லவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 
மசய்யப்படட்ுள்ளது 

0 0 

லலன் ட்ரில்லிங் எல்லல முழுவதும் 
பிபிவிலய மவடிக்கும் 
மசயல்பாட்டிலிருந்து குலறக்கவும் 
மற்றும் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட 
மவடிலவச ்மசயல்படுத்தவும். 

இயக்கச ்மசலவில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 
0 0 

மவடிலவத்தலுக்கன முன் 
முலறயான எசச்ரிக்லக அலமப்பு 
பின்பற்றப்படட்ு, மவடிலவத்தலுக்கு 
முன் அப்பகுதிலய அகற்றுவது 
உறுதி மசய்யப்படும். 

சுரங்க துலண / பிளாஸ்டர ்/ 
திறலமயான நபர ்மூலம் விசில் 

ஊதுதல் 

0 0 

வபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டர ்
மகாட்டலகக்கான ஏற்பாடு 

வபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டிங் தங்குமிடம் 
நிறுவுதல் 

50000 2000 
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NONEL Blasting தலர அதிரவ்ு மற்றும் 
பாலறகலள பறக்க கடட்ுப்படுத்த 
பயிற்சி மசய்யப்படும் 

ரூ. 6 டன் மவடித்த மபாருளுக்கு 30/- 0 252933 

நீை் சூழல் நீர ்வமலாண்லம 

மாலல வடிகால் வசதி @ ரூ. 10,000/- 
மெக்வடருக்கு பராமரிப்புடன் ரூ. 
5,000/- ஆண்டுக்கு 

14350 5000 

கழிவு 
மமலாண்ரம 

கழிவு வமலாண்லம (மசலவு 
எண்மணய், கிரீஸ் வபான்றலவ) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் மூலம் 
வீடட்ுக் கழிவுகலள வசகரித்தல் 
மற்றும் அகற்றுதல் 

5000 20000 

குப்லப மதாட்டிகலள நிறுவுதல் 5000 2000 

பவயா டாய்மலடட்ுகள் சுரங்க 
குத்தலகக்கு மவளிவய 
உரிலமயாளரின் நிலத்திவலவய 
கிலடக்கும் 

இயக்கச ் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

பசுரம அைண் 
வளைச்ச்ி 

பசுலம அரண்  வமம்பாடு - ஒரு 
மெக்வடருக்கு 500 மரங்கள் - 840 
மரங்களுக்கான முன்மமாழிவு - (180 
உள் குத்தலகப் பகுதி & 660 
குத்தலகப் பகுதிக்கு மவளிவய)  

தள அனுமதி, நிலம் தயாரித்தல், குழி 
வதாண்டுதல் / 
அகழிகள், மண் திருத்தங்கள், 
குத்தலக பகுதிக்குள் நடவு 
மசய்வதற்கு ஒரு மசடிக்கு 200 
(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு மசடி 
பராமரிப்புக்கு @ 30 (மதாடரச்ச்ியான) 
மரக்கன்றுகலள நடவு மசய்தல் 

36000 5400 

குத்தலக பகுதிக்கு மவளிவய 
வதாட்டத்திற்கு அமவன்யூ 
பிளான்வடஷன் @ 300 (மூலதனம்) 
மற்றும் ஆலல பராமரிப்புக்கு @ 30 
(மதாடரந்்து) 

198000 19800 

EC, சுைங்கத் 
திட்டம் & DGMS 
நிபந்தரனரய 

பசயல்படுத்துதல் 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இலணப்பு II 
இல் குறிப்பிடட்ுள்ளபடி நீலப் 
பின்னணி மற்றும் மவள்லள 
எழுத்துக்களுடன் அளவு 6’ X 5’ 

சுற்றுசச்ூேல் நிலலலமகலளக் 
குறிப்பிடும் நிரந்தரக் கட்டலமப்பாக 
குவாரி நுலேவாயிலில் நிலலயான 
காட்சிப் பலலக 

10000 1000 

EC நிபந்தலனகளின் இணக்க 
அறிக்லகக்காக ஒவ்மவாரு 6 
மாதங்களுக்கும் காற்று, நீர,் சத்தம் 
மற்றும் மண் தர மாதிரிகள் 

CPCB விதிமுலறகளின்படி 2 
அலரயாண்டு இணக்கம் - ஆய்வக 
கண்காணிப்பு அறிக்லக 
சமரப்்பித்தல் 

0 50000 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட 
பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 
வேங்கப்படும் 

PPE வேங்குதல் @ ரூ. 4000/- ஒரு 
பணியாளருக்கு வதய்மானம் மற்றும் 
வதய்மானத்தின் அடிப்பலடயில் 

60000 15000 
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திரும்பத் திரும்ப (ஒரு ஊழியருக்கு @ 
ரூ. 1000/-) - 15 பணியாளரக்ள் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு மருத்துவ 
பரிவசாதலன மசய்யப்படும் 

IME & PME உடல்நலப் பரிவசாதலன @ 
ரூ. ஒரு ஊழியருக்கு 1000/- 0 15000 

முதலுதவி வசதி மசய்து தரப்படும் 
மெக்வடருக்கு 2 கருவிகள் வேங்குதல் 
@ ரூ. 2000/- 

0 2870 

என்னுலடய இடத்தில் பாதுகாப்பு 
முன்மனசச்ரிக்லக பலலககள், 
பலலககள் இருக்கும். 

பலலககள் மற்றும் பலலககளுக்கான 
ஏற்பாடு 

10000 2000 

குவாரி பகுதிக்கு கம்பி வவலி 
அலமக்கப்படும். 

ஒரு மெக்வடருக்கு வவலி அலமக்கும் 
விலல ரூ. 2,00,000/- பராமரிப்புடன் 
ஆண்டுக்கு ரூ 10,000/- 

287000 10000 

வபாக்குவரத்து வபாக்குவரத்து 
வழித்தடங்களில் பாரக்்கிங் வசதி 
இல்லல. மலலயின் மதற்குப் 
பகுதியில் வாகனங்கள் / 
மெசஎ்ம்எம்களுக்கு தனி ஏற்பாடு 
மசய்யப்படும். வபாக்குவரத்து 
நிரவ்ாகத்திற்காக மகாடிகள் 
பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிடம் மற்றும் மகாடிகளுடன் 
வாகன நிறுத்துமிடம் @ ரூ. 50,000/- ஒரு 
மெக்வடர ் திட்டம் மற்றும் ரூ. 10,000/- 
பராமரிப்பு மசலவாக 

71750 10000 

சுரங்கங்கள் மற்றும் சுரங்க 
நுலேவாயிலில் சிசிடிவி வகமராக்கள் 
மபாருத்துதல் 

வகமரா 4 எண்கள், DVR, இலணய 
வசதியுடன் கூடிய மானிட்டர ்

30000 5000 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 
மசயல்படுத்துதல் மற்றும் 
பாதுகாப்பான குவாரி வவலல 
மசய்வலத உறுதி மசய்தல் 

MMR இன் 34 / 34 (6) விதிமுலறகளின் 
கீே் சுரங்க வமலாளர ்(1st Class / 2nd Class 
/ Mine Foreman) 

0 780000 

TOTAL 1701450 1341553 

 

சுரங்கத் திட்டத்தில் குறிக்கப்பட்ட மசலவு ஏற்கனவவ விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது, எனவவ இது மமாத்த சுற்றுசச்ூேல் 

வமலாண்லம திட்ட மசலவில் வசரக்்கப்படவில்லல ஐந்து வருடங்களுக்கான மமாத்த மசலவு
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ஆண்டு பமாத்த பசலவு 

1st ₹ 30,43,003/- 

2nd ₹ 14,08,631/- 

3rd ₹ 14,79,062/- 

4th ₹ 15,53,016/- 

5th ₹ 16,30,666/- 

பமாத்தம் ₹  91,00,000/- 

மசலவு பணவீக்கம் ஆண்டுக்கு 5% 

குறிப்பு: இந்த சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லம திட்ட மசலவு மபாது ஆவலாசலன 

கருத்துகளுக்கு ஏற்ப மாறுபடும் 

10.10 முடிவு – 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் பல்வவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்படட்ு அது 

மதாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு மசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூேல் கவலலகலளத் 
தணிக்க சாத்தியமான அலனத்து வழிகலளயும் கருத்தில் மகாண்டு, சுற்றுசச்ூேல் 

வமலாண்லமத் திடட்ம் தயாரிக்கப்படட்ு, அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்படட்ுள்ளது. EMP 

மாறும், மநகிே்வானது மற்றும் அவ்வப்வபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய 

சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்புகள் மதாடரப்ுலடய திட்டத்திற்கு, EMP வேக்கமான மதிப்பாய்வில் 

இருக்கும். திட்டத்திற்குப் மபாறுப்பான மூத்த நிரவ்ாகம், EMP பயனுள்ளதாகவும் 

மபாருத்தமானதாகவும் இருப்பலத உறுதி மசய்வதற்காக EMP மற்றும் அலதச ்

மசயல்படுத்துவது பற்றிய மதிப்பாய்லவ நடத்தும். இவ்வாறு, EMP இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள அலனத்து இலக்குகலளயும் நிலறவவற்ற சரியான நடவடிக்லககள் 

எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் வநரம்லறயான தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தும். 
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 அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

 

 திரு. M. சண்முகம் சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி (அளவு – 1.43.5 

மெக்வடர)் MoEF & CC அறிவிப்பின்படி (S.O. 3977 (E)) "B" பிரிவின் கீே் வருகிறது. 

 இப்வபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு வதசிய 

பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018 EIA, EMP 

ஆகியவற்றின் வதலவலய மதளிவுபடுத்தியது, எனவவ, அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் 

மபாது ஆவலாசலன 5 முதல் 25 மெக்வடர ்பகுதி B-1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA 

மற்றும் குழும நிலலலமக்காக மதிப்பிடப்பட்டது. 

 மபாது மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளின் பரிந்துலரகளுக்காக விரிவான வலரவு EIA 

EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது மற்றும் இறுதி EIA EMP அறிக்லக மபாது 

ஆவலாசலனயின் முடிவுகளின் அடிப்பலடயில் தயாரிக்கப்படட்ு அதன் விலளவு EMP 

அறிக்லகயில் இலணக்கப்படும். 

 சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு மற்றும் தணிக்லக மபாறிமுலறயானது திட்டம் 

மதாடங்குவதற்கு முன்னும் பின்னும் பரிந்துலரக்கப்பட்டது, வதலவப்பட்டால், EIA 

கணிப்புகளின் துல்லியம் மற்றும் பரிந்துலரக்கப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககளின் 

மசயல்திறலன சரிபாரக்்க. 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய வநாக்கம், குழும குவாரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

ஒடட்ுமமாத்த தாக்கத்லத அளவிடுவது மற்றும் ஒவ்மவாரு தனிப்பட்ட குத்தலகக்கும் 

பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககலள உருவாக்குவது ஆகும். உமிே்வு ஆதாரங்கள், 

உமிே்வு கடட்ுப்பாடட்ு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், வானிலல 

அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்மவளிவயற்றம், தூசி உருவாக்கம் வபான்ற 

மாசுபாட்டின் அலனத்து அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த 

அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 2020 அக்வடாபர ் முதல் டிசம்பர ் வலரயிலான 

மாதங்களில் பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் கூறுகளுக்காக அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

வமற்மகாள்ளப்பட்டது, இதனால் குழும குவாரி திட்டங்களால் சுற்றுசச்ூேலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகலள மதிப்பிடவும், முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் 

ஏற்படக்கூடிய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

தனித்தனியாக பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 10-ன் கீே் அந்தந்த 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு. 

 திட்ட ஆதரவாளர ் வதலவயான அனுமதிகலளப் மபறுவலத உறுதிமசய்கிறார ்

மற்றும் விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளின்படி குவாரிகள் வமற்மகாள்ளப்படும். TNPCB 

இலிருந்து EC, CTO ஐப் மபற்று, குத்தலகப் பத்திரத்லத நிலறவவற்றி, DGMS அனுமதிலயப் 

மபற்ற பிறகு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி சுரங்க நடவடிக்லககள் 

படிப்படியாக வமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் பணிபுரியும் திறலமயான நபரக்ளின் 

வமற்பாரல்வயின் கீே் பணி வமற்மகாள்ளப்படும். 
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 ஒடட்ுமமாத்தமாக, EIA அறிக்லகயானது, திட்டம் மதாடங்கப்பட்ட பிறகு அலனத்து 

சுற்றுசச்ூேல் தரநிலலகள் மற்றும் சட்டங்களுக்கு இணங்குவதாகவும், மசயல்பாடட்ு 

நிலல குலறப்பு நடவடிக்லககள் மசயல்படுத்தப்படும் என்றும் கணித்துள்ளது. 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சமூகப் மபாருளாதாரத்தில் 

சாதகமான தாக்கத்லத ஏற்படுத்துகின்றன, அதாவது நிலப்பரப்பு வமம்பாடு, துலண 

தயாரிப்பாக நீர,் மபாருளாதார வமம்பாடு மற்றும் சிறந்த மபாது வசலவகள், சந்லத 

வதலவக்வகற்ப சாதாரண கல் வேங்குதல். 

 நிலலயான மற்றும் நவீன சுரங்கமானது, சுரங்கச ்மசயல்பாட்டின் வநரம்லறயான 

தாக்கத்லதக் காண்பதற்கும், திட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 15 வபருக்கும் வநரடியாகவும், 

மலறமுகமாக சுமார ் 10 வபருக்கும் நிலலயான வவலலவாய்ப்லப வேங்குவதற்கும் 

வழிவகுக்கிறது. 

 விவாதிக்கப்பட்டபடி, பல்வவறு மாசுகலள அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

லவத்திருக்க வபாதுமான தடுப்பு நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படுவதால், 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி, இப்பகுதியின் சூேலியலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்த வாய்ப்பில்லல என்று உறுதியாகக் கூறலாம்.   திரு. M .சண்முகம் சாதாரண  

கல் & கிராவல் குவாரி (பரப்பு – 1.43.5 மெக்வடர)்  குவாரியிலிருந்து மவளியாகும் 

மாசுக்களுக்கான உயிரியல் குறிகாட்டிகளாகவும் மசயல்படும்,  அவத வபால் 

அப்பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள பசுலம அரண் வமம்பாடு, திறம்பட மாசுபாடல்டத் தணிக்கும் 

உத்தியாக எடுத்துக் மகாள்ளப்படும்.       
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அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகைக்ரள பவளிப்படுத்துதல் 

 

திட்ட ஆதரவாளர ்திரு. M .சண்முகம் சாதாரணக் கல் & கிராவல் குவாரி இந்திய 

தரக் கவுன்சிலின் கீே் அங்கீகாரம் மபற்ற நிறுவனமான M/s ஜிவயா எக்ஸ்ப்வளாவரஷன் 

மற்றும் லமனிங் மசால்யூஷன்ஸ் - கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான வதசிய அங்கீகார 

வாரியம், புது தில்லி, EIA ஆய்லவ வமற்மகாள்வதற்காக ToR வேங்கியது மற்றும் 

ஸ்டாண்டரட்் ToR இன் படி ஈடுபடட்ுள்ளார.்        

ஆமலாசரன நிறுவனத்தின் பபயை் மற்றும் முகவைி:   

ஜிவயா எக்ஸ்மபாளவரசன் அண்டு லமனிங் மசால்யுசன்ஸ்  

பலேய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்லவத ஆசிரமம் சாலல, அேகாபுரம்,  

வசலம் – 630 004, தமிே்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாரம்  மபற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வலக ‘A’  
சான்றிதே் எண்: NABET/EIA/1821/RA0123 

மதாலலவபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வலலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

கீமழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகாைம் பபற்ற 

நிபுணைக்ள் மற்றும் பதாடை்புரடய உறுப்பினைக்ள் - 

வ.எண் நிபுணைின் பபயை் நிறுவனம்/ 

எம்மபனல் 

EIA Coordinator FAE 

Sector Category Sector Category 

1 

முரனவை். 
M.இப்திகாை் 

அகமது 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 1 A 

WP 

GEO 

SC 

B 

A 

A 

2 
முலனவர.் P. 

தங்கராெூ 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - 

HG 

GEO 

A 

A 

3 திரு. A. மெகநாதன் 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - 

AP 

NV 

SHW 

B 

A 

B 

4 
திரு. N. 

மசந்தில்குமார ்
எம்வபனல் 

38 

28 

B 

B 

AQ 

WP 

RH 

B 

B 

A 

5 
திருமதி. ஜிஷா 

பரவமஸ்வரன் 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - SW B 

6 திரு. வகாவிந்தசாமி 

 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ் - - WP B 

7 திருமதி. K. அனிதா 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - SE A 

8 திருமதி. அமிரத்ம் 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - EB B 

9 
திரு. அேகப்பா 

வமாசஸ் 
எம்வபனல் - - EB A 

10 திரு Aஅல்லிமுத்து 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - LU B 

http://www.gemssalem.com/
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11 திரு . S. பாமவல் எம்வபனல் - - RH B 

12 
திரு. J. R. விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

எம்வபனல் 
- - 

SHW 

RH 

A 

A 

சுருக்கங்கள் 

EC EIA ஒருங்கிலணப்பாளர ் EB சூேலியல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்லம 

AEC இலண EIA ஒருங்கிலணப்பாளர ் NV சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

FAE மசயல்பாடட்ு பகுதி நிபுணர ் SE சமூக மபாருளாதாரம் 

FAA மசயல்பாடட்ு பகுதி அவசாசிவயடஸ்் HG நீரியல், நிலத்தடி நீர ் மற்றும் 

நீர ்பாதுகாப்பு 

TM குழு உறுப்பினர ் SC மண் பாதுகாப்பு 

GEO புவியலமப்பியல் RH இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் ஆபத்து 

வமலாண்லம 

WP நீர ் மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கடட்ுப்பாடு 

SHW திட மற்றும் அபாயகரமான 

கழிவுகள் 

AP காற்று மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கடட்ுப்பாடு 

MSW நகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW மதாழில்துலற திடக்கழிவுகள் 

AQ வானிலல ஆய்வு, காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் கணிப்பு 

HW அபாயகரமான கழிவுகள் 
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EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணைக்ளின் அறிவிப்பு 

 தமிே்நாட்டின் வகாயம்புத்தூர ் மாவட்டம் வமடட்ுப்பாலளயம் தாலுகாவில் உள்ள 

மூடுதுலற கிராமத்தில் 9.28.5 மெக்வடர ்குழுமப்பரப்பளவில் M.சண்முகம் சாதாரண கல் 

மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டத்திற்கான EIA/EMP க்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் 

அறிவிப்பு. வமற்குறிப்பிட்ட EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்லமயானலவ 

என்றும், நாம் அறிந்த வலரயில் சரியானலவ என்றும் சான்றளிக்கப்படட்ுள்ளது.    

 EIA/EMP அறிக்லகலய உருவாக்கிய பின்வரும் திறனில் நான் EIA குழுவின் ஒரு 

பகுதியாக இருந்வதன் என்று இதன் மூலம் சான்றளிக்கிவறன். 

மபயர:்   முரனவை். M. இப்திகாை் அகமது 

பதவி:    சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிரணப்பாளை் 

வததி & லகமயாப்பம்:      

 

ஈடுபாட்டின் காலம்:  ெனவரி 2019 முதல் இன்று வலர 

1. EIA ஒருங்கிரணப்பாளருடன் இரணந்த குழு உறுப்பினைக்ள்: 

2. திரு. S. நாகமணி 
3. திரு. P.விஸ்வநாதன் 

4. திரு. M.சந்மதாஷ்குமாை் 
5. திரு. S. இளவைசன் 

 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணைக்ள் 

வ. 

எண். 

பசயல்
பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுணைின் 

பபயை் 
ரகபயா

ப்பம் 

1 AP 

▪ முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடவடிக்லக காரணமாக காற்று 

மாசுபாட்டின் பல்வவறு 

ஆதாரங்கலள அலடயாளம் 

காணுதல் 

திரு. A. 

மெகநாதன் 

2 WP 

▪ காற்று மாசுபாடல்ட 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் / கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககலள 

முன்மமாழிதல் 

▪ நீர ் சுத்திகரிப்பு அலமப்புகள், 

வடிகால் வசதிகலள 

பரிந்துலரத்தல் 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

திரு. N. 

மசந்தில்குமா
ர ்

 

3 HG 

▪ மபறும் சூேல்/நீரந்ிலலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீர ்

மவளிவயற்றத்தின் சாத்தியமான 

தாக்கங்கலள மதிப்பீடு மசய்தல் 

முலனவர.். P. 

தங்கராெூ  
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மற்றும் கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல். 

4 GEO 

 

▪ நிலத்தடி நீர ் அட்டவலணயின் 

விளக்கம் மற்றும் தாக்கத்லத 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள 

முன்மமாழிதல். 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

முலனவர.். P. 

தங்கராெூ  

5 SE 
▪ நீரந்ிலல பண்புகளின் 

பகுப்பாய்வு மற்றும் விளக்கம் 

திருமதி. K. 

அனிதா  

6 EB 

▪ தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் அடிப்பலட 

தரவு வசகரிப்பு. 

▪ IUCN பட்டியலின்படி அரிதான, 

அழிந்து வரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான 

இனங்கள் என 

அலடயாளப்படுத்துதல். 

திருமதி. 

அமிரத்ம் 

திரு. 

அேகப்பா 

வமாசஸ்  

7 RH 

▪ தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான 

திட்டத்தின் தாக்கம். 

▪ பசுலம அரண் வளரச்ச்ிக்கான 

இனங்கலள பரிந்துலரத்தல். 

 

திரு. N. 

மசந்தில்குமா
ர ்

 

திரு . S. 

பாமவல் 
 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

8 LU 

▪ அபாயங்கள் மற்றும் 

அபாயகரமான மபாருடக்ளின் 

அலடயாளம் 

திரு 

Aஅல்லிமுத்து 

9 NV 
▪ அபாயங்கள் மற்றும் விலளவுகள் 

பகுப்பாய்வு 

திரு. A. 

மெகநாதன் 

10 AQ 

▪ பாதிப்பு மதிப்பீடு திரு. N. 

மசந்தில்குமா
ர ்  

11 SC 

▪ அவசரகால ஆயத்த திட்டம் 

தயாரித்தல் 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

12 SHW 

▪ பாதுகாப்பு வமலாண்லம திட்டம். திரு. A. 

மெகநாதன் 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 
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இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழு உறுப்பினைக்ளின் பட்டியல் 

Sl.No. 
பசயல்பாட்டு 

பகுதி 
ஈடுபாடு நிபுணைின் பபயை் ரகபயாப்பம் 

1 திரு.S.நாகமணி AP; GEO; 

AQ 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ காற்று மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வேங்கவும் 

▪ பகுப்பாய்வு மசய்து 

உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

வானிலல தரவு, 

உமிே்வு மதிப்பீடு, 

AERMOD 

மாதிரியாக்கம் 

மற்றும் கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

ஆகியவற்றுடன் FAE 

க்கு உதவுதல் 

 

2 
திரு.விஸ்வநாதன் 

 

AP; WP; 

LU 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ காற்று மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

▪ நீர ் மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கங்கள் மற்றும் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

ஆகியவற்றில் FAE 

க்கு உதவுதல் 
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▪ நில பயன்பாடட்ு 

வலரபடங்கலள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

3 திரு.சந்வதாஷ்குமார ் GEO; SC 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வேங்கவும் 

▪ வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முலறகள் 

மற்றும் 

பாதிப்புகலள 

அலடயாளம் காண 

உதவுதல் 

 

4 
திரு 

உமாமவகஸ்வரன் 
GEO 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வேங்கவும் 

▪ வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

 

5 திரு.அ.அல்லிமுத்து SE 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ தரவு வசகரிப்பில் FAE 

க்கு உதவுங்கள் 

▪ முதன்லம மற்றும் 

இரண்டாம் நிலல 

தரவுகலள 

பகுப்பாய்வு 
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மசய்வதன் மூலம் 

உள்ளடீுகலள 

வேங்கவும் 

6 திரு.எஸ்.இளவரசன் LU; SC 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ நில பயன்பாடட்ு 

வலரபடங்கலள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முலறகள் 

மற்றும் 

பாதிப்புகலள 

அலடயாளம் காண 

உதவுதல் 

 

7 
 

திரு..வடிவவல் 
HG 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ FAE உதவி & நீரந்ிலல 

பண்புகள், நிலத்தடி 

நீர ்

மட்டம்/அட்டவலண 

ஆகியவற்றில் 

உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் 

▪ நிலத்தடி நீர ் ரீசாரெ்் 

மற்றும் பம்ப் 

வசாதலன, ஓட்ட 

விகிதம் நடத்தும் 

முலறகளுக்கு 

உதவுதல் 

 

8 திரு.. திவனஷ் NV 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ FAE க்கு உதவுதல் 

மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட 

சுரங்க 

நடவடிக்லககளால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

குறித்த உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

▪ முன்கணிப்பு 

மாதிரியாக்கத்துடன் 

FAEக்கு உதவுங்கள் 
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9 
திரு. பன்னீர ்

மசல்வம் 
EB 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ அடிப்பலட தரவு 

வசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

வலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

 

10 
 

திருமதி நதியா 
EB 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ அடிப்பலட தரவு 

வசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

வலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

 

அங்கீகாைம் பபற்ற ஆமலாசகை் அரமப்பின் தரலவைால் பிைகடனம் 
  

டாக்டர.் M. இஃப்திகார ் அகமது எனும் நான்,  நிரவ்ாகப் பங்குதாரர,் ஜிவயா 

எக்ஸ்ப்வளாவரஷன் மற்றும் லமனிங் மசால்யூஷன்ஸ், வமற்கூறிய மசயல்பாடட்ுப் பகுதி 

வல்லுநரக்ள் மற்றும் குழு உறுப்பினரக்லளக் மகாண்டு தமிே்நாட்டின் வகாயம்புத்தூர ்

மாவட்டம் வமடட்ுப்பாலளயம் தாலுகாவில் உள்ள மூடுதுலற கிராமத்தில் 9.28.5 

மெக்வடர ் குழுமப் பரப்பளவு மகாண்ட மூடுதுலற சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராவல்  

குவாரிக்கான EIA/EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட 

தகவல்கள் உண்லமயானலவ என்றும், நமது அறிவுக்கு எட்டிய வலரயில் சரியானலவ 

என்றும் சான்றளிக்கப்படட்ுள்ளது.        

 

லகமயாப்பம் மற்றும் வததி:                              

மபயர:்     முரனவை்.M.இப்திகாை் அகமது 

பதவி:      நிைவ்ாக பங்குதாைை் 
EIA ஆவலாசகர ்அலமப்பின் மபயர:் M/s.ஜிமயா எக்ஸ்புளமைசன் அண்டு ரமனிங்  

      பசால்யுசன்ஸ் 

NABET சான்றிதே் எண் & 

 மவளியீடட்ு வததி   : NABET/EIA/1922/SA 0139 Dated: 11-10-2021  

மசல்லுபடியாகும் காலம்                  : 23.01.2023 வரை  

16.07.2021 அன்று நலடமபற்ற SAக்கான 317வது அங்கீகாரக் குழுக் கூட்டத்தின் நிகே்சச்ிக் 

குறிப்புகள். 


