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வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு & 
சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்ட அறிக்ரக 

(விதிகளின்படி பபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு கூட்டத்திற்காக 
சமை்ப்பிக்கப்பட்டது 

EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் அதன் திருத்தங்கள்) 

 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சாதாைண கல் & கிைாவல் குவாைி 
(பிைிவு B: குழும பகுதி 8.15.0 பெக்மடை்) 

 

கண்கானிப்பு காலம் - அக்மடாபை் முதல் டிசம்பை் 2021 
வரை 

திட்ட இருப்பிடம் 

புல எண். 1258 (Part) & 1259/3 

சிவன்மலல கிராமம், காங்கயம் தாலுகா, 
திருப்பூர ்மாவடட்ம், தமிழ்நாடு 

திட்ட ஆதைவாளை்: குத்தரகதாைை ்

குத்தரகத்தாைை் புல எண். பைப்பளவு 

திரு.K.முருகசாமி 1258 (Part) 1.960 Ha 

திரு.V.மருதாசச்லம் 1259/3 2.025 Ha 

பைப்பளவு  3.985 Ha 

 

ஆமலாசகை் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ் 

NABET சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1922/SA0133 

பைஜி. கூட்டு. 1904 ரூப்நகை் CHS, SV சாரல, கண்டிவலி மமற்கு, 
மும்ரப 400067, மகாைாஷ்டிைா 

பதாரலமபசி: +91 8087985556 

 

ஜனவைி 2022 

 



 

ii 

 

 

உைிரமயாளை் மூலம் மமற்பகாள்ளுதல் 

 

திரு.K.முருகசாமி, திரு.V.மருதாசச்லம் தமிழ்நாடு மாநிலம், திருப்பூர ்
மாவட்டத்தில், காங்கயம் தாலுகாவில் சிவன்மலல கிராமத்தில் குழும 
பரப்பளவு 8.150 ஹெக்டடரில் உள்ளது, SEIAA ஆல் குறிப்பு 

விதிமுலைகளில் வகுக்கப்பட்ட நிபந்தலனகளுக்கு இந்த 

உறுதிஹமாழிலய வழங்கவும், கடிதம் எண். முன்ஹமாழியப்பட்ட 

குவாரிக்கு SEIAA/TN/F.No.8450/SEAC/ToR-997/2021 & 

SEIAA/TN/F.No.8408/SEAC/ToR-974/2021 

 

வ.எண்  குத்தலகதத்ாரர ் புல எண் கிைாமம் பைப்பளவு 

1. திரு.K.முருகசாமி 1258 (Part) சிவன்மலல 1.960 Ha 

2. திரு.V.மருதாசச்லம் 1259/3 சிவன்மலல 2.025 Ha 

பமாத்தம் 8.150 Ha 

 

 

 

 

அறிக்லக இணங்கப்பட்டது, சமரப்்பிக்கப்பட்ட தரவு மை்றும் 

அறிக்லகயில் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்லமயாகடவ சரியானலவ 

 

Date: 10/01/2022 

 

 

 

 

திரு.K.முருகசாமி,                  திரு.V.மருதாசச்லம் 

S\o. கருப்பண்ண கவுண்டர,்              த\ஹப.டவலுசாமி 

எண். 223, மருத்துவமலண சாலல,           157, கருலணபாலளயம்  ஊத்துக்குளி தாலுக்கா,                ஹசங்டகாடம்பாலளயம் 

திருப்பூர ்மாவட்டம்.                 முத்லதயஹனரிசச்ல்  தமிழ்நாடு – 638751                  திருப்பூர ்மாவட்டம். 
ஹசல்-9862560309                   தமிழ்நாடு – 638 701  
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நிபுணைால் பிைகடனம் 

 

சுை்றுசச்ூழல் தாகக் மதிப்பீட்டுக்கு பங்களிகக்ும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு “சிவன்மலல கிராமம் சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி 1258 (Part) & 

1259/3, காங்டகயம் தாலுக்கா, திருப்பூர ் மாவட்டம், தமிழ்நாடு 3.98.5 

ஹெகட்டர ் பரப்பளவு ஹகாண்டது. குழும பரப்பளவு 8.15.0 ஹெகட்டர ் ஆகும். 

திட்ட ஆதரவாளர:் குதத்லகதாரர ்திரு.K.முருகசாமி, திரு.V.மருதாசச்லம் 

. கண்கானிப்பு காலம் அக்டடாபர ்முதல் டிசம்பர ்2021 வலர. 

 

டமை்கூறிய சுை்றுசச்ூழல் தாகக் மதிப்பீட்டு உருவாக்கிய பின்வரும் திைனில் 

நான் சுை்றுசச்ூழல் தாகக் மதிப்பீட்டு குழுவின் ஒரு பகுதியாக இருந்டதன் 

என்பலத இதன் மூலம் சான்ைளிக்கிடைன் 

  

சுை்றுசச்ூழல் ஆடலாசகர:்  

ஹபயர:் முரனவை.் மிலிந்த் P. குண்டல் 

 

  

லகஹயாப்பம் மை்றும் டததி: …………………………………………………… 

ஈடுபாட்டின் காலம்: பிப்ரவரி 2021 முதல் ஜனவரி 2022 

ஹதாடரப்ு தகவல்: 

மின்னஞ்சல்.: info@enviroresources.in 

லகடபசி. +91-9867898844  

 

பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணை்கள்: 

வ.எண் 
பசயல்பாட்டு 

பகுதிகள் 

நிபுணைின் 

பபயை ்

ஈடுபாடு 

(காலம் மற்றும் 

பணி**) 

ரகபயாப்பம் 

மற்றும் மததி 

1.  AP* திமிர ்ஷா 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 

ஜனவரி 2022 வலர 

(தாகக்தத்ின் 

அலடயாளம் மை்றும் 

மதிப்பீடு, பரிந்துலர 

குலைப்பு 

நடவடிக்லககள்) 

 

2.  WP* ப்ரீதம் கதம் 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 

ஜனவரி 2022 வலர 

(தாகக்தத்ின் 

அலடயாளம் மை்றும் 

மதிப்பீடு, பரிந்துலர 

 

mailto:info@enviroresources.in


 

iv 

வ.எண் 
பசயல்பாட்டு 

பகுதிகள் 

நிபுணைின் 

பபயை ்

ஈடுபாடு 

(காலம் மற்றும் 

பணி**) 

ரகபயாப்பம் 

மற்றும் மததி 

தணிப்பு 

நடவடிக்லககள்). 

3.  SE* 
அனில் 

ஹஷண்டட 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 

ஜனவரி 2022 வலர 

(தாகக்தத்ின் 

அலடயாளம் மை்றும் 

மதிப்பீடு, பரிந்துலர 

தணிப்பு 

நடவடிக்லககள்) 

 

4.  EB* 
பாஸ்கர  ்

ஹயங்கல் 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 

ஜனவரி 2022 வலர 

(தாகக்தத்ின் 

அலடயாளம் மை்றும் 

மதிப்பீடு, பரிந்துலர 

தணிப்பு 

நடவடிக்லககள்) 

 

5.  HG* 
மிலிந்த் P. 

குண்டல் 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 

ஜனவரி 2022 வலர 

(தாகக்தத்ின் 

அலடயாளம் மை்றும் 

மதிப்பீடு, பரிந்துலர 

தணிப்பு 

நடவடிக்லககள்) 

 

6.  GEO* 
மிலிந்த் P. 

குண்டல் 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 

ஜனவரி 2022 வலர 

(தாகக்தத்ின் 

அலடயாளம் மை்றும் 

மதிப்பீடு, பரிந்துலர 

தணிப்பு 

நடவடிக்லககள்) 

 

7.  SC* 
பாஸ்கர  ்

ஹயங்கல் 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 

ஜனவரி 2022 வலர 

(தாகக்தத்ின் 

அலடயாளம் மை்றும் 
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வ.எண் 
பசயல்பாட்டு 

பகுதிகள் 

நிபுணைின் 

பபயை ்

ஈடுபாடு 

(காலம் மற்றும் 

பணி**) 

ரகபயாப்பம் 

மற்றும் மததி 

மதிப்பீடு, பரிந்துலர 

தணிப்பு 

நடவடிக்லககள்) 

8.  AQ* ப்ரீதம் கதம் 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 

ஜனவரி 2022 வலர 

(தாகக்தத்ின் 

அலடயாளம் மை்றும் 

மதிப்பீடு, பரிந்துலர 

தணிப்பு 

நடவடிக்லககள்) 

 

9.  NV* 
பாரத்ட்தா 

முகரஜ்ி 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 

ஜனவரி 2022 வலர 

(தாகக்தத்ின் 

அலடயாளம் மை்றும் 

மதிப்பீடு, பரிந்துலர 

தணிப்பு 

நடவடிக்லககள்) 

 

10.  LU* 
மிலிந்த் P. 

குண்டல் 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 

ஜனவரி 2022 வலர 

(தாகக்தத்ின் 

அலடயாளம் மை்றும் 

மதிப்பீடு, பரிந்துலர 

தணிப்பு 

நடவடிக்லககள்) 

 

11.  RH* 
சந்டதாஷ் 

குப்தா 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 

ஜனவரி 2022 வலர 

(தாகக்தத்ின் 

அலடயாளம் மை்றும் 

மதிப்பீடு, பரிந்துலர 

தணிப்பு 

நடவடிக்லககள்) 
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அங்கீகாைம் பபற்ற ஆமலாசகை் அரமப்பின் 

தரலவை்/அங்கீகைிக்கப்பட்ட நபைின் பிைகடனம் 

திமிர ்ஷா எனும் நான் இதன்மூலம், டமை்கூறிய வல்லுநரக்ள் EIA “சிவன்மலல 

கிராமம் சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரிலய 1258 (Part) & 1259/3 காங்கயம் 

தாலுக்கா, திருப்பூர ்மாவட்டம்  என்ை முகவரியில் தயாரிதத்ுள்ளனர ்என்பலத 

உறுதி ஹசய்கிடைன்., தமிழ்நாடு 3.98.5 ஹெகட்டர ் பரப்பளலவக ்

ஹகாண்டுள்ளது. குழும பரப்பளவு 8.15.0 ஹெக்டடர ் ஆகும். திட்ட ஆதரவாளர:் 

குத்தலகதாரர ் திரு.K.முருகசாமி, திரு.V.மருதாசச்லம் அக்டடாபர ் முதல் 

டிசம்பர ் 2021 வலரயிலான ஆய்வுக் காலம். இந்த அறிக்லகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தவைான தகவல்களுக்கு ஆடலாசகர ் அலமப்பு 

முழுலமயாகப் ஹபாறுப்டபை்க டவண்டும் என்பலதயும் 

உறுதிப்படுதத்ுகிடைன். 

இந்த EIA அறிக்லகலயத் தயாரிக்கும் டபாது, பணிலய டமை்ஹகாள்வதில் 

ஹநறிமுலையை்ை நலடமுலைகள், கருத்துத் திருட்டு மை்றும் ஹவளிப்புை தரவு / 

உலர ஆகியலவ முலையான ஒப்புதலின்றி பயன்படுதத்ப்படவில்லல என்று 

சான்ைளிகக்ப்பட்டுள்ளது. 

 

 

லகஹயழுத்து:… …………………………………………………………………………………………………………  

ஹபயர:் திரு. திமிர ்ஷா 

பதவி: ACO & MD இன் தலலவர ்

EIA ஆடலாசகர ்அலமப்பின் ஹபயர:் என்விடரா ரிடசாரச்ஸ், மும்லப. 

NABET சான்றிதழ் எண். & பவளியீட்டு மததி: NABET/EIA/1922/SA 0133 and issue 

date June 12, 2021  

 

 



 

i 

 

பபாருளடக்கம் 

அத்தியாயம் 
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NGO அரசு சாரா அலமப்பு 

NNW வடடமை்கின் வடகக்ு 

NRSA டநஷனல் ரிடமாட் ஹசன்சிங் ஏஹஜன்சி 

NRSC டநஷனல் ரிடமாட் ஹசன்சிங் ஹசன்டர ்

NW வடடமை்கு 

OB ஓவர ்பரட்ன் 

OBC பிை பிை்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ்

OHS 
ஹதாழில்சார ்ஆடராக்கியம் மை்றும் 

பாதுகாப்பு 

OSHA 
ஹதாழில் பாதுகாப்பு மை்றும் சுகாதார 

நிரவ்ாகம் 

PFR முன் சாத்தியகக்ூறு அறிக்லக 

pH லெட்ரஜனின் சாதத்ியம் 

PHCS ஹபாது சுகாதார லமயங்கள் 

PM குறிப்பிட்ட காாியம் 

PPE தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணம் 

PPV உசச் துகள் டவகம் 

QCI இந்திய தர கவுன்சில் 

RSPM 
சுவாசிகக்க்கூடிய 

இலடநிறுத்தப்பட்ட துகள்கள் 

SC பட்டியல் சாதி 

SE ஹதன் கிழகக்ு 

SEIAA 
மாநில சுை்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீட்டு ஆலணயம் 

SH மாநில ஹநடுஞ்சாலல 

SHE 
பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் & 

சுை்றுசச்ூழல் 

SI நிலலத்தன்லம முயை்சிகள் 

SIA சமூக தாக்க மதிப்பீடு 

SOI சரட்வ ஆஃப் இந்தியா 

SPCB மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 

SPM இலடநிறுத்தப்பட்ட துகள்கள் 

SSW ஹதன்டமை்கின் ஹதை்கு 

ST பட்டியல் பழங்குடி 

SW ஹதன் டமை்கு 

TC ஹமாத்த காரப்டனட் 

TDS ஹமாத்த கலரந்த திடப்ஹபாருள்கள் 

ToR குறிப்பு விதிமுலைகள் 



 

xiii 

 

TPD ஒரு நாலளகக்ு டன்கள் 

UNFC 
ஐக்கிய நாடுகளின் கட்டலமப்பு 

வலகப்பாடு 

USDA அஹமரிக்காவின் விவசாயத் துலை 

USEPA 
யுலனஹடட் ஸ்டடட்ஸ் சுை்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நிறுவனம் 

VT ஹதாழில் பயிை்சி 

RF ஒதுக்கப்பட்ட காடு 

PF பாதுகாக்கப்பட்ட காடு 

W டமை்கு 

WNW வடடமை்கு டமை்கு 

WSW ஹதன் டமை்கு டமை்கு μg/m3 
ஒரு மீட்டர ்கனசதுரதத்ிை்கு லமகட்ரா 

கிராம் μm லமக்டரா மீட்டர ்

cu. m கன மீட்டர ்

dB ஹடசிபல் 

gm/sec ஒரு ஹநாடிக்கு கிராம் 

gm/cc ஒரு கன மீட்டருகக்ு கிராம் 

hr/day ஒரு நாலளகக்ு மணிடநரம் 

kg கிடலாகிராம் 

Kg/hr ஒரு மணி டநரத்திை்கு கிடலா 

Kg/ha ஒரு ஹெகட்டருகக்ு கிடலா 

km கிடலாமீட்டர ்

m மீட்டர ்

mg/l ஒரு லிட்டருக்கு மில்லிகிராம் 

mm மில்லிமீட்டர ்

Sq.km சதுர கிடலாமீட்டர ்
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குறிப்பு விதிமுரறகள் இணக்கம் 

SEIAA, தமிழ்நாடு வழங்கிய புள்ளி வாரியான ToR இணக்கங்கள் ஒரு 

பகுதியின் உத்டதச சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் குவாரிக்கு 3.985 

ஹெக்டடர,் ஹமாத்த குழும பகுதி அலமந்துள்ள புல எண் 1258 (Part) & 

1259/3 திருப்பூர ் மாவட்டம், காங்கயம் தாலுகா, சிவன்மலல கிராமம், 

தமிழ்நாடு. SEIAA வழங்கிய ToR இன் விவரங்கள் பின்வருமாறு. 

குத்தரகதாைை் முன்பமாழிவு எண் குறிப்பு விதிமுரறகள் கடிதம் 

திரு.K.முருகசாமி SIA/TN/MIN/61767/2021 SEIAA/TN/F.No.8450/SEAC/ToR-

997/2020, dated 28.07.2021 

திரு.V.மருதாசச்லம் SIA/TN/MIN/61344/2021 SEIAA/TN/F.No.8408/SEAC/ToR-

974/2021, dated 05.07.2021 

 

 

திரு.மக.முருகசாமிக்கான குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR). 

 

வ. 

எண். 

நிரல இணக்கம் 

கூடுதல் நிபந்தரனகள் 

1 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் கல்ஹவட்டு 
பை்றிய விரிவான ஆய்வு அளிக்கப்பட 
டவண்டும்  

லித்தாலஜி ஆய்வு வலரபடம் 

அத்தியாயம்-2 இல் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது 

2 குவாரியின் ஹசயல்பாட்டின் டபாது, 

சுை்றியுள்ள பகுதியின் நீர-்புவியியல் ஆடச்ி 

மை்றும் பாதுகாப்பான சுரங்கம் 

ஆகியவை்லைக் கருத்தில் ஹகாண்டு, 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 

சரியான ஹபஞ்சுகலள ஆதரவாளர ்

உருவாக்க டவண்டும் 

குவாரியின் சுரங்க ஹசயல்பாட்டின் 

டபாது சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 

முலையான ஹபஞ்சுகலள 

வழங்குடவாம் என்றும், இறுதி EIA 

அறிக்லகயில் நீர-்புவியியல் ஆய்லவ 

டமை்ஹகாள்டவாம் என்றும் நாங்கள் 

உறுதியளிக்கிடைாம் 

3 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 

வழங்கப்பட்ட டபாதுமான டவலிகள், 

ஏை்கனடவ உள்ள மரங்கலள மீண்டும் 

நடுதல் மை்றும் அருகிலுள்ள குவாரிகள் 

மை்றும் நீரந்ிலலகளுக்கு இலடடய உள்ள 

பாதுகாப்பு தூரம் உடப்ட சுை்ைளவில் பசல்ச 

ஹபல்ட ் ஆகியவை்றின் புலகப்படங்கலள 

ஆதரவாளர ்வழங்க டவண்டும். 

 ஃஹபன்சிங் மை்றும் கிரீன் ஹபல்ட ்

புலகப்படங்கள் இறுதி EIA 

அறிக்லகயில் வழங்கப்படும் 

4 திட்ட ஆதரவாளர,் 1 கிமீ (சுை்ைளவு) உள்ள 

நிலத்தடி நீர ் இலைத்தல் மை்றும் திைந்த 

கிணறு மை்றும் டமை்பரப்பு நீரந்ிலலகளான 

ஆறுகள், ஹதாட்டிகள், கால்வாய்கள், 

லெடட்ராஜிடயாலாஜிக்கல் ஆய்வு 

அத்தியாயம்-3 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 
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வ. 

எண். 

நிரல இணக்கம் 

குளங்கள் டபான்ைவை்றின் எண்ணிக்லகலய 

விவரிக்கும் நீரம்ட்ட வலரபடத்லத கருத்தில் 

ஹகாண்டு நீர-்புவியியல் ஆய்வு நடத்த 

டவண்டும். ) சுரங்க நடவடிக்லககளால் 

கிணறுகளில் ஏை்படும் பாதிப்புகலள 

மதிப்பிடுவதை்காக PWD/TWAD இலிருந்து 

பருவமலழ மை்றும் பருவமலழ அல்லாத 

இரண்டு காலங்களுக்கான நீர ்நிலலகளுடன் 

5 காை்று மாசுபாடு, நீர ் மாசுபாடு மை்றும் 

சுகாதார பாதிப்புகள் ஆகியவை்றின் 

அடிப்பலடயில் சுை்றுசச்ூழலில் உள்ள 

அலனத்து சுரங்கங்களிலிருந்தும் 

சுரங்கத்தால் ஏை்படும் ஒட்டுஹமாத்த தாக்க 

ஆய்லவ ஆதரவாளர ் டமை்ஹகாள்வார,் 

அதன்படி சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லம திடட்ம் 

தயாரிக்கப்பட டவண்டும். 

கிளஸ்டர ் சுரங்க விவரங்கள் 

அட்டவலணப்படுத்தப்பட்டு 

இலணப்பு VI ஆக 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

அலனத்து சுை்றுசச்ூழலிலும் 
சுரங்கத்தால் ஏை்படும் ஒட்டுஹமாத்த 
தாக்க ஆய்வு டமை்ஹகாள்ளப்பட்டு 
இறுதி EIA அறிக்லகயில் 
சமரப்்பிக்கப்படும். 

6 சமூகப் ஹபாருளாதார ஆய்வுகள் 

சுரங்கத்திலிருந்து 10 கிடலாமீட்டர ்

இலடயகப் பகுதிக்குள் டமை்ஹகாள்ளப்பட 

டவண்டும் 

சமூக-ஹபாருளாதார ஆய்வுகள் திட்டப் 
பகுதியின் சுை்ைளவில் இருந்து 10 கிமீ 
சுை்ைளவில் டமை்ஹகாள்ளப்பட்டன 
மை்றும் அத்தியாயம்-3, பிரிவு 3.13 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டது. 

7 சுரங்க குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்படட் 

பகுதியில் ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (இனங்களின் 

ஹபயர,் வயது, முதலியன) 

டமை்ஹகாள்ளப்படும் மை்றும் 300மீ தாங்கல் 

மை்றும் சுரங்க நடவடிக்லகயின் டபாது 

அதன் டமலாண்லம. 

திட்டப் பகுதிக்குள் மரங்கள் இல்லல, 

முட்புதரக்ள் மை்றும் கருடவலம் 

மரங்கள் திடட்ப் பகுதிக்குள் 

காணப்படவில்லல. 

8  அலுவலக குறிப்பாலணயின்படி உள்ளூர ்

குடியிருப்புகளால் ஹபாது விசாரலணயின் 

டபாது எழுப்பப்படட் டதலவகலள கருத்தில் 

ஹகாண்டு முன்ஹமாழியப்படட் CER 

நடவடிக்லககள் உடப்ட அதன் 

ஹசயல்படுத்தல் ஹசலவுகளுடன் EMP யில் 

டசரக்்கப்பட டவண்டும் என 

முன்ஹமாழிபவரால் முன்ஹமாழியப்படட் 

சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககளின் விவரங்கலள 

முன்ஹமாழிபவர ் அளிக்க டவண்டும். MoEF & 

CC இன் 

 SEIAA-TN க்கு CER பிரமாணப் 

பத்திரத்தில் 2% சமரப்்பித்துள்டளாம் 
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வ. 

எண். 

நிரல இணக்கம் 

9 முன்ஹமாழியப்படட் திட்டத்திை்கான 

விரிவான சுரங்க மூடல் திடட்ம் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

சுரங்க மூடல் திடட்மானது, திருப்பூர ்

மாவட்டத்தின் புவியியல் மை்றும் 

சுரங்கத் துலையால் சுரங்கத் தட்டுடன் 

இலணப்பு IV ஆக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

10 துலளயிடுவதை்கும் ஹவடிப்பதை்கும் 

சுரங்கத்தின் ஹசயல்பாட்டின் டபாது 

ஹதாழிலாளரக்ள் மை்றும் சுை்றியுள்ள 

குடியிருப்பாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மை்றும் 

சுகாதார அம்சங்கள் பை்றிய விரிவான 

அறிக்லக சமரப்்பிக்கப்பட டவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் டபாது 

ஹதாழிலாளரக்ள் மை்றும் சுை்றியுள்ள 

குடியிருப்பாளரக்ளின் பாதுகாப்பு 

மை்றும் சுகாதார அம்சங்களுக்காக 

DGMS இன் படி நிலலயான 

ஹசயல்பாட்டு நலடமுலைகள் 

பின்பை்ைப்பட டவண்டும். 

அத்தியாயம் எண். 10ன் கீழ் 

விவரங்கள் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

11 குறிப்பு விதிமுலைகள் பிரசச்ிலனக்கான 

பரிந்துலரயானது, O.A இல் உள்ள மாண்புமிகு 

NGT, முதன்லம ஹபஞ்ச,் New Dehi இன் இறுதி 

முடிவுக்கு உட்பட்டது. 2016 இன் எண். 186 

(எம்.ஏ.எண்.350/2016) மை்றும் ஓ.ஏ. எண். 

200/2016 மை்றும் O. A. No. 580/2016 (M.A. 

No.1182/2016) மை்றும் O.A.No.520 of 2016 

(M.A.No.981/2016, M.A.No.982/2016 & M.A.No.18). 

குறிப்பிடபடட்து. 

12 திட்ட முன்ஹமாழிபவர ் தை்டபாதுள்ள 

பசுலமப் பட்லட பகுதியின் விவரங்கலள 

ஜி.பி.எஸ் ஆயத்ஹதாகுப்புகளுடன் வழங்க 

டவண்டும் மை்றும் மரங்களின் பட்டியல் 

புலகப்படங்கள்/ஆவணங்களின் நகலுடன் 

நடப்பட்டு EIA அறிக்லகயில் டசரக்்கப்படும். 

 சுரங்கப் பகுதியின் புைத் தாங்கல் 

மண்டலத்தில் பசுலமப் பட்லடயின் 

வளரச்ச்ி டமை்ஹகாள்ளப்படும். 

சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லம திட்டத்தின் 

முக்கிய கூறுகளில் ஒன்ைாக பசுலம 

பட்லட பரிந்துலரக்கப்படுகிைது, இது 

சூழலியல், சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் 

சுை்றியுள்ள பகுதியின் தரத்லத 

டமம்படுத்தும். டவம்பு, புங்கம் டபான்ை 

உள்ளூர ் மரங்கள் பாதுகாப்பு 

தூரத்தில் ஆண்டுக்கு 50 மரங்கள் 

வீதம் 5 மீட்டர ் இலடஹவளியில் 

நடப்படும். இந்த பகுதியில் 

உயிரவ்ாழும் விகிதம் 80% ஆக 

இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. 

13       சுரங்கப் பகுதிலயச ் சுை்றியுள்ள பசுலமப் 

பகுதிப் பகுதிலய 3 மீ அகலத்துடன் 

குத்தலகக்கு எடுத்தது ஹதாடரப்ான 

விரிவான திட்டத்லத திட்ட ஆதரவாளர ்

இறுதி EIA அறிக்லகயில், சுரங்கப் 

பகுதிலயச ் சுை்றியுள்ள பசுலமப் 

பகுதி பை்றிய விரிவான திடட்ம் 

அளிக்கப்படும் என்று நாங்கள் 
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எண். 

நிரல இணக்கம் 

வழங்க டவண்டும். உறுதியளிக்கிடைாம். 

நிரலயான TOR 

1)  1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு வாரியான 
உை்பத்தி விவரங்கள் ஹகாடுக்கப்பட 
டவண்டும், 1994 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர ்
எந்த ஒரு வருடத்தில் எடட்ப்படட் அதிகபட்ச 
உை்பத்திலய ஹதளிவாகக் குறிப்பிட 
டவண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 
நலடமுலைக்கு வந்த பிைகு உை்பத்தியில் 
ஏடதனும் அதிகரிப்பு ஏை்பட்டுள்ளதா 
என்பலதயும் திட்டவடட்மாகத் 
ஹதரிவிக்கலாம். மிக உயரந்்ததுஉை்பத்தி 

1994 க்கு முன் எட்டப்பட்டது. 

ஹபாருந்தாது. 
இது மீைல் வலக திடட்ம் அல்ல. 
இந்த முன்ஹமாழிவு B1 வலக 
கிளஸ்டர ் சூழ்நிலலக்கான 
சுை்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கானது. 

2)  குவாரியின் உரிலம குத்தலகதாரர ்
சாரப்ானவர ் என்பலத ஆதரிக்கும் 
ஆவணத்தின் நகல் ஹகாடுக்கப்பட 
டவண்டும். 

அலனத்து குத்தலகதாரரின் 
ஹபயரிலும் உள்ள LOI இன் நகல் 
அதாவது துல்லியமான பகுதி 
ஹதாடரப்ு கடிதம் இலணப்பு I ஆக 
இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3)  அங்கீகரிக்கப்பட்ட குவாரி திடட்ம், EIA 
மை்றும் ஹபாது விசாரலண உள்ளிட்ட 

அலனத்து ஆவணங்களும் குவாரி 
குத்தலக பகுதி, உை்பத்தி நிலலகள், கழிவு 

உை்பத்தி மை்றும் அதன் டமலாண்லம, 
சுரங்க ஹதாழில்நுட்பம் டபான்ைவை்றின் 

அடிப்பலடயில் ஒன்றுக்ஹகான்று 
இணக்கமாக இருக்க டவண்டும் மை்றும் 

ஹபயரில் இருக்க டவண்டும். 
குத்தலகதாரரின் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஹகாண்டார.் 

4)  குவாரி குத்தலகப் பகுதியின் அலனத்து 
மூலல ஒருங்கிலணப்புகளும், உயர ்
ஹதளிவுத்திைன் படம்/ டடாடபாஷீட், 
நிலப்பரப்பு தாள், புவியியல் மை்றும் 
பகுதியின் புவியியல் ஆகியவை்றில் 
மிலகப்படுத்தப்பட்டிருக்க டவண்டும். 
முன்ஹமாழியப்படட் பகுதியின் அத்தலகய 
படம் நில பயன்பாடு மை்றும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் (டகார ்மை்றும் பஃபர ்மண்டலம்) 
பிை சுை்றுசச்ூழல் அம்சங்கலள 

சுரங்க குத்தலக பகுதியின் 
அலனத்து மூலல 
ஒருங்கிலணப்புகளும் அத்தியாயம் 
1 இல் உள்ள உயர ் ஹதளிவுத்திைன் 
படம் 1.7 இல் 
மிலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சுரங்க 
குத்தலக பகுதி மை்றும் நில 
பயன்பாடு மை்றும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் பிை சுை்றுசச்ூழல் 
அம்சங்கலளக் காட்டும் டடாப்டபா 
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எண். 

நிரல இணக்கம் 

ஹதளிவாகக் காட்ட டவண்டும். வலரபடம் (டகார ் மை்றும் பஃபர ்
மண்டலம்) 

5)  இந்திய சரட்வ ஆஃப் இந்தியா 
டடாடபாஷீட்டில் 1:50,000 அளவில் 
அப்பகுதியின் புவியியல் வலரபடம், 
அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் 
புவியியல், தை்டபாதுள்ள கனிமங்கள் 
மை்றும் அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு, 
முக்கியமான நீரந்ிலலகள், ஓலடகள் 
மை்றும் ஆறுகள் மை்றும் மண்ணின் 
பண்புகள் ஆகியவை்லைக் குறிக்கும் 
தகவல் வழங்கப்பட டவண்டும். 

குத்தலக பகுதியின் புவியியல் 
வலரபடம் 10 கிமீ, ஆரம் 
ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது, 
அத்தியாயம்-2 படம் எண்.2.3 

6)  சுரங்க நடவடிக்லககளுக்காக 
முன்ஹமாழியப்படட் நிலம் பை்றிய 

விவரங்கள், அரசின் நில பயன்பாட்டுக் 
ஹகாள்லகக்கு சுரங்கம் இணங்குகிைதா 

என்ை தகவலுடன் ஹகாடுக்கப்பட 
டவண்டும்; நிலத்லத திலச திருப்புதல் 

சுரங்கத்திை்கு மாநில நில பயன்பாட்டு 
வாரியம் அல்லது சம்மந்தப்படட் 
அதிகாரசலபயின் அனுமதி ஹபை்றிருக்க 
டவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிலய VAO, 
வருவாய் ஆய்வாளர,் உதவி 
இயக்குநர ்ஆகிடயார ்ஆய்வு ஹசய்து, 
அரசின் நில பயன்பாட்டுக் 
ஹகாள்லகயுடன் கரடுமுரடான கல் 
குவாரிக்கு ஏை்ை நிலம் என்பலத 
உறுதி ஹசய்தனர.் 

7)  முன்ஹமாழியப்படட் நிறுவனம் அதன் 
இயக்குநரக்ள் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நன்கு வலரயறுக்கப்படட் சுை்றுசச்ூழல் 
ஹகாள்லகலயக் ஹகாண்டிருக்கிைதா 
என்பது ஹதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

டவண்டும்? அப்படியானால், சுை்றுசச்ூழல் 
அல்லது வன விதிகள்/நிபந்தலனகலள 

மீறுதல்/விலகல்/ மீைல் ஆகியவை்லை 
கவனத்தில் ஹகாள்ள பரிந்துலரக்கப்படட் 

ஹசயல்பாட்டு 
ஹசயல்முலை/ஹசயல்முலைகள் பை்றிய 

விளக்கத்துடன் EIA அறிக்லகயில் 
குறிப்பிடப்படலாம்? சுை்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிலனகலளக் லகயாள்வதை்கும் EC 
நிபந்தலனகளுக்கு இணங்குவலத உறுதி 

ஹசய்வதை்கும் நிறுவனத்தின் படிநிலல 
அலமப்பு அல்லது நிரவ்ாக உத்தரவு 

வழங்கப்படலாம். நிறுவனத்தின் 
இயக்குநரக்ள் குழு மை்றும்/அல்லது 

பங்குதாரரக்ள் அல்லது பங்குதாரரக்ளுக்கு 

முன்ஹமாழிபவர ்அதன் சுை்றுசச்ூழல் 
ஹகாள்லகலய வடிவலமத்துள்ளார,் 
டமலும் இது அத்தியாயம் எண் 10 
இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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இணங்காத / சுை்றுசச்ூழல் விதிமுலைகலள 
மீறும் முலைலம, 

EIA அறிக்லகயிலும் விரிவாக இருக்கும். 
8)  குவாரி பாதுகாப்பு ஹதாடரப்ான சிக்கல்கள், 

நிலத்தடி சுரங்கம் மை்றும் திைந்த காஸ்ட ்
சுரங்கத்தின் டபாது சாய்வு ஆய்வு, ஹவடிப்பு 
ஆய்வு டபான்ைவை்றின் டபாது தாழ்வு 
ஆய்வு உள்ளிட்டலவ விரிவாக இருக்க 
டவண்டும். ஒவ்ஹவாரு சந்தரப்்பத்திலும் 
முன்ஹமாழியப்படட் பாதுகாப்பு 
நடவடிக்லககள் வழங்கப்பட டவண்டும். 

இது ஒரு திைந்தஹவளி சுரங்கத் 
திட்டம். குண்டுஹவடிப்பு விவரங்கள் 
அத்தியாயம்-2 இல் 
இலணக்கப்பட்டுள்ளன 

9)  குத்தலகச ் சுை்ைளவிலிருந்து குவாரி 
குத்தலகலயச ் சுை்றியுள்ள 10 கிமீ 
மண்டலத்லத ஆய்வுப் பகுதி உள்ளடக்கும் 
மை்றும் EIA இல் உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 
டபான்ைலவ குவாரி / குத்தலகக் 
காலத்தின் வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்க 
டவண்டும். 

குத்தலக சுை்ைளவில் இருந்து சுரங்க 
குத்தலகலயச ் சுை்றியுள்ள 10 கிமீ 
மண்டலத்லத ஆய்வுப் பகுதி 
உள்ளடக்கியது மை்றும் EIA இல் 
உள்ள கழிவு உருவாக்கம் டபான்ை 
தரவுகள் சுரங்கத்தின் 
ஆயுளுக்கானலவ. அத்தியாயம் 1, 
அட்டவலண எண்.1.7 இல் 

10)  வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், டமய்சச்ல் 
நிலம், வனவிலங்கு சரணாலயம், டதசிய 
பூங்கா, விலங்கினங்களின் இடம்ஹபயரந்்த 
பாலதகள், நீரந்ிலலகள், மனித 
குடியிருப்புகள் மை்றும் பிை சுை்றுசச்ூழல் 
அம்சங்கலளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட 
டவண்டும். குவாரி குத்தலகப் பகுதியின் 
நில பயன்பாட்டுத் திடட்ம், 
ஹசயல்பாட்டுக்கு முந்லதய, ஹசயல்பாட்டு 
மை்றும் ஹசயல்பாட்டுக்கு பிந்லதய 
கட்டங்கலள உள்ளடக்கியதாக 
தயாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட 
டவண்டும். நிலப்பயன்பாடு மாை்ைத்தின் 
தாக்கம் ஏடதனும் இருந்தால் ஹகாடுக்கப்பட 
டவண்டும். 

வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், 
டமய்சச்ல் நிலம், வனவிலங்கு 
சரணாலயம், டதசிய பூங்கா, 
விலங்கினங்களின் இடம்ஹபயரந்்த 
வழிகள், நீரந்ிலலகள், மனித 
குடியிருப்புகள் மை்றும் பிை 
சூழலியல் அம்சங்கலள விவரிக்கும் 
ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 
அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.3, 3.13, 3.14 
இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஆய்வுப் பகுதியில் வனவிலங்கு 
சரணாலயம் மை்றும் டதசிய பூங்கா, 
விலங்கினங்களின் இடம்ஹபயரந்்த 
பாலதகள் எதுவும் இல்லல 

11)  குவாரி குத்தலகக்கு ஹவளிடய உள்ள 
நிலப்பரப்பின் அளவு, குவாரி 
குத்தலகயிலிருந்து தூரம், அதன் நிலப் 
பயன்பாடு டபான்ை நிலத்தின் விவரங்கள். 
R&R சிக்கல்கள் ஏடதனும் இருந்தால் 
ஹகாடுக்கப்பட டவண்டும். 

சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு ஹவளிடய 
உள்ள நிலத்லத OB டம்ப்கள் 
டபான்ைவை்றுக்கு பயன்படுத்த எந்த 
திட்டமும் இல்லல. திட்டத்தில் R&R 
சிக்கல்கள் எதுவும் இல்லல. 
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12)  திட்டப் பகுதியில் ஏடதனும் வன நிலம் 
சம்பந்தப்பட்டிருந்தால், மாநில 
வனத்துலையில் உள்ள தகுதி வாய்ந்த 
அதிகாரியின் சான்றிதலழ வழங்க 
டவண்டும். காடுகளின் நிலல குறித்து திடட் 
ஆதரவாளர ் ஏடதனும் முரணாகக் 
கூறினால், அந்த இடத்லத மாநில 
வனத்துலை அலமசச்கத்தின் பிராந்திய 
அலுவலகத்துடன் இலணந்து ஆய்வு 
ஹசய்து, காடுகளின் நிலலலயக் 
கண்டறியலாம், அதன் அடிப்பலடயில், 
இதில் உள்ள சான்றிதழ் டமடல 
குறிப்பிட்டுள்ளலதப் ஹபாறுத்து 
ஹவளியிடப்படும். இதுடபான்ை எல்லா 
நிகழ்வுகளிலும், மாநில வனத் துலையின் 
பிரதிநிதி நிபுணர ் மதிப்பீட்டுக் 
குழுக்களுக்கு உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக 
இருக்கும். 

திட்டத்தில் வன நிலம் இல்லல. 

13)  நிகர தை்டபாலதய மதிப்பு (NPV) மை்றும் 
இழப்பீட்டு காடு வளரப்்பு (CA) உள்ளிடட் 
திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உலடந்த பகுதி 
மை்றும் கன்னி வனப்பகுதிக்கான 
காடுகளின் அனுமதியின் நிலல 
குறிப்பிடப்பட டவண்டும். 

சுரங்க குத்தலக பகுதிக்குள் வன 
நிலம் இல்லல என்பதால் 
ஹபாருந்தாது 

14)  பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ் மை்றும் 
பிை பாரம்பரிய வனவாசிகள் (வன 
உரிலமகலள அங்கீகரித்தல்) சடட்ம், 
2006ன் கீழ் வன உரிலமகலள 
அங்கீகரிப்பதன் நலடமுலை நிலல 
குறிப்பிடப்பட டவண்டும். 

சுரங்க குத்தலக பகுதியில் வன 
நிலம் சம்பந்தப்படாததால் 
ஹபாருந்தாது. 

15)  ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF பகுதிகளில் 
உள்ள தாவரங்கள், டதலவயான 
விவரங்களுடன் ஹகாடுக்கப்பட டவண்டும். 

சுரங்க குத்தலக பகுதியிலிருந்து 10 
மீ சுை்ைளவில் வனவிலங்கு 
சரணாலயம், டதசிய பூங்கா அல்லது 
உயிரக்்டகாள காப்பகம் இல்லல. 

16)  ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகளின் மீது 
சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கம் மை்றும் 
விவரங்கள் வழங்கப்படுவலதக் கண்டறிய 
ஒரு ஆய்வு ஹசய்யப்பட டவண்டும். 
சுை்றியுள்ள மை்றும் டவறு ஏடதனும் 
பாதுகாக்கப்படட் பகுதியில் உள்ள 
வனவிலங்குகள் மீதான திட்டத்தின் 

உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 
அத்தியாயம்-4, பிரிவு 4.10 இல் 
ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 



 

8 

 

 

வ. 

எண். 

நிரல இணக்கம் 

தாக்கம் மை்றும் அதை்டகை்ப, டதலவப்படும் 
விரிவான தணிப்பு நடவடிக்லககள், ஹசலவு 
தாக்கங்களுடன் டவலல ஹசய்து, 
சமரப்்பிக்கப்பட டவண்டும். 

17)  டதசியப் பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 
உயிரக்்டகாளக் காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 
வழித்தடங்கள், ராம்சார ் தளம் புலி/ 
யாலனகள் காப்பகங்கள்/(உள்ளது மை்றும் 
முன்ஹமாழியப்பட்டலவ), குவாரி 
குத்தலகக்கு 10 கி.மீக்குள் ஏடதனும் 
இருந்தால், அது முலையாக 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட இருப்பிட 
வலரபடத்தின் மூலம் ஹதளிவாகக் 
குறிப்பிடப்பட டவண்டும். தலலலம 
வனவிலங்கு காப்பாளரால், டமடல 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி, சுை்றுசச்ூழல் ரீதியாக 
உணரத்ிைன் வாய்ந்த பகுதிகள் 
அருகாலமயில் இருப்பதால், அத்தலகய 
திட்டங்களுக்குத் டதலவயான 
அனுமதிலய, டதசிய வனவிலங்கு 
வாரியத்தின் நிலலக்குழுவில் இருந்து 
ஹபை்று, நகல் வழங்கப்பட டவண்டும். 

10 கிமீ சுை்ைளவில் டதசிய 
பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 
உயிரக்்டகாள காப்பகங்கள், 
வனவிலங்கு இடங்கள், ராம்சார ்
தளம் புலி/ யாலனகள் 
காப்பகங்கள்/ (உள்ளது மை்றும் 
முன்ஹமாழியப்பட்டலவ) 
இல்லாததால் ஹபாருந்தாது. 

18)  ஆய்வுப் பகுதி [லமய மண்டலம் மை்றும் 
இலடயக மண்டலம் (குவாரி குத்தலகயின் 
சுை்ைளவில் 10 கி.மீ. சுை்ைளவு)] பை்றிய 
விரிவான உயிரியல் ஆய்வு 
டமை்ஹகாள்ளப்படும். தாவரங்கள் மை்றும் 
விலங்கினங்களின் விவரங்கள், 
அழிந்துவரும், உள்ளூர ் மை்றும் RET 
இனங்கள், தனித்தனியாக, லமய மை்றும் 
தாங்கல் மண்டலத்திை்கு தனித்தனியாக, 
அத்தலகய முதன்லம கள ஆய்வின் 
அடிப்பலடயில் வழங்கப்பட டவண்டும், 
இது தை்டபாதுள்ள விலங்கினங்களின் 
அட்டவலணலய ஹதளிவாகக் குறிக்கிைது. 
ஆய்வுப் பகுதியில் ஏடதனும் 
திட்டமிடப்பட்ட விலங்கினங்கள் 
காணப்படட்ால், அவை்லைப் 
பாதுகாப்பதை்கான பட்ஹஜட ்
ஒதுக்கீடுகளுடன் டதலவயான திடட்மும் 
மாநில வனம் மை்றும் வனவிலங்குத் 
துலையுடன் கலந்தாடலாசித்து, விவரங்கள் 

திட்டப் பகுதியின் 10 கிமீ சுை்ைளவில் 
உள்ள உயிரியல் ஆய்வு (தாவரங்கள் 
மை்றும் விலங்கினங்கள்) பை்றிய 
விவரங்கள் அத்தியாயம்-3, பிரிவு 
3.13 இல் இலணக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அளிக்கப்பட டவண்டும். அலத 
ஹசயல்படுத்த டதலவயான நிதி ஒதுக்கீடு 
திட்ட மதிப்பின் ஒரு பகுதியாக ஹசய்யப்பட 
டவண்டும். 

19)  'அதிகமாக மாசுபட்டதாக' அறிவிக்கப்படட் 
பகுதிகள் அல்லது 'ஆரவளி வரம்பின்' கீழ் 
வரக்கூடிய திட்டப் பகுதிகள் (சுரங்க 
நடவடிக்லககளுக்கான நீதிமன்ைக் 
கட்டுப்பாடுகலள ஈரப்்பது) ஆகியலவயும் 
குறிப்பிடப்பட டவண்டும், டமலும் 
டதலவப்படும் இடங்களில், 
பரிந்துலரக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் 
அனுமதிச ் சான்றிதழ்கள், உத்டதச சுரங்க 
நடவடிக்லககள் பரிசீலிக்கப்படும் 
வலகயில் SPCB அல்லது மாநில சுரங்கத் 
துலை பாதுகாக்கப்பட டவண்டும் மை்றும் 
வழங்கப்பட டவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 
சுை்ைளவுக்குள் கடுலமயான 
மாசுபடட் பகுதி எதுவும் இல்லல. 
டமலும், இந்த திட்டம் 'ஆரவளி 
மலலத்ஹதாடரின்' கீழ் வரவில்லல. 

20)  இடதடபால், கடடலார திடட்ங்களுக்கு, CRZ 
வலரபடம் LTL ஐ வலரயறுக்கும் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏஹஜன்சிகளில் 
ஒன்ைால் முலையாக அங்கீகரிக்கப்படட்து. 
HTL, CRZ பகுதி, குவாரி குத்தலகயின் இடம் 
wrt CRZ, சதுப்புநிலங்கள் டபான்ை கடை்கலர 
அம்சங்கள், ஏடதனும் இருந்தால், 
வழங்கப்பட டவண்டும். (குறிப்பு: CRZ-ன் கீழ் 
வரும் சுரங்கத் திட்டங்கள் சம்பந்தப்படட் 
கடடலார மண்டல டமலாண்லம 
ஆலணயத்தின் ஒப்புதலலப் ஹபை 
டவண்டும்). 

திட்டம் CRZ கீழ் வராது. 

21)  திட்டத்தால் பாதிக்கப்படட் மக்களுக்கான 
R&R திடட்ம்/இழப்பீடு விவரங்கள் (PAP) 
அளிக்கப்பட டவண்டும். R&R திட்டத்லதத் 
தயாரிக்கும் டபாது, ஹதாடரப்ுலடய 
மாநில/டதசிய மறுவாழ்வு & 
மீள்குடிடயை்ைக் ஹகாள்லகலய 
பாரல்வயில் லவத்திருக்க டவண்டும். 
எஸ்சி/எஸ்டி மை்றும் சமூகத்தின் பிை 
நலிந்த பிரிவினலரப் ஹபாறுத்தமட்டில், 
அவரக்ளின் டதலவகலள மதிப்பிட குடும்ப 
வாரியாக, டதலவ அடிப்பலடயிலான 
மாதிரி கணக்ஹகடுப்பு டமை்ஹகாள்ளப்பட 
டவண்டும், டமலும் அதை்டகை்ப ஹசயல் 

புனரவ்ாழ்வு மை்றும் மீள்குடிடயை்ைம் 
இல்லல. பட்டா நிலம் என 
வலகப்படுத்தப்படட் நிலம் 
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நிரல இணக்கம் 

திட்டங்கலளத் தயாரித்து சமரப்்பிக்க 
டவண்டும். மாநில அரசின் துலைகள். 
குவாரி குத்தலக பகுதியில் அலமந்துள்ள 
கிராமங்கள் மாை்ைப்படுமா இல்லலயா 
என்பது ஹதளிவாக ஹவளிவரலாம். 
கிராமங்கலள மாை்றுவது ஹதாடரப்ான 
பிரசச்லனகள், அவை்றின் R&R மை்றும் 
சமூக-ஹபாருளாதார அம்சங்கள் உடப்ட, 
அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பட டவண்டும். 

22)  ஒரு பருவம் (பருவமலழ அல்லாதது) 
[அதாவது மாரச்-்டம (டகாலட காலம்); 
அக்டடாபர-்டிசம்பர ் (மலழக்காலத்திை்கு 
முந்லதய காலம்) , டிசம்பர-்பிப்ரவரி 
(குளிரக்ாலம்)] CPCB 2009 இன் 
அறிவிப்பின்படி சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் 
குறித்த முதன்லம அடிப்பலட தரவு, நீர ்
தரம், இலரசச்ல் நிலல, மண் மை்றும் 
தாவரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்கள் 
டசகரிக்கப்பட்டு AAQ மை்றும் பிை இவ்வாறு 
ஹதாகுக்கப்பட்ட தரவு EIA மை்றும் EMP 
அறிக்லகயில் டததி வாரியாக 
வழங்கப்படுகிைது. தளம் சாரந்்த வானிலல 
தரவுகளும் டசகரிக்கப்பட டவண்டும். 
கண்காணிப்பு நிலலயங்களின் இருப்பிடம், 
ஆய்வுப் பகுதி முழுவலதயும் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வலகயில் 
இருக்க டவண்டும் மை்றும் முன் டமலாதிக்க 
காை்றின் திலச மை்றும் உணரத்ிைன் 
ஏை்பிகளின் இருப்பிடத்லதக் கருத்தில் 
ஹகாண்டு நியாயப்படுத்த டவண்டும். 
குவாரி குத்தலகக்கு 500 மீட்டருக்குள் 
குலைந்த பட்சம் ஒரு கண்காணிப்பு 
நிலலயம் இருக்க டவண்டும். PM10 இன் 
கனிம கலலவ, குறிப்பாக இலவச 
சிலிக்காவிை்கு, ஹகாடுக்கப்பட டவண்டும். 

அக்டடாபர ் 2021 முதல் டிசம்பர ் 2021 
வலர லமய மண்டலம் மை்றும் 
இலடயக மண்டலத்தில் அடிப்பலட 
சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 
நடத்தப்பட்டது. ஆய்வுக் காலத்தில் 
தளத்தின் குறிப்பிட்ட வானிலல 
தரவுகளும் டசகரிக்கப்பட்டன. 
கண்காணிப்பு இருப்பிட விவரங்கள் 
மை்றும் கண்காணிப்பு முடிவுகள் 
அத்தியாயம் 3 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

23)  பகுதியின் காை்றின் தரத்தில் திட்டத்தின் 
தாக்கத்லத கணிக்க காை்றின் தர 
மாதிரியாக்கம் டமை்ஹகாள்ளப்பட 
டவண்டும். மினரல் டபாக்குவரத்துக்கான 
வாகனங்களின் இயக்கத்தின் 
தாக்கத்லதயும் இது கணக்கில் 
எடுத்துக்ஹகாள்ள டவண்டும். 

அத்தியாயம்-4, பிரிவு 4.3 இல் 
இலணக்கப்பட்டுள்ள AERMOD ஐப் 
பயன்படுத்தி கரடுமுரடான கல் 
சுரங்கத் திட்டத்திை்காக காை்றின் 
தர மாதிரியாக்கம் 
டமை்ஹகாள்ளப்படட்து. 
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பயன்படுத்தப்படட் மாதிரியின் விவரங்கள் 
மை்றும் மாடலிங் ஹசய்ய 
பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீட்டு 
அளவுருக்கள் வழங்கப்பட டவண்டும். 
காை்றின் தர வலரயலைகள், தளத்தின் 
இருப்பிடம், உணரத்ிைன் ஏை்பிகளின் 
இருப்பிடம், ஏடதனும் இருந்தால், இருப்பிடம் 
ஆகியவை்லைத் ஹதளிவாகக் குறிக்கும் 
இருப்பிட வலரபடத்தில் காடட்ப்படலாம். 
முன் ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் காை்றின் 
திலசலயக் காட்டும் காை்று டராஜாக்கள் 
வலரபடத்தில் குறிப்பிடப்படலாம். 

24)  திட்டத்திை்கான நீர ் டதலவ, அதன் இருப்பு 
மை்றும் ஆதாரம் ஆகியலவ வழங்கப்பட 
டவண்டும். விரிவான நீர ் சமநிலலயும் 
வழங்கப்பட டவண்டும். திட்டத்திை்கான 
புதிய நீர ்டதலவ குறிப்பிடப்பட டவண்டும். 

திட்டத்திை்கான நீர ் இருப்பு 
வலரபடமாக நீர ் டதலவ மை்றும் 
ஆதாரம் அத்தியாயம் 2 இல் படம் 2.1 
இல் விரிவாக ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

25)  திட்டத்திை்கு டதலவயான அளவு தண்ணரீ ்
எடுப்பதை்கு தகுதியான அதிகாரியிடம் 
இருந்து டதலவயான அனுமதி வழங்கப்பட 
டவண்டும். 

ஹபாருந்தாது 

அருகில் உள்ள கிராமங்களில் 
இருந்து தண்ணீர ்எடுக்கப்படும் 

26)  திட்டத்தில் டமை்ஹகாள்ள 
உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 
நடவடிக்லககள் பை்றிய விளக்கம் 
அளிக்கப்பட டவண்டும். திட்டத்தில் 
முன்ஹமாழியப்பட்டுள்ள மலழநீர ்டசகரிப்பு 
பை்றிய விவரங்கள் ஏடதனும் இருந்தால் 
வழங்கப்பட டவண்டும். டமை்பரப்பு மை்றும் 
நிலத்தடி நீர ் ஆகிய இரண்டிலும் நீரின் 
தரத்தில் திட்டத்தின் தாக்கம் மதிப்பீடு 
ஹசய்யப்பட டவண்டும் மை்றும் 
டதலவப்படட்ால், டதலவயான பாதுகாப்பு 
நடவடிக்லககள் வழங்கப்பட டவண்டும். 

மலழநீர ் டசகரிப்பு நடவடிக்லககள் 
உட்பட முன்ஹமாழியப்படட் நீர ்
பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் 
அத்தியாயம் 4, பிரிவு 4.5 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

27)  
டமை்பரப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய 
இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் இத்திட்டத்தின் 
தாக்கம் மதிப்பிடப்பட்டு, டதலவப்படட்ால், 
டதலவயான பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் 
வழங்கப்பட டவண்டும். 

டமை்பரப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீர ்
சூழலில் திட்டத்தின் தாக்கம் மை்றும் 
டதலவயான கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்லககள் அத்தியாயம் 4, 
பிரிவு 4.5 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன 

28)  உண்லமயான கண்காணிக்கப்படட் 
தரவுகளின் அடிப்பலடயில், டவலல 

திட்ட காலம் மை்றும் கருத்தியல் 
திட்டத்தின்படி என்னுலடய 
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ஹசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 
என்பது ஹதளிவாகக் காட்டப்படலாம். இது 
சம்பந்தமாக டதலவயான தரவு மை்றும் 
ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம். டவலல 
நிலத்தடி நீர ் அட்டவலணயில் குறுகக்ிடும் 
பட்சத்தில், ஒரு விரிவான நீர ் புவியியல் 
ஆய்வு டமை்ஹகாள்ளப்பட டவண்டும் 
மை்றும் அறிக்லக மை்ைவை்றுக்கு 
இலடடயயான அறிக்லகலய வழங்க 
டவண்டும். தை்டபாதுள்ள நீரந்ிலலகளின் 
விவரங்கள் மை்றும் இந்த நீரந்ிலலகளில் 
சுரங்க நடவடிக்லககளின் தாக்கம் 
ஆகியலவ அடங்கும். நிலத்தடி நீருக்கு 
அடியில் டவலல ஹசய்வதை்கும், நிலத்தடி 
நீலர உறிஞ்சுவதை்கும் மத்திய நிலத்தடி நீர ்
ஆலணயத்திடம் டதலவயான 
அனுமதிலயப் ஹபை்று அதன் நகல் 
வழங்கப்பட டவண்டும். 

வாழ்நாளில் சுரங்க நடவடிக்லககள் 
நிலத்தடி நீரில் குறுகக்ிடாது. 

29)  குத்தலகப் பகுதி வழியாகச ் ஹசல்லும் 
பருவகால அல்லது டவறு எந்த 
நீடராலடயின் விவரங்கள் மை்றும் 
முன்ஹமாழியப்படட் மாை்ைம் / 
திலசதிருப்பல், ஏடதனும் இருப்பின், அது 
நீரியல் துலையில் ஏை்படும் தாக்கம் 
ஆகியவை்லைக் ஹகாண்டு வர டவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதி வழியாக பருவகால 
நீடராலடடயா அல்லது நல்லாடவா 
இல்லல. 

30)  தளத்தின் உயரம், டவலல ஹசய்யும் ஆழம், 
நிலத்தடி நீர ் அட்டவலண டபான்ைலவ. 
AMSL மை்றும் bgl இரண்டிலும் வழங்கப்பட 
டவண்டும். அதை்கான திடட் வலரபடமும் 
வழங்கப்படலாம். 

அதிக உயரம்: 240 முதல் 416 AMSL 
வலர 

ஆழம்: நிலத்தடி நீர ் மட்டத்திை்கு 
கீடழ 60 முதல் 70 மீ 

31)  ஒரு காலக்ஹகடுவுக்கான முை்டபாக்கான 
பசுலமப் பட்லட டமம்பாட்டுத் திடட்ம் 
அட்டவலண வடிவத்தில் (டநரியல் மை்றும் 
அளவு கவடரஜ், தாவர இனங்கள் மை்றும் 
கால அளவு ஆகியவை்லைக் குறிக்கும்) 
தயாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட 
டவண்டும், அலத மனதில் லவத்து, திடட்ம் 
ஹதாடங்கும் டபாது அலதடய ஹசயல்படுத்த 
டவண்டும். டதாடட்ம் மை்றும் ஈடுஹசய்யும் 
காடு வளரப்்பின் கட்டம் வாரியான திடட்ம், 
டதாட்டத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி மை்றும் 
நடப்பட டவண்டிய இனங்கள் 

முை்டபாக்கான பசுலமப் பட்லட 
டமம்பாட்டுத் திடட்ம் 
தயாரிக்கப்பட்டு அத்தியாயம் 4, 
பிரிவு 4.1 1 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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ஆகியவை்லைக் குறிக்கும் வலகயில் 
ஹதளிவாக பட்டியலிடப்பட டவண்டும். 
ஏை்கனடவ நடவு ஹசய்த விவரங்கலள 
அளிக்க டவண்டும். பசுலமப் பட்லடக்கு 
டதரந்்ஹதடுக்கப்படட் தாவர இனங்கள் 
அதிக சுை்றுசச்ூழல் மதிப்லபக் 
ஹகாண்டிருக்க டவண்டும் மை்றும் உள்ளூர ்
மை்றும் பூரவ்ீக இனங்கள் மை்றும் 
மாசுபாட்லடத் தாங்கும் இனங்கள் 
ஆகியவை்றிை்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் 
வலகயில் உள்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல 
பயன்பாட்டு மதிப்பாக இருக்க டவண்டும். 

32)  இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்
டபாக்குவரத்து உள்கட்டலமப்பில் ஏை்படும் 
தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட டவண்டும். 
தை்டபாலதய சாலல வலலயலமப்பில் 
(திடட்ப் பகுதிக்கு ஹவளிடய உள்ளலவ 
உட்பட) திட்டத்தின் விலளவாக டிரக் 
டபாக்குவரத்தில் திடட்மிடப்படட் 
அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் சுலமலயக் 
லகயாளும் திைன் உள்ளதா என்பலதக் 
குறிக்கும் வலகயில் ஹசயல்பட டவண்டும். 
உள்கட்டலமப்லப டமம்படுத்துவதை்கான 
ஏை்பாடு, சிந்திக்கப்படட்ால் (மாநில அரசு 
டபான்ை பிை நிறுவனங்களால் 
எடுக்கப்படும் நடவடிக்லக உடப்ட) திடட் 
ஆதரவாளர ் இந்திய சாலல காங்கிரஸ் 
வழிகாட்டுதல்களின்படி டபாக்குவரத்தின் 
தாக்கத்லத ஆய்வு ஹசய்ய டவண்டும். 

திட்டத்தால் உள்ளூர ் டபாக்குவரத்து 
உள்கட்டலமப்பில் ஏை்படும் பாதிப்பு 
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உள்ளூர ்
டபாக்குவரத்தில் அதிக பாதிப்பு 
இருக்காது. முன்ஹமாழியப்படட் 
சுரங்க நடவடிக்லகயில் இருந்து 
டபாக்குவரத்து அடரத்்தி ஆய்வு 
அத்தியாயம்-4, பிரிவு எண். 4.9 இல் 
இலணக்கப்பட்டுள்ளது. EIA/EMP 
அறிக்லக 

33)  
குவாரி ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு வழங்கப்பட 
உள்ள தங்குமிடம் மை்றும் வசதிகள் பை்றிய 
விவரங்கள் EIA அறிக்லகயில் டசரக்்கப்பட 
டவண்டும். 

சுரங்கத் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு 
வழங்கப்பட டவண்டிய ஆன்லசட் 
வசதிகள் பை்றிய விவரங்கள் 
அத்தியாயம் 2 இல் பிரிவு 2.19 இல் 
ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

34)  சுரங்கத்திை்குப் பிந்லதய நிலப் பயன்பாடு 
மை்றும் சுரங்கம் அகை்ைப்பட்ட பகுதிகலள 
(திடட்ங்களுடன் மை்றும் டபாதுமான 
எண்ணிக்லகயிலான பிரிவுகளுடன்) 
மீட்ஹடடுத்தல் மை்றும் மறுசீரலமத்தல் 
ஆகியலவ EIA அறிக்லகயில் 
ஹகாடுக்கப்பட டவண்டும். 

சுரங்க குத்தலக பகுதியின் 
கருத்தியல் திடட்ம் மை்றும் பிரிவு 
அத்தியாயம்-2 இல் 
ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 
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35)  இந்தத் திட்டத்தின் ஹதாழில்சார ் சுகாதார 
பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட டவண்டும் 
மை்றும் முன்ஹமாழியப்படட் தடுப்பு 
நடவடிக்லககள் விரிவாக விவரிக்கப்பட 
டவண்டும். முன் டவலல வாய்ப்பு மருத்துவ 
பரிடசாதலன மை்றும் காலமுலை மருத்துவ 
பரிடசாதலன அட்டவலணகள் பை்றிய 
விவரங்கள் EMP இல் இலணக்கப்பட 
டவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 
முன்ஹமாழியப்படட் டதலவயான 
வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் குறிப்பிடட் 
ஹதாழில்சார ் சுகாதாரத் தணிப்பு 
நடவடிக்லககள் விரிவாக இருக்கலாம். 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் ஹதாழில்சார ்
சுகாதார பாதிப்புகள் மை்றும் 
முன்ஹமாழியப்படட் தடுப்பு 
நடவடிக்லககள் பை்றிய விவரங்கள் 
அத்தியாயம் 4 இல் பிரிவு 4.8 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன, 

36)  இத்திட்டத்தின் ஹபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 
மை்றும் பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 
மக்களுக்கான ஹதாடரப்ுலடய 
நடவடிக்லககள் முலையாக மதிப்பீடு 
ஹசய்யப்பட டவண்டும் மை்றும் 
முன்ஹமாழியப்படட் தீரவ்ு நடவடிக்லககள் 
பட்ஹஜட ் ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக 
விவரிக்கப்பட டவண்டும். 

திட்டத்தின் காரணமாக ஹபாது 
சுகாதார பாதிப்புகள் அத்தியாயம் 4 
இல் பிரிவு 4.8.3 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது 

37)  திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்க 
முன்ஹமாழியப்படட் உள்ளூர ் சமூகத்திை்கு 
சமூகப் ஹபாருளாதார முக்கியத்துவம் 
மை்றும் ஹசல்வாக்கின் நடவடிக்லககள் 
சுட்டிக்காடட்ப்பட டவண்டும். முடிந்தவலர, 
ஹசயல்படுத்துவதை்கான கால 
அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 
ஹகாடுக்கப்படலாம். 

ஹபாது விசாரலணயின் டபாது 
ஹபாதுமக்களின் கருத்துகளின்படி 
டதலவ அடிப்பலடயிலான 
மதிப்பீட்டின் அடிப்பலடயில் 
மதிப்பீடு ஹசய்யப்படும் 

38)  சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகலளத் தணிக்க 
விரிவான சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லமத் 
திட்டம் (EMP), நில பயன்பாட்டின் மாை்ைம், 
விவசாயம் மை்றும் டமய்சச்ல் நிலங்களின் 
இழப்பு, ஏடதனும் இருந்தால், ஹதாழில்சார ்
சுகாதார பாதிப்புகள் மை்றும் 
முன்ஹமாழியப்படட் திட்டத்திை்கு 
குறிப்பிடட் பிை பாதிப்புகள் ஆகியலவ 
அடங்கும். 

திட்டத்திை்கான சுை்றுசச்ூழல் 
டமலாண்லம திடட்ம் அத்தியாயம் 9 
இல் விரிவாக 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

39)  ஹபாது கருத்துக் டகட்பு புள்ளிகள் மை்றும் 
திட்ட முன்ஹமாழிபவரின் அரப்்பணிப்பு 
மை்றும் காலக்ஹகடுவு ஹசயல் திட்டத்துடன் 

வலரவு EIA/EMP அறிக்லக ஹபாது 
விசாரலணக்காக 
சமரப்்பிக்கப்பட்டது. ஹபாது 



 

15 

 

 

வ. 

எண். 

நிரல இணக்கம் 

அலத ஹசயல்படுத்த பட்ஹஜட் ஏை்பாடுகள் 
வழங்கப்பட டவண்டும் மை்றும் திட்டத்தின் 
இறுதி EIA/EMP அறிக்லகயில் 
இலணக்கப்பட டவண்டும். 

விசாரலணயில் எழுப்பப்படும் 
சிக்கல்கள், காலக்ஹகடுவு ஹசயல் 
திட்டத்துடன் இறுதி EIA/EMP 
அறிக்லகயில் இலணக்கப்படும். 

40)  திட்டத்திை்கு எதிராக நிலுலவயில் உள்ள 
வழக்குகளின் விவரங்கள், ஏடதனும் 
இருந்தால், திட்டத்திை்கு எதிராக ஏடதனும் 
நீதிமன்ைத்தால் நிலைடவை்ைப்படட் 
வழிகாட்டுதல் / உத்தரவுடன் 
ஹகாடுக்கப்பட டவண்டும். 

திட்டத்திை்கு எதிராக எந்த வழக்கும் 
நிலுலவயில் இல்லல. 

41)  

திட்டத்தின் ஹசலவு (மூலதன ஹசலவு 
மை்றும் ஹதாடர ் ஹசலவு) மை்றும் EMP ஐ 
ஹசயல்படுத்துவதை்கான ஹசலவு ஹதளிவாக 
குறிப்பிடப்பட டவண்டும். 

வ.எ
ண் 

விளக்கம் பசலவு 

1  
ஹசயல்பாட்டுச ்
ஹசலவு 

37,21,000  

2  EMP விலல 76,000  

 ஹமாத்தம் 41,01,000  
 

42)  டபரிடர ்டமலாண்லமத் திடட்ம் 
தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 
டசரக்்கப்படும். 

டபரிடர ் டமலாண்லம திடட்ம் 
அத்தியாயம் 7 இன் பாரா 7.3 இல் 
டசரக்்கப்பட்டுள்ளது 

43)  திட்டம் ஹசயல்படுத்தப்படட்ால், திட்டத்தின் 
பலன்கள் விவரிக்கப்பட டவண்டும். 
திட்டத்தின் பலன்கள் சுை்றுசச்ூழல், சமூகம், 
ஹபாருளாதாரம், டவலல வாய்ப்பு 
டபான்ைவை்லைத் ஹதளிவாகக் குறிக்கும். 

திட்டத்தின் பலன்கள் அத்தியாயம் 
8ல் ஹதளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

44)  டமை்கூறியவை்லைத் தவிர, கீடழ 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஹபாதுவான 
குறிப்புகளும் பின்பை்ைப்பட டவண்டும்:- 
1. EIA/EMP அறிக்லகயின் நிரவ்ாகச ்
சுருக்கம் 

2. அலனத்து ஆவணங்களும் அட்டவலண 
மை்றும் ஹதாடரச்ச்ியான பக்க எண்ணுடன் 
சரியாகக் குறிப்பிடப்பட டவண்டும். 
3. அறிக்லகயில் குறிப்பாக 
அட்டவலணகளில் தரவு வழங்கப்படட்ால், 
தரவு டசகரிக்கப்பட்ட காலம் மை்றும் 
ஆதாரங்கள் குறிப்பிடப்பட டவண்டும். 
4. திட்ட ஆதரவாளர ் நீர,் காை்று பை்றிய 

அலனத்து பகுப்பாய்வு/டசாதலன 

அறிக்லககலளயும் இலணக்க டவண்டும். 

MoEF&CC/NABL அங்கீகாரம் ஹபை்ை 

ஆய்வகங்கலளப் பயன்படுத்தி மண், 

EIA/EMP ஐத் தயாரிக்கும் டபாது 
அலனத்து ஹபாதுவானது 
பின்பை்ைப்படுகிைது 
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வ. 

எண். 

நிரல இணக்கம் 

இலரசச்ல் டபான்ைலவ. திட்டத்தின் 

மதிப்பீட்டின் டபாது அலனத்து அசல் 

பகுப்பாய்வு/டசாதலன அறிக்லககளும் 

இருக்க டவண்டும். 

5. வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் ஆங்கிலம் 

அல்லாத டவறு ஹமாழியில் இருந்தால், 

ஆங்கில ஹமாழிஹபயரப்்பு வழங்கப்பட 

டவண்டும். 

6. அலமசச்கத்தால் முன்னர ் வகுக்கப்படட் 

சுரங்கத் திடட்ங்களின் சுை்றுசச்ூழல் 

மதிப்பீட்டிை்கான டகள்வித்தாள் 

நிரப்பப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்படும். 

7. EIA அறிக்லகலயத் தயாரிக்கும் டபாது, 

MoEF&CC ஆல் வழங்கப்படட் 

ஆதரவாளரக்ளுக்கான வழிமுலைகள் 

மை்றும் ஆடலாசகரக்ளுக்கான 

வழிமுலைகள் OM எண். J-11013/41/2006-1 A.ll 

(l) டததி 4 ஆகஸ்ட், 2009, இலணயதளத்தில் 

கிலடக்கும் இந்த அலமசச்கத்தின், 

பின்பை்ைப்பட டவண்டும். அடிப்பலட 

டநாக்கம் மை்றும் திடட் அளவுருக்களில் 

ஏடதனும் மாை்ைங்கள் ஹசய்யப்படட்ால் 

(படிவம்-I மை்றும் TOR ஐப் 

பாதுகாப்பதை்கான PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பட்டலவ) அத்தலகய 

மாை்ைங்களுக்கான காரணங்களுடன் 

MoEF&CC யின் கவனத்திை்குக் ஹகாண்டு 

வரப்பட டவண்டும், டமலும் TOR அனுமதி 

ஹபை டவண்டும். டமலும் மாை்ைப்பட 

டவண்டும். வலரவு EIA/EMP இன் 

கட்டலமப்பு மை்றும் உள்ளடக்கத்தில் 

ஹபாது விசாரலணக்குப் பின் ஏை்படும் 

மாை்ைங்கள் (PH ஹசயல்முலையிலிருந்து 

எழும் மாை்ைங்கள் தவிர) திருத்தப்படட் 

ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் நடத்த 

டவண்டும். 

8. அடிப்பலட டநாக்கம் மை்றும் திடட் 

அளவுருக்கள் (TOR ஐப் பாதுகாப்பதை்காக 

படிவம்-I மை்றும் PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பட்டலவ) ஏடதனும் 

மாை்ைங்கள் ஹசய்யப்பட்டால், அத்தலகய 

மாை்ைங்களுக்கான காரணங்களுடன் 
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வ. 

எண். 

நிரல இணக்கம் 

MoEF&CC யின் கவனத்திை்குக் ஹகாண்டு 

வரப்பட டவண்டும், டமலும் அனுமதி 

ஹபைப்பட டவண்டும். மாை்ைப்படும். வலரவு 

EIA/EMP இன் கட்டலமப்பு மை்றும் 

உள்ளடக்கத்தில் ஹபாது விசாரலண 

மாை்ைங்களுக்குப் பிைகு (PH 

ஹசயல்முலையிலிருந்து எழும் பிை 

மாை்ைங்கள்) திருத்தப்படட் 

ஆவணங்களுடன் மீண்டும் Ph ஐ நடத்த 

டவண்டும். 

9. சுை்ைறிக்லகயின்படி எண். J-

11011/61S/2010-IA.ll(l) டததியிட்ட 30.5.2012, 

திட்டத்தின் தை்டபாலதய 

ஹசயல்பாடுகளுக்கான சுை்றுசச்ூழல் 

அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தலனகளின் இணக்க நிலலயின் 

சான்ைளிக்கப்படட் அறிக்லக, பிராந்திய 

அலுவலகத்திலிருந்து ஹபைப்பட டவண்டும். 

சுை்றுசச்ூழல், வனம் மை்றும் காலநிலல 

மாை்ை அலமசச்கம், ஹபாருந்தக்கூடியது. 

1. EIA அறிக்லகயில் (i) முக்கிய நிலப்பரப்பு 

அம்சங்கள், வடிகால் மை்றும் சுரங்கப் 

பகுதி, (ii) புவியியல் வலரபடங்கள் மை்றும் 

பிரிவுகள் மை்றும் (iii) குவாரி குழி மை்றும் 

ஹவளிப்புைக் குப்லபகளின் பகுதிகள், 

ஏடதனும் இருந்தால், ஹதளிவாகக் 

குறிப்பிடும் பகுதியின் டமை்பரப்புத் 

திட்டமும் இருக்க டவண்டும். அருகிலுள்ள 

பகுதியின் நில அம்சங்கலளக் காட்டுகிைது. 

 

திரு.வி.மருதாசச்லத்திற்கான குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) 

 

வ. 

எண். 

நிரல இணக்கம் 

கூடுதல் நிபந்தரனகள் 

1. சுரங்கம், பணிபுரியும் பணியாளரக்ளின் 

பாதுகாப்பு மை்றும் நிலலயான சுரங்கத்தின் 

ஹகாள்லகலயப் பின்பை்றி சுை்றுசச்ூழல் 

பாதிப்புகலளக் கருத்தில் ஹகாண்டு 

சுரங்கத்தின் அதிகபட்ச ஆழத்லத 39 மீ முதல் 

34 மீ வலர கட்டுப்படுத்துதல் மை்றும் அதன் 

குறிப்பிடட்ார,் ஒப்புக்ஹகாண்டார ்
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வ. 

எண். 

நிரல இணக்கம் 

விலளவாக அதிகபட்சமாக 168900 கன 

அளவான ஹவயில் கிராவல், 11100 கியூ. ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கும் டமலாக சரலள 

சுரங்கத்திை்கு அனுமதிக்கப்படுகிைது 

2. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, 

சுை்றியுள்ள பகுதியின் நீரவ்ளவியல் ஆடச்ி 

மை்றும் பாதுகாப்பான சுரங்கம் 

ஆகியவை்லைக் கருத்தில் ஹகாண்டு 5 மீட்டர ்

உயரம் பராமரிக்கப்பட டவண்டும். 

 குறிப்பிட்டார,் ஒப்புக்ஹகாண்டார ்

3 தளத்லதச ்சுை்றி அலமந்துள்ள கிணறுகளின் 

எண்ணிக்லக மை்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லககளால் கிணறுகளில் ஏை்படும் 

பாதிப்புகள் ஆகியவை்லை விவரிக்கும் 

நீரம்ட்ட வலரபடத்லத முன்ஹமாழிபவர ்

அளிக்க டவண்டும். 

தளத்லதச ் சுை்றி அலமந்துள்ள 

கிணறுகளின் எண்ணிக்லகலய 

விவரிக்கும் நீர ் அட்டவலணயின் 

விளிம்பு வலரபடம் இறுதி EIA 

அறிக்லகயில் வழங்கப்படும். 

4 திட்ட ஆதரவாளர,் நிலத்தடி நீர ் மடட்ம், 

விவசாய நடவடிக்லககள் மை்றும் 

முன்ஹமாழியப்படட் சுரங்கப் பகுதிக்கு 

அருகில் அலமந்துள்ள ஆறுகள், ஹதாட்டிகள், 

கால்வாய்கள், குளங்கள் டபான்ை 

நீரந்ிலலகளில் முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதை்கு நீர-்புவியியல் ஆய்லவ 

டமை்ஹகாள்ள டவண்டும். 

லெடட்ராஜிடயாலாஜிக்கல் ஆய்வு 

அத்தியாயம்-3 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

5 திட்ட ஆதரவாளர ் நிலத்தடி நீர ் இலைத்தல் 

மை்றும் திைந்த கிணறு, 1 கிமீ (சுை்ைளவு) 

க்குள், மலழக்காலம் மை்றும் பருவமலழ 

அல்லாத இரண்டு காலங்களிலும் நீர ்

நிலலகளுடன் டசரத்்து வழங்க டவண்டும். 

முன்ஹமாழிபவர ் இந்த பகுதியில் உள்ள 

PWD/TWAD இலிருந்து மலழக்காலம் மை்றும் 

பருவமலழ அல்லாத காலங்களில் நீர ்

மட்டத்தின் தரலவ டசகரிக்க டவண்டும். 

அத்தியாயம்-3, பிரிவு 3.7 மை்றும் 3.12 

இல் வழங்கப்பட்டுள்ள நீரவ்ளவியல் 

ஆய்வு 

6 சுரங்கம், கிரஷரக்ள் மை்றும் தளப் 

பகுதிலயச ் சுை்றியுள்ள பிை நடவடிக்லககள் 

காரணமாக விவசாயப் பகுதியில் 

ஒட்டுஹமாத்த தாக்க ஆய்லவ 

முன்ஹமாழிபவர ்டமை்ஹகாள்வார.் 

திட்டப் பகுதிலயச ் சுை்றி விவசாய 

பணிகள் எதுவும் இல்லல. எனடவ 

உத்டதச சுரங்க குத்தலக பகுதி 

காரணமாக உள்ளூர ் மக்களின் 

வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படாது. 

இலதஹயாடட்ி டநரடியாகவும் 

மலைமுகமாகவும் டவலல 
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வ. 

எண். 

நிரல இணக்கம் 

வாய்ப்புகலள வழங்குவதன் மூலம் 

உள்ளூர ் மக்களின் வாழ்வாதாரத்லத 

டமம்படுத்தும். 

7 சுை்றியுள்ள கிணை்றின் விவரங்கள் மை்றும் 

நிலத்தடி நீர ் மீதான ஒட்டுஹமாத்த 

தாக்கத்தின் மதிப்பீடு ஆகியலவ EIA 

ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும். 

திட்ட தளத்தில் இருந்து ஹவளிடயறும் 

கழிவுநீலர டமலாண்லம ஹசய்ய உரிய 

கவனம் ஹசலுத்தப்படும். ML பகுதியில் 

உள்ள வீட்டு நடவடிக்லககளால் 

உருவாகும் கழிவு நீர,் ஊைலவக்கும் 

குழி அலமப்டபாடு ஹசப்டிக் டடங்க் 

மூலம் ஹவளிடயை்ைப்படும். எனடவ 

முன்ஹமாழியப்படட் ML பகுதிக்கு எந்த 

பாதிப்பும் ஏை்படாது. 

 

தலர மட்டத்திலிருந்து அதிகபட்சமாக 

39 மீட்டர ் ஆழத்தில் குவாரி அலமக்க 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. திட்டப் 

பகுதியில் நிலத்தடி நீர ் மடட்ம் 

தலரமட்டத்தில் இருந்து 70 மீட்டர ்

ஹதாலலவில் காணப்படுகிைது. எனடவ 

நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் 

குறுகக்ிடாததால் சுரங்க 

நடவடிக்லககளால் எந்த பாதிப்பும் 

ஏை்படாது 

8 சமூகப் ஹபாருளாதார ஆய்வுகள் என்னுலடய 

10 கிமீ இலடயக மண்டலத்திை்குள் 

டமை்ஹகாள்ளப்பட டவண்டும் 

சமூக-ஹபாருளாதார ஆய்வுகள் திட்டப் 

பகுதியின் சுை்ைளவிலிருந்து 10 கிமீ 

சுை்ைளவில் டமை்ஹகாள்ளப்பட்டன 

மை்றும் அத்தியாயம்-3, பிரிவு 3.14 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

9 சுரங்க குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்படட் 

பகுதியில் ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (இனங்களின் 

ஹபயர,் வயது) மை்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயின் டபாது அதன் டமலாண்லம 

டமை்ஹகாள்ளப்பட டவண்டும். 

திட்டப் பகுதிக்குள் மரங்கள் இல்லல, 

முட்புதரக்ள் மை்றும் கருடவலம் 

மரங்கள் திடட்ப் பகுதிக்குள் 

காணப்படவில்லல. 

10 MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலணயின்படி, 

இலடயக மண்டலத்திை்குள் இருக்கும் 

உள்ளூர ் குடியிருப்பாளரக்ளின் டதலவலய 

கருத்தில் ஹகாண்டு CER நடவடிக்லககள் 

டமை்ஹகாள்ளப்பட டவண்டும். 

SEIAA-TN க்கு CER பிரமாணப் 

பத்திரத்தில் 2% சமரப்்பித்துள்டளாம் 
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11 முன்ஹமாழியப்படட் திட்டத்திை்கான 

விரிவான சுரங்க மூடல் திடட்ம் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

சுரங்க மூடல் திடட்மானது, திருப்பூர ்

மாவட்டத்தின் புவியியல் மை்றும் 

சுரங்கத் துலையால் சுரங்கத் தட்டுடன் 

இலணப்பு IV ஆக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

12 துலளயிடுவதை்கும் ஹவடிப்பதை்கும் 

சுரங்கத்தின் ஹசயல்பாட்டின் டபாது 

ஹதாழிலாளரக்ள் மை்றும் சுை்றியுள்ள 

குடியிருப்பாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மை்றும் 

சுகாதார அம்சங்கள் குறித்த விரிவான 

அறிக்லக சமரப்்பிக்கப்பட டவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் டபாது 

ஹதாழிலாளரக்ள் மை்றும் சுை்றியுள்ள 

குடியிருப்பாளரக்ளின் பாதுகாப்பு 

மை்றும் சுகாதார அம்சங்களுக்காக 

DGMS இன் படி நிலலயான 

ஹசயல்பாட்டு நலடமுலைகள் 

பின்பை்ைப்படும். 

13 குறிப்பு விதிமுலைகள் பிரசச்ிலனக்கான 

பரிந்துலரயானது, O.A இல் உள்ள மாண்புமிகு 

NGT, முதன்லம ஹபஞ்ச,் New Dehi இன் இறுதி 

முடிவுக்கு உட்பட்டது. 2016 இன் எண். 186 

(எம்.ஏ.எண்.350/2016) மை்றும் ஓ.ஏ. எண். 

200/2016 மை்றும் O. A. No. 580/2016 (M.A. 

No.1182/2016) மை்றும் O.A.No.520 of 2016 

(M.A.No.981/2016, M.A.No.982/2016 & M.A.No.18). 

குறிப்பிடபடட்து. 

14 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் கல்ஹவட்டு 

பை்றிய விரிவான ஆய்வு அளிக்கப்பட 

டவண்டும் 

லித்தாலஜி ஆய்வு வலரபடம் 

அத்தியாயம்-2 இல் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது 

15 திட்ட முன்ஹமாழிபவர,் ஜிபிஎஸ் 

ஆயத்ஹதாகுப்புகளுடன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 

தை்டபாலதய பசுலமப் பகுதியின் 

விவரங்கலள வழங்க டவண்டும் மை்றும் 

மரங்களின் பட்டியல் 

புலகப்படங்கள்/ஆவணங்களின் நகலுடன் 

நடப்பட்டு, EIA அறிக்லகயில் டசரக்்கப்படும். 

சுரங்கப் பகுதியின் புைத் தாங்கல் 

மண்டலத்தில் பசுலமப் பட்லடயின் 

வளரச்ச்ி டமை்ஹகாள்ளப்படும். 

சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லம திட்டத்தின் 

முக்கிய கூறுகளில் ஒன்ைாக பசுலம 

பட்லட பரிந்துலரக்கப்படுகிைது, இது 

சூழலியல், சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் 

சுை்றியுள்ள பகுதியின் தரத்லத 

டமம்படுத்தும். டவம்பு, புங்கம் டபான்ை 

உள்ளூர ் மரங்கள் பாதுகாப்பு 

தூரத்தில் ஆண்டுக்கு 50 மரங்கள் 

வீதம் 5 மீட்டர ் இலடஹவளியில் 

நடப்படும். இந்த பகுதியில் 

உயிரவ்ாழும் விகிதம் 80% ஆக 

இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. 

நிரலயான TOR 

1)  1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு வாரியான 
உை்பத்தி விவரங்கள் ஹகாடுக்கப்பட 

ஹபாருந்தாது. 
இது மீைல் வலக திடட்ம் அல்ல. 
இந்த முன்ஹமாழிவு B1 வலக 
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டவண்டும், 1994 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர ்
எந்த ஒரு வருடத்தில் எடட்ப்படட் அதிகபட்ச 
உை்பத்திலய ஹதளிவாகக் குறிப்பிட 
டவண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 
நலடமுலைக்கு வந்த பிைகு உை்பத்தியில் 
ஏடதனும் அதிகரிப்பு ஏை்பட்டுள்ளதா 
என்பலதயும் திட்டவடட்மாகத் 
ஹதரிவிக்கலாம். மிக உயரந்்ததுஉை்பத்தி 

1994 க்கு முன் எட்டப்பட்டது. 

கிளஸ்டர ் சூழ்நிலலக்கான 
சுை்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கானது. 

2)  
குவாரியின் உரிலம குத்தலகதாரர ்
சாரப்ானவர ் என்பலத ஆதரிக்கும் 
ஆவணத்தின் நகல் ஹகாடுக்கப்பட 
டவண்டும். 

அலனத்து குத்தலகதாரரின் 
ஹபயரிலும் உள்ள LOI இன் நகல் 
அதாவது துல்லியமான பகுதி 
ஹதாடரப்ு கடிதம் இலணப்பு I ஆக 
இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3)  அங்கீகரிக்கப்பட்ட குவாரி திடட்ம், EIA 
மை்றும் ஹபாது விசாரலண உள்ளிட்ட 

அலனத்து ஆவணங்களும் குவாரி 
குத்தலக பகுதி, உை்பத்தி நிலலகள், கழிவு 

உை்பத்தி மை்றும் அதன் டமலாண்லம, 
சுரங்க ஹதாழில்நுட்பம் டபான்ைவை்றின் 

அடிப்பலடயில் ஒன்றுக்ஹகான்று 
இணக்கமாக இருக்க டவண்டும் மை்றும் 

ஹபயரில் இருக்க டவண்டும். 
குத்தலகதாரரின் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஹகாண்டார ்

4)  
குவாரி குத்தலகப் பகுதியின் அலனத்து 
மூலல ஒருங்கிலணப்புகளும், உயர ்
ஹதளிவுத்திைன் படம்/ டடாடபாஷீட், 
நிலப்பரப்பு தாள், புவியியல் மை்றும் 
பகுதியின் புவியியல் ஆகியவை்றில் 
மிலகப்படுத்தப்பட்டிருக்க டவண்டும். 
முன்ஹமாழியப்படட் பகுதியின் அத்தலகய 
படம் நில பயன்பாடு மை்றும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் (டகார ்மை்றும் பஃபர ்மண்டலம்) 
பிை சுை்றுசச்ூழல் அம்சங்கலள 
ஹதளிவாகக் காட்ட டவண்டும். 

சுரங்க குத்தலக பகுதியின் 
அலனத்து மூலல 
ஒருங்கிலணப்புகளும் அத்தியாயம் 
1 இல் உள்ள உயர ் ஹதளிவுத்திைன் 
படம் 1.7 இல் 
மிலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சுரங்க 
குத்தலக பகுதி மை்றும் நில 
பயன்பாடு மை்றும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் பிை சுை்றுசச்ூழல் 
அம்சங்கலளக் காட்டும் டடாப்டபா 
வலரபடம் (டகார ் மை்றும் பஃபர ்
மண்டலம்) 

5)  இந்திய சரட்வ ஆஃப் இந்தியா 
டடாடபாஷீட்டில் 1:50,000 அளவில் 
அப்பகுதியின் புவியியல் வலரபடம், 
அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் 
புவியியல், தை்டபாதுள்ள கனிமங்கள் 

குத்தலக பகுதியின் புவியியல் 
வலரபடம் 10 கிமீ, ஆரம் 
ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது, 
அத்தியாயம்-2 படம் எண்.2.3 
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மை்றும் அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு, 
முக்கியமான நீரந்ிலலகள், ஓலடகள் 
மை்றும் ஆறுகள் மை்றும் மண்ணின் 
பண்புகள் ஆகியவை்லைக் குறிக்கும் 
தகவல் வழங்கப்பட டவண்டும். 

6)  சுரங்க நடவடிக்லககளுக்காக 
முன்ஹமாழியப்படட் நிலம் பை்றிய 

விவரங்கள், அரசின் நில பயன்பாட்டுக் 
ஹகாள்லகக்கு சுரங்கம் இணங்குகிைதா 

என்ை தகவலுடன் ஹகாடுக்கப்பட 
டவண்டும்; நிலத்லத திலச திருப்புதல் 

சுரங்கத்திை்கு மாநில நில பயன்பாட்டு 
வாரியம் அல்லது சம்மந்தப்படட் 
அதிகாரசலபயின் அனுமதி ஹபை்றிருக்க 
டவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிலய VAO, 
வருவாய் ஆய்வாளர,் உதவி 
இயக்குநர ்ஆகிடயார ்ஆய்வு ஹசய்து, 
அரசின் நில பயன்பாட்டுக் 
ஹகாள்லகயுடன் கரடுமுரடான கல் 
குவாரிக்கு ஏை்ை நிலம் என்பலத 
உறுதி ஹசய்தனர.் 

7)  முன்ஹமாழியப்படட் நிறுவனம் அதன் 
இயக்குநரக்ள் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நன்கு வலரயறுக்கப்படட் சுை்றுசச்ூழல் 
ஹகாள்லகலயக் ஹகாண்டிருக்கிைதா 
என்பது ஹதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

டவண்டும்? அப்படியானால், சுை்றுசச்ூழல் 
அல்லது வன விதிகள்/நிபந்தலனகலள 

மீறுதல்/விலகல்/ மீைல் ஆகியவை்லை 
கவனத்தில் ஹகாள்ள பரிந்துலரக்கப்படட் 

ஹசயல்பாட்டு 
ஹசயல்முலை/ஹசயல்முலைகள் பை்றிய 

விளக்கத்துடன் EIA அறிக்லகயில் 
குறிப்பிடப்படலாம்? சுை்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிலனகலளக் லகயாள்வதை்கும் EC 
நிபந்தலனகளுக்கு இணங்குவலத உறுதி 

ஹசய்வதை்கும் நிறுவனத்தின் படிநிலல 
அலமப்பு அல்லது நிரவ்ாக உத்தரவு 

வழங்கப்படலாம். நிறுவனத்தின் 
இயக்குநரக்ள் குழு மை்றும்/அல்லது 

பங்குதாரரக்ள் அல்லது பங்குதாரரக்ளுக்கு 
இணங்காத / சுை்றுசச்ூழல் விதிமுலைகலள 

மீறும் முலைலம, 
EIA அறிக்லகயிலும் விரிவாக இருக்கும். 

முன்ஹமாழிபவர ்அதன் சுை்றுசச்ூழல் 
ஹகாள்லகலய வடிவலமத்துள்ளார,் 
டமலும் இது அத்தியாயம் எண் 10 
இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8)  குவாரி பாதுகாப்பு ஹதாடரப்ான சிக்கல்கள், 
நிலத்தடி சுரங்கம் மை்றும் திைந்த காஸ்ட ்
சுரங்கத்தின் டபாது சாய்வு ஆய்வு, ஹவடிப்பு 
ஆய்வு டபான்ைவை்றின் டபாது தாழ்வு 

இது ஒரு திைந்தஹவளி சுரங்கத் 
திட்டம். குண்டுஹவடிப்பு விவரங்கள் 
அத்தியாயம்-2 இல் 
இலணக்கப்பட்டுள்ளன 
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ஆய்வு உள்ளிட்டலவ விரிவாக இருக்க 
டவண்டும். ஒவ்ஹவாரு சந்தரப்்பத்திலும் 
முன்ஹமாழியப்படட் பாதுகாப்பு 
நடவடிக்லககள் வழங்கப்பட டவண்டும். 

9)  
குத்தலகச ் சுை்ைளவிலிருந்து குவாரி 
குத்தலகலயச ் சுை்றியுள்ள 10 கிமீ 
மண்டலத்லத ஆய்வுப் பகுதி உள்ளடக்கும் 
மை்றும் EIA இல் உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 
டபான்ைலவ குவாரி / குத்தலகக் 
காலத்தின் வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்க 
டவண்டும். 

குத்தலக சுை்ைளவில் இருந்து சுரங்க 
குத்தலகலயச ் சுை்றியுள்ள 10 கிமீ 
மண்டலத்லத ஆய்வுப் பகுதி 
உள்ளடக்கியது மை்றும் EIA இல் 
உள்ள கழிவு உருவாக்கம் டபான்ை 
தரவுகள் சுரங்கத்தின் 
ஆயுளுக்கானலவ. அத்தியாயம் 1, 
அட்டவலண எண்.1.7 இல் 

10)  வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், டமய்சச்ல் 
நிலம், வனவிலங்கு சரணாலயம், டதசிய 
பூங்கா, விலங்கினங்களின் இடம்ஹபயரந்்த 
பாலதகள், நீரந்ிலலகள், மனித 
குடியிருப்புகள் மை்றும் பிை சுை்றுசச்ூழல் 
அம்சங்கலளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட 
டவண்டும். குவாரி குத்தலகப் பகுதியின் 
நில பயன்பாட்டுத் திடட்ம், 
ஹசயல்பாட்டுக்கு முந்லதய, ஹசயல்பாட்டு 
மை்றும் ஹசயல்பாட்டுக்கு பிந்லதய 
கட்டங்கலள உள்ளடக்கியதாக 
தயாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட 
டவண்டும். நிலப்பயன்பாடு மாை்ைத்தின் 
தாக்கம் ஏடதனும் இருந்தால் ஹகாடுக்கப்பட 
டவண்டும். 

வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், 
டமய்சச்ல் நிலம், வனவிலங்கு 
சரணாலயம், டதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்ஹபயரந்்த 
வழிகள், நீரந்ிலலகள், மனித 
குடியிருப்புகள் மை்றும் பிை 

சூழலியல் அம்சங்கலள விவரிக்கும் 
ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.3, 3.13, 3.14 
இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் வனவிலங்கு 
சரணாலயம் மை்றும் டதசிய பூங்கா, 
விலங்கினங்களின் இடம்ஹபயரந்்த 
பாலதகள் எதுவும் இல்லல 

11)  குவாரி குத்தலகக்கு ஹவளிடய உள்ள 
நிலப்பரப்பின் அளவு, குவாரி 
குத்தலகயிலிருந்து தூரம், அதன் நிலப் 
பயன்பாடு டபான்ை நிலத்தின் விவரங்கள். 
R&R சிக்கல்கள் ஏடதனும் இருந்தால் 
ஹகாடுக்கப்பட டவண்டும். 

சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு ஹவளிடய 
உள்ள நிலத்லத OB டம்ப்கள் 
டபான்ைவை்றுக்கு 
பயன்படுத்துவதை்கான எந்த 
திட்டமும் இல்லல. திட்டத்தில் R&R 
சிக்கல்கள் எதுவும் இல்லல. 

12)  திட்டப் பகுதியில் ஏடதனும் வன நிலம் 
சம்பந்தப்பட்டிருந்தால், மாநில 
வனத்துலையில் உள்ள தகுதி வாய்ந்த 
அதிகாரியின் சான்றிதலழ வழங்க 
டவண்டும். காடுகளின் நிலல குறித்து திடட் 
ஆதரவாளர ் ஏடதனும் முரணாகக் 
கூறினால், அந்த இடத்லத மாநில 

 திட்டத்தில் வன நிலம் இல்லல. 
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வனத்துலை அலமசச்கத்தின் பிராந்திய 
அலுவலகத்துடன் இலணந்து ஆய்வு 
ஹசய்து, காடுகளின் நிலலலயக் 
கண்டறியலாம், அதன் அடிப்பலடயில், 
இதில் உள்ள சான்றிதழ் டமடல 
குறிப்பிட்டுள்ளலதப் ஹபாறுத்து 
ஹவளியிடப்படும். இதுடபான்ை எல்லா 
நிகழ்வுகளிலும், மாநில வனத் துலையின் 
பிரதிநிதி நிபுணர ் மதிப்பீட்டுக் 
குழுக்களுக்கு உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக 
இருக்கும். 

13)  நிகர தை்டபாலதய மதிப்பு (NPV) மை்றும் 
இழப்பீட்டு காடு வளரப்்பு (CA) உள்ளிடட் 
திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உலடந்த பகுதி 
மை்றும் கன்னி வனப்பகுதிக்கான 
காடுகளின் அனுமதியின் நிலல 
குறிப்பிடப்பட டவண்டும். 

சுரங்க குத்தலக பகுதிக்குள் வன 
நிலம் இல்லல என்பதால் 
ஹபாருந்தாது. 

14)  பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ் மை்றும் 
பிை பாரம்பரிய வனவாசிகள் (வன 
உரிலமகலள அங்கீகரித்தல்) சடட்ம், 
2006ன் கீழ் வன உரிலமகலள 
அங்கீகரிப்பதன் நலடமுலை நிலல 
குறிப்பிடப்பட டவண்டும். 

சுரங்க குத்தலக பகுதியில் வன 
நிலம் சம்பந்தப்படாததால் 
ஹபாருந்தாது. 

15)  
ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF பகுதிகளில் 
உள்ள தாவரங்கள், டதலவயான 
விவரங்களுடன் ஹகாடுக்கப்பட டவண்டும். 

சுரங்க குத்தலக பகுதியிலிருந்து 10 
மீ சுை்ைளவில் வனவிலங்கு 
சரணாலயம், டதசிய பூங்கா அல்லது 
உயிரக்்டகாள காப்பகம் இல்லல. 

16)  ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகளின் மீது 
சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கம் மை்றும் 
விவரங்கள் வழங்கப்படுவலதக் கண்டறிய 
ஒரு ஆய்வு ஹசய்யப்பட டவண்டும். 
சுை்றியுள்ள மை்றும் டவறு ஏடதனும் 
பாதுகாக்கப்படட் பகுதியில் உள்ள 
வனவிலங்குகள் மீதான திட்டத்தின் 
தாக்கம் மை்றும் அதை்டகை்ப, டதலவப்படும் 
விரிவான தணிப்பு நடவடிக்லககள், ஹசலவு 
தாக்கங்களுடன் டவலல ஹசய்து, 
சமரப்்பிக்கப்பட டவண்டும். 

உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 
அத்தியாயம்-4, பிரிவு 4.10 இல் 
ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

17)  டதசியப் பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 
உயிரக்்டகாளக் காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 
வழித்தடங்கள், ராம்சார ் தளம் புலி/ 

10 கிமீ சுை்ைளவில் டதசிய 
பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 
உயிரக்்டகாள காப்பகங்கள், 
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யாலனகள் காப்பகங்கள்/(உள்ளது மை்றும் 
முன்ஹமாழியப்பட்டலவ), குவாரி 
குத்தலகக்கு 10 கி.மீக்குள் ஏடதனும் 
இருந்தால், அது முலையாக 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட இருப்பிட 
வலரபடத்தின் மூலம் ஹதளிவாகக் 
குறிப்பிடப்பட டவண்டும். தலலலம 
வனவிலங்கு காப்பாளரால், டமடல 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி, சுை்றுசச்ூழல் ரீதியாக 
உணரத்ிைன் வாய்ந்த பகுதிகள் 
அருகாலமயில் இருப்பதால், அத்தலகய 
திட்டங்களுக்குத் டதலவயான 
அனுமதிலய, டதசிய வனவிலங்கு 
வாரியத்தின் நிலலக்குழுவில் இருந்து 
ஹபை்று, நகல் வழங்கப்பட டவண்டும். 

வனவிலங்கு இடங்கள், ராம்சார ்
தளம் புலி/ யாலனகள் 
காப்பகங்கள்/ (உள்ளது மை்றும் 
முன்ஹமாழியப்பட்டலவ) 
இல்லாததால் ஹபாருந்தாது. 

18)  ஆய்வுப் பகுதி [லமய மண்டலம் மை்றும் 
இலடயக மண்டலம் (குவாரி குத்தலகயின் 
சுை்ைளவில் 10 கி.மீ. சுை்ைளவு)] பை்றிய 
விரிவான உயிரியல் ஆய்வு 
டமை்ஹகாள்ளப்படும். தாவரங்கள் மை்றும் 
விலங்கினங்களின் விவரங்கள், 
அழிந்துவரும், உள்ளூர ் மை்றும் RET 
இனங்கள், தனித்தனியாக, லமய மை்றும் 
தாங்கல் மண்டலத்திை்கு தனித்தனியாக, 
அத்தலகய முதன்லம கள ஆய்வின் 
அடிப்பலடயில் வழங்கப்பட டவண்டும், 
இது தை்டபாதுள்ள விலங்கினங்களின் 
அட்டவலணலய ஹதளிவாகக் குறிக்கிைது. 
ஆய்வுப் பகுதியில் ஏடதனும் 
திட்டமிடப்பட்ட விலங்கினங்கள் 
காணப்படட்ால், அவை்லைப் 
பாதுகாப்பதை்கான பட்ஹஜட ்
ஒதுக்கீடுகளுடன் டதலவயான திடட்மும் 
மாநில வனம் மை்றும் வனவிலங்குத் 
துலையுடன் கலந்தாடலாசித்து, விவரங்கள் 
அளிக்கப்பட டவண்டும். அலத 
ஹசயல்படுத்த டதலவயான நிதி ஒதுக்கீடு 
திட்ட மதிப்பின் ஒரு பகுதியாக ஹசய்யப்பட 
டவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் 10 கிமீ சுை்ைளவில் 
உள்ள உயிரியல் ஆய்வு (தாவர 
மை்றும் விலங்கினங்கள்) பை்றிய 
விவரங்கள் அத்தியாயம்-3, பிரிவு 
3.13 இல் இலணக்கப்பட்டுள்ளன. 

19)  'அதிகமாக மாசுபட்டதாக' அறிவிக்கப்படட் 
பகுதிகள் அல்லது 'ஆரவளி வரம்பின்' கீழ் 
வரக்கூடிய திட்டப் பகுதிகள் (சுரங்க 

சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 
சுை்ைளவுக்குள் கடுலமயான 
மாசுபடட் பகுதி எதுவும் இல்லல. 
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நடவடிக்லககளுக்கான நீதிமன்ைக் 
கட்டுப்பாடுகலள ஈரப்்பது) ஆகியலவயும் 
குறிப்பிடப்பட டவண்டும், டமலும் 
டதலவப்படும் இடங்களில், 
பரிந்துலரக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் 
அனுமதிச ் சான்றிதழ்கள், உத்டதச சுரங்க 
நடவடிக்லககள் பரிசீலிக்கப்படும் 
வலகயில் SPCB அல்லது மாநில சுரங்கத் 
துலை பாதுகாக்கப்பட டவண்டும் மை்றும் 
வழங்கப்பட டவண்டும். 

டமலும், இந்த திட்டம் 'ஆரவளி 
மலலத்ஹதாடரின்' கீழ் வரவில்லல. 

20)  இடதடபால், கடடலார திடட்ங்களுக்கு, CRZ 
வலரபடம் LTL ஐ வலரயறுக்கும் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏஹஜன்சிகளில் 
ஒன்ைால் முலையாக அங்கீகரிக்கப்படட்து. 
HTL, CRZ பகுதி, குவாரி குத்தலகயின் இடம் 
wrt CRZ, சதுப்புநிலங்கள் டபான்ை கடை்கலர 
அம்சங்கள், ஏடதனும் இருந்தால், 
வழங்கப்பட டவண்டும். (குறிப்பு: CRZ-ன் கீழ் 
வரும் சுரங்கத் திட்டங்கள் சம்பந்தப்படட் 
கடடலார மண்டல டமலாண்லம 
ஆலணயத்தின் ஒப்புதலலப் ஹபை 
டவண்டும்). 

திட்டம் CRZ கீழ் வராது. 

21)  திட்டத்தால் பாதிக்கப்படட் மக்களுக்கான 
R&R திடட்ம்/இழப்பீடு விவரங்கள் (PAP) 
அளிக்கப்பட டவண்டும். R&R திட்டத்லதத் 
தயாரிக்கும் டபாது, ஹதாடரப்ுலடய 
மாநில/டதசிய மறுவாழ்வு & 
மீள்குடிடயை்ைக் ஹகாள்லகலய 
பாரல்வயில் லவத்திருக்க டவண்டும். 
எஸ்சி/எஸ்டி மை்றும் சமூகத்தின் பிை 
நலிந்த பிரிவினலரப் ஹபாறுத்தமட்டில், 
அவரக்ளின் டதலவகலள மதிப்பிட குடும்ப 
வாரியாக, டதலவ அடிப்பலடயிலான 
மாதிரி கணக்ஹகடுப்பு டமை்ஹகாள்ளப்பட 
டவண்டும், டமலும் அதை்டகை்ப ஹசயல் 
திட்டங்கலளத் தயாரித்து சமரப்்பிக்க 
டவண்டும். மாநில அரசின் துலைகள். 
குவாரி குத்தலக பகுதியில் அலமந்துள்ள 
கிராமங்கள் மாை்ைப்படுமா இல்லலயா 
என்பது ஹதளிவாக ஹவளிவரலாம். 
கிராமங்கலள மாை்றுவது ஹதாடரப்ான 
பிரசச்லனகள், அவை்றின் R&R மை்றும் 

புனரவ்ாழ்வு மை்றும் மீள்குடிடயை்ைம் 
இல்லல. பட்டா நிலம் என 
வலகப்படுத்தப்படட் நிலம் 



 

27 

 

 

வ. 

எண். 

நிரல இணக்கம் 

சமூக-ஹபாருளாதார அம்சங்கள் உடப்ட, 
அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பட டவண்டும். 

22)  ஒரு பருவம் (பருவமலழ அல்லாதது) 
[அதாவது மாரச்-்டம (டகாலட காலம்); 
அக்டடாபர-்டிசம்பர ் (மலழக்காலத்திை்கு 
முந்லதய காலம்) , டிசம்பர-்பிப்ரவரி 
(குளிரக்ாலம்)] CPCB 2009 இன் 
அறிவிப்பின்படி சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் 
குறித்த முதன்லம அடிப்பலட தரவு, நீர ்
தரம், இலரசச்ல் நிலல, மண் மை்றும் 
தாவரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்கள் 
டசகரிக்கப்பட்டு AAQ மை்றும் பிை இவ்வாறு 
ஹதாகுக்கப்பட்ட தரவு EIA மை்றும் EMP 
அறிக்லகயில் டததி வாரியாக 
வழங்கப்படுகிைது. தளம் சாரந்்த வானிலல 
தரவுகளும் டசகரிக்கப்பட டவண்டும். 
கண்காணிப்பு நிலலயங்களின் இருப்பிடம், 
ஆய்வுப் பகுதி முழுவலதயும் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வலகயில் 
இருக்க டவண்டும் மை்றும் முன் டமலாதிக்க 
காை்றின் திலச மை்றும் உணரத்ிைன் 
ஏை்பிகளின் இருப்பிடத்லதக் கருத்தில் 
ஹகாண்டு நியாயப்படுத்த டவண்டும். 
குவாரி குத்தலகக்கு 500 மீட்டருக்குள் 
குலைந்த பட்சம் ஒரு கண்காணிப்பு 
நிலலயம் இருக்க டவண்டும். PM10 இன் 
கனிம கலலவ, குறிப்பாக இலவச 
சிலிக்காவிை்கு, ஹகாடுக்கப்பட டவண்டும். 

அக்டடாபர ் 2021 முதல் டிசம்பர ் 2021 
வலர லமய மண்டலம் மை்றும் 
இலடயக மண்டலத்தில் அடிப்பலட 
சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 
நடத்தப்பட்டது. ஆய்வுக் காலத்தில் 
தளத்தின் குறிப்பிட்ட வானிலல 
தரவுகளும் டசகரிக்கப்பட்டன. 
கண்காணிப்பு இருப்பிட விவரங்கள் 
மை்றும் கண்காணிப்பு முடிவுகள் 
அத்தியாயம் 3 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

23)  பகுதியின் காை்றின் தரத்தில் திட்டத்தின் 
தாக்கத்லத கணிக்க காை்றின் தர 
மாதிரியாக்கம் டமை்ஹகாள்ளப்பட 
டவண்டும். மினரல் டபாக்குவரத்துக்கான 
வாகனங்களின் இயக்கத்தின் 
தாக்கத்லதயும் இது கணக்கில் 
எடுத்துக்ஹகாள்ள டவண்டும். 
பயன்படுத்தப்படட் மாதிரியின் விவரங்கள் 
மை்றும் மாடலிங் ஹசய்ய 
பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீட்டு 
அளவுருக்கள் வழங்கப்பட டவண்டும். 
காை்றின் தர வலரயலைகள், தளத்தின் 
இருப்பிடம், உணரத்ிைன் ஏை்பிகளின் 
இருப்பிடம், ஏடதனும் இருந்தால், இருப்பிடம் 

அத்தியாயம்-4, பிரிவு 4.3 இல் 
இலணக்கப்பட்டுள்ள AERMOD ஐப் 
பயன்படுத்தி கரடுமுரடான கல் 
சுரங்கத் திட்டத்திை்காக காை்றின் 
தர மாதிரியாக்கம் 
டமை்ஹகாள்ளப்படட்து. 
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ஆகியவை்லைத் ஹதளிவாகக் குறிக்கும் 
இருப்பிட வலரபடத்தில் காடட்ப்படலாம். 
முன் ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் காை்றின் 
திலசலயக் காட்டும் காை்று டராஜாக்கள் 
வலரபடத்தில் குறிப்பிடப்படலாம். 

24)  திட்டத்திை்கான நீர ் டதலவ, அதன் இருப்பு 
மை்றும் ஆதாரம் ஆகியலவ வழங்கப்பட 
டவண்டும். விரிவான நீர ் சமநிலலயும் 
வழங்கப்பட டவண்டும். திட்டத்திை்கான 
புதிய நீர ்டதலவ குறிப்பிடப்பட டவண்டும். 

திட்டத்திை்கான நீர ் இருப்பு 
வலரபடமாக நீர ் டதலவ மை்றும் 
ஆதாரம் அத்தியாயம் 2 இல் படம் 2.1 
இல் விரிவாக ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

25)  திட்டத்திை்கு டதலவயான அளவு தண்ணரீ ்
எடுப்பதை்கு தகுதியான அதிகாரியிடம் 
இருந்து டதலவயான அனுமதி வழங்கப்பட 
டவண்டும். 

ஹபாருந்தாது 

அருகில் உள்ள கிராமங்களில் 
இருந்து தண்ணீர ்எடுக்கப்படும் 

26)  திட்டத்தில் டமை்ஹகாள்ள 
உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 
நடவடிக்லககள் பை்றிய விளக்கம் 
அளிக்கப்பட டவண்டும். திட்டத்தில் 
முன்ஹமாழியப்பட்டுள்ள மலழநீர ்டசகரிப்பு 
பை்றிய விவரங்கள் ஏடதனும் இருந்தால் 
வழங்கப்பட டவண்டும். டமை்பரப்பு மை்றும் 
நிலத்தடி நீர ் ஆகிய இரண்டிலும் நீரின் 
தரத்தில் திட்டத்தின் தாக்கம் மதிப்பீடு 
ஹசய்யப்பட டவண்டும் மை்றும் 
டதலவப்படட்ால், டதலவயான பாதுகாப்பு 
நடவடிக்லககள் வழங்கப்பட டவண்டும். 

மலழநீர ் டசகரிப்பு நடவடிக்லககள் 
உட்பட முன்ஹமாழியப்படட் நீர ்
பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் 
அத்தியாயம் 4, பிரிவு 4.5 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

27)  
டமை்பரப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய 
இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் இத்திட்டத்தின் 
தாக்கம் மதிப்பிடப்பட்டு, டதலவப்படட்ால், 
டதலவயான பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் 
வழங்கப்பட டவண்டும். 

டமை்பரப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீர ்
சூழலில் திட்டத்தின் தாக்கம் மை்றும் 
டதலவயான கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்லககள் அத்தியாயம் 4, 
பிரிவு 4.5 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன 

28)  உண்லமயான கண்காணிக்கப்படட் 
தரவுகளின் அடிப்பலடயில், டவலல 
ஹசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 
என்பது ஹதளிவாகக் காட்டப்படலாம். இது 
சம்பந்தமாக டதலவயான தரவு மை்றும் 
ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம். டவலல 
நிலத்தடி நீர ் அட்டவலணயில் குறுகக்ிடும் 
பட்சத்தில், ஒரு விரிவான நீர ் புவியியல் 
ஆய்வு டமை்ஹகாள்ளப்பட டவண்டும் 

திட்ட காலம் மை்றும் கருத்தியல் 
திட்டத்தின்படி என்னுலடய 
வாழ்நாளில் சுரங்க நடவடிக்லககள் 
நிலத்தடி நீரில் குறுகக்ிடாது. 
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மை்றும் அறிக்லக மை்ைவை்றுக்கு 
இலடடயயான அறிக்லகலய வழங்க 
டவண்டும். தை்டபாதுள்ள நீரந்ிலலகளின் 
விவரங்கள் மை்றும் இந்த நீரந்ிலலகளில் 
சுரங்க நடவடிக்லககளின் தாக்கம் 
ஆகியலவ அடங்கும். நிலத்தடி நீருக்கு 
அடியில் டவலல ஹசய்வதை்கும், நிலத்தடி 
நீலர உறிஞ்சுவதை்கும் மத்திய நிலத்தடி நீர ்
ஆலணயத்திடம் டதலவயான 
அனுமதிலயப் ஹபை்று அதன் நகல் 
வழங்கப்பட டவண்டும். 

29)  குத்தலகப் பகுதி வழியாகச ் ஹசல்லும் 
பருவகால அல்லது டவறு எந்த 
நீடராலடயின் விவரங்கள் மை்றும் 
முன்ஹமாழியப்படட் மாை்ைம் / 
திலசதிருப்பல், ஏடதனும் இருப்பின், அது 
நீரியல் துலையில் ஏை்படும் தாக்கம் 
ஆகியவை்லைக் ஹகாண்டு வர டவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதி வழியாக பருவகால 
நீடராலடடயா அல்லது நல்லாடவா 
இல்லல 

30)  தளத்தின் உயரம், டவலல ஹசய்யும் ஆழம், 
நிலத்தடி நீர ் அட்டவலண டபான்ைலவ. 
AMSL மை்றும் bgl இரண்டிலும் வழங்கப்பட 
டவண்டும். அதை்கான திடட் வலரபடமும் 
வழங்கப்படலாம். 

அதிக உயரம்: 240 முதல் 416 AMSL 

வலர 

ஆழம்: நிலத்தடி நீர ் மட்டத்திை்கு 

கீடழ 60 முதல் 70 மீ 

31)  ஒரு காலக்ஹகடுவுக்கான முை்டபாக்கான 
பசுலமப் பட்லட டமம்பாட்டுத் திடட்ம் 
அட்டவலண வடிவத்தில் (டநரியல் மை்றும் 
அளவு கவடரஜ், தாவர இனங்கள் மை்றும் 
கால அளவு ஆகியவை்லைக் குறிக்கும்) 
தயாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட 
டவண்டும், அலத மனதில் லவத்து, திடட்ம் 
ஹதாடங்கும் டபாது அலதடய ஹசயல்படுத்த 
டவண்டும். டதாடட்ம் மை்றும் ஈடுஹசய்யும் 
காடு வளரப்்பின் கட்டம் வாரியான திடட்ம், 
டதாட்டத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி மை்றும் 
நடப்பட டவண்டிய இனங்கள் 
ஆகியவை்லைக் குறிக்கும் வலகயில் 
ஹதளிவாக பட்டியலிடப்பட டவண்டும். 
ஏை்கனடவ நடவு ஹசய்த விவரங்கலள 
அளிக்க டவண்டும். பசுலமப் பட்லடக்கு 
டதரந்்ஹதடுக்கப்படட் தாவர இனங்கள் 
அதிக சுை்றுசச்ூழல் மதிப்லபக் 
ஹகாண்டிருக்க டவண்டும் மை்றும் உள்ளூர ்

முை்டபாக்கான பசுலமப் பட்லட 
டமம்பாட்டுத் திடட்ம் 
தயாரிக்கப்பட்டு அத்தியாயம் 4, 
பிரிவு 4.1 1 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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மை்றும் பூரவ்ீக இனங்கள் மை்றும் 
மாசுபாட்லடத் தாங்கும் இனங்கள் 
ஆகியவை்றிை்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் 
வலகயில் உள்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல 
பயன்பாட்டு மதிப்பாக இருக்க டவண்டும். 

32)  இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்
டபாக்குவரத்து உள்கட்டலமப்பில் ஏை்படும் 
தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட டவண்டும். 
தை்டபாலதய சாலல வலலயலமப்பில் 
(திடட்ப் பகுதிக்கு ஹவளிடய உள்ளலவ 
உட்பட) திட்டத்தின் விலளவாக டிரக் 
டபாக்குவரத்தில் திடட்மிடப்படட் 
அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் சுலமலயக் 
லகயாளும் திைன் உள்ளதா என்பலதக் 
குறிக்கும் வலகயில் ஹசயல்பட டவண்டும். 
உள்கட்டலமப்லப டமம்படுத்துவதை்கான 
ஏை்பாடு, சிந்திக்கப்படட்ால் (மாநில அரசு 
டபான்ை பிை நிறுவனங்களால் 
எடுக்கப்படும் நடவடிக்லக உடப்ட) திடட் 
ஆதரவாளர ் இந்திய சாலல காங்கிரஸ் 
வழிகாட்டுதல்களின்படி டபாக்குவரத்தின் 
தாக்கத்லத ஆய்வு ஹசய்ய டவண்டும். 

திட்டத்தால் உள்ளூர ் டபாக்குவரத்து 
உள்கட்டலமப்பில் ஏை்படும் பாதிப்பு 
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உள்ளூர ்
டபாக்குவரத்தில் அதிக பாதிப்பு 
இருக்காது. முன்ஹமாழியப்படட் 
சுரங்க நடவடிக்லகயில் இருந்து 
டபாக்குவரத்து அடரத்்தி ஆய்வு 
அத்தியாயம்-4, பிரிவு எண். 4.9 இல் 
இலணக்கப்பட்டுள்ளது. EIA/EMP 
அறிக்லக. 

33)  
குவாரி ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு வழங்கப்பட 
உள்ள தங்குமிடம் மை்றும் வசதிகள் பை்றிய 
விவரங்கள் EIA அறிக்லகயில் டசரக்்கப்பட 
டவண்டும். 

சுரங்கத் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு 
வழங்கப்பட டவண்டிய ஆன்லசட் 
வசதிகள் பை்றிய விவரங்கள் 
அத்தியாயம் 2 இல் பிரிவு 2.19 இல் 
ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

34)  சுரங்கத்திை்குப் பிந்லதய நிலப் பயன்பாடு 
மை்றும் சுரங்கம் அகை்ைப்பட்ட பகுதிகலள 
(திடட்ங்களுடன் மை்றும் டபாதுமான 
எண்ணிக்லகயிலான பிரிவுகளுடன்) 
மீட்ஹடடுத்தல் மை்றும் மறுசீரலமத்தல் 
ஆகியலவ EIA அறிக்லகயில் 
ஹகாடுக்கப்பட டவண்டும். 

சுரங்க குத்தலக பகுதியின் 
கருத்தியல் திடட்ம் மை்றும் பிரிவு 
அத்தியாயம்-2 இல் 
ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

35)  இந்தத் திட்டத்தின் ஹதாழில்சார ் சுகாதார 
பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட டவண்டும் 
மை்றும் முன்ஹமாழியப்படட் தடுப்பு 
நடவடிக்லககள் விரிவாக விவரிக்கப்பட 
டவண்டும். முன் டவலல வாய்ப்பு மருத்துவ 
பரிடசாதலன மை்றும் காலமுலை மருத்துவ 
பரிடசாதலன அட்டவலணகள் பை்றிய 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் ஹதாழில்சார ்
சுகாதார பாதிப்புகள் மை்றும் 
முன்ஹமாழியப்படட் தடுப்பு 
நடவடிக்லககள் பை்றிய விவரங்கள் 
அத்தியாயம் 4 இல் பிரிவு 4.8 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன, 
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விவரங்கள் EMP இல் இலணக்கப்பட 
டவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 
முன்ஹமாழியப்படட் டதலவயான 
வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் குறிப்பிடட் 
ஹதாழில்சார ் சுகாதாரத் தணிப்பு 
நடவடிக்லககள் விரிவாக இருக்கலாம். 

36)  இத்திட்டத்தின் ஹபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 
மை்றும் பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 
மக்களுக்கான ஹதாடரப்ுலடய 
நடவடிக்லககள் முலையாக மதிப்பீடு 
ஹசய்யப்பட டவண்டும் மை்றும் 
முன்ஹமாழியப்படட் தீரவ்ு நடவடிக்லககள் 
பட்ஹஜட ் ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக 
விவரிக்கப்பட டவண்டும். 

திட்டத்தின் காரணமாக ஹபாது 
சுகாதார பாதிப்புகள் அத்தியாயம் 4 
இல் பிரிவு 4.8.3 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது 

37)  திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்க 
முன்ஹமாழியப்படட் உள்ளூர ் சமூகத்திை்கு 
சமூகப் ஹபாருளாதார முக்கியத்துவம் 
மை்றும் ஹசல்வாக்கின் நடவடிக்லககள் 
சுட்டிக்காடட்ப்பட டவண்டும். முடிந்தவலர, 
ஹசயல்படுத்துவதை்கான கால 
அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 
ஹகாடுக்கப்படலாம். 

ஹபாது விசாரலணயின் டபாது 

ஹபாதுமக்களின் கருத்துகளின்படி 

டதலவ அடிப்பலடயிலான 

மதிப்பீட்டின் அடிப்பலடயில் 

மதிப்பீடு ஹசய்யப்படும் 

38)  சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகலளத் தணிக்க 
விரிவான சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லமத் 
திட்டம் (EMP), நில பயன்பாட்டின் மாை்ைம், 
விவசாயம் மை்றும் டமய்சச்ல் நிலங்களின் 
இழப்பு, ஏடதனும் இருந்தால், ஹதாழில்சார ்
சுகாதார பாதிப்புகள் மை்றும் 
முன்ஹமாழியப்படட் திட்டத்திை்கு 
குறிப்பிடட் பிை பாதிப்புகள் ஆகியலவ 
அடங்கும். 

திட்டத்திை்கான சுை்றுசச்ூழல் 
டமலாண்லம திடட்ம் அத்தியாயம் 9 
இல் விரிவாக 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

39)  ஹபாது கருத்துக் டகட்பு புள்ளிகள் மை்றும் 
திட்ட முன்ஹமாழிபவரின் அரப்்பணிப்பு 
மை்றும் காலக்ஹகடுவு ஹசயல் திட்டத்துடன் 
அலத ஹசயல்படுத்த பட்ஹஜட் ஏை்பாடுகள் 
வழங்கப்பட டவண்டும் மை்றும் திட்டத்தின் 
இறுதி EIA/EMP அறிக்லகயில் 
இலணக்கப்பட டவண்டும். 

வலரவு EIA/EMP அறிக்லக ஹபாது 
விசாரலணக்காக 
சமரப்்பிக்கப்பட்டது. ஹபாது 
விசாரலணயில் எழுப்பப்படும் 
சிக்கல்கள், காலக்ஹகடுவு ஹசயல் 
திட்டத்துடன் இறுதி EIA/EMP 
அறிக்லகயில் இலணக்கப்படும் 

40)  திட்டத்திை்கு எதிராக நிலுலவயில் உள்ள 
வழக்குகளின் விவரங்கள், ஏடதனும் 
இருந்தால், திட்டத்திை்கு எதிராக ஏடதனும் 

திட்டத்திை்கு எதிராக எந்த வழக்கும் 
நிலுலவயில் இல்லல. 
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நீதிமன்ைத்தால் நிலைடவை்ைப்படட் 
வழிகாட்டுதல் / உத்தரவுடன் 
ஹகாடுக்கப்பட டவண்டும். 

41)  

திட்டத்தின் ஹசலவு (மூலதன ஹசலவு 
மை்றும் ஹதாடர ் ஹசலவு) மை்றும் EMP ஐ 
ஹசயல்படுத்துவதை்கான ஹசலவு ஹதளிவாக 
குறிப்பிடப்பட டவண்டும். 

வ.

ண். 
விளக்கம் பசலவு 

1  
ஹசயல்பாட்டுச ்

ஹசலவு  

38,53,000  

2  EMP விலல 3,80,000  

 பமாத்தம் 42,33,000  
 

42)  டபரிடர ்டமலாண்லமத் திடட்ம் 
தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 
டசரக்்கப்படும். 

டபரிடர ் டமலாண்லம திடட்ம் 
அத்தியாயம் 7 இன் பாரா 7.3 இல் 
டசரக்்கப்பட்டுள்ளது 

43)  திட்டம் ஹசயல்படுத்தப்படட்ால், திட்டத்தின் 
பலன்கள் விவரிக்கப்பட டவண்டும். 
திட்டத்தின் பலன்கள் சுை்றுசச்ூழல், சமூகம், 
ஹபாருளாதாரம், டவலல வாய்ப்பு 
டபான்ைவை்லைத் ஹதளிவாகக் குறிக்கும். 

திட்டத்தின் பலன்கள் அத்தியாயம் 
8ல் ஹதளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

44)  டமை்கூறியவை்லைத் தவிர, கீடழ 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஹபாதுவான 
குறிப்புகளும் பின்பை்ைப்பட டவண்டும்:- 
2. EIA/EMP அறிக்லகயின் நிரவ்ாகச ்
சுருக்கம் 

3. அலனத்து ஆவணங்களும் அட்டவலண 
மை்றும் ஹதாடரச்ச்ியான பக்க எண்ணுடன் 
சரியாகக் குறிப்பிடப்பட டவண்டும். 
4. அறிக்லகயில் குறிப்பாக 
அட்டவலணகளில் தரவு வழங்கப்படட்ால், 
தரவு டசகரிக்கப்பட்ட காலம் மை்றும் 
ஆதாரங்கள் குறிப்பிடப்பட டவண்டும். 
5. திட்ட ஆதரவாளர ் நீர,் காை்று பை்றிய 

அலனத்து பகுப்பாய்வு/டசாதலன 

அறிக்லககலளயும் இலணக்க டவண்டும். 

MoEF&CC/NABL அங்கீகாரம் ஹபை்ை 

ஆய்வகங்கலளப் பயன்படுத்தி மண், 

இலரசச்ல் டபான்ைலவ. திட்டத்தின் 

மதிப்பீட்டின் டபாது அலனத்து அசல் 

பகுப்பாய்வு/டசாதலன அறிக்லககளும் 

இருக்க டவண்டும். 

6. வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் ஆங்கிலம் 

அல்லாத டவறு ஹமாழியில் இருந்தால், 

ஆங்கில ஹமாழிஹபயரப்்பு வழங்கப்பட 

EIA/EMP ஐத் தயாரிக்கும் டபாது 
அலனத்து ஹபாதுவானது 
பின்பை்ைப்படுகிைது. 
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டவண்டும். 

7. அலமசச்கத்தால் முன்னர ் வகுக்கப்படட் 

சுரங்கத் திடட்ங்களின் சுை்றுசச்ூழல் 

மதிப்பீட்டிை்கான டகள்வித்தாள் 

நிரப்பப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்படும். 

8. EIA அறிக்லகலயத் தயாரிக்கும் டபாது, 

MoEF&CC ஆல் வழங்கப்படட் 

ஆதரவாளரக்ளுக்கான வழிமுலைகள் 

மை்றும் ஆடலாசகரக்ளுக்கான 

வழிமுலைகள் OM எண். J-11013/41/2006-1 A.ll 

(l) டததி 4 ஆகஸ்ட், 2009, இலணயதளத்தில் 

கிலடக்கும் இந்த அலமசச்கத்தின், 

பின்பை்ைப்பட டவண்டும். அடிப்பலட 

டநாக்கம் மை்றும் திடட் அளவுருக்களில் 

ஏடதனும் மாை்ைங்கள் ஹசய்யப்படட்ால் 

(படிவம்-I மை்றும் TOR ஐப் 

பாதுகாப்பதை்கான PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பட்டலவ) அத்தலகய 

மாை்ைங்களுக்கான காரணங்களுடன் 

MoEF&CC யின் கவனத்திை்குக் ஹகாண்டு 

வரப்பட டவண்டும், டமலும் TOR அனுமதி 

ஹபை டவண்டும். டமலும் மாை்ைப்பட 

டவண்டும். வலரவு EIA/EMP இன் 

கட்டலமப்பு மை்றும் உள்ளடக்கத்தில் 

ஹபாது விசாரலணக்குப் பின் ஏை்படும் 

மாை்ைங்கள் (PH ஹசயல்முலையிலிருந்து 

எழும் மாை்ைங்கள் தவிர) திருத்தப்படட் 

ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் நடத்த 

டவண்டும். 

9. அடிப்பலட டநாக்கம் மை்றும் திடட் 

அளவுருக்கள் (TOR ஐப் பாதுகாப்பதை்காக 

படிவம்-I மை்றும் PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பட்டலவ) ஏடதனும் 

மாை்ைங்கள் ஹசய்யப்பட்டால், அத்தலகய 

மாை்ைங்களுக்கான காரணங்களுடன் 

MoEF&CC யின் கவனத்திை்குக் ஹகாண்டு 

வரப்பட டவண்டும், டமலும் அனுமதி 

ஹபைப்பட டவண்டும். மாை்ைப்படும். வலரவு 

EIA/EMP இன் கட்டலமப்பு மை்றும் 

உள்ளடக்கத்தில் ஹபாது விசாரலண 

மாை்ைங்களுக்குப் பிைகு (PH 

ஹசயல்முலையிலிருந்து எழும் பிை 
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மாை்ைங்கள்) திருத்தப்படட் 

ஆவணங்களுடன் மீண்டும் Ph ஐ நடத்த 

டவண்டும். 

10. சுை்ைறிக்லகயின்படி எண். J-

11011/61S/2010-IA.ll(l) டததியிட்ட 30.5.2012, 

திட்டத்தின் தை்டபாலதய 

ஹசயல்பாடுகளுக்கான சுை்றுசச்ூழல் 

அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தலனகளின் இணக்க நிலலயின் 

சான்ைளிக்கப்படட் அறிக்லக, பிராந்திய 

அலுவலகத்திலிருந்து ஹபைப்பட டவண்டும். 

சுை்றுசச்ூழல், வனம் மை்றும் காலநிலல 

மாை்ை அலமசச்கம், ஹபாருந்தக்கூடியது. 

11. EIA அறிக்லகயில் (i) முக்கிய நிலப்பரப்பு 

அம்சங்கள், வடிகால் மை்றும் சுரங்கப் 

பகுதி, (ii) புவியியல் வலரபடங்கள் மை்றும் 

பிரிவுகள் மை்றும் (iii) குவாரி குழி மை்றும் 

ஹவளிப்புைக் குப்லபகளின் பகுதிகள், 

ஏடதனும் இருந்தால், ஹதளிவாகக் 

குறிப்பிடும் பகுதியின் டமை்பரப்புத் 

திட்டமும் இருக்க டவண்டும். அருகிலுள்ள 

பகுதியின் நில அம்சங்கலளக் காட்டுகிைது. 
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அத்தியாயம் 1 அறிமுகம் 

1.1 அறிமுகம் 

சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது முன்ஹமாழியப்படட் திடட் 

ஹசயலாக்கத்துடன் நிலலயான வளரச்ச்ிலய உறுதி ஹசய்வதை்கான 

அடிப்பலட டமலாண்லம கருவியாகும். EIA இன் ஹசயல்பாட்டில், திட்ட 

அமலாக்கத்திை்கான முடிஹவடுப்பதை்கு முன், சமூக மை்றும் 

ஹபாருளாதார பாதிப்புகள் உட்பட அலடயாளம் காணப்படட் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக சுை்றுசச்ூழல் 

பாதிப்புகலள எதிரப்ாரக்்கலாம். EIA என்பது முடிஹவடுக்கும் 

கருவியாகும், இது முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்திை்கு ஹபாருத்தமான 

முடிவுகலள எடுக்க முடிஹவடுப்பவருக்கு வழிகாடட்ுகிைது. EIA ஆய்வு 

திட்டவட்டமான ஹசயல்திட்டத்தின் ஹசயல்பாட்டின் டபாது 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கங்கலள தணிக்க முடியும் என்பலத உறுதி 

ஹசய்வதை்காக முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக நன்லம 

பயக்கும் மை்றும் பாதகமான விலளவுகலளத் திட்டமிடட்ுச ்

சுரங்கப்படுத்துகிைது. 

1.2 திட்டத்தின் வைலாறு 

தமிழ்நாடு, திருப்பூர ் மாவட்டம், காங்கயம் தாலுகா, சிவன்மலல 

கிராமத்தில் 3.98.5 ஹெக்டடர ்பரப்பளவில் அலமந்துள்ள சாதாரண கல் 

மை்றும் கிராவல் குவாரிக்கு சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதை்கான 

EIA அறிக்லகலய தயாரிப்பதை்காக குத்தலகதாரர ்திரு.K.முருகசாமி & 
திரு.V.மருதாசச்லம்  TOR க்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.் 

ஹமாத்த ஹதாகுப்பு 8.15.0 ஹெக்டடர ் (2 தை்டபாதுள்ள + 2 

முன்ஹமாழியப்பட்டது) வருவதால், 5 ஹெக்டடருக்கு டமல் ஆனால் 100 

ஹெக்டடருக்கு குலைவான குழும பரப்பளவு B பிரிவில் வருகிைது. 

திட்டமானது OM No F. NO இல் உள்ள B1 வலகலயச ் டசரந்்தது. L-

11011/175/2018-IA-II (M) டததியிடட் 12 டிசம்பர ்2018 மை்றும் 13 ஹசப்டம்பர ்

2018 டததியிட்ட உத்தரவின்படி, Ho’ble NGT, New Delhi, O.A. இல்லல. 2018 

இன் 173 மை்றும் ஓ.ஏ. இல்லல. 2016 இன் 186. 

 

குவாரியின் LOI மை்றும் ToR விவரங்கள் கீடழ உள்ள அட்டவலண 1.1 இல் 

ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 
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அட்டவரண 1.1: LOI & ToR விவைங்கள் 

 

1.3 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

EIA ஹசயல்முலையின் டநாக்கம், முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்லத 

ஹசயல்படுத்துவதால் ஏை்படும் சுை்றுசச்ூழல் விலளவுகலள 

முடிஹவடுப்பவரக்ளுக்கும் ஹபாதுமக்களுக்கும் ஹதரிவிப்பதாகும். EIA 

ஆவணம் என்பது ஒரு ஹதாழில்நுட்ப கருவியாகும், இது உடல் சூழலில் 

ஏை்படும் தாக்கங்கலளயும், சமூக, கலாசச்ார மை்றும் சுகாதார 

பாதிப்புகலளயும் அலடயாளம் கண்டு, கணித்து, பகுப்பாய்வு 

ஹசய்கிைது. 

இந்த அறிக்லகயின் டநாக்கம், சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்லப மதிப்பிடுவது, 

சுை்றுசச்ூழல் குலைப்பு நடவடிக்லககலள பரிந்துலரப்பது மை்றும் 
குவாரியின் ஹதாழில்நுட்ப சாத்தியக்கூறு, ஹபாருளாதார 

நம்பகத்தன்லம மை்றும் நிலலயான வளரச்ச்ி ஆகியவை்லை 

மதிப்பிடுவது ஆகும்.   . சிவன்மலல கிராமம், காங்கயம் தாலுக்கா, 

திருப்பூர ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு மாநிலம் S.F எண். 1258 (Part) & 1259/3  இல் 

அலமந்துள்ள 8.15.0 ஹெக்டடர ் பரப்பளவில் சாதாரண கல் மை்றும் 

கிராவல் குவாரி 
 

ஹவட்டப்படட் கல், அடிப்பலட கடட்லமப்பு வசதிகள், சாலலகள், 

வீடுகள், துலைமுகங்கள், ரயில்டவ, நீரப்்பாசனம் டபான்ைவை்லை 

அலமப்பதை்குப் பயன்படுத்தப்படும். இது டவலலவாய்ப்லப 

உருவாக்குவடதாடு, மாநில மை்றும் மத்திய வருமானத்திை்கும் 

பங்களிக்கும். குவாரி குவாரியில் இருந்து முன்ஹமாழியப்பட்ட 

தயாரிப்பு, தமிழ்நாட்டில் மை்றும் அலதச ் சுை்றியுள்ள மாவட்டங்களில் 

உள்ள தனியார ் மை்றும் அரசு திட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். 

குத்தரகதாைைின் 

 பபயை ்

LOI கடிதம் எண். LOI கடிதம் 

 மததி 

குத்தரக  

காலம் 

திரு. K.முருகசாமி 

 

Rc.No.1149/Mines/2020 08.01.2021 5 years 

ToR கடிதம் எண் கடிதம் 

மததி 

- 

SEIAA/TN/F.No.8450/SEAC/ToR-

997/2021 

28.07.2021 

 

- 

திரு. V.மருதாசச்லம் Rc.No.1148/Mines/2020 08.01.2021 5 years 

ToR கடிதம் எண் கடிதம் 

மததி 

- 

SEIAA/TN/F.No.8408/SEAC/ToR-

974/2021 

05.07.2021 

 

- 
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சாதாரண கை்கள் மை்றும் கிராவல் ஏராளமாக இருப்பதால், 

மாநிலத்தில் அதன் வளரந்்து வரும் டதலவ இந்த பகுதியில் சுரங்க 

குவாரிக்கு ஹதாழில்முலனடவாலரத் தூண்டியது. 

 

 

 

EIA/EMP ஆனது ஸ்டாண்டரட்் ToR இன் படி தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

சுை்றுசச்ூழலின் தாக்கத்லத மதிப்பிடுவதை்கு, திட்ட தளத்தில் நிலவும் 

சுை்றுசச்ூழலின் தை்டபாலதய நிலலலயக் கண்டறிதல் மை்றும் 

சுை்றுசச்ூழலின் தாக்கத்லத அலடயாளம் கண்டு மதிப்பீடு ஹசய்வது 

அவசியம். இந்தக் குறிப்புகள் மை்றும் சட்டப்பூரவ் டதலவகலளக் 

கருத்தில் ஹகாண்டு, இந்த சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடட்ு அறிக்லக 

(EIA) மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லமத் திட்டம் (EMP) 

தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. அக்டடாபர ் முதல் டிசம்பர ் 2021 வலரயிலான 

ஒரு பருவ கண்காணிப்புத் தரவுகளுக்காக, முன்ஹமாழியப்பட்ட குவாரி 
குத்தலகப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் சுை்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

டமை்ஹகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

இந்த முன்ஹமாழியப்பட்ட குவாரிக்கான சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி (படிவம்-

1, PFR மை்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குவாரித் திட்டம்) வழங்குவதை்கான 

EIA அறிக்லகலயத் தயாரிப்பதை்காக TORக்கான விண்ணப்பம் 

சமரப்்பிக்கப்பட்டது. ஹசப்டம்பர ் 14, 2006 டததியிட்ட EIA அறிவிப்பின் 

விதிகளின்படி இந்த முன்ஹமாழிவுகள் பரிசீலிக்கப்பட்டன. மாநில 

நிபுணர ் மதிப்பீடு SEAC. தமிழ்நாட்டின் SEAC ஆல் இந்த முன்ஹமாழிவு 

TORக்கு பரிந்துலரக்கப்படட்து. SEIAA, தமிழ்நாடு தனது கூட்டத்தில் இந்த 

முன்ஹமாழிவு பரிசீலிக்கப்படட்ு, சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மை்றும் 

சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லமத் திட்டத்லதத் தயாரிப்பதை்கான 

விதிமுலைகலள (ToR) வழங்கியது. ஹதாகுப்பு விவரங்கள் அட்டவலண 

1.2 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண 1.2: கிளஸ்டைில் உள்ள குவாைிகளின் பட்டியல் 

வ. 

எண் 

குத்தரகதாைைின் 

பபயை் 
புல  

எண் 

பைப்பளவு 

(Ha) 

குத்தரக 

 காலம் 

நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

1. திருமதி.M.சரஸ்வதி 1284/2 (P), 

1284/4 

2.13.0 09.04.2018 – 

08.04.2023 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் 

1.   திரு.K.முருகசாமி 1258 (Part)  1.960 - 

2. திரு.V.மருதாசச்லம் 1259/3 2.025                       - 



 

38 

 

வ. 

எண் 

குத்தரகதாைைின் 

பபயை் 
புல  

எண் 

பைப்பளவு 

(Ha) 

குத்தரக 

 காலம் 

3. திரு.C.ராம்ஜி 1286/1 2.035                       - 

பைப்பளவு               8.150  

 

 
படம் 1.1: கிளஸ்டை் ரமன்களின் கூகுள் படம் 

அலனத்து சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் சுரங்கங்களுக்கான 

சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி (படிவம்-1, PFR மை்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குவாரி 
திட்டம்) வழங்குவதை்கான EIA அறிக்லகலய தயாரிப்பதை்காக TOR 

க்கான விண்ணப்பங்கள் சமரப்்பிக்கப்படட்ன. விண்ணப்ப எண். SEAC 

ஆல் SIA/TN/MIN/61767/2021 & SIA/TN/MIN/61344/2021, ஹசப்டம்பர ் 14, 2006 

டததியிட்ட EIA அறிவிப்பின் விதிகளின்படி. சாதாரண கல் மை்றும் 

கிராவல் சுரங்கங்கள் மாநில நிபுணர ் மதிப்பீடட்ு SEAC ஆல் 

பரிசீலிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டின் SEAC ஆல் இந்த முன்ஹமாழிவு TORக்கு 

பரிந்துலரக்கப்பட்டது. 

இந்த சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்லக திைந்த வாரப்்பு 

சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் குவாரிக்கு தமிழ்நாடு மாநில 

சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆலணயத்திடம் இருந்து சுை்றுசச்ூழல் 

அனுமதி (EC) ஹபறுவதை்காக தயாரிக்கப்பட்டது. 
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திருப்பூர ் மாவடட்ங்களில் லமனர ் குவாரி கிளஸ்டர ் திட்டத்தால் 

ஏை்படும் பாதிப்புகலள மதிப்பிடுவதை்கான குறிப்பு விதிமுலைகளின் 

(ToR) படி சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வுகலள 

டமை்ஹகாள்வதை்காக மும்லபயின் M/s. Enviro Resources நிறுவனத்திை்கு 

பணி ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்படட்ுள்ளது. பல்டவறு சுை்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்கள் மீதான ஹசயல்பாடுகலள மதிப்பிடுதல் மை்றும் 

திட்டத்தின் பாதகமான தாக்கங்கலளத் தணிக்க சுை்றுசச்ூழல் 

டமலாண்லமத் திட்டத்லதத் தயாரித்தல். ஹசப்டம்பர ்14, 2006 டததியிட்ட 

EIA அறிவிப்பு மை்றும் அதன் திருத்தங்கள் மை்றும் ToR இல் 

பரிந்துலரக்கப்பட்டபடி ஹபாது விசாரலண நடத்தப்படும். ஹபாது 

விசாரலணயின் டபாது எழுப்பப்படட் ஹபாதுமக்களின் கவலலகலள 

உள்ளடக்கிய ஹபாது விசாரலணக்குப் பிைகு இறுதி அறிக்லக 

டமம்படுத்தப்படும் 

1.4 திட்டம் மற்றும் திட்ட ஆதைவாளைின் அரடயாளம் 

A. திட்ட முன்பமாழிவு 

அட்டவரண 1.3: திட்ட விவைங்கள் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட 

திட்டம் 

சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி  

திட்டத்தின் இடம் சிவன்மலல கிராமம், காங்கயம் தாலுக்கா, 

திருப்பூர ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 

 

B. திரையிடல் வரக 

ஹசப்டம்பர ் 14, 2006 டததியிட்ட EIA அறிவிப்பின்படி & 1 டிசம்பர ் 2009 

மை்றும் 4 ஏப்ரல் 2011 அன்று திருத்தங்கள்; முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டம் ஹசயல்பாடு (1a), அதாவது கனிமங்களின் சுரங்கத்தின் கீழ் 

வருகிைது. இத்தலகய நடவடிக்லககள் டமலும் "A" மை்றும் "B" 

வலககளாக பிரிக்கப்படுகின்ைன. டமை்கூறிய திட்டமானது சாதாரணக் 

கல் மை்றும் கிராவல் கிளஸ்டர ் பகுதி 8.15.0 ஹெக்டடர ்

சுரங்கத்திை்கானதாகும், அத்தலகய திட்டங்கள் டமை்கூறிய 

அறிவிப்பின் கீழ் "பி" பிரிவில் பட்டியலிடப்படட்ுள்ளன, இந்தத் திட்டம் 

'பி' வலக திட்டமாக வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது, ஏஹனனில் ஹமாத்த 

ஹகாத்து பரப்பளவு 8.15.0 ஹெக்டடர ் ஆகும். . இந்த திட்டம் கிளஸ்டர ்

சூழ்நிலல காரணமாக B பிரிவில் வருகிைது. சமீபத்திய திருத்தப்பட்ட 

EIA அறிவிப்பின்படி, 14.08.2018 டததியிட்ட 100 ஹெக்டடர ் வலரயிலான 

குத்தலகப் பகுதி இப்டபாது B வலகயின் கீழ் வருகிைது. திட்டமானது OM 

No F. NO இல் உள்ள B1 வலகலயச ் டசரந்்தது. L-11011/175/2018-IA-II (M) 

டததியிட்ட 12 டிசம்பர ் 2018 மை்றும் 13 ஹசப்டம்பர ் 2018 டததியிட்ட 

உத்தரவின்படி, Ho’ble NGT, New Delhi, O.A.. 2018 இன் 173 மை்றும் ஓ.ஏ. 
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இல்லல. 2016 இன் 186. 

C. சுைங்க குத்தரக நிரல 

குத்தலகதாரர ் மாவட்ட ஆட்சியர,் திருப்பூர ் மாவட்ட முகவரி கடிதம் 

எண் மூலம் விருப்பக் கடிதத்லதப் ஹபை்றுள்ளார.் Rc. எண். 

1149/Mines/2020 dated 08.01.2021  & Rc.No.1148/Mines/2020 dated 08.01.2021 S.F 

எண்கள் 1258 (Part) & 1259/3 இல் அலமந்துள்ள 3.985 ஹெக்டடர ்

குத்தலகப் பகுதிக்கான சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி 
தமிழ்நாடு, திருப்பூர ் மாவட்டம், காங்கயம் தாலுக்கா, சிவன்மலல 

கிராமத்தில் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஹபை்றுள்ளார.் 
D. சுைங்கத் திட்டத்தின் ஒப்புதலின் நிரல 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்திை்கான சுரங்கத் திட்டத்திை்கு 10 வருட 

திட்ட காலத்திை்கு மாவடட் புவியியல், புவியியல் மை்றும் சுரங்கம், 

திருப்பூர,் தமிழ்நாடு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. என்னுலடய திட்டத்துடன் 

ஒப்புதல் கடிதத்தின் நகல் இலணப்பு VII ஆக இலணக்கப்படட்ுள்ளது.  

அட்டவரண 1.4: சுைங்கத் திட்ட விவைங்கள் 

   குத்தரகதாைைின் 

 பபயை் 
புல எண் அங்கீகைிக்கப்பட்ட குவாைி திட்டக் 

கடிதம் எண். 

திரு.K.முருகசாமி    1258 (Part) 

 

Rc.No.1149/Mines/2020, dated 01.02.2021 

 

திரு.V.மருதாசச்லம் 
1259/3 

Rc.No.1148/Mines/2020, dated 01.02.2021 

 

 

1.5 திட்ட ஆதைவாளைின் அறிமுகம் 

 குத்தலகதாரரின் விவரங்கள் கீடழ ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளன 

அட்டவரண 1.5: திட்ட முன்பமாழிவு விவைங்கள் 

குத்தரகதாை
ை ்பபயை் 

திரு.K.முருகசாமி திரு.V.மருதாசச்லம் 

தந்ரதயின் 

பபயை் 
திரு.கருப்பன்ன 
கவுண்டர ்

திரு.டவலுசாமி 

முகவைி எண்.223, மருத்துவமலன 

சாலல, 

ஊத்துக்குளி டவுன், 

ஊத்துக்குளி தாலுகா, 

திருப்பூர ் மாவட்டம் – 638 

751 

157, கருலணப்பாலளயம் 

பிரிவு, 

ஹசங்டகாண்டாம்பாலளய
ம், 

முத்தியடனரிசச்ல், 

திருப்பூர ்– 638 701 

அரலமபசி 

எண் 

              98652 60309              93457 733397 

மின்னஞ்சல் jayasakthibluemetals@gmail.co

m 

maruthachalamv333@gmail.com 
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திட்ட 
இருப்பிடம் 

S.F. Nos. 1258 (Part) 

சிவன்மலல கிராமம், 

காங்கயம் தாலுக்கா, 

திருப்பூர ் மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு. 

S.F. Nos. 1259/3 சிவன்மலல 

கிராமம், காங்கயம் 

தாலுக்கா, திருப்பூர ்

மாவடட்ம், தமிழ்நாடு. 

 

1.6 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

8.15.0 ஹெக்டடர ் ஹமாத்த பரப்பளலவக் ஹகாண்ட உத்டதச சாதாரண 

கல் மை்றும் கிராவல் குவாரியின் நிகழ்வு இது புல எண்கள் 1258 (Part) & 

1259/3.  இல் அலமந்துள்ளது. தமிழ்நாடு, திருப்பூர ்மாவட்டம், காங்கயம் 

தாலுக்கா, சிவன்மலல கிராமத்தின். ஹசப்டம்பர ் 14, 2006 டததியிட்ட EIA 

அறிவிப்பு மை்றும் அதன் திருத்தங்களின்படி திடட் ஆதரவாளர ்

திரு.K.முருகசாமி திரு.V.மருதாசச்லம், சுை்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளார.் திட்ட ஹசலவு ரூ. . 41.83 லட்சம். & ரூ. 43.18  

குவாரியின் விவரங்கள் அட்டவலண 1.6 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 1.6: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

திட்டத்தின் இடம் S.F. Nos. 1258 (Part) & 1259/3 சிவன்மலல கிராமம், 

காங்கயம் தாலுக்கா, திருப்பூர ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

  மடாமபாஷீட் 

எண் 

58 E/12 

             சுைங்க வரக திைந்த ஹவளி இயந்திரமயமாக்கப்படட் சுரங்கம் 

             

நில 

அதிை்வு 

மண்டலம் 

நில அதிரவ்ு அடிப்பலடயில், இந்தப் பகுதி IS-1893 

(பகுதி-1)-2002 இன் படி மண்டலம்-III இன் கீழ் 

வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. எனடவ, நில அதிரவ்ு 

தளம் நடுத்தர டசத அபாய மண்டலமாகும். MSK 

அளவுடகால் VII உடன். 

  மவரல  

நாட்களின் 

எண்ணிக்ரக 

300 நாள்\ஆண்டு 

குவாைி 
பகுதி 

Project 1 – 1.96.0 ha Project 2 – 2.025 ha 

குவாைி இடம் 

இயக்கப்பட்டது 

WGS 1984 

தைவு 

Project 1 Project 2 

11°01'01.86"N to 

11°01'08.33"N 

              77°30'36.99"E to 

77°30'41.37"E 

11°01'02.51"N to 

11°01'10.46"N 

              77°30'34.84"E to 77°30'38.04"E 

 

1.7 திட்டத்தின் இடம் 
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தமிழ்நாடு, திருப்பூர ் மாவட்டம், காங்கயம் தாலுகாவில், சிவன்மலல 

கிராமத்தில் இந்த ஹதாகுப்பு உள்ளது. அருகிலுள்ள இரயில் நிலலயம் 

16.9 கிமீ, வடடமை்கு திலசயில் உள்ள ஊத்துகுழி இரயில் நிலலயம் 

ஆகும். அருகிலுள்ள டதசிய ஹநடுஞ்சாலல (NH- 81) டகாயம்புத்தூர ்முதல் 

திருசச்ி வலர திட்டப் பகுதியிலிருந்து ஹதை்கு திலசயில் 3.60 கிமீ 

ஹதாலலவில் உள்ளது மை்றும் மாநில ஹநடுஞ்சாலல (SH-172) 

காங்டகயம் – திருப்பூர ் சாலல வடகிழக்கு பகுதியில் 2.86 கிமீ 

ஹதாலலவில் உள்ளது, இந்தியா டடாடபாஷீட் எண். 58 E/12 இல் இந்தப் 

பகுதி டசரக்்கப்படட்ுள்ளது. 1:50,000. திட்ட தளத்தின் இருப்பிட வலரபடம் 

படம்:1.2 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது, பாலத இலணப்பு வலரபடம் படம் 1.3 

இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. திட்ட தளத்தின் கூகுள் படம் படம்:1.4. 8.15 

கிளஸ்டர ் பகுதிக்கான (10 கிமீ ஆரம்) ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்பரப்பு 

வலரபடம் படம்:1.5 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. சாதாரண கல் மை்றும் 

கிராவல் சுரங்கத்தின் புலகப்படங்கள் படம்: 1.6 இல் 

ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 1 கி.மீ சுை்ைளவு கூகுள் படம் படம் 1.7. 

சுை்றுசச்ூழல் அலமப்பு மை்றும் திடட் விவரங்கள் அட்டவலண-1.8 இல் 

வழங்கப்படட்ுள்ளன. திட்டத்திை்கு அருகாலமயில் CPCB/MOEF ஆல் 

மிகவும் மாசுபடட் அலடயாளம் காணப்படட் எதுவும் இல்லல. 
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படம் 1.2: இருப்பிடம் வரைபடம் 

 
 

படம் 1.3: பாரத இரணப்பு வரைபடம் 
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படம் 1.4: திட்ட தளத்தின் GOOGLE படம் 
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படம் 1.5: ஆய்வுப் பகுதியின்  நிலப்பைப்பு வரைபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு) 



 

4 6  

 

 

ப ட ம்  1 . 6  கு வ ா ை ி யி ன்  பு ர க ப் ப ட ங் க ள்  –  தி ட் ட த் த ள ம்  –  1  

 

 

 

 

 

 



 

4 7  

 

 

 

 

படம் 1.6(பி): திட்டம் 2 இன் புரகப்படங்கள் 
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படம் 1.6: கிளஸ்டைின் 1கிமீ சுற்றளவு கூகுள் படம் 

 

அட்டவரண 1.8: திட்ட விவைங்கள் 

வ. 
எ

ண் 

விவைங்கள் விளக்கம் 

1 திட்டத்தின் வலக சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி 

2 
குவாரி பகுதி 

பயன்படுத்தப்படட்து 
8.15.0 ஹெக்டர ்

3 திட்ட இடம் 
தமிழ்நாடு, திருப்பூர ்மாவடட்ம், காங்கயம் தாலுக்கா, 

சிவன்மலல கிராமத்தின் SF எண்கள் 1258 (Part) & 1259/3 

4 

குவாரி இடம் 
இயக்கப்படட்து 

WGS 1984 தரவு 

அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

Project 1 11°01'01.86"N to11°01'08.33"N 77°30'36.99"E to 

77°30'41.37"E 

Project 2 11°01'02.51"N to11°01'10.46"N 77°30'34.84"E to 

77°30'38.04"E 

5 டடாடபா தாள் எண் 58 E/12 

6 
புவியியல் 
இருப்புக்கள் 

சாதாைண கல் கிைாவல் 
பவதை்டு 

ைாக் 
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வ. 
எ

ண் 

விவைங்கள் விளக்கம் 

Project 1 3,88,000 மீ3 38,800 மீ3 38,800 மீ3 

Project 2 5,72,475 மீ3 15,544 மீ3 15,726 மீ3 

7 

சுரங்க லகயிருப்பு 
மை்றும் ஆண்டு 
வாரியான உை்பத்தி 

சாதாைண கல் கிைாவல் 
பவதை்டு 

ைாக் 

Project 1 1,81,860 மீ3 29,736 மீ3 26,676 மீ3 

Project 2 1,78,250 மீ3 11,100 மீ3 10,500 மீ3 

8 குத்தலக காலம் 5 ஆண்டுகள் 

9 

சராசரி கடல் 
மட்டத்திை்கு டமல் 
தளம் உயரம் 

334 மீ AMSL 

10 

முன்ஹமாழியப்படட் 
திட்ட தளத்தில் நில 
பயன்பாடு 

படட்ா நிலம் 

நிலப்பரப்பு: தாவரங்கள்/பயிரிடுவதை்கு ஏை்ைதாக 
இல்லாத தரிசு நிலம் 

11 தள நிலப்பரப்பு 
தட்லடயான நிலப்பரப்பு, சாய்வு வடக்குப் பகுதிலய 

டநாக்கி ஹமன்லமயாக இருக்கும். 

12 

சுரங்கத்தின் இறுதி 
ஆழம் திடட்ம் -1 

தலர மட்டத்திை்கு கீடழ 24 மீ 

(2 மீ கிராவல் + 2 மீ ஹவதரட்ு ராக் + 20 மீ சாதாரண கல்) 
சுரங்கத்தின் இறுதி 
ஆழம் திடட்ம் -2 

தலர மட்டத்திை்கு கீடழ 39 மீ 

(2 மீ கிராவல் + 2 மீ ஹவதரட்ு ராக் + 35 மீ சாதாரண கல்) 

13 

தை்டபாதுள்ள குழி 
அளவு திட்டம் - 1 

- 

தை்டபாதுள்ள குழி 
அளவு திட்டம் - 2 

134m (L) x 70m (W) x 14m (D) 

14 

இறுதி குழி 
பரிமாணம் திடட்ம் - 
1 

179மீ (L) x 86 மீ (W) x 24மீ (D) 

இறுதி குழி 
பரிமாணம் திடட்ம் - 
2 

241மீ (L) x 76 மீ (W) x 39மீ (D) 

15 
காலநிலல 
நிலலலமகள் 

IMD தரவு, திருப்பூர ்(1971-2000) 
• சராசரி சுை்றுப்புை காை்று ஹவப்பநிலல - 42 o C 

முதல் 21 o C வலர 

• ஆண்டு மலழ - 618 மி.மீ 

16 
நில அதிரவ்ு 
மண்டலம் 

நில அதிரவ்ு அடிப்பலடயில், இந்தப் பகுதி IS-1893 (பகுதி-

1)-2002 இன் படி மண்டலம்-III இன் கீழ் 
வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனடவ, நில அதிரவ்ு 

ரீதியாக அந்த இடம் அதிக டசத அபாய மண்டலம். MSK 
அளவுடகால் VII உடன். 

17 
அருகில் உள்ள 
சாலல 

கிராமம் (இட்டடரி) சாலல, பயன்படுத்தப்பட்ட 
பகுதியின் வடக்குப் பகுதியில் அலமந்துள்ளது, இது 
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வ. 
எ

ண் 

விவைங்கள் விளக்கம் 

காங்கயம் சாலலயில் கிழக்குப் பகுதியில் 3.58 கிமீ 
ஹதாலலவில் இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

18 

அருகிலுள்ள 
மாநில/டதசிய 
ஹநடுஞ்சாலல 

• NH- 81: திருசச்ி – டகாலவ  வலர 3.60 கிமீ, ஹதை்கு 

• SH-172: காங்டகயம் – திருப்பூர ்சாலல – 2.86 கி.மீ 

வடகிழக்கு 

• SH – 83A பழனி – ஈடராடு சாலல – 5.80 கி.மீ ஹதை்கு 

19 
அருகிலுள்ள ரயில் 
நிலலயம் 

• ஊத்துகுளி ரயில் நிலலயம்: 16.9, வடடமை்கு 

திலசயில் 

20 
அருகிலுள்ள விமான 
நிலலயம் 

டகாயம்புத்தூர ்விமான நிலலயம்: 51 கிமீ, டமை்கு 

21 

அருகில் உள்ள 
கிராமம்/ஹபரிய 
நகரம் 

• சிவன்மலல – 3.43 கி.மீ வடகிழக்கு 

• காங்டகயம் – 5.20 கி.மீ ஹதன்கிழக்கு 

22 

அருகிலுள்ள நகரம், 
நகரம், மாவட்டத் 
தலலலமயகம் 
மை்றும் ஹதாலலவில் 
கி.மீ. 

• காங்டகயம் – 5.20 கி.மீ ஹதன்கிழக்கு 

• திருப்பூர ்– 20.16 கி.மீ வடடமை்கு 

23 

சுை்றுசச்ூழல் 
உணரத்ிைன் 
மண்டலம் 

குவாரி குத்தலகப் பகுதியிலிருந்து 10மீ சுை்ைளவுக்குள் 
வனவிலங்கு சரணாலயம், டதசியப் பூங்கா அல்லது 

உயிரக்்டகாளக் காப்பகம் இல்லல. 

24 

ஒதுக்கப்பட்ட/பாது
காக்கப்படட் 
காடுகள் 

குவாரி குத்தலகப் பகுதியிலிருந்து 10மீ சுை்ைளவுக்குள் 
வனவிலங்கு சரணாலயம், டதசியப் பூங்கா அல்லது 

உயிரக்்டகாளக் காப்பகம் இல்லல. 

25 
வரலாை்று/சுை்றுலா 
இடங்கள் 

குவாரி குத்தலக பகுதியிலிருந்து 300மீ சுை்ைளவுக்குள் 
எதுவும் இல்லல 

26 அருகில் உள்ள மலல சிவன்மலல – 3.60 கி.மீ வடகிழக்கு 

27 
அருகிலுள்ள 
நீரந்ிலலகள் 

நீை்நிரலகள் தூைம் (கிமீ) திரச 

பரிமுக்குளம் பிரதான 
கால்வாய் 

1.99 ஹதன்கிழக்கு 

ஹநாய்யல் ஆறு 9.69 வடகிழக்கு 

நிலல கலர ஓலட 9.23 ஹதை்கு 

காலரக்காட்டு புதூர ்
ஏரி 

7.02 வடகிழக்கு 

ஒரத்துப்பாலளயம் 
நீரத்்டதக்கம் 

10.48 வடகிழக்கு 

மாணிக்கபுரம் குளம் 13.67 வடடமை்கு 

28 
அருகில் உள்ள 
மருத்துவமலன 

• காங்கயம் :6.0  கிமீ, ஹதன்கிழக்கு 

29 
குவாரி இடத்லதச ்
சுை்றி 500மீ 

முன்ஹமாழியப்படட் திடட் தளத்தில் இருந்து 500மீ 
சுை்ைளவில் பின்வரும் குவாரிகள் அலமந்துள்ளன. 
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வ. 
எ

ண் 

விவைங்கள் விளக்கம் 

சுை்ைளவில் உள்ள 
மை்ை குவாரிகளின் 
விவரங்கள் 

விவரங்கள்: 
லகவிடப்படட் குவாரி  – 1 (1.95.5 ஹெக்டடர)் 
தை்டபாதுள்ள குவாரி  – 1 (2.13.0 ஹெக்டடர)் 
முன்ஹமாழியப்படட் குவாரி – 3  (6.05.0 ஹெக்டடர)் 
500மீ சுை்ைளவில் தை்டபாதுள்ள மை்றும் 
முன்ஹமாழியப்படட் குவாரியின் ஹமாத்த பரப்பளவு 
8.15.0 ஹெக்டடர ் ஆகும். திட்டம் கிளஸ்டர ்
சூழ்நிலலயின் கீழ் வருகிைது. 

30 மனித சக்தி 
குவாரி ஹசயல்பாடட்ிை்கு முன்ஹமாழியப்பட்ட ஹமாத்த 

பணியாளரக்ள் 25 டபர.் 

31 
நீர ்டதலவ மை்றும் 
ஆதாரம் 

தண்ணீர ்விை்பலனயாளரக்ள் மை்றும் அருகிலுள்ள 
ஆழ்துலள கிணறு மூலம் 7.2 KLD க்கு ஹமாத்த தண்ணீர ்

டதலவ. 

32 அதிக சுலம / கழிவு 
கிராவல் மை்றும் ஹவதரட்ு கிராவல் உருவாக்கம் 

வடிவத்தில் அதிக சுலம 

33 திட்டத்தின் ஹசலவு 

திட்ட பசலவு: - திடட்ம் - 1 

A. திட்டச ்ஹசலவு  = ரூ. 37,21,000 /- 
B. EMP ஹசலவு   = ரூ. 3,80,000/- 
ஹமாத்த திட்டச ்ஹசலவு (A+B) = ரூ. 41,01,000 /- 
CER ஹசலவு (2.0%)  = ரூ. 82,000 /- 
பமாத்த பசலவு  = ரூ. 41,83,000 /- 

திட்ட பசலவு: - திடட்ம் - 2 

A. திட்டச ்ஹசலவு  = ரூ. 38,53,000/- 
B. EMP ஹசலவு   = ரூ. 3,80,000/- 
ஹமாத்த திட்டச ்ஹசலவு (A+B) = ரூ. 42,33,000/- 
CER ஹசலவு (2.0%)  = ரூ. 85,000 /- 
பமாத்த பசலவு  = ரூ. 43,18,000/- 

 

1.8 வழங்கல் மற்றும் மதரவ விவைங்கள் 

 மாநில மை்றும் டதசிய சாலல திட்டங்களுக்கு சாதாரணக் கல்லின் 
ஹபரும் டதலவ உள்ளது, அதன் விரிவாக்கம் மை்றும் வலுப்படுத்தும் 
நடவடிக்லகக்காக ஹபரும் வளரச்ச்ியில் உள்ளது, இது தவிர பல 
பாலங்கள் மை்றும் டமம்பாலங்கள் கட்டப்பட்டு வருகின்ைன. டமலும், 
மாநிலத்தின் உள்கட்டலமப்பு டமம்பாட்டிை்கான ஹபாது மை்றும் 
தனியார ் துலை திட்டங்களுக்கு சாதாரணக் கல்லின் டதலவ 
மிகப்ஹபரியது. எனடவ இந்த திட்டம் மாநிலத்திை்கு முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தது. 
 ஹபரிய சாதாரணக் கல் டதலவப்படும் இடத்தில், நாட்டில் உள்ள ரயில் 
பாலதகளும் முன்டனை்ைத்தில் உள்ளன. மை்ை உள் பஞ்சாயத்து 
சாலலகளும் முன்டனை்ைத்தில் உள்ளன, இந்தப் ஹபாதுப்பணித் 
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திட்டங்கள் தவிர, மருத்துவமலன, பள்ளி, அரசுக் கட்டிடம் மை்றும் வீட்டுக் 
கட்டுமானம் டபான்ை உள்நாட்டு கட்டுமானத் திட்டங்களுக்கு 
சாதாரணக் கல் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. திருப்பூர ்
மாவட்டத்தின் சாதாரணக் கல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 
 
 

படம் 1.8: சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் வரைபடம் 

 

1.9 ஆய்வின் மநாக்கம் 

ஆய்வுப் பகுதிலயச ் சுை்றியுள்ள 10 கிமீ சுை்ைளவில் காை்று, சத்தம், நீர,் 
மண், நிலம் மை்றும் சமூக-ஹபாருளாதாரம் டபான்ை பல்டவறு 
சுை்றுசச்ூழல் கூறுகளின் விரிவான குணாதிசயங்கலள EIA ஆய்வு 
உள்ளடக்கியது மை்றும் SEAC, டகரளக் குழுவானது நீரியல் ஆய்லவ 
உள்ளடக்கிய அடிப்பலட தரவுகளில் கவனம் ஹசலுத்த பரிந்துலரத்தது. 
நிலத்தடி நீர ் ஆய்வு, பல்லுயிர ் மதிப்பீடு மை்றும் சுரங்க குத்தலகப் 
பகுதிலயச ் சுை்றியுள்ள 10 கிமீ சுை்ைளவில் நிலப் பயன்பாடு. EIA ஆனது 
ஒரு சீசன் தரவுகளின் அடிப்பலடயில் (அக்டடாபர-்2021 முதல் டிசம்பர-்

2021 வலர) 
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1.10 தைவு உருவாக்கம் 

சட்டப்பூரவ் ஏஹஜன்சிகளின் டதலவக்கு ஏை்ப, காசியாபாத் (யுபி) 
என்விடரா ஹடக் சரவ்ீசஸ் மூலம் தரவு 
உருவாக்கப்படட்ுள்ளது.அக்டடாபர ் 2021 முதல் டிசம்பர ் 2021 வலர. 
MoEF&CC மை்றும் IS தரநிலலகளின் வழிகாடட்ுதல்களின்படி 
கண்காணிப்பு மை்றும் டசாதலன ஹசய்யப்படட்ுள்ளது. 
 

1.11 தைவு மசகைிப்பு 

குவாரி குத்தலக (லமய மண்டலம்) மை்றும் 10 கிமீ சுை்ைளவு 
(இலடநிலல மண்டலம்) ஆகிய இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதிலய 
உள்ளடக்கிய பகுதிக்கு EIA ஆய்வு ஹசய்யப்படுகிைது. சுரங்கத் 
திட்டத்திை்கு EIA/EMP தயாரிப்பதை்காக பின்வரும் தரவுகள் கள ஆய்வு 
மை்றும் பிை ஆதாரங்கள் மூலம் Enviro Resources ஆல் டசகரிக்கப்பட்டது. 
• திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ ஹதாலலவில் உள்ள காடட்ு 

விலங்கினங்கள் மை்றும் தாவரங்களின் விவரங்கள் மை்றும் காடுகள் 

ஏடதனும் இருந்தால் பை்றிய தகவல்கள். 

• 10 கிமீ சுை்ைளவில் சுை்றுசச்ூழல் உணரத்ிைன் இடங்கள், 

சரணாலயங்கள், உயிரக்்டகாள இருப்புக்கள். 

• உடல் சூழல் (காை்று, நீர,் மண் மை்றும் சத்தம்) அடிப்பலட தரவு. 

• 10கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள மத இடங்கள் / வரலாை்று 

நிலனவுசச்ின்னங்கள் மை்றும் சுை்றுலா தலங்கள். 

• சரட்வ ஆஃப் இந்தியா டடாடபாஷீட் வலரபடம் மை்றும் 

ஹசயை்லகக்டகாள் படத்தின் அடிப்பலடயில் லமய மண்டலம் மை்றும் 

இலடயக மண்டலத்திை்குள் (டகார ் மண்டலத்லதச ் சுை்றி 10 கிமீ 

சுை்ைளவு) நில பயன்பாடட்ு முலை. 

• ஹமாத்த ஆய்வுப் பகுதிக்குக் கலடசியாகக் கிலடத்த 

மக்கள்ஹதாலக கணக்ஹகடுப்புத் தரவுகளின் அடிப்பலடயில் 

மக்கள்ஹதாலக மை்றும் சமூக-ஹபாருளாதாரம். 

• இந்திய வானிலல ஆய்வுத் துலை (IMD) மை்றும் முதன்லம 

தரவுகளின் முந்லதய தசாப்தங்களுக்கான ஹதாடரப்ுலடய வானிலல 

தரவு. 

• தை்டபாலதய சுை்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு மை்றும் அருகிலுள்ள 

அடதடபான்ை திடட்ங்கள் ஏடதனும் இருந்தால் அலதத் தணிக்கும் 

நடவடிக்லககள் பை்றிய ஆய்வு. 

• 10 கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள நீரந்ிலலகள், மலலகள், சாலலகள் 

டபான்ைவை்லை அலடயாளம் காணுதல். 
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 1.12 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆவணத்தின் பபாதுவான 

அரமப்பு 

டிசம்பர ் 2009 திருத்தப்பட்ட MoEF இன் EIA அறிவிப்பின்படி, டிசம்பர ் 14, 
2006 டததியிட்டபடி, EIA ஆவணத்தின் ஹபாதுவான அலமப்பு 
பின்வருமாறு இருக்கும்: 
• அறிமுகம் 

• திட்ட விளக்கம் 

• மாை்றுகளின் பகுப்பாய்வு (ஹதாழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

• சுை்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

• எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுை்றுசச்ூழல் தாக்கம் & தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் 

• சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திடட்ம் 

• கூடுதல் ஆய்வுகள் 

• திட்டத்தின் நன்லமகள் 

• சுை்றுசச்ூழல் ஹசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

• சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லம திட்டம் 

• சுருக்கம் & முடிவு 

• ஈடுபடட்ுள்ள ஆடலாசகரக்ளின் ஹவளிப்பாடு 

   

1.13 EIA/EMP தயாைிப்பு 

EMP பின்வரும் விவரங்கலள உள்ளடக்கும்: 
• தை்டபாலதய சுை்றுசச்ூழல் அலமப்பு. 

• முன்ஹமாழியப்பட்ட குவாரி மை்றும் ஹதாடரப்ுலடய வசதிகளால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்லப அலடயாளம் காணுதல், 

கணித்தல் மை்றும் மதிப்பீடு ஹசய்தல். 

• லமய மை்றும் இலடயக மண்டலத்தில் சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும். 

• முக்கிய இடங்கள்/வரலாை்று நிலனவுசச்ின்னங்கள். 

• ஹவளிடயை்ைப்படும் பல்டவறு கழிவுகளால் டமை்பரப்பு மை்றும் 

நிலத்தடி நீர ் மாசுபாட்லடக் கடட்ுப்படுத்துவதை்கான நடவடிக்லககள் 

ஏடதனும் இருந்தால். 

• முன்ஹமாழியப்பட்ட நடவடிக்லககள்/ஹசயல்பாட்டின் காரணமாக 

காை்று மாசுபாட்லடக் கடட்ுப்படுத்தும் நடவடிக்லககள். 

• பசுலம அரண் டமம்பாடட்ுத் திட்டம் மை்றும் குவாரியின் சீரலமப்புத் 

திட்டம். 

• ஒலி மாசுபாட்லடக் கடட்ுப்படுத்தும் நடவடிக்லககள் 
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• சமூக-ஹபாருளாதார நிலலலமகளில் முன்டனை்ைம் மை்றும் 

திட்டத்லத ஹசயல்படுத்துவதன் மூலம் மக்கள் ஹபறும் நன்லமகலள 

ஹவளிபடுத்துதல். 

• கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககளின் ஹமாத்த மை்றும் குறிப்பிட்ட 

ஹசலவு. 

• சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு, ஹசயல்படுத்தல் அலமப்பு மை்றும் 

நடுநிலலத் திருத்தங்கலளச ் ஹசயல்படுத்துவதை்கான பின்னூட்ட 

வழிமுலை. 

• திட்டத்தில் மை்றும் அலதச ்சுை்றி நடப்படக்கூடிய தாவர வலககலள 

அலடயாளம் காணுதல். 

 

அடிப்பலட சுை்றுசச்ூழல் ஆய்வுகளுக்கான கள ஆய்வுகள், 
அட்டவலண 1.8 இல் டகாடிடட்ுக் காட்டப்படட்ுள்ள பல்டவறு 
சுை்றுசச்ூழல் பண்புகளின் குவாரியின் தை்டபாலதய நிலலகலள 
தீரம்ானிக்க மூன்று மாத காலத்திை்கு நடத்தப்பட்டன. டடாஆரின் 
பரிந்துலரக்கப்பட்ட அலனத்து நிபந்தலனகளும் இந்த டநாக்கத்தில் 
அடங்கும். 

 

அட்டவரண 1.9: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் 

அதிை்பவண் 

வ. 
எண் 

பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

1 
சுை்றுப்புை 

காை்றின் தரம் 

PM10, SO2, NOX 
மை்றும் PM10 இன் 

கனிம கலலவ, 
குறிப்பாக 

இலவச 
சிலிக்காவிை்கு 

24 மணிடநர மாதிரிகள், 
வாரத்திை்கு இரண்டு 

முலை மூன்று 
மாதங்களுக்கு 8 

இடங்களில். 

2 
வானிலல 

ஆய்வு 

காை்றின் டவகம், 
காை்றின் திலச, 

ஹவப்பநிலல, 
ஈரப்பதம் மை்றும் 
மலழப்ஹபாழிவு 

திட்ட தளத்தில் 
ஹதாடரச்ச்ியான 

மணிடநர பதிவு (ஒரு 
சீசன்). அருகிலுள்ள IMD 

நிலலயத்திலிருந்து 
இரண்டாம் நிலல தரவு. 

3 நீர ்தரம் 

இயை்பியல் 
மை்றும் 

இரசாயன 
அளவுருக்கள். 

5 நிலத்தடி நீர ்மை்றும் 3 
டமை்பரப்பு நீர ்

இடங்களில் இருந்து 
ஆய்வுக் காலத்தில் ஒரு 
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வ. 
எண் 

பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

முலை டசகரிக்கப்பட்ட 
மாதிரிகலள எடுக்கவும். 

4 
மண்ணின் 

தரம் 

இயை்பியல் 
மை்றும் 

இரசாயன 
அளவுருக்கள். 

8 இடங்களில் இருந்து 
ஆய்வுக் காலத்தில் 

ஒருமுலை 
டசகரிக்கப்பட்ட 

மாதிரிகலள எடுத்தல். 

5 சூழலியல் 

• லமய 
மண்டலம் (4.16.23 

ஹெக்டடர)் & 
தாங்கல் 

மண்டலம் (10-கிமீ 
சுை்ைளவு) 

உள்ளடக்கிய 
நிலப்பரப்பு 
தாவரங்கள் 

மை்றும் 
விலங்கினங்கள். 

• இலடயக 
மண்டலத்தில் (10-

கிமீ சுை்ைளவு) 
தை்டபாதுள்ள 

நீரவ்ாழ் 
சூழலியல் நிலல. 

ஆய்வுக் காலத்தில் 
ஒருமுலை கள ஆய்வு 

மூலம். இரண்டாம் நிலல 
தரவுகளும் 

டசகரிக்கப்பட்டன. 

6 ஒலி மட்டங்கள் 

dB (A) பகல் 
மை்றும் இரவில் 

இலரசச்ல் 
அளவுகள். 

8 இடங்களில் ஆய்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுலை 

ஒவ்ஹவாரு இடத்திலும் 24 
மணிடநரத்திை்கு திட்டப் 

பகுதியிலும் அலதச ்
சுை்றியும் மணிடநர ஒலி 

அளவுகள். 

7 நில பயன்பாடு 

தை்டபாலதய நில 
பயன்பாடட்ு 

சூழ்நிலல 

ஆய்வுக் காலத்தில் 
ஒருமுலை சமீபத்திய 

ஹசயை்லகக்டகாள் 
படங்கள் மை்றும் 

தளத்தில் நிலத்தடி 
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வ. 
எண் 

பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

உண்லம. 

8 புவியியல் 
புவியியல் 

விவரங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 
ஒருமுலை. இரண்டாம் 

நிலல மூலங்களிலிருந்து 
டசகரிக்கப்பட்ட தரவு 

9 நீரவ்ளவியல் 

வடிகால் பகுதி 
மை்றும் அலமப்பு, 
நீடராலடகளின் 

தன்லம, நீரந்ிலல 
பண்புகள், 

ரீசாரஜ்் மை்றும் 
ஹவளிடயை்றும் 

பகுதிகள் 
டபான்ைலவ. 

முதன்லம மை்றும் 
இரண்டாம் நிலல 

ஆதாரங்களின் 
அடிப்பலடயில், ஆய்வுக் 

காலத்தில் ஒருமுலை. 

10 

சமூக-

ஹபாருளாதார 
அம்சங்கள் 

மக்கள்ஹதாலக, 
மக்கள்ஹதாலக 
இயக்கவியல், 

உள்கட்டலமப்பு 
வளங்கள், 

சுகாதார நிலல, 
ஹபாருளாதார 

வளங்கள் 
டபான்ை சமூக-

ஹபாருளாதார 
அம்சங்கள். 

முதன்லம மை்றும் 
இரண்டாம் நிலல 

ஆதாரங்களில் இருந்து 
(2011 இன் இந்திய மக்கள் 

ஹதாலக 
கணக்ஹகடுப்பின் 

சுருக்கங்கள் 
டபான்ைலவ) ஆய்வுக் 
காலத்தில் ஒரு முலை. 

 

1.14 குறிப்பு விதிமுரறகள் 

 EIA/EMP அறிக்லகயானது சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் 

கிளஸ்டர ் குவாரிக்காக தயாரிக்கப்படட்து; 14 ஹசப்டம்பர,் 2006 

டததியிட்ட EIA அறிவிப்பின்படி, சுை்றுசச்ூழல், வனம் மை்றும் காலநிலல 

மாை்ைம் (MoEF & CC), புது தில்லி அலமசச்கத்தால் "பி வலக" என 

வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது மை்றும் திருத்தப்பட்ட EIA இன் படி 

குத்தலகப் பகுதி 100 ஹெக்டடருக்கும் குலைவாக உள்ளது. 14.08.2018 

டததியிட்ட அறிவிப்பு. திட்டமானது OM No F. NO இல் உள்ள B1 வலகலயச ்

டசரந்்தது. L-11011/175/2018-IA-II (M) டததியிட்ட 12 டிசம்பர ்2018 மை்றும் 13 

ஹசப்டம்பர ் 2018 டததியிட்ட உத்தரவின்படி, Ho'ble NGT, New Delhi ஆல் OA 



 

58 

 

எண். 2018 இன் 173 மை்றும் OA எண். 2016 இன் 186. 

 சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் 

டமலாண்லமத் திட்டத்லதத் தயாரிப்பதை்காக SEIAA, தமிழ்நாடு 

வழங்கிய குறிப்பு விதிமுலைகலள (ToR's) உள்ளடக்கிய வலரவு 

அறிக்லக,  
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அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 

 

2.1 திட்டத்தின் வரக 

SF எண்கள் 1258 (Part) & 1259/3 இல் அலமந்துள்ள 3.98.5 ஹெக்டடர ்

பரப்பளவில் சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் குவாரிக்கு சுை்றுசச்ூழல் 

அனுமதி வழங்குவதை்கான EIA அறிக்லகலயத் தயாரிக்க 

குத்தலகதாரர ்TORக்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.் (பி) தமிழ்நாடு, திருப்பூர ்

மாவடட்ம், காங்கயம் தாலுகா, சிவன்மலல கிராமம்.  

 

2.2 திட்டத்திற்கான மதரவ 

இப்பகுதியிலும் மாநிலத்திலும் கடட்ுமானப் ஹபாருளாக சாதாரணக் 

கல் மை்றும் கிராவல்க் கல்லல திைம்பட பயன்படுத்துவடத திட்டத்தின் 

அடிப்பலட டநாக்கமாகும். உள்கட்டலமப்பு டமம்பாடு மை்றும் 

கடட்ுமானத் துலையில் ஏை்படட்ுள்ள உந்துதல் கடந்த சில ஆண்டுகளில் 

சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல்க் கை்களின் டதலவலய 

அதிகரித்துள்ளது. கல் குவாரிலயக் கடட்ுவது கடட்ுமானப் 

ஹபாருட்கலள மடட்ுமல்ல, பிராந்தியத்தின் டவலலவாய்ப்பு மை்றும் 

ஹபாருளாதார வளரச்ச்ிலயயும் வழங்குகிைது, இது இறுதியில் 

பிராந்தியம் மை்றும் மாநில மக்களின் சமூக-ஹபாருளாதார நிலலலய 

டமம்படுத்துகிைது. சுரங்க நடவடிக்லககள் உள்ளூர ் மக்களுக்கு டநரடி 

மை்றும் மலைமுக டவலல வாய்ப்புகளுடன் சமூக-ஹபாருளாதார 

நன்லமகலள வழங்கும். ராயல்டி, ஹசஸ், வரிகள், DMF டபான்ை 

வடிவங்களில் பிராந்திய மை்றும் நிதி நன்லமகளுக்கும் இந்தத் திட்டம் 

பங்களிக்கிைது. 

 

2.3 இடம் 

அட்டவரண 2.1: இருப்பிட விவைங்கள் 

1 புல எண்கள். 1258 (Part) & 1259/3 

2 கிராமம் சிவன்மலல கிராமம் 

3 
தாலுகா மை்றும் 

மாவட்டம் 
காங்கயம் தாலுக்கா, திருப்பூர ்மாவடட்ம் 

4 மாநிலம் தமிழ்நாடு 

5 டடாடபாஷீட் எண். 58 E/12 

6 

அட்சடரலக  

தீரக்்கடரலக 
அட்சடரலக தீரக்்கடரலக 

திட்டம் - 1 
11°01'01.86"N to  

11°01'08.33"N 

11°01'01.86"N to  

11°01'08.33"N 
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திட்டம் - 2 
11°01'02.51"N to  

11°01'10.46"N 

11°01'02.51"N to  

11°01'10.46"N 

 

2.4 திட்டத்திற்கான மதரவகள் 

2.4.1  நிலத் மதரவ 

SF எண். 1258 (Part) & 1259/3 இல் அலமந்துள்ள 8.150 ஹெக்டடர ்

குத்தலகப் பகுதிக்கான சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் கல் 

குவாரிக்கு திருப்பூர ் மாவட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர ் மூலம் 

குத்தலகதாரர ் விருப்பக் கடிதத்லதப் ஹபை்றுள்ளார.் ) தமிழ்நாடு, 

திருப்பூர ் மாவட்டம், காங்கயம் தாலுகா,சிவன்மலல கிராமத்தில். LOI 5 

வருட குத்தலக காலத்திை்கு வழங்கப்படுகிைது.  

 2.4.2 தண்ணீை் மதரவ 

திட்டத்திை்கான ஹமாத்த நீர ் டதலவ 7.2 KLD ஆகும், இது குவாரி குழி 

நீரிலிருந்து (கிலடக்கும் டபாது) மை்றும் அருகிலுள்ள ஆழ்துலள 

கிணறுகள் மூலம் டடங்கரக்ள் மூலம் பூரத்்தி ஹசய்யப்படும். குடிநீர ்

டதலவக்கு அருகில் உள்ள டபாரஹ்வல்லில் இருந்து தண்ணீர ் சப்லள 

ஹசய்யப்படும். திட்டத்தில் தண்ணீர ் டதலவ பை்றிய விவரங்கள் 

அட்டவலண 2.2 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளன. முன்ஹமாழியப்பட்ட 

குவாரிக்கான நீர ் சமநிலல வலரபடம் படம் 2.1 இல் 

ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 2.1(a): நீை் இருப்பு வரைபடம் –திட்டம் - 1 

தினசரி தண்ணீர ்டதலவ 

3.5 KLD 

நீர ்வழங்கல் சுரங்க நீர ்மை்றும் டடங்கர ்
நீர ்விநிடயாகம் 

தூசி அடக்குமுலை 

2.0 KLD 

டதாடட்ம் 

0.3 KLD 

குடி மை்றும் சுகாதாரம் 

1.2 KLD 

ஹசப்டிக் டடங்க் & டசாக் குழி 
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அட்டவரண 2.2: தினசைி தண்ணீை் மதரவ (KLD) திட்டம் - 1 

விவைங்கள் கணக்கீடு விளக்கம் அளவு 

தூசி 

அடக்குமுலை 

 KL (ச.மீ.க்கு 0.1 லிட்டர)் இல் தப்பிடயாடிய 

உமிழ்லவக் கட்டுப்படுத்த தண்ணரீ ்ஹதளிப்பதை்கு 

ஒரு நாலளக்கு தண்ணீர ்டதலவ. 

(19600 சதுர மீடட்ருக்கு தண்ணீர ்டதலவ. அதாவது 

1.960 ஹெக்டடர ்பரப்பளவு டதலவ =0.1*19600 = 1960 

லிட்டர ்அதாவது 2.0 KLD) 

2.0 

பசுலம 

அரண் & 

டதாடட்ம் 

 பசுலமப் பரப்பில் 4 சதுர மீட்டருக்கு ஒரு ஹசடி. 

 ஒரு ஹசடிக்கு ஒரு நாலளக்கு 4 லிட்டர ்தண்ணீர ்

டதலவப்படுகிைது. 

 பசுலம அரண் பகுதி= 0.150 ஹெக்டடர,் அதாவது 

1500 ச.மீ. 

 

1500/4 = 375 மரங்களின் எண்ணிக்லக ஆண்டுக்கு 75 

மரங்கள் 

ஒரு நாலளக்கு 75*4 = 300 லிடட்ர ்அதாவது 0.3 KLD 

0.3 

உள்நாட்டு 

பயன்பாடு 

 ஒரு நபருக்கு 45 லிட்டர/்நாள் தண்ணரீ ்டதலவ. 

 ஹதாழில்நுடப் ஊழியரக்ள் உட்பட ஹமாத்த 

ஹதாழிலாளரக்ளின் எண்ணிக்லக = 25 

(45 Lpcd*25 = 1.125 KLD)  

1.2 

ஹமாத்தம் 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 2.1(a): நீை் இருப்பு வரைபடம் –திட்டம் - 2 

 

 

தினசரி தண்ணீர ்டதலவ 

3.7 KLD 

நீர ்வழங்கல் 

 

சுரங்க நீர ்மை்றும் டடங்கர ்
நீர ்விநிடயாகம் 

தூசி அடக்குமுலை 

2.1 KLD 

டதாடட்ம் 

0.4 KLD 

குடி மை்றும் சுகாதாரம் 

1.2 KLD 

ஹசப்டிக் டடங்க் & டசாக் குழி 
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அட்டவரண 2.2: தினசைி தண்ணீை் மதரவ (KLD) திட்டம் - 2 

விவைங்கள் கணக்கீடு விளக்கம் அளவு 

தூசி 

அடக்குமுலை 

 KL (ச.மீ.க்கு 0.1 லிட்டர)் இல் தப்பிடயாடிய 

உமிழ்லவக் கட்டுப்படுத்த தண்ணரீ ்ஹதளிப்பதை்கு 

ஒரு நாலளக்கு தண்ணீர ்டதலவ. 

(20250 சதுர மீடட்ருக்கு தண்ணீர ்டதலவ. அதாவது 

2.205 ஹெக்டடர ்பரப்பளவு டதலவ =0.1*20250 = 2025 

லிட்டர ்அதாவது 2.0 KLD) 

2.1 

பசுலம 

அரண் & 

டதாடட்ம் 

 பசுலமப் பரப்பில் 4 சதுர மீட்டருக்கு ஒரு ஹசடி. 

 ஒரு ஹசடிக்கு ஒரு நாலளக்கு 4 லிட்டர ்தண்ணீர ்

டதலவப்படுகிைது. 

 பசுலம அரண் பகுதி= 0.170 ஹெக்டடர,் அதாவது 

1700 ச.மீ. 

 

1700/4 = 425 மரங்களின் எண்ணிக்லக ஆண்டுக்கு 85 

மரங்கள் 

ஒரு நாலளக்கு 85*4 = 0.340 லிட்டரக்ள் அதாவது 0.4 

KLD 

0.4 

உள்நாட்டு 

பயன்பாடு 

 ஒரு நபருக்கு 45 லிட்டர/்நாள் தண்ணரீ ்டதலவ. 

 ஹதாழில்நுடப் ஊழியரக்ள் உட்பட ஹமாத்த 

ஹதாழிலாளரக்ளின் எண்ணிக்லக = 25 

(45 Lpcd*25 = 1.125 KLD) 

1.2 

ஹமாத்தம் 3.7 

 

2.4.3 மனித சக்தி மதரவ 

குவாரியானது துலளயிடுதல், டதாண்டிஹயடுத்தல், டபாக்குவரத்து 

டபான்ை நடவடிக்லககளுக்கு டவலலவாய்ப்லப வழங்கும். சாதாரணக் 

கல் மை்றும் கிராவல் குவாரிக்கான உத்டதச மனிதவளத்தின் பட்டியல் 

அட்டவலண-2.3 இல் காடட்ப்படட்ுள்ளது.  

அட்டவரண 2.3: மனிதவளத்தின் மதரவ 

வ. 

எண் 
விவைங்கள் திட்டம் - 1 

 

1. லமன் ஃடபாரட்மன் 1 1 

2. பிளாஸ்டர ்/ துலண 1 1 

3. எக்ஸ்கடவட்டர ் - ஆபடரட்டர ் & 

டிலரவர ்

2 2 

4. ஜாக் சுத்தி இயகக்ுபவர ் 10 10 

5 டிப்பர ்ஓட்டுநர ்   3 3 

திைன் அை்ை உலழப்பு  

5. பாதுகாப்பு 1 1 

6. ஹதாழிலாளர ்மை்றும் உதவியாளர ் 2 2 
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7. சுத்தம் ஹசய்பவர ் 5 5 

பமாத்தம் 33 25 

ஆதாரம்: அங்கீகரிகக்ப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.4.4 சக்தி மதரவ 

ஹபரும்பாலான குவாரி இயந்திரங்கள் டீசலில் இயக்கப்படும், இதனால், 

சுரங்கத்திை்கு ஹபரிய மின்சாரம் டதலவப்படாது. முன்ஹமாழியப்பட்ட 

சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் குவாரிக்கு சுரங்க நடவடிக்லகக்கு 

மின்சாரம் எதுவும் டதலவயில்லல. மதியம் 1 மணி முதல் பிை்பகல் 2 

மணி வலர 1 மணி டநர உணவு இலடடவலளயுடன் காலல 9 மணி 
முதல் மாலல 5 மணி வலர பகல் டநரத்தில் மடட்ுடம ஹசயல்பட 

உத்டதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

2.4.5 டீசல் மதரவ 

1,54,898 லிடட்ர ் எசஎ்ஸ்டி முழு திட்ட வாழ்க்லகக்கும் 

பயன்படுத்தப்படும். அருகில் உள்ள டீசல் பம்புகளில் இருந்து டீசல் 

ஹகாண்டு வரப்படும். திட்டத்திை்கு மின்சாரம் டதலவயில்லல. 

சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் அனுமதி ஹபை்ை பிைடக அருகில் உள்ள 

மின்கம்பங்களில் இருந்து இரவில் விளக்குகள் எடுக்கப்படும். 

திட்டம் - 1 

1.கிைாவல்:  

ஒரு மணி டநரம் எக்ஸ்கடவட்டரக்்கு பயன்படுத்தப்படும் அளவு  = 10 லிட்டர ்/ மணி 
ஒரு மணி டநரதத்ிை்கு எக்ஸ்கடவட்டர ்ஹசய்யும் எகஸ்்கடவட்    = 60m3 கிராவல் 

கிராவல் அளவு                 = 29,736/60   = 496 மணிடநரம் 

டீசல் நுகரக்ிைது                 = 496 மணிடநரம் x 10லிட்டர ்

ஹமாத்த டீசல் நுகரவ்ு                = 4,960 லிட்டர ்எசஎ்ஸ்டி   

                     கிராவல் பயன்படுத்தப்படும் 

  

2. பவதைட்ு கிைாவல்: 

ஒரு மணி டநரம் எக்ஸ்கடவட்டரக்்கு பயன்படுத்தப்படும் அளவு  = 10 லிட்டர ்/ மணி 
ஒரு மணி டநரதத்ிை்கு எக்ஸ்கடவட்டர ்ஹசய்யும் எகஸ்்கடவட்    = 60m3 கிராவல் 

சாதாரணக் கல் அளவு               = 26,676/60   = 445 மணிடநரம் 

டீசல் நுகரக்ிைது                 = 445 மணிடநரம் x 10 லிட்டர ்

ஹமாத்த டீசல் நுகரவ்ு                = 4450 லிட்டர ்எசஎ்ஸ்டி   

                   

 

3. சாதாைண கல்: 

ஒரு மணி டநரம் எக்ஸ்கடவட்டரக்்கு பயன்படுத்தப்படும் அளவு  = 16 லிட்டர ்/ மணி 
ஒரு மணி டநரதத்ிை்கு எக்ஸ்கடவட்டர ்ஹசய்யும் எகஸ்்கடவட்    =20m3 சாதாரண கல் 

கிராவல்  அளவு                  = 1,81,860/20   = 9,093 மணிடநரம் 

டீசல் நுகரக்ிைது                 = 9,903 மணிடநரம் x 16 லிட்டர 

 

பமாத்த டீசல் நுகை்வு   =1,45,488 லிட்டை் 
திட்டம் - 2 



 

64 

 

1.கிைாவல்:  

ஒரு மணி டநரம் எக்ஸ்கடவட்டரக்்கு பயன்படுத்தப்படும் அளவு  = 10 லிட்டர ்/ மணி 
ஒரு மணி டநரதத்ிை்கு எக்ஸ்கடவட்டர ்ஹசய்யும் எகஸ்்கடவட்    = 60m3 கிராவல் 

கிராவல் அளவு                 = 11,100/60   = 185 மணிடநரம் 

டீசல் நுகரக்ிைது                 = 185 மணிடநரம் x 10லிட்டர ்

ஹமாத்த டீசல் நுகரவ்ு                = 1,850  லிட்டர ்எசஎ்ஸ்டி   

                     கிராவல் பயன்படுத்தப்படும் 

  

2. பவதைட்ு கிைாவல்: 

ஒரு மணி டநரம் எக்ஸ்கடவட்டரக்்கு பயன்படுத்தப்படும் அளவு  = 10 லிட்டர ்/ மணி 
ஒரு மணி டநரதத்ிை்கு எக்ஸ்கடவட்டர ்ஹசய்யும் எகஸ்்கடவட்    = 60m3 கிராவல் 

சாதாரணக் கல் அளவு               = 10,500/60   = 175 மணிடநரம் 

டீசல் நுகரக்ிைது                 = 175மணிடநரம் x 10 லிட்டர ்

ஹமாத்த டீசல் நுகரவ்ு                = 1,750 லிட்டர ்எசஎ்ஸ்டி   

                   

 

3. சாதாைண கல்: 

ஒரு மணி டநரம் எக்ஸ்கடவட்டரக்்கு பயன்படுத்தப்படும் அளவு  = 16 லிட்டர ்/ மணி 
ஒரு மணி டநரதத்ிை்கு எக்ஸ்கடவட்டர ்ஹசய்யும் எகஸ்்கடவட்    =20m3 சாதாரண கல் 

கிராவல்  அளவு                  = 1,78,250/20   = 8,913மணிடநரம் 

டீசல் நுகரக்ிைது                 = 8,913 மணிடநரம் x 16 லிட்டர 

 

பமாத்த டீசல் நுகை்வு   = 1,42,608 லிட்டை் 

2.4.6 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

இந்த பகுதியில் இருப்பு, இயை்லகயில் மிகப்ஹபரியதாக இருப்பதால், 

இந்த திட்ட காலத்திை்கு திைந்தஹவளி சுரங்கத்லத டமை்ஹகாள்ள 

உத்டதசிக்கப்படட்ுள்ளது. குவாரியில் பயன்படுத்தப்படும் 

இயந்திரங்களின் பட்டியல் அட்டவலண 2.4 இல் ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

ஹபரும்பாலும் வாடலக உபகரணங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன.  

 

அட்டவரண 2.4: இயந்திைங்களின் பட்டியல் 

வ.எண் விவைம் திட்டம் - 1 திட்டம் - 2 

1. ஜாக் சுத்தி 5 5 

2. கம்பிரசர ் 2 2 

3.                                               பக்ஹகட் மை்றும் ராக் பிடரக்கர ்

ஹகாண்ட எக்ஸ்கடவட்டர ்

2 2 

4. டிப்பரக்ள் 3 3 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.4.7 லாைி சுரம கணக்கீடு 

திட்டம் - 1 

ஒரு லாரி டலாடு              = 6மீ3 (டதாராயமாக) 

டவலல நாட்களின் ஹமாத்த எண்ணிக்லக  = 300 நாட்கள் ஆண்டுக்கு 

இந்த ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்தில் எடுக்க  
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டவண்டிய ஹமாத்த அளவு         = 1,81,860 மீ3 

ஒரு நாலளக்கு ஹமாத்த லாரிகள் டலாடு   = 1,81,860 மீ3 / 6மீ3 

                    = 30,310 Lorry loads 

 = 9,767  / 5years 

 = 6,062 / 300 days 

சாதாைணக் கல்             = 20 - 21 லாைி மலாடு/நாள் 

மூன்று ஆண்டுகளில் அகை்ைப்பட டவண்டிய கிராவல்களின் ஹமாத்த 

அளவு                  = 26,676 மீ3  

ஒரு நாலளக்கு ஹமாத்த லாரிகள் டலாடு   26,676 m3 / 6m3 

                    = 4,446 Lorry loads 

= 4,446 / 3  

= 1,482 / 300 days 

ஒரு நாலளக்கு கிராவல் சுலம       = 5 லாரி டலாடு 

மூன்று வருடங்களில் அகற்றப்பட மவண்டிய பவதை்டு 

கிைாவல்களின் பமாத்த அளவு = 29,736 m3` 

எனமவ ஒரு நாரளக்கு பமாத்த லாைி சுரமகள் = 29,736 m3 

/ 6m3 

= 4,956 லாைி சுரமகள் 

= 4,956/ 3 

= 1,652 / 300 நாட்கள் 

நாபளான்றுக்கு பவதை்டு கிைாவல் சுரம = 5-6 லாைிகள் 

ஒரு நாரளக்கு 
 

 

 

 

 

 

 

திட்டம் - 2 

 

ஒரு லாரி டலாடு              = 6மீ3 (டதாராயமாக) 

டவலல நாட்களின் ஹமாத்த எண்ணிக்லக  = 300 நாட்கள் ஆண்டுக்கு 

இந்த ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்தில் எடுக்க  

டவண்டிய ஹமாத்த அளவு         = 1,78,250 மீ3 

ஒரு நாலளக்கு ஹமாத்த லாரிகள் டலாடு   = 1,78,250 மீ3 / 6மீ3 

                    = 29,708 Lorry loads 

 = 29,708 / 5years 

 = 5,942 / 300 days 

சாதாைணக் கல்             = 20 -லாைி மலாடு/நாள் 
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மூன்று ஆண்டுகளில் அகை்ைப்பட டவண்டிய கிராவல்களின் ஹமாத்த 

அளவு                  = 11,100 மீ3  

ஒரு நாலளக்கு ஹமாத்த லாரிகள் டலாடு   11,100 m3 / 6m3 

                    = 1,850 Lorry loads 

= 1,850 / 3  

= 671 / 300 days 

ஒரு நாலளக்கு கிராவல் சுலம       = 2 லாரி டலாடு 

மூன்று வருடங்களில் அகற்றப்பட மவண்டிய பவதை்டு 

கிைாவல் பமாத்த அளவு = 10,500 m3` 

எனமவ ஒரு நாரளக்கு பமாத்த லாைி சுரமகள் = 10,500 m3 

/ 6m3 

= 1,750 லாைி சுரமகள் 

= 1,750 / 3 

= 583 / 300 நாட்கள் 

நாபளான்றுக்கு பவதை்டு கிைாவல் சுரம = 2 லாைிகள் ஒரு 

நாரளக்கு 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 திட்ட பசலவு 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் குவாரியின் 

மதிப்பிடப்படட் ஹசலவு ரூ. 41,83,000/- திட்டம் - 1& 43,18,000 – திட்டம் – 2 
பிரித்து கீடழ அட்டவலணயில் ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளது.   

 

அட்டவரண 2.5: திட்டச ்பசலவின் மதிப்பீடு 

திட்ட ஹசலவு (A) ரூ. 37,21,000/- ரூ. 38, 53,000/- 

EMP ஹசலவு (B) ரூ. 3,80,000/- ரூ. 3,80,000/- 

ஹமாத்த திட்டச ்ஹசலவு (A+B) ரூ. 41,01,000 ரூ. 42, 33,000 

CER ஹசலவு (2.0%) ரூ. 82,000/- ரூ. 85,000/- 

ஹமாத்த ஹசலவு ரூ. 41,83,000/- ரூ. 43, 18,000/- 
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2.6 பைாமைிப்பு மதரவ 

அருகிலுள்ள நகரத்தில் அலமந்துள்ள டசலவ லமயங்களில் அலனத்து 

உபகரணங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு டமை்ஹகாள்ளப்படும். 

டதாண்டுதல், ஹவடித்தல், ஏை்றி மை்றும் டிப்பர/்டம்பர ் கலலவலயப் 

பயன்படுத்தி, சுரங்கச ் ஹசயல்பாட்டின் முன்ஹமாழியப்பட்ட முலை 

திைந்த குழி குவாரி ஆகும். பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரங்கள் 

டமை்பரப்பு துலளயிடல், எக்ஸ்கடவசன், தண்ணீர ் டடங்கர ் ஏை்றுதல் 

மை்றும் டபாக்குவரத்து ஆகும்.  

2.7 பகுதியின் புவியியல் 

2.7.1 பிைாந்திய புவியியல் 

தீபகை்ப க்னீஸ் பழலமயான பாலை அலமப்புகலள உருவாக்குகிைது, 

இதில் சாரட்னாலகட்டின் ஹபரிய உருவாக்கம் சமீபத்திய நான்காம் 

பகுதி உருவாக்கத்தின் ஹசழுலமயான திரட்சியுடன் உள்ளது. பிராந்திய 

அளவில் சாரட்னாக்லகட் பகுதி N400E – S400W உடன் SE600 டநாக்கி 

சாய்வாகவும் உள்ளது. 
இந்தப் பகுதியில் உள்ள பாலைகளின் ஹபாதுவான புவியியல் 

வரிலசகள் கீடழ ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளன: 

 

   பிராந்திய அடுக்கு வரிலச: 

             

            சமீத்திய  -      குவாடட்ரன்ரி உருவாக்கம் (கிராவல்) 

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

           ஆரக்்கியன் -      சாரட்னாலகட ்

                    தீபகை்ப க்னீஸ் வளாகம் 

 

ஆய்வுப் பகுதியில் சமீபத்திய வயது குவாட்டரன்ரி உருவாக்கம் 

உள்ளது, இது தீபகை்ப க்னீஸ் வளாகத்துடன் ஹதான்லமயான 

காலத்லதச ் டசரந்்த க்ராடனாலகடட்ுகளால் அடிக்டகாடிடட்ுக் 

காட்டப்படட்ுள்ளது.    

2.7.2  உள்ளூை் புவியியல் 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தட்லடயான நிலப்பரப்பாகும். 

சாய்வு ஹதன்கிழக்கு டநாக்கி ஹமன்லமயாகவும், இப்பகுதியின் உயரம் 

சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 334 மீ உயரத்தில் உள்ளது. 

இப்பகுதியானது 2 மீ தடிமன் ஹகாண்ட கிராவல், 2 மீ தடிமன் ஹகாண்ட 

ஹவதரட்ு கிராவல் மை்றும் அலதத் ஹதாடரந்்து தை்டபாதுள்ள குவாரி 
குழியிலிருந்து ஹதளிவாக ஊகிக்கப்படும் பாரிய சாரட்னாலகட் 
ஆகியவை்ைால் மூடப்படட்ிருக்கும். புவியியல் வலரபடம் படம் 2.2 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளது. 
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2.8 புவியியல் 

ஆய்வுப் பகுதி குன்றுகலளக் ஹகாண்ட எஞ்சிய மலலயின் ஒரு 

பகுதியாகும். ஹபரும்பாலான பகுதி ஹபடிஹமன்ட் மை்றும் ஹபடிப்ஹளய்ன் 

மூலம் மூடப்படட்ுள்ளது. 10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதியின் புவியியல் 

வலரபடம் படம் 2.3 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. 

 
 

படம் 2.2: புவியியல் ஆய்வுப் பகுதி 
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 படம் 2.3: ஆய்வுப் பகுதியின் புவியியல் 

 

 

2.9 லித்தாலஜி 

    ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஹவவ்டவறு புவியியல் அடுக்குகளின் 

இருப்பு நிலத்தடி வரிலசயானது லித்தாலஜி எனப்படும் 

வாரத்்லதயுடன் விவரிக்கப்படுகிைது. ஆய்வுப் பகுதியானது டமல் மண், 

வானிலல மை்றும் புதிய அடுக்குகளான ஹநய்ஸ், சாரட்னாலகட் 
ஆகியவை்லைக் ஹகாண்டுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியின் கை்சிலல 

விவரங்கள் ஆய்வுப் பகுதி முழுவதும் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட துலளப் 

பதிவுகளிலிருந்து அறியப்படுகின்ைன. ஹவவ்டவறு துலள பதிவுகளின் 

லித்டதாலாஜிக்கல் விவரங்கள் அட்டவலண 2.6, லித்தாலஜி 

விவரங்களில் ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளன 
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படம் 2.4: லித்தாலஜி ஆஃப் ஸ்டடி ஏைியா 

 

2.10 இயற்பியல் மற்றும் வடிகால் முரற 

• திருப்பூர ் மாவட்டத்தின் ஹதை்குப் பகுதி டமை்குத் ஹதாடரச்ச்ி 

மலலகளின் (ஆலனமலல, சிறுமுக மலல, நீலகிரி, ஹபாலுவாம்பட்டி, 

ஜனகல் மை்றும் ஹவள்ளிகிரி) மலலத்ஹதாடரக்ளால் சூழப்படட்ுள்ளது, 

டமலும் மாவட்டத்தின் மை்ை பகுதிகள் டமை்கிலிருந்து கிழக்காக 

படிப்படியாக அலல அலலயான சமஹவளிச ்சரிலவக் ஹகாண்டுள்ளது. 

• மாவட்டத்தில் பாயும் முக்கிய ஆறுகள் ஹநாய்யல் மை்றும் அமராவதி, 

காவிரிப் படுலகயின் கீழ் வருகின்ைன. 

• சின்னார ் மை்றும் டதனார ் ஆறுகள் அமராவதி ஆை்றின் முக்கிய 

துலண நதியாகும், இது மாவடட்த்தின் முக்கிய நீரப்்பாசன 

ஆதாரமாகும். 

• நல்லார ் மை்றும் பாலாறு ஆறுகள் பரம்பிக்குளம்-ஆலியாறு 

படுலகயில் உள்ளது. 

• அமராவதி அலண மை்றும் திருமூரத்்தி அலண இரண்டும் 

மாவட்டத்தின் முதன்லமயான நீரப்்பாசன ஆதாரமாக உள்ளது, 

அடதசமயம் உப்பார ் அலணயானது பருவகால மலழயினால் நீர ்

ஹபறும் மை்ஹைாரு அலணயாகும். 
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2.11 சுைங்கத்தின் விவைங்கள் 

குவாரியானது ஹபஞ்சின் உயரம் அதிகபட்சமாக 5மீ வலர இருக்கும் 

வலகயிலும், ஹபஞ்சுகளின் அகலம் உயரத்லத விட அதிகமாகவும், 

கிலடமட்டத்தில் இருந்து 45° சாய்வாக இருக்கும் வலகயிலும் 

வடிவலமக்கப்படும். துலளயிடுதல் மை்றும் ஹவடிக்கும் நுட்பத்தின் 

உதவியுடன் சுரங்கம் ஹசய்யப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 குவாைியின் இருப்பு மதிப்பீடு & ஆயுள் 

2.12.1 இருப்பு மதிப்பீடு 

தாது இருப்புக்களின் மதிப்பீடு புவியியல் குறுக்குஹவட்லடப் 

பயன்படுத்தி வழக்கமான இலண குறுக்கு ஹவடட்ு முலை மூலம் 

ஹசய்யப்படுகிைது. தாது பகுதி ஸ்டிலரக் மூலம் புவியியல் 

குறுக்குஹவடட்ுகள் தயாரிக்கப்படுகின்ைன. ஒவ்ஹவாரு குறுக்கு 

பிரிவிலும் உள்ள தனிப்பட்ட லித்டதா அலகுகளின் பரப்பளவு 

தனித்தனியாக கணக்கிடப்படுகிைது. குறுக்குஹவடட்ுக்கு இலடடய 

உள்ள ஹதாகுதி, இலண குறுக்குஹவட்டின் சராசரி பரப்பளவு அதாவது 

((S1+S2)/2) மை்றும் பிரிவு இலடஹவளிலய ஹபருக்குவதன் 

அடிப்பலடயில் வருகிைது. டமலும் ஹமாத்த அடரத்்தியால் 

ஹபருக்குவதன் மூலம் டன்டனஜ் வருகிைது. 

2.12.2 புவியியல் இருப்புக்கள் 

தாது பகுதி ஸ்டிலரக் மூலம் புவியியல் குறுக்குஹவடட்ுகள் 

தயாரிக்கப்படுகின்ைன. ஒவ்ஹவாரு குறுக்கு பிரிவிலும் உள்ள 

தனிப்படட் லித்டதா அலகுகளின் பரப்பளவு தனித்தனியாக 

கணக்கிடப்படுகிைது. பிரிவு வாரியாக, ஹதாகுதி கணக்கிடப்படட்ு மீ3 
ஆல் ஹபருக்கப்படுகிைது. MT இல் சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல்யின் 

வளத்லதக் கணக்கிட, ஹதாகுதி 2.5MT/m3 (ஹமாத்த அடரத்்தி) ஆல் 

ஹவடித்தல் துலளயிடல் 

சாதாரணக் கல் 
கிராவல் 

எக்ஸ்கடவசன் 

சுைங்க பசயல்முரறயின் திடட் வரைபடம் 

 

சாதாரணக் கல்லல பிடஹ்ெட்டிலிருந்து 

டதலவப்படும் ஹநாறுக்கிக்கு ஏை்றுதல் 

ஜல்லிக்கை்கள் அகை்ைப்பட்டு, தாழ்வான 

பகுதிகலள நிரப்பவும், சமன் ஹசய்யவும் 

பயன்படுத்தப்படும் 
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ஹபருக்கப்படுகிைது. The total தை்டபாதுள்ள குவாரி குழிகலள கழித்த 

பிைகு ஹமாத்த புவியியல் வளங்கள் கணக்கிடப்படுகின்ைன. குவாரி 
குத்தலகப் பகுதியில் கிலடக்கும் ஹமாத்த புவியியல் இருப்பு 

அட்டவலண 2.7 இல் ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளது.  

அட்டவரண 2.7a: கிரடக்கும் புவியியல் ரகயிருப்பின் சுருக்கம் -

திட்டம் - 1 

பிைிவு பபஞ்ச ்
நீளம் 

(மீ) 
அகலம் 

(மீ) 
ஆழம் 

(மீ) 

சாதாைணக் கல்லின் 

புவியியல் இருப்பு 

(மீ3)100% 

பவதை்டு 

கிைாவல்) 
கிராவல் 

XY-AB 

i 194 100 2 - - 38800 

ii 194 100 2 - 38800 - 

iii 194 100 5 97000 - - 

iv 194 100 5 97000 - - 

v 194 100 5 97000 - - 

vi 194 100 5 97000 - - 

Total 388000 38800 38800 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்படட் சுரங்கத் திடட்ம் 

கிராவல்யின் கிலடக்கும் புவியியல் வளங்கள்      : 38,800 m3 

ஹவதரட்ு கிராவல்யின் கிலடக்கும் புவியியல் வளங்கள் : 38,800 m3 

சாதாரணக் கல்லின் கிலடக்கும் புவியியல் வளங்கள் : 3,88,000 m3 

 

அட்டவரண 2.7b: கிரடக்கும் புவியியல் ரகயிருப்பின் சுருக்கம் -

திட்டம் - 1 

பிைிவு பபஞ்ச ் நீளம் (மீ) 
அகலம் 

(மீ) 
ஆழம் 

(மீ) 

சாதாைணக் கல்லின் 

புவியியல் இருப்பு 

(மீ3)100% 

பவதை்டு 

கிைாவல்) 
கிராவல் 

 i 84 91 2 - - 15288 

XY-AB 

i 84 91 2 - 15470 - 

ii 85 91 2 - - - 

iii 85 91 5 38675 - - 

iv 85 91 5 38675 - - 

v 85 91 5 38675 - - 

vi 85 91 5 38675 - - 

vii 85 91 5 38675 - - 

viii 85 91 5 38675 - - 

Total 270725 15470 15288 

 i 8 16 2 - - 256 

XY-CD 

i 8 16 2 - 256 - 

ii 8 16 5 640 - - 

iii 9 18 5 810 - - 

iv 143 84 5 60060 - - 

v 143 84 5 60060 - - 
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பிைிவு பபஞ்ச ் நீளம் (மீ) 
அகலம் 

(மீ) 
ஆழம் 

(மீ) 

சாதாைணக் கல்லின் 

புவியியல் இருப்பு 

(மீ3)100% 

பவதை்டு 

கிைாவல்) 
கிராவல் 

vi 143 84 5 60060 - - 

vii 143 84 5 60060 - - 

viii 143 84 5 60060 - - 

Total 301750 256 256 

 Grand Total 572475 15726 15544 
 

கிராவல்யின் கிலடக்கும் புவியியல் வளங்கள்      : 15,544 m3 

ஹவதரட்ு கிராவல் கிலடக்கும் புவியியல் வளங்கள் : 15,726 m3 

சாதாரணக் கல்லின் கிலடக்கும் புவியியல் வளங்கள் : 5,72,475 m3 

 

 

 

 

2.12.3 சுைண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 

ஹபஞ்சுகள் அலமப்பது, உள் எல்லலயில் சட்டப்பூரவ் பாதுகாப்பு 

தூரத்லத விடட்ு ஹவளிடயறுவது, ஹபஞ்சுகளிடலடய சுரங்கப் பூடட்ுகள், 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம், ஏை்றுக்ஹகாள்ளப்படட் ஹபஞ்ச ் சாய்வு 

டபான்ைவை்றின் காரணமாக சுரங்கக் லகயிருப்பு 

கடட்ுப்படுத்தப்படுகிைது. பாதுகாப்பான தூரம், ஹபஞ்சுகள் மை்றும் 

இருக்கும் குழி ஆகியவை்றில் சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் 

தடுக்கப்படட்ுள்ளது. சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் கட்டிடக் கல் 

இருப்புக்கள் கீடழ ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண 2.8a: சுைண்டக்கூடிய இருப்புச ்சுருக்கம் 

பிைிவு பபஞ்ச ்நீளம் (மீ) அகலம் (மீ) ஆழம் (மீ) 
சாதாைணக் கல்லின் 

சுைண்டக்கூடிய இருப்பு 

(மீ3)100% 

வானிரல 

கிைாவல் 

(மீ3) 
கிைாவல் 

XY-AB 

i 177 84 2 - - 29736 

ii 171 78 2 - 26676 - 

iii 167 74 5 61790 - - 

iv 157 64 5 50240 - - 

v 147 54 5 39690 - - 

vi 137 44 5 30140 - - 

Total 181860 26676 29736 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்படட் சுரங்கத் திடட்ம் 

 

கிராவல்யின் ஹமாத்த சுரங்க இருப்பு : 29,736 மீ3 

ஹவதரட்ு  கிராவல்யின் ஹமாத்த சுரங்க இருப்பு : 26,676 மீ3 
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சாதாரண கல் 1,81,860 மீ3 சுரங்கம் மீட்கக்கூடிய ஹமாத்த இருப்புக்கள் 
 

100% மீட்பு விகிதத்தில் 1,81,860 m3 சாதாரண கல் மை்றும் 29,736 m3 

கிராவல் மை்றும் 26,676 m3 ஹவதரட்ு கிராவல் 24m ஆழம் வலர (2m Gravel 

+ 2m Weathered Gravel Stone + 20m) டதாண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 

கணக்கிடப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 2.8b: சுைண்டக்கூடிய இருப்புச ்சுருக்கம் 

பிைிவு பபஞ்ச ்
நீளம் 

 (மீ) 
அகலம் 

 (மீ) 
ஆழம்  

(மீ) 

சாதாைணக் கல்லின் 

சுைண்டக்கூடிய 

இருப்பு (மீ3)100% 

பவதை்டு 

கிைாவல் 

(மீ3) 
கிைாவல் 

XY-AB 

i 75 74 2 - - 11100 

i 75 70 2 - 10500 - 

ii 70 60 2 21000 - - 

iii 65 50 5 16250 - - 

iv 60 40 5 12000 - - 

v 55 30 5 8250 - - 

vi 50 20 5 5000 - - 

vii 45 10 5 2250 - - 

Total 64750 10500 11100 

XY-CD 

iv 130 57 5 37050 - - 

v 125 47 5 29375 - - 

vi 120 37 5 22200 - - 

vii 115 27 5 15525 - - 

viii 110 17 5 9350 - - 

Total 113500 - - 

 Grand Total 178250 10500 11100 

 

கிராவல்யின் ஹமாத்த சுரங்க இருப்பு : 11,100 மீ3 

ஹவதரட்ு  கிராவல்யின் ஹமாத்த சுரங்கம் இருப்பு : 10,500 மீ3 

சாதாரண கல் 1,78,250 m3 ஹமாத்த சுரங்கம் மீட்கக்கூடிய இருப்புக்கள் 

 

2.12.4 குவாைியின் எதிை்பாைக்்கப்பட்ட வாழ்க்ரக 

முன்ஹமாழியப்பட்ட குவாரியின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆயுள் 5 ஆண்டுகள். 

2.13 சுைங்க முரற 

சுரங்க முலை அலனத்து கிளஸ்டர ் குவாரிகளுக்கும் ஹபாதுவானது, 

ஓபன்காஸ்ட் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலையானது ஹபஞ்ச ்

உயரத்திை்கு குலையாத ஹபஞ்ச ்அகலத்துடன் 5.0 மீடட்ர ்உயர ஹபஞ்லச 

உருவாக்குவதன் மூலம் முன்ஹமாழியப்படுகிைது. இருப்பினும், 

சாதாரணக் கல் குவாரிலயப் ஹபாறுத்த வலரயில், டமடல உள்ள 

ஒழுங்குமுலை 106 (2) (b) இன் விதிகலளக் கலடப்பிடிப்பது, சுரங்கப் 
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பிரசச்லனகளுடன் இலணந்த பல்டவறு உள்ளாரந்்த ஹபட்டரா மரபணு 

காரணிகளால் அரிதாகடவ சாத்தியமாகும். எனடவ, குவாரிச ் சட்டம் - 

1952 இன் கீழ், MMR-1961 இன் 106 (2) (b) விதிமுலைகளுடன் டதலவயான 

ஏை்பாடுகள் கிலடக்கப்ஹபை, சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரிடமிருந்து 

டமை்கண்ட ஒழுங்குமுலை விதிகளுக்குத் தளரவ்ு ஹபை 

உத்டதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

டமல் அடுக்கு (கிராவல்) லெட்ராலிக் எக்ஸ்கடவசன் மூலம் டநரடியாக 

டதாண்டி டிப்பரக்ளில் டநரடியாக ஏை்ைப்படட்ு டதலவப்படும் 

வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு விை்கப்படும். சாதாரணக் கல் என்பது ஒரு 

பாத்டதாலித் உருவாக்கம் மை்றும் தாய் பாலையில் இருந்து கணிசமான 

அளவு பாலைகலள பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ொமர ் துலளயிடுதலின் 

மூலம் டமை்ஹகாள்ளப்படும் மை்றும் ஹவடிப்பதை்கு ஸ்லரி 
ஹவடிமருந்துகள் பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிடரக்கரஸ்் யூனிடட்ுடன் 

இலணக்கப்பட்ட லெட்ராலிக் எக்ஸ்டகடவட்டரக்ள் ஹபரிய 

பாலைகலள உலடத்து டதலவயான அளவு துண்டுகளாக உலடத்து 

இரண்டாம் நிலல ஹவடிப்லபத் தவிரக்்கவும், பக்ஹகட் யூனிடட்ுடன் 

இலணக்கப்பட்ட லெட்ராலிக் எக்ஸ்கடவட்டர ் டிப்பரக்ளில் 

சாதாரணக் கல்லல ஏை்ைவும், பின்னர ் கல்லல பிட்ஹெட்டில் இருந்து 

அருகிலுள்ள ஹநாறுக்கிகளுக்கு ஹகாண்டு ஹசல்லவும் 

பயன்படுத்தப்படும். 

 

2.14 மமல் மண், அதிக சுரமகரள அகற்றுதல் மற்றும் 

கழிவு நீை் 
 

➢ மமல் மண் 

இந்த முன்ஹமாழியப்பட்ட தளத்தில் டமல் மண் இல்லல. 
 

அதிக சுலம 

திட்டம் 1 

2மீ ஆழம் வலர சுமார ் 29,736 மீ3 அளவுள்ள கிராவல் உருவாக்கம் 

மை்றும் 2மீ ஆழம் வலர சுமார ் 26,676 மீ3 வலர ஹவதர ் கிராவல் 

உருவாக்கம் வடிவில் உள்ள டமலடுக்கு. தாழ்வான பகுதிகலள 

நிரப்புவதை்கும் சமன் ஹசய்வதை்கும் கிராவல் மை்றும் ஹவதர ்கிராவல் 

டநரடியாக டிப்பரக்ளில் ஏை்ைப்படும். டதாண்டிய சாதாரண கல் (100%) 

டதலவப்படும் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு டநரடியாக டிப்பரக்ளில் 

ஏை்ைப்படும். இந்த திட்ட காலத்தில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்லல, எனடவ கழிவுகலள அகை்றுவது ஏை்படாது. 
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திட்டம் 2 

2மீ ஆழம் வலர சுமார ் 11,100 மீ3 அளவுள்ள கிராவல் உருவாக்கம் 

மை்றும் 2மீ ஆழம் வலர சுமார ் 10,500 மீ3 வலர ஹவதர ் கிராவல் 

உருவாக்கம் வடிவில் உள்ள டமலடுக்கு. தாழ்வான பகுதிகலள 

நிரப்புவதை்கும் சமன் ஹசய்வதை்கும் கிராவல் மை்றும் ஹவதர ்கிராவல் 

டநரடியாக டிப்பரக்ளில் ஏை்ைப்படும். டதாண்டிய சாதாரண கல் (100%) 

டதலவப்படும் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு டநரடியாக டிப்பரக்ளில் 

ஏை்ைப்படும். இந்த திட்ட காலத்தில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்லல, எனடவ கழிவுகலள அகை்றுவது ஏை்படாது. 

 

 கழிவு நீர ்

 குவாரி குத்தலக பகுதியில் இருந்து எந்த ஹசயல்முலை கழிவுகளும் 

உை்பத்தி ஹசய்யப்படாது. சுரங்க அலுவலகத்தில் இருந்து ஹவளிடயறும் 

வீடட்ுக் கழிவுகள் ஹசப்டிக் டடங்க் மை்றும் சாக் பிட்களில் 

ஹவளிடயை்ைப்படுகிைது. 

திடமான திரவம் மை்றும் வாயு வடிவில் எந்த நசச்ுக் கழிவுகளும் 

உருவாகும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல மை்றும் கழிவுகலள 

சுத்திகரிக்க டவண்டிய அவசியமில்லல.. 

2.15 உற்பத்தி விவைங்கள் 

ஆண்டு வாரியாக இப்பகுதியில் இருந்து சாதாரணக் கல் மை்றும் 

கிராவல் உை்பத்தி அதிகபட்ச ஹகாள்ளளவு வலர இருக்கும். மீட்பு 

காரணி 100% வலர உள்ளது, எனடவ எந்த கழிவுகளும் 

உருவாக்கப்படாது. டதாண்டப்படட் அலனத்து அளவுகளும் 

விை்பலனக்கு உள்ளன. குவாரி திட்ட காலத்தில் முன்ஹமாழியப்பட்ட 

வளரச்ச்ி மை்றும் உை்பத்தியின் சுருக்கம் அட்டவலண 2.9 இல் 

ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. திட்ட காலத்தில் குவாரி வளரச்ச்ிலயக் 

காடட்ும் திட்டம் படம் 2.5 இல் ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளது.  

 

அட்டவரண 2.9a: ஆண்டு வாைியான வளைச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தி 

பிைிவு ஆண்டு பபஞ்ச ்
நீளம் 

(மீ) 

அகலம் 

(

மீ
) 

ஆழம் 

(மீ) 

சாதாைணக் 

கல்லின் 

மீட்கக்கூடிய 

இருப்பு (மீ3) 

100% 

பவதை்
டு 

கிைாவல் 

(மீ3) 

கிைாவல் 

 (மீ3) 

XY-

AB 

 

I i 63 84 2 - - 10584 

ii 57 78 2 - 8892 - 

iii 53 74 2 19610 - - 

iv 43 64 5 13760 - - 

 Total 33370 8892 10584 
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பிைிவு ஆண்டு பபஞ்ச ்
நீளம் 

(மீ) 

அகலம் 

(

மீ
) 

ஆழம் 

(மீ) 

சாதாைணக் 

கல்லின் 

மீட்கக்கூடிய 

இருப்பு (மீ3) 

100% 

பவதை்
டு 

கிைாவல் 

(மீ3) 

கிைாவல் 

 (மீ3) 

II i 50 84 2 - - 8400 

ii 50 78 2 - 7800  

iii 50 74 2 18500 - - 

iv 50 64 5 16000 - - 

 Total 34500 7800 8400 

III i 64 84 2 -  10752 

ii 64 78 2 - 9984 - 

iii 64 74 5 23680 - - 

iv 24 64 5 7680 - - 

 Total 31360 9984 10752 

XY-

CD 

IV iv 40 64 5 12800 - - 

v 105 54 5 28350 - - 

Total 41150 - - 

V v 42 - - 11340 - - 

vi 137 - - 30140 - - 

  Total 41480 - - 

  Grand Total 181860 26676 29736 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்படட் சுரங்கத் திடட்ம் 

ஹமாத்த முன்ஹமாழியப்பட்ட கிராவல் இருப்புக்கள் : 29,736 மீ3 

ஹமாத்த முன்ஹமாழியப்பட்ட வானிலல கிராவல் இருப்புக்கள் : 26,676 

மீ3 

டதாராயமான கல்லின் ஹமாத்த முன்ஹமாழியப்பட்ட மீட்கக்கூடிய 

இருப்புக்கள் : 1,81,860 மீ3 

 

அட்டவரண 2.9b: ஆண்டு வாைியான வளைச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தி 

பிைிவு ஆண்டு பபஞ்ச ்
நீளம் 

(மீ) 
அகலம் 

(மீ) 
ஆழம் 

(மீ) 

சாதாைணக் 

கல்லின் 

மீட்கக்கூடிய 

இருப்பு (மீ3) 

100% 

பவதை்டு  

கிைாவ
ல் (மீ3) 

கிைாவல் 

 (மீ3) 

XY-AB 

 

I i 25 74 2 - - 3700 

i 25 70 2 - 3500 - 

ii 20 60 2 6000 - - 

iii 15 50 5 3750 - - 

XY-CD 
iv 85 57 5 24255   



 

78 

 

பிைிவு ஆண்டு பபஞ்ச ்
நீளம் 

(மீ) 
அகலம் 

(மீ) 
ஆழம் 

(மீ) 

சாதாைணக் 

கல்லின் 

மீட்கக்கூடிய 

இருப்பு (மீ3) 

100% 

பவதை்டு  

கிைாவ
ல் (மீ3) 

கிைாவல் 

 (மீ3) 

XY-AB 

 Total 33975 3500 3700 

II i 25 74 2 - - 3700 

i 25 70 2 - 3500 8400 

ii 25 60 5 7500 -  

iii 25 50 5 6250 - - 

XY-CD 
iv 45 57 5 12825 - - 

v 35 47 5 8225   

  Total 34800 3500 3700 

XY-AB 

 

III i 25 74 2 - - 3700 

i 25 70 2 - 3500 10752 

ii 25 60 5 7500 - - 

iii 25 50 5 6250 - - 

XY-CD 

v 90 47 5 21150 - - 

 Total 34900 3500 3700 

IV vi 120 37 5 22200 - - 

XY-AB 

 

iv 60 40 5 12000 - - 

 v 55 30 5 8250 - - 

Total 42450 - - 

V vi 50 20 5 5000 - - 

XY-CD 

vii 45 10 5 2250 - - 

vii 115 27 5 15525 - - 

viii 110 17 5 9350 - - 

  Total 32125 - - 

  Grand Total 178250 10500 11100 
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பமாத்த முன்பமாழியப்பட்ட கிைாவல் இருப்புக்கள் : 11,100 

மீ3 

பமாத்த முன்பமாழியப்பட்ட பவதை்டு கிைாவல் 

இருப்புக்கள் : 10,500 மீ3 

1,78,250 மீ3 சாதாைண கல்லின் பமாத்த 

முன்பமாழியப்பட்ட மீட்கக்கூடிய இருப்புக்கள் 

 

 

படம் 2.6 (அ): உற்பத்தி மற்றும் மமம்பாட்டுத் திட்டம்  1 
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படம் 2.6 (பி): உற்பத்தி மற்றும் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 2 
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2.16 துரளயிடுதல் மற்றும் பவடிக்கும் அளவுருக்கள் 

உலடந்த மண்டலத்திலிருந்து உை்பத்தி எக்ஸ்கடவட்டர ் உதவியுடன் 

ஹபைப்படும், அடதசமயம் சிறிய மண்டலத்திலிருந்து உை்பத்தி 

துலளயிடுதல் மை்றும் ஹவடித்தல் மூலம் ஹபைப்படும். காை்று அமுக்கி 

உதவியுடன் ஜாக் சுத்தியலால் துலளயிடுதல் ஹசய்யப்படும்.  

 

• திைலமயான துலளயிடுதலுக்காகவும், துலளயிடும் சுத்தியல் 

மை்றும் பிடட்ுகளின் ஹநரிசலலத் தவிரப்்பதை்காகவும், தளரவ்ான 

கை்பாலைகலள அகை்றுவதை்கு, துலள இடம் எக்ஸ்கடவட்டரால் 

சரியாக அலமக்கபடும். 

• 30-32 மிமீ விட்டம் மை்றும் 1.5 மீ ஆழத்தில் துலளயிடப்படும். 

• இலரசச்ல் அளலவக் குலைக்க, லநட்டரட் கலலவ மை்றும் 

மில்லிஹசகண்ட் ஹடட்டடனட்டரக்லளப் பயன்படுத்தி துலளகள் 

ஹவடிக்கப்படும். 

• 5 மீடட்ர ் ஹபஞ்ச ் உயரத்லத பராமரிக்க, முதலில் 2.5 மீட்டர ் துலண 

ஹபஞ்ச ்அலமக்கப்படும், பின்னர ்இரண்டு ஹபஞ்சக்ள் இலணக்கப்படட்ு 

5 மீட்டர ்ஹபஞ்ச ்அலமக்கப்படட்ு பராமரிக்கப்படும். 

• இலடஹவளி மை்றும் பாரம் முலைடய 1.2 மீ மை்றும் 1 மீ என 

லவக்கப்படும். 

• ஒரு ஹவடி லவத்தல்  சுமார ்30 முதல் 50 துலளகள் ஹவடிக்கும். 

• ஒரு துலளக்கு மகசூல் 1.5 x 1 x 1=1.5m³ ஆக இருக்கும்.  
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2.16.1 பவடிக்கும் முரற 

ஹவடிக்கும் முலை முை்றிலும் பாலைகளில் இருக்கும் மூடட்ுகலளப் 

ஹபாறுத்தது. டதாண்டுதல் பாலை துண்டு துண்டின் டதலவக்டகை்ப, 

சுரங்கப் ஹபாருட்களின் விரும்பிய உை்பத்தியுடன் ஹசய்யப்படுகிைது.  

 

அட்டவரண 2.10: ஒரு நாரளக்கு உற்பதத்ிக்கான பவடிப்புத் திட்டம் 

விவரங்கள் திட்டம் - 1 திட்டம் - 2 

துலளகளின் எண்ணிக்லக 106 104 

துலளயின் வடிவம் 
ஜிக்ஜாக்- பல 

வரிலசகள் 

ஜிக்ஜாக்- பல 

வரிலசகள் 

துலளகளின் சாய்வு 
கிலடமட்டத்திலிருந்து 

800 

கிலடமட்டத்திலிருந்து 

800 

கிலடப்பது (டன்) 315 310 

தூள் காரணி 
(டன்/கிடலா 

ஹவடிஹபாருட்கள்) 

6 6 

ஹமாத்த ஹவடிஹபாருள் 

டதலவ 

(கிடலா-ஸ்லரி 
ஹவடிஹபாருட்கள்) 

53 52 

அளவு/துலள (கிடலா) 0.5 0.5 

ஹடட்டடனட்டரக்ளின் 

பயன்பாடு 

25 மில்லி விநாடி 

ரிடலக்கள் 

25 மில்லி விநாடி 

ரிடலக்கள் 

ஹவடிக்கும் உருகி ஹவடிக்கும் தண்டு ஹவடிக்கும் தண்டு 

2.16.2 பவடிக்கும் அதிை்பவண் 

டதலவப்படும்டபாது பகல் 12.00 முதல் 12.30 மணி வலர மடட்ுடம 

ஹவடிலவத்தல் டமை்ஹகாள்ளப்படும். 

2.16.3  பவடிபபாருட்களின் மசமிப்புகள் 

உரிமம் ஹபை்ை டபாரட்்டபிள் ஹவடிமருந்து இதழ்கள் ஹவடிஹபாருட்கலள 

டசமிப்பதை்காக பயன்படுத்தப்படும். டதலவக்டகை்ப பிளாஸ்டிங் 

ஹசய்யப்படும். ஹவடிமருந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹவடி லவத்தல் 

நிறுவனத்தால் லகயாளப்படும் மை்றும் தை்டபாலதய 

நலடமுலைகளின்படி பதிவு ஹசய்யப்பட்ட ஹவடிமருந்து ஒப்பந்ததாரர ்

மூலம் ஹவடிப்பு டமை்ஹகாள்ளப்படும். "MMR 1961" இன் படி மை்றும் DGMS 

இன் அனுமதியுடன் அலனத்து பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலளயும் 

பின்பை்றுவதன் மூலம் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடி லவத்தல் 
முன்ஹமாழியப்பட்டது. 
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2.16.4 தற்காப்பு நடவடிக்ரககள் 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட மை்றும் உரிமம் ஹபை்ை இதழில் 

ஹவடிஹபாருட்கலள சரியான மை்றும் பாதுகாப்பான டசமிப்பு. 

• DGMS வழங்கிய பிளாஸ்டரின் தகுதிச ் சான்றிதலழக் ஹகாண்ட 

திைலமயான பிளாஸ்டரக்ளால் ஹவடிஹபாருட்கலள சரியான, 

பாதுகாப்பான மை்றும் கவனமாக லகயாளுதல் மை்றும் 

பயன்படுத்துதல். 

• அங்கீகரிக்கப்படாத நுலழவு மை்றும் தீப்ஹபட்டி, விளக்குகள், 

ஹமாலபல் டபான்கள் டபான்ைவை்லை எடுத்துச ் ஹசல்வலதத் தடுக்க 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரக்லளச ் சரிபாரப்்பதை்கு முலையான 

பாதுகாப்பு அலமப்பு. 

• வகுப்பு 2 இன் ஹவடிமருந்துகள் அவை்றின் அசல் டகட்ரிடஜ்் 

டபக்கிங்கில் பயன்படுத்தப்படும், டமலும் ஹவவ்டவறு அளவிலான 

ஹகட்டிகலள தயாரிப்பதை்கான ஹவடிஹபாருலள அகை்றுவதை்காக 

அத்தலகய ஹகட்டிலய ஹவட்டக்கூடாது. 

• ஹடட்டடனடட்ரக்ள் சிைப்பு ஹகாள்கலன்களில் அனுப்பப்படும். இலவ 

மை்ை ஹவடிஹபாருட்களுடன் ஹகாண்டு ஹசல்லப்படாது. 

• ஹவடிமருந்துகள் நிரப்பப்படட் துலளகள் ஹவடிக்கும் வலர 

கவனிக்கப்படாமல் விடப்படாது. 

• சாரஜ்் ஹசய்யத் ஹதாடங்கும் முன், லசரன்கள் மூலம் ஹதளிவாகக் 

டகட்கக்கூடிய எசச்ரிக்லக சிக்னல்கள் வழங்கப்படும், இதனால் 

அருகில் உள்ளவரக்ள் தஞ்சம் அலடயலாம். 

• பகல் டநரத்தில் மடட்ுடம ஹவடிப்பு பணிகள் டமை்ஹகாள்ளப்படும். 

டமலும், இந்த திட்டத்தில், சுரங்க பணிகள் பகல் டநரத்தில் டமை்ஹகாள்ள 

உத்டதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

2.16.5 பயன்படுத்தப்படும் பவடிபபாருட்களின் வரககள் 

குழம்பு ஹவடிஹபாருட்கள் (ஒரு திரவம், ஆக்ஸிஜடனை்றிகள் மை்றும் 

எரிஹபாருளின் கணிசமான பகுதிகலளக் ஹகாண்ட ஒரு ஹவடிக்கும் 

ஹபாருள், டமலும் ஒரு தடிப்பாக்கி), NONEL / எலக்ட்ரிக் ஹடட்டடனட்டர ் & 

ஹவடிக்கும் உருகி. 

2.17 கருத்தியல் குவாைி திட்டம் 

கருத்தியல் கட்டத்தில், சுரங்கம் அகை்ைப்படட் பகுதி நீர ் டதக்கமாக 

மாை்ைப்படும் மை்றும் பாதுகாப்பு வலயமாக மாை்ைப்படும், அத்துடன் 

கருத்தியல் காலத்தில் டதாட்டத்திை்கு டமல் ஹபஞ்சுகள் 

பயன்படுத்தப்படும். பாசன டநாக்கத்திை்காக அல்லது உள்ளூர ்

மக்களின் விருப்பத்திை்டகை்ப தண்ணீலர வழங்குவதன் மூலம் 

குத்தலகதாரரின் சமூகப் ஹபாருளாதார மை்றும் ஹபருநிறுவன சமூகப் 

ஹபாறுப்பாகவும் இது ஹசயல்படும். நிலத்தடி நீலர நிரப்பவும் இது 

உதவும். குவாரி குத்தலக பகுதியின் கருத்தியல் திட்டம் மை்றும் பகுதி  
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படம் 2.7 (அ): திட்டம் 1 இன் கருத்தியல் திட்டம் 
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படம் 2.7 (பி): திட்டம் 2 இன் கருத்தியல் திட்டம் 
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2.18 குவாைி குத்தரக பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முரற 

➢ நில வடிவம் 

பயன்படுத்தப்படட் பகுதி தட்லடயான நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதி வைண்ட தரிசு 
நிலம். இப்பகுதி வன நிலத்தில் வராது. 
 

➢ நில பயன்பாடு 

இப்பகுதி விவசாயம் மை்றும் குடியிருப்புகள் இல்லாத வைண்ட தரிசு நிலம். நிலம் 
எந்த குறிப்பிட்ட தாவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படவில்லல. 
 

➢ நில உரிலம 

திட்டம் 1 

அது படட்ா நிலம். விண்ணப்பதாரர ்திரு.டக.முருகசாமி மை்றும் திருமதி.எம்.திலகவதி 
ஆகிடயாரின் ஹபயரில், படட்ா எண். 456 இல் கூட்டாக பதிவு ஹசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 

திட்டம் 2 

இந்த நிலம் விண்ணப்பதாரரின் ஹபயரில் (திரு.வி.மருதாசச்லம்), பட்டா எண். 2859-ல் 
பதிவு ஹசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 

சுரங்க குத்தலக பகுதியின் தை்டபாலதய மை்றும் முன்ஹமாழியப்படட் நில 
பயன்பாட்டு முலை கருத்துரு நிலல வலர ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது  

கருத்தியல் நிலல வலர குவாரி குத்தலகப் பகுதியின் தை்டபாலதய மை்றும் 
முன்ஹமாழியப்படட் நில பயன்பாட்டு முலை அட்டவலண 2.11 இல் 
ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவரண 2.11: குவாைி குத்தரகப் பகுதியின் தற்மபாரதய 

மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட நில பயன்பாட்டு முரற திட்டம் - 1 

வ. 

எண் 
விளக்கம் 

தற்மபாரதய பகுதி 

(பெக்மடை்) 

இந்த குவாைி காலத்தின் 
முடிவில் உள்ள பகுதி 

(பெக்மடை்) 

1.  
குவாரிக்கு உட்படட் 

பகுதி 
Nil 1.52.0 

2.  உள்கட்டலமப்பு Nil 0.01.0 

3.  சாலலகள் Nil 0.02.0 

4.  பசுலம அரண் Nil 0.15.0 

5.  
பயன்படுத்தப்படாத 

நிலம் 
1.96.0 0.26.0 

பமாத்தம் 4.16.23 1.96.0 
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அட்டவரண 2.11: குவாைி குத்தரகப் பகுதியின் தற்மபாரதய 

மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட நில பயன்பாட்டு முரற திட்டம் - 1 

வ. 

எண் 
விளக்கம் 

தற்மபாரதய பகுதி 

(பெக்மடை்) 

இந்த குவாைி காலதத்ின் 

முடிவில் உள்ள பகுதி 

(பெக்மடை்) 

1.  
குவாரிக்கு உட்படட் 

பகுதி 
0.82.5 1.49.0 

2.  உள்கட்டலமப்பு Nil 0.01.0 

3.  சாலலகள் 0.02.0 0.02.0 

4.  பசுலம அரண் Nil 0.17.0 

5.  
பயன்படுத்தப்படாத 

நிலம் 
1.18.0 0.33.5 

Total பமாத்தம் 2.02.5 

 

குவாரி மூடப்படும் வலர குவாரி இயக்கத்துடன், சுரங்க குத்தலக 

பகுதிக்குள் பாதுகாப்பு மண்டலம் மை்றும் டமல் ஹபஞ்சுகளில் 

ஹபாருத்தமான பூரவ்ீக இனங்கள் ஹகாண்ட டதாட்டங்கள் படிப்படியாக 

டமை்ஹகாள்ளப்படும். 

 

 

2.19  தள மசரவகள் 

சுரங்கங்களில் பின்வரும் தள டசலவகள் வழங்கப்படும்: 

➢ சுை்றுசச்ுவர:் ஹபாதுமக்கள் கவனக்குலைவாக நுலழவலதத் 

தடுக்கும் வலகயில் குவாரி குழிலயச ் சுை்றி டவலி அலமத்து 

கால்நலடகள் விலல அதிகமாக இருக்கும். 

➢ ஹதாழிலாளர ் ஹகாட்டலக: அலர நிரந்தர அலமப்பாக கட்டப்பட்ட 

ஹதாழிலாளர ்ஹகாட்டலக. 

➢ சுகாதார வசதி: வசதியாக அணுகக்கூடிய இடங்களில் டபாதுமான 

கழிவலை மை்றும் சிறுநீர ்கழிப்பலை வசதிகள் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

➢ மை்ை ஹபாருட்கள்: முதலுதவி அலை மை்றும் பாகங்கள் 

➢ ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு குடிநீர ் வசதி: அலனத்து 

ஹதாழிலாளரக்ளுக்கும் டபக்டகஜ் ஹசய்யப்படட் குடிநீர ் வழங்கப்படும். 

டவலல ஹசய்யும் ஷிப்ட் முழுவதுடம ஹசலவாகும் டபாது, வசதியாக 

அணுகக்கூடிய இடங்களில் குடிநீர ்உடனடியாகக் கிலடக்கும். 

➢ பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்: ஹெல்ஹமட், காதணிகள், கண்ணாடிகள், 

பிரதிபலிப்பு ஜாக்ஹகடட்ுகள், பாதுகாப்பு காலணிகள் டபான்ை 

அலனத்து பாதுகாப்பு கருவிகளும் விண்ணப்பதாரரின் ஹசாந்த 

ஹசலவில் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் 
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படம் 2.7: சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் - 1 
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படம் 2.7: சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் - 

2 

 
 

 

2.20 சாத்தியமான தாக்கங்கள் & தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதகமான சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மை்றும் 

தணிப்பு நடவடிக்லககள் அட்டவலண-2.12 இல் சுருக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

அட்டவரண 2.12: முன்பமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் 

மற்றும் குரறக்கும் நடவடிக்ரககள் 

சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் 
தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

காை்று தரம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

துலளயிடுதல் மை்றும் 
ஹவடிதத்ல் 

துலளயிடுதல் 
மை்றும் ஹவடிப்பு 
நடவடிகல்ககளின் 
டபாது தூசி 
உருவாகிைது 

துலளயிடும் கருவிகளில் 
தூசி கவசங்கலளப் 
பயன்படுதத்ுதல் மை்றும் 
ஈரமான துலளயிடல் 
முலைகலளப் 
பின்பை்றுதல். 
பாதகமான 
வானிலலயின் டபாது 
ஹவடிப்பலதத் 
தவிரக்க்வும். 
கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட 
ஹவடிக்கும் பயிை்சியின் 
பயன்பாடு 

பசுலம அரண் வளரச்ச்ி. 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் 
தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

பிளாக் ட்ராப் 
பிரித்ஹதடுதத்ல், ஏை்றுதல் 
/ இைக்குதல் 
நடவடிகல்ககள் 

வாகன உமிழ்வுகள் 
காரணமாக 
சுை்றுப்புை காை்றில் 
SPM/RPM அளவுகள் 
மை்றும் சுை்றுப்புை 
காை்றில் SO2/NOx 
ஹசறிவு அளவுகளில் 
அதிகரிப்பு. 

ஹவளிப்படும் பகுதி 
சுரங்க 
நடவடிகல்ககளுகக்ுத் 
டதலவயான 
குலைந்தபட்சமாக 
வலரயறுகக்ப்படும். 
டவலல ஹசய்யும் 
முகங்களில் 
அவ்வப்டபாது தண்ணீர ்
ஹதளிதத்ல், 
குவாரி இயந்திரங்களின் 
வழகக்மான தடுப்பு 
பராமரிப்பு 

கருப்பு ஹபாறியின் 
டபாகக்ுவரதத்ு 

தூசி உருவாகக்ம் 
காரணமாக SPM/RPM 
அளவில் அதிகரிப்பு 
மை்றும் வாகன 
உமிழ்வுகள் 
காரணமாக 
சுை்றுப்புை காை்றில் 
SO2/NOx ஹசறிவு 
அளவுகள். 

டபாகக்ுவரதத்ு மை்றும் 
அணுகு சாலலகளில் 
ஹதாடரந்த்ு தண்ணீர ்
ஹதளிதத்ல். 
டபாகக்ுவரதத்ு 
வாகனங்களின் 
அவ்வப்டபாது பராமரிப்பு. 
டபாகக்ுவரதத்ு 
சாலலகலள 
அவ்வப்டபாது 
பராமரிதத்ல் 

அலனத்து டிப்பரக்ளும் 
டமடல தாரப்்பாய் 
தாள்களால் மூடப்பட்டு, 
கசிவு ஏை்படுவலதத ்
தவிரக்க்ும். 

ஹபாது உபகரணங்கள் 
ஹசயல்பாடுகள் 

சுை்றுப்புை காை்றில் 
அதிகரிதத் SPM/RPM 
மை்றும் SO2/NOx 
ஹசறிவுகள். 

டீசல் என்ஜின்களில் 
இருநத்ு துகள்கள் மை்றும் 
வாயு உமிழ்லவக ்
குலைகக் அலனத்து 
உபகரணங்களின் 
வழகக்மான பராமரிப்பு. 

அலனத்து 
ஹசயல்பாடுகளும் 

காை்றில் பரவும் 
துகள்களின் 
அதிகப்படியான 
ஹதாழில்சார ்
ஹவளிப்பாடுகள். 

தூசி நிலைந்த 
ஹசயல்பாடுகள் / 
பகுதிகளில் ஹவளிப்படும் 
ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி 
முகமூடிகலள 
வழங்குதல். 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் 
தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

இலரசச்ல் 
நிலலகள் 
மை்றும் தலர 
அதிரவ்ுகள் 

ஹவடிதத்ல் அதிக உநத்ுவிலச 
இலரசச்ல் அளவுகள், 
அதிக அழுதத்ம் 
மை்றும் நில 
அதிரவ்ுகளின் 
தாகக்ங்கள் மை்றும் 
சதத்ம் ஹதாடரப்ான 
சமூக எரிசச்ல் 

சிறிய அளவிலான ஹவடி 
லவத்தல்  நடதத்ப்படும். 
தலர அதிரவ்ுகலளக ்
குலைகக் தாமதமான 
ஹடட்டடனட்டரக்லளப் 
பயன்படுத்தி 
கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட 
ஹவடிப்பு 
டமை்ஹகாள்ளப்படும். 
தாமதத்திை்கான 
கட்டணம் உகந்ததாக 
லவகக்ப்படும். 
குடியிருப்புகலள 
எதிரஹ்காள்ளும் பகுதியில் 
மஃபிள் பிளாஸ்டிங் 
டமை்ஹகாள்ளப்படும். 
குவாரி டவலல ஹசய்யும் 
பகுதியில் பணியாளரக்ள் 
யாரும் இல்லாத மதிய 
உணவு டநரதத்ில் 
(மதியம்) ஹவடி லவதத்ல் 
நடத்தப்படும். 

இயநத்ிரம்/ஹசயல்பாடுக
ள் மை்றும் பிளாக் ட்ராப் 
டபாகக்ுவரதத்ு உள்ளிட்ட 
ஹபாதுவான 
நடவடிகல்ககள். 

சதத்ம் 
ஹவளிப்பாடுகள் 
மை்றும் சுை்றுப்புை 
இலரசச்ல் அளவுகள் 
அதிகரிப்பு 
காரணமாக 
இலரசச்ல் 
அளவுகளில் 
ஹதாழில்சார ்ஆபதத்ு 
அதிகரிப்பு. 

அலனத்து சுரங்க 
இயநத்ிரங்கள் மை்றும் 
டபாகக்ுவரதத்ு 
வாகனங்களின் கால 
பராமரிப்பு 

அலனத்து குவாரி 
இயநத்ிரங்களுகக்ும் 
பயனுள்ள 
லசலன்சரக்லள 
வழங்குதல் 

அதிக சத்தம் உருவாக்கும் 
ஹசயல்பாடுகளுகக்ு 
ஆளாகும் 
ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு 
காது பிளக்குகள்/காது 
மஃப்கலள வழங்குதல் 

இலரசச்ல் திலரயாக 
ஹசயல்பட குவாரி 
குத்தலக எல்லலலய 
சுை்றி அடரத்்தியான 
டதாட்டதல்த 
உருவாக்குதல். 
வழகக்மான இலரசச்ல் 
கண்காணிப்பு 
டமை்ஹகாள்ளப்படும். 

நீர ் வளங்கள் 
மை்றும் தரம் 

நீலர நீக்குதல் நிலத்தடி நீர ் இருப்பு 
குலையும் 

சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 
ஹவளிடயறும் நிலப்பரப்பு 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் 
தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

 

ஹபறும் உடலின் 
டமை்பரப்பு/நிலத்தடி 
நீரின் தரத்தில் சரிவு. 

ஹதாட்டி / குவாரி சம்ப் 
ஆகியவை்றில் 
டசகரிகக்ப்பட்டு, தூசிலய 
அடகக்ுவதை்கும் 
டதாட்டத்துக்கும் 
பயன்படுத்தப்படும். 
முன்ஹமாழியப்பட்ட 
டவலல நீர ்
அட்டவலணலய 
ஹவட்டகக்ூடும் என்பதால் 
நிலத்தடி நீர ் இருப்பு 
பாதிகக்ப்படலாம். 
குவாரியில் இருந்து 
கழிவுநீர ் ஹவளிடயை்றும் 
ஹசயல்முலை இருகக்ாது. 
வீட்டுக் கழிவுகள் ஹசப்டிக ்
டடங்க் மை்றும் டசாக் பிட் 
அலமப்பில் 
ஹவளிடயை்ைப்படும். 
கருதத்ியல் நிலலயில், 
ஹவட்டப்பட்ட குழி நீர ்
டதகக்மாக மாை்ைப்படும், 
இது நிலதத்டி 
நீரம்ட்டதல்த ரசீாரஜ்் 
ஹசய்ய உதவும் மை்றும் 
கூடுதல் டமை்பரப்பு 
நீரந்ிலலயாக 
அருகிலுள்ள கிராம 
மகக்ளுக்கு கிலடக்கும். 

குவாரியில் தூசிலய 
அடகக்வும், டதாட்டம் 
மை்றும் வீட்டு 
உபடயாகதத்ிை்காகவும் 
தண்ணீர ்
டதலவப்படுகிைது. 

உள்நாட்டு மை்றும் 
நீரப்்பாசன 
டநாகக்ங்களுகக்ாக 
நிலத்தடி நீர ்
இருப்லபக் 
குலைத்தல். 
 

சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 
ஹவளிடயறும் நிலப்பரப்பு 
ஹதாட்டி / குவாரி சம்ப் 
ஆகியவை்றில் 
டசகரிகக்ப்பட்டு, தூசிலய 
அடகக்ுவதை்கும் 
டதாட்டத்துக்கும் 
பயன்படுத்தப்படும். 
முன்ஹமாழியப்பட்ட 
டவலல நீர ்
அட்டவலணலய 
ஹவட்டகக்ூடும் என்பதால் 
நிலத்தடி நீர ் இருப்பு 
பாதிகக்ப்படலாம். 
குடிநீர ் மை்றும் வீட்டு 
உபடயாகதத்ிை்கு அருகில் 
உள்ள கிராமதத்ில் 
இருநத்ு டடங்கர ் மூலம் 
தண்ணீர ் சப்லள 
ஹசய்யப்படும். 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் 
தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

கருதத்ியல் நிலலயில், 
ஹவட்டப்பட்ட குழி நீர ்
டதகக்மாக மாை்ைப்படும், 
இது நிலதத்டி 
நீரம்ட்டதல்த ரசீாரஜ்் 
ஹசய்ய உதவும் மை்றும் 
கூடுதல் டமை்பரப்பு 
நீரந்ிலலயாக 
அருகிலுள்ள கிராம 
மகக்ளுக்கு கிலடக்கும். 

குவாரியில் வீட்டு 
உபடயாகதத்ில் இருந்து 
உருவாகும் கழிவு நீர.் 

பசுலம அரண் 
வளரச்ச்ிகக்ாக 
சுத்திகரிக்கப்படாம
ல் 
ஹவளிடயை்ைப்படும் 
டபாது நிலத்தடி நீர ்
மை்றும் மண்ணின் 
தரம் டமாசமலடதல் 

குவாரியில் இருந்து 
கழிவுநீர ் ஹவளிடயை்றும் 
ஹசயல்முலை இருகக்ாது. 
குவாரி குழியில் 
டதங்கியுள்ள மலழ நீர,் 
குடியிருக்கும் குளம் 
வழியாக அருகில் உள்ள 
வாய்கக்ாலில் 
ஹவளிடயை்ைப்படும். 
வீட்டுக் கழிவுகள் ஹசப்டிக ்
டடங்க் மை்றும் டசாக் பிட் 
அலமப்பில் 
ஹவளிடயை்ைப்படும். 

புவியியல் சுரங்க நடவடிகல்ககள் ஸ்ட்ராடிகிராஃபிக் 
வரிலசயின் 
இலடயூறுகளுடன் 
பகுதியின் புவியியல் 
மாை்ைம். 

பாதிப்பு குத்தலக 
பகுதிக்கு மட்டுடம 
இருகக்ும். 
முலையான ஹபஞ்சுகள் 
மை்றும் குத்தலக 
எல்லலயில் இருந்து 7.5 மீ 
ஹதாலலவில் ஹதாந்தரவு 
இல்லாத பாதுகாப்பு 
மண்டலம் இருப்பதன் 
மூலம் 
வழிகாட்டுதல்களின்படி 
சுரங்கம் 
டமை்ஹகாள்ளப்படும். 
இப்பகுதியில் ஹசயலில் 
உள்ள தவறுகள் எதுவும் 
இல்லல, எனடவ புவி 
அலமப்பில் மாை்ைம் 
குத்தலக பகுதிக்கு 
மட்டுப்படுத்தப்படும். 

நீரவ்ளவியல் 
மை்றும் 
வடிகால் 
முலை 

சுரங்க நடவடிகல்ககள் பிராந்திய நீரியல் 
மை்றும் பகுதியின் 
வடிகால் அலமப்லப 
பாதிகக்லாம். 

முன்ஹமாழியப்பட்ட 
டவலல நீர ்
அட்டவலணலய 
ஹவட்டகக்ூடும் என்பதால் 
நிலத்தடி நீர ் இருப்பு 
பாதிகக்ப்படலாம். 
இருப்பினும், கருத்தியல் 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் 
தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

நிலலயில், ஹவட்டப்பட்ட 
குழி நீர ் டதகக்மாக 
மாை்ைப்படும், இது 
நிலத்தடி நீர ் மட்டதல்த 
ரசீாரஜ்் ஹசய்ய உதவும் 
மை்றும் கூடுதல் 
டமை்பரப்பு நீரந்ிலலயாக 
அருகிலுள்ள கிராம 
மகக்ளுக்கு கிலடக்கும். 
அருகிலுள்ள 
கிராமங்களில் மலழநீர ்
டசகரிப்பு கட்டலமப்புகள் 
அலமகக்ப்படும். 

நில 
பயன்பாடு 
மை்றும் 
மண்ணின் 
பண்புகள் 

சுரங்க நடவடிகல்ககள். குவாரி குத்தலக 
பகுதியின் நில 
பயன்பாடு சீரழியும். 
 

ML பகுதிக்கு 
ஹவளிடய மண்ணில் 
காை்றில் பரவும் தூசி 
படிவதால் ஏை்படும் 
பாதிப்பு. 
 

திடகக்ழிவுகலள 
அகை்றுவதால் நிலம் 
சீரழிவு. 

குவாரி குத்தலக பகுதி, 
கழிவுகள் ஹகாட்டும் பகுதி 
மை்றும் இலடயூறு 
இல்லாத பகுதியில் 
அடரந்த் டதாட்டங்கலள 
உருவாக்குதல். 
தூசி உமிழ்லவக ்
கட்டுப்படுதத் டபாதுமான 
காை்று 
மாசுகக்ட்டுப்பாட்டு 
நடவடிகல்ககலள 
டமை்ஹகாள்ளுதல். 
கருதத்ியல் நிலலயில், 
ஹவட்டப்பட்ட குழி நீர ்
டதகக்மாக மாை்ைப்படும். 
ஹவட்டிஹயடுகக்ப்பட்ட 
குழியின் டமல் 
ஹபஞ்சுகளில் 
டதாட்டங்கள் 
உருவாக்கப்படும். இது ML 
பகுதியின் அழகியல் 
பாரல்வலய 
டமம்படுதத்ும். 

உயிரியல் 
சூழல் 

சாதாரணக் கல் மை்றும் 
கிராவல் குவாரிகளில் 
சாதாரணக் கல் மை்றும் 
கிராவல் சுரங்க 
நடவடிகல்க காரணமாக 
தூசி உமிழ்வு. 

ML பரப்பளலவச ்
சுை்றியுள்ள 
தாவரங்கள் மை்றும் 
விவசாய ஹநல் 
பயிரில் தூசி 
படிவதால், குறிப்பாக 
குவாரி குதத்லகப் 
பகுதியிலிருநத்ு 500 
மீட்டருக்குள் பயிர ்
உை்பத்தித்திைன் 
குலையும். 

குவாரி குத்தலக 
எல்லலலயச ் சுை்றி 
அடரத்த்ியான பசல்சப் 
பட்லடலய உருவாக்குதல் 
மை்றும் இலடயூறு 
இல்லாத பகுதியில் 
டதாட்டங்கள், சுரங்கப் 
பகுதியின் டமல் 
ஹபஞ்சுகள், பூரவ்ீக தாவர 
இனங்கலளப் 
பயன்படுத்தி கழிவுகள் 
ஹகாட்டும் பகுதி 
டபான்ைலவ. 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் 
தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

மூடப்பட்ட லாரிகள் 
மூலம் டபாக்குவரத்து. 
ஏை்றும் மை்றும் இைக்கும் 
இடதத்ில் ஹதளிப்பான் 
நிறுவப்படும்; சுரங்கப் 
பகுதியிலும், கடதத்ல் 
சாலலயிலும் வழகக்மான 
தண்ணீர ் ஹதளிதத்ல் 
டமை்ஹகாள்ளப்படும். 
கழிவுப் ஹபாருட்கள்/OB 
கிடங்குகள் புதரக்ள் 
மை்றும் புல் 
டதாட்டங்களால் 
மூடப்பட்டிருகக்ும். 

சுை்றுசச்ூழல் 
மாசுபாடு, 
ஆடராக்கிய
ம், பாதுகாப்பு 

ஒட்டுஹமாதத் சுரங்க 
ஹசயல்பாடு 

ஹதாழில் சாரந்த் 
உடல்நலப் 
பிரசச்ிலனகள், 
சமூகக் குழப்பம், 
விபதத்ு அபாயம் 
டபான்ைலவ 

சுரங்கங்களில் 
ஹபாருதத்மான 
மாசுகக்ட்டுப்பாட்டு 
நடவடிகல்ககலள 
டமை்ஹகாள்ளுதல் 

குவாரியில் பணிபுரியும் 
அலனத்துத் 
ஹதாழிலாளரக்ளுக்கும் 
உடல்நலம் மை்றும் 
பாதுகாப்பு குறிதத் முன் 
டவலலவாய்ப்பு மை்றும் 
காலமுலை பயிை்சிகலள 
வழங்குதல் 

பாதுகாப்பான டவலல 
நலடமுலைகலள 
ஏை்றுக்ஹகாள்வது 

டவலல ஹசய்யும் 
இடங்களில் சரியான 
வீட்டு பராமரிப்லப 
பராமரிதத்ல். 
அலனத்து குவாரி 
ஹதாழிலாளரக்ளுக்கும் 
டதலவயான தனிப்பட்ட 
பாதுகாப்பு 
உபகரணங்கலள 
வழங்குதல் 

குவாரி இயந்திரங்கள் 
மை்றும் டபாக்குவரத்து 
வாகனங்கலள 
அவ்வப்டபாது 
பராமரிதத்ல் 

மூடலாபாய இடங்களில் 
எசச்ரிகல்க 
சமிக்லஞகளின் காட்சி. 

சமூக- சுரங்க நடவடிகல்ககள் டநரடியாகவும் நபரக்ளுக்கு டநரடி 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் 
தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

ஹபாருளாதா
ர அம்சங்கள் 

மலைமுகமாகவும் 
டவலல வாய்ப்புகள் 
அதிகரிப்பதன் 
மூலம் அப்பகுதி 
மகக்ளின் 
ஹபாருளாதார 
நிலலலய 
உயரத்த்ுகிைது. 

டவலலவாய்ப்லப 
உருவாக்கும். இரண்டாம் 
நிலல டவலலவாய்ப்பு 
மை்ை துலண 
ஹசயல்பாடுகளால் 
உருவாக்கப்படும். 
குவாரியில் ஹபரும்பாலும் 
உள்ளூர ் மகக்ள் 
பணியமரத்்தப்படுவாரக்
ள்.  
கிராமங்களின் 
நிலலலமலய 
டமம்படுத்த குவாரி 
நிரவ்ாகம் அருகிலுள்ள 
கிராமங்களில் CER 
நடவடிகல்ககலள 
டமை்ஹகாள்ளும். 
CER இன் கீழ் அருகிலுள்ள 
கிராமங்களில் குவாரி 
நிரவ்ாகம் அடிப்பலட 
வசதிகலள 
டமம்படுதத்ும்.. 
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அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

 

3.1 அடிப்பரட சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுகள் 

சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி ஹகாத்து பகுதியில் இருந்து 10 

கிமீ சுை்ைளவுக்குள் அடிப்பலட சுை்றுசச்ூழல் ஆய்வுகள் 

டமை்ஹகாள்ளப்பட்டன. EIA ஆய்வுகளுக்கு, சாதாரணக் கல் மை்றும் 

கிராவல் குவாரியின் குவாரி குத்தலக பகுதி லமய மண்டலமாகவும், 

குவாரிக்கு ஹவளிடய 10 கிமீ சுை்ைளவு வலரயிலான பகுதி இலடயக 

மண்டலமாகவும் கருதப்பட்டது. அடிப்பலட சுை்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்லப காசியாபாத் என்விடரா ஹடக் சரவ்ீஸ் (ETS) நடத்தியது, 

இது சுை்றுசச்ூழலின் பல்டவறு கூறுகளுக்கு NABL மை்றும் MOEF 

அங்கீகாரம் ஹபை்ை ஆய்வகமாகும், அதாவது. சாதாரணக் கல் மை்றும் 

கிராவல் சுரங்கங்களிலிருந்து 10 கிமீ டரடியல் தூரத்லத உள்ளடக்கிய 

ஆய்வுப் பகுதியில் அக்டடாபர ் 2021 முதல் டிசம்பர ் 2021 வலர காை்று, 

சத்தம், நீர,் நிலம் ஆகியலவ டமை்ஹகாள்ளப்படட்ன. தாவரங்கள் மை்றும் 

விலங்கினங்கள், நில பயன்பாடட்ு முலை, காடுகள் டபான்ை பிை 

சுை்றுசச்ூழல் தரவு. பல்டவறு மாநில அரசுகளிடமிருந்து டசகரிக்கப்பட்ட 

கள ஆய்வுகள் மை்றும் இரண்டாம் நிலல தகவல்கள் மூலமாகவும் 

உருவாக்கப்பட்டன. துலைகள். மாதிரி முலைகள் மை்றும் பகுப்பாய்வு. 

சமூக-ஹபாருளாதார கணக்ஹகடுப்பு நடத்தப்பட்டது, மக்கள், சரப்ஞ்ச ்

மை்றும் மருத்துவ அதிகாரிகளுடன் உலரயாடல் மூலம் மிதக்கும் 

டகள்வித்தாள்கள் மை்றும் தகவல் டசகரிப்பு ஆகியலவ ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் மக்கள்ஹதாலக கட்டலமப்புகள், வசதிகள் மை்றும் 

உள்கட்டலமப்பு கிலடப்பதை்கான மக்கள்ஹதாலகக் கணக்ஹகடுப்புத் 

தரவுகளால் ஆதரிக்கப்படுகின்ைன.  

 

3.1.1 முரற 

EIA-EMP அறிக்லகலய உருவாக்குவதில் ஹபாருத்தமான வழிமுலைகள் 

பின்பை்ைப்படுகின்ைன. ஆய்வுக்கு ஏை்றுக்ஹகாள்ளப்பட்ட வழிமுலை 

கீடழ விவரிக்கப்படட்ுள்ளது: 

• ஆய்வு பகுதியின் உளவுத்துலைலய நடத்துதல்; 

• பல்டவறு சுை்றுசச்ூழல் அடிப்பலட ஆய்வுகலள நடத்துவதை்கு மாதிரி 
இடங்கலளத் டதரந்்ஹதடுப்பது; 

 

பின்வருவனவை்றின் அடிப்பலடயில் மாதிரி இடங்கள் 

டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன: 

• அருகிலுள்ள இந்திய வானிலல ஆய்வுத் துலை (IMD) ஆய்வகத்தால் 

பதிவுஹசய்யப்படட் முக்கிய காை்றின் திலசகள்; 

• தை்டபாதுள்ள நிலப்பரப்பு; 
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• வடிகால் அலமப்பு மை்றும் ஏரிகள், ஆறுகள் மை்றும் ஓலடகள் டபான்ை 

தை்டபாலதய டமை்பரப்பு நீரந்ிலலகளின் இருப்பிடம்; 

• கிராமங்கள்/நகரங்கள்/ உணரத்ிைன் நிலைந்த பகுதிகளின் 

இருப்பிடம் மை்றும்; 

• அடிப்பலட நிலலலமகலளக் குறிக்கும் பகுதிகள்; 

கள அவதானிப்புகள் டமை்ஹகாள்ளப்பட்டன: 

• முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் டநரம்லை மை்றும் எதிரம்லையான 

தாக்கங்கலள மதிப்பிடுதல்; 

• பாதகமான சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் ஏடதனும் இருந்தால், அவை்லை 

நிராகரிப்பதை்கான ஹபாருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கவும்; 

• திட்டத்திை்குப் பிந்லதய கண்காணிப்லபப் பரிந்துலரக்கவும்; 

 

3.2 ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

 திட்டத் தளத்தின் சுை்ைளவில் 10 கிமீ டரடியல் ஆய்வுப் பகுதியின் 

நிலப் பயன்பாடு மை்றும் நிலப்பரப்பு வலரபடம், ரிடசாரஸ்் ஹசன்டினல்-2A 

ஐப் பயன்படுத்தி 10 மீ ஸ்டபஷியல் ஹரசல்யூஷன் மை்றும் பாஸ் டததி 24 

டிசம்பர ்2021 ஹசயை்லகக்டகாள் படத்லதப் பயன்படுத்தி கூகுள் எரத்் தரவு 

மை்றும் எஸ்ஆரட்ிஎம் தரவு 30 மீ ஸ்டபஷியல் ஹரசல்யூஷன் மை்றும் 

ஹசப்டம்பர ் 2014 ஆம் ஆண்டின் டததிலயக் ஹகாண்டுள்ளது. தை்டபாதுள்ள 

நில பயன்பாட்டு முலை குறித்த அடிப்பலடத் தகவலல வலுப்படுத்த, 

பின்வரும் தரவு டதாராயமாக உள்ளடக்கியது. முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்ட 

தளம் மை்றும் திட்ட தளத்தின் சுை்ைளவில் இருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவு 

அதாவது 11°55'0"N to 11°17'0"N அட்சடரலக மை்றும் 77°25'0"E to 77°37'0"E  

தீரக்்கடரலக மை்றும் உயரம் 240 முதல் 416 மீட்டர ் வலர 

காணப்படுகின்ைன. இந்த திட்டம் சரட்வ ஆஃப் இந்தியா டடாப்டபா ஷீட் 

எண் 58E/12 இல் உள்ளது, அடத சமயம் 10 கிமீ சுை்ைளவு ஆய்வுப் பகுதி 58E/8, 

58E/12 & 58F/9 ஆகிய நான்கு டடாப்டபா ஷீட்கலள உள்ளடக்கியது. 

 டிஜிட்டல் பட ஹசயலாக்கம் ERDAS Imagine 2014 மை்றும் QGIS 2.2 

ஹமன்ஹபாருள் அலமப்பில் உயர ் கட்டலமக்கப்பட்ட கணினியில் 

ஹசய்யப்பட்டது. இந்த ஹமன்ஹபாருள் ஹதாகுப்பானது, முன் ஹசயலாக்கம், 

திருத்தம், டபண்ட் டசரக்்லக, வடிகட்டுதல், புள்ளிவிவரங்கள், 

வலகப்படுத்தல் டபான்ைவை்றிை்கு டதலவயான பட ஹசயலாக்க 

ஹசயல்பாடுகளின் ஹதாகுப்பாகும். மாைாக நீட்டித்தல் தவிர, இந்த 

நிலலயத்தில் அதிக எண்ணிக்லகயிலான பட ஹசயலாக்க ஹசயல்பாடுகள் 

ஹசய்யப்படலாம். ஆரக்் ஜிஐஎஸ் வலரபடம் 10.1 இறுதி தளவலமப்பு 

விளக்கக்காட்சிக்கு பயன்படுத்தப்படுகிைது. 
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அட்டவரண 3.1: பிைசண்ட்ஸ் ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்படும் தைவு 

விவைக்குறிப்பு 

பசயற்ரகக்மகாள்/படம் பசன்சாை் 
இடஞ்சாை்ந்த 

தீை்மானம் 

ரகயகப்படுத்தப்பட்ட 
மததி 

ஹசன்டினல்-2ஏ 
ஹசன்டினல்-

2 
10 மீ 24 டிசம்பர ்2021 

எஸ்ஆரட்ிஎம் 
SRTM-1 Arc 

Second Global 
30 மீ ஹசப்டம்பர ்2014 

 

3.3 நிலச ்சூழல் 

 10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதியின் ஹபரும்பகுதி வனப் பகுதி, விவசாயப் பகுதி, 

கழிவு நிலம் ஆகியவை்லை உள்ளடக்கியதால், சுை்றுசச்ூழல் அலமப்பின் 

நிலச ் சூழல் குறித்த ஆய்வு, பாதிக்கப்படக்கூடிய சிக்கல்கலளக் 

கண்டறிந்து, அப்பகுதியில் சுை்றுசச்ூழல் சமநிலலலய 

நிலலநிறுத்துவதை்கு தகுந்த நடவடிக்லக எடுப்பதில் இன்றியலமயாத 

பங்கு வகிக்கிைது. இந்தப் பிரிவின் முக்கிய டநாக்கம், திட்டப் பகுதிலயச ்

சுை்றி 10 கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலட நிலலலய 

வழங்குவதாகும், இதனால் சுை்றுப்புைங்களில் ஏை்படும் ஹதாழில்துலை 

நடவடிக்லககளால் ஏை்படும் தை்காலிக மாை்ைங்கலள எதிரக்ாலத்தில் 

மதிப்பிட முடியும். 

 

3.3.1 முரறரம 

  2001 & 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மாவட்ட முதன்லம மக்கள்ஹதாலகக் 
கணக்ஹகடுப்பில் ஹவளியிடப்பட்ட இரண்டாம் நிலலத் தரவுகலளப் 
பகுப்பாய்வு ஹசய்வதன் மூலம் ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாட்டு 
முலை ஆய்வு ஹசய்யப்பட்டது. 
ஏை்றுக்ஹகாள்ளப்பட்ட முலையின் முக்கிய அம்சங்கள் கீடழ 
ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. ஹசயை்லகக்டகாள் தரவுகலளப் ஹபறுதல் 

2. சரட்வ ஆஃப் இந்தியா டடாடபா ஷீட்களில் இருந்து அடிப்பலட 
வலரபடம் தயாரித்தல் 

3. காட்சி விளக்க நுட்பங்கலளப் பயன்படுத்தி தரவு பகுப்பாய்வு 

4. GPS ஐப் பயன்படுத்தி நில உண்லம ஆய்வுகள் அல்லது புல 
டசாதலனகள் 

5. வலரபடத்லத இறுதி ஹசய்தல் 

6. ஹெட் அப் ஹவக்டலரடசஷன் முலைலயப் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் 
மயமாக்கல் 

7. GIS இல் டடாபாலஜி கட்டுமானம் 

8. புள்ளியியல் உருவாக்கத்திை்கான பகுதி கணக்கீடு 

9. மலைத்தல் 
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 நான்கு நிைமாலல பட்லடகள் FCC உருவாக்கம், பட்லடகள் டரஷனிங், 

வலகப்பாடு டபான்ை டபண்ட் கலலவயின் மூலம் அதிக அளவு 

அளவிடக்கூடிய தன்லமலய வழங்குகின்ைன. SRTM தரவின் இந்த 

அம்சங்கள் நில பயன்பாட்டு வகுப்புகலள சிைப்பாக 

புரிந்துஹகாள்வதை்கும் வலரயறுப்பதை்கும் முக்கியமானலவ. எனடவ, 

ஹசன்டிஹனன்டல் 2A தரவு மை்றும் SRTM தரவு 30 மீ இடநிலல ஹதளிவுத்திைன் 

ஹகாண்ட பான் குடராமடிக் படத்ஹதாகுப்பு நில பயன்பாட்டு டமப்பிங்கிை்கு 

பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 காம்பாக்ட் டிஸ்கில் உள்ள ஹசயை்லகக்டகாள் தரவு ொரட்் டிஸ்கில் 

ஏை்ைப்பட்டு, விலரவான டதாை்ைத்லதப் படிப்பதன் மூலம் (ஹபாருத்தமான 

பகுதியின் மாதிரி படம் ;) ஆய்வுப் பகுதியின் துலணக் காட்சி 

பிரித்ஹதடுக்கப்படுகிைது. 

 அலனத்து ஸ்ஹபக்ட்ரல் டபண்டுகலளயும் பயன்படுத்தி 

டமை்பாரல்வயிடப்பட்ட வலகப்பாடு மிகவும் துல்லியமாக பிரிக்கலாம், 

ஸ்ஹபக்ட்ரல் பதில்களின் அடிப்பலடயில் நிலல II இல் உள்ள ஹவவ்டவறு 

நில பயன்பாட்டு வகுப்புகள், பின்வரும் மூன்று படிகலள உள்ளடக்கியது: 

1. அடிப்பலட உண்லமலயப் ஹபறுதல் 

2. பயிை்சி பகுதியின் புள்ளிவிவரங்களின் கணக்கீடு 

3. அதிகபட்ச சாத்தியக்கூறு அல்காரிதம் பயன்படுத்தி வலகப்பாடு 

 வலகப்படுத்தலுக்கான பயிை்சிப் பகுதிகள் ஒடர மாதிரியானலவ, 

ஹசயலாக்கத்தில் விலக்கப்பட்ட எல்லல பிக்சல்களுடன் காட்சி முழுவதும் 

நன்கு பரவியது. இடதடபான்ை நில பயன்பாட்டு வகுப்புகளுக்கு காட்சி 

மூலம் பல பயிை்சி ஹதாகுப்புகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பயிை்சித் 

ஹதாகுப்புகளின் புள்ளிவிவர அளவுருக்கலள மதிப்பீடு ஹசய்த பிைகு, 

பயிை்சிப் பகுதிகள் சீரலமக்கப்பட்ட பயிை்சித் ஹதாகுப்புகலள நீக்கி 

புதியவை்லை உருவாக்குகின்ைன. 

 

3.4  பசயற்ரகக்மகாள் தைவின் முன்-புல விளக்கம் 

1:50,000 அளவில் 10 மீ இடஞ்சாரந்்த ஹதளிவுத்திைன் ஹகாண்ட 

ஹசயை்லகக்டகாள் தரவு ஹகாண்ட ஹசன்டினல்-2A ஹசயை்லகக்டகாள் 

படங்களின் தவைான வண்ண கலலவ (FCC) முன்-புல விளக்கப் பணிக்கு 

பயன்படுத்தப்படட்து. டடாடபா ஷீட்கள், புவியியல், புவி-உருவவியல் 

ஆகியவை்றின் உதவிலய எடுத்து, பட கூறுகலளப் பயன்படுத்தி, 

அம்சங்கள் அலடயாளம் காணப்படட்ு எல்லலகலள டதாராயமாக 

வலரயறுத்தன. ஒவ்ஹவாரு அம்சமும் ஹதானி, அலமப்பு, நிைம், வடிவம், 
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அளவு, அலமப்பு மை்றும் சங்கம் டபான்ை பட கூறுகளால் படத்தில் 

அலடயாளம் காணப்பட்டது. நிலப்பரப்பு மை்றும் நில பயன்பாடு 

ஆகியவை்றின் அடிப்பலடயில் ஒரு தை்காலிக அறிக்லக 

உருவாக்கப்பட்டது. களச ் சரிபாரப்்புக்கான மாதிரிப் பகுதியானது 

அலனத்து இயை்பியல், நிலப் பயன்பாடு/நிலப்பரப்பு அம்சம் மை்றும் 

படத் தன்லமகலளயும் உள்ளடக்கியதாகத் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டது. 

படம் 3.1 ஹசன்டிஹனன்டல் படங்களின் 10 KM சுை்ைளவு FCC ஐக் 

காடட்ுகிைது.  

 

3.5 நிலப்பைப்பு 

ஆய்வுப் பகுதியின் இயை்பியல் அலமப்பு மகத்தான பரிமாணங்களின் 

மாறுபாட்லடக் காடட்ுகிைது மை்றும் நிவாரணம், காலநிலல, 

தாவரங்கள் மை்றும் மனிதனின் ஹபாருளாதாரப் பயன்பாடு 

ஆகியவை்ைால் பாதிக்கப்பட்ட பல்டவறு நிலப்பரப்புகலள 

ஹவளிப்படுத்துகிைது. ஆனால் அப்டபாதும், பிராந்திய ரீதியாக, 

கணிசமான உள்ளூர ் மாறுபாடு உள்ளது. இப்பகுதி ஹதன்டமை்கில் 

இருந்து வடகிழக்காக சாய்வாக உள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியின் டமை்பரப்பு 

உயர வலரபடம் படம் 3.2 முதல் படம் 3.4 வலர காட்டப்படட்ுள்ளது. 146 

முதல் 265m MSL வலரயிலான உயரம் ஆய்வுப் பகுதியில் 

காணப்படுகிைது. 
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 படம் 3.1: திட்ட இருப்பிடத்துடன் 00-10 கிமீ சுற்றளவு FCC 

 
 

படம் 3.2: 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் எலிமவஷன் மாடல் 

 

 
படம் 3.3: 10 கிமீ சுற்றளவில் NW-SE திரசயின் உயை விவைக்குறிப்பு 

 

படம் 3.4: NE  -SW- திரசயின் உயை விவைக்குறிப்பு 10 கிமீ சுற்றளவில் 

3.6 நில பயன்பாடு/நில பைப்பு வரகப்பாடு 

 NRSA-TR-LU & CD-01-90 இன் படி 6 LU/LC வகுப்புகளில் 10 Km சுை்ைளவு 

ஆய்வுப் பகுதியில் 5 LU/LC வகுப்புகள் மடட்ுடம உள்ளன, அட்டவலண 3.2 

இல் காட்டப்படட்ுள்ளன, இதில் விவசாய நிலம் அதிக வலககலளக் 
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ஹகாண்டுள்ளது பயிரிடப்படாத 62.22 % (195.49 கிமீ 2) மை்றும் 

பயிரிடப்பட்ட 6.99 % (21.98 கிமீ 2) என 2 வலககளாகப் பிரிக்கப்பட்ட 

நிலம், அலதத் ஹதாடரந்்து 7.69 % (24.18 கிமீ 2) மை்றும் 142.41 % டதாட்டம் 

(கிமீ2) கட்டப்படட் விரய நிலம் -அப் நிலம் 8.64 % (27.145 கிமீ2) அடத 

சமயம் நீரந்ிலல 0.64 % (2.01 கிமீ2) மை்றும் கலடசி மை்ை சுரங்கமானது 

0.39 % (248.1 கிமீ2) ஆகும் விவசாய நிலம் 72.54 % (1.22 கிமீ 2) அளவுக்கு 

நிலப் பயன்பாடட்ின் மிக உயரந்்த வலக நிலம். ஹமாத்த திட்டப் 

பகுதியின் டவறு சில அம்சங்கலளக் காட்சிப்படுத்துவலத நிலப்பரப்பு 

கடினமாக்குகிைது. ஆய்வுப் பகுதியானது SH-79, SH-94 ஆகியவை்றுடன் 

நன்கு இலணக்கப்படட்ிருப்பலதக் காணலாம், இது ஆய்வுப் பகுதியின் 

10 கிமீ சுை்ைளவுக்குக் கீடழ ஹசல்கிைது. ஹவவ்டவறு நில பயன்பாட்டின் 

இருப்பு லப விளக்கப்பட விநிடயாகத்தின் படம் 3.6 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளது 

3.7 நீைியல்:  

ஆய்வு பகுதி காடவரி ஆை்றுப்படுலகயின் ஒரு பகுதியாகும். Dendritic 

முதல் sub dendritic வலக வடிகால் ஆய்வு பகுதியில் காணப்படுகிைது. 10 

கிமீ ஆய்வுப் பகுதியானது சிறிய ஓலடலயக் ஹகாண்டுள்ளது, இது 

வடக்கு திலசயில் 5.93 கிமீ ஹதாலலவில் உள்ள ஹநாய்யல் ஆறு ஆகும். 

அட்டவரண 3.2: 10 கிமீ சுற்றளவிற்குள் ஆறு/நீமைாரட/நாலாவின் 

தூைம் மற்றும் திரச 

 

அட்டவரண 3.3: LU/LC மற்றும் அதன் கவமைஜ் 10 கிமீ சுற்றளவில் 

வ.எண் நிரல I நிரல -II 
பகுதி 

(கிமீ2) 

சதவிதம் 

(%) 

1 
கட்டப்படட் 

நிலம் 
கட்டப்படட் நிலம் 

27.145 8.64 

2 
விவசாய 

நிலம் 

பயிரக்ள் - பயிரிடப்படட்  

 

 

195.49 62.22 

பயிரிடப்படாதலவ 
21.98 6.99 

 

3 
தரிசு நிலம் 

ஸ்க்ரப்/புதர ் 24.18 7.69 

டதாட்டம் 42.14 13.41 

4 நீர ்நிலல நீர ்நிலல 2.01 0.64 

நதி / நீமைாரட / 
நலாவின் பபயை் 

திட்ட தளதத்ில் இருந்து 
தூைம் (கிமீ) 

திட்ட தளதத்ில் இருந்து 
திரச 

ஹநாய்யல் ஆறு 5.93 கி.மீ வடக்கு 
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5 மை்ைலவகள் சுரங்க நிலம் 1.22 0.39 

பமாத்தம் 314.165 100 

 

 

படம் 3.5: LU/LC 10 கிமீ சுற்றளவு விவைங்கள் 

 

 
படம் 3.6: 10 கிமீ சுற்றளவிற்குள் LU/LC வரகப்பாட்டின் ரப 

விளக்கப்படம் 

 

1%
13%

62%

7%

8%

9% 0%

Water Body Plantation Crops – Uncultivated Crops – Cultivated

Scrub/Shrub Built-up Land Mining land
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படம் 3.7: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் வடிகால் 

அரமப்பு உள்ளது 

3.8 SOI இடவியல் தாள்களில் இருந்து இடம் சாை்ந்த தைவு 

ஒரு ஜிஐஎஸ் இடஞ்சாரந்்த தரவுத்தளத்லத உருவாக்குவது ஒரு 

சிக்கலான ஹசயல்பாடாகும், டமலும் இது முழு டவலலயின் இதயமாகும்; 

இது தரவு பிடிப்பு, சரிபாரப்்பு மை்றும் கட்டலமப்பு ஹசயல்முலைகலள 

உள்ளடக்கியது. மூல புவியியல் தரவு டடாடபாஷீட்கள், வான்வழி 

புலகப்படங்கள், ஹசயை்லகக்டகாள் படங்கள் மை்றும் அட்டவலணகள் 

டபான்ை பல்டவறு அனலாக் மை்றும் டிஜிட்டல் வடிவங்களில் 

கிலடக்கிைது. இந்த அலனத்து ஆதாரங்களிலிருந்தும், 

டடாடபாஷீட்களின் ஆதாரம் இயை்லக வள விஞ்ஞானி மை்றும் 

சுை்றுசச்ூழல் ஆரவ்லரக்ளுக்கு மிகவும் கவலல அளிக்கிைது. 
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படம் 3.8: முரறயின் ஓட்ட விளக்கப்படம் 

 

தை்டபாலதய ஆய்வில், SOI நிலப்பரப்பு வலரபடங்களிலிருந்து 

உருவாக்கப்பட்ட அத்தியாவசிய வலரபடங்கள். நிலப்பரப்பு 

வலரபடங்கலளப் பயன்படுத்தி, வடிகால் வலரபடம் மை்றும் விளிம்பு 

வலரபடம் ஆகியலவ உருவாக்கப்படட்ன. வலரபடங்கள் ஒரு 

குறிப்பிடட் அளவு மை்றும் குறிப்பு விதிமுலைகளின் (ToR) டதலவக்கு 

இணங்கக்கூடிய பண்புகளுடன் தயாரிக்கப்படுகின்ைன. பூமியின் 

டமை்பரப்பில் உள்ள நிறுவனங்களின் இருப்பிடம் பின்னர ் ஒப்புக் 

ஹகாள்ளப்படட் ஒருங்கிலணப்பு அலமப்பின் மூலம் 

குறிப்பிடப்படுகிைது. ஹபரும்பாலான GISக்கு, ஆய்வுக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் ஒருங்கிலணப்பு அலமப்பின் ஹபாதுவான சட்டகம் 

UTM ஒருங்கிலணப்பு அலமப்பு ஆகும். அலனத்து வலரபடங்களும் 

முதலில் புவி-குறிப்பிடப்பட்டலவ. எஹசன்ஷியல் வலரபடங்கலளத் 

தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுவதை்கு முன், ரிடமாட் ஹசன்சிங் 

தரவுகளிலும் இடத நலடமுலை பயன்படுத்தப்படுகிைது. கட்டப்பட்ட 

பகுதிகள் மை்றும் ஹதாழிை்சாலலகலள இலணக்கும் சாலல 

ஹநட்ஹவாரக்் உள்ளது. நிலப்பரப்பு நிலலலமகள் கருப்பு பருத்தி மண் 
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மை்றும் பிட் அலல அலலயான நிலப்பரப்பாக இருப்பதால், தளத்தின் 

இருப்பிடத்லதச ்சுை்றி வடிகால் வலலயலமப்பு உள்ளது.  

 

3.9 மண்ணின் பண்புகள் 

இப்பகுதியின் மண் விவரத்லத ஆய்வு ஹசய்வதை்காக, பல்டவறு நில 

பயன்பாடட்ு நிலலலமகலளக் குறிக்கும் வலகயில் சுரங்கப் 

பகுதியிலும் அலதச ் சுை்றியுள்ள மண்ணின் நிலலலயயும் 

மதிப்பிடுவதை்கு மாதிரி இடங்கள் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. மாதிரிகள் 

15-20 ஹசமீ ஆழம் வலர மண்ணில் ஒரு டகார-்கட்டர ்டமாதியதன் மூலம் 

டசகரிக்கப்பட்டன. ஆய்வு பகுதிக்குள் ஹமாத்தம் 6 மாதிரிகள் 

டசகரிக்கப்படட்ு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்படட்ன. மண் மாதிரி எடுக்கும் 

இடங்களின் விவரங்கள் அட்டவலண 3.4 இல் ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளது 

மை்றும் படம்-3.9 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. பருவமலழக்குப் பிந்லதய 

காலத்தில் ஆய்வுக் காலத்தில் ஒரு முலை மாதிரி எடுக்கப்பட்டது. 

 

அட்டவரண 3.4: மண் மாதிைி இடங்களின் விவைங்கள் 

வ. 

எண். 

இருப்பிட 
குறியீடு 

இடம் 

தூைம் 
(கிமீ) காற்றின் திரச 

திட்ட தளத்ரத பபாருத்து 

1.  S1 ராமப்பட்டினம் கிராமம் 1.50 Km Upwind NE 

2.  S2 
டவலவன் மகால், சிவன்மலல 

கிராமம் 
3.85 Km 

Upwind NE 

3.  S3 டமட்டுப்பாலை கிராமம் 3.71 Km Downwind SW 

4.  S4 முத்லதயடனரிசச்ல் கிராமம் 4.07 Km Downwind SW 

5.  S5 படியூர ்கிராமம் 5.18 Km Cross wind NW 

6.  S6 பாரதி நகர ் 6.39 Km Cross wind SE 

 

டசகரிக்கப்பட்ட மண் மாதிரிகள் இயை்பியல்-ரசாயனம் மை்றும் 

ஊட்டசச்த்து அளவுருக்களுக்கான NABL/MOEF அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஆய்வகத்தில் பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டன. இயை்பியல், டவதியியல் 

பண்புகள் மை்றும் கன உடலாகங்களின் ஹசறிவுகள் 

தீரம்ானிக்கப்பட்டன, டமலும் முடிவுகள் அட்டவலண 3.5 இல் 

ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 
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படம் 3.9: மண் மாதிைி இடங்களுடன் ஆய்வு பகுதி வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.5: மண்ணின் மசாதரன முடிவுகள் 

 

 
 

 
 

 

  

  

 

  

மசாதரன 

அளவுரு 
அலகு 

S1 

முடிவுகள் 

S2 

முடிவுகள் 

S3 

முடிவுகள் 

S4 

முடிவுகள் 

S5 

முடிவுகள் 

S6 

முடிவுகள் 

மசாதரன 
முரற

pH … 7.96 8.52 7.71 8.09 7.85 8.10 
IS 2720 (P

26) 

மின் 

கடத்துத்திைன் 

(EC) 

µs/cm 350 480 425 520 390 342 IS 1476

அலமப்பு … Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam 
Sandy 

Clay Loam 

IS 2720 (P

4) 

மணல் % 32.9 35.5 35.1 33.4 37.6 56.2 
IS 2720 (P

4) 

வண்டல் மண் % 35.5 34.3 31.3 40.6 32.8 18.8 
IS 2720 (P

4) 

களிமண் % 31.6 30.2 33.6 26.0 29.6 25.0 
IS 2720 (P

4) 

நீர ் தாங்கும் 

திைன் (WHC) 
% 45.2 44.3 46.5 43.8 47 45.3 

IS 2720 (P

2) 

ஹமாத்த 

அடரத்்தி 
g/cm3 1.22 1.12 0.97 1.05 1.10 0.86 

IS 2386 (P

4) 

டபாடராசிட்டி % 30.5 28.3 27.2 32.8 26 32.3 IS 1303

கால்சியம்,(Ca) mg/kg 155 176 166.5 171.3 161 137 
IS 2720 (P

23) 

ஹமக்னீசியம், 

(Mg) 
mg/kg 23.4 21.8 26.2 32 27 23.5 

ETS/STP/

08 

மாங்கனீசு,(Mn) mg/kg 30.2 28.3 21.5 22.7 24.3 18 ETS/STP/

மாதிைி எடுக்கப்பட்ட 

மததி 

20.12.2021 மாதிைி முரற ETS/STP/SOIL-01 

பகுப்பாய்வு பதாடக்க 

மததி 

25.12.2021 மாதிைி அளவு 2.0 Kg. 

பகுப்பாய்வு முடிவு 

மததி 

31.12.2021 மபக்கிங் நிரல சீல் 

மாதிைி எடுக்கப்படட்து ETS STAFF மபக்கிங் இன் பாலி டபக் 
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மசாதரன 

அளவுரு 
அலகு 

S1 

முடிவுகள் 

S2 

முடிவுகள் 

S3 

முடிவுகள் 

S4 

முடிவுகள் 

S5 

முடிவுகள் 

S6 

முடிவுகள் 

மசாதரன 
முரற

18 

துத்தநாகம்,(Zn) mg/kg 0.59 0.89 1.12 1.14 1.02 0.51 
ETS/STP/

18 

டபாரான் (B) mg/kg 0.41 0.77 0.63 0.71 1.51 0.43 
ETS/STP/

18 

குடளாலரடு,(Cl) mg/kg 134 144 122.4 120 127 188 BS 1377

ஹமாத்த 

கலரயக்கூடிய 

சல்டபட் 
% 129 149 133.1 153.2 151 105 

IS 2720 (P

27 ) 

ஹபாட்டாசியம் 

(K) 
mg/kg 42.2 45.2 48.6 40 38.7 26.5 

ETS/STP/

18 

பாஸ்பரஸ் 

(PO4) 
mg/kg 0.88 1.53 0.82 1.06 1.17 0.77 

ETS/STP/

19 

ஹமாத்த 

லநட்ரஜன் (N) 
mg/kg 186 171.3 155 193 165.7 213 

ETS/STP/

15 

காட்மியம்,(Cd) mg/kg <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
ETS/STP/

18 

குடராமியம்,(Cr) mg/kg 
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 ETS/STP/

18 

தாமிரம்,(Cu) mg/kg 
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 ETS/STP/

18 

முன்னணி,(Pb) mg/kg 0.76 0.59 0.78 1.32 1.31 0.45 
ETS/STP/

18 

இரும்பு,(Fe) mg/kg 2.64 2.03 2.22 2.63 2.01 2.67 
ETS/STP/

18 

கரிமப் 

ஹபாருள்,(OM) 
% 1.48 1.75 1.98 1.89 1.56 1.82 

IS 2720 (P

22) 

ஆரக்ானிக் 

காரப்ன்,(OC) 
% 0.86 1.02 1.15 1.10 0.91 1.06 BS 1377

டகஷன் 

எக்ஸ்டசஞ்ச ்

திைன் (CEC) 

meq/100g 32.7 37.6 38 31.7 36 39 
IS 2720 (P

24) 

 

 

உற்றுமநாக்கல்கள்:  

• மண் மாதிரிகளின் pH 7.71 முதல் 8.52 வலர மாறுபடுகிைது, இது சை்று 

கார மண்லணக் குறிக்கிைது 
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• மண் மாதிரிகளின் ஹமாத்த அடரத்்தி 0.86 முதல் 1.22 g/cm3 வலர 

மாறுபடுகிைது 

• மண் மாதிரிகளில் உள்ள கரிமப் ஹபாருட்கள் 1.48 முதல் 1.98% வலர 

டவறுபடுகின்ைன 

• மண் மாதிரிகளில் ஹமாத்த லநட்ரஜன் 155 முதல் 193 மி.கி/கி.கி வலர 

மாறுபடுகிைது 

• மண் மாதிரிகளில் நீர ் தாங்கும் திைன் (WHC) 43.8 முதல் 46.5 வலர 

மாறுபடுகிைது. 

மண் மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு முடிவுகளிலிருந்து, மண் குலைவாக 

இருந்து நடுத்தர வளமானதாகவும், குலைந்த உை்பத்தித் திைன் 

ஹகாண்டதாகவும் காணப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணுக்கு 

கருவுறுதல் நிலலலய டமம்படுத்தவும் பயிர ் உை்பத்திலய 

அதிகரிக்கவும் கூடுதல் உரங்கள் டதலவப்படுகின்ைன. இது 

நுண்ணூட்டசச்த்தின் டமாசமான அளலவயும் குறிக்கிைது. கரிமப் 

ஹபாருட்கள் 1.48 முதல் 1.98% வலர காணப்பட்டது, இது மண்ணில் 

மிதமான கரிம உள்ளடக்கத்லதக் குறிக்கிைது. ஒடட்ுஹமாத்தமாக, 

அப்பகுதியில் உள்ள மண்ணின் தரம், மிதமான உை்பத்தித்திைனுடன் 

நடுத்தர முதல் நியாயமான வளமானதாக காணப்பட்டது. 

3.10 காற்று சூழல் 

3.10.1 வானிரல ஆய்வு 

மாவடட்ம் மிதமான காலநிலலலயக் ஹகாண்டுள்ளது. நவம்பர ் முதல் 

ஜனவரி வலரயிலான காலகட்டத்தில் வானிலல இதமாக இருக்கும். 

டமை்குத் ஹதாடரச்ச்ி மலலலயச ் சுை்றியுள்ளதால், மாவட்டத்தின் 

ஹதை்கு மை்றும் ஹதன்டமை்குப் பகுதிகள் அதிகபட்ச மலழப்ஹபாழிலவ 

அனுபவிக்கின்ைன. மாவட்டத்தின் பிை பகுதிகள் டமை்குத் ஹதாடரச்ச்ி 

மலலயின் மலழ நிழல் பகுதியில் அலமந்துள்ளது மை்றும் 

மாவட்டத்தின் தீவிர கிழக்குப் பகுதிலயத் தவிர, ஆண்டின் 

ஹபரும்பாலான காலகட்டங்களில் இனிலமயான காலநிலலலய 

அனுபவிக்கிைது. 

 

காை்றின் தரத்லதப் புரிந்துஹகாள்வதை்கு வானிலல ஆய்வு 

முக்கியமானது. வானிலல நிலல மை்றும் வளிமண்டல சிதைல் 

ஆகியவை்றுக்கு இலடடயயான அத்தியாவசிய உைவு, பரந்த 

ஹபாருளில் காை்லை உள்ளடக்கியது. காை்றின் ஏை்ை இைக்கங்கள் 

மிகவும் பரந்த டநரத்தில், சிதைலல நிலைடவை்றி, அவை்றுடன் 

ஹதாடரப்ுலடய பிை ஹசயல்முலைகலள வலுவாக பாதிக்கின்ைன. 
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ஹகாத்து குவாரிகலள மூடி, திட்ட தளத்தில் தை்காலிக வானிலல ஆய்வு 

நிலலயம் நிறுவப்படட்து. காை்றின் ஓட்டம், காை்றின் டவகம், காை்றின் 

திலச, ஈரப்பதம் மை்றும் ஹவப்பநிலல ஆகியலவ மணிடநர 

அடிப்பலடயில் பதிவு ஹசய்யப்படும் வலகயில், தலர மட்டத்திலிருந்து 

3 மீ உயரத்தில் இந்த நிலலயம் நிறுவப்படட்ுள்ளது. 

 

டமை்குத் ஹதாடரச்ச்ி மலலலயச ் சுை்றியுள்ளதால், மாவட்டத்தின் 

ஹதை்கு மை்றும் ஹதன்டமை்குப் பகுதிகள் அதிகபட்ச மலழப்ஹபாழிலவ 

அனுபவிக்கின்ைன. மாவட்டத்தின் பிை பகுதிகள் டமை்குத் ஹதாடரச்ச்ி 

மலலயின் மலழ நிழல் பகுதியில் அலமந்துள்ளது மை்றும் 

மாவட்டத்தின் தீவிர கிழக்குப் பகுதிலயத் தவிர, ஆண்டின் 

ஹபரும்பாலான காலகட்டங்களில் இனிலமயான காலநிலலலய 

அனுபவிக்கிைது. டகாலட மை்றும் குளிரக்ாலத்தில் திருப்பூர ் நகரின் 

சராசரி அதிகபட்ச மை்றும் குலைந்தபட்ச ஹவப்பநிலல 35 °C முதல் 18 °C 

வலர மாறுபடும். சமஹவளிப் பகுதிகளில் சராசரி ஆண்டு 

மலழப்ஹபாழிவு சுமார ் 700 மி.மீ. வடகிழக்கு மை்றும் ஹதன்டமை்கு 

பருவமலழகள் முலைடய 47% மை்றும் 28% ஹமாத்த மலழப்ஹபாழிவுக்கு 

பங்களிக்கின்ைன. சராசரி ஆண்டு மலழ மை்றும் ஐஎம்டி, 

ஹசன்லனயிலிருந்து டசகரிக்கப்பட்ட 5 ஆண்டு மலழப்ஹபாழிவு 

பின்வருமாறு: 

அட்டவரண 3.6: மரழப்பபாழிவு தைவு 

உண்ரமயான மரழப்பபாழிவு (மிமீ)  

சாதாைண மரழப்பபாழிவு 

(மிமீ) 
2013 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

703.00 360.10 277.60 411.2 679.8 618.14 703.00 

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

 

 

 

அட்டவரண 3.7: தளத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட வானிரல தைவு 

அதி
கபட்
சம் 

அதிகபட்சம் அதிகபட்சம் அதிகபட்சம் அதிகபட்சம் 

 

1 

 

ஹவப்பநிலல (0C) 

அதிகப
ட்சம் 

35.6 33.2 32.2 

குலைந்
தபட்சம் 

22.3 17.8 15.9 

சராசரி 27.8 23.5 21.2 

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/namakkal
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2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) சராசரி 76 73 75 

 

3 

 

காை்றின் டவகம் 

(மீ/வி) 

அதிகப
ட்சம் 

6.1 5.8 6.0 

குலைந்
தபட்சம் 

3.8 3.5 4.2 

சராசரி 4.2 4.1 4.9 

4 கிளவுட் கவர ்(OKTAS) - 0-8 0-8 0-8 

5 காை்ைடிக்கும் திலச - SW, NE NE, E NE, E  

                                                             ஆதாரம்: ஆன்-லசட் கண்காணிப்பு/மாதிரி  
3.10.2 வானிரல தைவுகளின் பகுப்பாய்வு, திருப்பூை் 

இந்திய வானிலல ஆய்வு லமயம் ஒரு நாலளக்கு இரண்டு முலை 

தரவுகலள பதிவு ஹசய்கிைது. 08:30 மணி மை்றும் 17:30 மணி. 
கண்காணிப்புக் காலத்தில் பதிவுஹசய்யப்படட் வானிலலத் தரவு, 

அடிப்பலடத் தகவலின் சரியான விளக்கத்திை்கும் காை்றின் தரம் 

கணிப்பிை்கான உள்ளீட்டிை்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

வானிலல அளவுருக்கள் பை்றிய வரலாை்று தரவுகள் பிராந்தியத்தின் 

ஹபாதுவான வானிலல அலடயாளம் காண்பதில் முக்கிய பங்கு 

வகிக்கிைது. வானிலல மாறுபாடுகளின் அடிப்பலடயில் ஆண்லட 

நான்கு பருவங்களாகப் பிரிக்கலாம்: 
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படம் 3.10: விண்ட்மைாஸ் அக்மடாபை் 2021 முதல் டிசம்பை் 2021 வரை 

 

அட்டவரண 3.8: காற்றின் திரச மற்றும் காற்றின் மவகம் 

காற்றடிக்கும் திரச அதிை்பவண் % 

டமல்காை்று திலச NE (25 %) 

கீழ்க்காை்று திலச SW (15%) 

அலமதியான சூழ்நிலலகள் (%) <2 mph 

சராசரி டவகம் 5.9 mph 

3.10.3 அடிப்பரட சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் 

 அக்டடாபர ் 2021 முதல் டிசம்பர ் 2021 வலரயிலான காலகட்டத்தில் 

சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி குத்தலக பகுதி மை்றும் 

அருகிலுள்ள கிராமங்கள் உட்பட 8 இடங்களில் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் கண்காணிக்கப்பட்டது. கண்காணிப்பு 

இடங்கள் அட்டவலண 3.9 இல் ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளன மை்றும் படம் 3.11 

இல் காட்டப்படட்ுள்ளன. 
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 இப்பகுதியில் காை்று மாசுபாட்டின் பல்டவறு ஆதாரங்கள் கல் 

ஹவடட்ும்  நடவடிக்லககள் மை்றும் வாகன டபாக்குவரத்து ஆகும். 

அடிப்பலடக் காை்றின் தர ஆய்வின் (10-கிமீ சுை்ைளவு) முதன்லமயான 

டநாக்கமானது, அடிப்பலடத் தகவலல உருவாக்குவதை்கு 

அப்பகுதியின் தை்டபாலதய காை்றின் தரத்லத மதிப்பிடுவதாகும். 

ஆய்வுப் பகுதியானது ஹபரும்பாலும் கிராமப்புைச ் சூழலலக் குறிக்கும் 

கல் சுரங்க குவாரிகள் மை்றும் ஹநாறுக்கிகள் உள்ளன. 

 பிராந்திய காலநிலல தரவு, ஆய்வுக் காலத்தில் காை்று வீசும் 

திலசலய அறிய வழிகாட்டியாகப் பயன்படுத்தப்படட்து. ஆய்வுக் 

காலத்தில் நிலவும் காை்றின் முக்கிய திலசகள், உணரத்ிைன் ஏை்பிகள், 

மனித குடியிருப்புகள் மை்றும் சுை்றியுள்ள சுரங்க நடவடிக்லககள் 

ஆகியவை்லைக் கருத்தில் ஹகாண்டு இடங்கள் அலடயாளம் 

காணப்பட்டன. 

 சுவாச துகள்கள் (PM10), நுண் துகள்கள் (PM2.5), சல்பர ் லட 

ஆக்லசடு (SO2) மை்றும் லநட்ரஜன் ஆக்லசடுகள் (NOx) ஆகியவை்றின் 

அளவுகள் அடிப்பலட நிலலலய நிறுவுவதை்காக 

கண்காணிக்கப்பட்டன. பிஎம் 10 ஆனது, வடிகட்டி காகிதங்களில் 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரிகளின் உதவியுடன் மாதிரிகள் 

எடுக்கப்பட்டது மை்றும் SO2& NOx ஆனது RD மாதிரிகளுடன் 

இலணக்கப்பட்ட இம்பிங்கரக்ளில் அந்தந்த உறிஞ்சுதல் ஊடகங்களில் 

உறிஞ்சப்படட்ு ஸ்ஹபக்ட்டரா-ஃடபாட்டடாஹமட்ரிக் முலையில் 

பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டது. PM2.5 நுண் துகள் மாதிரிகள் உதவியுடன் 

கண்காணிக்கப்பட்டது. குலைந்தபட்சம், அதிகபட்சம், சராசரி மை்றும் 

98வது சதவீத மதிப்புகள் அலனத்து AAQ கண்காணிப்பு 

நிலலயங்களிலும் கவனிக்கப்படட் மூல தரவுகளிலிருந்து 

கணக்கிடப்படட்ு முடிவுகள் அட்டவலண 3.10 இல் சுருக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டவரண 3.9: சுற்றுப்புற காற்றின் தைக் கண்காணிப்பு 

இடங்களின் விவைங்கள் 

வ. 
எண் 

நிரலய 
குறியீடு 

இடங்கள் 
தூைம் 

(கிமீ) 
திரச 

1 AAQ1 திட்ட தளம் - Core zone 
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2 AAQ  2 
சலடய பாலளயம் 1.43 Downwind 

SW 

3 AAQ 3 ராமப்பட்டினம் கிராமம் 1.50 Upwind NE 

4 AAQ 4 
டவலவன் மகால், சிவன்மலல 

கிராமம் 

3.85 Upwind NE 

5 AAQ 5 
டமட்டுப்பாலை கிராமம் 3.71 Downwind 

SW 

6 AAQ 6 
முத்லதயடனரிசச்ல் கிராமம் 4.07 Downwind 

SW 

7 AAQ 7 
படியூர ்கிராமம் 5.18 Cross wind 

NW 

8 AAQ 8 
பாரதி நகர ் 6.39 Cross wind 

SE 

 

 

 
படம் 3.11: கண்காணிப்பு இடங்களுடன் கூடிய ஆய்வுப் பகுதி வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.10: சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகளின் சுருக்கம் 

 

துகள் பபாருள் PM-2.5 

 நிரலய 

குறியீடு 
அதிகபட்சம் குரறந்தபட்சம் சைாசைி 98 சதவீத மதிப்பு STDEV 

AAQ-1 26.8 20.6 23.8 25.35 1.30 

AAQ-2 23.6 19.2 21.6 23.35 1.27 

AAQ-3 22.5 18.6 20.7 21.7 0.96 

AAQ-4 19.5 17.1 18.1 19.0 0.69 

AAQ-5 24.5 19.8 22.6 23.75 1.22 

AAQ-6 20.3 17.3 18.7 19.55 0.69 

AAQ-7 19.5 16.8 18.2 19.0 0.68 

AAQ-8 20.8 15.9 19.0 19.85 1.00 

துகள் பபாருள் PM-10 

 நிரலய 

குறியீடு 
அதிகபட்சம் குரறந்தபட்சம் சைாசைி 98 சதவீத மதிப்பு STDEV 

AAQ-1 46.2 42.7 44.4 45.7 0.96 

AAQ-2 42.5 39.1 41.0 41.8 0.79 

AAQ-3 44.3 39.2 41.9 43.5 1.40 

AAQ-4 42.9 38.9 41.1 42.4 1.08 

AAQ-5 44.6 41.5 43.0 44.0 0.82 

AAQ-6 42.7 39.5 41.0 42.2 0.89 

AAQ-7 43.5 38.6 41.2 42.8 1.31 

AAQ-8 43.6 39.9 41.2 42.2 0.86 

சல்பை் ரட ஆக்ரஸடு SO2 

 நிரலய 

குறியீடு 
அதிகபட்சம் குரறந்தபட்சம் சைாசைி 98 சதவீத மதிப்பு STDEV 

AAQ-1 9.7 8.1 9.0 9.7 0.53 

AAQ-2 7.9 5.3 6.5 7.5 0.65 

AAQ-3 6.1 5.1 5.5 5.9 0.29 

மாதிைி 
எடுக்கப்படட் மததி 

- மாதிைி முரற ETS/STP/AIR-01 

பகுப்பாய்வு 

பதாடக்க மததி 
05.10.2021 மாதிைி அளவு - 

பகுப்பாய்வு முடிவு 

மததி 
31.12.2021 மபக்கிங் நிரல - 

மாதிைி 
எடுக்கப்படட்து 

ETS ஊழியரக்ள் வானிரல நிலவைம் பதளிவு 
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AAQ-4 6.4 5.2 5.7 6.0 0.27 

AAQ-5 6.9 4.8 5.9 6.5 0.52 

AAQ-6 7.9 5.1 6.5 7.7 0.88 

AAQ-7 6.9 4.4 5.7 6.8 0.73 

AAQ-8 6.9 5.3 5.9 6.4 0.44 

ரநட்ைஜன் ஆக்ரஸடு NO2 

 

 நிரலய 

குறியீடு 
அதிகபட்சம் குரறந்தபட்சம் சைாசைி 98 சதவீத மதிப்பு STDEV 

AAQ-1 24.9 20.3 22.3 24.4 1.38 

AAQ-2 20.2 17.3 18.8 19.9 0.97 

AAQ-3 19.2 16.8 18.1 18.9 0.69 

AAQ-4 19.2 16.2 17.6 18.8 0.87 

AAQ-5 19.4 16.9 18.0 18.8 0.63 

AAQ-6 19.8 17.5 18.5 19.1 0.61 

AAQ-7 19.8 15.3 18.4 19.6 1.48 

AAQ-8 19.8 16.2 17.9 19.1 0.92 

 

3.10.4 முதன்ரம தைவுகளின் உற்றுமநாக்கல்: 

➢ ஆய்வுப் பகுதியில் PM10 ஹசறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 41.0 to 44.4 μg/m3 வலர மாறுபடுகிைது. 

➢ ஆய்வுப் பகுதியில் PM2.5 ஹசறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 18.1 to 23.8 μg/m3 வலர மாறுபடுகிைது. 

➢ ஆய்வுப் பகுதியில் SO2 ஹசறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 5.5 to 9.0 μg/m3 

வலர மாறுபடுகிைது. 

➢ ஆய்வுப் பகுதியில் NO2 ஹசறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 17.6 to 22.3 μg/m3 

வலர மாறுபடுகிைது. 

டமடல உள்ள முடிவுகளிலிருந்து, அலனத்து கண்காணிப்பு 

இடங்களிலும் PM10, PM2.5, SO2 மை்றும் NO2 ஆகியவை்றுடன் கூடிய 

சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் CPCB ஆல் குறிப்பிடப்படட் அனுமதிக்கப்பட்ட 

வரம்புகளுக்குள் இருப்பலதக் காணலாம். 
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3.11 இரைசச்ல் சூழல் 

3.11.1 அடிப்பரட நிரல 

சுை்றுப்புை இலரசச்ல் நிலல கண்காணிப்பு 8 கண்காணிப்பு 

இடங்களில் டமை்ஹகாள்ளப்பட்டது; சுை்றுப்புை காை்றின் தரத்லத 

கண்காணிப்பதை்காக அலவ டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. இலரசச்ல் 

கண்காணிப்பு இடங்களின் விவரங்கள் அட்டவலண 3.11 இல் 

ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளது மை்றும் படம்-3.12 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. 

கண்காணிப்பு நிலலயங்கள் மை்றும் முடிவுகள் அட்டவலண 3.12 இல் 

சுருக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 3.11: ஆய்வுப் பகுதியில் சத்தம் மாதிைி இடங்கள் 

வ எண். நிரலயக் 
குறியீடு 

இடங்கள் 
தூைம் 

(கிமீ) திரச 

1 N1 திட்ட தளம் - Core zone 

2 N2 சலடய பாலளயம் 1.43 Downwind SW 

3 N3 ராமப்பட்டினம் கிராமம் 1.50  Upwind NE 

4 N4 
டவலவன் மகால், சிவன்மலல 

கிராமம் 
3.85  

Upwind NE 

5 N5 டமட்டுப்பாலை கிராமம் 3.71  Downwind SW 

6 N6 முத்லதயடனரிசச்ல் கிராமம் 4.07  Downwind SW 

7 N7 படியூர ்கிராமம் 5.18  Cross wind NW 

8 N8 பாரதி நகர ் 6.39 Cross wind SE 

 

படம் 3.12: சத்தம் கண்காணிக்கும் இடங்கரளக் பகாண்ட ஆய்வுப் பகுதி வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.12: சுற்றுப்புற இரைசச்ல் நிரல கண்காணிப்பு முடிவுகள், [dB(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இடம் N1  N2  N3  

 

N4  

 

வ. 
எண் 

 மநைம் 

(மணி) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

1 0600 38.5 40.2 39.4 40.3 48.9 46.5 33.5 41.9 39.5 28.6 46.6 43.7 

2 0700 39.6 42.2 41.1 42.5 49.6 47.4 31.9 39.4 37.1 29.6 48.6 45.6 

3 0800 39.7 45.6 43.6 41.6 48.7 46.5 34.6 43.2 40.8 32.5 49.5 46.6 

4 0900 40.1 47.3 45.0 39.4 48.3 45.8 33.2 41.7 39.3 34.5 47.6 44.8 

5 1000 41.8 48.8 46.6 43.1 50.6 48.3 32.6 40.5 38.1 38.6 46.5 44.1 

6 1100 42.5 49.2 47.0 34.5 45.3 42.6 34.9 43.6 41.1 36.7 45.5 43.0 

7 1200 43.4 45.5 44.6 40.9 52.4 49.7 37.1 46.8 44.2 36.5 46.5 43.9 

8 1300 44.5 48.3 46.8 43.4 51.6 49.2 40.6 48.5 46.1 35.8 47.2 44.5 

9 1400 44.8 46.6 45.8 41.9 50.5 48.1 38.5 47.1 44.7 34.6 45.8 43.1 

10 1500 43.9 50.2 48.1 39.6 48.3 45.8 33.4 41.9 39.5 36.5 45.8 43.3 

11 1600 44.8 53.8 51.3 35.1 49.9 47.0 36.2 45.6 43.1 36.7 44.5 42.2 

மாதிைி எடுக்கப்படட் 

மததி 
- மாதிைி முரற ETS/STP/சத்தம்-01 

பகுப்பாய்வு பதாடக்க 

மததி 

22.12.2021 மாதிைி அளவு - 

பகுப்பாய்வு முடிவு 

மததி 

23.12.2021 மபக்கிங் நிரல - 

மாதிைி எடுக்கப்பட்டது 
ETS 

ஊழியரக்ள் 
பகுதியின் வரக பதாழிற்சாரல பகுதி 
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இடம் N1  N2  N3  

 

N4  

 

வ. 
எண் 

 மநைம் 

(மணி) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

12 1700 45.7 54.4 51.9 38.9 47.2 44.8 34.1 43.2 40.7 38.2 48.6 46.0 

13 1800 42.8 51.5 49.0 36.4 45.2 42.7 36.5 44.5 42.1 35.1 46.9 44.2 

14 1900 42.8 51.7 49.2 38.1 45.9 43.6 32.9 40.9 38.5 38.4 44.3 42.3 

15 2000 40.6 50.6 48.0 35.2 44.9 42.3 32.5 40.1 37.8 36.2 47.6 44.9 

16 2100 40.3 51.7 49.0 39.6 45.3 43.3 34.8 42.3 40.0 31.6 46.5 43.6 

17 2200 39.7 48.9 46.4 35.4 45.1 42.5 34.6 43.2 40.8 32.5 48.3 45.4 

18 2300 38.5 40.2 39.4 32.7 41.5 39.0 35.1 44.7 42.1 30.4 42.6 39.8 

19 0000 37.2 39.7 38.6 33.8 44.3 41.7 32.6 40.9 38.5 31.2 39.1 36.7 

20 0100 36.4 39.8 38.4 31.3 42.9 40.2 33.9 41.4 39.1 31.5 37.6 35.5 

21 0200 34.8 36.7 35.9 32.6 41.5 39.0 31.4 38.5 36.3 27.2 36.4 33.9 

22 0300 34.3 38.8 37.1 32.4 41.6 39.1 32.6 40.6 38.2 24.9 35.6 32.9 

23 0400 34.5 37.5 36.3 32.4 40.5 38.1 32.9 40.7 38.4 26.5 34.5 32.1 

24 0500 33.8 36.7 35.5 33.6 41.8 39.4 33.4 41.7 39.3 25.8 32.5 30.3 

Day Mean dB(A) 46.6 
Day Mean 

dB(A) 
45.7 Day Mean dB(A) 40.8 Day Mean dB(A) 44.2 

Night Mean dB(A) 37.3 
Night Mean 

dB(A) 
39.5 Night Mean dB(A) 38.8 Night Mean dB(A) 34.5 

 

இடம் N5  N6  N7  N8  

வ. 
எண் 

 மநைம் 

(மணி) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 
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இடம் N5  N6  N7  N8  

வ. 
எண் 

 மநைம் 

(மணி) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

1 0600 43.2 48.3 46.5 32.8 40.3 38.0 31.5 38.1 35.9 33.8 41.3 39.0 

2 0700 44.6 46.9 45.9 33.6 41.4 39.1 32.6 40.7 38.3 32.6 40.7 38.3 

3 0800 45.1 47.5 46.5 31.4 42.2 39.5 33.9 41.4 39.1 34.7 42.4 40.1 

4 0900 45.6 47.6 46.7 32.9 40.7 38.4 31.4 39.5 37.1 32.9 43.6 40.9 

5 1000 45.9 48.2 47.2 33.6 41.6 39.2 32.5 40.2 37.9 32.6 40.5 38.1 

6 1100 44.3 46.3 45.4 32.5 40.7 38.3 33.8 41.4 39.1 32.8 41.3 38.9 

7 1200 43.2 46.2 45.0 32.7 40.2 37.9 35.6 43.6 41.2 32.5 40.8 38.4 

8 1300 44.2 45.5 44.9 33.8 41.6 39.3 31.8 38.4 36.2 31.6 38.6 36.4 

9 1400 43.8 46.5 45.4 35.1 44.3 41.8 33.9 41.7 39.4 33.8 41.4 39.1 

10 1500 42.9 46.7 45.2 33.9 42.2 39.8 32.5 40.9 38.5 34.7 43.6 41.1 

11 1600 44.6 46.2 45.5 34.6 43.7 41.2 34.8 43.6 41.1 31.5 39.5 37.1 

12 1700 45.9 47.5 46.8 35.8 44.8 42.3 32.6 40.4 38.1 32.9 41.7 39.2 

13 1800 45.7 47.3 46.6 34.2 42.3 39.9 35.1 43.1 40.7 32.5 40.6 38.2 

14 1900 45.8 47.6 46.8 36.8 44.5 42.2 36.1 40.2 38.6 36.5 44.5 42.1 

15 2000 45.2 48.6 47.2 31.9 38.2 36.1 34.2 43.6 41.1 33.7 41.9 39.5 

16 2100 45.7 46.3 46.0 32.4 40.1 37.8 36.5 47.1 44.5 34.4 43.2 40.7 

17 2200 46.1 47.6 46.9 33.6 41.6 39.2 33.8 41.2 38.9 31.8 39.5 37.2 

18 2300 38.7 42.3 40.9 32.5 40.4 38.0 33.9 42.1 39.7 32.6 40.2 37.9 

19 0000 35.9 42.6 40.4 31.4 39.2 36.9 31.5 39.4 37.0 32.9 37.1 35.5 

20 0100 34.8 38.7 37.2 33.6 41.4 39.1 32.9 40.2 37.9 33.7 38.2 36.5 

21 0200 35.1 35.9 35.5 32.8 40.3 38.0 33.4 41.7 39.3 32.6 38.4 36.4 

22 0300 34.2 35.5 34.9 31.4 39.2 36.9 31.7 38.5 36.3 33.8 35.5 34.7 

23 0400 35.2 38.2 37.0 33.6 42.7 40.2 32.6 40.8 38.4 32.5 36.5 34.9 

24 0500 33.1 37.5 35.8 32.7 40.8 38.4 31.3 38.6 36.3 31.9 34.5 33.4 
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இடம் N5  N6  N7  N8  

வ. 
எண் 

 மநைம் 

(மணி) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

Day Mean dB(A) 46.1 
Day Mean 

dB(A) 
39.4 Day Mean dB(A) 39.2 Day Mean dB(A) 39.1 

Night Mean dB(A) 37.4 
Night Mean 

dB(A) 
38.2 Night Mean dB(A) 37.9 Night Mean dB(A) 35.6 
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3.11.2 உற்றுமநாக்கல்கள்:  

டமடல உள்ள அட்டவலணயில் இருந்து, அலனத்து கண்காணிப்பு 

இடங்கள் மை்றும் கிராமங்களில் சுை்றுப்புை இலரசச்ல் அளவுகள் பகல் 

டநரத்திை்கு 55 dB(A) மை்றும் இரவு டநரத்திை்கு 45 dB(A) 

அனுமதிக்கப்படட் வரம்பிை்குள் உள்ளது என கண்டறியப்பட்டது.  

 

3.12 நீை் சூழல் 

3.12.1 நிலப்பைப்பு & வடிகால் முரற 

நிலப்பைப்பு  

 குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி ஹவை்று நிலப்பரப்லபக் 
காட்டுகிைது. இப்பகுதி டமை்குப் பக்கமாக ஹமன்லமயாக சாய்ந்துள்ளது. 
இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 334 மீ உயரத்தில் 
உள்ளது. 
 

பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 

காலப்டபாக்கில் நீடராலட அரிப்பு மூலம் வடிகால் அலமப்பு 

உருவாக்கப்படுகிைது, இது நீடராலடகளால் வடிகட்டிய நிலப்பரப்பு 

பகுதியில் உள்ள பாலைகள் மை்றும் புவியியல் கட்டலமப்புகளின் 

பண்புகலள ஹவளிப்படுத்துகிைது. வடிகால் அலமப்பு என்பது ஒரு 

குறிப்பிடட் வடிகால் படுலகயில் உள்ள ஓலடகள், ஆறுகள் மை்றும் 

ஏரிகளால் உருவாகும் வடிவமாகும். நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு 

குறிப்பிடட் பகுதியில் கடினமான அல்லது ஹமன்லமயான பாலைகள் 

ஆதிக்கம் ஹசலுத்தினாலும், நிலத்தின் சாய்வு ஆகியவை்ைால் அலவ 

நிரவ்கிக்கப்படுகின்ைன. 

 

ஹடன்ட்ரிடிக் வடிவங்கள், மிகவும் ஹபாதுவானலவ, நீடராலடக்கு 

அடியில் உள்ள பாலை (அல்லது ஒருங்கிலணக்கப்படாத ஹபாருள்) எந்த 

குறிப்பிடட் துணி அல்லது அலமப்பு இல்லாத பகுதிகளில் 

உருவாகின்ைன மை்றும் எல்லா திலசகளிலும் சமமாக எளிதில் 

அரிக்கப்படட்ுவிடும். 

 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓலடகள், கால்வாய்கள், நீரந்ிலலகள் எதுவும் 

கடக்கவில்லல. இப்பகுதியின் வடிகால் அலமப்பு ஹடன்ட்ரிடிக் - 

துலண ஹடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

 

இப்பகுதியின் ஹபாதுவான வடிகால் அலமப்பு துலண ஹடன்ட்ரிடிக் 

மை்றும் ஹடன்ட்ரிடிக் வடிவமாகும். எந்த முக்கிய நீர ் ஓட்டமும் அல்லது 

நல்லாவும் அனுமானிக்கப்படவில்லல. மலழக்காலத்தில் 

டமை்பரப்பிலிருந்து ஹவளிடயறும் நீடராட்டம் E முதல் W திலசயில் 
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பாய்கிைது. ஆய்வுப் பகுதியின் வடிகால் அலமப்பு கீடழ உள்ள படத்தில் 

ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. குவாரிகள் இயை்லகயாகடவ மலழநீர ்

ஹசல்வதை்கு இலடயூைாக இருக்காது.  

3.12.2 மரழப்பபாழிவு 

ஹதன்டமை்கு பருவமலழயால் இப்பகுதி மலழலயப் ஹபறுகிைது. 

மலழக்காலம் ஜூன் நடுப்பகுதியில் ஹதாடங்கி ஹசப்டம்பர ் வலர 

நீடிக்கும். திருப்பூர ் மாவட்டத்தில் சராசரி சராசரி மலழயளவு 618 மிமீ 

IMD தரவு, டகாலவ_அக்டரா.. 

 

3.12.3 நீை்நிரல ஆய்வுகள் 

இந்த மாவடட்ம் நுண்துலளகள் மை்றும் பிளவுகள் ஹகாண்ட 

அலமப்புகளால் அடிக்டகாடிடட்ுக் காட்டப்படட்ுள்ளது. மாவட்டத்தில் 

உள்ள முக்கியமான நீரந்ிலல அலமப்புகள் i) ஒருங்கிலணக்கப்படாத 

வடிவங்கள் மை்றும் ii) ஹவதரட்ு மை்றும் உலடந்த படிகப் பாலைகளால் 

அலமக்கப்படட்ுள்ளன. மாவட்டத்தில் உள்ள நுண்துலள வடிவங்கள் 

வண்டல் மை்றும் ஹகாலுவியத்தால் குறிக்கப்படுகின்ைன. திருப்பூர ்

மாவட்டத்தின் டமை்கு எல்லலப் பகுதியில் ஹகாலுவல்கள் உருவாகி 

வருகின்ைன. மாவட்டத்தில் உள்ள நுண்துலள அலமப்புகளில் 

மணை்கை்கள் மை்றும் களிமண் அண்லமக்காலம் முதல் துலண 

அண்லமக்காலம் மை்றும் மூன்ைாம் நிலல வயது (குவாட்டரன்ரி) 
ஆகியலவ அடங்கும். முக்கியமாக மணல், களிமண் மை்றும் 

கிராவல்கலள உள்ளடக்கிய வண்டல் வடிவங்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள 

முக்கிய வடிகால் பாலதகளில் மடட்ுடம உள்ளன. வண்டல் மண்ணின் 

அதிகபட்ச தடிமன் 35.0மீ, சராசரி தடிமன் சுமார ்25.0மீ. 

 

இப்பகுதி திருமணிமுத்தாறு எனப்படும் ஒரு ஹபரிய 

ஆை்றுப்படுலகயில் உள்ளது. திருமணிமுத்தாறு தமிழ்நாட்டின் டசலம் 

மாவட்டத்தில் உள்ள ஹஷவ்ராய் மலலயில் இருந்து உருவாகி ஹதை்கு 

மை்றும் ஹதன்கிழக்கு திலசயில் பாய்ந்து மன்னார ் வலளகுடாவில் 

இைங்குகிைது. காவிரி நதிலய இலணக்கும் ஆறு. (ஆதாரம்: மாவட்ட 

நிலத்தடி நீர ்சிை்டைடு, திருப்பூர ்மாவடட்ம், தமிழ்நாடு, CGWB 2013). 

 

3.12.4 தளத்தின் குறிப்பிட்ட நிலத்தடி நீை் அட்டவரண காட்சி 

திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் உள்ள கிணறுகளில் 

பருவமலழக்கு முந்லதய நீரம்ட்டம் 63 முதல் 71 பிஜிலி ஆகவும், 

பருவமலழக்குப் பிந்லதய நீரம்ட்டம் 58 முதல் 66 பிஜிலி ஆகவும் 

காணப்படுகிைது. அருகிலுள்ள கிராம டபாரஹ்வல்களிலிருந்து 
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ஹபைப்படட் தரவுகளின்படி அட்டவலண 3.14 இல் 

அட்டவலணப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவரண 3.13: நீை் நிரல 

விவைங்கள் திட்டம் 1 

நீை் அட்டவரண நிரல 

டகாலட காலத்தில்             70m 

மலழக்காலம்              65m 

 

 அட்டவரண 3.14: அருகில் திறந்த கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துரள 

கிணறுகள் 

(நீர ்நிலல மீட்டரில் இருந்து அளவிடப்படுகிைது) 

விவைங்கள் 
தூைம் மற்றும் 

திரச 

ஆழம் 

(மீ) 

நீை் மட்டம் 

(மீ) 

திறந்த கிணறு 

(1) 
80 m, East 162 51 

 

3.12.5 தண்ணீை் மதரவ  

திட்டத்திை்கான சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் குவாரியின் 

ஹமாத்த நீர ் டதலவ 7.2 KLD என மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது. ஹபரும்பாலும் 

குவாரி குழியில் டதங்கியுள்ள மலழநீரில் இருந்து (கிலடக்கும் டபாது) 

தூசிலய அடக்குவதை்கும் டதாட்டத்துக்கும் அருகில் உள்ள 

கிராமங்களில் இருந்து டடங்கர ் மூலம் தண்ணீர ் விநிடயாகம் 

ஹசய்யப்படும். அருகில் உள்ள கிராமங்களில் இருந்து குடிநீர ்

வினிடயாகம் ஹசய்யப்படும். 

 

3.12.6 அடிப்பரட நிரல  

பல்டவறு கிராமங்களில் உள்ள 5 நிலத்தடி நீர ் (ஆழ்துலள 

கிணறுகள்/ஆழ்துலள கிணறுகள்) மாதிரிகள் மை்றும் 2 டமை்பரப்பு நீர ்

மாதிரிகள் மூலம் நிலத்தடி நீர ்மை்றும் டமை்பரப்பு நீரின் தை்டபாலதய 

நிலல மதிப்பிடப்பட்டது. 

 

தலர மை்றும் டமை்பரப்பு நீரின் இயை்பியல்-டவதியியல் பண்புகள் 

முலைடய அட்டவலணகள் 3.15 இல் ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

 

 

அட்டவரண-3.15: நீை் மாதிைி இடங்களின் விவைங்கள் 

வ. 
எண். 

நிரலயக் 
குறியீடு 

இடங்கள் 
தூைம் 

(கிமீ) திரச 
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1 GW 1 ராமப்பட்டினம் கிராமம் 1.50  Upwind NE 

2 GW 2 
டமட்டுப்பாலை கிராமம் 

3.71  
Downwind 

SW 

3 GW 3 
முத்லதயடனரிசச்ல் கிராமம் 4.07 Downwind 

SW 

4 GW 4 
படியூர ்கிராமம் 

5.18  
Cross wind 

NW 

5 GW 5 
பாரதி நகர ்

6.39 
Cross wind 

SE 
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 படம் 3.13: நிலத்தடி நீை் கண்காணிப்பு இடங்கள் 
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அட்டவரண 3.16: நிலத்தடி நீைின் இயற்பியல்-மவதியியல் பண்புகள் 

வ. 
எ

ண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
GW 1 

முடிவு 

GW 2 

முடிவு 

GW 3 

முடிவு 

GW 4 

முடிவு 

GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) மசாதரன 
முரற 

விரும்பத்தக்கது 
அனுமதிக்கப்பட்ட

து 

1 நிைம் டெசன் < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 5 15 
APHA 

2120-B 

2 மணம் … 
Agreeab

le 

Agreeab

le 

Agreeab

le 

Agreeab

le 

Agreeab

le 

ஒத்துக் 
ஹகாள்ளக்கூடியது 

ஒத்துக் 
ஹகாள்ளக்கூடியது 

APHA 

2150-B 

3 pH … 7.86 7.86 6.83 7.67 7.03 6.5 - 8.5 தளரவ்ு இல்லல 
APHA 

4500-H+ 

4 கடதத்ுத்திைன் µs/cm 708 708 742 719 788 
குறிப்பிடப்படவில்

லல 

குறிப்பிடப்படவில்
லல 

APHA 

2510-B 

5 ஹகாந்தளிப்பு NTU < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 5 
APHA 

2130-B 

6 

ஹமாத்த 

கலரநத் 

திடப்ஹபாருள்
கள் (டிடிஎஸ்) 

mg/L 418 418 438 424 465 500 2000 
APHA 

2540-C 

7 

ஹமாத்த 

கடினதத்ன்
லம, 

(CaCO3) 

mg/L 130 130 181 150.8 147.5 200 600 
APHA 

2340-C 

8 
கால்சியம், 

(Ca) 
mg/L 24.1 24.1 36.8 27.5 28 75 200 

APHA 

3500:(Ca)-

மாதிரி எடுகக்ப்பட்ட டததி 20.12.2021 மாதிரி முலை ETS/STP/WATER-01 

பகுப்பாய்வு ஹதாடக்க டததி 25.12.2021 மாதிரி அளவு 2.0+ 0.5 லிடட்ர ்

பகுப்பாய்வு முடிவு டததி 30.12.2021 டபக்கிங் நிலல சீல் லவக்கப்பட்டது 

மாதிரி எடுகக்ப்பட்டது ETS STAFF டபக் இன் PVC மை்றும் கண்ணாடி பாட்டில் 
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வ. 
எ

ண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
GW 1 

முடிவு 

GW 2 

முடிவு 

GW 3 

முடிவு 

GW 4 

முடிவு 

GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) மசாதரன 
முரற 

விரும்பத்தக்கது 
அனுமதிக்கப்பட்ட

து 

B 

9 
ஹமகன்சீியம் 

(Mg) 
mg/L 17 17 21.7 20 18.9 30 100 

APHA 

3500:(Mg)

-B 

10 

ஹமாத்த 

காரதத்ன்லம 

(CaCO3) 

mg/L 160 160 146 156 183 200 600 
APHA 

2320-B 

11 
குடளாலரடு, 

(Cl) 
mg/L 76 76 80.3 82 90.4 250 1000 

APHA 

4500:(Cl- 

)-B 

12 சல்டபட்,(SO4) mg/L 17.5 17.5 27.1 28 24 200 400 

APHA 

4500:(SO4)

-E 

13 இரும்பு,(Fe) mg/L 0.16 0.16 0.12 0.10 0.11 0.3 தளரவ்ு இல்லல 
APHA-

3120B 

14 
குடளாரின் 

(எஞ்சியலவ) 
mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 1 

APHA 

4500:(Cl)-

B 

15 ஃபுளூலரடு,(F) mg/L 0.14 0.14 0.17 0.26 0.22 1 1.5 

APHA 

4500:(F- )-

D 

16 
 லநட்டரட்,(NO3 

) 
mg/L 14 14 17.3 19 12 45 தளரவ்ு இல்லல 

APHA 

4500:(NO3

-)-B 

17 காப்பர,்(Cu) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.05 1.5 
APHA 

3120B 
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வ. 
எ

ண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
GW 1 

முடிவு 

GW 2 

முடிவு 

GW 3 

முடிவு 

GW 4 

முடிவு 

GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) மசாதரன 
முரற 

விரும்பத்தக்கது 
அனுமதிக்கப்பட்ட

து 

18 மங்கனீசு, (Mn) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.1 0.3 
APHA-

3120B 

19 
ஹமரக்ுரி, 

(Hg) 
ug/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 

தளரவ்ு இல்லல APHA-

3114C 

20 காட்மியம்,(Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 
தளரவ்ு இல்லல APHA 

3120B 

21 
ஹசலினியம்,(Se

) 
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 

தளரவ்ு இல்லல APHA-

3120B 

22 
அலுமினியம், 

(Al) 
mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.2 

APHA-

3120B 

23 ஹலட்,(Pb) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 தளரவ்ு இல்லல 
APHA-

3120B 

24 ஜிங்க்,(Zn) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 5 15 
APHA-

3120B 

25 

ஹமாத்த 
குடராமியம், 

(Cr) 

mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
குறிப்பிடப்படவில்

லல 

குறிப்பிடப்படவில்
லல 

APHA-

3120B 

26 டபாரான், (B) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.5 1 
APHA 

4500:(B)-C 

27 
கனிம 

எண்ஹணய் 
mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.5 தளரவ்ு இல்லல 

IS 3025 

(Part-39) 

28 

பிடனாலிக் 
கலலவ, 

(C6H5OH) 

mg/L Absent Absent Absent Absent Absent 0.001 0.002 
APHA 

5530-C 

29 
அடயானிக் 

டசாப்பு(MBAS) 
mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.2 1 

APHA 

5540-C 
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வ. 
எ

ண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
GW 1 

முடிவு 

GW 2 

முடிவு 

GW 3 

முடிவு 

GW 4 

முடிவு 

GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) மசாதரன 
முரற 

விரும்பத்தக்கது 
அனுமதிக்கப்பட்ட

து 

30 
லசலனடு, 

(CN)* 
mg/L Absent Absent Absent Absent Absent 0.05 தளரவ்ு இல்லல 

APHA 

4500:(CN-

)-D 

31 

ஹமாத்த 
டகாலிஃபாரம்் 
எண்ணிகல்க 

MPN/100

mL 
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 கண்டறிய முடியாது IS 1622 

32 
எஸ்ஹகரிசச்ி
யா டகாலல 

MPN/100

mL 
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 கண்டறிய முடியாது IS 1622 

33 
டபரியம், 

(Ba) 
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.05 0.7 தளரவ்ு இல்லல 

APHA 

3120B 

34 

ஹமாத்த 
அம்டமானியா 

(NH3-N)* 

mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.5 தளரவ்ு இல்லல 
APHA 

4500:(NH3

)-C 

35 சல்லபடு, (H2S) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.005 0.05 தளரவ்ு இல்லல 
APHA 

4500:(S2-)-

D 

36 
மாலிப்டினம் 

(Mo) 
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.07 தளரவ்ு இல்லல 

APHA-

3120B 

37 
ஆரச்னிக், 

(As) 
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <2.0 0.01 0.05 

APHA 

3120B 

38 (டிஎஸ்எஸ்) mg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <0.05 
குறிப்பிடப்படவில்

லல 

குறிப்பிடப்படவில்
லல 

APHA 

2540-D 
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3.12.6 முடிவு விவாதம் 

3.12.6.1 நிலத்தடி நீை் தைம் 

நிலத்தடி நீரின் இயை்பியல்-டவதியியல் பண்புகள் அட்டவலண 3.16 

இல் வழங்கப்படட்ுள்ளன மை்றும் தரநிலலகளுடன் 

ஒப்பிடப்படுகின்ைன. டசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 6.83 முதல் 

7.86 வலர மை்றும் ஏை்றுக்ஹகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வலர 

இருந்தது. ஹமாத்த கலரந்த திடப்ஹபாருள்கள் அலனத்து 

மாதிரிகளிலும் 418 முதல் 465 மிகி/லி வரம்பில் காணப்படட்ன. 7 

இடங்களில் டசகரிக்கப்பட்ட அலனத்து மாதிரிகளின் ஹமாத்த 

கடினத்தன்லம 130 முதல் 181 mg/l வலர மாறுபடுகிைது. 

 

அலனத்து மாதிரிகளிலும், இரும்புச ் சத்து 0.10 முதல் 0.16 மி.கி/லி, 

லநட்டரட் 12 முதல் 19 மி.கி/லி, ஃவுளூலரடு 0.14 முதல் 0.26 மி.கி/லி, 

குடளாலரடு 76 முதல் 90.4 மி.கி/லி, சல்டபட்17.5 முதல் 28 மி.கி/லி. , 

காரத்தன்லம 146 முதல் 183 மி.கி./லி, கால்சியம் 24.1 முதல் 36.8 மி.கி/லி 

மை்றும் ஹமக்னீசியம் 17 முதல் 21.7 மி.கி./லி. ஹபரும்பாலான 

கிராமங்களில் ஒடட்ுஹமாத்த நிலத்தடி நீரின் தரம் நன்ைாக இருப்பது 

கண்டறியப்படட்து. கன உடலாகங்களின் உள்ளடக்கத்தின் அளவுகள் 

அனுமதிக்கப்படட் வரம்புகளுக்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 

3.12.6.2 மமற்பைப்பு நீை் தைம் 

10 கிமீ சுை்ைளவில் இல்லல  

3.13 உயிைியல் சூழல் 

3.13.1 அறிமுகம் 

இந்தப் பகுதியின் உயிரியல் சூழடல அந்தப் பகுதியின் அலனத்து 

உயிரினங்கலளயும் உருவாக்குகிைது. இது சுை்றுசச்ூழலின் 

ஒருங்கிலணந்த பகுதியாகும். பல்லுயிர ் என்பது ஹபரும்பாலும் 

அப்பகுதியின் இனங்கள் ஹசழுலமயுடன் ஒத்ததாகக் கருதப்படுகிைது. 

பல்லுயிரியலலக் கண்டறிதல், அளவிடுதல் மை்றும் கண்காணிப்பது 

ஒரு சிக்கலான பயிை்சியாகும். பல்லுயிர ் மதிப்பீடு ஹபாதுவாக, 

பல்லுயிர ் சரக்குகலள நடத்துவது, தை்டபாதுள்ள பல்லுயிரக்லள 

மதிப்பிடுவதை்கான சரக்குகள் பை்றியது. இது பரிசீலலனயில் உள்ள 

பகுதியின் பல்லுயிர ் வளம் பை்றிய தகவலல வழங்குகிைது. 

குறிகாட்டிகளின் டதரவ்ு ஒவ்ஹவாரு பல்லுயிர ் கண்காணிப்புக்கும் 

டவறுபடுகிைது மை்றும் இது டபான்ை பல்லுயிர ் பட்டியலிலிருந்து 

டதலவப்படும் ஹவளியீட்லட முை்றிலும் அடிப்பலடயாகக் ஹகாண்டது. 

சுை்றுசச்ூழலில் ஏை்படும் எந்த மாை்ைமும் உயிரினங்களின் இழப்லப 

ஏை்படுத்தலாம் அல்லது அப்பகுதியின் பல்லுயிர ் குலைலவ 

ஏை்படுத்தலாம். எனடவ, தை்டபாலதய ஆய்வு, 10 கிமீ சுை்ைளவிை்குள் 
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திட்டத் தளம் மை்றும் சுை்றியுள்ள பகுதியின் உயிரியல் சூழலில் 

சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதை்கு முன்ஹமாழியப்படட்ுள்ளது. அதன்படி, உயிரியல் 

பன்முகத்தன்லமலயத் தக்கலவக்கத் தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

திட்டமிடப்படட்ுள்ளன.  

 

3.13.2 சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடு 

சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, சுை்றுசச்ூழல் அலமப்புகள் மை்றும் 

அவை்றின் கூறுகள் மீதான வளரச்ச்ி நடவடிக்லககளின் தாக்கங்கலள 

கணிக்கவும் மதிப்பீடு ஹசய்யவும் பயன்படுகிைது, இதன் மூலம் 

சுை்றுசச்ூழல் பிரசச்ிலனகள் வளரச்ச்ி திட்டமிடலில் முழுலமயாகவும் 

சரியானதாகவும் கருதப்படுவலத உறுதிஹசய்ய டதலவயான 

தகவல்கலள வழங்குகிைது. சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) சமூக, 

ஹபாருளாதார மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் பிரசச்ிலனகலள ஒருங்கிலணத்து 

நிலலயான வளரச்ச்ிக்கான திைவுடகாலாக உருஹவடுத்துள்ளது. EIA 

இன் ஒரு அங்கமாக முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது, ஆனால் சுை்றுசச்ூழல் 

திட்டமிடல் மை்றும் நிரவ்ாகத்தில் பிை சாத்தியமான 

பயன்பாடுகலளயும் ஹகாண்டுள்ளது. சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு EIA 

ஹசயல்முலையின் ஒரு விரிவான மதிப்பாய்லவ வழங்குகிைது மை்றும் 

வளரச்ச்ி முன்ஹமாழிவுகளின் சுை்றுசச்ூழல் விலளவுகலள புரிந்து 

ஹகாள்ளவும், விளக்கவும் மை்றும் மதிப்பீடு ஹசய்யவும் 

பயன்படுத்தக்கூடிய சுை்றுசச்ூழல் டகாட்பாடுகள் மை்றும் கருவிகலள 

சுருக்கமாகக் கூறுகிைது. 

 

சுை்றுசச்ூழலுக்கு ஏை்ை ஹபாருளாதார வளரச்ச்ிக்கான ஹகாள்லககள் 

மை்றும் வழிகாடட்ுதல்கலள வகுக்க, 1994 முதல் இந்தியாவில் 

சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடுகள் வளரச்ச்ித் திட்டங்களின் 

ஒருங்கிலணந்த பகுதியாக மாறிவிட்டன. உயிரியல் சூழலின் சரியான 

மதிப்பீடு மை்றும் அதன் வலகபிரித்தல் தரவுகளின் ஹதாகுத்தல் 

பாதிப்பு கணிப்புகளுக்கு அவசியம். 

 

பிராந்திய மை்றும் உள்ளூர ் வலகபிரித்தல் மை்றும் தாவரங்கள் 

மை்றும் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்லம பை்றிய நிலலயான 

மை்றும் ஹதாடரந்்து புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவு, இந்தியாலவப் டபான்ை 

பல்டவறு நாடுகளில் கிட்டத்தட்ட இல்லல. முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டம் 

அலமக்கப்படும் பகுதியின் பல்லுயிர ் சுயவிவரங்கள் பை்றிய உடனடி 

தகவல், EIA இன் அடிப்பலட ஆய்வுகளின் இன்றியலமயாத 

பகுதியாகும். அத்தலகய சூழ்நிலலயில், நம்பகமான தரவு 

டசகரிப்புக்கு நல்ல முதன்லம அடிப்பலட பல்லுயிர ்கணக்ஹகடுப்பு ஒரு 
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முன் டதலவ. பல்லுயிர ் ஆய்வுகளுக்கான இந்த பங்களிப்புகள் சில 

டநரங்களில் புதிய பதிவுகள் அல்லது ஒரு புதிய தரவுத்தளத்தின் 

அடிப்பலடயில் உண்லமயான மதிப்பு கூட்டல்களாக 

அங்கீகரிக்கப்படலாம் ஆனால் தை்டபாதுள்ள தகவல் தளத்லத 

சரிபாரத்்தல் மை்றும் புதுப்பித்தல் ஆகியவை்றில் ஹபரும்பாலும் 

அங்கீகரிக்கப்படுகின்ைன. 

 

10 கிமீ சுை்ைளவில் டதசிய பூங்காக்கள், சுை்றுசச்ூழல் உணரத்ிைன் 

பகுதிகள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், ரிசரவ்் காடுகள் எதுவும் 

இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியின் சுை்றுசச்ூழல் ஆய்வு, குறிப்பாக 

உயிரினங்களின் பட்டியல் மை்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் தை்டபாதுள்ள 

அடிப்பலட சூழலியல் (நிலப்பரப்பு) நிலலலய மதிப்பிடுதல் 

ஆகியவை்லைக் குறிப்புடன் நடத்தப்பட்டது. 

 

3.13.3 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

தை்டபாலதய ஆய்வு பின்வரும் டநாக்கங்களுடன் 

டமை்ஹகாள்ளப்பட்டது: 

1. உள்ளூர ் பல்லுயிர ் ஹபருக்கத்தில் முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்தின் சாத்தியமான தாக்கத்லத ஆய்வு ஹசய்யவும், 

டதலவப்பட்டால், பாதிக்கப்படக்கூடிய உயிரியலுக்குத் தணிப்பு 

நடவடிக்லகலயப் பரிந்துலரக்கவும். 

2. சுரங்க நடவடிக்லக மை்றும் அலதச ் சுை்றியுள்ள தாவரங்களின் 

(நிலப்பரப்பு மை்றும் நீரவ்ாழ்) தன்லம மை்றும் விநிடயாகத்லத 

மதிப்பிடுவதை்கு. 

3. தாவரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்கள், எண்ஹடமிக், அரிய, 

அழிந்துவரும் மை்றும் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (RET இனங்கள்) 

டபான்ை முதன்லமக் கள ஆய்வின் அடிப்பலடயில் தனித்தனியாக 

லமய மை்றும் தாங்கல் பகுதிக்கான விவரங்கள் மை்றும் தை்டபாதுள்ள 

விலங்கினங்களின் அட்டவலணலய ஹதளிவாகக் குறிப்பிடுகிைது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஏடதனும் அட்டவலண-1 விலங்கினங்கள் 

காணப்படட்ால், அவை்லைப் பாதுகாப்பதை்கான பட்ஹஜட ்

ஒதுக்கீடுகளுடன் டதலவயான திடட்த்லத மாநில வனம் மை்றும் 

வனவிலங்குத் துலையுடன் கலந்தாடலாசித்து, விவரங்கள் அளிக்கப்பட 

டவண்டும். 

4. பல்லுயிர ் ஹபருக்கத்திை்கான டமலாண்லம மை்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககலள வகுத்தல். 

 

3.13.4 தத்பதடுக்கப்பட்ட முரற & குறிக்மகாள் 

தை்டபாலதய ஆய்வு ஹகாடுக்கப்பட்ட படிகளில் டமை்ஹகாள்ளப்பட்டது 
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1. அலனத்து முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கத் தளத்தின் 10 கிமீ 

சுை்ைளவு ஆய்வுப் பகுதிக்குள் இருக்கும் தாவரங்களுக்கான காட்சி 

சந்திப்பு ஆய்வு மூலம் கள ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

2. லமய மை்றும் தாங்கல் பகுதிகலள ஆய்வு ஹசய்த பிைகு, 

விரிவான மலர ் சரக்கு ஹதாகுக்கப்படட்ுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியின் 

அலனத்து தாவரங்களின் பட்டியல் தயாரிக்கப்படட்ு அவை்றின் 

வாழ்விடங்கள் பதிவு ஹசய்யப்பட்டன. 

3. IUCN ஹரட் டடட்டா புக் மூலம் அரிய, அழிந்து வரும் மை்றும் 

அசச்ுறுத்தும் தாவர இனங்களின் சரிபாரப்்பு. 

4. தாவரங்கள் மை்றும் விலங்குகள் சமூகங்கள் குறிப்பிடப்பட்டன. 

 

3.13.5 ரமய மண்டலத்தில் உள்ள ஃப்மளாைா 

தமிழ்நாட்டின் திருப்பூர ் மாவட்டம் காங்கயம் தாலுகாவில் உள்ள 

சிவன்மலல கிராமத்தில் லமய ஆய்வுப் பகுதி அலமந்துள்ளது. 

அலனத்து முன்ஹமாழியப்பட்ட சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி 
பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளலவ தாங்கல் ஆய்வு பகுதி 

ஹகாண்டுள்ளது. நிலப்பரப்பு, நிலப்பயன்பாடு, தாவர அலமப்பு 

டபான்ைவை்லைக் ஹகாண்டு மாதிரி இடங்கலளத் டதரவ்ுஹசய்தது. 

இயை்லக தாவரங்கள், சாலலடயாரத் டதாட்டங்கள் மை்றும் காடு 

அல்லாத பகுதி (விவசாயத் துலை, சமஹவளிப் பகுதிகளில், கிராம தரிசு 

நிலம், முதலியன) ஆகியவை்றின் மீது அவதானிப்புகள் 

எடுக்கப்பட்டன. ஹவவ்டவறு இனங்களின் பிரதிநிதித்துவம். 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவு வலர லமயப் பகுதி மை்றும் 

தாங்கல் பகுதி ஆகியவை்றில் ஏை்படும் நிலப்பரப்பு தாவரங்கள் 

மை்றும் விலங்கினங்களின் பட்டியலல மதிப்பிடுவதை்கு தாவரங்கள் 

மை்றும் விலங்கினங்களின் மாதிரி ஆய்வுகளின் ஒரு வழிமுலை 

டமை்ஹகாள்ளப்பட்டது. மாதிரி எடுக்கும்டபாது தாவரங்கள் மை்றும் 

விலங்கினங்களுக்கு எந்த டசதமும் ஏை்படவில்லல. 

3.13.6 இரடயக மண்டலத்தில் ஃப்மளாைா 

ஆய்வுப் பகுதிக்கு பிரதிநிதித்துவ சூழலியல் நிலலலய 

வழங்குவதை்காக, பல்லுயிர ் மாதிரிக்காக 10-கிமீ இலடயக மண்டலம் 

நான்கு காலாண்டுகளாகப் பிரிக்கப்படட்ுள்ளது, அதாவது, NE 

(குவாரல்டல்-1), NW (குவாரல்டல்-2) SW (குவாரல்டல்-3) மை்றும் SE 

(குவாரல்டல்-4). மரங்கள் (25x25-மீ), புதரக்ள் (10x10-மீ) மை்றும் 

மூலிலககள் (2x2-மீ) ஆகியவை்றுக்கான டதாராயமாக மாதிரியான 

இருபடிகளில் உள்ள ஒவ்ஹவாரு காலாண்டுகளும், நிலவும் புவியியல் 

நிலலலமகள் மை்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் உயிர-்பன்முகத்தன்லம 

அம்சங்கலளப் ஹபாறுத்து ஆய்வு ஹசய்யப்படட்ுள்ளன. 
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3.13.7 நீை்வாழ் தாவைங்கள் 

விலங்கினங்களின் மதிப்பீடு திட்டத் தளங்களிலிருந்து முதன்லமத் 

தரலவச ் டசகரித்து ஹசய்யப்பட்டது. விலங்குகளின் பாரல்வ மை்றும் 

திட்டப் பகுதியில் அவரக்ளின் வருலககளின் அதிரஹ்வண் 

ஆகியவை்லைப் ஹபாறுத்து உள்ளூர ் மக்களிடமிருந்தும் இருப்பு உறுதி 

ஹசய்யப்பட்டது. கூடுதலாக, அதிகாரிகள், உள்ளூர ் மக்கள் 

இப்பகுதியின் விலங்கினங்கலள ஆய்வு ஹசய்வதை்கான மை்ஹைாரு 

ஆதாரமாக இருந்தனர.் கள நடவடிக்லககள் உடல் டதடல், ஹவை்று 

ஆய்வு, மலைக்கும் பாலைகள், கூடு கடட்ும் தளங்களின் இருப்பிடம் 

மை்றும் வாழ்விட மதிப்பீடு டபான்ைலவ. வலகபிரித்தல் 

அலடயாளப்படுத்தல் கள வழிகாட்டி புத்தகம் மை்றும் வனவிலங்கு 

envis தரவு தளம் (wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species Database) மை்றும் 

விலங்கியல் மூலம் ஹசய்யப்பட்டது. சரட்வ ஆஃப் இந்தியா (ZSI). 

 

LC- குரறந்த கவரல, NA-இன்னும் மதிப்பிடப்படவில்ரல 

 

விலங்கினங்கள் 

பாலூட்டிகள், பைலவகள், ஊரவ்ன, நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மை்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகள் ஆகியலவ டமை்டகாள் காட்டப்படட்ு பட்டியலிடப்பட்ட 

முலையின்படி விலங்கு கணக்ஹகடுப்பு டமை்ஹகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

பட்டியலிடப்பட்ட அலனத்து உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு புத்தகம் 

மை்றும் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 உடன் 

ஒப்பிடப்பட்டன. முக்கிய பகுதியில் அரிதான, அழிந்து வரும், 

அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மை்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் இல்லல. 
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அட்டவரண 3.19: ரமயப் பகுதியில் ஃப்மளாைா கவனிக்கப்பட்டது 

வ. எண் ஆங்கிலப் பபயை ்
வட்டாை பமாழி 

பபயை ்
அறிவியல் பபயை ்

TREES 

1 வசஹ்சலியா நிடலாட்டிகா ஃடபடபசிடய கருடவலம் மரம் 

2 டபாராசஸ் 
ஃபிளாஹபல்லிஃபர ்

அடரடகசிடய பலன மரம் 

3 டகாடகாஸ் நியூசிஃஹபரா அடரடகசிடய ஹதன்லன மரம் 

4 ஹமாரிண்டா 

சிட்ரிஃடபாலியா 

ரூபியாசிடய நுனா மரம் 

5 அசாடிராக்டா இண்டிகா ஹமலிடயசி டவம்பு 

6 ஹபாங்கமியா பின்னடா ஃடபடபசிடய ஹபாங்கம் 

எண்ஹணய் மரம் 

7 புடராடசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்டளாரா 

ஃடபடபசிடய டவலிகாத்தான் மரம் 

8 மங்கிஃஹபரா இண்டிகா அனகாரட்ியாசி
டய 

மாங்கா மரம் 

9 லியூகாஸ் அஸ்ஹபரா லாமியாசிடய தும்லப 

10 டிரிபுலஸ் ஹடஹரஸ்ட்ரிஸ் ஜிடகாபிடலல்ஸ் ஹநருஞ்சி 

11 லசடனாடான் டாக்லடலான் Poaceae அருகம்புல் 

12 டசாலனம் வரஜ்ீனியம் டசாலடனசிடய கண்டங் கத்திரிலக 

13 மிடமாசா புடிகா மிடமாடசசி ஹதாட்டால்சிணுங்கி 

14 ஹடப்டராசியா பரப்ூரியா ஃடபடபசிடய கடு-ஹகாலிங்கி 

15 ஹசன்னா ஆரிகுலட்டா ஃடபடபசிடய ஆவலர 

16 கடலாட்டராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அடபாசிடனசிடய எருக்கு 
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வ. எண் ஆங்கிலப் பபயை ்
வட்டாை பமாழி 

பபயை ்
அறிவியல் பபயை ்

17 லந்தனா டகமரா ஹவரஹ்படனசிடய யுனிஹசடி 

18 அபுடிடலான் இண்டிகம் மால்டவசி துத்தி 

19 எவால்வுலஸ் 

அல்சினாய்டுகள் 

கன்வால்வுடலசி
டய 

விஷ்ணுகிராந்தி 

20 பாசிஃப்டளாரா ஃடபாடிடா பாசிப்டளாடரசி சிறுபுலனக்கலி 

21 சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் விட்டடசி டபரண்லட 

அட்டவரண 3.20: இரடயக மண்டலத்தில் ஃப்மளாைா கவனிக்கப்பட்டது 

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

1.  மங்கிஃஹபரா இண்டிகா ஹமாடரசிடய அரசன்மரம் M 

2.  ஹபாங்கமியா பின்னடா ஹமலிடயசி டவம்பு M 

3.  ஃபிகஸ் ஹபங்காஹலன்சிஸ் அடரடகசிடய ஹதன்லன மரம் EM 

4.  பம்புசா பாம்டபா அடரடகசிடய பலன மரம் E 

5.  ஃபிகஸ் ஹரசிடமாசா முடசசிடய வாலழமரம் EM 

6.  புளி இண்டிகா அனகாரட்ியாசிடய மங்கா E 

7.  ஹடகட்டானா கிராண்டிஸ் ஃடபடபசிடய ஹபாங்கம் எண்ஹணய் மரம் E 

8.  லசடியம் குஜாவா ஹமாடரசிடய ஆலமரம் E 

9.  எம்பிலிகா அஃபிசினாலிஸ் Poaceae மூங்கில் E 

10.  ஹமாரிண்டா சிட்ரிஃடபாலியா ஹமாடரசிடய. அதி EM 

11.  லசஜியம் சீரகம் பருப்பு வலககள் புளியமரம் EM 

12.  ஆரட்டாகாரப்ஸ் 

ஹீட்டடாடராஃபில்லஸ் 

ஹவரஹ்படனசிடய ஹதக்கு E 

13.  Calophyllu inophyllum மிரட்டசி ஹகாய்யா EM 

14.  கரிகா பப்பாளி எல் ஃபிலாந்டதசிடய ஹநல்லி EM 

15.  பாலிலாத்தியா லாங்கிஃடபாலியா ரூபியாசிடய நுனா மரம் M 
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வ. எண் ஆங்கிலப் பபயை் வட்டாை பமாழி பபயை் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை் 

16.  வசஹ்சலியா நிடலாட்டிகா மிரட்டசி நாவல்மரம் EM 

17.  லவஹடக்ஸ் ஹநகுண்டடா ஹமாடரசிடய பலமரம் E 

18.  அன்டனானா ஹரட்டிகுடலட்டா கடலாபிடலசிடய புன்லன M 

19.  முரர்யா டகானிகி காரிடகசி பப்பாளி மரம் EM 

20.  மணில்கரா ஜடபாட்டா அன்டனாடனசிடய ஹநட்டிலிங்கம் E 

21.  சிட்ரஸ் எலுமிசல்ச ஃடபடபசிடய கருடவலம் மரம் M 

22.  யூகலிப்டஸ் குடளாபுல்ஸ் ஹவரஹ்படனசிடய ஹநாசச்ி E 

23.  லாடசானியா இன்ரம்ிஸ் அன்டனாடனசிடய சீதாப்பழம் E 

24.  எக்லிப்டா புடராஸ்டடட்டா அஸ்க்ஹலபியாடடசி ஹவளிப்பருதத்ி EM 

25.  ஹசன்ஹடல்லா ஆசியட்டிகா சப்டபாட்டாசி சப்டபாட்டா E 

26.  Phyllanthus amarus ருடடசி ஏழுமுசல்சபாலம் EM 

27.  கஹமலினா ஹபங்காஹலன்சிஸ் மிரட்டசி யூகலிப்டஸ் EM 

28.  அசச்ிராந்ஹதஸ் அஸ்ஹபரா லித்டரசி மருதாணி EM 

29.  லியூகாஸ் அஸ்ஹபரா ஆஸ்ஹடடரசி கரிசிலங்கண்ணி EM 

30.  அகலிபா இண்டிகா Apiaceae வல்லாலர EM 

31.  Boerhavia diffusa ஃபிலாந்டதசிடய கிளாஹநல்லி M 

32.  டிரிடாக்ஸ் ப்டராகம்ஹபன்ஸ் கஹமலிடனசிடய கானம்வாழ் M 

33.  லசடனாடான் டாக்லடலான் அமரந்டதசி நாயுருவ் M 

34.  டசாலனும்னிகர்ம் லாமியாசிடய தும்லப M 

35.  லசபரஸ் அமுக்கி Euphorbiaceae குப்லபடமனி M 

36.  ஓசிமம் ஹடனுஃப்டளாரம் Nyctaginaceae முகூரத்லத M 

37.  லசபரஸ் டராட்டுண்டஸ் ஆஸ்ஹடடரசி வீட்டுகாயபூண்டு M 

38.  அபுடிடலான் இண்டிகம் Poaceae அருகம்புல் E 

39.  ஹசன்னா ஆரிகுலட்டா டசாலடனசிடய மணத்தகக்ாளி EM 

40.  லெபிஸ்கு டராசா-சிஹனன்சிஸ் லசபடரசி குன்னடகாரா NE 
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வ. எண் ஆங்கிலப் பபயை் வட்டாை பமாழி பபயை் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை் 

41.  அப்ரூஸ் ப்ரிடகடடாரியஸ் லாமியாசிடய துளசி M 

42.  கடலாட்டராபிஸ் ஜிகாண்டியா லசபடரசி டகாலர NE 

43.  டநரியம் இண்டிகம் ஹமலிடயசி துத்தி M 

44.  xoracoc சினியா ஃடபடபசிடய ஆவலர M 

45.  மிடமாசா புடிகா மால்டவசி ஹசம்பருத்தி EM 

46.  ஜட்டராபா கரக்ாஸ் ஃடபடபசிடய குண்டுமணி M 

47.  டசாலனம் டதாரவ்ும் அடபாசிடனசிடய எருக்கு M 

48.  பீனிக்ஸ் புசில்லா அடபாசிடனசிடய அராலி M 

49.  லாஹஜனாரியா சிஹசராரியா ரூபியாசிடய இட்லிப்பூ M 

50.  ஹகாக்கினியா கிராண்டிஸ் மிடமாடசசி ஹதாட்டால்சிணுங்கி M 

51.  பாசிஃப்டளாரா ஃடபாடிடா Euphorbiaceae கட்டமணகக்ு EM 

52.  டிரிடகாசாந்ஹதஸ் டிடயாகா டசாலடனசிடய சுண்லடகா EM 

53.  கிளிட்டடாரியா ஹடரட்னடியா அடரடகசிடய இசச்ம் EM 

54.  டசாலனம் ட்லரடலாபாட்டம் குக்குரப்ிடடசி ஹசாரகக்ாய் EM 

55.  ஜாஸ்மினம் அகஸ்டிஃடபாலியம் குக்குரப்ிடடசி டகாலவ M 

56.  சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் பாசிப்டளாடரசி சிறுபுலனக்கலி M 

57.  கிளிட்டடாரியாஹடரட்நஷியா குக்குரப்ிடடசி டகாவகக்ாய் EM 

58.  மங்கிஃஹபரா இண்டிகா ஃடபடபசிடய கரக்கரட்ும் M 

59.  ஹபாங்கமியா பின்னடா டசாலடனசிடய துதத்ுடவலல EM 

60.  ஃபிகஸ் ஹபங்காஹலன்சிஸ் ஒலிடயசி மல்லி EM 

61.  பம்புசா பாம்டபா விட்டடசி டபரண்லட M 

62.  ஃபிகஸ் ஹரசிடமாசா ஃடபடபசிடய சங்குபூ M 
 

E- Economical, M- Medicinal, EM- Both Economical and Medicinal, NE- Not evaluated 
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3.13.8 விலங்கின முரற 

விலங்கினங்கலளப் பை்றிய ஆய்வு, அப்பகுதியின் குறிப்பிடட் 
விலங்கினப் பண்புகலளப் புரிந்து ஹகாள்ள கணிசமான அளவு டநரம் 
எடுக்கும். குத்தலக இடங்களிலிருந்து டசகரிக்கப்பட்ட முதன்லம 
தரவுகளின் அடிப்பலடயில் விலங்கினங்களின் மதிப்பீடு 
ஹசய்யப்படட்ுள்ளது. விலங்குகளின் பாரல்வ மை்றும் திட்டப் பகுதியில் 
அவரக்ளின் வருலககளின் அதிரஹ்வண் ஆகியவை்லைப் ஹபாறுத்து 
உள்ளூர ்மக்களிடமிருந்தும் இருப்பு உறுதி ஹசய்யப்பட்டது. கூடுதலாக, 
அதிகாரிகள், உள்ளூர ்மக்கள் இப்பகுதியின் விலங்கினங்கலள ஆய்வு 
ஹசய்வதை்கான மை்ஹைாரு ஆதாரமாக இருந்தனர.் களச ்
ஹசயல்பாடுகள் உடல்/சுறுசுறுப்பான டதடல், பாலைகள், துவாரங்கள், 
ஹவை்று ஆய்வு மை்றும் கூடு கடட்ும் தளங்களின் இருப்பிடம் மை்றும் 
வாழ்விட மதிப்பீடு டபான்ைலவ ஆகும். வலகபிரித்தல் அலடயாளம் 
என்பது கள வழிகாட்டி புத்தகம் மை்றும் வனவிலங்குகள் பை்றிய தரவு 
தளம் (wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species) மூலம் ஹசய்யப்பட்டது. 
தரவுத்தளம்) மை்றும் இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு (ZSI). 

பாலூட்டிகளின் கணக்பகடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

டநரடி மை்றும் மலைமுக சான்றுகள் மூலம் பாலூட்டிகலள ஆய்வு 
ஹசய்வதை்காக அலனத்து முக்கிய வாழ்விடங்களுக்கும் லலன் 
டிரான்ஹசக்ட் முலைகள் (நலடபயிை்சி மை்றும் வாகனத்தில்) மூலம் 
தீவிர ஆய்வு ஹசய்யப்பட்டது. மலப் ஹபாருள் (அதாவது, சிதைல்) மை்றும் 
பக் குறி டபான்ை மலைமுக முலைகள் வாழ்விடத்லதப் ஹபாறுத்து 10 x 
100-மீ லீனியர ் டிரான்ஹசக்ட்கலள நிறுவுவதன் மூலம் (அதாவது, 
தை்டபாதுள்ள வனவிலங்கு விலளயாடட்ு வழிகள்/பயன்படுத்தப்படும் 
வனப் பாலதகள்). 

ஹபரிய மை்றும் நடுத்தர அளவிலான பாலூட்டிகலள ஆய்வு ஹசய்ய 
டநரடி கண்காணிப்பு நுட்பம் பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளது. ஆனால் இந்த 
நுட்பம் தினசரி பாலூட்டிகளின் கணக்ஹகடுப்புக்கு மிகவும் 
ஹபாருத்தமானது; இருப்பினும், இனங்கலள அலடயாளம் காண நல்ல 
புலகப்படங்களும் எடுக்கப்பட்டன. 

பறரவகளின் கணக்பகடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

புள்ளி எண்ணிக்லக முலைகள் மை்றும் சந்தரப்்பவாத பைலவ 
பாரல்வகலளப் பயன்படுத்தி பைலவகள் மாதிரிகள் 
எடுக்கப்படுகின்ைன. இந்த பைலவ குரல் ஒலிகள் மை்றும் 
புலகப்படங்கள் மூலம், கிராம உள்ளூர ்மக்களுடன் கலந்தாடலாசித்து 
இனங்கள் அலடயாளம் காணப்பட்டன. 

புள்ளி எண்ணிக்லக: இந்த முலையில், பாரல்வயாளர ் டதாராயமாக 
டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட புள்ளியில் நிை்பார ் மை்றும் 50 மீ சுை்ைளவில் 
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காணப்படும் அல்லது டகடட் பைலவகள் 5 நிமிடங்களுக்கு பதிவு 
ஹசய்யப்படும். இந்த கவனிப்பு முதல் புள்ளியில் இருந்து குலைந்தது 30 
மீ ஹதாலலவில் மை்ஹைாரு புள்ளியில் மீண்டும் மீண்டும் 
ஹசய்யப்படுகிைது. ஒவ்ஹவாரு காலாண்டிலும் 20 புள்ளிகள் - 
எண்ணிக்லகலயக் கணக்கிடட்ுள்டளாம், இது 10 கிமீ சுை்ைளவில் 
ஹமாத்தம் 80 புள்ளிகள்-எண்ணிக்லக (20 x 4) ஆகும். 

சந்தரப்்பவாத பைலவ பாரல்வகள்: ஆய்வுப் பகுதியில் பயணம் 
ஹசய்யும் டபாது, கணக்ஹகடுப்பு டநரத்தில் பல பைலவ இனங்கள் 
கண்டறியப்படும். இத்தலகய இனங்கள் அவை்றின் டதாை்ைத்தால் 
அல்லது அவை்றின் அலழப்பின் மூலம் மீண்டும் குறியிடப்படுகின்ைன. 

ஊை்வனவற்றின் ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு 

ஸ்டாண்டரட்் வாக் ட்ரான்ஹசக்ட் விஷுவல் என்கவுன்டர ் சரட்வ 
முலைகள் டபான்ை பல கணக்ஹகடுப்பு நுடப்ங்கள் ஆய்வுப் பகுதியின் 
ஒவ்ஹவாரு வாழ்விடத்திலும் ஊரவ்ன மாதிரியாகப் 
பயன்படுத்தப்பட்டன. இந்த கணக்ஹகடுப்பின் டபாது, இனங்கலள 
அலடயாளம் காண புலகப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டன. கிராம மக்கள் 
நிபுணரக்ளுடன் கலந்தாடலாசித்து நிலலயான கள வழிகாட்டிகலளப் 
பயன்படுத்தி இனங்கள் அலடயாளம் காணப்பட்டது. பட்டாம்பூசச்ி 10 x 
100 மீ அளவுள்ள 2 டநரியல் குறுக்குஹவடட்ுகளால் கணக்கிடப்பட்டது, 
ஒவ்ஹவாரு காலாண்டிலும் குலைந்தபட்சம் 1 கிமீ இலடஹவளியில் 
டபாடப்படட்து. டமலும், உள்ளூர ் மக்கள் மை்றும் வனவிலங்கு 
நிபுணரக்ளுடன் கலந்தாடலாசித்து தை்டபாதுள்ள தரவுகள் மை்றும் 
இரண்டாம் நிலல தகவல்களில் நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மை்றும் மீன்கள் 
ஆவணப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 

3.13.9 ரமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

ஹமாரடட்ுப்பாலளயம் கிராமத்தின் லமய மண்டலத்தில் ஹமாத்தம் 
23 வலகயான இனங்கள் காணப்படுகின்ைன, சாதாரணக் கல் மை்றும் 
கிராவல் குவாரி (அட்டவலண எண்.3.7). அவை்றில் பூசச்ிகளின் 
எண்ணிக்லக 9 (37.5%), ஊரவ்ன 5 (20.83%), பாலூட்டிகள் 3 (12.5%) மை்றும் 
பைலவ 7 (29.16%). லமய சுரங்க குத்தலக பகுதியில் இருந்து 19 
குடும்பங்கலளச ் டசரந்்த ஹமாத்தம் 23 இனங்கள் பதிவு 
ஹசய்யப்படட்ுள்ளன. இந்த இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் பகுதி மை்றும் 
சுை்றுப்புைங்களில் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகடவா அல்லது 
பரவக்கூடியதாகடவா இல்லல. அட்டவலண I இனங்கள் இல்லல 
மை்றும் ஆறு இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி 
அட்டவலண IV இன் கீழ் உள்ளன. சுரங்க குத்தலக பகுதியில் ஹமாத்தம் 
ஏழு வலகயான பைலவகள் காணப்படட்ன. ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் 
இனங்கள் ஹபரும்பாலும் பைலவகள் மை்றும் பூசச்ிகள் மை்றும் மூன்று 
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நீரவ்ீழ்சச்ிகள் விரிவான கள ஆய்வின் டபாது (டொப்டலாபாட்ராசஸ் 
லடஹஜரினஸ்), (ரானா ஹெக்ஸாடாக்லடலா), (புஃடபா 
ஹமடலாடனாஸ்டிடகடஸ்) காணப்பட்டன. ஆபத்தான, 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மை்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்லல. அறிவியல் ஹபயருடன் லமய மண்டலத்தில் உள்ள 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள் அட்டவலண எண். 3.21 இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண 3.21: முக்கிய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வ. எண் ஆங்கிலப் பபயை ் குடும்பப் பபயை ்
அறிவியல் 

பபயை ்

WPA 

அட்டவ
ரண 

1 லெடராகிளிபஸ் 

எஸ்பி 

அக்ரிடிடட NL LC 

2 ொமிஹடரம்்ஸ் 

சில்ஹவஸ்ட்ரி 
பிளாட்டடாடியா NL LC 

3 க்ராசியஸ் 

ஹமாடராசஸ் 

டலான்டசாடிடட NL LC 

4 சிம்ஹபட்ரம் 
ஃடபான்ஸ்டகாலம்பி 

லிஹபல்லுலிடட NL LC 

5 மாண்டிஸ் 

ரிலிஜிடயாசா 

மாண்டிடட NL NL 

6 அக்டரயா வடயாலா நிம்பலிடட NL LC 

7 Danaus genutia நிம்பலிடட NL NL 

8 டானஸ் 

பிஹளக்ஸிப்பஸ் 

நிம்பலிடட Schedule IV LC 

9 டகடடாப்சிலியா 

லபரந்டத 

ஹபரிடட NL LC 

10 கடலாட்ஸ் ஹவரச்ிகலர ்அகமிடட NL LC 

11 சிதனாஹபான்டிஹசரி
யானா 

அகமிடட NL LC 

12 ஹெமிடாக்லடலஸ் 
ஃப்ரீனாடஸ் 

ஹககட்கானிடட NL LC 

13 யூட்டராபிஸ் 

கரினாட்டா 

சின்சிடட NL LC 

14 ஹெரஹ்பஸ்ஹடஸ் 

ஜாவானிகஸ் 

ஹெரஹ்பஸ்டிடட Schedule II LC 

15 முஸ் பூடுகா முரிடட Schedule IV NL 

16 ராட்டஸ் ராட்டஸ் முரிடட Schedule IV LC 

17 புபுல்கஸ் ஐபிஸ் ஆரட்ிடட NL LC 

18 டகாரவ்ஸ்ஸ்ப்ஹளண்ட டகாரவ்ிடட NL LC 
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வ. எண் ஆங்கிலப் பபயை ் குடும்பப் பபயை ்
அறிவியல் 

பபயை ்

WPA 

அட்டவ
ரண 

ன்ஸ் 

19 யூடினாமிஸ் குக்கலிடட Schedule IV LC 

20 Dicrurus macrocercus டிக்ரூரிடட Schedule IV LC 

21 ஹமடராப்டசாரியண்ட
லிஸ் 

ஹமடராபிடட NL LC 

22 Coturnix coturnix ஃபாசியானிடட Schedule IV LC 

23 அக்ரிடடாஹதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 

ஸ்டரன்ிடட NL LC 

NE- Not evaluated; LC- Least Concern, NT -Near Threatened, T-Threatened 

 

3.13.10  இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வலகபிரித்தல் அடிப்பலடயில் 29 குடும்பங்கலளச ் டசரந்்த 
ஹமாத்தம் 40 இனங்கள் தாங்கல் மண்டலப் பகுதியிலிருந்து பதிவு 
ஹசய்யப்படட்ுள்ளன. வாழ்விட வலகப்பாட்டின் அடிப்பலடயில் 
ஹபரும்பாலான இனங்கள் பூசச்ிகள் 14 (35%), அலதத் ஹதாடரந்்து 
பைலவகள் 15 (37.5%), ஊரவ்ன 5 (12.5%), பாலூட்டிகள் 3 (7.5%) மை்றும் 
நீரவ்ீழ்சச்ிகள் 3 (7.5%). ஒரு அட்டவலண II இனங்கள் உள்ளன மை்றும் 
இருபத்தி இரண்டு இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி 
அட்டவலண IV இன் கீழ் உள்ளன. ஆய்வு பகுதியில் ஹமாத்தம் 15 
வலகயான பைலவகள் காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, 
பாதிக்கப்படக்கூடிய மை்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 
காணப்படவில்லல. விலங்கின ஆய்வுகளின் முக்கிய & தாங்கல் 
மண்டலத்தின் முடிவு, நிம்ஃபாலிடட மை்றும் சின்சிடட, அகமிடட 
ஆகியலவ ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கிய ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் இனங்கள் 
என்பலதக் காடட்ுகிைது; இது அட்டவலண எண்.3.5 இல் 
குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. ஆய்வு பகுதியில் அட்டவலண I இனங்கள் 
இல்லல. குடும்பத்தின் வடிவத்தின் விலங்கினங்களின் 
பன்முகத்தன்லமயின் விவரம் படம் எண்.3.9 இல் 
ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய 
மை்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. தாங்கல் 
மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகளின் பன்முகத்தன்லமயின் விவரங்கள் 
அட்டவலண எண்.3.22 இல் ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண 3.22: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வ. எண் ஆங்கிலப் பபயை ் குடும்பப் பபயை ் அறிவியல் பபயை ்
WPA 

அட்டவரண 

1 அபிஸ் ஹசரானா அபிடட Schedule IV LC 
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வ. எண் ஆங்கிலப் பபயை ் குடும்பப் பபயை ் அறிவியல் பபயை ்
WPA 

அட்டவரண 

2 டானஸ் 

பிஹளக்ஸிப்பஸ் 

நிம்பலிடட Schedule IV LC 

3 Danaus chrysippus நிம்பலிடட Schedule IV LC 

4 Danaus genutia நிம்பலிடட Schedule IV LC 

5 யூரிதிரியா 

ஆஸ்திரியாக்கா 

புப்ஹரஸ்டிடட Schedule IV NA 

6 சிம்ஹபட்ரம் 
ஃடபான்ஸ்டகாலம்பி 

லிஹபல்லுலிடட NL LC 

7 காம்டபாடனாடஸ் 

விசினஸ் 

ஃபாரம்ிசிடட NL NL 

8 ஹசரடடாடகாம்பஸ் 

பிக்டஸ் 

டகாம்பிடட Schedule IV  

9 டாலனடன நிம்பலிடட NL LC 

10 யூப்டலாயா டகார ் நிம்பலிடட Schedule IV LC 

11 மாண்டிஸ் மதம் மாண்டிடட NL NL 

12 லெடராகிளிபஸ் 

எஸ்பி 

அக்ரிடிடட NL LC 

13 ஜிசினா ஓடிஸ் 

இண்டிகா 

லலஹசனிடட Schedule IV LC 

14 திருமலல லிமினியஸ் நிம்பலிடட Schedule IV LC 

15 கடலாட்ஸ் 

ஹவரச்ிகலர ்

அகமிடட NL LC 

16 யூட்டராபிஸ் 

கரினாட்டா 

சின்சிடட NL LC 

17 ஹெமிடாக்லடலஸ் 
ஃப்ரீனாடஸ் 

ஹககட்கானிடட NL LC 

18 சிதனாஹபான்டிஹசரி
யானா 

அகமிடட NL LC 

19 Mabuya carinatus சின்சிடட NL LC 

20 ஃபனம்புலஸ் 

பால்மரம் 

சியூரிடட Schedule IV LC 

21 முஸ் பூடுகா முரிடட Schedule IV LC 

22 ஹெரஹ்பஸ்ஹடஸ் 

ஜாவானிகஸ் 

ஹெரஹ்பஸ்டிடட Schedule II LC 

23 யூடினாமிஸ் குக்கலிடட Schedule IV LC 

24 புபுல்கஸ் ஐபிஸ் ஆரட்ிடட NL LC 

25 அக்ரிடடாஹதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 

ஸ்டரன்ிடட NL LC 

26 டகாரவ்ஸ்ஸ்ப்ஹளண் டகாரவ்ிடட NL LC 
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வ. எண் ஆங்கிலப் பபயை ் குடும்பப் பபயை ் அறிவியல் பபயை ்
WPA 

அட்டவரண 

டன்ஸ் 

27 ஹமடராப்டசாரியண்ட
லிஸ் 

ஹமடராபிடட NL LC 

28 லபக்டனாடடாஸ்டகஃ
பர ்

லபக்டனாடனா
டிடட 

Schedule IV LC 

29 பிட்டசுலா கிராடமரி பிட்டாகுலிடட NL LC 

30 ஆக்சிபிட்டர ்

டபடியஸ் 

அசிபிட்ரிடட NL LC 

31 Coturnix coturnix ஃபாசியானிடட Schedule IV LC 

32 Dicrurus macrocercus டிக்ரூரிடட Schedule IV LC 

33 Dicrurus macrocercus டிக்ரூரிடட Schedule IV LC 

34 ஃபிராங்டகாலினஸ் 

பாண்டிசீரியனஸ் 

ஃபாசியானிடட Schedule IV LC 

35 Coturnix coturnix ஃபாசியானிடட Schedule IV LC 

36 அமடராரன்ிஸ் 
ஃபீனிகுரஸ் 

ராலிடட NL LC 

37 ஃபுலிகா அட்ரா ராலிடட Schedule IV LC 

38 Sphaerotheca breviceps டிக்டராகட்ளாசி
டட 

Schedule IV LC 

39 ராணா 

ஹெக்ஸாடாக்லடலா 

ராணிடட Schedule IV LC 

40 டொப்டலாபாட்ராச
ஸ் லடஹகரினஸ் 

டகாரட்டட்டா Schedule IV LC 

 

3.14 சமூக பபாருளாதாை சூழல் 

அறிமுகம்  

ஒரு வளமான டதசத்திை்கு அதன் குடிமக்களுக்கு வாழ்க்லக வசதிகலள 

வழங்க நன்கு வளரந்்த ஹதாழில்கள் டதலவ. நாடுகளின் சமூக-

ஹபாருளாதார வளரச்ச்ியில் ஹதாழில்துலை வளரச்ச்ி முக்கிய பங்கு 

வகிக்கிைது. முழுலமயான வறுலமலயக் குலைப்பதை்கு விலரவான 

ஹபாருளாதார வளரச்ச்ி ஹபரும்பாலும் இன்றியலமயாததாகும். 

ஹதாழில்மயமாக்கல் ஹபரும்பாலும் ஹபாருளாதார மை்றும் சமூக 

வளரச்ச்ிக்கு அவசியம். 

 

இருப்பினும், வறுலமக் குலைப்பு ஹதாழில்மயமாக்கலின் முலை, 

வளரச்ச்ியிலிருந்து ஏலழகள் எவ்வாறு பயனலடகிைாரக்ள் என்பதில் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத ஏை்படுத்துகிைது. ஏலழகளுக்கு ஆதரவான 

ஹபாருளாதார மை்றும் ஹதாழில்துலை ஹகாள்லககள் ஏலழகள் 

லவத்திருக்கும் உை்பத்தி காரணிகளுக்கு ஹபாருளாதார வருவாலய 
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அதிகரிப்பதில் கவனம் ஹசலுத்துகின்ைன, எ.கா. திைலமயை்ை 

ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு வருமானத்லத உயரத்்துதல், அடதசமயம் மூலதனம் 

மை்றும் நிலத்திை்கு அதிக வருமானத்லத ஊக்குவிக்கும் ஹகாள்லககள் 

சமத்துவமின்லமலய அதிகரிக்கும், அலவ ஏை்கனடவ உள்ள 

மாை்ைங்கலள உள்ளடக்கியிருந்தால் தவிர. உடல் மை்றும் மனித 

மூலதனத்தின் ஹசறிவு மை்றும் நில உரிலமயின் வடிவங்கள். உலழப்பு 

மிகுந்த முலைகளுக்குப் பதிலாக மூலதன-தீவிர முலைகலளப் 

பயன்படுத்துவது டவலல வாய்ப்பு, ஹதாழிலாளர ் கடட்ுப்பாடு, சமூகப் 

பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், கல்வி டபான்ைவை்லை அதிகரிக்கும். 

 

கல்வித் தரம் குலைவாகவும் மனித மூலதனம் ஹசறிவாகவும் இருக்கும் 

இடத்தில். வருமான ஏை்ைத்தாழ்வுகள், திைன் சாரந்்த 

ஹதாழில்நுட்பங்களின் டவலலவாய்ப்பு, குறிப்பாக, ஹதாழில்துலை 

வசதிகளின் இருப்பிடம் ஒடட்ுஹமாத்த வறுலமக் குலைப்பு மை்றும் 

சமத்துவமின்லம ஆகியவை்றில் தாக்கத்லத ஏை்படுத்துகிைது. 

நிறுவனங்கள் ஹபரும்பாலும் நகரப்்புைங்களில் குவிந்திருப்பதால். 

ஹதாழில்துலை புரட்சிகள் ஹபரிய அளவிலான உை்பத்திக்கான 

ஹதாழிை்சாலலகளின் வளரச்ச்ிக்கு வழிவகுத்தது, வளரச்ச்ி மை்றும் 

டவலலவாய்ப்பின் அலமப்பு, சமூக-ஹபாருளாதார சீரத்ிருத்தங்கள் 

மை்றும் உலகமயமாக்கல் வரத்்தகம் மை்றும் டவலலவாய்ப்பு, 

ஹதாழிலாளர ் கடட்ுப்பாடு, சமூக பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், கல்வி 

டபான்ைவை்றின் தாக்கம் டபான்ை சமூகத்தில் அதன் விலளவாக 

மாை்ைங்கள் ஏை்பட்டன. இந்த முலையில் அலனத்து வளரச்ச்ித் 

திட்டங்களும் சமூக-ஹபாருளாதார அம்சத்துடன் டநரடி மை்றும் 

மலைமுக உைலவக் ஹகாண்டுள்ளன, இதில் புதிய வளரச்ச்ித் 

திட்டங்களுக்கான ஹபாது ஏை்றுக்ஹகாள்ளும் தன்லமயும் அடங்கும். 

எனடவ, நலடமுலையில் உள்ள சமூக மை்றும் கலாசச்ார நிலலலமகள் 

மை்றும் திட்டப் பிராந்தியத்தின் ஹபாருளாதார நிலல ஆகியவை்றுடன் 

ஹதாடரப்ுலடய பல்டவறு அம்சங்கலள உள்ளடக்கிய சமூக-

ஹபாருளாதார கூறு பை்றிய ஆய்வு EIA ஆய்வின் ஒரு முக்கிய 

பகுதியாகும். ஆய்வுப் பகுதியின் கிராம வலரபடம் படம் 3.15 இல் 

ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
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படம் 3.15: 10கிமீ சுற்றளவு பகாண்ட படிப்பு பகுதியின் கிைாம வரைபடம் 

 

 

 

சமூக-பபாருளாதாை மதிப்பீட்டின் மநாக்கங்கள் 

• ஆய்வு ஹசய்ய, அலடயாளம் காணப்பட்ட ஆய்வு பகுதியில் வளரச்ச்ி 

அளவுருவின் நிலல. 

• வளரச்ச்ித் திட்டத்தின் விலளவாக சமூக சூழலில் டநரடி மை்றும் 

மலைமுக தாக்கத்லத கண்டறிதல். 

• இந்த தாக்கங்களின் தன்லம மை்றும் அளலவ மதிப்பிடுவதை்கு. 

• சமூகப் ஹபாருளாதாரச ் சூழலில் முன்ஹமாழியப்பட்ட வளரச்ச்ி 

நடவடிக்லகயின் காரணமாக அலடயாளம் காணப்படட் எதிரம்லை 

தாக்கங்களில் சாத்தியமான தணிப்பு நடவடிக்லககலள 

வழங்குதல். 

 

3.15 திருப்பூை் மாவட்டத்தின் நிை்வாக அரமப்பு 

திருப்பூர ் மாவட்டத்தில் 2 வருவாய் டகாட்டங்கள், 8 தாலுகாக்கள், 7 

டவுன் பஞ்சாயத்துகள் உள்ளன. இந்த மாவட்டத்தில் 391 வருவாய் 

கிராமங்கள், 322 கிராம பஞ்சாயத்துகள் உள்ளன. 2011 ஆம் ஆண்டில், 
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திருப்பூரில் 1,726,601 மக்கள் ஹதாலக இருந்தது, அதில் ஆண்கள் மை்றும் 

ஹபண்கள் முலைடய 869,280 மை்றும் 857,321 டபர.் 

 

 

அட்டவரண 3.23: 10கிமீ சுற்றளவில் மக்கள்பதாரகயின் 

சிறப்பியல்புகள் 

கிைாமங்க
ள் 

மக்கள்
பதாரக  

குடும்பங்
கள் s 

    பாலின 

விகிதம் 

எழுத்தறிவு 

விகிதம்    

SC 

   

ST ஆ
ண் 

 பபண் ஆண்  பபண் 

சிவன்மலல 

7927 2377 3972 3955 2852 3955 

20

10 7 

காங்கயம்பா
லளயம் 1328 427 680 648 401 648 

22

5 0 

கண்டியன்டகா
யில் 6953 2008 3453 3500 2408 3500 

18

98 0 

படியூர ்

2628 759 1315 2081 952 1313 

85

5 0 

கணபதிபா
லளயம் 1087 325 547 540 422 540 

22

4 0 

கீரனூர ்

2680 873 1364 1316 939 1316 

64

7 0 

ஆலம்பாடி 

2714 816 1376 1898 980 1338 

73

1 1 

கலடயூர ்

3520 1087 1790 1730 1228 1730 

75

6 2 

ஆதாரம்: முதன்லம மக்கள் ஹதாலக கணக்ஹகடுப்பு சுருக்கம் 2011, திருப்பூர ்& ஈடராடு 

மாவட்டம், தமிழ்நாடு மாநிலம் 

 

3.15.2 அடிப்பரட நிரல     

திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார 

விவரங்கலள ஆய்வு ஹசய்வதை்காக அடிப்பலட ஆய்வுப் பகுதிலய 

வலரயறுத்த பிைகு அடிப்பலடத் தகவல் டசகரிக்கப்படுகிைது. 

அடிப்பலட தரவுத்தள பகுப்பாய்வு ஹதாடரப்ான ஹசயல்முலை 

பின்வருவனவை்லை உள்ளடக்குகிைது: 

• மக்கள்ஹதாலக அலமப்பு 

• உள்கட்டலமப்பு அடிப்பலட 

• ஹபாருளாதார அலமப்பு 

• சுகாதார நிலல 

• கலாசச்ார பண்புகள் 

• முக்கிய அவதானிப்புகள் 
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3.15.3 மக்கள்பதாரக அரமப்பு 

ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்ஹதாலக அலமப்பு முதன்லமயாக திருப்பூர ்

மை்றும் ஈடராடு மக்கள்ஹதாலக கணக்ஹகடுப்புப் பதிவின் 

தரவுகளிலிருந்து ஹபைப்பட்டது. இரண்டு மாவடட்ம் இரண்டு தாலுகா 

மை்றும் 35 கிராமங்கலள உள்ளடக்கியது. 2011 மக்கள்ஹதாலக 

கணக்ஹகடுப்பின்படி ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள ஒவ்ஹவாரு கிராமத்தின் 

மக்கள்ஹதாலக கட்டலமப்புகள் அட்டவலண 3.24 இல் 

வழங்கப்படட்ுள்ளன. மக்கள்ஹதாலக கட்டலமப்பின் சுருக்கம் 

அட்டவலண 3.25 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளது. 
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3.15.5 சமூக-பபாருளாதாை ஆய்வு - மாதிைி முரற 

சமூக-ஹபாருளாதார சூழலில் ஏடதனும் வளரச்ச்ித் திட்டங்களால் 
ஏை்படக்கூடிய பாதிப்புகலள மதிப்பிடுவதை்கும் மதிப்பீடு 
ஹசய்வதை்கும், திட்டப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் அசச்ங்கலள 
அளவிடுவது அவசியம். இந்தத் டதலவலயப் பூரத்்தி ஹசய்வதை்கான 
ஒரு பயனுள்ள கருவியாக சமூக-ஹபாருளாதார ஆய்வு 
ஹசயல்படுகிைது. சரப்ஞ்ச,் வாரட்ு உறுப்பினரக்ள், பள்ளி ஆசிரியரக்ள், 
மருத்துவப் பயிை்சியாளரக்ள், சுய உதவிக் குழு உறுப்பினரக்ள் மை்றும் 
கிராம இலளஞரக்ள் மை்றும் பிை பதிலளிப்பவரக்ள் (வயது வந்டதார ்
ஆண்-ஹபண்) சமூகத்தின் பல்டவறு சமூகப் ஹபாருளாதாரப் 
பிரிவுகலளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தீரப்்பு அல்லது டநாக்கமான 
மாதிரி முலைகலளப் பயன்படுத்தி விழிப்புணரவ்ு மை்றும் 
கருத்துக்காக ஈடுபடுத்தப்படுகிைாரக்ள். பதிலளித்தவரக்ளிடம் திட்டம், 
டவலல வாய்ப்புகள், குடிநீர,் சாலல மை்றும் வடிகால் கடட்ுமானம், 
கல்வி, சுகாதாரம், வீடு, டபாக்குவரத்து வசதி மை்றும் ஹபாருளாதார 
நிலல பை்றிய விழிப்புணரவ்ு/கருத்து டகட்கப்பட்டது. 

 

தைவு மசகைிப்பு முரற 

சமூக-ஹபாருளாதார சூழலில் ஏடதனும் வளரச்ச்ித் திட்டங்களால் 
ஏை்படக்கூடிய பாதிப்புகலள மதிப்பிடுவதை்கும் மதிப்பிடுவதை்கும், 
திட்டப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் அசச்ங்கலள அளவிடுவது 
அவசியம். முதன்லம மை்றும் இரண்டாம் நிலல ஆதாரங்கள் மூலம் 
தரவு டசகரிப்பு ஹசயல்முலைக்கு கீடழ ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ள சில 
முலைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன: 
 

கள ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு 

ஒவ்ஹவாரு மாதிரி கிராமங்களிலும் கள ஆய்வு மை்றும் 
அவதானிப்புகள் ஹசய்யப்படட்ு, அந்தப் பகுதியின் வாழ்க்லகத் தரம் 
ஆய்வு ஹசய்யப்படுகிைது. மருத்துவமலனகள், ஆரம்ப சுகாதார 
நிலலயங்களுக்குச ்ஹசன்று இப்பகுதியின் சுகாதார நிலலலய அறிந்து 
ஹகாள்ள டவண்டும். புள்ளிவிவரத் துலை, மக்கள் ஹதாலகக் 
கணக்ஹகடுப்பு நடவடிக்லகத் துலை டபான்ை பல்டவறு அரசு 
நிறுவனங்கள் அந்தப் பகுதியின் மக்கள் ஹதாலக விவரங்கலளச ்
டசகரிக்கச ்ஹசல்கின்ைன. 
 

மநைக்ாணல் முரற 

சமூகத்தின் பல்டவறு சமூக-ஹபாருளாதாரப் பிரிவுகளிலிருந்து 
டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட மாதிரியின் விழிப்புணரவ்ு மை்றும் கருத்து 
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ஹதாடரப்ான தரவுகலளச ் டசகரிக்க கட்டலமக்கப்படட் டநரக்ாணல் 
முலை பயன்படுத்தப்படுகிைது. கடட்லமக்கப்பட்ட டநரக்ாணல்கள் 
நிலலயான மை்றும் மாை்று டகள்விகலள உள்ளடக்கிய முன்னடர 
தீரம்ானிக்கப்படட் டகள்விகளின் பயன்பாட்லட உள்ளடக்கியது. 
டகள்வித்தாள் முக்கியமாக வருமானம், டவலலவாய்ப்பு மை்றும் 
டவலல நிலலலமகள், வீடுகள், உணவு, உலடகள், நீர ் வழங்கல், 
சுகாதாரம், சுகாதாரம், ஆை்ைல், டபாக்குவரத்து, தகவல் ஹதாடரப்ு, 
கல்வி, சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் மாசு டபான்ை அளவுருக்கலள குறிப்பிட்ட 
பிராந்தியத்தின் வாழ்க்லகத் தரத்லத மதிப்பிடுகிைது. , ஹபாது 
விழிப்புணரவ்ு மை்றும் திட்டம் பை்றி பதிலளித்தவரக்ளின் கருத்து. 
டநரக்ாணலின் டபாது டநரக்ாணல் ஹசய்பவருக்கு பிலழ இல்லாத 
மை்றும் துல்லியமான தகவல்கலள டசகரிக்க டநரக்ாணல் முலை 
உதவுகிைது. பதிலளித்தவரக்ளிடம் திட்டம் பை்றிய விழிப்புணரவ்ு / 
கருத்து மை்றும் சமூக-ஹபாருளாதார சூழலின் முக்கிய அம்சமான 
திட்டத்தின் தாக்கங்கள், அதாவது. டவலல வாய்ப்புகள், கல்வி, 
சுகாதாரம், டபாக்குவரத்து வசதி மை்றும் ஹபாருளாதார நிலல. 
 

குழு விவாதத்தில் கவனம் பசலுத்துங்கள் 

ஃடபாகஸ் க்ரூப் விவாதம் என்பது ஒரு சிறிய, ஆனால் மக்கள்ஹதாலக 
ரீதியாக டவறுபட்ட குழுவாகும், இது டநரக்ாணல்கலளக் ஹகாண்ட 
தரமான ஆராய்சச்ியின் ஒரு வடிவமாகும், இதில் ஒரு குழுவினரின் 
கருத்துக்கள், கருத்துகள், நம்பிக்லககள் மை்றும் டவலலவாய்ப்பு, 
வருமானம், டபாக்குவரத்து, மீதான அணுகுமுலைகள் பை்றி 
டகட்கப்படுகிைது. கல்வி, மருத்துவ வசதிகள், சுகாதாரம், வீடுகள், 
சுகாதாரம், விவசாயம், மாசுபாடு டபான்ைலவ. ஒரு ஊடாடும் குழு 
அலமப்பில் டகள்விகள் டகட்கப்படுகின்ைன, இதில் பங்டகை்பாளரக்ள் 
மை்ை குழு உறுப்பினரக்ளுடன் டபசலாம். இந்த ஹசயல்பாட்டின் டபாது, 
ஆராய்சச்ியாளர ் குறிப்புகலள எடுக்கிைார.் இந்தக் காரணிகள் 
அலனத்லதயும் லமயமாகக் ஹகாண்ட குழு விவாதத்தின் மூலம், 
முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டம் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள சமூக-

ஹபாருளாதார நிலலலமகலள மதிப்பிட உதவுகிைது. பங்குதாரரக்லள 
உள்ளடக்கிய பங்டகை்பு அணுகுமுலையுடன் ஆய்வு 
டமை்ஹகாள்ளப்பட்டது, குறிப்பாக திட்டப் பயனாளிகள் மை்றும் 
சாத்தியமான பாதிக்கப்பட்ட நபரக்ள் ஹதாடர ் ஆடலாசலன 
ஹசயல்முலை மூலம். ஆடலாசிக்கப்படும் மக்கள் குழுக்களில் 
பயனாளிகள் குழு, கலடக்காரரக்ள், விவசாயிகள், பள்ளி ஆசிரியரக்ள், 
கிராம பஞ்சாயத்து சரப்ஞ்ச/்உறுப்பினரக்ள், கிராமத் தலலவரக்ள் 
டபான்ைவரக்ள் அடங்குவர.் 
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உள்கட்டரமப்பு வளங்கள் மீதான அவதானிப்புகள்: 
ஒவ்ஹவாரு ஆய்வு பகுதிக்கும் இந்த முக்கியமான அளவுருக்களின் 
குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்கள் பின்வருமாறு விவாதிக்கப்படுகின்ைன: 
(அ) கல்வி வசதிகள்: படிக்கும் பகுதியில், ஆரம்பப் பள்ளி முதல் 

டிகிரி கல்லூரி வலர கல்வி கிலடக்கிைது. கல்லூரிகள் மை்றும் 
பிை டிப்ளடமா படிப்புகள் உள்ளிடட் உயரக்ல்வி வசதிகள் திட்ட 
தளத்தில் இருந்து முலைடய 27 மை்றும் 33 கிமீ ஹதாலலவில் 
திருப்பூர ்மை்றும் ஈடராட்டில் உள்ளன. 

(ஆ) மருத்துவ வசதிகள்: ஆய்வுப் பகுதிக்குள் பதின்மூன்று (13) அரசு 
மருத்துவ வசதிகள் உள்ளன. எனினும்; ஆய்வுப் பகுதிகளில் உள்ள 
இருபத்தி இரண்டு (22) கிராமங்கள் மருத்துவ வசதிகள் 
இல்லாமல் இருந்தன. பதின்மூன்று (13) அரசு சுகாதார டசலவகள் 
உள்ள கிராமங்கள் மை்றும் மருத்துவ வசதிகள் இல்லாத 
முப்பத்தி இருபத்தி இரண்டு (22) கிராமங்களின் ஆய்வுப் 
பகுதியில் அட்டவலண 3.23 ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
மருத்துவமலனகள் மை்றும் பிை சிைந்த மருத்துவ வசதிகள் 
ஈடராடு மை்றும் திருப்பூரில் உள்ளன. 

(c) குடிநீை்: கணக்ஹகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களில் குழாய் நீர,் லக 
பம்பு, கிணறு மை்றும் குழாய் கிணறு மூலம் இப்பகுதியின் 
முக்கிய குடிநீர ்ஆதாரமாக உள்ளது. 

(ஈ) பவை் சப்ரள: அலனத்து கிராமங்களுக்கும் மின்சார வசதி 
உள்ளது. 

(இ) மபாக்குவைத்து: டபாக்குவரத்து டநாக்கத்திை்காக அரசுப் 
டபருந்து ஆட்டடா மை்றும் டாக்ஸி டசலவகள் ஆய்வுப் பகுதியில் 
உள்ளன. இப்பகுதியில் டபாக்குவரத்து வசதிகள் அடிக்கடி 
இல்லல. லசக்கிள்கள் மை்றும் டமாட்டார ் லசக்கிள்கள் டபான்ை 
தனியார ் வாகனங்கலள ஹபரும்பாலும் கிராம மக்கள் 
டபாக்குவரத்து டநாக்கத்திை்காக பயன்படுத்தினர.் 

(எஃப்)  பதாடை்பு வசதிகள்: தகவல் ஹதாடரப்ு டநாக்கத்திை்காக 
முக்கியமாக துலண அஞ்சல் அலுவலகம், ஹதாலலடபசி, 
ஹமாலபல் டபான்கள் மை்றும் ஹசய்தித்தாள்கள் ஹபரும்பாலான 
கிராமங்களில் கிலடக்கின்ைன. 

 (g)  மவளாண்ரம: பதிலளித்தவரக்ளில் ஹபரும்பாலானவரக்ள் 
ஹதாழிலாளர ் டவலல, விவசாயம் மை்றும் கால்நலட 
நடவடிக்லககளில் ஈடுபடட்ுள்ளனர.் விவசாயம் முக்கிய 
ஹதாழில்; ஒரு சில பதிலளித்தவரக்ள் அரசு துலைகளில் டசலவ 
ஹசய்கிைாரக்ள். பதிலளித்தவரக்ளில் ஹபரும்பாடலார ்
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ஹதாழிலாளரக்ள் மை்றும் மை்ைவரக்ள் மை்ை நகரங்களுக்கு 
இடம்ஹபயர முயை்சிக்கின்ைனர.் 

(h)  வீடுகள்: படிக்கும் பகுதியில் நல்ல கடட்ுமானத்துடன் 
ஹபரும்பாலான வீடுகள் பக்கா மை்றும் ஹசமி பக்காவாக உள்ளன. 

(நான்)  மவரலவாய்ப்பு: : ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் 
முக்கிய ஹதாழில்கள் விவசாயம் மை்றும் கூலி டவலல. 
ஹதாழிலாளரக்ள் தினக்கூலியாக ரூ. 500-600, சம்பந்தப்படட் 
டவலல வலகலயப் ஹபாறுத்து 

(டஜ) எைிபபாருள்: சலமயல் எரிஹபாருளின் முதன்லமயான ஆதாரம் 
எல்பிஜி மை்றும் மரமாகும். மண்ஹணண்ஹணய் டதலவக்டகை்ப 
உள்ளது. 

(டக) முக்கிய பயிைக்ள்: விவசாயப் பண்லணயில் பயிரிடப்படும் 
முதன்லமயான பயிரக்ள் ஹதன்லன, கரும்பு, ஹநல் வாலழ, 
மஞ்சள் டசாளம் மை்றும் ஹவங்காயம். 

(எல்) பமாழி: தமிழ்நாட்டின் ஆட்சி ஹமாழி தமிழ். ஆய்வுப் பகுதியில் 
அதிகம் டபசப்படும் ஹமாழி தமிழ் ஆங்கிலம் மை்றும் இந்தி. 

(மீ) இடம்பபயைத்ல்: ஆய்வின் டபாது, உள்ளூர ் மக்கள் 
அதிகப்பட்சமாக திருப்பூர ் மை்றும் ஈடராடு நகரங்கலள டநாக்கி 
டவலலவாய்ப்பின் டநாக்கமாகவும், சிலர ்பிை மாநிலங்களுக்கும் 
இடம்ஹபயரவ்து கண்டறியப்பட்டது. 

(n) சுகாதாைம்: இந்த ஆய்வுப் பகுதியின் சில இடங்களில் தனிப்பட்ட 
மை்றும் ஒருங்கிலணந்த கழிவுநீர ் ஹதாட்டிகளின் அலமப்புகள் 
பயன்பாட்டில் உள்ளன. ஒரு வீடட்ிை்கு டதலவயான அடிப்பலட 
வசதிகளில் கழிப்பலை வசதியும் ஒன்று. ஹபரும்பாலான 
வீடுகளில் கழிப்பலை வசதி இருந்தது. கிராமங்களில் 
முலையான வடிகால் வசதி இல்லல 

(ஓ) சாரல இரணப்பு: ஹபரும்பாலான சாலலகள் தார ் மை்றும் 
கிராமங்கலள இலணக்கின்ைன. தார ் மை்றும் ஜல்லி சாலலகள் 
இரண்டும் ஹபாதுவாக கிராமங்களில் காணப்பட்டன. 

(ப)  சந்ரத வசதி: படிப்பு பகுதி ஹபரும்பாலும் அலர நகரப்்புை 
வலகயாக இருந்தது. கிராமங்களில் அன்ைாட டதலவகளுக்கு 
சிறிய கலடகள் கிலடத்தன. சில கிராமங்களில் வாரசச்ந்லத 
வசதி இருந்தது. நகரத்தில் ஹமாத்த சந்லதகள் இருந்தன. 
திருப்பூர ் மை்றும் ஈடராடு பகுதியில் அலனத்து வலகயான 
வசதிகளுக்கும் முக்கிய லமயமாக உள்ளது. 

(டக)  பபாழுதுமபாக்கு: டகாயில்கள், சமாஜ்பவன், ஹதாலலக்காட்சி 
மை்றும் வாஹனாலி ஆகியலவ ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள முக்கிய 
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ஹபாழுதுடபாக்கு வசதிகளாகும். ஹசய்தித்தாள்/பத்திரிக்லக 
கிராம மக்களாலும் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

 

3.15.6 மவரலவாய்ப்பு முரற 

எந்தஹவாரு பிராந்தியத்தின் ஹபாருளாதார ஆதார அடிப்பலடயும் 
முக்கியமாக அதன் ஹபாருளாதார ரீதியாக ஹசயல்படும் குழுலவச ்
சாரந்்துள்ளது, அதாவது உை்பத்தி டவலலகளில் ஈடுபடட்ுள்ள 
உலழக்கும் மக்கலளச ் சாரந்்துள்ளது. எந்தஹவாரு ஹபாருளாதார 
உை்பத்தி நடவடிக்லகயிலும் பங்டகை்பதாக டவலல 
வலரயறுக்கப்படலாம். அத்தலகய பங்டகை்பு உடல் அல்லது மன 
இயல்புலடயதாக இருக்கலாம். டவலல என்பது உண்லமயான டவலல 
மடட்ுமல்ல, பயனுள்ள டமை்பாரல்வ மை்றும் பணியின் திலசலயயும் 
உள்ளடக்கியது. பண்லண அல்லது குடும்ப நிறுவனங்களில் ஊதியம் 
ஹபைாத டவலலயும் இதில் அடங்கும். பல்டவறு வலகயான 
ஹதாழிலாளரக்ள் வலகப்படுத்தப்படலாம் - குலைந்தபட்சம் ஆறு 
மாதங்கள் அல்லது 180 நாட்கள் பணிபுரிந்தவரக்ள் முதன்லமத் 
ஹதாழிலாளரக்ளாகக் கருதப்படுவாரக்ள், மறுபுைம், ஹதாழிலாளி என்று 
வலகப்படுத்தப்படட் நபர ் ஏடதனும் ஹபாருளாதார அல்லது உை்பத்தி 
நடவடிக்லககளில் பங்டகை்றிருந்தால். கடந்த ஒரு வருடத்தில் ஆறு 
மாதங்கள் அல்லது 180 நாட்களுக்கு குலைவானவரக்ள் விளிம்புநிலல 
ஹதாழிலாளியாக கருதப்படுவாரக்ள். ஹதாழிலாளர ் அல்லாதவரக்ள் 
கணக்ஹகடுப்புக்கு முந்லதய ஆண்டில் எந்த டநரத்திலும் டவலல 
ஹசய்யாதவரக்ள். பிரதான மை்றும் குறு ஹதாழிலாளரக்ள் பிரிவின் கீழ் 
வரும் ஹதாழிலாளரக்ள், சாகுபடி, விவசாயம், கால்நலடகள், வனவியல், 
மீன்பிடித்தல், டவட்லடயாடுதல், டதாட்டங்கள், பழத்டதாட்டங்கள் 
மை்றும் ஹதாடரப்ுலடய நடவடிக்லககள், சுரங்கம் மை்றும் குவாரி, 
உை்பத்தி, பதப்படுத்துதல், வீடட்ுத் ஹதாழிலில் பழுது பாரத்்தல் டபான்ை 
நடவடிக்லககளில் ஈடுபடட்ுள்ளனர.் , கடட்ுமானம், வரத்்தகம் மை்றும் 
வரத்்தகம், டபாக்குவரத்து, டசமிப்பு மை்றும் ஹதாடரப்ு மை்றும் பிை 
டசலவகள் அட்டவலண 3.27. 
 

 

3.15.7 சுகாதாை நிரல 

வயிை்றுப்டபாக்கு / காலரா, மடலரியா, சளி, இருமல்; லவரஸ் காய்சச்ல், 
கண் டநாய், டதால் டநாய் மை்றும் சுகாதாரமின்லம ஆகியலவ 
முலையை்ை சுகாதாரம், ஹகாசு ஹதால்லல மை்றும் தண்ணீர ்
டதங்குவதால் ஏை்படும் ஹபாதுவான உடல்நலப் பிரசச்லனகள் ஆகும். 
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மடலரியா இப்பகுதியில் அடிக்கடி ஏை்படும் டநாய்கள் மை்றும் சுவாச 
ஹதாை்றுகளில் ஒன்ைாகும். 
 

கலாசச்ாை மற்றும் அழகியல் சூழல் 

ஆய்வுப் பகுதியில் சுை்றுலாத் தலங்களின் கலாசச்ார மை்றும் 
அழகியல் முக்கியத்துவம் இல்லல. எனடவ, ஆரவ்முள்ள இடங்களில் 
எந்த பாதிப்பும் ஏை்படாது. 
 

3.15.8 வாழ்க்ரகத் தைம் 

கல்வி வசதிகள், உணவு, உலட மை்றும் வீடு டபான்ை அடிப்பலடத் 
டதலவகளின் இருப்பு டபான்ை திருப்திகரமான நிலல காரணமாக, 
படிப்புப் பகுதிக்கான சராசரி வாழ்க்லகத் தரம் திருப்திகரமான 
நிலலக்கு இடட்ுச ்ஹசல்கிைது. படிப்பு பகுதியில் மருத்துவம், சுகாதாரம் 
மை்றும் வங்கி வசதிகள் டபாதுமானதாக இல்லல; இந்தத் துலைகளில் 
முன்டனை்ைம், ஆய்வுப் பகுதியின் வாழ்க்லகத் தரத்லத உயரத்்த 
உதவும். 
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அத்தியாயம் 4: எதிை்பாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் 
மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 

4.1 அறிமுகம் 

இந்த அத்தியாயம் சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் சுரங்கத் 
திட்டத்தால் பல்டவறு சுை்றுசச்ூழல் கூறுகளில் ஏை்படக்கூடிய 
பாதிப்புகள் பை்றிய சுருக்கமான கண்டணாட்டத்லத வழங்குகிைது. 
திைந்தஹவளி சுரங்க நடவடிக்லககளில் ஹபஞ்சுகள், அணுகுமுலை 
சாலலகள், இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாலலகள், ஹவட்டுதல் மை்றும் ஏை்றுதல் 
மை்றும் இைக்குதல், ஹபாருட்கலள லகமுலையாக வரிலசப்படுத்துதல் 
மை்றும் டபாக்குவரத்து ஆகியலவ அடங்கும். பாதகமான சுை்றுசச்ூழல் 
தாக்கங்கலளத் தடுக்க/தணிக்க டபாதுமான கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படாவிட்டால், இந்த ஹசயல்பாடுகள் 
சுை்றுசச்ூழல் சீரழிலவ ஏை்படுத்தலாம் மை்றும் இறுதியில் 
சுை்றுசச்ூழலுக்கு மீள முடியாத டசதத்திை்கு வழிவகுக்கும். சுரங்கத் 
திட்டத்தால் கண்டறியப்பட்ட பல்டவறு சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள், 
பின்வரும் பிரிவுகளில் விவாதிக்கப்படுகின்ைன: 
 

4.2 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

சுரங்க நடவடிக்லககள் நிலத்தின் சீரழிவு, காை்று, நீர ் மை்றும் 
மண்ணின் தரம் டமாசமலடந்து, அப்பகுதியின் உயிரியல் மை்றும் 
சமூக-ஹபாருளாதார சூழலலப் பாதிக்கிைது டபான்ை சுை்றுசச்ூழல் 
பிரசச்ிலனகலள ஏை்படுத்துகிைது. பல்டவறு சுை்றுசச்ூழல் 
அளவுருக்கள் மீது சுரங்கத்தின் தாக்கங்கள் மதிப்பீடு ஹசய்யப்படட்ு 
கீடழ ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளன: 
 

4.3 காற்றின் தைத்தில் தாக்கம் 

சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் சுரங்கத்தின் தாக்கத்லத 
மதிப்பிடுவதை்கு, சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் குவாரியில் இருந்து 
நசுக்குதல் மை்றும் டபாக்குவரத்து நடவடிக்லககளின் தாக்கத்லத 
மதிப்பிடுவதை்கு, சுரங்க நடவடிக்லககள் மை்றும் கனிம 
டபாக்குவரத்து நடவடிக்லககளுக்காக காை்றின் தர மாதிரியாக்கம் 
டமை்ஹகாள்ளப்பட்டது. MoEF/CPCB அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏரிகள் AERMOD 
மாதிரிலயப் பயன்படுத்தி மாடலிங் டமை்ஹகாள்ளப்படட்து. சுரங்கம் 
மை்றும் அதனுடன் ஹதாடரப்ுலடய நடவடிக்லககள் காரணமாக PM10 
இன் அதிகரிக்கும் நில மட்ட ஹசறிவு டமடல குறிப்பிடப்பட்ட 
மாதிரிகலளப் பயன்படுத்தி கணிக்கப்பட்டது மை்றும் அதன் 
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விலளவாக PM10 இன் ஹசறிவு டதசிய காை்று தர தரநிலலகளுடன் 
ஒப்பிடப்பட்டது. 
 

வானிரல தைவு 

மாசுகலள சிதைடிப்பதிலும், வளிமண்டலத்தில் மாசுலவ 
உருவாக்குவதிலும் திட்டப் பகுதியின் வானிலல ஆய்வு மிக முக்கிய 
பங்கு வகிக்கிைது. தை்டபாலதய ஆய்வில், அக்டடாபர ் 2021 முதல் 
டிசம்பர ்2021 வலர.  

 

 

படம் 4.1: திட்ட தளத்தின் வின்ட்மைாஸ் வரைபடம் 

அக்மடாபை் 2021 முதல் டிசம்பை ்2021 வரை 

 

4.3.1 சுைங்கப் பகுதியில் இருந்து பவளிமயற்றும் கணக்கீடுகள் 

திட்டப் பகுதியில் பல்டவறு நடவடிக்லககள் மூலம் ஹவடட்ுதல் என்பது, 
எக்ஸ்கடவட்டர ் குழி(கள்) மை்றும் எக்ஸ்கடவட்டிங்க்பகுதியில் நிகழும் 
ஹசயல்களான டதாண்டுதல், தூக்குதல், இழுத்தல் மை்றும் 
ஏை்றுதல்/இைக்குதல் டபான்ைவை்லை உள்ளடக்கிய ஒரு பகுதி 
ஆதாரமாகக் கருதப்படுகிைது. இந்த பகுதிகளில் இருந்து ஹவளிடயறும் 
தூசி இயை்லகயில் தப்பிக்கும். எக்ஸ்கடவடிங்  ஹசயல்பாடுகள், 
ஏை்றுதல் / இைக்குதல் ஹசயல்பாடுகள் ஆகியலவ தூசி உமிழ்லவ 
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ஏை்படுத்தும், இருப்பினும் அது இயந்திரங்களின் ஹசயல்பாடட்ு 
பகுதியில் மடட்ுடம இருக்கும். அவை்றின் ஹசயல்பாட்டிலிருந்து வாயு 
உமிழ்வு குலைவாகவும் திட்டத்திை்குள் குலைவாகவும் இருக்க 
டவண்டும். எக்ஸ்கடவஷன் ஹசய்யப்பட்ட ஹபாருட்கலள திடட் தளத்தில் 
இருந்து குப்லப ஹகாடட்ும் இடங்களுக்கு ஹகாண்டு ஹசல்வது வரி 
ஆதாரமாக வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. இழுத்துச ்ஹசல்லும் சாலலயில் 
குப்லபத் ஹதாட்டி நகரவ்து திட்டப் பகுதிக்குள் இருக்கும் என்பதால், 
குடியிருப்புப் பகுதியில் பாதகமான பாதிப்புகள் எதுவும் ஏை்படாது. 
 

எக்ஸ்கடவசன் ஹசயல்பாட்டிை்கான தூசி பரவல் மாடலிங் 

தை்டபாலதய ஆய்வில், யுலனஹடட் ஸ்டடட்ஸ் சுை்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு 
நிறுவனம் (யுஎஸ்இபிஏ-42 ஹதாடர)் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கணித 
சமன்பாடுகள் ஹபாருள் டபாக்குவரத்து உடப்ட திட்டத்தில் ஹவவ்டவறு 
ஹசயல்பாடுகளுக்கான ஹசறிவுகலளக் கணிக்கப் 
பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளன. துகள் உமிழ்லவக் கணிக்க, என்விட்ரான்ஸ் 
AERMOD கிளவுட். (Air Dispersion Modeling Software) ISCST3 
அடிப்பலடயிலான இலடமுகம் - காை்றின் தரத்தில் ஏை்படும் 
மாை்ைங்கலளக் கணிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டது, அதாவது 
துகள்களின் அதிகபட்ச தலர மட்ட ஹசறிவு (GLC's). ஒடர மாதிரியான 
உமிழ்வு விகிதங்களுக்கு குறுகிய கால மாதிரி விருப்பங்கள் 
டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. தை்டபாலதய வழக்கில் PM10, PM2.5, SO2 
மை்றும் NO2 ஆகியவை்றின் தீரம்ானத்திை்கு ஏர ் மாடலிங் 
கடட்ுப்படுத்தப்பட்டது. பல்டவறு திட்ட ஹசயல்பாடுகளுக்கு 
ஏை்றுக்ஹகாள்ளப்பட்ட உமிழ்வு காரணிகள் கீடழ 
குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன: 
 

எக்ஸ்கடவசன் மை்றும் ஹபாருட்கலள ஏை்றுதல்/இைக்குவதை்கான 
உமிழ்வு காரணி 
எக்ஸ்கடவடிங் மை்றும் ஹபாருள் லகயாளுதலுக்காக USEPA - 42 
ஹதாடரின்படி உமிழ்வு காரணி ஏை்றுக்ஹகாள்ளப்பட்டது. 
டடாசிங் ஆபடரஷன் ஹசய்ய: 
EFPM10 (kg/hr) = 0.34 X s1.5(%) / M1.4(%) 

எங்டக, 
EFPM10 (kg/hr) = கிடலா/மணியில் உமிழ்வு காரணி 
S = எலடயின் சதவீதத்தில் வண்டல் உள்ளடக்கம் 

M = எலடயின் சதவீதத்தில் ஈரப்பதம் 

ஹபாருள் ஏை்றுதல்/இைக்குதல்: 
EFPM10 (kg/hr) = 0.34 [0.119 / M0.9] 
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where, 

EFPM10 (kg/hr) = கிடலா/டன் உமிழ்வு காரணி 
M = எலடயின் சதவீதத்தில் ஈரப்பதம். 
திட்டத்திை்குள் ஹபாருள் கடத்தலுக்கான உமிழ்வு காரணி: 
உமிழ்வு விகிதம் மண்ணின் பண்புகள், தட்பஹவப்ப நிலலகள், 
வாகனப் டபாக்குவரத்து, காை்ைாலலகள் மை்றும் இயந்திர ஹசயல்பாடு 
உள்ளிட்ட பல காரணிகலளச ் சாரந்்துள்ளது. உமிழ்வு விகிதத்லதக் 
கணக்கிடுவதை்கான அனுபவச ்சமன்பாடு கீடழ உள்ளது. 
E= k*(1.7) *(s/12) *(S/48) *(W/2.7)0.7*(W/2.7)0.7 (w/4)0.5 * (365-p/365) g/VKT 

 

where,   

E = உமிழ்வு விகிதம் 

K = துகள் அளவு ஹபருக்கி 

s=சாலல டமை்பரப்பு ஹபாருளின் வண்டல் உள்ளடக்கம் 

S= சராசரி வாகன டவகம் (கிமீ/மணி) 
W=சராசரி வாகன எலட (டன்) 
w=சக்கரங்களின் சராசரி எண்ணிக்லக 

p= வருடத்திை்கு குலைந்தபட்சம் 0.254mm மலழப்ஹபாழிவு உள்ள 
நாட்களின் எண்ணிக்லக 

உருவாக்கப்பட்ட ஐடசாப்ஹலத்கள் முலைடய PM10, PM2.5, SO2 மை்றும் 
NO2 க்கு படம் 1.1 (a), படம் 1.1 (b), படம் 1.1 (c) மை்றும் படம் 1.1 (d) இல் 
காட்டப்படட்ுள்ளன. PM10, PM2.5, SO2 மை்றும் NO2 ஆகியவை்றிை்கான 
எக்ஸ்கடவடிங், ஏை்றுதல் மை்றும் இைக்குதல் நடவடிக்லககளின் 
அதிகபட்ச GLC முலைடய 10.2 µg/m3, 5.9 µg/m3, 2.3 µg/m3 மை்றும் 2.7 µg/m3 
எனக் கண்டறியப்படட்ு, அதில் காட்டப்படட்ுள்ளது. அடட்வலண 4.1 

 

 

 

 

 

அட்டவரண 4.1: அதிகபட்ச தரை மட்ட பசறிவு 
 

வ. 
எண் மாசுபடுத்திகள் 

அதிகபட்சம். GLC அனுசைிக்கப்பட்டது, 
(µg/m3) 

தூைம் மற்றும் 
திரச 

1 PM10 10.9 900, SW 

2 PM2.5 6.2 900, SW 

3 SO2 5.1 900, SW 

4 NO2 5.7 900, SW 

 



 

162 

 

 

படம் 4.2: PM10க்கு 24 மணி மநை நிலம் - நிரல பசறிவுகள் 

கணிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஐமசாப்பளத் 
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படம் 4.3: பி.எம். 2.5க்கு 24 மணி மநை நிலம் - நிரல பசறிவுகள் 

கணிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஐமசாபிளத் 

 
படம் 4.4: SO2 க்கு 24 மணிமநை நிலம் - நிரல பசறிவுகள் கணிக்கப்பட்ட 

அதிகபட்ச ஐமசாபிளத ்
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படம் 4.5: NO2 க்கு 24 மணிமநை நிலம் - நிரல பசறிவுகள் 

கணிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஐமசாபிளத் 

 

விரளவு தாக்கம் 

கண்காணிப்பு நிலலயத் திட்ட தளத்தில் முலைடய PM10, PM2.5, SO2 

மை்றும் NO2 க்கான சுை்றுப்புை காை்றின் தரத்தில் கடட்ுமான 

நடவடிக்லககள் (எக்ஸ்கடவட்டர)் காரணமாக ஏை்படும் தாக்கம் 

அட்டவலண 4.2 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளது, இதன் விலளவாக ஹசறிவு 

நிலல NAAQS க்குள் உள்ளது என்பலதக் காடட்ுகிைது.  

 

 

அட்டவரண 4.3: பவவ்மவறு கண்காணிப்பு இடங்களில் 

எக்ஸ்கமவசன் விரளவாக நிரலகள் 

வ. 
எண் 

இடங்கள் 

PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) 

Inc 
அதிக 
பட்சம் 

பமாத்தம் Inc 
அதிக 
பட்சம் 

பமாத்தம் Inc 
அதிக 
பட்சம் 

பமாத்தம் Inc 
அதிக 
பட்சம் 

பமாத்தம் 

1 AAQ-1 1.4 46.2 47.6 0.8 26.8 27.6 0.5 9.7 10.2 0.9 24.9 25.8 

2 AAQ-2 0.6 42.5 43.1 0.2 23.6 23.8 0.3 7.9 8.2 0.4 20.2 20.6 

3 AAQ-3 0.5 44.3 44.8 0.1 22.5 22.6 0.1 6.1 6.2 0.2 19.2 19.4 

4 AAQ-4 0.1 42.9 43 0.1 19.5 19.6 0.1 6.4 6.5 0.1 19.2 19.3 

5 AAQ-5 2.2 44.6 46.8 0.4 24.5 24.9 0.2 6.9 7.1 0.6 19.4 20 

6 AAQ-6 1.3 42.7 44 0.1 20.3 20.4 0.1 7.9 8 0.1 19.8 19.9 

7 AAQ-7 1.1 43.5 44.6 0.1 19.5 19.6 0.1 6.9 7 0.1 19.8 19.9 
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8 AAQ-8 1.1 43.6 44.7 0.1 20.8 20.9 0.1 6.9 7 0.1 19.8 19.9 

 

4.3.3 காற்று மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் 

சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் சுரங்க நடவடிக்லககளால் சுை்றுப்புை 
காை்றில் உள்ள துகள்களின் ஹசறிவுகளில் சிறிது அதிகரிப்பு இருக்கும். 
டபாக்குவரத்தின் காரணமாக ஹசயலில் உள்ள ஹசயல்பாடட்ு 
பகுதிகளுக்குள் (குவாரி பகுதி) துகள்களின் அளவு அதிகமாக 
இருக்கும். இருப்பினும், ஆய்வுப் பகுதியில் அலமந்துள்ள 
கிராமங்களில் தூசி ஹசறிவில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு இருக்காது. 
டமலும், சுரங்கம் மை்றும் அதனுடன் ஹதாடரப்ுலடய நடவடிக்லககளில் 
இருந்து தூசி உை்பத்திலயக் கடட்ுப்படுத்த கீடழ 
பரிந்துலரக்கப்படட்ுள்ளபடி காை்று மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு 
நடவடிக்லககள் டமை்ஹகாள்ளப்படும். 
சுரங்க நடவடிக்லககளால் உருவாகும் காை்று மாசுபாட்லடத் தணிக்க 
பின்வரும் நடவடிக்லககள் எடுக்கப்பட டவண்டும்: 

• சாதகமை்ை காை்று மை்றும் வளிமண்டல சூழ்நிலலயில் 

ஹவடிப்பு இல்லல. 

• துலளயிடும் இயந்திரங்களில் ஈரமான துலளயிடல் 

ஏை்பாடுகள் அல்லது தூசி டசகரிப்பான் 

ஹபாருத்தப்பட்டிருக்கும். 

• சீரான இலடஹவளியில் இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாலலகளில் 

தண்ணீர ்ஹதளிக்கப்படுகிைது. 

• டபாக்குவரத்து சாலலயின் வழக்கமான பராமரிப்பு. 

• இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாலல அகலமாகவும் சுருக்கமாகவும் 

லவக்கப்படும். 

• அலனத்து இழுத்துச ் ஹசல்லும் அலகுகளும் (டிப்பரக்ள்) 

கசிலவத் தவிரக்்க மல்டி டகப் ஹபாறிமுலையால் 

மூடப்படட்ிருக்கும். 

• தூசி உமிழ்லவக் கடட்ுப்படுத்த ஏை்றுதல் நடவடிக்லககளின் 

டபாது நீர ்ஹதளித்தல். 

• வாகனங்கள் மை்றும் இயந்திரங்களின் வழக்கமான 

பராமரிப்பு. 

• பணியாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகள் வழங்குதல். 

• குத்தலக எல்லலலயச ் சுை்றி, அதாவது 7.5மீ பாதுகாப்பு 

மண்டலத்தில் அடரத்்தியான பசல்சப் பட்லடலய நடுவது 

காை்லை உலடக்கும் ஹசயலாகச ்ஹசயல்படும். 

• காை்று மாசுபாட்லடக் கடட்ுப்படுத்த நல்ல வீடட்ு பராமரிப்பு 

நலடமுலைப்படுத்தப்படும். 
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4.4 சத்தம் / அதிை்வுகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் 
தாக்கம் 

4.4.1 மவரலச ்சூழலின் காைணமாக ஏற்படும் இரைசச்ல் பாதிப்பு 

அதிக இலரசச்ல் அளவுகள் குவாரி ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு ஹபரும் 
சுகாதார ஆபத்லத ஏை்படுத்துகின்ைன. அலல வடிவிலான சத்தம் 
ஹசவிப்பலைலய தாக்கும் டபாது, அது அதிரவ்லடயத் ஹதாடங்குகிைது, 
காதில் உள்ள மை்ை ஹமன்லமயான திசுக்கள் மை்றும் உறுப்புகலளத் 
தூண்டுகிைது. சத்தத்தின் அளவு சகிப்புத்தன்லம வரம்புகலள 
மீறினால், அது எரிசச்லூடட்ும் மை்றும் தீவிர நிகழ்வுகளில் டகடக்ும் 
இழப்புக்கு வழிவகுக்கும் அஹசௌகரியம் வடிவில் ஹவளிப்படுகிைது. ஒலி 
மாசுபாட்டின் தீங்கு விலளவிக்கும் விலளவுகள் ஒலி அழுத்த நிலல 
மை்றும் அதிரஹ்வண் ஆகியவை்றுடன் மடட்ுமல்லாமல், ஹவளிப்படும் 
ஹமாத்த கால அளவு மை்றும் நபரின் வயது ஆகியவை்றுடன் 
ஹதாடரப்ுலடயது. ஹவளிப்படும் ஹதாழிலாளரக்ள் மீது அதிக இலரசச்ல் 
அளவுகளின் பாதகமான விலளவுகள் ஏை்படலாம்: 

• எரிசச்ல்; 

• டசாரவ்ு; 

• டகடக்ும் வரம்பு வரம்பின் தை்காலிக மாை்ைம்; 

• நிரந்தர ஹசவிப்புலன் இழப்பு; மை்றும் 

• உயர ் இரத்த அழுத்தம் மை்றும் உயர ் இரத்த ஹகாழுப்பு 

டபான்ைலவ. 

• சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் குவாரியில் சத்தத்தின் 

ஆதாரங்கள் பின்வருமாறு: 

• துலளயிடுதல் & ஹவடித்தல்; 

• ஏை்றுதல் & இைக்குதல்; 

• வாகன இயக்கம். 

 

பின்வரும் அட்டவலண-4.4 இல் ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளபடி, பல்டவறு 
சுரங்க நடவடிக்லககளின் காரணமாக, இலரசச்ல் அளவுகளின் 
சாத்தியமான உருவாக்கம் இருக்கும். 

 

அட்டவரண 4.4 சுைங்க நடவடிக்ரககளில் இருந்து 
எதிை்பாைக்்கப்படும் ஒலி அளவுகள் 

உபகைணங்கள் எதிை்பாைக்்கப்படும் இரைசச்ல் 
நிரலகள் dB(A) 

துலளயிடுதல் 80-90 

மண்ஹவட்டி 75-85 

டிப்பரக்ள் (2) 65-75 
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அமுக்கி 75-85 

 

4.4.2 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரறகள் காைணமாக 
ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, தாமதமான 
ஹடட்டடனடட்ரக்ளின் உதவியுடன் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு 
டமை்ஹகாள்ளப்படும். 
 

எக்ஸ்கடவசன், துலளயிடுதல் மை்றும் ஹவடித்தல், டபாக்குவரத்து 
வாகனங்கள் டபான்ை சுரங்க இயந்திரங்களின் ஹசயல்பாடு 
காரணமாக இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்லககளால் நில அதிரவ்ு 
எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. இருப்பினும், இந்த குவாரியில் இருந்து நில 
அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் ஹவடிப்பு ஆகும். குவாரி குத்தலகப் 
பகுதிலயச ் சுை்றியுள்ள கிராமங்களில் அலமந்துள்ள வீடட்ு வீடுகளில் 
நில அதிரவ்ுகளின் ஹபரும் தாக்கத்லத அவதானிக்கலாம். கசச்ா 
வீடுகள் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் மை்றும் டசதம் ஏை்படுவதை்கான 
வாய்ப்புகள் அதிகம். இது தவிர, தலர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள 
குடியிருப்புகளில் ஒரு பயத்லத உருவாக்கலாம். 
 

ஹவடிலவத்தல் நடவடிக்லககளால் ஏை்படும் மை்ஹைாரு தாக்கம் 
பைக்கும் பாலைகள் ஆகும். இலவ சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு 
அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய வயல்களில் விழுந்து, 
நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டலமப்புகளுக்கு டசதம் ஏை்படலாம். 
குவாரி குத்தலகப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள ஹபரிய குடியிருப்பு 
1.10 கிமீ, ஹதன்கிழக்கில் ஹகாட்டாம்பட்டி கிராமத்தில் உள்ளது. 
ஹகாட்டாம்பட்டி கிராமத்தில் சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் 
சுரங்கங்களில் ஹவடிப்பதால் ஏை்படும் நில அதிரவ்ுகள் அனுபவ 
சமன்பாட்லடப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிைது: விரும்பிய கல் 
உை்பத்திலயப் ஹபறுவதை்கு ஹவடிப்பதை்கு 17 கிடலா / நாள் 
ஹவடிமருந்துகலளப் பயன்படுத்த உத்டதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 
 

உசச் துகள் டவகத்லத (PPV) மதிப்பிடுவதை்குப் பயன்படுத்தப்படும் 
அனுபவச ்சமன்பாடு: 
V= 417.8 {D/(Q0.5)}-1.265 

இங்கு. 
V= மிமீ/வி இல் உசச் துகள் டவகம் 

D= ஹவடிப்பு இடம் மை்றும் m இல் உள்ள டகஜ் புள்ளி இலடடய உள்ள 
தூரம் 
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Q=ஒரு ஹவடிப்புக்கு ஹவடிக்கும் ஹபாருளின் அளவு கிடலா 

 

அட்டவரண 4.5: பவவ்மவறு பவடிப்புக் கட்டணங்களுக்கான 
மதிப்பிடப்பட்ட உசச்த் துகள் மவகம் 

பவடிப்
பு 

தளத்தி
ல் 

இருந்து 
தூைம், மீ 

பவடிபபாருள்/பவடிப்
பு அளவு, கி.கி 

பிபிவி
, 

மிமீ/
வி 

பவடிபபாருள்/பவடிப்
பு அளவு, கி.கி 

பிபிவி
, 

மிமீ/
வி 

100 53 15.2 52 15.0 

200 53 6.3 52 6.2 

300 53 3.8 52 3.7 

400 53 2.6 52 2.6 

500 53 2.0 52 2.0 

600 53 1.6 52 1.6 

700 53 1.3 52 1.3 

800 53 1.1 52 1.1 

900 53 0.9 52 0.9 

1000 53 0.8 52 0.8 

குறிப்பு: டிடல ஹடட்டடனடட்ரக்லளப் பயன்படுத்துவதால் ஹவடிப்பதில் 
ஏை்படும் தாமதக் காரணிலய அனுபவ சூத்திரம் கணக்கில் 
எடுத்துக்ஹகாள்ளவில்லல. 
 

PPV இன் பாதுகாப்பான வரம்புக்கான தரநிலலகள் 29/8/1997 
டததியிட்ட சுை்ைறிக்லக எண். 7 மூலம் பாதுகாப்பான நிலல 
அளவுடகால்களுக்காக சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தால் 
நிறுவப்பட்டது. தன்பாத் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரின் 
(டிஜிஎம்எஸ்) வழிகாடட்ுதலின்படி ஹவடிப்பினால் ஏை்படும் நில 
அதிரவ்ுக்கான அனுமதிக்கப்பட்ட தரநிலலகள் அட்டவலண-4.6 இல் 
ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 4.6: அனுமதிக்கப்பட்ட உசச் துகள் மவகம் (மிமீ/வி) 

கட்டரமப்பு வரக 

ஆதிக்கம் பசலுத்தும் தூண்டுதல் 
அதிை்பவண், பெை்ட்ஸ் 

<8 
பெை்ட்ஸ் 

8 – 25 

பெை்ட்ஸ் 

>25 
பெை்ட்ஸ் 

A] உைிரமயாளருக்குச ்பசாந்தமில்லாத 
கட்டிடங்கள்/கட்டரமப்புகள் 

வீடட்ு வீடுகள்/கட்டலமப்புகள் 5 10 15 
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கட்டரமப்பு வரக 

ஆதிக்கம் பசலுத்தும் தூண்டுதல் 
அதிை்பவண், பெை்ட்ஸ் 

<8 
பெை்ட்ஸ் 

8 – 25 

பெை்ட்ஸ் 

>25 
பெை்ட்ஸ் 

(குசச்ா ஹசங்கல் மை்றும் 
சிஹமண்ட்) 

ஹதாழில்துலை கட்டிடங்கள் (RCC 
மை்றும் கட்டலமக்கப்பட்ட 

கட்டலமப்புகள் 

10 20 25 

வரலாை்று முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்த ஹபாருள்கள் மை்றும் 
உணரத்ிைன் கட்டலமப்புகள் 

2 5 10 

B] குரறந்த ஆயுட்காலம் பகாண்ட உைிரமயாளருக்கு 
பசாந்தமான கட்டிடங்கள் 

வீடட்ு வீடுகள்/கட்டலமப்புகள் 
(குசச்ா ஹசங்கல் மை்றும் 

சிஹமண்ட்) 
10 15 25 

ஹதாழில்துலை கட்டிடங்கள் 
(RCC& கட்டலமக்கப்பட்ட 

கட்டலமப்புகள்) 
15 25 50 

ஆதாரம்: 29/08/1997 டததியிட்ட DGMS சுை்ைறிக்லக எண். 7 

 

டமடல உள்ள அட்டவலணயில் இருந்து, ஹவடிப்பு பகுதியில் 
குறிப்பிடத்தக்க நில அதிரவ்ுகலள ஏை்படுத்தாது. DGMS பரிந்துலரத்த 
அனுமதிக்கப்படட் வரம்புகளுக்குள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் நில 
அதிரவ்ுகள் நன்ைாக இருக்கும். இருப்பினும், நில அதிரவ்ுகள் மை்றும் 
ஹவடிப்பினால் ஏை்படும் பாலைகள் ஆகியவை்ைால் ஏை்படும் 
பாதிப்புகலளத் தவிரக்்க கூடுதல் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககள் 
எடுக்கப்பட டவண்டும். 
 

4.4.3 தாக்கங்கரளக் குரறப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் சத்தம் 
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் 

சுை்றுப்புை இலரசச்ல் அளலவ வரம்புகளுக்குக் கீடழ லவத்திருக்க 
பின்வரும் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககள் பின்பை்ைப்படும். 
முன்ஹமாழியப்பட்ட விரிவாக்கத் திட்டத்திலும் இதுடவ ஹதாடரப்படட்ு 
பலப்படுத்தப்படும்: 

• துலளயிடுதல் சத்தத்லதக் குலைக்க உதவும் கூரல்மயான 

துரப்பண பிட்கலளக் ஹகாண்டு டமை்ஹகாள்ளப்படும். 
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• இரண்டாம் நிலல ஹவடிப்பு முை்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மை்றும் 

பாலைகலள உலடப்பதை்கு லெட்ராலிக் ராக் பிடரக்கர/்ஜாக் 

சுத்தியல் பயிை்சிகள் பயன்படுத்தப்படும். 

• சரியான இலடஹவளி, சுலம, தண்டு மை்றும் உகந்த 

கட்டணம்/தாமதத்துடன் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு 

பராமரிக்கப்படும். 

• சாதகமான வளிமண்டல நிலலயிலும், மதியம் 12.00 மணி முதல் 

பிை்பகல் 2.00 மணி வலர மனிதரக்ள் நடமாட்டம் குலைவாக 

இருக்கும் டபாது ஹவடிப்பு டமை்ஹகாள்ளப்படும். 

• சத்தம் வருவலதக் குலைக்க, முலையான பராமரிப்பு, எண்ஹணய் 

தடவி, சீரான இலடஹவளியில் ஹமஷின் தடவுதல் ஆகியலவ 

ஹசய்யப்படும். 

• அதிக அளவு சத்தத்லத உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் 

பணியமரத்்தப்பட்ட ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட 

அலைகலள வழங்குதல். 

• பசுலமப் பட்லட/டதாட்டம் சுரங்க நடவடிக்லக பகுதிலயச ்

சுை்றிலும், இழுத்துச ்ஹசல்லும் சாலலகளிலும் உருவாக்கப்படும்.  

• ஆபடரட்டரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் டபான்ை 

தனிப்படட் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (PPE) வழங்கப்படும் 

மை்றும் 

• சத்தம் குறித்து அவ்வப்டபாது கண்காணிப்பு ஹசய்யப்படும். 

 

தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரறகரள 
கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்ரககள் 

குவாரியில் ஹவடிப்பு நடவடிக்லககள் ஆழமான துலள துலளத்தல் 
மை்றும் தாமதமான ஹடட்டடனட்டரக்லளப் பயன்படுத்தி ஹவடித்தல் 
மூலம் டமை்ஹகாள்ளப்படுகின்ைன, இது தலர அதிரவ்ுகலளக் 
குலைக்கிைது. நில அதிரவ்ு மை்றும் பைக்கும் பாலைகலளத் தணிக்க 
ஹபாதுவாகப் பின்பை்ைப்படும் மை்றும் தை்டபாது முன்ஹமாழியப்படட் 
நடவடிக்லககள் கீடழ விவரிக்கப்படட்ுள்ளன: 

• அதிக கட்டணம் வசூலிப்பலதத் தவிரக்்கவும் பாதுகாப்பான 

ஹவடிப்பிை்காகவும் சரியான அளவு ஹவடிக்கும், ஹபாருத்தமான 

தண்டுப் ஹபாருட்கள் மை்றும் ஹபாருத்தமான தாமத அலமப்பு 

பின்பை்ைப்படும். 

• தலர அதிரவ்ு மை்றும் பைக்கும் பாலைகலள கடட்ுப்படுத்த 

முலையான ஹவடிப்பு வடிவலமப்பு ஹசய்யப்படும். 

• ஹவடிப்பிலிருந்து டபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் 

பராமரிக்கப்படும். 
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• ஒரு தாமதத்திை்கான கட்டணம் குலைக்கப்படும் மை்றும் ஒரு 

ஹவடிப்புக்கு அதிக எண்ணிக்லகயிலான தாமதங்கள் 

பயன்படுத்தப்படும்; 

• ஹவடிப்பின் டபாது, அருகிலுள்ள மை்ை நடவடிக்லககள் 

தை்காலிகமாக நிறுத்தப்படும்; 

• பாரம், ஆழம், விட்டம் மை்றும் இலடஹவளி டபான்ை துலளயிடல் 

அளவுருக்கள் சரியான ஹவடிப்லபக் ஹகாடுக்க சரியாக 

வடிவலமக்கப்படும். 

• எம்எல் எல்லலக்கு அருகில் ஹசயல்படும் குவாரியில் வயர ்ஹமஷ் 

மை்றும் மணல் மூட்லடகலளப் பயன்படுத்தி மஃபிள் பிளாஸ்டிங் 

நடத்தப்படும். 

 

4.5 நீை ்சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் மீதான தாக்கம் 

 

4.5.1 மமற்பைப்பு நீை் மீதான தாக்கத்தின் தாக்கம் 

சுரங்கப் பகுதி வழியாக பருவகால நீடராலடடயா அல்லது நல்லாடவா 

இல்லல. 

 

மாை்ைப்படட் நிலப்பரப்பு சுரங்க குத்தலக பகுதிக்குள் வடிகால் 

மாை்றும். இருப்பினும், சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு ஹவளிடய 

நிலப்பரப்பு அல்லது வடிகால் அலமப்பில் எந்த மாை்ைமும் இருக்காது. 

இருப்புக்கள் தீரந்்த பிைகு சுரங்க நடவடிக்லககளின் முடிவில், அந்த 

பகுதி ஏை்றுக்ஹகாள்ளக்கூடிய சுய-நிலலயான சுை்றுசச்ூழல் 

அலமப்புக்கு மீட்டலமக்கப்படும், பாதுகாப்பு மண்டலம் மை்றும் 

சுரங்கப் பகுதியின் டமல் ஹபஞ்சுகளில் பசல்ச ஹபல்ட் 
உருவாக்கப்படும். சுரங்க நடவடிக்லகக்கு டமை்பரப்பு நீர ்

பயன்படுத்தப்படாது. டமலும், சுரங்கம் மை்றும் அலதச ் சாரந்்த 

ஹசயல்பாடுகளில் எந்த ஹசயல்முலை கழிவு நீரும் உை்பத்தி 

ஹசய்யப்படுவதில்லல என்பதால், சுரங்கத்திலிருந்து டமை்பரப்பு 

நீரந்ிலலகளுக்கு எந்தவிதமான ஹவளிடயை்ைமும் இருக்காது. எனடவ 

டமை்பரப்பு நீரில் எந்த பாதிப்பும் ஏை்படாது. 

 

சுரங்க அலுவலகம் மை்றும் ஓய்வு தங்குமிடங்களில் இருந்து வீடட்ுக் 

கழிவுகள் மடட்ுடம உை்பத்தி ஹசய்யப்படும். வீடட்ுக் கழிவுகள் ஹசப்டிக் 

டடங்கில் ஹவளிடயை்ைப்படட்ு அலதத் ஹதாடரந்்து ஊைலவக்கப்படும். 

தவிர, ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட ஹபாருட்களில் நசச்ுத் தன்லம இருக்காது, 

இது நிலத்தடி/டமை்பரப்பு நீலர மாசுபடுத்தும். எனடவ, டமை்பரப்பு நீர ்
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ஆட்சியில் சுரங்கத்தின் மிகக் குலைவான தாக்கம் இருக்கும் என்பது 

ஹவளிப்பலடயானது 

4.5.2 நிலத்தடி நீைில் தாக்கம்  
சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் மை்றும் அதனுடன் ஹதாடரப்ுலடய 
மண்ணில் எந்த நசச்ுப் ஹபாருட்களும் இல்லல. சாதாரணக் கல் மை்றும் 
கிராவல் ஆகியலவ மந்த மை்றும் இரசாயன விலனத்திைன் இல்லாத 
மூலப்ஹபாருள்களாகும். டமலும், சுரங்க ஹசயல்பாட்டில் இரசாயனங்கள் 
அல்லது அபாயகரமான ஹபாருட்களின் பயன்பாடு இல்லல. இதனால், 
சுரங்கப் பணிகளால் நிலத்தடி நீர ் மாசுபடுவலதக் கருத்தில் ஹகாள்ள 
முடியாது. 
 

இப்பகுதியில் உள்ள நீர ் டகாலட காலத்தில் 70 மீ மை்றும் 
மலழக்காலத்தில் 65 மீ ஆகும், இது அருகிலுள்ள ஆழ்துலள கிணறுகள் 
மை்றும் ஏை்கனடவ உள்ள தனியார ் ஆழ்துலள கிணறுகளில் இருந்து 
ஹபைப்பட்ட தரவுகளில் இருந்து கவனிக்கப்படுகிைது. குத்தலக பகுதி 
முழுவதுமாக பாரிய சாரட்னாலகட் உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. 
அதனால் நிலத்தடி நீர ்பிரசல்ன வராது. 
 

இதனால், சுரங்க நடவடிக்லககள் நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடாது. டவலல 
ஹசய்யும் குவாரி குழிகளில் நிலத்தடி நீர ் கசியும். இந்த தண்ணீர ்
கீழ்பகுதியில் உருவாக்கப்பட்ட குவாரி சம்ப்பில் டசகரிக்கப்பட்டு, 
டதங்க அனுமதிக்கப்படும். இந்த தண்ணீர ் தூசிலய அடக்குவதை்கும், 
டதாட்டத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படும். சிறிய அளவிலான சுரங்க 
ஹசயல்பாடுகலளக் கருத்தில் ஹகாண்டு, சிறிய அளவிலான கசிவு நீர ்
மட்டுடம எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. இதனால், அருகில் உள்ள 
கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர ் மட்டம் குலைவதில் குறிப்பிடத்தக்க 
பாதிப்பு எதுவும் ஏை்படாது 

 

அருகிலுள்ள குவாரிகளில் உள்ள அனுபவத்தின் அடிப்பலடயில், சிறிய 
கசிவு சாத்தியம் இருப்பதால் குவாரி குழியிலிருந்து கசிவு நீலர பம்ப் 
ஹசய்ய டவண்டிய அவசியமில்லல. சுரங்கப் பணிகள் நிலைவலடந்த 
பிைகு, ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட குழி, மலழநீலரத் டதக்கி நீரத்்டதக்கமாக 
உருவாக்கப்படும். இதனால், அப்பகுதியில் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்லத 
டமம்படுத்த இது உதவும். 
 

4.5.3 நீை் சூழலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சுரங்க நடவடிக்லகயின் டபாது கழிவு நீர ்உருவாக்கப்படாது. 
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• குவாரி அலுவலகத்தில் இருந்து ஹவளிடயறும் வீடட்ுக் கழிவுநீலர 

அகை்ை ஹசப்டிக் டடங்குகள் மை்றும் ஊைலவக்கும் குழிகள் 

வழங்கப்படும். 

• சுரங்கப் பள்ளத்தில் மலழநீர ் நுலழவலதத் தடுக்க மாலல 

வடிகால்கள் அலமக்கப்படும். 

• வண்டல் மண்லண தடுத்து நிறுத்தும் இடங்களில் ஹதாட்டிகள் 

அலமத்தல். 

• சுரங்கக் குழியில் விழும் மலழநீர ்கீழ் ஹபஞ்சுகளில் டசகரிக்கப்படட்ு 

தூசிலய அடக்குவதை்கும் டதாட்டத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

• நிலத்தடி நீரின் தரம் குறித்து ஹதாடரந்்து கண்காணிப்பு 

டமை்ஹகாள்ளப்படும். 

 

பசயற்ரக ைசீாை்ஜ் மற்றும் மரழ நீை் மசகைிப்பு 

குவாரி நிரவ்ாகம், அருகிலுள்ள கிராமங்களில் உள்ள ஹபாதுக் 
கட்டிடங்களில், மலழநீலர டசகரித்து, கிலடக்கும் ஆழ்துலளக் 
கிணறு/குழாய் கிணறு மூலம் நிலத்திை்கு சாரஜ்் ஹசய்ய, உள்ளூர ்
கிராம பஞ்சாயத்துகளின் முன் அனுமதியுடன் டமை்கூலர அறுவலட 
கட்டலமப்புகலள அலமக்கும் படம்-4.5. டமலும், அருகிலுள்ள 
பகுதியில் உள்ள நீரத்்டதக்கம்/அலண, அருகிலுள்ள கிராம மக்களுக்கு 
கூடுதல் நீர ் ஆதாரமாக ஹசயல்படுவடதாடு, அப்பகுதியின் நிலத்தடி 
நீரம்ட்டத்லத மீட்ஹடடுக்கவும் உதவும். 
 

4.5.3 நீை் சூழலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சுரங்க நடவடிக்லகயின் டபாது கழிவு நீர ்உருவாக்கப்படாது. 

• குவாரி அலுவலகத்தில் இருந்து ஹவளிடயறும் வீடட்ுக் கழிவுநீலர 

அகை்ை ஹசப்டிக் டடங்குகள் மை்றும் ஊைலவக்கும் குழிகள் 

வழங்கப்படும். 

• சுரங்கப் பள்ளத்தில் மலழநீர ் நுலழவலதத் தடுக்க காரல்ண்ட் 
வடிகால்கள் அலமக்கப்படும். 

• வண்டல் மண்லண தடுத்து நிறுத்தும் இடங்களில் ஹதாட்டிகள் 

அலமத்தல். 

• சுரங்கக் குழியில் விழும் மலழநீர ்கீழ் ஹபஞ்சுகளில் டசகரிக்கப்படட்ு 

தூசிலய அடக்குவதை்கும் டதாட்டத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

• நிலத்தடி நீரின் தரம் குறித்து ஹதாடரந்்து கண்காணிப்பு 

டமை்ஹகாள்ளப்படும். 

 

பசயற்ரக ைசீாை்ஜ் மற்றும் மரழ நீை் மசகைிப்பு 
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குவாரி நிரவ்ாகம், அருகிலுள்ள கிராமங்களில் உள்ள ஹபாதுக் 
கட்டிடங்களில், மலழநீலர டசகரித்து, கிலடக்கும் ஆழ்துலள கிணறு/ 
குழாய் கிணறு மூலம் நிலத்திை்கு சாரஜ்் ஹசய்ய, உள்ளூர ் கிராம 
பஞ்சாயத்துகளின் முன் அனுமதியுடன் டமை்கூலர அறுவலட 
கட்டலமப்புகலள அலமக்கும். டமலும், அருகிலுள்ள பகுதியில் உள்ள 
நீரத்்டதக்கம், அருகிலுள்ள கிராம மக்களுக்கு கூடுதல் நீர ் ஆதாரமாக 
ஹசயல்படுவடதாடு, அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்லத 
மீட்ஹடடுக்கவும் உதவும். 
 

ஹகாத்து பகுதியில் மலழநீர ் டசகரிப்பு சாத்தியம் உள்ளது சுரங்க 
பகுதியில் டவலல ஹசய்யாத சுரங்க குழிகளில் டசகரிக்கப்படும் 
மை்றும் தூசி அடக்குமுலை மை்றும் டதாட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும்.  

 

4.6 நிலச ்சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககளில் தாக்கம் 

நிலசச்ூழல் புவியியல், நிலப்பயன்பாடு மை்றும் மண்ணின் தாக்கம் 
மை்றும் நிலத்தின் அலனத்து நிலச ் சூழல் கூறுகலளயும் 
உள்ளடக்கியதாகும். 
  

4.6.1 புவியியலில் தாக்கம் 

சுரங்கம் என்பது பூமியிலிருந்து மதிப்புமிக்க தாதுக்கள் அல்லது பிை 
புவியியல் ஹபாருட்கலள பிரித்ஹதடுப்பதாகும். சுரங்க ஹசயல்பாடு 
புவியியலின் சுரண்டல் ஆகும். சுரங்கம் அப்பகுதியின் புவியியல் 
அலமப்பில் மாை்ைத்திை்கு வழிவகுக்கும். சுரங்கம் அப்பகுதியின் 
புவியியலலயும் மாை்றும், அதாவது அப்பகுதியின் தட்லடயான 
நிலப்பரப்பு குழிகளுடன் அலல அலலயான நிலப்பரப்புக்கு மாறும். 
சுரங்கம் முலையாக டமை்ஹகாள்ளப்படாவிடட்ால், அது நிலசச்ரிவுகள், 
அதாவது சுரங்கம் டதாண்டுதல் டபான்ை இடரப்ாடுகலள 
உருவாக்கலாம். புவியியலில் சுரங்க நடவடிக்லகயின் தாக்கம் 4.16.23 
ஹெக்டடர ் பரப்பளவில் மடட்ுடம இருக்கும். இப்பகுதி கடட்லமப்பு 
ரீதியாக எந்த தவறும் ஏை்படாமல் உள்ளது மை்றும் பகுதியில் எந்த 
காரஸ்்ட் நிலப்பரப்பும் காணப்படவில்லல. 
 

4.6.2 நிலப்பைப்பில் தாக்கம் 

சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் சுரங்க நடவடிக்லக ML பகுதியின் 
தை்டபாலதய நிலப்பரப்லப சிறிது மாை்றும். குத்தலக மானியத்தின் 
டபாது அப்பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு அரசு நிலமாக இருந்தது, 
இதை்காக 24/09/2018 டததியன்று திருப்பூர ் மாவட்ட ஆட்சியர ்
அவரக்ளால் LOI வழங்கப்பட்டது. நில பயன்பாட்டில் ஏை்படும் எந்த 
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மாை்ைமும் அப்பகுதியின் சுை்றுசச்ூழல் சீரக்ுலலவதால் நிலச ்
சீரழிவுக்கு வழிவகுக்கும். ML பகுதியின் தை்டபாலதய நிலப்பரப்பு 
முக்கியமாக சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி மை்றும் 
அதனுடன் இலணந்த நடவடிக்லககள் அதாவது கனிம டபாக்குவரத்து 
மை்றும் லகமுலையாக நசுக்குதல் ஆகியவை்ைால் பாதிக்கப்படும். 
 

திைந்தஹவளி சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் சுரங்கத்தின் 
சாத்தியமான பாதகமான தாக்கம் நில பயன்பாடட்ு முலை 
மாை்ைத்தின் வடிவத்தில் இருக்கும். எனடவ, மீட்கப்பட்ட நிலம் மை்றும் 
நீரந்ிலல வடிவில் நல்ல நில வள டமலாண்லமக்கான ஒரு படியாக, 
சுரங்கம் அகை்ைப்பட்ட நிலத்லத மீட்ஹடடுப்பதை்கு உரிய 
முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். தை்டபாது குவாரி குத்தலக பகுதியின் 
நிலப் பயன்பாடு, சுரங்கத் திட்டக் காலத்தின் முடிவிலும், மூடல் 
திட்டத்தின்படி குவாரியின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவிலும் பின்வருமாறு 
இருக்கும்: 

 

 

 

அட்டவரண 4.7: குத்தரகப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு –  

திட்டம் - 1 

வ. 

எண் 
பசயல்பாடு 

Ha இல் உள்ள பகுதி 

தற்மபாது 

திட்டக் 

காலத்தின் 

முடிவு (5 

ஆண்டுகள்) 

1 குவாரிக்கு உட்படட் 
பகுதி 

Nil 1.52.0 

2 உள்கட்டலமப்பு Nil 0.01.0 

3 சாலலகள் Nil 0.02.0 

4 டதாட்டம் Nil 0.15.0 

5 பயன்படுத்தப்படாத 
நிலம் 

1.96.0 0.26.0 

பமாத்தம் 4.16.23 1.96.0 

 

அட்டவரண 4.7: குத்தரகப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு –  

திட்டம் - 2 
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வ. 

எண் 
பசயல்பாடு தற்மபாது 

திட்டக் காலத்தின் 

முடிவு (5 ஆண்டுகள்) 

1 
குவாரிக்கு உட்படட் 

பகுதி 
0.82.5 1.49.0 

2 உள்கட்டலமப்பு Nil 0.01.0 

3 சாலலகள் 0.02.0 0.02.0 

4 டதாட்டம் Nil 0.17.0 

5 
பயன்படுத்தப்படாத 

நிலம் 
1.18.0 0.33.5 

பமாத்தம் 2.02.5 2.02.5 

 

 

 

 

 

 

 

சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல்ச ் சுரங்கம் காரணமாகத் 
ஹதாடரப்ுலடய தாங்கல் மண்டலத்தின் நிலப் பயன்பாட்டில் 
பாதகமான பாதிப்புகள் எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்லல, 
ஏஹனனில் அலனத்து நடவடிக்லககளும் திட்டப் பகுதிக்குள் மடட்ுடம 
இருக்கும். டதாராயமான கை்கள் மை்றும் கிராவல்கள் அகை்ைப்படட்ு 
அருகில் உள்ள நுகரட்வாருக்கு நுகரவ்ுத் ஹதாழிை்சாலலகளுக்கு 
டமலும் ஹகாண்டு ஹசல்லப்படும். 
 

4.6.3 மண்ணின் மீதான தாக்கம் 

திட்ட காலத்தில் OB எதுவும் உருவாக்கப்படாது. 100% ROM விை்பலனக்கு 
உள்ளது. பாதுகாப்பு வலயத்தில் மண் முலையாகப் பாதுகாக்கப்படட்ு, 
டதாட்டப் பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். வண்டல் மண் 
மலழயின் டபாது டமை்பரப்பு ஓட்டத்துடன் அருகிலுள்ள பருவகால 
நீடராலடகளுக்கு ஹகாண்டு ஹசல்லப்படலாம் மை்றும் சுரங்கப் 
பகுதிக்கு ஹவளிடய அலமந்துள்ள பருவகால நீரந்ிலலகளில் வண்டல் 
படியலாம். 
 

துரண-தை பபாருள்குத்தலகயில் அதிக சுலம எதுவும் இல்லல, இது 
மீண்டும் நிரப்புவதை்கு உடனடியாகக் கிலடக்கும். குத்தலக அல்லது 



 

177 

 

அருகிலுள்ள பகுதிகளில் O/B அல்லது கழிவுப் ஹபாருட்கள் எதுவும் 
கிலடக்கவில்லல. 
 

4.6.4 நிலச ்சூழலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட குவாரி திட்டத்தின்படி சுரங்க நடவடிக்லக 
திட்டமிடட் முலையில் டமை்ஹகாள்ளப்படும். 
• நிலப்பரப்பின் ஸ்திரத்தன்லமக்காக சுரங்க ஹபஞ்ச ் பரிமாணம் 
பராமரிக்கப்படும். 
• அங்கீகரிக்கப்பட்ட முை்டபாக்கான குவாரி மூடல் திட்டத்தின்படி நில 
மீட்பு டமை்ஹகாள்ளப்படும். 
• நிலச ் சீரழிவு காரணமாக சீரக்ுலலந்த பகுதியின் சுை்றுசச்ூழல் 
அலமப்லபப் பராமரிக்க பாதுகாப்பு வலயத்தில் தடிமனான 
டதாட்டங்கள் டமை்ஹகாள்ளப்படும். 
• ஹசட்டில்லிங் ஹதாட்டியுடன் இலணக்கப்பட்ட குவாரி குத்தலகப் 
பகுதிலயச ்சுை்றி காரல்ண்ட் வாய்க்கால் அலமப்பது மண் அரிப்லபக் 
கடட்ுப்படுத்தும். 
• மண் அரிப்லபக் கடட்ுப்படுத்த குவாரி குத்தலகப் பகுதி சுை்றி 
பசுலம அரண்கள் மை்றும் புை்கள் டதாட்டத்லத உருவாக்குதல். 
 

4.7 சமூக - பபாருளாதாை சூழல் 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் ஹசயல்பாடுகள் ஆய்வுப் பகுதியில் சமூக-

ஹபாருளாதார நிலலகலள டமம்படுத்தும் என்று கருதுவது 
ஹவளிப்பலடயானது. பல்டவறு அம்சங்களில் இந்தத் திட்டத்தின் 
எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கம் பின்வரும் பிரிவுகளில் 
விவரிக்கப்படட்ுள்ளது 

 

• மக்கள் குடிமயற்றத்தின் மீதான தாக்கம் 

சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் குவாரியின் ஹகாத்து பகுதியில் 
அல்லது அலத ஒட்டி மக்கள் குடியிருப்பு இல்லல. 1.16 கிமீ ஹதாலலவில் 
உள்ள நல்லடராடு கிராமம் என க்ளஸ்டர ் பகுதியில் இருந்து அருகில் 
உள்ள மக்கள் குடிடயை்ைத்தில் எந்த பாதிப்பும் ஏை்படாது. சாதாரணக் 
கல் மை்றும் கிராவல் குவாரியின் ஹசயல்பாடு மை்றும் அதனுடன் 
ஹதாடரப்ுலடய ஹசயல்பாடுகள் திட்டத்திை்கு அருகிலுள்ள 
ஹபாருளாதார டமம்பாடு, குடிலம வசதிகள் மை்றும் கல்வி வசதிகலள 
டமம்படுத்தும். ஒடட்ுஹமாத்தமாக, டவலலவாய்ப்பு உருவாக்கம் மை்றும் 
ஹபாருளாதார முன்டனை்ைம் காரணமாக, திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் 
வசிக்கும் மக்களின் சமூக-ஹபாருளாதார நிலலயில் சாதகமான 
மாை்ைங்கள் ஏை்படும். 
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• மவரலவாய்ப்பு 

இது சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் சுரங்க திட்டமாகும். குவாரி 
மனிதவளத்லத வழங்கும் 

குவாரி நிரவ்ாகத்திை்காக 33 நபரக்ளும், எக்ஸ்கடவசன், டபாக்குவரத்து 
டபான்ை நடவடிக்லககளுக்காக மை்ஹைாருவர.் ஹபரும்பாலும் உள்ளூர ்
நபரக்ள் குவாரியில் பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். குவாரியில் கூடுதல் 
ஆள் டதலவப்படுடவார ் அருகில் உள்ள கிராமங்களில் இருந்து 
பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். இதனால், சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் 
சுரங்கத் திட்டத்தால் இப்பகுதியில் மக்கள் ஹதாலக ஹபருக்கம் 
இருக்காது. 
 

• குடிரம வசதிகள் மீதான தாக்கம் 

சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் குவாரியின் டதலவகலள பூரத்்தி 
ஹசய்ய தை்டபாதுள்ள உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் டபாதுமானலவ. 
இருப்பினும், அருகிலுள்ள கிராமங்களில் சுகாதாரம், குடிநீர ் வசதிகள், 
டபாக்குவரத்து சாலல டபான்ை குடிலம வசதிகலள 
டமம்படுத்துவதை்கு CER இன் ஒரு பகுதியாக குவாரி நிரவ்ாகம் 
முயை்சிகலள எடுக்கும். 
 

• சுகாதாை பைாமைிப்பு வசதிகள் மீதான தாக்கம் 

அருகிலுள்ள கிராமங்களில் ஆரம்ப சுகாதார நிலலயங்கள் உள்ளன 
மை்றும் மருத்துவமலன திருப்பூர ் நகரத்தில் உள்ளது. CER இன் ஒரு 
பகுதியாக குவாரி நிரவ்ாகம் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் 
அவ்வப்டபாது மருத்துவ முகாம்கலள நடத்தும். 
 

• பபாருளாதாை அம்சங்களில் தாக்கம் 

குவாரியில் குவாரி நிரவ்ாகத்திை்கு முழுடநரம் (13 எண்கள்) இருக்கும், 
அதாவது எக்ஸ்கடவஷன், டபாக்குவரத்து டபான்ைலவ. ஹபரும்பாலும் 
உள்ளூர ் நபரக்ள் குவாரியில் பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். 
டவலலவாய்ப்பில் உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிலம வழங்கப்படும். 
டவலல வாய்ப்பு இந்த குடும்பங்களின் ஹபாருளாதார நிலலலமகலள 
டநரடியாக டமம்படுத்துவடதாடு, ஹதாழில் மை்றும் டசலவ சாரந்்த 
நடவடிக்லககளில் ஈடுபடட்ுள்ள பல குடும்பங்களுக்கு மலைமுகமாக 
டவலலவாய்ப்லப வழங்கும். இது, பிராந்தியத்தின் வாழ்க்லகத் 
தரத்லத டமம்படுத்தும். 
 

4.8 பதாழில்சாை் சுகாதாைம் & பாதுகாப்பு 
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4.8.1 மவரல பதாடை்பான சுகாதாை அபாயங்கரள அரடயாளம் 
காணுதல் 

உருவாக்கப்படக்கூடிய சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் ஹதாழில்சார ்
அபாயங்களின் ஹகாள்லக விவரங்கள் அட்டவலண-4.8 இல் 
ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 
 

அட்டவரண 4.8: மவரல பதாடை்பான உடல்நல அபாயங்கள் 

வ. 
எண். 

அபாயகைமான 
நடவடிக்ரககள் 

ஆபத்து வரக 
காயத்தின் 

தீவிைம் 

1 துலளயிடுதல் அதிக அளவிலான 
இலரசச்லுக்கு 
ஹவளிப்படும் 

ஹசவித்திைன் 
குலைபாடு 

தூசி நிலைந்த 
சூழலுக்கு 
ஹவளிப்படும் 

சுவாச டநாய்கள் 

2 ஹவடித்தல் ஈ பாலையால் 
தாக்கப்பட்டது 

கடுலமயான 
உடல் காயம் 

தூசி நிலைந்த 
சூழலுக்கு 
ஹவளிப்படும் 

சுவாச டநாய்கள் 

உயர ் மட்ட 
இலரசச்லுக்கு 
ஹவளிப்படும் 

ஹசவித்திைன் 
குலைபாடு 

அதிகப்படியான 
அதிரவ்ுக்கு 
ஹவளிப்படும் 

நிரந்தர 
கட்டலமப்புகளில் 
விரிசல் 

3 சுலம ஏை்றுதல் ஹபரிய 
பாலைகலள 
உருட்டி தாக்கியது 

கடுலமயான 
காயம் மை்றும் 
உபகரணங்கள் 
டசதம் 

ஹபாருள்கள் 
விழுந்து தாக்கியது 

கடுலமயான 
உடல் காயம் 

4 டபாக்குவரத்து வாகனம் 
தை்ஹசயலாக 
ஓடியது 

கடுலமயான 
காயம் மை்றும் 
உபகரணங்கள் 
டசதம் 



 

180 

 

வ. 
எண். 

அபாயகைமான 
நடவடிக்ரககள் 

ஆபத்து வரக 
காயத்தின் 

தீவிைம் 

வாகனம் 
பின்டனாக்கி 
ஹசல்லும் டபாது 
உயரத்தில் இருந்து 
விழுந்தது 

உயர ் மட்ட 
இலரசச்லுக்கு 
ஹவளிப்படும் 

ஹசவித்திைன் 
குலைபாடு 

என்ஜினில் அதிக 
ஹவப்பம் 
காரணமாக தீ 

கடுலமயான 
உடல் காயம் 

5 எண்ஹணய் டசமிப்பு, 
மசகு எண்ஹணய் 

கசிவுகள் மை்றும் 
கசிவுகள்  

தீ மை்றும் தீவிர 
இரசாயன 
எதிரவ்ிலன 

6 டபட்டரி பராமரிப்பு 
லகயாளுதல் 

அமிலம் கசிவு அமிலம் எரிகிைது 

7 லெட்ராலிக் ஜாக்ஸ் 
மை்றும் பம்புகலளப் 
பயன்படுத்துதல்/பழுது 
ஹசய்தல் 

உயர ் அழுத்த 
ஹசயல்பாடு 

உடல் காயம் 

எண்ஹணய் கசிவு 

லெட்ராலிக் 
குழல்களின் 
சிலதவு 

குவாரி நிரவ்ாகம் ஹதாழிலாளரக்ளின் டவலலயில் இருந்து எழும் 
டநாய், டநாய் மை்றும் காயங்களுக்கு எதிராக அவரக்லளப் 
பாதுகாப்பதை்கான முழுப் ஹபாறுப்லபயும் ஏை்றுக்ஹகாள்கிைது மை்றும் 
பாதுகாப்பான மை்றும் ஆடராக்கியமான பணிசச்ூழலல நிறுவுதல் 
மை்றும் பராமரித்தல் டபான்ை ஹதாழில்சார ் சுகாதார டசலவகள் 
பை்றிய சில ஹகாள்லககலள ஏை்றுக்ஹகாண்டது. டவலல ஹதாடரப்ாக 
ஆடராக்கியம். 
பின்வரும் ஹதாழில்சார ்சுகாதார நடவடிக்லககளும் பின்பை்ைப்படும்: 
a) பணியிடத்தில் ஏை்படும் உடல்நலக் டகடுகளால் ஏை்படும் 
அபாயங்கலளக் கண்டறிதல் மை்றும் மதிப்பீடு ஹசய்தல்;  
b) பணிசச்ூழலில் உள்ள காரணிகலளக் கண்காணித்தல் மை்றும் 
சுகாதார நிறுவல்கள் மை்றும் டகன்டீன்கள் உட்பட ஹதாழிலாளரக்ளின் 
ஆடராக்கியத்லதப் பாதிக்கக்கூடிய பணி நலடமுலைகள்; மை்றும் 
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c) பணியிடங்களின் வடிவலமப்பு, டதரவ்ு, பராமரிப்பு மை்றும் 
இயந்திரங்களின் நிலல மை்றும் டவலலயில் பயன்படுத்தப்படும் பிை 
உபகரணங்கள் மை்றும் ஹபாருட்கள் உட்பட, டவலலயின் திடட்மிடல் 
மை்றும் அலமப்பு. 
 

4.8.2 மருத்துவக் கண்காணிப்பு மற்றும் மதை்வுகள் 

ஹதாழிலாளரக்ளின் ஆடராக்கியத்தில் சாதாரணக் கல் மை்றும் 
கிராவல் சுரங்க திடட் நடவடிக்லககளால் ஏை்படும் பாதிப்புகலள 
மதிப்பிடுவதை்கு, ஒவ்ஹவாரு ஹதாழிலாளிக்கும் அவரக்ளது 
கடலமகளில் டசரும் முன் அடிப்பலட சுகாதார ஆய்வுகள் 
நடத்தப்படும். 
• தூசி மை்றும் இலரசச்லின் ஹவளிப்பாடட்ின் மூலம் 

டமாசமலடயக்கூடிய நிலலலமகலளக் ஹகாண்ட ஹதாழிலாளரக்லளக் 

கண்டறிதல் மை்றும் ஆடராக்கியத்தில் மாை்ைங்கலளத் 

தீரம்ானிப்பதை்கான அடிப்பலட நிலலலய நிறுவுதல் 

• ஹதாழிலாளரக்ள் மீது தூசி மை்றும் சத்தத்தின் விலளலவ மதிப்பீடு 

ஹசய்தல் 

• டதலவப்படும்டபாது சரிஹசய்தல் நடவடிக்லக எடுக்க உதவுகிைது 

• சுகாதார கல்வி மை்றும் விழிப்புணரல்வ வழங்குகிைது  

• மருத்துவக் கண்காணிப்புத் திட்டம் பின்வருவனவை்லைக் 

ஹகாண்டிருக்கும்: 

• டவலலக்கு முன் மருத்துவ பரிடசாதலனகள் 

• அவ்வப்டபாது மருத்துவ பரிடசாதலனகள் 

• உடல்நலம் மை்றும் பாதுகாப்பு விழிப்புணரவ்ு மை்றும் பயிை்சி 

• பதிவு டபணல் 

 

வைலாறு: 
ஆரம்ப மருத்துவ மை்றும் ஹதாழில் வரலாறு, தூசி, தனிப்பட்ட 
பழக்கவழக்கங்கள் (எ.கா. புலகபிடித்தல் டபான்ைலவ) மை்றும் 
தை்டபாலதய அல்லது கடந்தகால சுவாசக் டகாளாறுகளின் வரலாறு 
(குறிப்பாக காசடநாய்) ஆகியவை்லை உள்ளடக்கியது. 
 

 

பதாழில்சாை் சுகாதாை கண்காணிப்பு 

குவாரியில் உள்ள அலனத்து ஊழியரக்ளும், ஹதாழில் சாரந்்த உடல்நல 
பாதிப்புகலள மதிப்பிடுவதை்கு, பணிக்கு முந்லதய மை்றும் 
காலமுலை மருத்துவ பரிடசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். 
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பின்வரும் அளவுருக்களுக்கு 1955 லமன்ஸ் விதிகளில் 
ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ள படிவம் O படி டசாதலனகள் நடத்தப்படும்: 
 

1. உயரம் மை்றும் எலட 

2. கண்கள் 

3. காதுகள் 

4. சுவாச அலமப்புகள் 

5. சுை்டைாட்ட அலமப்புகள் 

6. வயிறு 

7. நரம்பு மண்டலங்கள் 

8. டலாடகாடமாட்டரி 
அலமப்புகள் 

9. டதால் 

10. லெட்டராஹசல் 

11. குடலிைக்கம் 

12. டவறு ஏடதனும் அசாதாரணம் 

13. சிறுநீர ்பரிடசாதலனகள் 

14. மாரப்ின் ஸ்லககிராம் 

15. முழுலமயான இரத்தப் படம் 

16. மருத்துவரால் 
பரிசீலிக்கப்படும் டவறு 
ஏடதனும் டசாதலன 

 

மருத்துவக் கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்பலடயில், அந்தத் ஹதாழிலாளி 
ஹபாருத்தமான டவலலகளில் அமரத்்தப்படட்ு, டதலவயான 
பாதுகாப்புப் பயிை்சி அளிக்கப்படும். 
 

4.8.2.1 விழிப்புணை்வு மற்றும் பயிற்சித் திட்டம் 

அலனத்து ஹதாழிலாளரக்ளும் பணிக்கு முந்லதய மை்றும் சுரங்கம் 
மை்றும் ஹதாடரப்ுலடய ஹசயல்பாடுகளின் உடல்நலம் மை்றும் 
பாதுகாப்பு பிரசச்ிலனகள் குறித்த அவ்வப்டபாது விழிப்புணரவ்ு 
நிகழ்சச்ிகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். அவரக்ளுக்கு முலையான 
பயிை்சி அளிக்கப்படட்ு, அதிக ஹசறிவுள்ள தூசி நிலைந்த காை்லை 
சுவாசிப்பதால் ஏை்படும் உடல்நல பாதிப்புகள் குறித்தும் அவரக்ளுக்கு 
புரிய லவக்கப்படும். அலனத்து ஹதாழிலாளரக்ளுக்கும் முதலுதவி 
பயிை்சி அளிக்கப்படும். 
• முதலுதவி சான்றிதழ் லவத்திருப்பவரக்ளுக்கு இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலை புத்துணரச்ச்ி பயிை்சி அளிக்கப்படும் 

• மீட்புப் பயிை்சி ஹபை்ை நபர ் முதலுதவியில் மிக உயரந்்த 

நிபுணத்துவத்லதப் ஹபறுவார ்

• ஆம்புலன்ஸ் டவனில் உயிரக்ாக்கும் மருந்துகள், மருந்துகள் மை்றும் 

அவசர காலங்களில் டதலவயான உபகரணங்கள் முழுலமயாக 

ஹபாருத்தப்பட்டிருக்கும். 

 

பதிவு மபணல் 

ஹதாழிலாளரக்லள பரிடசாதிக்க ஒரு பதிவு ஹசய்யப்பட்ட மருத்துவ 
பயிை்சியாளர ் (டாக்டர)் நியமிக்கப்படுவார.் ஹதாழிலாளரக்ளின் 
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அலனத்து சுகாதார பதிடவடுகளும் தள அலுவலகத்தில் தனி 
டகாப்பில் பராமரிக்கப்படட்ு, பதிவுகள் ஹதாடரந்்து புதுப்பிக்கப்படும். 
 

OH&S ஐ பசயல்படுத்துதல் 

சுரங்கத் திட்டத்தில் ஹதாழில்சார ்ஆடராக்கியம் மை்றும் பாதுகாப்லபச ்
ஹசயல்படுத்த, பாதுகாப்புக் குழு அலமக்கப்படும். குழுவின் படிநிலல 
மை்றும் தனிப்பட்ட உறுப்பினரக்ளின் ஹபாறுப்புகள் அட்டவலண 4.9 
இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. 

 

அட்டவரண 4.9: OH&S குழு மற்றும் அதன் பபாறுப்புகள் 

வ. 
எண். பதவி பபாறுப்பு 

1. 
சுரங்க 

டமலாளர ்

சுரங்கங்களில் ஹதாழில்சார ்ஆடராக்கியம் 
மை்றும் பாதுகாப்பின் ஒடட்ுஹமாத்த ஹபாறுப்பு 

2. 

சுரங்கப் 
ஹபாறியாளர ்
/ டபாரட்மன் 

OH&S வழிகாடட்ுதல்கலளப் பின்பை்றுதல் 
மை்றும் பயிை்சி மை்றும் விழிப்புணரவ்ு 

நிகழ்சச்ிகலள நடத்துதல் 

3. 
EH&S 

டமலாளர ்

ஹதாழில்சார ்ஆடராக்கியம், பாதுகாப்பு மை்றும் 
சுை்றுசச்ூழல் இணக்கத்லத உறுதி ஹசய்வதில் 

சுரங்க டமலாளருக்கு உதவுதல் 

4. மருத்துவர ்

பணிக்கு முந்லதய மை்றும் காலமுலை 
பரிடசாதலன / சுகாதார டசாதலன மை்றும் 
பதிவுகலள புதுப்பித்தல், முதலுதவி பயிை்சி 

வழங்குதல். 
 

4.8.3 திட்டத்தின் பபாது சுகாதாை தாக்கங்கள் 

சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் சுரங்கத்தின் ஹகாத்து பகுதியில் 

அல்லது அலத ஒட்டி எந்த மனித குடியிருப்பும் இல்லல. 1.1 கிமீ, S 

திலசயில் உள்ள சலடய பாலளயம் கிராமம் என கிளஸ்டர ்பகுதியில் 

இருந்து அருகிலுள்ள மக்கள் குடியிருப்பு. மாடலிங் முடிவுகளில் இருந்து 

கவனிக்கப்படட்படி, சுரங்கத் திட்டத்தில் இருந்து ஹவளிடயறும் தூசி 

மை்றும் சத்தம் சுை்றியுள்ள கிராமங்களில் சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் 

மை்றும் சுை்றுப்புை இலரசச்ல் அளவுகளில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத 

ஏை்படுத்தாது. சுரங்கம் பகல் டநரத்தில் மடட்ுடம இயக்கப்படும். 

இதனால், இரவு டநரத்தில் அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கு 

இலடயூறு ஏை்படாது. சுரங்கங்களில் இருந்து தை்டபாதுள்ள சுரங்க 

சாலல வழியாக கனிம டபாக்குவரத்து டமை்ஹகாள்ளப்படும். இதனால், 

அப்பகுதியில் டபாக்குவரத்துக்கு இலடயூறு ஏை்படாது. டமலும், கிராம 
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மக்களுக்கு மருத்துவ வசதிகலள வழங்குவதை்காக சுரங்க நிரவ்ாகம் 

அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அவ்வப்டபாது மருத்துவ முகாம்கலள 

நடத்தும். இதனால், இத்திட்டத்தால் ஹபாது சுகாதாரத்தில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் ஏை்படாது. 

4.9 உள்ளூை் மபாக்குவைத்து உள்கட்டரமப்பு, அதாவது 
மபாக்குவைத்து ஆய்வு மீதான தாக்கம் 

(SH - 172) காங்கயம் - திருப்பூர ்சாலல - 2.86 கிமீ, NE. க்ளஸ்டரில் இருந்து 

ஹமாத்த உை்பத்தி 3,60,110 Cum சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல்கள் 

உத்டதச சுரங்க திட்டத்திை்காக ஒரு நாலளக்கு லகயாளப்படும். 

எக்ஸ்கடவடிங் ஹசய்யப்பட்ட சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் 20 டன் 

திைன் ஹகாண்ட டிரக்குகள்/டம்ப்பரக்ள் மூலம் நுகரவ்ு 

ஹதாழிை்சாலலகளுக்கு சுரங்க தளத்தில் இருந்து நுகரட்வாருக்கு 

அனுப்பப்படும். ஒரு வருடத்தில் என்னுலடய 300 நாட்கள் டவலல என்று 

கருதுகிடைன். சுமார ்சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல்கலள நுகரட்வார ்

ஹதாழில்துலைக்கு ஹகாண்டு ஹசல்ல 20 டன் திைன் ஹகாண்ட 

டிரக்குகளின் 56 பயணங்கள் டதலவப்படும். சாதாரண கல் மை்றும் 

கிராவல்கள் தை்டபாதுள்ள சாலலகள் வழியாக ஹகாண்டு 

ஹசல்லப்படும். 

 

இந்த சுரங்கத் திட்டத்தால் உள்ளூர ் டபாக்குவரத்து உள்கட்டலமப்பில் 

ஏை்படும் பாதிப்லப மதிப்பிடுவதை்காக காங்கயம் முதல் திருப்பூர ்

சாலல (SH 172): 2.86 கிமீ, NE திலசயில் ஒரு இடத்தில் டபாக்குவரத்து 

ஆய்வு அளவீடுகள் டமை்ஹகாள்ளப்படட்ன. முன்ஹமாழியப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டத்தில் இருந்து கனிமங்கள் ஏை்ைப்படட்ு காங்கயம் 

வழியாக திருப்பூர ் சாலலக்கு (SH 172) ஹகாண்டு ஹசல்லப்படும்: 2.86 

கிமீ, NE திலசயில். அட்டவலண 4.9 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளபடி 

டதாண்டிய சாதாரண கல் அனுப்பப்படும். 

அட்டவரண 4.10: மபாக்குவைத்து சாரல விவைங்கள் 

சாரலயின் 

பபயை் 
திரசயில் திட்ட தளத்தில் 

இருந்து தூைம் மமமல கீழ் 

ஹநடுஞ்சாலல (SH 

172) 
காங்கயம் திருப்பூர ்

2.86 கிமீ, NE 

திலசயில் 

 

கனரக டமாட்டார ் வாகனங்கள், இலகுரக வாகனங்கள் மை்றும் 

இரு/மூன்று சக்கர வாகனங்கள் என மூன்று வலககளின் கீழ் 

வாகனங்கலள காட்சி கண்காணிப்பு மை்றும் எண்ணி மூலம் 24 

மணிடநரம் ஹதாடரந்்து டபாக்குவரத்து தரவு டசகரிக்கப்பட்டது. 

சாலலகளில் டபாக்குவரத்து ஹநரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், 
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ஒவ்ஹவாரு ஷிப்டிலும் ஒவ்ஹவாரு ஸ்டடஷனிலும் ஒடர டநரத்தில் 

இரண்டு திைலமயான நபரக்ள் நிறுத்தப்பட்டனர ் - டபாக்குவரத்லத 

கணக்கிடுவதை்காக இரு திலசகளிலும் தலா ஒருவர.் கணக்கிடப்பட்ட 

தரவு தாள் அட்டவலண 4.11 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளது மை்றும் PCU 

அட்டவலண 4.12 இல் கணக்கிடப்படுகிைது. ஒவ்ஹவாரு மணி 
டநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் 

டமை்ஹகாள்ளப்பட்டன. 

 

 

படம் 4.6: மபாக்குவைத்துக் கண்காணிப்புக்கான சாரல இரணப்பு 
வரைபடம் 

 

அட்டவரண 4.11: ட்ைாஃபிக் வால்யூம் எண்ணிக்ரக கணக்பகடுப்பு 
(மணிமநைம்) 

வ.எண் 
வாகன 

விநிமயாகம் 

வாகனங்களின் 

எண்ணிக்ரக/நாள் 

 

PCU/நாளில் உள்ள பமாத்த 

வாகனங்களின் எண்ணிக்ரக 

காங்கயம் 

மநாக்கி 

மநாக்கி 

திருப்பூர ்

சமமான 

காைணி 
காங்கயம் 

மநாக்கி 

மநாக்கி 

திருப்பூர ்

1.  
இரு சக்கர 

வாகனங்கள் 

123 158 0.5 62 79 

2.  
மூன்று சக்கர 

வாகனங்கள் 

54 49 1 54 49 

3.  காரக்ள் 121 124 1 121 124 

4.  டபருந்து 

29 31 3 87 93 
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வ.எண் 
வாகன 

விநிமயாகம் 

வாகனங்களின் 

எண்ணிக்ரக/நாள் 

 

PCU/நாளில் உள்ள பமாத்த 

வாகனங்களின் எண்ணிக்ரக 

காங்கயம் 

மநாக்கி 

மநாக்கி 

திருப்பூர ்

சமமான 

காைணி 
காங்கயம் 

மநாக்கி 

மநாக்கி 

திருப்பூர ்

5.  டிராக்டர ் 19 23 4 76 92 

6.  டிரக்குகள் 72 81 3 216 243 

பமாத்தம் 418 466 - 554 680 

அட்டவரண 4.12: தற்மபாதுள்ள மபாக்குவைத்து சூழ்நிரல மற்றும் 
இழப்பு 

சாரல 

பமாத்த V 

(PCU/நாளில் 

வால்யூம்) 

C (PCU/நாள் 

திறன்.) 

தற்மபாதுள்ள 

வி/சி விகிதம் 
LOS 

பநடுஞ்சாரல 

(SH 172) 

1234 3600 0.34 B 

 

V = PCU இன் /hr இல் பதாகுதி, C= திறன் PCU இன் /hr, LOS = மசரவ 

நிரல 

V/C LOS பசயல்திறன் 

0.0 - 0.2 A சிைப்பானது 

0.2 - 0.4 B மிகவும் 

நல்லது 

0.4 - 0.6 C நல்ல 

0.6 - 0.8 D நியாயமான / 

சராசரி 

0.8 - 1.0 E ஏலழ 

1.0 & 

அதிகம் 

F மிகவும் ஏலழ 

 

குறிப்பு: இந்திய சாலலகளில் V/C விகிதம் > 1 ஆக இருக்கும் டபாது, 

அதாவது கட்டாய ஓட்டத்திை்காக உண்லமயான ஹநரிசல் 

ஹதாடங்குகிைது என்ை உண்லமலய IRC ஏை்றுக்ஹகாள்கிைது. இந்த 

எல்லல வலர எந்த தலடயும் இல்லாமல் சாலல டபாக்குவரத்து 

இலவசம். எனடவ இது V/C = 1 வலர சாதாரணமாக 

ஏை்றுக்ஹகாள்ளப்படும் மை்றும் ஹசயல்திைன் நன்ைாக மடட்ுடம 

எடுத்துக்ஹகாள்ளப்படும். 
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குவாைி பசயல்பாட்டின் மபாது 

குவாரியின் ஹமாத்த ஹகாள்ளளவு 3,60,110 Cum 

டவலல நாட்களின் எண்ணிக்லக 300 

கனிமப் பிரித்ஹதடுத்தல் மை்றும் 

டபாக்குவரத்து 

1200/day 

ஒரு நாலளக்கு டவலல டநரம் 8 

டம்பர ்ஹகாள்ளளவு 20 

ட்ரக்குகள்/டம்பரக்ள் 

பயன்படுத்தப்படும் அதிரஹ்வண்/நாள் 

7         56 Trips per day 

approx. 

 

அட்டவரண 4.13: மாற்றியரமக்கப்பட்ட மபாக்குவைத்து காட்சி 
மற்றும் இழப்பு 

சாரல 

PCU/நாளி
ல் 

அதிகைித்
த ஒலி 

பதாகுதி 

(V) 

திற
ன் (C) 

மாற்றியரமக்கப்ப
ட்ட வி/சி விகிதம் 

LO

S 

பநடுஞ்சா
ரல (SH172) 

10 1234+10=124

4 

3600 0.35 C 

 

முடிவுரை 

உள்ளூர ்டபாக்குவரத்தில் ஹபரிய பாதிப்பு இல்லல. 
முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திலிருந்து LOS மதிப்பு மாறும்; 
ஹசயல்திைன் மாைாது அது நியாயமான/சராசரியாக (D) இருக்கும். 
தை்டபாதுள்ள சாலலகள் குவாரியின் டபாக்குவரத்துத் டதலவகலளப் 
பூரத்்தி ஹசய்ய டபாதுமானதாக இருக்கும். இருப்பினும், குவாரி 
நிரவ்ாகம், டபாக்குவரத்து உள்கட்டலமப்பில் ஏை்படும் பாதிப்புகலளத் 
தவிரக்்க, டபாக்குவரத்துச ் சாலலலய அவ்வப்டபாது சரியான 
நிலலயில் பராமரிக்கும். சாதாரணக் கை்கள் மை்றும் ஜல்லிகள் 
தாரப்ாய் ஹகாண்டு மூடப்படட் லாரிகளில் ஹகாண்டு ஹசல்லப்படும். 
டபாக்குவரத்தின் ஹபரும்பகுதி உள்ளூர ் அல்லது மாநில 
ஹநடுஞ்சாலலலயக் ஹகாண்டிருக்கும், அலவ அவ்வப்டபாது 
பராமரிக்கப்படும். 
 

 

 



 

188 

 

4.10 உயிைியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

படை்பைஸ்ட்ைியல் ஃப்மளாைா மீதான தாக்கம் 

• அருகிலுள்ள உள்ளூர ் தாவர இனங்களில் காணப்படும் இலல 

டலமினாவில் தூசி படிதல் ஒளிசட்சரக்்லகயின் விகிதத்லதக் 

குலைத்து தாவர வளரச்ச்ிலயத் தடுக்கிைது. 

 

தாவைங்களின் மீதான தாக்கத்ரத குரறப்பதற்கான 
நடவடிக்ரககள் 

• ஹசப்பனிடப்படாத சாலல, பல்டவறு சுரங்க நடவடிக்லககளால் 

ஒடட்ுஹமாத்தமாக ஹவளிடயறும் தூசி உமிழ்வுகள் 

டபான்ைவை்ைால் தூசி பிரசச்ிலனகள் முக்கியமாக இப்பகுதியில் 

எழுப்பப்படுகின்ைன.  

• பாதிப்லபத் தணிக்க குவாரி குத்தலக பகுதியிலும், அணுகு 

சாலலயிலும் வழக்கமான தண்ணீர ் ஹதளிப்பு 

டமை்ஹகாள்ளப்படும். 

• புல் மூடியால் மண்/கழிவுத் ஹதாட்டிகலள நிலலப்படுத்த 

டவண்டும். 

 

வனவிலங்குகள் மீதான தாக்கம் 

• திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் வனவிலங்கு 

சரணாலயம் மை்றும் உயிரக்்டகாளக் காப்பகம் எதுவும் இல்லல.  

• இலடயக மண்டலத்தில் அரிய, உள்ளூர ் மை்றும் அழிந்து வரும் 

உயிரினங்கள் எதுவும் பதிவாகவில்லல. இருப்பினும், 

சுரங்கத்தின் டபாது, சுை்றுப்புை வனவிலங்குகளுக்கு தீங்கு 

விலளவிக்காமல் இருக்க, குறிப்பாக காை்று மை்றும் 

சத்தத்திை்கான மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககள் உடப்ட 

முலையான சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லமத் திட்டத்துடன் 

சுரங்கத்தின் அறிவியல் முலைலய நிரவ்ாகம் 

நலடமுலைப்படுத்துகிைது. 

• குவாரி குத்தலகப் பகுதிலயச ்சுை்றி சுை்றித் திரியும் விலங்குகள் 

நுலழவலதத் தடுக்க டவலி அலமத்தல் 

• இப்பகுதியில் காணப்படும் தாவரங்களுக்கு ஏை்படும் பாதகமான 

பாதிப்லபக் குலைக்க உதவும் பசுலமப் பட்லட டமம்பாடு 

டமை்ஹகாள்ளப்படும். 

 

விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்ரத குரறப்பதற்கான 
நடவடிக்ரககள் 
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அப்பகுதியின் விலங்கின சூழலில் சுரங்கத்தின் தாக்கத்லத குலைக்க 
பின்வரும் நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும். 
காை்று, நீர,் நிலம் மை்றும் இலரசச்ல் சூழலில் சுரங்க 
நடவடிக்லககளால் ஏை்படும் மாசுபாட்லடக் கடட்ுப்படுத்த 
நடவடிக்லக எடுக்கப்படும். குவாரிப் பகுதிலயச ் சுை்றிலும் உள்ள 
டதாட்டங்கள் சிறிய விலங்கினங்களின் வாழ்விடங்கலள 
உருவாக்குவதை்கும் பல்டவறு விலங்கினங்களுக்கு சிைந்த சூழலல 
உருவாக்குவதை்கும் உதவும். பக்கத்து கிராமங்களில் இயை்லக மை்றும் 
வனவிலங்குகள் குறித்த விழிப்புணரல்வ உருவாக்கி டமம்படுத்துதல். 
 

நீை்வாழ் சூழலியல் மீதான தாக்கம் பற்றிய ஆய்வு 

• சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் குவாரியில் இருந்து 

ஹவளிடயறும் கழிவுநீர ் ஹவளிடயை்ைம் இல்லாததால், சுரங்க 

நடவடிக்லககள் தை்டபாதுள்ள நீரவ்ாழ் சூழலுக்கு இலடயூறு 

ஏை்படுத்தாது. 

• சுரங்க நடவடிக்லகயானது நீடராலடகளில் வண்டல் சுலம 

மை்றும் ஹமாத்த கலரந்த திடப்ஹபாருட்கலள அதிகரிக்கலாம், 

டமை்பரப்பு ஓட்டம், தளரவ்ான மண்ணின் அரிப்பு ஹசயல்பாடு, 

குறிப்பாக மலழக்காலங்களில் மை்றும் குவாரி குத்தலக 

பகுதியில் உள்ள இயை்லக நீரந்ிலல மை்றும் ஓலடயின் நீரின் 

தரத்லத பாதிக்கலாம். 

 

4.10.1 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• கனிம டபாக்குவரத்து சாலலலய அவ்வப்டபாது பராமரித்தல். 

• நுகரவ்ுத் ஹதாழிலுக்கு கல் குவாரியின் மூடப்பட்ட 

டபாக்குவரத்து. 

• குவாரி குத்தலகப் பகுதிலயச ் சுை்றி அடரந்்த டதாட்டங்கலள 

 உருவாக்குதல் 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு அருகில் அலமந்துள்ள விவசாய நிலங்களில் 

தூசி  விழுவலதக் கண்காணித்தல் 

 

 

விவசாயத்தின் மீதான தாக்கம் பற்றிய ஆய்வு 

• சுரங்கக் குழிகள், டமாசமான புனரவ்ாழ்வு மை்றும் சுரங்கம் 

ஆகியலவ விவசாய நிலங்கலள இழந்து பயிர ் விலளசச்லலக் 

குலைத்து, டமாசமான வாழ்க்லகத் தரத்லத ஏை்படுத்துகின்ைன. 

• உபகரணங்களிலிருந்து வரும் தூசி மை்றும் புலக விவசாய 

உை்பத்திலய பாதிக்கும். 
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• சுரங்க நடவடிக்லககள் மை்றும் ஹவடிப்பினால் ஏை்படும் தூசுகள் 

அருகிலுள்ள பகுதியின் பயிரக்லளயும் பாதிக்கலாம். 

 

விவசாயத்தின் மீதான தாக்கத்ரத குரறப்பதற்கான 
நடவடிக்ரககள் 

• சுை்றுசச்ூழல் நட்பு உபகரணங்களின் பயன்பாடு. 

• காை்ைாலலகலள நடுவதன் மூலம் மண்லணப் பாதுகாத்தல். 

• மண் அரிப்லபத் தடுக்கும் கல் சுவரக்ள். 

• காடுகலள வளரப்்பது மண்லணப் பாதுகாக்க உதவுகிைது. 

• பாதுகாப்பு உழவு மை்றும் மண் அரிப்பு. 

• வாயு ஹவளிடயை்ைத்லதக் கடட்ுப்படுத்துதல் 

 

4.11 பசும அைண் மமம்பாடு & மதாட்டத் திட்டம் 

முன்பமாழியப்பட்ட பசுரம அைண் மமம்பாடு மற்றும் மதாட்டத் 
திட்டம் 

2 M x 2 M இலடஹவளியில் டதாட்டத்லத உருவாக்க 
உத்டதசிக்கப்படட்ுள்ளது, விலங்குகள் டமய்சச்லில் இருந்து 
தாவரங்கலள பாதுகாக்க வழக்கமான நீரப்்பாசனம் மை்றும் டவலிகள் 
மூலம் உயிரவ்ாழும் விகிதம் 70 முதல் 80% வலர இலக்காக உள்ளது. 
உள்ளூர ் டதாட்டக்கலல நிபுணரக்ளுடன் கலந்தாடலாசித்து உள்ளூர ்
இனங்கள் நடப்படும். டநாயுை்ை ஹசடிகளுக்கு பதிலாக புதிய 
மரக்கன்றுகள் நடப்படும். 
 

குத்தலகப் பகுதியில் பசுலமப் பட்லட/டதாட்டத்லத 
டமம்படுத்துவதை்கான அடிப்பலட அணுகுமுலை அழகியல் 
டதாை்ைத்லத வழங்குதல், தப்பிடயாடிய உமிழ்லவ நீக்குதல் மை்றும் 
இலரசச்லின் தாக்கத்லதக் கடட்ுப்படுத்துதல் டபான்ை டநாக்கத்துடன் 
உள்ளது. பின்வரும் ஹகாள்லககளின் அடிப்பலடயில் பசுலமப் பட்லட 
உருவாக்கப்படும்: 

• டவகமாக வளரும் தாவரங்களுக்கு முன்னுரிலம அளிக்கப்படும். 

• உயர ் விதானத்திை்கான விருப்பம் உள்ளூர ் வலககலளக் 

ஹகாண்ட தாவரங்கலள உள்ளடக்கியது 

• வை்ைாத மை்றும் பசுலமயான தாவரங்களுக்கு முன்னுரிலம 

அளிக்கப்படும். 

• அதிக காை்று மாசுபாடு சகிப்புத்தன்லம குறியீட்லட (APTI) 

ஹகாண்ட தாவரங்களுக்கு முன்னுரிலம அளிக்கப்படும். 

• எந்தஹவாரு திட்டத்திை்கும் பசுலமப் பட்லடயின் வளரச்ச்ி ஒரு 

முக்கிய அம்சமாகும், ஏஹனனில்: 
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• இது காை்றில் உள்ள இலடநிறுத்தப்பட்ட துகள்கலள 

கடட்ுப்படுத்துவதன் மூலம் சுை்றுப்புை காை்றின் தரத்லத 

டமம்படுத்துகிைது. 

• இது சுை்றியுள்ள பகுதியில் சத்தம் குலைவதை்கு உதவுகிைது. 

• புதிய பைலவகள் மை்றும் பூசச்ிகலள அவை்றின் வசிப்பிடமாக 

ஈரக்்க உதவுகிைது. 

• இது சுை்றுசச்ூழல் சமநிலலலய பராமரிக்கிைது. 

• இது தளத்தின் அழகியல் மதிப்லப அதிகரிக்கிைது. 

 

பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் மதாட்டம் 

குவாரி குத்தலகக்குள் பாதுகாப்பு தலட மை்றும் தலடயை்ை பகுதியில் 
அடரத்்தியான டதாட்டம் டமை்ஹகாள்ளப்படும். டமலும் தை்காலிக 
கழிவுகலள சுை்றிலும் டதாட்டங்கள் அலமக்கப்படும். சுரங்கத்தின் 
டபாது உருவாகும் மண் தனித்தனியாக அடுக்கி டதாட்டத்திை்கு 
பயன்படுத்தப்படும். 

 

அட்டவரண 4.14: முன்பமாழியப்பட்ட காடு வளை்ப்பு திட்டம் 

ஆண்டு நடவு பசய்ய 

முன்பமாழியப்பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

(Project 1) 

நடவு பசய்ய 
முன்பமாழியப்பட்ட 

மைங்களின் 
எண்ணிக்ரகfor 

(Project 2) 

1st 75 85 

2nd  75 85 

3rd  75 85 

4th  75 85 

5th  75 85 

Total 375 425 

 

சிறப்பு குறிப்புடன் தாவை இனங்களின் மதை்வு 

 

அட்டவரண 4.15: சிறப்புக் குறிப்புடன் தாவை இனங்களின் மதை்வு 

 

வ. 
எண். தாவை இனங்கள் 

பபாதுவான 
இந்தி பபயை் 

இனங்கள் 
மதாட்டத்தின் 
மநாக்கம் 

1.  ஏகல் மாரஹ்மடலாஸ் வில்வமரம் மாசுபாட்லடத் தாங்கும் 

தாவரங்கள் 

ஆடட்டாஹமாலபல் 
2.  அல்பிசியா ஹலஹபக் வாலக 



 

192 

 

வ. 
எண். தாவை இனங்கள் 

பபாதுவான 
இந்தி பபயை் 

இனங்கள் 
மதாட்டத்தின் 
மநாக்கம் 

 

3.  ஃபிகஸ் 

ஹபங்காஹலன்சிஸ் 

பனியன் சிைந்த தூசி வடிகட்டி திைன் 

தாவரங்கள் 

 4.  Ficus religiosa பீப்பல் 

5.  காசியா ஃபிஸ்துலா ஹகான்லன ஹவளிடயை்ை மாசு 

கட்டுப்பாட்டு ஆலலகள் 

 
6.  ஹடடலானிக்ஸ் 

ஹரஜியா 

ஹடடலானிக்ஸ் 

ஹரஜியா 

7.  Phyllanthus emblica ஆம்லா மருத்துவ மதிப்புள்ள 

தாவரங்கள் 

 
8.  ஹடரம்ினாலியா 

கட்டப்பா 

பாதாம் 

9.  அசாடிராக்டா 

இண்டிகா 

டவம்பு 

10.  ஹடக்டடானா 

கிராண்டிஸ் 

டதக்கு ஹபாருளாதார மதிப்பு 

தாவரங்கள் 

 11.  ஹபாங்கமியா 

பின்னடா 

புங்கன் 

12.  டஷாரியா 

டராபஸ்டா 

குங்கிலியம் 

13.  சிம்டபாபாகன் 

மாரட்ினி 
பால்மா டராசா மண் பாதுகாப்பு 

தாவரங்கள் 

14.  ஜிசிபஸ் ஜூஜூப் இலந்லத பழம் தாங்கும் தாவரங்கள் 

 15.  Psidigium ஹகாய்யா ஹகாய்யா 

16.  லசசிஜியம் சீரகம் கடை்பலட 

17.  மங்கிஃஹபரா 

இண்டிகா 

மாம்பழம் 

18.  Dalbergiasisso ஈடட்ி லநட்ரஜன் ஒருங்கிலணப்பு 

தாவரங்கள் 

 
19.  காசியா சியாமியா மஞ்சள் 

ஹகான்லன 

20.  பாலியால்தியா 

லாங்கிஃடபாலியா 

ஹநட்டிலிங்கம் அழகியல் அழகுபடுத்தும் 

தாவரங்கள் 
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அத்தியாயம் 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 

 

5.1 தள மாற்றுகள்  
மாை்று வழிகளின் ஒப்பீடு, குலைந்தபட்ச சுை்றுசச்ூழல் தாக்கங்களுடன் 
திட்ட டநாக்கங்கலள அலடவதை்கான சிைந்த முலைலய குவாரிலயத் 
தடுக்க உதவுகிைது அல்லது மிகவும் சுை்றுசச்ூழல் நட்பு மை்றும் ஹசலவு 
குலைந்த விருப்பங்கலளக் குறிக்கிைது. ஒவ்ஹவாரு குவாரியிலும் 
கடுலமயான மீளமுடியாத சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகலள ஏை்படுத்தாமல் 
அதிகபட்ச அளவிை்கு கனிமங்கள் எடுக்கப்பட டவண்டும் என்று 
திட்டமிட டவண்டும். படிவம்-1 மை்றும் PFR ஐச ் சமரப்்பிப்பதை்கு முன் 
குவாரித் திட்டம் மை்றும் குவாரி மூடல் திட்டமானது தகுதிவாய்ந்த 
ஆலணயத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. பின்வரும் நிபந்தலனகளின் 
அடிப்பலடயில் தளம் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டது: 

• கீடழ உள்ள புவியியல் ஆய்வு மை்றும் ஆய்வுகளின் 

அடிப்பலடயில் தளம் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டது: 

• குறிப்பிடட் இடத்தில் கனிமங்கள் ஏை்படுதல். 

• ஹபாருட்கள் மை்றும் மனிதவளத்திை்கான டபாக்குவரத்து வசதி. 

• சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் தணிப்பு சாத்தியக்கூறுகளின் 

ஒடட்ுஹமாத்த தாக்கம் 

• சமூக-ஹபாருளாதார பின்னணி. 
• கனிம லவப்பு இயை்லகயில் குறிப்பிட்ட தளம்; எனடவ இந்த 

திட்டத்திை்கு மாை்று இடம் டதடும் டகள்வி எழவில்லல. 

 

5.2 மாற்றுத் பதாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

5.2.1 சுைங்க முரற மதை்வு 

பின்வரும் காரணங்களுக்காக இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலை 
ஏை்றுக்ஹகாள்ளப்படும்: 

• துலளயிடுதல் மை்றும் ஹவடிக்கும் முலை ஏை்றி மை்றும் 
டிப்பர/்டம்பர ் கலலவலய பயன்படுத்துவதன் மூலம் 
திைந்தஹவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலையில் சுரங்க 
நடவடிக்லககள் டமை்ஹகாள்ள பரிந்துலரக்கப்படுகிைது. 

• தை்டபாது அதிக சுலம இல்லல. 
• கனிமம் அதாவது சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் 

டமை்பரப்பில் கிலடக்கிைது. 
• நிலத்தடி முலையுடன் ஒப்பிடும் டபாது, திைந்தஹவளி 

முலையின் சுரங்கமானது அதிக உை்பத்தி மை்றும் 
சிக்கனமானது; மை்றும் 

• நிலத்தடி சுரங்கம் சிக்கனமானது அல்ல, தை்டபாலதய 
வழக்கில் நலடமுலையில் சாத்தியமில்லல. 
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எனடவ, வழக்கமான திைந்த வாரப்்பு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க 
முலை டதாண்டுதல் மை்றும் ஹவடித்தல் மூலம் எக்ஸ்கடவசன் 
ஹசய்யப்படும். 
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அத்தியாயம் 6: சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புத் திட்டம் 

  

6.1 அறிமுகம் 

திட்டம் ஹதாடரப்ான ஹசயல்பாட்டின் தாக்கத்லத சரிபாரக்்க பிந்லதய 
சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு இன்றியலமயாத பகுதியாகும். 
எனடவ பின்வருவனவை்லைக் கண்டறிய பல்டவறு சுை்றுசச்ூழல் 
அளவுருக்கள் ஹதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படும்: 
 

• குவாரி தளம் மை்றும் அதன் சுை்றுப்புைத்தில் உள்ள மாசுபாட்டின் 

நிலல. 

• மாசுபாடு ஹதாடரப்ாக முன்கணிப்பு அல்லது திருத்தும் 

டநாக்கத்திை்காக தரலவ உருவாக்கவும். 

• தளத்தில் ஏை்றுக்ஹகாள்ளப்படட் மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு 

அலமப்பின் ஹசயல்திைலன ஆராயுங்கள். 

• சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகலள மதிப்பிடுவதை்கு. 

 

சிபிசிபியின் விதிமுலைகளின்படி அந்த இடத்தில் கண்காணிப்பு 
டமை்ஹகாள்ளப்படும். SEIAA ஆல் வழங்கப்பட்ட சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி 
கடிதம் மை்றும் SPCB ஆல் வழங்கப்படட் இயக்க ஒப்புதல் ஆகியவை்றில் 
குறிப்பிடப்படட்ுள்ள நிபந்தலனகளின்படி பல்டவறு சுை்றுசச்ூழல் 
கூறுகளுக்காக சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புத் திடட்ம் 
நடத்தப்பட்டது/நடத்தப்படும். 
 

ஜனவரி முதல் ஜூன் வலரயிலான ஆறு மாதாந்திர இணக்க 
அறிக்லககள் GPCB/MOEF க்கு சமரப்்பிக்கப்படும் மை்றும் ஒவ்ஹவாரு 
காலண்டர ் ஆண்டிலும் ஜூன் 1 மை்றும் டிசம்பர ் 1 ஆகிய டததிகளில் 
வழக்கமான அடிப்பலடயில் சமரப்்பிக்கப்படும். ஹசயல்படுவதை்கான 
ஒப்புதலில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள நிபந்தலனகளுக்கான காலாண்டு 
இணக்க அறிக்லக வழக்கமான அடிப்பலடயில் SPCB க்கு 
சமரப்்பிக்கப்படும். 
 

 

 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம பசல் (EMC) உருவாக்கம் 

மாசுக் கடட்ுப்பாட்லடப் டபாலடவ கண்காணிப்பும் முக்கியமானது, 
ஏஹனனில் பின்பை்ைப்பட்ட மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககளின் 
ஹசயல்திைலன கண்காணிப்பதன் மூலம் மடட்ுடம தீரம்ானிக்க 
முடியும். சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லமத் திட்டத்லதச ்
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ஹசயல்படுத்துவதை்கும், குவாரிச ் ஹசயல்பாட்டின் டபாது 
சுை்றுசச்ூழலின் நிலலலயத் ஹதாடரந்்து மதிப்பிடுவதை்கு 
முக்கியமான மை்றும் முக்கியமான சுை்றுசச்ூழல் அளவுருக்கலள 
அவ்வப்டபாது சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு நடத்துவதை்கும் 
சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லமப் பிரிவு நிறுவப்படும். அடிப்பலட 
நிலலலமகள் பை்றிய அறிவுடன், கண்காணிப்புத் திட்டம் குவாரியின் 
ஹசயல்பாட்டின் காரணமாக சுை்றுசச்ூழல் நிலலலமகளில் ஏடதனும் 
சீரழிவுக்கான ஒரு குறிகாட்டியாக ஹசயல்படும் மை்றும் 
சுை்றுசச்ூழலலப் பாதுகாக்க ஹபாருத்தமான கூடுதல் தணிப்பு 
நடவடிக்லககலள எடுக்க முடியும். சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லம 
கலத்தின் நிறுவன விளக்கப்படம் படம் 6.1 இல் ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

 

படம் 6.1: சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம பசல்லின் அரமப்பு 
விளக்கப்படம் (EMC)  

சுரங்க 
டமலாளர்

சுை்றுசச்ூழல் 
விஞ்ஞானி 

MoEF/SPCB & NABET அங்கீகாரம் 
ஹபை்ை சுை்றுசச்ூழல் 

ஆடலாசகரால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஹவளிப்புை ஆய்வகம் 

டவதியியலாளர ்
(1) 

CSR டமலாளர ்(1) 

டதாட்டக்கலல 
நிபுணர ்(1) 

தண்ணீர ்ஹதளிப்பான் 
ஆபடரடட்ர ்(1) 
திைலமயை்ை 

ஹதாழிலாளரக்ள் (1) 

குத்தலகதாரர ்
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6.3 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 

சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் சுரங்கத் திட்டங்களின் 
ஹசயல்பாடுகளால் சுை்றுசச்ூழலுக்கு ஏை்படும் பாதிப்லபக் குலைக்க 
அத்தியாயம்-4 இல் பரிந்துலரக்கப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககள் 
ஹசயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு நடவடிக்லககலள எளிதாக 
ஹசயல்படுத்த வசதியாக, அட்டவலண-6.1 இல் ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ள 
முன்னுரிலம ஹசயல்படுத்தலின் படி இலவ படிப்படியாக 
டமை்ஹகாள்ளப்படுகின்ைன. 
 

6.3.1 EMC இன் பபாறுப்புகள் 

EMC இன் ஹபாறுப்புகளில் பின்வருவன அடங்கும்: 
A. லமய மை்றும் இலடயக மண்டலத்தின் சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு. 

B. மாசு கடட்ுப்பாடட்ு கருவிகலள இயக்குதல். 

C. மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு உபகரணங்களுக்கான பராமரிப்பு 

அட்டவலணகளின் விவரக்குறிப்பு மை்றும் ஒழுங்குமுலை. 

D. தரநிலலகள் பராமரிக்கப்படுவலத உறுதி ஹசய்தல். 

E. பசுலம அரலண உருவாக்குதல். 

F. உகந்த நீர ்பயன்பாட்லட உறுதி ஹசய்தல். 

G. சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லம திட்டத்லத ஹசயல்படுத்துதல். 

H. சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லமக் குழுவின் கூட்டங்கலள ஏை்பாடு 

ஹசய்தல் மை்றும் குழுவிை்கு அறிக்லக ஹசய்தல். 

 

அட்டவரண 6.1: அமலாக்க அட்டவரண 

வ. 
எண். 

பைிந்துரைகள் மநைத் மதரவ அட்டவரண 

1 

காை்று மாசு 
கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககள் 

EC மை்றும் குத்தலக 
புதுப்பித்தலுக்குப் பிைகு 

குவாரி ஹதாடங்கும் 
டநரத்தில் டமலும் 

டமம்படுத்தப்படும். 

உடனடியாக 

2 

நீர ்மாசு 
கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககள் 

EC ஒப்புதலுக்கு பிைகு 
குவாரி ஹதாடங்கும் 

டநரத்தில் டமலும் 
டமம்படுத்தப்படும். 

உடனடியாக 

3 

சத்தம் 
கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககள் 

EC ஒப்புதலுக்கு பிைகு 
குவாரி ஹதாடங்கும் 

டநரத்தில் டமலும் 
டமம்படுத்தப்படும். 

உடனடியாக 
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வ. 
எண். 

பைிந்துரைகள் மநைத் மதரவ அட்டவரண 

4 

சுை்றுசச்ூழல் 
பாதுகாப்பு 

மை்றும் 
டமம்படுத்தல் 

EC ஒப்புதலுக்கு முன் 
ஹதாடங்கப்படட்ு, 

குவாரியின் ஆயுள் வலர 
கட்டம் வாரியாக 
ஹதாடரப்படும். 

உடனடி & 
அதிகரிக்கும் 

 

6.4 அளவீட்டு முரறகள் 

6.4.1 பயன்படுத்தப்பட மவண்டிய கருவிகள் 

கண்காணிப்பு அட்டவலணயில் தரவு டசகரிப்பு பணிக்கு பின்வரும் 
கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன: 
 

1. சுவாசிக்கும் தூசி மாதிரி (RDS) 
2. நுண் துகள் மாதிரி (FPS) 
3. உலர ்மை்றும் ஈரமான பல்ப் ஹவப்பமானி. 
4. ஒலி நிலல மீட்டர ்

5. லமக்டரா வானிலல ஆய்வு நிலலயம் 

6. நீர ்நிலல காட்டி 

7. குடளாபல் ஹபாசிஷனிங் சிஸ்டம் (ஜிபிஎஸ்) 
 

டமை்கூறிய கருவிகளுக்கு டமலதிகமாக, நிலப்பயன்பாடு, தாவரங்கள் 
மை்றும் விவசாய பயிரக்ள் பை்றிய தரவுகள் களக் குழுவால் ஆய்வுப் 
பகுதியில் உள்ள பல உள்ளூர ் மக்கள் மை்றும் பல்டவறு அரசுத் 
துலைகள்/ஏஹஜன்சிகலளச ்சந்தித்து டசகரிக்கப்படும். 
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6.4.2 கண்காணிப்பு திட்டம் 

சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி ஹசயல்பாடுகளுக்கான 
சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பின்வரும் அம்சங்களுக்காக 
நடத்தப்படும்: 
 

• சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் 

• நீர ்அட்டவலண ஆழம்  
• டமை்பரப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீர ்தரம் 

• சுை்றுப்புை இலரசச்ல் நிலலகள் 

• மண்ணின் தரம் 

• பசுலம பட்லட & டதாட்டம் 

• CSR நடவடிக்லககள் 

திட்டத்திை்குப் பிந்லதய கண்காணிப்பின் கீழ் பின்வரும் வழக்கமான 
கண்காணிப்புத் திட்டம் ஹசயல்படுத்தப்படும். சுை்றுப்புை காை்றின் தரம், 
டமை்பரப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீரின் தரம், சுை்றுப்புை இலரசச்ல் அளவுகள் 
டபான்ைவை்றின் சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு MOEF அங்கீகாரம் ஹபை்ை 
ஏஹஜன்சிகள் மூலம் ஹதாடரந்்து டமை்ஹகாள்ளப்படும் மை்றும் 
அறிக்லககள் SPCB/MoEF க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 
 

காற்று மாசுபாடு 

குவாரி குத்தலக பகுதியில் ஒரு இடத்திலும், அருகிலுள்ள 
கிராமங்களில் நான்கு இடங்களிலும் EC நிபந்தலனகள்/மத்திய 
மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரிய வழிகாடட்ுதல்களின்படி சுை்றுப்புை 
காை்றின் தரம் கண்காணிக்கப்படும். 
 

நீை் அட்டவரண ஆழம் 

அருகிலுள்ள நான்கு கிராமங்களில் அலமந்துள்ள கிணறுகள் / 
ஆழ்துலள கிணறுகளில் அப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர ்மட்டத்தின் ஆழம் 
ஹதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படும். பருவமலழக்கு முந்லதய (டம 
மாதம்) மை்றும் பருவமலழக்கு முந்லதய (நவம்பர ் மாதம்) நீர ் நிலல 
ஆழம் அளவிடப்படட்ு பதிவுகள் பராமரிக்கப்படும். 
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நீை் தைம் 

திட்டப் பகுதிலயச ் சுை்றியுள்ள நான்கு கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர ்
மாதிரிகள் ஆய்வு ஹசய்யப்படும். ஒவ்ஹவாரு பருவத்திலும் ஒரு முலை 
தண்ணீரின் தரம் கண்காணிப்பு டமை்ஹகாள்ளப்படும். குவாரி குழி 
கிலடக்கும் டபாது, டமை்பரப்பு நீர ்மாதிரி டசகரிக்கப்படும். 
 

சுற்றுப்புற இரைசச்ல் நிரலகள்  
லமய மண்டலம் மை்றும் சுை்றியுள்ள கிராமங்களில் ஒலி அளவுகள் 
ஹதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படும். குவாரி குத்தலக பகுதியில் 1 
இடத்திலும், அருகிலுள்ள கிராமங்களில் 7 இடங்களிலும் சுை்றுப்புை 
இலரசச்ல் நிலல கண்காணிப்பு டமை்ஹகாள்ளப்படும். ஒவ்ஹவாரு 
சீசனுக்கும் ஒருமுலை இலரசச்ல் நிலல கண்காணிப்பு நடத்தப்படும். 
 

மண்ணின் தைம் 

குவாரி குத்தலக பகுதிக்கு உட்பட்ட டதாட்ட பகுதி மை்றும் குவாரி 
குத்தலக பகுதிக்கு அருகில் அலமந்துள்ள விவசாய வயல்களில் 
மண்ணின் தரம் கண்காணிப்பு டமை்ஹகாள்ளப்படும். குவாரி 
குத்தலகயின் லமய மண்டலத்திலிருந்து 1 மாதிரியும், அருகிலுள்ள 
கிராமங்களிலிருந்து 3 மாதிரிகளும் டசகரிக்கப்படட்ு பகுப்பாய்வு 
ஹசய்யப்படும், வருடத்திை்கு ஒரு முலை, முன்னுரிலம வைட்சி 
காலங்களில். 
 

CSR நடவடிக்ரககள் 

அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நடத்தப்படும் சமூக நலச ் ஹசயல்பாடுகள் 
அவை்றின் ஹசயல்திைனுக்காக ஹதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படட்ு, 
அதை்டகை்ப புதிய நடவடிக்லககள் திட்டமிடப்படும்.  
 

6.4.2.1 கண்காணிப்பு அட்டவரண 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு அட்டவலண 
அட்டவலண 6.2 இல் ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளது.  
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அட்டவரண 6.2: முன்பமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 
அட்டவரண 

வ.எ
ண் 

சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகள் 
இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 
அதிை்பவண் 

1 காை்று தரம் 
2 இடங்கள் (1 

டகார ்& 1 பஃபர)் 

24 மணி 
டநரம் 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுலை 

ஃப்யூஜிடிவ் 

டஸ்ட், PM2.5, 

PM10, SO2 

மை்றும் NOx. 

2 
வானிலல 

ஆய்வு 

காை்றின் தரக் 
கண்காணிப்பு & 

IMD இரண்டாம் 

நிலலத் தரவு 

ஹதாடங்குவதை்
கு முன் 

என்னுலடய 

தளத்தில் 

மணிடநர
ம் / 

தினசரி 

ஹதாடரச்ச்ியான 

ஆன்லலன் 

கண்காணிப்பு 

காை்றின் 

டவகம், 

காை்றின் திலச, 

ஹவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் 

மை்றும் 

மலழப்ஹபாழிவு 

3 

நீர ்தர 

கண்காணிப்
பு 

2 இடங்கள் (1SW 

& 1 GW) 
- 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுலை 

IS:10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுலைகளி
ன் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்ட 

அளவுருக்கள் 

4 நீரியல் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 

சுமார ்1 

கிடலாமீட்டர ்

ஹதாலலவில் 

உள்ள 

திைந்தஹவளி 
கிணறுகளில் 

நீரம்ட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுலை 
bgl இல் ஆழம் 

5 சதத்ம் 
2 இடங்கள் (1 

டகார ்& 1 பஃபர)் 

மணிடநர
ம் - 1 நாள் 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுலை 

Leq, Lmax, Lmin, 

Leq Day & Leq 

Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பில் 

(அறிகல்கயில்) 

– 

ஹவடிப்பு 

நடவடிகல்கயி
ன் டபாது 

உசச் துகள் 

டவகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள் (1 

டகார ்& 1 பஃபர)் 
– 

ஆறு 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுலை 

உடல் மை்றும் 

இரசாயன 

பண்புகள் 

8 
பசுலம 

அரண் 

திட்டப் 

பகுதிக்குள் 
தினசரி மாதாநத்ிர பராமரிப்பு 
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6.5 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக 

6.5.1 நிறுவனத்தின் சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக 

திட்டம் 1 

அது படட்ா நிலம். விண்ணப்பதாரரின் திரு ஹபயரில் கூட்டாகப் பதிவு 

ஹசய்யப்படட்ுள்ளது. K. முருகசாமி மை்றும் Tmt. எம். திலகவதி, பட்டா 

எண். 456 பாரக்்கவும். 

 

திட்டம் 2 

இந்த நிலம் விண்ணப்பதாரரின் ஹபயரில் (திரு. வி. மருதாசச்லம்), 

பட்டா எண். 2859-ல் பதிவு ஹசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 

குத்தலகதாரரக்ளின் சுை்றுசச்ூழல் ஹகாள்லக இலணப்பு VIII ஆக 

இலணக்கப்படட்ுள்ளது. 

6.5.2 அரமப்பு அரமப்பு 

நிறுவனம் ஊழியரக்ளுக்கான கடலமகள் மை்றும் ஹபாறுப்புகலள 
ஹதளிவாக வலரயறுத்துள்ளது. சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லமக்கான 
நிறுவன அலமப்பு படம் 6.1 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. 
 

6.5.3 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம பசல் 

சுரங்க டமலாளரின் கடட்ுப்பாட்டின் கீழ் குவாரியில் சுை்றுசச்ூழல் 
டமலாண்லம பிரிவு (EMC) நிறுவப்படும். சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லம 
துலையில் டபாதுமான தகுதியும் அனுபவமும் ஹகாண்ட சுை்றுசச்ூழல் 
விஞ்ஞானி EMCக்கு தலலலம தாங்குவார.் EMC இன் ஹபாறுப்புகள் 
பின்வருமாறு: 
1. சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லம திட்டத்தில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட மை்றும் 

ECயில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககலள 

ஹசயல்படுத்துதல் 

2. MoEF/SPCB மை்றும் NABL ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹவளிப்புை 

ஆய்வகங்கள் மூலம் EMP மை்றும் EC நிபந்தலனயின்படி சுை்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்லப நடத்துதல் 

3. திட்டத்திை்கான சுை்றுசச்ூழல் அனுமதியில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள பிை 

நிபந்தலனகளுடன் இணங்குவலத உறுதி ஹசய்தல். 

4. திட்டத்திை்கான 'ஹசயல்பாட்டிை்கான ஒப்புதல்' இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள நிபந்தலனகளுக்கு இணங்குவலத உறுதி 

ஹசய்தல். 

5. MoEF/ SPCB க்கு இணக்க நிலலலய சரியான டநரத்தில் சமரப்்பித்தல் 

6. டதலவப்படும் டபாது, நிபுணரக்ளின் வழிகாடட்ுதலலப் ஹபறுதல். 

7. அருகில் உள்ள கிராமங்களில் CSR நடவடிக்லககலள நடத்துதல். 
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8. திட்டம் மை்றும் ஹவளி நிறுவனங்களுடன் சுை்றுசச்ூழல் ஹதாடரப்ான 

ஹசயல்பாடுகலள ஒருங்கிலணத்தல் 

9. சுை்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள ஹதாழிலாளரக்ள் மை்றும் 

மக்கள்ஹதாலக பை்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்கள் டசகரிப்பு 

10. பசுலம அரண் வளரச்ச்ி 

11. சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் ஹசயல்பாட்டின் 

முன்டனை்ைத்லத கண்காணித்தல் 

12. நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காை்றின் தரம் மை்றும் உருவாக்கப்படும் 

திடக்கழிவு ஆகியவை்லை கண்காணித்தல் 

13. ஹவளிப்புை ஆய்வகம் மூலம் டசகரிக்கப்படட் நீர ் மை்றும் காை்று 

மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு 

14. நிதி மதிப்பீடு, ஒழுங்குமுலை, காை்று மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு 

கருவிகலள நிறுவுதல், கழிவு நீர ் சுத்திகரிப்பு நிலலயம் 

டபான்ைவை்லை உள்ளடக்கிய மாசு கடட்ுப்பாடு மை்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள்/ சாதனங்கலள ஹசயல்படுத்துதல் மை்றும் 

கண்காணித்தல் 

15. மாநில மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம், சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் வன 

அலமசச்கம் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தலனகள் 

மை்றும் நிறுவுவதை்கான ஒப்புதல்கள் மை்றும் ஹசயல்பட ஒப்புதல் 

ஆகியவை்றின் சட்ட விதிகள், விதிமுலைகளுக்கு இணங்குதல். 

6.5.4 தணிக்ரக & மதிப்பாய்வு 

மதிப்பாய்வு மை்றும் தணிக்லக அடிப்பலடயில் ஒரு டமலாண்லம 
கருவியாகும். எவ்வாைாயினும், அலமப்பு முலையின் ஹசயல்திைன் 
மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் ஹசயல்திைன் பை்றிய சரிபாரப்்பு மை்றும் 
கருத்துக்கு ஹசயல்பாடட்ு மட்டத்தில் அதன் பயன்பாடு முக்கியமானது. 
அடிப்பலடயில், தணிக்லக பின்வரும் உருப்படிகலள உள்ளடக்கியது: 
• வரி டமலாண்லம அலமப்பு 

• விழிப்புணரவ்ு மை்றும் பயிை்சி 

• நலடமுலைகள்: தரநிலலகள், இலக்குகள் 

• திட்டங்கள்: கழிவு, தை்ஹசயல், மாசு கடட்ுப்பாடு இணக்கம் 

• சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்லடச ்சரிபாரக்்கவும் 

• தணிப்லப சரிபாரக்்கவும் 

• அறிக்லக மை்றும் ஹதாடரப்ு 

• ஆவணப்படுத்தல் 

• பின்னூட்டம் 

உள்துரற தணிக்ரக: 
சுரங்க நடவடிக்லககளுக்காக தணிக்லக முலை டமை்ஹகாள்ளப்படும் 
மை்றும் பயிை்சி ஹபை்ை உள் மை்றும் ஹவளி தணிக்லகயாளரக்ளின் 
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பயன்பாட்லட உள்ளடக்கியது. கூடுதலாக, ஹபாருந்தக்கூடிய 
அலனத்து சட்டங்களுக்கும் இணங்குவலத உறுதிஹசய்ய தணிக்லக 
டமை்ஹகாள்ளப்பட டவண்டும். 
 

தணிக்ரக வரக அதிை்பவண்: 
• உள்: - ஒவ்ஹவாரு 6 மாதங்களுக்கும் மை்ை தள ஹபாறுப்பாளர ்

• ஹவளி:  -ஒவ்ஹவாரு 12 மாதங்களுக்கும் சுயாதீன நிபுணர ்

நிறுவனம் ஒரு சுயாதீனமான மை்றும் ஹவளிப்புை தரநிலல 
நிறுவனத்தால் திைலமயான EMS தணிக்லகயாளரக்ளாக பயிை்சி 
ஹபை்ை மை்றும் சான்ைளிக்கப்பட்ட உள் / ஹவளிப்புை 
தணிக்லகயாளரக்லள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும். கண்காணிப்பு 
மை்றும் தணிக்லகயின் முடிவுகள் மூத்த நிரவ்ாகக் குழு மூலம் 
நடவடிக்லக உருப்படிகள் கவனிக்கப்படுவலத உறுதிஹசய்ய 
ஹதாடரந்்து அறிக்லகயிடப்படும். 
 

6.5.5 இணக்கமின்ரம, திருத்தம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்ரக 

நிறுவனத்தின் சுை்றுசச்ூழல் ஹகாள்லகயின்படி, இணக்கமின்லம, 
சரிஹசய்தல் நடவடிக்லககள் மை்றும் தடுப்பு நடவடிக்லககள் 
ஆகியலவ இணக்கமின்லம, தடுப்பு மை்றும் சரிஹசய்தல் நடவடிக்லக 
நலடமுலைகளின்படி நிரவ்கிக்கப்படும். நிறுவனத்தின் அலனத்து 
திட்டங்களுடனும் ஹதாடரப்ுலடய இந்த நலடமுலை, 
இணக்கமின்லமகலளக் கண்டறிதல், இணக்கமின்லமகலள நிவரத்்தி 
ஹசய்வதை்கு ஹபாருத்தமான திருத்தச ் ஹசயல்கலளப் (கள்) 
பயன்படுத்துதல் மை்றும் தவிரக்்க தடுப்பு நடவடிக்லககலள நிறுவுதல் 
ஹதாடரப்ாக பயன்படுத்தப்பட டவண்டிய ஹசயல்முலைகலள 
விவரிக்கிைது. இணக்கமின்லமகள். ஹசயல்முலையின் முக்கிய 
கூறுகள் பின்வருமாறு: 
• இணக்கமின்லம மை்றும் / அல்லது இணக்கமின்லமகலள 
அலடயாளம் காணுதல் 

• இணக்கமின்லம மை்றும்/அல்லது இணக்கமின்லம பை்றிய பதிவு 

• குவாரி குறிப்பிட்ட திருத்தம் மை்றும் தடுப்பு நடவடிக்லககலளத் 
தடுப்பதை்கு இணக்கமின்லம மை்றும்/அல்லது இணக்கமின்லமயின் 
மதிப்பீடு 

• சரியான மை்றும் தடுப்பு நடவடிக்லககள் ஹபாறுப்பான நபரக்ளுக்கு 
வழங்கப்பட டவண்டும் 

• ஹசயல்களின் நிலல மை்றும் ஹசயல்திைலன உறுதி ஹசய்வதை்கான 
சரிஹசய்தல் ஹசயல்களின் டமலாண்லம மதிப்பாய்வு 
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6.5.6 மமலாண்ரம விமைச்னம் 

நிறுவனத்தின் தனிப்படட் திட்டத்துடன் ஹதாடரப்ுலடய குறிக்டகாள்கள் 
மை்றும் இலக்குகளின் விரிவான மதிப்பாய்வு வணிகத் திட்டமிடல் (1 
ஆண்டுக் கண்டணாட்டம்) மை்றும் வணிக உத்தி (5 ஆண்டுக் 
கண்டணாட்டம்) ஹசயல்முலைகள் மூலம் வருடாந்திர அடிப்பலடயில் 
டமை்ஹகாள்ளப்படும். மூத்த தள நிரவ்ாகம் மை்றும் பிை முக்கிய 
பணியாளரக்ளின் ஈடுபாட்லட உள்ளடக்கிய இந்த மதிப்பாய்வுகள், 
முந்லதய ஆண்டில் குவாரியின் ஹசயல்திைலன மதிப்பீடு ஹசய்து, 
பின்வரும் காலகட்டத்திை்கான இலக்குகலளயும் இலக்குகலளயும் 
உருவாக்குகின்ைன. 
 

6.6 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு  

ஹதாழில்சார ் ஆடராக்கியம் மை்றும் பாதுகாப்பு உை்பத்தித்திைன் 
மை்றும் நல்ல முதலாளி-பணியாளர ் உைவு ஆகியவை்றுடன் மிக 
ஹநருக்கமாக ஹதாடரப்ுலடயது. குவாரியில் ஹதாழில்சார ்
ஆடராக்கியத்தின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிடயாடிய தூசி மை்றும் 
சத்தம். 1965 குவாரி ஒழுங்குமுலைகள் மை்றும் DGMS இன் 
சுை்ைறிக்லககளின்படி சுரங்க உபகரணங்களின் ஹசயல்பாடு மை்றும் 
பராமரிப்பு மை்றும் ஹவடிக்கும் ஹபாருட்கலள லகயாளும் டபாது 
பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு கவனிக்கப்பட டவண்டும். தூசி, 
ஹவப்பம், சத்தம் மை்றும் அதிரவ்ு காரணமாக ஹதாழிலாளரக்ளின் 
ஆடராக்கியத்தில் பாதகமான விலளவுகலளத் தவிரக்்க, EMP இல் 
டபாதுமான நடவடிக்லககள் முன்ஹமாழியப்படட்ுள்ளன. இவை்றில் 
அடங்கும்: 
• குவாரி ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு குடிநீர,் கழிப்பலை டபான்ை 
வசதிகளுடன் கூடிய ஓய்வலைகலள வழங்குதல்; 
• ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு பணியாளர ் பாதுகாப்பு சாதனங்கலள 
வழங்குதல்; 
• அதிக இலரசச்ல் பகுதிகளில் ஹவளிப்படும் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு 
டவலல சுழை்சி; 
• முதலுதவி வசதிகள். 
பணியாளரக்ளின் ஹதாழில்சார ் சுகாதார ஆய்வு சீரான 
இலடஹவளியில் டமை்ஹகாள்ளப்படும். 
 

6.7 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புக்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு 

வருடாந்திர ஹதாடர ் ஹசலவினத்துடன் மாசுபாட்லடக் கண்காணிப்பது 
பை்றிய விவரங்கள் அட்டவலண-6.3 இல் ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளன.  
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அட்டவரண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் பசலவு 

வ. 
எண் 

கண்காணிப்பு மற்றும் 
பகுப்பாய்வு 

பமாத்த 
கட்டணங்கள்/ 

ஆண்டு 

பமாத்த 
கட்டணங்கள்/ 

ஆண்டு 

 விளக்கம்  

1 
சுை்றுப்புை காை்றின் தர 

கண்காணிப்பு 
52000 

52,000 

2 இலரசச்ல் நிலல கண்காணிப்பு 18000 18,000 

3 நில அதிரவ்ு கண்காணிப்பு 2000 2,000 

4 நீர ்மாதிரி மை்றும் பகுப்பாய்வு 4000 4,000 

ஹமாத்தம் 76,000 76,000 

ஐந்து வருடங்களுகக்ான ஹமாத்த EMP 

ஹசலவு 

3,80,000 3, 80,000 
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அத்தியாயம் 7: கூடுதல் படிப்புகள் 

 

7.1 பபாது ஆமலாசரன 

தமிழ்நாடு, திருப்பூர ் மாவட்டம், காங்கயம் தாலுக்கா, சிவன்மலல 

கிராமத்தின் சரட்வ எண். 1258 (பகுதி) & 1259/3 இல் அலமந்துள்ள 8.150 

ஹெக்டடர ் பரப்பளவில் உள்ள உத்டதச சாதாரண கல் மை்றும் 

கிராவல்ச ் சுரங்கத்திை்கான வலரவு EIA/EMP ஆல் ஹவளியிடப்பட்ட TOR 

இன் படி தயாரிக்கப்பட்டது. SEIAA, தமிழ்நாடு மை்றும் அறிக்லகயானது 

EIA அறிவிப்பு 2006 மை்றும் அதன் திருத்தங்களின் விதிகளின்படி ஹபாது 

ஆடலாசலன ஹசயல்முலைக்காக சமரப்்பிக்கப்பட்டது. 

 

ஹபாது ஆடலாசலன ஹசயல்முலைலய முடித்த பிைகு, ஹபாது 

விசாரலணயின் டபாது முன்லவக்கப்படட் சிக்கல்கள் மை்றும் திட்ட 

ஆதரவாளரின் அரப்்பணிப்பு ஆகியலவ இறுதி EIA/EMP அறிக்லகயில் 

இலணக்கப்படும். பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் குறிப்பு 

விதிமுலைகளின்படி டமை்ஹகாள்ளப்படும்/ஹசய்யப்படும்: இடர ்

மதிப்பீடு மை்றும் டபரிடர ்டமலாண்லமத் திட்டம். 

 

7.2 இடை் மதிப்பீடு 

2002 டிசம்பர ்31, 2002 டததியிட்ட சுை்ைறிக்லக எண்.13 இன் படி, தன்பாத் 
சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வழங்கிய குறிப்பிட்ட 
இடர ் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் அடிப்பலடயில் இடர ்
மதிப்பீட்டிை்கான வழிமுலை அலமந்துள்ளது. டிஜிஎம்எஸ் இடர ்
மதிப்பீட்டு ஹசயல்முலை டநாக்கம் பணிசச்ூழல் மை்றும் அலனத்து 
ஹசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மை்றும் சாத்தியமான அபாயங்கலளக் 
கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் டதலவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிலம 
அளிப்பதை்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய அளலவ மதிப்பிடுதல். 
டமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் ஹபாறுப்பான வழிமுலைகள் 
அலடயாளம் காணப்பட்டு, அவை்றின் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள், 
கால அட்டவலணயில் அலமக்கப்பட்டுள்ளலவ, துல்லியமான 
ஹபாறுப்புகளுடன் பதிவு ஹசய்யப்படுகின்ைன. DGMS, DGMS வழங்கிய 
உடலாக சுரங்கத்லத நிரவ்கிப்பதை்கான தகுதிச ் சான்றிதலழ 
லவத்திருக்கும் தகுதி வாய்ந்த சுரங்க டமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் 
கீழ் முழு குவாரி நடவடிக்லகயும் டமை்ஹகாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு 
என்பது விபத்துகலளத் தடுப்பதை்கும், அது நிகழாமல் தடுக்க 
டதலவயான நடவடிக்லககலள எடுப்பதை்கும் ஆகும். சுரங்கங்களில் 
இருக்கும் பல்டவறு ஆபத்துகலள (பாதுகாப்பை்ை நிலலலமகள்) 
அலடயாளம் கண்டு அளவீடு ஹசய்வலத அபாய பகுப்பாய்வு 
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உள்ளடக்கியது. மறுபுைம், இடர ்பகுப்பாய்வு என்பது சுரங்கத்தில் உள்ள 
ஆபத்துகளின் விலளவாக ஏை்படும் விபத்துகள் காரணமாக, சுரங்க 
உபகரணங்கள் மை்றும் பணியாளரக்ள் ஹவளிப்படும் அபாயங்கலள 
அலடயாளம் கண்டு அளவீடு ஹசய்வலதக் லகயாள்கிைது. இடர ்
பகுப்பாய்வு ஒரு விரிவான ஆபத்து பகுப்பாய்லவப் பின்பை்றுகிைது. 
தை்டபாதுள்ள அபாயங்கள் காரணமாக அண்லட மக்கள் ஹவளிப்படும் 
அபாயங்கலள அலடயாளம் கண்டு மதிப்பிடுவது இதில் அடங்கும். 
இடர ்பகுப்பாய்வு என்பது சுரங்கத்தில் உள்ள ஆபத்துகளின் விலளவாக 
ஏை்படும் விபத்துகள் காரணமாக, சுரங்க உபகரணங்கள் மை்றும் 
பணியாளரக்ள் ஹவளிப்படும் அபாயங்கலள அலடயாளம் கண்டு 
அளவீடு ஹசய்வலதக் லகயாள்கிைது. இடர ் பகுப்பாய்வு ஒரு விரிவான 
ஆபத்து பகுப்பாய்லவப் பின்பை்றுகிைது. தை்டபாதுள்ள அபாயங்கள் 
காரணமாக அண்லட மக்கள் ஹவளிப்படும் அபாயங்கலள 
அலடயாளம் கண்டு மதிப்பிடுவது இதில் அடங்கும். இடர ் பகுப்பாய்வு 
என்பது சுரங்கத்தில் உள்ள ஆபத்துகளின் விலளவாக ஏை்படும் 
விபத்துகள் காரணமாக, சுரங்க உபகரணங்கள் மை்றும் பணியாளரக்ள் 
ஹவளிப்படும் அபாயங்கலள அலடயாளம் கண்டு அளவீடு ஹசய்வலதக் 
லகயாள்கிைது. இடர ் பகுப்பாய்வு ஒரு விரிவான ஆபத்து 
பகுப்பாய்லவப் பின்பை்றுகிைது. தை்டபாதுள்ள அபாயங்கள் 
காரணமாக அண்லட மக்கள் ஹவளிப்படும் அபாயங்கலள 
அலடயாளம் கண்டு மதிப்பிடுவது இதில் அடங்கும். 
 

கீடழ உள்ள பிரிவுகளில், பல்டவறு ஆபத்துகள், சாத்தியமான 
அபாயங்கள், அதிகபட்ச நம்பகமான விபத்து பகுப்பாய்வு மை்றும் 
விலளவு பகுப்பாய்வு ஆகியவை்லைக் கண்டறிதல் ஆகியலவ 
சம்பந்தப்பட்ட அபாயங்களின் பரந்த அலடயாளத்லத அளிக்கிைது. 
இடர ் மதிப்பீட்டின் அடிப்பலடயில் டபரிடர ் டமலாண்லமத் திட்டம் 
தயாரிக்கப்பட டவண்டும். 
 

ஒரு தகுதி வாய்ந்த குவாரி டமலாளரின் நிரவ்ாகக் கடட்ுப்பாடு மை்றும் 
வழிகாடட்ுதலின் கீழ் சுரங்கம் டமை்ஹகாள்ளப்படும். இரண்டாம் 
வகுப்பு டமலாளரின் தகுதிச ் சான்றிதழ். டபரிடர ் ஏை்பட்டால் குவாரி 
நிரவ்ாகம் பின்பை்ை டவண்டிய நிலல ஆலணகள், மாதிரி நிலல 
ஆலணகள் மை்றும் சுை்ைறிக்லககலள DGMS ஹதாடரந்்து வழங்கி 
வருகிைது. டமலும், சுரங்கப் பணியாளரக்ள் எசச்ரிக்லகயாக இருக்க 
அவ்வப்டபாது புத்துணரச்ச்ி படிப்புகளுக்கு அனுப்பப்படுவாரக்ள். 
இருப்பினும், இயல்பான ஹசயல்பாட்டின் டபாது பின்வரும் 
இயை்லக/ஹதாழில்துலை ஆபத்துகள் ஏை்படலாம்: 
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• ஹவடிஹபாருட்களால் விபத்து; 
• கனரக சுரங்க உபகரணங்களால் விபத்து; மை்றும் 

• டமை்கூறிய ஆபத்து/டபரழிவுகலளக் கவனித்துக்ஹகாள்ள, 
பின்வரும் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககள் டமை்ஹகாள்ளப்படும்: 

• குவாரிச ்சட்டம், 1952 மை்றும் சுரங்க விதிகள், 1955 இன் அலனத்து 
பாதுகாப்பு முன்ஹனசச்ரிக்லககள் மை்றும் விதிகள் அலனத்து 
சுரங்க நடவடிக்லககளின் டபாதும் கண்டிப்பாக 
பின்பை்ைப்படும்; 

• அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ளின் நுலழவு தலட ஹசய்யப்படும்; 
• குவாரி அலுவலகம் மை்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயலணப்பு 

மை்றும் முதலுதவி ஏை்பாடுகள்; 
• பாதுகாப்பு பூட், ஹெல்ஹமட், கண்ணாடி டபான்ை அலனத்து 

பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் ஏை்பாடுகளும் ஊழியரக்ளுக்குக் 
கிலடக்கும் மை்றும் அவை்றின் பயன்பாட்டிை்கான வழக்கமான 
டசாதலன; 

• அபாயகரமான வளாகங்களில் பணிபுரியும் அலனத்து 
ஊழியரக்ளுக்கும் பயிை்சி மை்றும் புதுப்பித்தல் படிப்புகள்; 
சுரங்க விதிகளின்படி சுரங்கத்தின் அலனத்து ஊழியரக்ளும் ஒரு 
குறிப்பிடட் இலடஹவளியில் பயிை்சி ஹபை டவண்டும். 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட திடட்ங்களின்படி குவாரியின் டவலல மை்றும் 
குவாரி திட்டங்கலள ஹதாடரந்்து புதுப்பித்தல்; 

• உை்பத்தியாளரின் வழிகாடட்ுதல்களின்படி அலனத்து சுரங்க 
உபகரணங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு மை்றும் டசாதலன; 

• கடத்தல் சாலலகளில் தூசிலய அடக்குதல்; 
• டபாட்டிகள், சுவஹராட்டிகள் மை்றும் பிை ஒத்த இயக்கங்கள் 

மூலம் பாதுகாப்பு மை்றும் டபரழிவு பை்றிய விழிப்புணரல்வ 
அதிகரித்தல். 

 

7.2.1 டிைக்குகள் மற்றும் டம்ப்பைக்ளால் ஏற்படும் விபத்துகரளத் 
தடுப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் 

• பிரதான கிளஸ்டர ் பகுதிக்குள் அலனத்து டபாக்குவரத்தும் 
நிரவ்ாகத்தின் டநரடி டமை்பாரல்வ மை்றும் கடட்ுப்பாட்டின் கீழ் 
டமை்ஹகாள்ளப்படும்; 

• வாகனங்கள் நல்ல பழுதுபாரப்்பில் பராமரிக்கப்படட்ு, 
நிரவ்ாகத்தால் இந்த டநாக்கத்திை்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
திைலமயான நபரால் வாரத்திை்கு ஒரு முலையாவது 
முழுலமயாகச ்சரிபாரக்்கப்படும்; 
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• ஓடட்ுநரக்ளின் வழிகாடட்ுதலுக்காக ஒவ்ஹவாரு 
திருப்புமுலனயிலும் பரந்த அலடயாளங்கள் வழங்கப்படும். 

• வாகனங்கலள பின்டனாக்கி ஹசல்லும் டபாது ஏை்படும் 
ஆபத்துகலள தவிரக்்க, முடிந்தவலர அலனத்து பகுதிகளும் 
மனிதரக்ள் இல்லாத பகுதியாக மாை்ைப்படும் 

• டவலியின் சட்டப்பூரவ் ஏை்பாடு, நிலலயான கல்வி, பயிை்சி 
டபான்ைலவ இத்தலகய விபத்துகளின் நிகழ்லவக் குலைப்பதில் 
நீண்ட தூரம் ஹசல்லும். 

 

7.2.2 P1 முதல் P2 வரையிலான மபாஸ்ட் மகாவிட் சுகாதாை 
மமலாண்ரமத் திட்டம் 

SARS-CoV-2 ஹகாடரானா லவரஸால் ஏை்படும் டகாவிட் - 19 டநாய் 
ஒப்பீட்டளவில் ஒரு புதிய டநாயாகும், இந்த டநாயின் இயை்லகயான 
வரலாறு, குறிப்பாக மீட்புக்குப் பிந்லதய நிகழ்வுகளின் அடிப்பலடயில் 
புதிய தகவல்கள் மாறும் அடிப்பலடயில் அறியப்படுகின்ைன. 
கடுலமயான டகாவிட்-19 டநாய்க்குப் பிைகு, குணமலடந்த 
டநாயாளிகள் டசாரவ்ு, உடல்வலி, இருமல், ஹதாண்லடப்புண், 
சுவாசிப்பதில் சிரமம் டபான்ை பல்டவறு வலகயான அறிகுறிகலளயும் 
அறிகுறிகலளயும் ஹதாடரந்்து ஹதரிவிக்கலாம். தை்டபாது டகாவிட்-க்கு 
பிந்லதய சீக்வாலாக்கள் மை்றும் அதை்கும் குலைவான சான்றுகள் 
உள்ளன. ஆராய்சச்ி டதலவ மை்றும் தீவிரமாக பின்பை்ைப்படுகிைது. 
டகாவிட் குணமலடந்த அலனத்து டநாயாளிகளின் பின்ஹதாடரத்ல் 
பராமரிப்பு மை்றும் நல்வாழ்வுக்கு ஒரு முழுலமயான அணுகுமுலை 
டதலவப்படுகிைது 

  

பிந்ரதய மகாவிட் பின்பதாடைத்ல் பநறிமுரற – 

➢ டகாவிட் டநாய்க்கு ஹபாருத்தமான நடத்லதலயத் ஹதாடரவும் 

(முகமூடி, லக மை்றும் சுவாச சுகாதாரம், உடல் இலடஹவளி). 
➢ டபாதுமான அளவு ஹவதுஹவதுப்பான நீலரக் குடிக்கவும் 

(முரணாக இல்லாவிட்டால்). 

➢ பணியிடங்கள் சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் இருப்பலத 

உறுதிப்படுத்திக் ஹகாள்ளுதல் 

➢ டமை்பரப்புகள் (எ.கா. டமலசகள் மை்றும் டமலசகள்) மை்றும் 

ஹபாருட்கலள (எ.கா. ஹதாலலடபசி, ஹெல்ஹமட்) 
கிருமிநாசினியால் தவைாமல் துலடக்க டவண்டும். 

 

7.3 மபைிடை் மமலாண்ரம திட்டம் 
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டபரிடர ்டமலாண்லமத் திட்டமானது உயிர ்பாதுகாப்பு, சுை்றுசச்ூழலலப் 
பாதுகாத்தல், நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உை்பத்திலய மறுசீரலமப்பு 
ஹசய்தல் மை்றும் காப்புச ் ஹசயல்பாடுகலள இந்த முன்னுரிலம 
வரிலசயில் உறுதி ஹசய்வலத டநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது. 
டபரிடர/்அவசரகால சூழ்நிலலகள், பல்டவறு குவாரி 
பணியாளரக்ளுக்கு அவரக்ளின் குறிப்பிடட் பாத்திரங்களுடன் 
அவசரகாலத்தின் டபாது ஹபாறுப்லப ஒப்பலடக்கும் நிறுவன 
விளக்கப்படத்துடன் எதிரஹ்காள்ளப்படும் மை்றும் அவ்வப்டபாது 
புதுப்பிக்கப்படும். டபரிடர ் டமலாண்லம திட்டத்தின் டநாக்கம், 
சுரங்கம் மை்றும் ஹவளிப்புை டசலவகளின் ஒருங்கிலணந்த 
வளங்கலளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவை்லை அலடவதாகும்: 
 

• பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மை்றும் மருத்துவ சிகிசல்ச;  

• மை்ைவரக்லளப் பாதுகாக்கவும்;  

• ஹசாத்து மை்றும் சுை்றுசச்ூழலுக்கு ஏை்படும் டசதத்லத 

குலைத்தல்;  

• ஆரம்பத்தில் சம்பவத்லதக் கடட்ுப்படுத்தி இறுதியில் கடட்ுக்குள் 

ஹகாண்டு வரவும்;  

• பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மை்றும் 

• அவசரநிலலக்கான காரணம் மை்றும் சூழ்நிலலகள் பை்றிய 

அடுத்த விசாரலணக்கு ஹதாடரப்ுலடய பதிவுகள் மை்றும் 

உபகரணங்கலள பாதுகாத்தல் 

டபரிடர ்டமலாண்லமக் குழுவின் அலமப்பு:- 
1. சுரங்க டமலாளர ்

2. தள டமை்பாரல்வயாளரக்ள்/ ஃடபாரட்மன் 

3. பணியாளர/்நிரவ்ாக டமலாளர/்சுை்றுசச்ூழல் டமலாளர ்

4. முதலுதவி நிபுணர/்மருத்துவ ஒருங்கிலணப்பாளர ்

5. டபாக்குவரத்து ஹபாறுப்பாளர ்

டபரிடர ் டமலாண்லம திட்டத்லத திைம்பட ஹசயல்படுத்த, பின்வரும் 
வசதிகள் பரவலாக விநிடயாகிக்கப்படும் மை்றும் 
ஒத்திலககள்/பயிை்சிகள் மூலம் பணியாளரக்ளுக்கு பயிை்சி 
அளிக்கப்படும். 

தளத்தில் உள்கட்டரமப்பு 

1. அவசை கட்டுப்பாட்டு அரற 

தள அலுவலகம் அவசரக் கடட்ுப்பாடட்ு அலையாகப் 
பயன்படுத்தப்படும். அவசரகால சூழ்நிலலகளில் பயன்படுத்த தள 
அலுவலகத்தில் பின்வரும் வசதிகள் தயாராக லவக்கப்படும்: 
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A. சுரங்கங்களின் மாஸ்டர ்பிளான். 
B. முதலுதவி ஹபட்டிகள். 
C. எரிவாயு முகமூடிகள். 
D. சாரஜ்் வசதியுடன் கூடிய ஹமாலபல் டபான். 
E. உரத்த டபசச்ாளரக்ள் 

F. அவசர விளக்கு அலமப்பு. 
G. ஸ்ட்ஹரசச்ரக்ள்.  

H. டபாக்குவரத்து வசதி. 
 

➢ அபசம்ப்ளி புள்ளிகள் 

அபாயகரமான நிகழ்வுகள் நடக்கும் இடத்திலிருந்து ஹவகு 
ஹதாலலவில் குவாரி குத்தலகயில் அஹசம்ப்ளி புள்ளிகள் 
அலமக்கப்படும், அங்கு பணிகளில் இருந்து முன்டப நியமிக்கப்பட்ட 
நபரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மை்றும் பாரல்வயாளரக்ள் அவசரகாலத்தில் 
கூடுவாரக்ள். பல்டவறு துலைகளின் முன் நியமிக்கப்பட்ட 
ஊழியரக்ளின் சமீபத்திய பட்டியல் இந்த புள்ளிகளில் கிலடக்கும், 
இதனால் டரால் கால் எடுக்க முடியும். முன்டப நியமிக்கப்பட்ட நபரக்ள் 
இந்தப் புள்ளிகளுக்குப் ஹபாறுப்டபை்றுக் ஹகாள்வாரக்ள் மை்றும் 
மக்கள் அதை்குள் வரும்டபாது இருப்லபக் குறிப்பாரக்ள். 
 

➢ பதாடை்பு அரமப்பு 

பல்டவறு வலகயான அவசரநிலலகலள டவறுபடுத்துவதை்கான 
பல்டவறு வலகயான அலாரங்கள் ஒதுக்கப்படட்ுத் ஹதரிவிக்கப்படும். 
அலாரங்கலளத் ஹதாடரந்்து ஹபாது முகவரி அலமப்பு பை்றிய 
அறிவிப்பு வரும். எசச்ரிக்லக அலமப்பு டதால்வியுை்ைால், ஹபாது 
முகவரி அலமப்பு (லவுட ் ஸ்பீக்கரக்ள்) மூலம் ஹதாடரப்ு ஹசய்யப்படும். 
எல்லாம் டதால்வியுை்ைால், தகவலல அனுப்ப ஒரு தூதுவர ்
பயன்படுத்தப்படும். 
 

➢ எசச்ைிக்ரக அரமப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

காை்றின் திலச, தீ/ஹவடிப்பு, நசச்ு ஹவளியீடுகள் டபான்ைவை்ைால் 
பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகலளக் கருத்தில் ஹகாண்டு, சம்பந்தப்பட்ட 
வளாகத்தில் குலைந்தபட்ச ஆபத்து அல்லது பாதிப்பு உள்ள பகுதியில் 
கடட்ுப்பாடட்ு லமயங்கள் அலமக்கப்படும். உடனடி மை்றும் 
ஹசயல்திைனுக்காக, வளாகம்/டசமிப்புத் தளங்கள் மண்டலங்களின் 
எண்ணிக்லகயாகப் பிரிக்கப்படும், அலவ தளத் திட்டத்தில் 
ஹதளிவாகக் குறிக்கப்படும். 
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➢ அவசை மசரவகள் 

இதில் தீயலணப்பு அலமப்பு, முதலுதவி லமயம், ஆம்புலன்ஸ் 
டபான்ைலவ அடங்கும். மின்சாரம் வழங்குவதை்கான மாை்று 
ஆதாரங்கள், உள்ளாட்சி அலமப்புகளுடன் ஹதாடரப்ு, தீயலணப்பு 
பலட டபான்ைலவ கண்டறியப்படட்ு, கடட்ுப்பாடட்ு அலையில் 
ஹதளிவாக வலரயறுக்கப்படும். ஹவளி மை்றும் உள் ஹதாலலடபசி 
இலணப்புகள் டபாதுமான எண்ணிக்லகயில் வழங்கப்படும். 
 

➢ தீ பாதுகாப்பு அரமப்பு 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் குவாரியில் 
உள்ள தீ பாதுகாப்பு அலமப்பு, டபாக்குவரத்து வாகனங்களில் 
லவக்கப்படும் ஹபாருத்தமான வலககள் மை்றும் திைன்களின் 
டபாரட்்டபிள் தீலய அலணக்கும் கருவிகள் மை்றும் தள 
அலுவலகத்தில் கூடுதல் தீலய அலணக்கும் கருவிகலளக் 
ஹகாண்டுள்ளது. தீயலணப்பு ஏை்பாடுகலள ஆதரிக்க தண்ணீர ்
பம்புகள் பயன்படுத்தப்படும். 
 

 

 

7.4 ஒட்டுபமாத்த கண்காணிப்பு 

அட்டவரண 7.1: சாதாைண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

 முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவைங்கள் 

குவாைி m3 இல் 5 

ஆண்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

m3 இல் 

ஒரு 

நாரளக்கு 

m3 இல் 

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

P1 1,81,860 6,062 121 21 

P2 1,78,250 5,942 119 20 

பமாத்தம் 3,60,110 12,004 240 41 

 

அட்டவரண 7.2: கிைாவலின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

 முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவைங்கள் 

குவாைி m3 இல் 2 - 3 

ஆண்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

m3 இல் 

ஒரு 

நாரளக்கு 

m3 இல் 

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

P1 26,676 1,482 30 6 

P2 11,100 671 12 2 

பமாத்தம் 37,776 2,153 42 8 

 

அட்டவரண 7.3: பவதைட்ு கிைாவல் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

 முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவைங்கள் 

குவாைி m3 இல் 2 - 3 

ஆண்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

m3 இல் 

ஒரு 

நாரளக்கு 

m3 இல் 

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 
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P1 29,736 5,942 33 20 

P2 10,500 583 12 2 

பமாத்தம் 40,236 6,525 45 22 

 

அட்டவரண 7.4: கிளஸ்டைில் எதிை்பாைக்்கப்படும் நில அதிை்வுகள் 

பவடிப்பு 

தளத்திலிருந்
து தூைம் (D) 

(மீ) 

ப்ைாபஜக்ட் 

1க்கான 

பவடிப்பு/பவடிப்
பு அளவு (Q) 

(கிமலா) 

PPV 

(mm/s
) 

ப்ைாபஜக்ட் 

1க்கான 

பவடிப்பு/பவடிப்
பு அளவு (Q) 

(கிமலா) 

PPV 

(mm/s
) 

100 53 15.2 52 15.0 
200 53 6.3 52 6.2 
300 53 3.8 52 3.7 
400 53 2.6 52 2.6 
500 53 2.0 52 2.0 
600 53 1.6 52 1.6 
700 53 1.3 52 1.3 
800 53 1.1 52 1.1 
900 53 0.9 52 0.9 

1000 53 0.8 52 0.8 
 

அட்டவரண 7.5: க்ளஸ்டைின் சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

 திட்ட ஹசலவு CER @ 2% 

P1 ₹ 41,01,000 ₹ 82,000  
P2 ₹ 42,33,000 ₹ 85,000 

பமாத்தம் ₹ 83,34,000 ₹1,67,000 

அட்டவரண 7.6: மவரலவாய்ப்பு பலன்கள் 

 மவரலவாய்ப்பு 

P1 25 

P2 25 

பமாத்தம் 50 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டவரண 7.7: க்ைன்ீபபல்ட் மமம்பாட்டிற்கான நன்ரமகள் 

கிளஸ்டைிலிருந்து 

CODE 

நடுவதை்கு 

முன்ஹமாழியப்ப
ட்ட மரங்களின் 

எண்ணிக்லக 

உயிரவ்ாழ்
வு விகிதம் 

பரப்பள
வு ச.மீ 

இனத்தின் 

ஹபயர ்

வளரக்்கப்படும் 

என 

எதிரப்ாரக்்கப்ப
டும் மரங்களின் 
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எண்ணிக்லக 

P1 

375 

80% 

1500 

டவம்பு, 

டகசுவரி
னா 300 

P2 

425 

80% 

1700 

டவம்பு, 

டகசுவரி
னா 340 

பமாத்த
ம் 800 

 
3200 

 
640 
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அத்தியாயம் 8: திட்டப் பயன்கள் 

8.1 மதரவ அடிப்பரடயிலான மதிப்பீடு 

தமிழ்நாடு, திருப்பூர ் மாவட்டம், காங்கயம் தாலுக்கா, சிவன்மலல 

கிராமத்தின் சரட்வ எண். 1258 (பகுதி) & 1259/3 இல் அலமந்துள்ள 

சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் சுரங்கக் கிளஸ்டர ் பகுதி 8.150 

ஹெக்டடர ் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் அலமந்துள்ள 

கிராமங்களில் சமூக-ஹபாருளாதார ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

கிராமங்களில் சுகாதாரம், டபாக்குவரத்து, சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர,் 

உயரக்ல்வி மை்றும் சுகாதார வசதிகள் டபான்ை அடிப்பலட வசதிகள் 

இல்லல என்பலத ஹவளிப்படுத்துகிைது. இப்பகுதியில் கல்வியறிவு 

விகிதம் குலைவாக உள்ளது மை்றும் மக்கள் ஹபரும்பாலும் சுரங்கம் 

மை்றும் விவசாயம் ஹதாடரப்ான நடவடிக்லககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர ்

என்பலதயும் கணக்ஹகடுப்பு ஹவளிப்படுத்துகிைது. 

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட நல நடவடிக்ரககள் 

உள்ளூர ் மக்களின் சில எதிரப்ாரப்்புகலள நிவரத்்தி ஹசய்வதை்கும், 
ஹபருநிறுவன சமூகப் ஹபாறுப்பிை்கான அரப்்பணிப்பாகவும், குவாரி 
நிரவ்ாகத்தின் மூலம் திட்ட முன்ஹமாழிபவரக்ள் 2.5 கி.மீ ஹதாலலவில் 
உள்ள கிராமங்களில் பின்வரும் சமூக-ஹபாருளாதார நல 
நடவடிக்லககலள டமை்ஹகாள்வாரக்ள். ஹபாது விசாரலணயின் டபாது 
எழுப்பப்படும் பிரசச்ிலனகளுக்கு ஏை்ப டமலும் டதலவ மதிப்பீடு 
ஹசய்யப்படும். 

8.2.1 நலச ்பசயல்பாடுகள் 

டநரடி மை்றும் மலைமுக டவலல வாய்ப்புகள் தவிர, குவாரி நிரவ்ாகம் 
கிராமங்களின் நிலலலமலய டமம்படுத்துவதை்காக சுை்றியுள்ள 
இரண்டு கிராமங்களில் நலன்புரி ஹசயல்பாடுகலள டமை்ஹகாள்ளும். 

8.3 மவரல வாய்ப்பு 

இந்த சுரங்கமானது 50 டபருக்கு (ஒவ்ஹவாரு திட்டத்திை்கும் 25 டபர)் 

சுரங்க நிரவ்ாகத்திை்கான முழுடநர டவலலவாய்ப்லப வழங்கும். 

எக்ஸ்கடவஷன், டபாக்குவரத்து டபான்ை நடவடிக்லககளுக்கு. 

ஹபரும்பாலும் உள்ளூர ் நபரக்ள் சுரங்கத்தில் 

பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். ஹபாருளாதார அம்சங்களில் சுரங்கத்தின் 

தாக்கத்லத ஹதளிவாக எதிரப்ாரக்்கலாம். டவலல வாய்ப்பு இந்த 

குடும்பங்களின் ஹபாருளாதார நிலலலமகலள டநரடியாக 

டமம்படுத்துவடதாடு, வணிக மை்றும் டசலவ சாரந்்த 

நடவடிக்லககளில் ஈடுபடட்ுள்ள பல குடும்பங்களுக்கு மலைமுகமாக 

டவலலவாய்ப்லப வழங்கும். திட்டத்தில் உள்ளூர ் மக்களின் 

டவலலவாய்ப்பு பிராந்தியத்தின் ஹசழிப்லப டமம்படுத்தும். இலவ 
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அப்பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார நிலலலமகலள ஓரளவு 

டமம்படுத்தும். 

8.4 சமூக-பபாருளாதாை நலச ்பசயல்பாடுகளுக்கான பட்பஜட் 

இந்த வழக்லக கருத்தில் ஹகாண்டு பசுலம அரண் திட்டம். 01/05/2018 

டததியிட்ட ஹமடமாராண்டம் எண்:F NO 22-65/2017-IA-III இன் படி, திட்டச ்

ஹசலவின் பசுலம அரண் ஹபாருந்தக்கூடிய CER 2% ஆகும். CSR 

நடவடிக்லககளின் வரவுஹசலவுத்திட்டத்தின் முன்ஹமாழியப்பட்ட 

பயன்பாடு. ஹபாது விசாரலணயின் டபாது ஹபாதுமக்களின் 

கருத்துக்களுக்கு ஏை்ப டமலும் CSR நடவடிக்லககள் அலடயாளம் 

காணப்படும். 

அட்டவரண 8.1: CER பசலவு 

 
திட்ட 
ஹசலவு 

CER @ 2% 

P1 ₹ 41,01,000 ₹ 82,000  
P2 ₹ 42,33,000 ₹ 85,000 

பமாத்தம் ₹ 83,34,000 ₹1,67,000 

 

 

8.5 சுருக்கம் 

திட்டச ் ஹசயல்பாடு மை்றும் நிரவ்ாகமானது உள்ளூர ் பஞ்சாயத்துக்கு 
ஆதரவளிப்படதாடு, இப்பகுதியில் உள்ள ஹபாது வசதிகளின் 
டமம்பாட்டிை்காக மை்ை வலக உதவிகலளயும் வழங்கும். குவாரி 
நிரவ்ாகம் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் இருந்து அலர திைன் மை்றும் 
திைலமயை்ை ஹதாழிலாளரக்லள நியமிக்கும். ஒடட்ுஹமாத்த விலளவு 
ஊழியரக்ளின் வாங்கும் சக்திலய டமம்படுத்தும், இதனால் 
வாழ்க்லகத் தரம் உயரும். டபாக்குவரத்து, மருத்துவம், கல்வி மை்றும் 
பிை குடிலம வசதிகள் எதிரக்ாலத்தில் ஊக்கம் ஹபறும். இது ஒரு ஹபரிய 
டநரம்லையான நன்லமயாக கருதப்படுகிைது.இது சமூக-

ஹபாருளாதார நடவடிக்லகலய டமம்படுத்தும்அண்லட பகுதிகளில் 

உள்ள ivities மை்றும் விலளவிக்கும் உள்டள பின்வரும் நன்லமகள் 

• டவலல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-ஹபாருளாதார நலனில் முன்டனை்ைம் 

• உடல் உள்கட்டலமப்பில் முன்டனை்ைம் 

• சமூக உள்கட்டலமப்பில் முன்டனை்ைம் 
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அத்தியாயம் 9: சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

9.0 சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

ஹசப்டம்பர ் 14, 2006 டததியிட்ட EIA அறிவிப்பின்படி; அவ்வப்டபாது 
திருத்தப்பட்டபடி, 'சுை்றுசச்ூழல் ஹசலவு பலன் பகுப்பாய்வு' பை்றிய 
இந்த அத்தியாயம் ஸ்டகாப்பிங் கட்டத்தில் பரிந்துலரக்கப்படட்ால் 
மடட்ுடம ஹபாருந்தும். 
 

பிந்லதய, சுரங்க நடவடிக்லககள், சுரங்க நடவடிக்லககள் 
நிறுத்தப்பட்ட பிைகு, சுரங்கத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி நீர ் டதக்கமாக 
பயன்படுத்தப்படும். 
 

பிந்லதய சுரங்கத்தில், திைந்தஹவளி சுரங்கங்களில் இருந்து 
ஹவளிடயறும் ஹவை்றிடங்கள் மிகப்ஹபரிய நிலத்தடி நீர ்டதக்கங்களாக 
ஹசயல்படுகின்ைன மை்றும் நிலத்தடி நீலர ஹவளிடயை்றும். இதனால், 
நீரத்்டதக்கத்லத டமம்படுத்துவது, அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீர ்
மட்டத்லத பராமரிக்கவும், பாதுகாக்கவும் உதவும். 
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அத்தியாயம் 10: சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம் (EMP) 
 

10.1 அறிமுகம் 

சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லமத் திட்டமானது, பாதகமான சுை்றுசச்ூழல் 
தாக்கங்கலள அகை்ை அல்லது ஏை்றுக்ஹகாள்ளக்கூடிய அளவிை்கு 
குலைக்க, திட்டத்லத ஹசயல்படுத்துதல் மை்றும் ஹசயல்பாட்டின் டபாது 
எடுக்க டவண்டிய தணிப்பு, டமலாண்லம, கண்காணிப்பு மை்றும் 
நிறுவன நடவடிக்லககளின் ஹதாகுப்லபக் ஹகாண்டுள்ளது. 
• ஒடட்ுஹமாத்த சுை்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு. 
• இயை்லக வளங்கள் மை்றும் நீலரக் குலைத்தல். 
• ஹதாழிலாளர ் மை்றும் மக்களின் பாதுகாப்பு, நலன் மை்றும் நல்ல 

ஆடராக்கியம். 
• அலனத்து கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககளின் திைம்பட 

ஹசயல்பாட்லட உறுதி ஹசய்யவும். 
• சாத்தியமான டபரழிவுகள் மை்றும் விபத்துகளுக்கு எதிராக 

விழிப்புணரவ்ு. 
• ஒடட்ுஹமாத்த மை்றும் நீண்டகால தாக்கங்கலள கண்காணித்தல். 
• அலனத்து கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககளின் திைம்பட 

ஹசயல்பாட்லட உறுதி ஹசய்யவும். 
• கழிவு உை்பத்தி மை்றும் மாசுபாடு. 
• விரிவாக்கத் திட்டத்தில் பல்டவறு ஹசயல்பாடுகளால் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சூழலின் கூறுகள், தை்டபாலதய சுை்றுசச்ூழல் 
டமலாண்லமத் திட்ட முகவரிகளின் நியாயமான பயன்பாடு. 

 

முன்ஹமாழியப்படட் திட்டத்தில் ஹசயல்படுத்தப்படும் சுை்றுசச்ூழல் 
டமலாண்லமத் திடட்ம், பின்வரும் தலலப்புகளின் கீழ் 
விவரிக்கப்படட்ுள்ளது: 

• காை்று தர டமலாண்லம 

• ஒலி டமலாண்லம 

• நீர ்டமலாண்லம 

• திடக்கழிவு டமலாண்லம 

• நில மீட்பு 

• பசுலம டமம்பாடு & டதாட்டம் 
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10.2 காற்றின் தை மமலாண்ரம 

ஹவவ்டவறு சுை்றுசச்ூழல் அளவுருக்களில் சுரங்கத்தின் தாக்கங்கலளக் 
குலைக்க மை்றும் CPCB யின் பரிந்துலரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 
காை்று மை்றும் நீரின் தரத்லத லவத்திருக்க, ஒரு சுை்றுசச்ூழல் 
டமலாண்லம திட்டம் (EMP) தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. இப்பகுதியில் 
சுரங்கம் டதாண்டுவதால் ஏை்படும் அலனத்து சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் 
சுை்றுசச்ூழல் பிரசச்ிலனகளுக்கு தீரவ்ு காண இது உதவும் 

 

சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லமத் திட்டமானது, சுரங்கம் அகை்ைப்பட்ட 
நிலத்தின் மீட்பு மை்றும் மறுவாழ்வு நடவடிக்லககளுடன் 
சுை்றுசச்ூழலின் பாதிப்லபக் குலைப்பதை்கான அலனத்து தடுப்பு 
மை்றும் தணிப்பு நடவடிக்லககலளயும் உள்ளடக்கியது. 
 

எக்ஸ்கடவசன், ஏை்றுதல், இைக்குதல் மை்றும் டபாக்குவரத்து 
டபான்ைலவ துகள்கலள உருவாக்கும் தனிப்படட் ஹசயல்பாடுகள் 
ஆகும். சுரங்க நடவடிக்லகயின் டபாது ஏை்படும் ஹபாதுவான காை்று 
மாசுபாடு தூசி, புலக, சல்பர ்லட ஆக்லசடு, லநட்ரஜன் லட ஆக்லசடு 
டபான்ைவை்லை உள்ளடக்கியது. இலவ மனித ஆடராக்கிய 
நிலலகளில் எதிரம்லையான விலளவுகலள ஏை்படுத்தும் ஹசறிவு, 
துகள் அளவு மை்றும் டமை்கூறிய மாசுக்களுடன் ஹவளிப்படும் கால 
அளலவப் ஹபாறுத்து. இருப்பினும், சரியான முன்ஹனசச்ரிக்லககள் 
காை்று மாசுபாட்டின் எதிரம்லையான தாக்கத்லத குலைக்க உதவும். 
 

10.2.1 காற்று மாசுபாட்டின் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

A. தூசி மாசுபாடு 

காை்றில் உள்ள முக்கிய மாசுபாடு துகள்கள் (PM10) ஆகும், இது 
பல்டவறு சுரங்க நடவடிக்லககளால் உருவாக்கப்படுகிைது. 
இருப்பினும், தூசி மாசுபாடட்ின் தாக்கத்லத குலைக்க பல்டவறு சுரங்க 
நடவடிக்லககளின் டபாது பின்வரும் நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும். 
 

அ) துரளயிடுதல் மற்றும் பவடிப்பு நடவடிக்ரககளின் மபாது 

• துலளயிடும் கருவிகளில் தூசி கவசங்கலளப் பயன்படுத்துதல் 
மை்றும் ஈரமான துலளயிடல் முலைகலளப் பின்பை்றுதல். 
• பாதகமான வானிலலயின் டபாது ஹவடிப்பலதத் தவிரக்்கவும். 
• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிக்கும் பயிை்சியின் பயன்பாடு 

இவ்வாறு, துலளயிடுதல் மை்றும் ஹவடித்தல் காரணமாக உருவாகும் 
மாசு குலைக்கப்படும். 
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b) ஏற்றுதல் மற்றும் மபாக்குவைத்து பசயல்பாட்டின் மபாது 

• கிழிந்த மை்றும் துண்டு துண்டான சாதாரணக் கல் மை்றும் 

கிராவல் லெட்ராலிக் எக்ஸ்கடவட்டர ் மை்றும் முன் முலன 

ஏை்றிலயப் பயன்படுத்தி உயரத்்தப்படட்ு டிப்பரக்ளில் 

ஏை்ைப்படும். 

• டபாக்குவரத்து மை்றும் அணுகு சாலலகளில் ஹதாடரந்்து 
தண்ணீர ்ஹதளித்தல். 

• டபாக்குவரத்து சாலலகலள அவ்வப்டபாது பராமரித்தல் 

• அலனத்து டிப்பரக்ளும் டமடல தாரப்்பாய் தாள்களால் 

மூடப்பட்டு, கசிவு ஏை்படுவலதத் தவிரக்்கும். 

• டீசல் என்ஜின்களில் இருந்து துகள்கள் மை்றும் வாயு உமிழ்லவக் 

குலைக்க அலனத்து உபகரணங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு. 

 

c) காற்று மாசுபாட்ரடக் கண்காணித்தல் 

• தரத்லத மதிப்பிடுவதை்கும், சரியான டநரத்தில் சரிஹசய்யும் 

நடவடிக்லககளுக்காகவும் அவ்வப்டபாது சுை்றுப்புை காை்றின் 

தரக் கண்காணிப்பு டமை்ஹகாள்ளப்படும். 

 

B. வாயு மாசுபாடு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

சுரங்க நடவடிக்லககளில், டீசல் என்ஜின்கள், பிை வாகனங்கள் மை்றும் 
உபகரணங்களில் இருந்து வாயு ஹவளிடயை்ைத்தின் ஒடர ஆதாரம். 
 

இயந்திரங்களின் டீசல் என்ஜின்களில் இருந்து ஹவளிடயறும் புலக 
அல்லது கண்ணுக்குத் ஹதரியாத வாயுக்களான சல்பர ் லட ஆக்லசடு, 
லநட்ரஜனின் ஆக்லசடுகள் மை்றும் எரிஹபாருளின் முழுலமயை்ை 
எரிப்பு காரணமாக எரிக்கப்படாத லெட்டராகாரப்ன்கள் 
டபான்ைவை்லைக் காணலாம். காரணங்கள் எரிஹபாருளின் தரம், 
இயந்திரத்தின் முலையை்ை ஹசயல்பாடு டபான்ைலவயாக இருக்கலாம். 
 

இயந்திரங்களின் சரியான பராமரிப்பு எரிப்பு ஹசயல்முலைலய 
டமம்படுத்துகிைது மை்றும் மாசுபாட்லடக் குலைக்கிைது. இந்த 
வாயுக்களின் விலளவு, ஹசயல்பாட்டில் உள்ள கருவியின் 
சுை்றுப்புைங்களுக்கு மடட்ுடம இருக்கும் மை்றும் அருகிலுள்ள 
சமூகத்லத பாதிக்காது. 
 

10.3 சத்தம் மற்றும் தரை அதிை்வு மமலாண்ரம 

 

10.3.1 சத்தம் குரறப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 
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• சிறிய அளவிலான ஹவடிப்பு நடத்தப்படும். 

• தாமதத்திை்கான கட்டணம் உகந்ததாக லவக்கப்படும். 

• குவாரி டவலல ஹசய்யும் பகுதியில் பணியாளரக்ள் யாரும்    

  இல்லாத மதிய உணவு டநரத்தில் (மதியம்) ஹவடிப்பு     

 நடத்தப்படும். 

• அலனத்து சுரங்க இயந்திரங்கள் மை்றும் டபாக்குவரத்து     

  வாகனங்களின் கால பராமரிப்பு 

• அலனத்து குவாரி இயந்திரங்களுக்கும் பயனுள்ள       

  லசலன்சரக்லள வழங்குதல் 

• அதிக சத்தம் உருவாக்கும் ஹசயல்பாடுகளுக்கு ஆளாகும்    

  ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு காது பிளக்குகள்/காது மஃப்கலள     

  வழங்குதல் 

• இலரசச்ல் திலரயாக ஹசயல்பட குவாரி குத்தலக எல்லலலய  

  சுை்றி அடரத்்தியான டதாட்டத்லத உருவாக்குதல். 

• வழக்கமான இலரசச்ல் கண்காணிப்பு டமை்ஹகாள்ளப்படும். 

 

10.3.2 அதிை்வு குரறப்பு 

• குத்தலகக்கு அருகாலமயில் குடியிருப்புகள் இல்லாவிட்டாலும், 

நில அதிரவ்ுகள் மை்றும் சத்தத்லத குலைந்தபட்சமாக 

லவத்திருக்கும் வலகயில் ஹவடிக்கும் முலை 

வடிவலமக்கப்படும். 

• தாமதமான ஹடட்டடனட்டரக்லளப் பயன்படுத்தி பல வரிலச 

ஹவடிப்லபப் பின்பை்றுவதன் மூலம் ஹவடிப்பின் அதிரஹ்வண் 

உகந்ததாக இருக்கும். 

• பைக்கும் பாலைக் கடட்ுப்பாடட்ுக்கு அதிக முன்னுரிலம 

ஹகாடுக்கப்படும் மை்றும் ஹவடிக்கும் முலை, ஸ்ஹடம்மிங் 

ஹநடுவரிலச, ஒரு துலளக்கு கட்டணம் டபான்ைலவ, முன்பு 

விவாதிக்கப்பட்டபடி, பைக்கும் பாலைலயக் கடட்ுப்படுத்த 

வாய்ப்புள்ளது. கூடுதலாக, ஹவடிக்கும் தண்டு டிரங்க் லலன் 

துரப்பண சில்லுகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் மை்றும் காை்று 

ஹவடிப்லப குலைந்தபட்சமாக லவத்திருக்க ஹவடட்ும். 

 

10.4 நீை் மமலாண்ரம 

10.4.1 மமற்பைப்பு நீை ்மமலாண்ரம 

மாை்ைப்படட் நிலப்பரப்பு சுரங்க குத்தலக பகுதிக்குள் வடிகால் 
மாை்றும். இருப்பினும், சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு ஹவளிடய 
நிலப்பரப்பு அல்லது வடிகால் அலமப்பில் எந்த மாை்ைமும் இருக்காது. 
இருப்புக்கள் தீரந்்த பிைகு சுரங்க நடவடிக்லககளின் முடிவில், 
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அப்பகுதி ஏை்றுக்ஹகாள்ளக்கூடிய அளவிலான சுய-நிலலயான 
சுை்றுசச்ூழல் அலமப்புக்கு மீட்டலமக்கப்படும், இது டமல் ஹபஞ்சுகள் 
மை்றும் பாதுகாப்பு மண்டலம் மை்றும் குத்தலக காலத்தின் முடிவில் 
சுரங்க குழிகலள உருவாக்குகிைது. ஹபாருத்தமான சாய்வு மை்றும் 
டவலிகள் அலமக்கப்பட்ட எல்லலகளுடன் நீர ் டதக்கமாக 
மாை்ைப்படும் 

 

சுரங்க நடவடிக்லகக்கு டமை்பரப்பு நீர ் பயன்படுத்தப்படாது. டமலும், 
குவாரியில் இருந்து டமை்பரப்பு நீரந்ிலலகளில் ஹவளிடயை்ைம் 
இருக்காதுகுவாரி மை்றும் அலதச ்சாரந்்த ஹசயல்பாடுகளில் கழிவு நீர ்
உை்பத்தி இல்லல. எனடவ டமை்பரப்பு நீரில் எந்த பாதிப்பும் ஏை்படாது. 
குவாரி அலுவலகம் மை்றும் தங்குமிடங்களில் இருந்து வீடட்ுக் 
கழிவுகள் மடட்ுடம உை்பத்தி ஹசய்யப்படும். வீடட்ுக் கழிவுகள் ஹசப்டிக் 
டடங்கில் ஹவளிடயை்ைப்படட்ு அலதத் ஹதாடரந்்து ஊைலவக்கப்படும். 
பிதவிர, லமன்ட் அவுட் ஹமட்டீரியலில் நசச்ுத் தனிமம் இருக்காது, இது 
நிலத்தடி/டமை்பரப்பு நீலர மாசுபடுத்தும். 
 

10.4.2 நிலத்தடி நீை் மமலாண்ரம 

இப்பகுதியில் உள்ள நீர ் டகாலட காலத்தில் 67m மை்றும் 
மலழக்காலத்தில் 63m ஆகும், இது அருகில் உள்ள ஆழ்துலள கிணறுகள் 
மை்றும் ஏை்கனடவ உள்ள தனியார ் ஆழ்துலள கிணறுகளில் இருந்து 
ஹபைப்பட்ட தரவு மூலம் குத்தலக பகுதி முழுவதுமாக பாரிய 
சாரட்னாலகட் உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டிருக்கும். அதனால் நிலத்தடி 
நீர ் பிரசல்ன வராது. இதனால், சுரங்க நடவடிக்லககள் நிலத்தடி நீரில் 
குறுக்கிடாது. 
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10.4.3 கழிவு நீை ்மமலாண்ரம 

• குவாரி அலுவலகத்தில் இருந்து ஹவளிடயறும் வீடட்ுக் கழிவு நீலர 

அகை்ை ஹசப்டிக் டடங்க் மை்றும் ஊைலவக்கும் குழி 

ஏை்படுத்தப்படும். 

• சுரங்கப் பள்ளத்தில் மலழநீர ் நுலழவலதத் தடுக்க மாலல 

வடிகால்கள் அலமக்கப்படும். 

• வண்டல் மண்லண தடுத்து நிறுத்தும் இடங்களில் ஹதாட்டிகள் 

அலமத்தல். 

• சுரங்கக் குழியில் விழும் மலழநீர ் கீழ் ஹபஞ்சுகளில் 

டசகரிக்கப்படட்ு தூசிலய அடக்குவதை்கும் டதாட்டத்துக்கும் 

பயன்படுத்தப்படும். 

• நிலத்தடி நீரின் தரம் குறித்து ஹதாடரந்்து கண்காணிப்பு 

டமை்ஹகாள்ளப்படும். 

 

10.4.4 நீை ்பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் 

• நீைின் உகந்த பயன்பாடு 

ஆரம்பத்தில், குவாரி குழி நீரிலிருந்து (கிலடக்கும் டபாது) மை்றும் 

அருகிலுள்ள ஆழ்துலள கிணறுகள் மூலம் டடங்கரக்ள் மூலம் தண்ணீர ்

ஹபைப்படும். குடிநீர ்டதலவக்கு அருகில் உள்ள டபாரஹ்வல்லில் இருந்து 

தண்ணீர ்சப்லள ஹசய்யப்படும். 

 

• நீை் மறுசுழற்சி 

கழிவு நீர ் உருவாக்கம் திட்டமிடப்படவில்லல. குவாரி அலுவலகத்தில் 

இருந்து ஹவளிடயறும் வீடட்ுக் கழிவு நீலர அகை்றுவதை்கு ஹசப்டிக் 

டடங்குகள் மை்றும் ஊைலவக்கும் குழிகள் வழங்கப்படும், அடத சமயம் 

மலழக்காலத்தில் அதாவது பருவமலழயின் டபாது சுரங்கக் குழியில் 

விழும் மலழநீலர கீழ் ஹபஞ்சுகளில் டசகரித்து தூசிலய 

அடக்குவதை்கும் டதாட்டத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

 

• மரழநீை் மசகைிப்பு 

குவாரி நிரவ்ாகம், அருகிலுள்ள கிராமங்களில் உள்ள ஹபாதுக் 

கட்டிடங்களில் மலழநீலர டசகரிக்கவும், கிலடக்கக்கூடிய ஆழ்துலள 

கிணறு/ குழாய் கிணறு மூலம் நிலத்திை்கு சாரஜ்் ஹசய்யவும் உள்ளூர ்

கிராம பஞ்சாயத்துகளின் முன் அனுமதியுடன் டமை்கூலர அறுவலட 

கட்டலமப்புகலள அலமக்கும். டமலும், லமனட் அவுட் குழியில் 

உருவாக்கப்பட்ட நீரத்்டதக்கம், அருகிலுள்ள கிராம மக்களுக்கு கூடுதல் 

நீர ் ஆதாரமாக ஹசயல்படுவடதாடு, அப்பகுதியின் நிலத்தடி 

நீரம்ட்டத்லத மீட்ஹடடுக்கவும் உதவும். இந்த ஹகாத்து மலழ நீலரச ்
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டசகரிக்கும் திைன் ஹகாண்டது2582m3/ஆண்டுசுரங்கம் அல்லாத 

குழிகளில் மை்றும் தூசிலய அடக்குவதை்கும் டதாட்டத்திை்கும் 

பயன்படுத்தப்படும். 

 

10.5 திடக்கழிவு மமலாண்ரம 

குத்தலக பகுதிக்குள் டமல் மண் அல்லது கீழ்நிலல இல்லல. 
டதாண்டப்படட் ஹமாத்த ROM விை்பலனயானது; எனடவ, மீட்பு 100% 
ஆகும். 
 

10.6 நில மீட்பு 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட முை்டபாக்கான குவாரி மூடல் திட்டத்தின்படி நில 
மீட்பு டமை்ஹகாள்ளப்படும். சுரங்கம் அகை்ைப்படட் பகுதி நீரந்ிலலயாக 
டமம்படுத்தப்படும், இது மலழ நீர ் டசகரிப்பு அலமப்பாகச ்
ஹசயல்படட்ு அருகிலுள்ள பகுதியில் நீரம்ட்டத்லத அதிகரிக்க 
உதவுகிைது. பாதுகாப்பு மண்டலம் மை்றும் டமல் ஹபஞ்சுகள் முழுவதும் 
டதாட்டம் டமை்ஹகாள்ளப்படும். 
 

10.7 பசுரம அைண் மமம்பாடு 

பசுலம அரண் மை்றும் டதாட்டம் குத்தலக பகுதியில் பசல்ச 
ஹபல்ட்லட வழங்குவதை்கும், அழகியல் டதாை்ைத்லதக் 
ஹகாடுப்பதை்கும், தப்பிடயாடிய உமிழ்லவ நீக்குவதை்கும், சத்தத்தின் 
தாக்கத்லதக் கடட்ுப்படுத்துவதை்கும், கருத்தியல் கட்டத்தில், பசுலமப் 
பட்லட / டதாட்டம் டமை்ஹகாள்ளப்படும் பாதுகாப்பு மண்டலம் மை்றும் 
0.25 ஹெக்டடர ் பரப்பளவு ஹகாண்ட குழியின் டமல் ஹபஞ்சுகளில் 
உருவாக்கப்பட்டது. ஒரு ஹெக்டடர ் நிலத்தில் 1100 மரக்கன்றுகள் 
நடப்படும். 
 

10.8 கூட்டாண்ரம சமூகப் பபாறுப்பு 

குவாரி நிரவ்ாகம் உள்ளூர ் பஞ்சாயத்துக்கு ஆதரவளிப்பதுடன், 
இப்பகுதியில் உள்ள ஹபாது வசதிகளின் டமம்பாட்டிை்கு மை்ை வலக 
உதவிகலளயும் வழங்கும். குவாரி நிரவ்ாகம் அருகிலுள்ள 
கிராமங்களில் இருந்து அலர திைன் மை்றும் திைலமயை்ை 
ஹதாழிலாளரக்லள நியமிக்கும். ஒடட்ுஹமாத்த விலளவு ஊழியரக்ளின் 
வாங்கும் சக்திலய டமம்படுத்தும், இதனால் உயரந்்த வாழ்க்லகத் 
தரம். சிைந்த கல்வி, டமம்படுத்தப்பட்ட சுகாதாரம் மை்றும் சுகாதார 
வசதிகள், வீடட்ுவசதி மை்றும் நுகரட்வார ் ஹபாருட்கலள வாங்குதல். 
டபாக்குவரத்து, மருத்துவம், கல்வி மை்றும் பிை குடிலம வசதிகள் 
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எதிரக்ாலத்தில் ஊக்கம் ஹபறும். இது ஒரு ஹபரிய டநரம்லையான 
நன்லமயாக கருதப்படுகிைது. 
 

10.9 பதாழில்துரற சுகாதாைம், பதாழில் அபாயங்கள் மற்றும் 
பாதுகாப்பு 

சுரங்கங்களில் பணி நிலலலமகள் சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர ்
ஹஜனரல் (DGMS) சட்டங்களால் நிரவ்கிக்கப்படுகிைது. சுரங்கச ்
சட்டத்தின் வழிகாடட்ுதல்களின்படி, நிரவ்ாகம் டதலவயான அலனத்து 
முன்ஹனசச்ரிக்லக நடவடிக்லககலளயும் எடுக்கும். குத்தலக 
பகுதிக்குள் சாதாரண சுகாதார வசதிகள் வழங்கப்படும். நிரவ்ாகம் 
அவ்வப்டபாது ஹதாழிலாளரக்ளின் சுகாதாரப் பரிடசாதலனலய 
டமை்ஹகாள்ளும். 
 

சுரங்கங்களில் ஈடுபடும் ஹதாழில்சார ் அபாயங்கள் தூசி மாசுபாடு, 
ஒலி மாசுபாடு மை்றும் நகரும் ஹபல்ட் கன்டவயரக்ளால் ஏை்படும் 
காயங்கள், உபகரணங்கள் மை்றும் உயரமான இடங்களிலிருந்து 
விழுதல் ஆகியவை்றுடன் ஹதாடரப்ுலடயது. DGMS இந்த ஹதாழில்சார ்
அபாயங்களுக்கு எதிரான பாதுகாப்பிை்கு டதலவயான 
வழிகாடட்ுதல்கலள வழங்கியுள்ளது. நிரவ்ாகம் இந்த 
வழிகாடட்ுதல்கலள கண்டிப்பாக பின்பை்றும். ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு 
டதலவயான அலனத்து முதலுதவி மை்றும் மருத்துவ வசதிகளும் 
ஹசய்து தரப்படும். குவாரியானது சரியான தீ பாதுகாப்பு மை்றும் 
தீயலணப்பு கருவிகளுடன் நன்கு ஹபாருத்தப்பட்டிருக்கும். அலனத்து 
ஆபடரட்டரக்ள் மை்றும் ஹமக்கானிக்குகள் தீலய அலணக்கும் 
கருவிகலளக் லகயாள பயிை்சி அளிக்கப்படுவாரக்ள். டமலும் 
ஆபத்தான பகுதிகளில் பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு டதலவயான 
அலனத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களான ஹெல்ஹமட், பிரதிபலிப்பு 
ஜாக்ஹகடட்ுகள், பாதுகாப்பு கண்ணாடிகள், காது பிளக்ஸ், காதணிகள் 
டபான்ைலவ வழங்கப்படும். 
 

10.10 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டத்திற்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு 

பல்டவறு சுை்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு மை்றும் கடட்ுப்பாடட்ு 
நடவடிக்லககளுக்கான சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லம திட்டத்தின் 
விவரங்கள் மை்றும் மூலதனம் மை்றும் வருடாந்திர ஹதாடரச்ச்ியான 
ஹசலவு ஆகியலவ அட்டவலண 10.1 இல் ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளன.  
 

அட்டவரண 10.1: EMP ஐ பசயல்படுத்துவதற்கான பட்பஜட் 
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வ. 
எண் 

பபாருளின் விளக்கம் 

மூலதன 
பசலவு 

(ரூ.) திட்ட,ம்- 
1 

மூலதன 
பசலவு 

(ரூ.) திட்ட,ம்- 
2 

1 காை்று மாசு கடட்ுப்பாடு -  
ஹகாண்டு ஹசல்லும் சாலல 
மை்றும் டதாட்டங்களில் தண்ணீர ்
ஹதளித்தல் 

52,000 52,000 

2 நீர ்மாசு கடட்ுப்பாடு  
(குடிடயறும் ஹதாட்டி, காரல்ாண்ட் 
வடிகால்கள் டபான்ைலவ) 

18,000 18,000 

3 இலரசச்ல் நிலல கண்காணிப்பு 2,000 2,000 

4 தலர அதிரவ்ு டசாதலன 4,000 4,000 

பமாத்த EMP பசலவு 76,000 76,000 

ஐந்து வருடங்களுக்கான பமாத்த EMP 
பசலவு 

3,80,000 3,80,000 

 

10.11 முடிவுரை 

விவாதிக்கப்பட்டபடி, அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் பல்டவறு 
மாசுகலள கடட்ுப்படுத்த டபாதுமான தடுப்பு நடவடிக்லககள் 
எடுக்கப்படும் என்பதால், இத்திடட்ம் அப்பகுதியின் சூழலியல் மீது 
குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத ஏை்படுத்த வாய்ப்பில்லல என்று 
உறுதியாகக் கூைலாம். அப்பகுதிலயச ் சுை்றியுள்ள பசுலமப் பட்லட 
டமம்பாடு ஒரு பயனுள்ள மாசுக்கட்டுப்பாடட்ு உத்தியாகவும், அடத 
டபால் சுரங்கத்தால் ஹவளியிடப்படும் மாசுகலளக் கடட்ுப்படுத்தவும் 
எடுத்துக் ஹகாள்ளப்படும். 
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அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 

 

11.1 அறிமுகம் 

கடட்ுமானத் ஹதாழிலுக்கு சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் முக்கிய 

டதலவ. இந்த EIA அறிக்லக, சிவன்மலல கிராமம், காங்கயம் 

தாலுக்கா, காங்கயம் தாலுக்கா, சிவன்மலல கிராமம் மை்றும் தமிழ் 

ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள 8.15 ஹெக்டடர ் பரப்பளலவக் ஹகாண்ட 2 

முன்ஹமாழியப்பட்ட மை்றும் தை்டபாதுள்ள 1 குவாரிகலளக் ஹகாண்ட 

சிவன்மலல சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் குவாரிகளின் அலனத்து 

முன்ஹமாழியப்பட்ட மை்றும் தை்டபாதுள்ள குவாரிகளின் ஒடட்ுஹமாத்த 

சுலமகலளக் கருத்தில் ஹகாண்டு தயாரிக்கப்பட்டது. MoEF & CC 

அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்பட்ட கிளஸ்டர ் பகுதி 2269(இ), ஜூலல 1, 

2016 டததியிட்டது. 

 

இந்த EIA அறிக்லக ToR ஹபைப்பட்ட வீடிடயாவிை்கு இணங்கத் 

தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது - 

• கடிதம் எண் SEIAA/TN/F.No.8450/SEAC/ToR-997/2021 டததி: 28.07.2021 P1 

க்கான; 

• கடிதம் எண். SEIAA- SEIAA/TN/F.No.8408/SEAC/ToR-974/2021 டததி 

:05.07.2021 P2க்கான 

அடிப்பலடக் கண்காணிப்பு ஆய்வு அக்டடாபர ் - டிசம்பர ் 2021 

காலகட்டத்தில் டமை்ஹகாள்ளப்பட்டது, இந்தத் திடட்ங்களால் ஏை்படும் 

ஒடட்ுஹமாத்த பாதிப்புகலளக் கருத்தில் ஹகாள்வதை்காக இந்தத் EIA 

மை்றும் EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது, ஒடட்ுஹமாத்த 

சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஆய்வு டமை்ஹகாள்ளப்படுகிைது, அலதத் 

ஹதாடரந்்து ஒரு தயாரிப்பு அந்த பாதகமான தாக்கங்கலள குலைக்க 

தனித்தனியாக விரிவான சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லம திட்டம் (EMP). 

 

"தமிழ்நாடு SEIAA இலிருந்து சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வழங்குவதற்கான பபாது விசாைரணரய மமற்பகாள்வதற்காக 

ToR வழங்கப்பட்ட மற்றும் நிரலயான ToR அடிப்பரடயில் 

தயாைிக்கப்பட்ட வரைவு EIA அறிக்ரக" 

 

அட்டவரண 11.1: திட்ட முன்பமாழிபவைின் விவைங்கள் 

குத்தரகதாைை் 
பபயை் 

திரு.K.முருகசாமி திரு.V.மருதாசச்லம் 

தந்ரதயின் 

பபயை் 
திரு.கருப்பன்ன கவுண்டர ் திரு.டவலுசாமி 
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முகவைி எண்.223, மருத்துவமலன 

சாலல, 

ஊத்துக்குளி டவுன், 

ஊத்துக்குளி தாலுகா, 

திரிப்பூர ் மாவட்டம் – 638 

751 

157, கருலணப்பாலளயம் 

பிரிவு, 

ஹசங்டகாண்டாம்பாலளயம், 

முத்தியடனரிசச்ல், 

திருப்பூர ்– 638 701 

அரலமபசி 

எண் 

              98652 60309              93457 733397 

மின்னஞ்சல் jayasakthibluemetals@gmail.com maruthachalamv333@gmail.com 

திட்ட 
இருப்பிடம் 

S.F. Nos. 1258 (Part) 

சிவன்மலல கிராமம், 

காங்கயம் தாலுக்கா, 

திருப்பூர ் மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு. 

S.F. Nos. 1259/3 சிவன்மலல 

கிராமம், காங்கயம் 

தாலுக்கா, திருப்பூர ்

மாவடட்ம், தமிழ்நாடு. 

 

அட்டவரண 11.2: 500 M சுற்றளவிற்குள் குவாைி விவைங்கள் 

வ. 

எண் 

குத்தரகதாைைின் 

பபயை் 
புல  

எண் 

பைப்பளவு 

(Ha) 

குத்தரக 

 காலம் 

நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

1. திருமதி.M.சரஸ்வதி 1284/2 (P), 

1284/4 

2.13.0 09.04.2018 – 

08.04.2023 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் 

1.   திரு.K.முருகசாமி 1258 (Part)  1.960 - 

2. திரு.V.மருதாசச்லம் 1259/3 2.025                       - 

3. Thiru.C.ராம்ஜி 1286/1 2.035                       - 

பைப்பளவு               8.150  

 

 

அட்டவரண 11.3: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

வ. 

எ
ண் 

விவைங்கள் விளக்கம் 

1 திட்டத்தின் வலக சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி 

2 
குவாரி பகுதி 

பயன்படுத்தப்படட்து 
8.15.0 ஹெக்டர ்

3 திட்ட இடம் 
தமிழ்நாடு, திருப்பூர ்மாவடட்ம், காங்கயம் தாலுக்கா, 

சிவன்மலல கிராமத்தின் SF எண்கள் 1258 (Part) & 1259/3 

4 
குவாரி இடம் 

இயக்கப்படட்து 
அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 
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வ. 

எ
ண் 

விவைங்கள் விளக்கம் 

WGS 1984 தரவு 

Project 1 11°01'01.86"N to11°01'08.33"N 77°30'36.99"E to 

77°30'41.37"E 

Project 2 11°01'02.51"N to11°01'10.46"N 77°30'34.84"E to 

77°30'38.04"E 

5 டடாடபா தாள் எண் 58 E/12 

6 

புவியியல் 

இருப்புக்கள் 
சாதாைண கல் கிைாவல் 

பவதை்டு 
ைாக் 

Project 1 3,88,000 மீ3 38,800 மீ3 38,800 மீ3 

Project 2 5,72,475 மீ3 15,544 மீ3 15,726 மீ3 

7 

சுரங்க லகயிருப்பு 

மை்றும் ஆண்டு 

வாரியான உை்பத்தி 

சாதாைண கல் கிைாவல் 
பவதை்டு 

ைாக் 

Project 1 1,81,860 மீ3 29,736 மீ3 26,676 மீ3 

Project 2 1,78,250 மீ3 11,100 மீ3 10,500 மீ3 

8 குத்தலக காலம் 5 ஆண்டுகள் 

9 

சராசரி கடல் 

மட்டத்திை்கு டமல் 

தளம் உயரம் 

334 மீ AMSL 

10 

முன்ஹமாழியப்படட் 

திட்ட தளத்தில் நில 

பயன்பாடு 

படட்ா நிலம் 

நிலப்பரப்பு: தாவரங்கள்/பயிரிடுவதை்கு ஏை்ைதாக 

இல்லாத தரிசு நிலம் 

11 தள நிலப்பரப்பு 
தட்லடயான நிலப்பரப்பு, சாய்வு வடக்குப் பகுதிலய 

டநாக்கி ஹமன்லமயாக இருக்கும். 

12 

சுரங்கத்தின் இறுதி 

ஆழம் திடட்ம் -1 

தலர மட்டத்திை்கு கீடழ 24 மீ 

(2 மீ கிராவல் + 2 மீ ஹவதரட்ு ராக் + 20 மீ சாதாரண கல்) 

சுரங்கத்தின் இறுதி 

ஆழம் திடட்ம் -2 

தலர மட்டத்திை்கு கீடழ 39 மீ 

(2 மீ கிராவல் + 2 மீ ஹவதரட்ு ராக் + 35 மீ சாதாரண கல்) 

13 

தை்டபாதுள்ள குழி 

அளவு திட்டம் - 1 
- 

தை்டபாதுள்ள குழி 

அளவு திட்டம் - 2 
134m (L) x 70m (W) x 14m (D) 

14 

இறுதி குழி 

பரிமாணம் திடட்ம் - 
1 

179மீ (L) x 86 மீ (W) x 24மீ (D) 

இறுதி குழி 

பரிமாணம் திடட்ம் - 
2 

241மீ (L) x 76 மீ (W) x 39மீ (D) 

15 
காலநிலல 

நிலலலமகள் 

IMD தரவு, திருப்பூர ்(1971-2000) 

• சராசரி சுை்றுப்புை காை்று ஹவப்பநிலல - 42 o C முதல் 

21 o C வலர 

• ஆண்டு மலழ - 618 மி.மீ 
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வ. 

எ
ண் 

விவைங்கள் விளக்கம் 

16 
நில அதிரவ்ு 

மண்டலம் 

நில அதிரவ்ு அடிப்பலடயில், இந்தப் பகுதி IS-1893 (பகுதி-

1)-2002 இன் படி மண்டலம்-III இன் கீழ் 

வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனடவ, நில அதிரவ்ு 

ரீதியாக அந்த இடம் அதிக டசத அபாய மண்டலம். MSK 

அளவுடகால் VII உடன். 

17 
அருகில் உள்ள 

சாலல 

கிராமம் (இட்டடரி) சாலல, பயன்படுத்தப்பட்ட 

பகுதியின் வடக்குப் பகுதியில் அலமந்துள்ளது, இது 

காங்கயம் சாலலயில் கிழக்குப் பகுதியில் 3.58 கிமீ 

ஹதாலலவில் இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

18 

அருகிலுள்ள 

மாநில/டதசிய 

ஹநடுஞ்சாலல 

• NH- 81: திருசச்ி – டகாலவ  வலர 3.60 கிமீ, ஹதை்கு 

• SH-172: காங்டகயம் – திருப்பூர ்சாலல – 2.86 கி.மீ 

வடகிழக்கு 

• SH – 83A பழனி – ஈடராடு சாலல – 5.80 கி.மீ ஹதை்கு 

19 
அருகிலுள்ள ரயில் 

நிலலயம் 

• ஊத்துகுளி ரயில் நிலலயம்: 16.9, வடடமை்கு 

திலசயில் 

20 
அருகிலுள்ள விமான 

நிலலயம் 
டகாயம்புத்தூர ்விமான நிலலயம்: 51 கிமீ, டமை்கு 

21 

அருகில் உள்ள 

கிராமம்/ஹபரிய 

நகரம் 

• சிவன்மலல – 3.43 கி.மீ வடகிழக்கு 

• காங்டகயம் – 5.20 கி.மீ ஹதன்கிழக்கு 

22 

அருகிலுள்ள நகரம், 

நகரம், மாவட்டத் 

தலலலமயகம் 

மை்றும் ஹதாலலவில் 

கி.மீ. 

• காங்டகயம் – 5.20 கி.மீ ஹதன்கிழக்கு 

• திருப்பூர ்– 20.16 கி.மீ வடடமை்கு 

23 

சுை்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிைன் 

மண்டலம் 

குவாரி குத்தலகப் பகுதியிலிருந்து 10மீ சுை்ைளவுக்குள் 

வனவிலங்கு சரணாலயம், டதசியப் பூங்கா அல்லது 

உயிரக்்டகாளக் காப்பகம் இல்லல. 

24 

ஒதுக்கப்பட்ட/பாது
காக்கப்படட் 

காடுகள் 

குவாரி குத்தலகப் பகுதியிலிருந்து 10மீ சுை்ைளவுக்குள் 

வனவிலங்கு சரணாலயம், டதசியப் பூங்கா அல்லது 

உயிரக்்டகாளக் காப்பகம் இல்லல. 

25 
வரலாை்று/சுை்றுலா 

இடங்கள் 

குவாரி குத்தலக பகுதியிலிருந்து 300மீ சுை்ைளவுக்குள் 

எதுவும் இல்லல 

26 அருகில் உள்ள மலல சிவன்மலல – 3.60 கி.மீ வடகிழக்கு 

27 
அருகிலுள்ள 

நீரந்ிலலகள் 

நீை்நிரலகள் தூைம் (கிமீ) திரச 

பரிமுக்குளம் பிரதான 

கால்வாய் 

1.99 ஹதன்கிழக்கு 

ஹநாய்யல் ஆறு 9.69 வடகிழக்கு 

நிலல கலர ஓலட 9.23 ஹதை்கு 

காலரக்காட்டு புதூர ்

ஏரி 
7.02 வடகிழக்கு 
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வ. 

எ
ண் 

விவைங்கள் விளக்கம் 

ஒரத்துப்பாலளயம் 

நீரத்்டதக்கம் 

10.48 வடகிழக்கு 

மாணிக்கபுரம் குளம் 13.67 வடடமை்கு 

28 
அருகில் உள்ள 

மருத்துவமலன 
• காங்கயம் :6.0  கிமீ, ஹதன்கிழக்கு 

29 

குவாரி இடத்லதச ்

சுை்றி 500மீ 

சுை்ைளவில் உள்ள 

மை்ை குவாரிகளின் 

விவரங்கள் 

முன்ஹமாழியப்படட் திட்ட தளத்தில் இருந்து 500மீ 

சுை்ைளவில் பின்வரும் குவாரிகள் அலமந்துள்ளன. 

விவரங்கள்: 

லகவிடப்படட் குவாரி  – 1 (1.95.5 ஹெக்டடர)் 
தை்டபாதுள்ள குவாரி  – 1 (2.13.0 ஹெக்டடர)் 

முன்ஹமாழியப்படட் குவாரி – 3  (6.05.0 ஹெக்டடர)் 

500மீ சுை்ைளவில் தை்டபாதுள்ள மை்றும் 

முன்ஹமாழியப்படட் குவாரியின் ஹமாத்த பரப்பளவு 

8.15.0 ஹெக்டடர ்ஆகும். திடட்ம் கிளஸ்டர ்சூழ்நிலலயின் 

கீழ் வருகிைது. 

30 மனித சக்தி 
குவாரி ஹசயல்பாடட்ிை்கு முன்ஹமாழியப்படட் ஹமாத்த 

பணியாளரக்ள் 25 டபர.் 

31 
நீர ்டதலவ மை்றும் 

ஆதாரம் 

தண்ணீர ்விை்பலனயாளரக்ள் மை்றும் அருகிலுள்ள 

ஆழ்துலள கிணறு மூலம் 7.2 KLD க்கு ஹமாத்த தண்ணீர ்

டதலவ. 

32 அதிக சுலம / கழிவு 
கிராவல் மை்றும் ஹவதரட்ு கிராவல் உருவாக்கம் 

வடிவத்தில் அதிக சுலம 

33 திட்டத்தின் ஹசலவு 

திட்ட பசலவு: - திட்டம் - 1 

A. திட்டச ்ஹசலவு  = ரூ. 37,21,000 /- 

B. EMP ஹசலவு   = ரூ. 3,80,000/- 

ஹமாத்த திட்டச ்ஹசலவு (A+B) = ரூ. 41,01,000 /- 

CER ஹசலவு (2.0%)  = ரூ. 82,000 /- 

பமாத்த பசலவு  = ரூ. 41,83,000 /- 

திட்ட பசலவு: - திட்டம் - 2 

A. திட்டச ்ஹசலவு  = ரூ. 38,53,000/- 

B. EMP ஹசலவு   = ரூ. 3,80,000/- 

ஹமாத்த திட்டச ்ஹசலவு (A+B) = ரூ. 42,33,000/- 

CER ஹசலவு (2.0%)  = ரூ. 85,000 /- 

பமாத்த பசலவு  = ரூ. 43,18,000/- 

 

11.1.1 சட்டப்பூை்வ விவைங்கள் P1 

• முன்ஹமாழிந்தவர ் சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி 
குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்தார ்டததி: 12.03.2021 

• துல்லியமான பகுதி தகவல் ஹதாடரப்ு கடிதத்லத மாவடட் 

ஆட்சியர,் திருப்பூர ்Rc.No.1149/Mines/2020, Dated: 08.01.2021 
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• சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் 

தயாரிக்கப்பட்டது மை்றும் உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மை்றும் 

சுரங்கம், திருப்பூர ் மாவட்டம், Rc.No.1149/Mines/2020, Dated : 

01.02.2021 

• முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டம், 04.09.2018 & 13.09.2018 டததியிட்ட 

உத்தரவின்படி “B1” வலகயின் கீழ் வரும்: 04.09.2018 & 13.09.2018 

டததியிட்ட, மாண்புமிகு டதசிய பசுலம தீரப்்பாயம், புது தில்லி, OA 

எண். 173 இன் 2018 & OA எண், 186 இன் 2016 மை்றும் MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) டததி: 

12.12.2018 

• சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி காஹணாளிக்கு ஆதரவாளர ்ToRக்கு 

விண்ணப்பித்தார.். SEIAA/TN/F.No.8450/SEAC/ToR-997/2021, 

Date:28.07.2021 

சட்டப்பூை்வ விவைங்கள் P2 

• முன்ஹமாழிந்தவர ் சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி 
குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்தார ்டததி: 27.02.2021 

• துல்லியமான பகுதி தகவல் ஹதாடரப்ு கடிதத்லத மாவடட் 

ஆட்சியர,் திருப்பூர ்Rc.No. 1148/Mines/2020, Dated : 08.01.2021 

• சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் 

தயாரிக்கப்பட்டது மை்றும் உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மை்றும் 

சுரங்கம், திருப்பூர ் மாவட்டம், Rc.No. 1148/Mines/2020, Dated : 

01.02.2021 

• முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டம், 04.09.2018 & 13.09.2018 டததியிட்ட 

உத்தரவின்படி “B1” வலகயின் கீழ் வரும்: 04.09.2018 & 13.09.2018 

டததியிட்ட, மாண்புமிகு டதசிய பசுலம தீரப்்பாயம், புது தில்லி, OA 

எண். 173 இன் 2018 & OA எண், 186 இன் 2016 மை்றும் MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) டததி: 

12.12.2018 

• சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி காஹணாளிக்கு ஆதரவாளர ்ToRக்கு 

விண்ணப்பித்தார.். SEIAA/TN/F.No.8408/SEAC/ToR-974/2021, Date: 

05.07.2021 

 

 

 

11.2 திட்ட விளக்கம் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மை்றும் இந்த 

திட்டத்திை்கு கூடுதல் பகுதி டதலவயில்லல. முன்ஹமாழியப்பட்ட 

குவாரிகளில் இருந்து கழிவுநீர ் உை்பத்தி/ஹவளிடயை்ைம் இல்லல. 

கிளஸ்டரில் முன்ஹமாழியப்பட்ட அலனத்து குவாரிகளுக்கும் சுரங்க 
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முலை ஹபாதுவானது. ஜாக்ொம்மர ் துலளயிடுதல் மை்றும் ஹவடித்தல் 

மூலம் பிரதான பாலையிலிருந்து கணிசமான அளவு பாலைகலள 

பிரித்து, திைந்தஹவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலையில் 

டதாண்டுவதை்கு முன்ஹமாழியப்பட்டது. இரண்டாம் நிலல 

ஹவடிப்லபத் தவிரக்்க ராக் பிடரக்கரக்ள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன 

அட்டவரண 11.4: திட்டப் பகுதிக்கான தளத்தின் இரணப்பு 

அருகிலுள்ள 

சாரல 

• NH- 81: திருசச்ி – டகாலவ  வலர 3.60 கிமீ, ஹதை்கு 

• SH-172: காங்டகயம் – திருப்பூர ்சாலல – 2.86 கி.மீ வடகிழக்கு 

SH – 83A பழனி – ஈடராடு சாலல – 5.80 கி.மீ ஹதை்கு 

அருகில் உள்ள 

கிைாமம் 
• சிவன்மலல – 3.43 கி.மீ வடகிழக்கு 

அருகில் உள்ள 

நகைம் 
• காங்டகயம் – 5.20 கி.மீ ஹதன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள 

இையில்மவ 

• ஊத்துகுளி ரயில் நிலலயம்: 16.9, வடடமை்கு 

திலசயில் 

அருகிலுள்ள 

விமான 

நிரலயம் 

டகாயம்புத்தூர ்விமான நிலலயம்: 51 கிமீ, டமை்கு 

 

அட்டவரண 11.5: குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டு முரற  P1 

வ. 

எண் 
பசயல்பாடு 

Ha இல் உள்ள பகுதி 

தற்மபாது 

திட்டக் 

காலத்தின் 

முடிவு (5 

ஆண்டுகள்) 

1 குவாரிக்கு உட்படட் 
பகுதி 

Nil 1.52.0 

2 உள்கட்டலமப்பு Nil 0.01.0 

3 சாலலகள் Nil 0.02.0 

4 டதாட்டம் Nil 0.15.0 

5 பயன்படுத்தப்படாத 
நிலம் 

1.96.0 0.26.0 

பமாத்தம் 4.16.23 1.96.0 

 

 

அட்டவரண 11.5: குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டு முரற  P2 
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வ. 

எண் 
பசயல்பாடு தற்மபாது 

திட்டக் காலத்தின் 

முடிவு (5 ஆண்டுகள்) 

1 
குவாரிக்கு உட்படட் 

பகுதி 
0.82.5 1.49.0 

2 உள்கட்டலமப்பு Nil 0.01.0 

3 சாலலகள் 0.02.0 0.02.0 

4 டதாட்டம் Nil 0.17.0 

5 
பயன்படுத்தப்படாத 

நிலம் 
1.18.0 0.33.5 

பமாத்தம் 2.02.5 2.02.5 

 

 

அட்டவரண 11.6: குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் 

பசயல்பாட்டு விவைங்கள் திட்டம்- 1 

விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

சாதாைணக் 
கல் 

(5 ஆண்டு 
திட்ட காலம்) 

பவதைட்ு 
கிைாவல் 

(3 வருட 
திட்ட காலம்) 

கிைாவல் 

(3 வருட 
திட்ட காலம்) 

m3 இல் புவியியல் 
வளங்கள் 

3,88,000 m3 38,800 m3 38,800 m3 

மீ3 இல் 
சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

1,81,860 m3 26,676 m3 

29,736 m3 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

டவலல நாட்களின் 
எண்ணிக்லக 

300 நாட்கள் 

m3 இல் ஒரு நாலளக்கு 
உை்பத்தி 

121 30 33 

லாரி சுலமகளின் 
எண்ணிக்லக (ஒரு 

சுலமக்கு 6 மீ3) 

21 5 6 

சுரங்கத்தின் ஹமாத்த 
ஆழம் 

24m below ground level 

(2m Gravel + 2m Weathered Gravel + 20m Rough stone) 

 

அட்டவரண 11.6: குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் 

பசயல்பாட்டு விவைங்கள் திட்டம்- 2 
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விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

சாதாைணக் 
கல் 

(5 ஆண்டு 
திட்ட காலம்) 

பவதைட்ு 

கிைாவல் 

(3 வருட 
திட்ட காலம்) 

கிைாவல் 

(3 வருட 
திட்ட காலம்) 

m3 இல் புவியியல் 
வளங்கள் 

5,72,475 m3 15,726 m3 
15,544 m3 

மீ3 இல் 
சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

1,78,250 m3 10,500 m3 

11,100 m3 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

டவலல நாட்களின் 
எண்ணிக்லக 

300 நாட்கள் 

m3 இல் ஒரு நாலளக்கு 
உை்பத்தி 

119 12 
12 

லாரி சுலமகளின் 
எண்ணிக்லக (ஒரு 

சுலமக்கு 6 மீ3) 

20 2 

2 

சுரங்கத்தின் ஹமாத்த 
ஆழம் 

24m below ground level 

(2m Gravel + 2m Weathered Gravel + 20m Rough stone) 

 

 

 

 

 

அட்டவரண 11.7: ஆண்டு வாைியான உற்பத்தித் திட்டம் 1 

ஆண்டு சாதாைணக் கல் (மீ3) கிைாவல் (மீ3) 
பவதைட்ு 

கிைாவல் (மீ3) 

I 33370 8892 10584 

II 34500 7800 8400 

III 31360 9984 10752 

IV 41150 - - 

V 41480 - - 

ஹமாத்தம் 181860 26676 29736 

 

அட்டவரண 11.7: ஆண்டு வாைியான உற்பத்தித் திட்டம் 2 

ஆண்டு சாதாைணக் கல் (மீ3) கிைாவல் (மீ3) 
பவதைட்ு 

கிைாவல் (மீ3) 
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ஆண்டு சாதாைணக் கல் (மீ3) கிைாவல் (மீ3) 
பவதைட்ு 

கிைாவல் (மீ3) 

I 33975 3500 3700 

II 34800 3500 3700 

III 34900 3500 3700 

IV 42450 - - 

V 32125 - - 

ஹமாத்தம் 178250 10500 11100 

 

11.2.1 சுைங்க முரற 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்க முலையானது அலனத்து 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திடட்ங்களுக்கும் ஹபாதுவானது - சுரங்க முலை 

திைந்தஹவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலை ஹபஞ்ச ்

உயரத்திை்கு குலையாத ஹபஞ்ச ்அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர ்உயர ஹபஞ்லச 

உருவாக்குவதன் மூலம் முன்ஹமாழியப்படுகிைது. சாதாரணக் கல் 

என்பது ஒரு பாத்டதாலித் உருவாக்கம் மை்றும் தாய் பாலையில் இருந்து 

கணிசமான அளவு பாலைகலள பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ொமர ்

துலளயிடுதலின் மூலம் டமை்ஹகாள்ளப்படும் மை்றும் ஹவடிப்பதை்கு 

ஸ்லரி ஹவடிமருந்துகள் பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிடரக்கரஸ்் 

யூனிடட்ுடன் இலணக்கப்படட் லெட்ராலிக் எக்ஸ்டகடவட்டரக்ள் 

ஹபரிய பாலைகலள உலடத்து டதலவயான அளவு துண்டுகளாக 

உலடத்து இரண்டாம் நிலல ஹவடிப்லபத் தவிரக்்கவும், பக்ஹகட ்

யூனிடட்ுடன் இலணக்கப்படட் லெட்ராலிக் எக்ஸ்கடவட்டர ்

டிப்பரக்ளில் ரஃப் ஸ்டடாலன ஏை்ைவும், பின்னர ் கல்லல பிட்ஹெட்டில் 

இருந்து அருகிலுள்ள ஹநாறுக்கிகளுக்கு ஹகாண்டு ஹசல்லவும் 

பயன்படுத்தப்படும்.. 

 

அட்டவரண 11.8: முன்பமாழியப்பட்ட இயந்திைங்கரளப் 

பயன்படுத்துதல் 

வ.எண் வரக திட்டம் - 1 
திட்டம் 

- 2 
அளவு/திறன் 

உந்துதல் 
சக்தி 

1 ஜாக் சுத்தியல் 5 5 
1.2 மீ முதல் 

2.0 மீ 

அழுத்தப்பட்ட 
காை்று 

2 அமுக்கி 2 2 400psi டீசல் டிலரவ் 

3 

பக்ஹகட் / ராக் 
பிடரக்கர ்

யூனிட் 4 உடன் 
எக்ஸ்கடவட்டர ்

2 2 300 ஹெசப்ி டீசல் டிலரவ் 
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4 
டிப்பரக்ள் / 
டம்பரக்ள் 

3 3 20 டன் டீசல் டிலரவ் 

 

 

11.2.2 கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

• சுரங்கத்தின் வாழ்நாளின் முடிவில், டதாண்டப்படட் சுரங்கப் 

பள்ளம்/ ஹவை்றிடமானது மலழ நீலர டசகரிப்பதை்கான 

ஹசயை்லக நீரத்்டதக்கமாகச ் ஹசயல்படுவடதாடு வைட்சிக் 

காலத்தின் டதலவ அல்லது ஹநருக்கடிகலளச ்சமாளிக்க உதவும். 

• சுரங்க மூடலுக்குப் பிைகு, பாதுகாப்புத் தலட மை்றும் டமல் 

ஹபஞ்சுகள் மை்றும் தை்காலிக நீரத்்டதக்கம் ஆகியலவ 

சுை்றுசச்ூழலல டமம்படுத்தும். 

• லமன் க்டளாஷர ்என்பது ஒரு ஹதாந்தரவு ஹசய்யப்பட்ட தளத்லத 

அதன் இயை்லகயான நிலலக்குத் திரும்பச ் ஹசய்யும் அல்லது 

சுை்றுசச்ூழலில் ஏடதனும் பாதகமான விலளவுகலளத் தடுக்கும் 

அல்லது குலைக்கும் அல்லது மனித ஆடராக்கியம் மை்றும் 

பாதுகாப்பிை்கான அசச்ுறுத்தல்கலளத் தடுக்கும் அல்லது 

குலைக்கும் ஒரு ஹசயல்முலையாகும். 

• புனரவ்ாழ்வளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் 

விலங்குகளுக்கும் உடல் ரீதியாக பாதுகாப்பானலவ, புவி-

ஹதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிலலயானது, புவி-டவதியியல் ரீதியாக 

மாசுபடுத்தாத/ மாசுபடுத்தாதது மை்றும் சுரங்கத்திை்குப் 

பிந்லதய நில பயன்பாட்லடத் தக்கலவத்துக்ஹகாள்ளும் திைன் 

ஹகாண்டதாக இருக்க டவண்டும் என்படத ஹகாள்லக மூடல் 

டநாக்கங்களாகும். 

 

அட்டவரண 11.9: இறுதி குழி பைிமாணம் 

முன்பமாழிவு - பி1 

குழி 
நீளம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ) 

அகலம் 

(அதிகபட்சம்) (மீ) 
ஆழம் (அதிகபட்சம்) 

I 179 86 24 m bgl 

 

முன்பமாழிவு – பி2 

குழி 
நீளம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ) 

அகலம் 

(அதிகபட்சம்) (மீ) 
ஆழம் (அதிகபட்சம்) 

I 214 76 39 m bgl 
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படம் 11.1: பயன்படுத்தப்பட்ட குவாைி குத்தரகப் பகுதிரயக் காட்டும் கூகுள் படம் -  - P1 

 

 



 

240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 படம் 11.2: பயன்படுத்தப்பட்ட குவாைி குத்தரகப் பகுதிரயக் காட்டும் கூகுள் படம் -  - P2 
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படம் 11.2: 10 கிமீ சுற்றளரவ உள்ளடக்கிய மடாமபாஷீட் வரைபடம் 
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11.3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

CPCB வழிகாடட்ுதல்களின்படி 2021 அக்டடாபர ் முதல் டிசம்பர ்

வலரயிலான காலப்பகுதியில் திட்ட தளத்தின் அடிப்பலட நிலலலய 

மதிப்பிடுவதை்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் 

டமை்ஹகாள்ளப்பட்டன. என்விடரா ஹடக் சரவ்ீசஸ், காஜியாபாத்தில் NABL 

சான்ைளிக்கப்படட் & MoEF அறிவிக்கப்பட்ட ஆய்வகத்தால் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட குவாரி பை்றிய குறிப்புடன் சுை்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்புத் தரவு டசகரிக்கப்பட்டது. 

அட்டவரண 11.10: சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் 

வ. 

எண் 
பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

1 
சுை்றுப்புை 

காை்றின் தரம் 

PM10, SO2, NOX 

மை்றும் PM10 

இன் கனிம 

கலலவ, 

குறிப்பாக 

இலவச 

சிலிக்காவிை்கு 

24 மணிடநர மாதிரிகள், 
வாரத்திை்கு இரண்டு 

முலை மூன்று 
மாதங்களுக்கு 8 

இடங்களில். 

2 வானிலல ஆய்வு 

காை்றின் டவகம், 

காை்றின் திலச, 

ஹவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் மை்றும் 

மலழப்ஹபாழிவு 

திட்ட தளத்தில் 
ஹதாடரச்ச்ியான 

மணிடநர பதிவு (ஒரு 
சீசன்). அருகிலுள்ள IMD 

நிலலயத்திலிருந்து 
இரண்டாம் நிலல தரவு. 

3 நீர ்தரம் 

இயை்பியல் 

மை்றும் 

இரசாயன 

அளவுருக்கள். 

5 நிலத்தடி நீர ்மை்றும் 2 
டமை்பரப்பு நீர ்

இடங்களில் இருந்து 
ஆய்வுக் காலத்தில் ஒரு 
முலை டசகரிக்கப்பட்ட 

மாதிரிகலள எடுக்கவும். 

4 மண்ணின் தரம் 

இயை்பியல் 

மை்றும் 

இரசாயன 

அளவுருக்கள். 

8 இடங்களில் இருந்து 
ஆய்வுக் காலத்தில் 

ஒருமுலை 
டசகரிக்கப்பட்ட 
மாதிரிகலளப் 

பிடிக்கவும். 

5 சூழலியல் 

• தை்டபாதுள்ள 

நிலப்பரப்பு 

தாவரங்கள் 

மை்றும் 

விலங்கினங்கள் 

லமய மண்டலம் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 
ஒருமுலை கள ஆய்வு 

மூலம். இரண்டாம் நிலல 
தரவுகளும் 

டசகரிக்கப்பட்டன. 
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வ. 

எண் 
பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

(1.00.0 ஹெக்டடர)் 

& தாங்கல் 

மண்டலம் (10-

கிமீ சுை்ைளவு) 

ஆகியவை்லை 

உள்ளடக்கியது. 

• தாங்கல் 

மண்டலத்தில் 

(10-கிமீ சுை்ைளவு) 

தை்டபாதுள்ள 

நீரவ்ாழ் 

சூழலியல் நிலல. 

6 ஒலி மட்டங்கள் 

dB (A) பகல் 
மை்றும் இரவில் 

இலரசச்ல் 
அளவுகள். 

8 இடங்களில் ஆய்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுலை 

ஒவ்ஹவாரு இடத்திலும் 24 
மணிடநரத்திை்கு திட்டப் 

பகுதியிலும் அலதச ்
சுை்றியும் மணிடநர ஒலி 

அளவுகள். 

7 நில பயன்பாடு 

தை்டபாலதய 

நில பயன்பாடட்ு 

சூழ்நிலல 

ஆய்வுக் காலத்தில் 
ஒருமுலை சமீபத்திய 

ஹசயை்லகக்டகாள் 
படங்கள் மை்றும் 

தளத்தில் நிலத்தடி 
உண்லம. 

8 புவியியல் 
புவியியல் 

விவரங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 

ஒருமுலை. இரண்டாம் 

நிலல மூலங்களிலிருந்து 

டசகரிக்கப்பட்ட தரவு 

9 நீரவ்ளவியல் 

வடிகால் பகுதி 

மை்றும் 

அலமப்பு, 

நீடராலடகளின் 

தன்லம, 

நீரந்ிலல 

பண்புகள், 

ரீசாரஜ்் மை்றும் 

ஹவளிடயை்றும் 

பகுதிகள் 

டபான்ைலவ. 

முதன்லம மை்றும் 
இரண்டாம் நிலல 

ஆதாரங்களின் 
அடிப்பலடயில், ஆய்வுக் 

காலத்தில் ஒருமுலை. 
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வ. 

எண் 
பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

10 

சமூக-

ஹபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

மக்கள்ஹதாலக, 

மக்கள்ஹதாலக 

இயக்கவியல், 

உள்கட்டலமப்பு 

வளங்கள், 

சுகாதார நிலல, 

ஹபாருளாதார 

வளங்கள் 

டபான்ை சமூக-

ஹபாருளாதார 

அம்சங்கள். 

முதன்லம மை்றும் 
இரண்டாம் நிலல 

ஆதாரங்களில் இருந்து 
(2011 இன் இந்திய மக்கள் 

ஹதாலகக் 
கணக்ஹகடுப்பின் 

சுருக்கங்கள் 
டபான்ைலவ) ஆய்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுலை. 

 

11.3.1 நிலச ்சூழல் 

வ.எண் நிரல I நிரல -II 
பகுதி 

(கிமீ2) 

சதவிதம் 

(%) 

1 
கட்டப்படட் 

நிலம் 
கட்டப்படட் நிலம் 

27.145 8.64 

2 
விவசாய 

நிலம் 

பயிரக்ள் - பயிரிடப்படட்  

 

 

195.49 62.22 

பயிரிடப்படாதலவ 
21.98 6.99 

 

3 
தரிசு நிலம் 

ஸ்க்ரப்/புதர ் 24.18 7.69 

டதாட்டம் 42.14 13.41 

4 நீர ்நிலல நீர ்நிலல 2.01 0.64 

5 மை்ைலவகள் சுரங்க நிலம் 1.22 0.39 

பமாத்தம் 314.165 100 

 

குழும குவாரி பகுதியின் 3.98.5 ஹெக்டடர ்ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ஹமாத்த 

சுரங்கப் பகுதியில் 5.3% பங்களிக்கிைது. சுரங்க நடவடிக்லககளின் 
இந்த சிறிய சதவீதம் சுை்றுசச்ூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத 
ஏை்படுத்தாது. 
 

11.3.2 மண் சூழல் 

• • மண் மாதிரிகளின் pH 7.71 முதல் 8.52 வலர மாறுபடுகிைது, இது 

சை்று கார மண்லணக் குறிக்கிைது 
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• • மண் மாதிரிகளின் ஹமாத்த அடரத்்தி 0.86 முதல் 1.22 g/cm3 வலர 

மாறுபடுகிைது 

• • மண் மாதிரிகளில் உள்ள கரிமப் ஹபாருட்கள் 1.48 முதல் 1.98% 

வலர டவறுபடுகின்ைன 

• • மண் மாதிரிகளில் ஹமாத்த லநட்ரஜன் 155 முதல் 193 மி.கி/கி.கி 

வலர மாறுபடுகிைது 

• • மண் மாதிரிகளில் நீர ் தாங்கும் திைன் (WHC) 43.8 முதல் 46.5 

வலர மாறுபடுகிைது. 

• மண் மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு முடிவுகளிலிருந்து, மண் 

குலைவாக இருந்து நடுத்தர வளமானதாகவும், குலைந்த 

உை்பத்தித் திைன் ஹகாண்டதாகவும் காணப்பட்டது. ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ள மண்ணுக்கு கருவுறுதல் நிலலலய 

டமம்படுத்தவும் பயிர ் உை்பத்திலய அதிகரிக்கவும் கூடுதல் 

உரங்கள் டதலவப்படுகின்ைன. இது நுண்ணூட்டசச்த்தின் 

டமாசமான அளலவயும் குறிக்கிைது. கரிமப் ஹபாருட்கள் 1.48 

முதல் 1.98% வலர காணப்பட்டது, இது மண்ணில் மிதமான கரிம 

உள்ளடக்கத்லதக் குறிக்கிைது. ஒடட்ுஹமாத்தமாக, அப்பகுதியில் 

உள்ள மண்ணின் தரம், மிதமான உை்பத்தித்திைனுடன் நடுத்தர 

முதல் நியாயமான வளமானதாக காணப்பட்டது. 

•  

11.3.3 நீை் சூழல் 

மமற்பைப்பு நீை் 
10 கிமீ சுை்ைளவில் இல்லல  

 

11.3.4 நிலத்தடி நீை் 
நிலத்தடி நீரின் இயை்பியல்-டவதியியல் பண்புகள் அட்டவலண 3.16 

இல் வழங்கப்படட்ுள்ளன மை்றும் தரநிலலகளுடன் 

ஒப்பிடப்படுகின்ைன. டசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 6.83 முதல் 

7.86 வலர மை்றும் ஏை்றுக்ஹகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வலர 

இருந்தது. ஹமாத்த கலரந்த திடப்ஹபாருள்கள் அலனத்து 

மாதிரிகளிலும் 418 முதல் 465 மிகி/லி வரம்பில் காணப்படட்ன. 7 

இடங்களில் டசகரிக்கப்பட்ட அலனத்து மாதிரிகளின் ஹமாத்த 

கடினத்தன்லம 130 முதல் 181 mg/l வலர மாறுபடுகிைது. 

 

அலனத்து மாதிரிகளிலும், இரும்புச ் சத்து 0.10 முதல் 0.16 மி.கி/லி, 

லநட்டரட் 12 முதல் 19 மி.கி/லி, ஃவுளூலரடு 0.14 முதல் 0.26 மி.கி/லி, 

குடளாலரடு 76 முதல் 90.4 மி.கி/லி, சல்டபட்17.5 முதல் 28 மி.கி/லி. , 

காரத்தன்லம 146 முதல் 183 மி.கி./லி, கால்சியம் 24.1 முதல் 36.8 மி.கி/லி 
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மை்றும் ஹமக்னீசியம் 17 முதல் 21.7 மி.கி./லி. ஹபரும்பாலான 

கிராமங்களில் ஒடட்ுஹமாத்த நிலத்தடி நீரின் தரம் நன்ைாக இருப்பது 

கண்டறியப்படட்து. கன உடலாகங்களின் உள்ளடக்கத்தின் அளவுகள் 

அனுமதிக்கப்படட் வரம்புகளுக்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 

. 
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11.3.5 காற்று சூழல் 

காை்று சூழல் குறித்த அடிப்பலட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காை்று மாசு 

அளவுருக்கள் மை்றும் சுை்றுப்புை காை்றில் அவை்றின் தை்டபாலதய 

நிலலகள் ஆகியலவ அடங்கும். முன்ஹமாழியப்பட்ட குவாரிலயச ்

சுை்றியுள்ள 10 கிமீ சுை்ைளவு ஆய்வு மண்டலத்லதப் ஹபாறுத்து 

சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் அடிப்பலடத் தகவலல உருவாக்குகிைது. 

 

 

படம் 11.3: விண்ட் மைாஸ் வரைபடம் 

➢ (அக்டடாபர ்முதல் டிசம்பர ் 2021 வலர) சுை்றுப்புை காை்றின் தரக் 

கண்காணிப்பின் முடிவுகள் அறிக்லகயில் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

தரவு மூன்று மாதங்களுக்கு இணங்கப்பட்டது. கண்காணிப்பு 

தரவுகளின்படி, ஆய்வுப் பகுதியில்  

➢ PM10 ஹசறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 41.0 to 44.4 μg/m3 வலர 

மாறுபடுகிைது. 
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➢ ஆய்வுப் பகுதியில் PM2.5 ஹசறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 18.1 to 23.8 μg/m3 வலர மாறுபடுகிைது. 

➢ ஆய்வுப் பகுதியில் SO2 ஹசறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 5.5 to 9.0 μg/m3 

வலர மாறுபடுகிைது. 

➢ ஆய்வுப் பகுதியில் NO2 ஹசறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 17.6 to 22.3 μg/m3 

வலர மாறுபடுகிைது. 

 

11.3.6 இரைசச்ல் சூழல் 

டமடல உள்ள அட்டவலணயில் இருந்து, அலனத்து கண்காணிப்பு 

இடங்கள் மை்றும் கிராமங்களில் சுை்றுப்புை இலரசச்ல் அளவுகள் பகல் 

டநரத்திை்கு 55 dB(A) மை்றும் இரவு டநரத்திை்கு 45 dB(A) 

அனுமதிக்கப்படட் வரம்பிை்குள் உள்ளது என கண்டறியப்பட்டது. . 

11.3.7 சுற்றுசச்ூழல் சூழல் 

புலத்தில் ஆய்வு நடத்துவதன் மூலம் முதன்லம தரவு டசகரிப்பில் 

ஈடுபடட்ுள்ள ஆய்வு, முன்னர ் ஹவளியிடப்பட்ட அறிக்லககள் மை்றும் 

பதிவுகளில் உள்ள மலர ்மை்றும் விலங்கினங்களின் பதிவுகலள ஆய்வு 

ஹசய்தல். தகவலின் பகுப்பாய்வு என்பது திடட் தளத்தின் சூழலில் 

சாத்தியமான மாை்ைத்தின் பாரல்வயாகும். விலங்கினங்களின் 

கணக்ஹகடுப்புக்கு, டநரடி மை்றும் மலைமுக கண்காணிப்பு முலைகள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சடட்ம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்படட் அட்டவலண I வலக விலங்குகள் இல்லல, டமலும் 

IUCN இன் படி எந்த உயிரினமும் பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான 

அல்லது அசச்ுறுத்தும் வலககளில் இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து 

வரும் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் எதுவும் இல்லல. எனடவ குறுகிய 

காலத்தில் இந்த சிறிய ஹசயல்பாடு சுை்றியுள்ள தாவரங்கள் மை்றும் 

விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத ஏை்படுத்தாது. 

 

 

 

11.3.8 சமூக பபாருளாதாை சூழல் 

இப்பகுதியின் மக்கள்ஹதாலக அலமப்பு, அடிப்பலட வசதிகலள 

வழங்குதல், வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் மை்றும் மருத்துவ டசலவகள், 

ஹதாழில், நீர ் வழங்கல், சுகாதாரம், தகவல் ஹதாடரப்ு, டபாக்குவரத்து, 

நிலவும் டநாய்களின் முலை மை்றும் டகாவில்கள், வரலாை்று 

நிலனவுசச்ின்னங்கள் டபான்ை அம்சங்களும் அடங்கும். அடிப்பலட 

மட்டத்தில். இது திட்டத்தின் தன்லம மை்றும் அளலவப் ஹபாறுத்து 

சாத்தியமான தாக்கத்லத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 
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கணக்ஹகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களின் சமூகப் ஹபாருளாதார ஆய்வு 

அதன் மக்கள்ஹதாலக, சராசரி குடும்ப அளவு, கல்வியறிவு விகிதம் 

மை்றும் பாலின விகிதம் டபான்ைவை்லைப் பை்றிய ஹதளிவான படத்லத 

அளிக்கிைது. மக்கள் ஹதாலகயில் ஒரு பகுதியினர ் தங்கள் அன்ைாட 

வாழ்க்லகலய நடத்த நிரந்தர டவலலயின்றி அவதிப்படுவதும் 

கண்டறியப்படட்ுள்ளது. நீண்ட கால அடிப்பலடயில் தங்களுலடய 

நிலலத்தன்லமக்காக ஓரளவு வருமானம் ஈடட் டவண்டும் என்படத 

அவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. 

 

11.4 எதிை்பாைக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் - அரனத்து முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகளுக்கும் 

பபாதுவானது 

சுரங்க நடவடிக்லகயுடன் சுை்றுசச்ூழலலத் தக்கலவக்க, தை்டபாதுள்ள 

சுை்றுசச்ூழல் சூழ்நிலலயில் ஆய்வுகலள டமை்ஹகாள்வது மை்றும் 

பல்டவறு சுை்றுசச்ூழல் கூறுகளின் தாக்கத்லத மதிப்பிடுவது 

அவசியம். நிலலயான வளங்கலளப் பிரித்ஹதடுப்பதை்கான 

ஹபாருத்தமான டமலாண்லமத் திட்டங்கலள உருவாக்க இது உதவும். 

 

11.4.1 நிலச ்சூழல்: 

எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

• நில பயன்பாடு மை்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தை்காலிக 

மாை்ைம். 

• நிலப்பரப்பில் மாை்ைம்: சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் 

குத்தலகப் பகுதியின் நிலப்பரப்பு மாறும். 

• கனரக வாகனங்கள் ஹசல்வதால் சில டநரங்களில் விவசாய 

நிலங்கள், மக்கள் வசிக்கும் இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் 

டபான்ைவை்ைால் பிரசல்ன ஏை்படுவதுடன், டபாக்குவரத்து 

பாதிப்பும் ஏை்படுகிைது. 

• குழிகளால் நிலம் சீரழிவதால் லமய மண்டலத்தின் அழகியல் 

சூழல் பாதிக்கப்படலாம். 

• மலழக்காலத்தில் மண் அரிப்பு மை்றும் வண்டல் நிலைந்த நீர ் நீர ்

வழிகளில் நுலழவதை்கான சாத்தியக்கூறுகலள அதிகரிக்கிைது. 

சரியான கவனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், ஹவளிப்படும் டவலலப் 

பகுதியிலிருந்து கழுவி, நீர ்ஓட்டத்லத தலட ஹசய்யலாம் மை்றும் நீர ்

ஓட்டத்தின் வண்டல் மண்லணயும் ஏை்படுத்தும். 

 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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• சுரங்க ஹசயல்பாடு படிப்படியாக ஹதாகுதிகளில் 

மட்டுப்படுத்தப்படும் மை்றும் எக்ஸ்கடவசன் படிப்படியாக 

டமை்ஹகாள்ளப்படும், டமலும் பசும அரண் கட்டம் வாரியான 

டமம்பாடு டபான்ை பிை குலைப்பு நடவடிக்லககளுடன். 

• குவாரி குழிகலளச ்சுை்றிலும் காரட்்லாண்ட் வடிகால் அலமத்தல் 

மை்றும் மலழயின் டபாது நிலத்தடி நீரால் மண் அரிப்லபத் 

தடுக்கவும் மை்றும் முன்ஹமாழியப்பட்ட பகுதியில் பல்டவறு 

பயன்பாட்டிை்காக புயல் நீலர டசகரிக்கவும் குலைந்த உயரத்தில் 

ஆக்கப்பூரவ்மான இடத்தில் தடுப்பு அலண கட்டுதல். 

• பாதுகாப்பு வலயத்திை்குள் எல்லலயில் பசுலம பட்லட 

டமம்பாடு. ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட குழியில் டசமிக்கப்படும் சிறிய 

அளவு தண்ணீர ்பசுலமக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, ஹவட்டப்பட்ட குழிகளின் டமல் 

ஹபஞ்சுகள், பாதுகாப்புத் தலட டபான்ைவை்றில் தடித்த டதாட்டம் 

டமை்ஹகாள்ளப்படும்.  

• கருத்தியல் நிலலயில், குவாரியின் நில பயன்பாட்டு முலை 

பசுலம அரண் பகுதி மை்றும் தை்காலிக நீரத்்டதக்கமாக 

மாை்ைப்படும். 

• அழகியல் அடிப்பலடயில், குவாரிலயச ் சுை்றியுள்ள இயை்லகத் 

தாவரங்கள் தக்கலவக்கப்படும் (உதாரணமாக, 7.5 மீ பாதுகாப்புத் 

தலட மை்றும் பிை பாதுகாப்பு வழங்கப்படுவது) தூசி 

ஹவளிடயை்ைத்லதக் குலைக்க உதவும். 

• கருத்தியல் கட்டத்தில் முலையான டவலிகள் அலமக்கப்படும், 

ஹபாதுமக்கள் மை்றும் கால்நலடகள் உள்டநாக்கி நுலழவலதத் 

தடுக்க, 24 மணி டநரமும் பாதுகாப்பு டபாடப்படும். 

11.4.2 நீை் சூழல்  

எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

• சுரங்கம் மை்றும் அதனுடன் ஹதாடரப்ுலடய ஹசயல்பாடுகளால் 

ஹபாதுவாக ஹதாடரப்ுலடய நீர ்மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்: 

• வாகனங்கலள கழுவுவதன் மூலம் கழிவு நீலர உருவாக்குதல். 

• டமை்பரப்பு ஹவளிப்பாடு அல்லது டவலல ஹசய்யும் பகுதிகளில் 

  இருந்து கழுவுதல் 

• வீடட்ு கழிவுநீர ்

• திட்டப் பகுதியில் வடிகால் பாலதயில் இலடயூறு 

• லமன் குழி நீர ்ஹவளிடயை்ைம் 

• குத்தலக பகுதியின் கீழ்பகுதியில் பருவமலழயின் டபாது    

  வண்டல் சுலம அதிகரிப்பு 
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• இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்பதால், ஹசயல்முலை     

  கழிவுகள் இருக்காது. இயந்திரங்கலள கழுவுவதால் ஏை்படும்  

  கழிவுகள் எண்ஹணய் மை்றும் கிரீஸ், இலடநிறுத்தப்படட்    

  திடப்ஹபாருட்கலள ஹவளிடயை்றும். 

• ஊைலவக்கும் குழியிலிருந்து ஹவளிடயறும் கழிவுநீர ்நிலத்தடி  

  நீர ்மட்டத்தில் ஊடுருவி அலத மாசுபடுத்துகிைது. 

• சுரங்கம் காரணமாக டமை்பரப்பு வடிகால் பாதிக்கப்படலாம் 

• நீலர உறிஞ்சுவது நீரம்ட்டத்லத குலைப்பதை்கு வழிவகுக்கும் 

 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• தனி நபர ்சுரங்க குத்தலகக்கு டசரத்்து காரட்்லண்ட் வடிகால்கள், 

தீரவ்ு ஹதாட்டி கட்டப்படும். தனிப்பட்ட குத்தலககளின் 

காரல்ண்ட் வடிகால் ஹசடட்ில்லிங் ஹதாட்டியுடன் 

இலணக்கப்படட்ு, தீரவ்ு ஹசய்யப்பட்ட பிைகு தண்ணீர ்

இயை்லகயான வடிகால்க்கு ஹவளிடயை்ைப்படும். 

• சுரங்க குழியில் மலழநீர ்டசகரிக்கப்படும்கள்மை்றும் 15 mx 10m x 

3m பரப்பளலவ அலமக்கும் ஹதாட்டியில் டசமித்து லவக்க 

அனுமதிக்கப்படும். டசகரிக்கப்படும் நீர,் தூசிலய 

அடக்குவதை்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய இடங்களுக்கும், பசுலம 

மண்டலத்லத வளரப்்பதை்கும் நியாயமான முலையில் 

பயன்படுத்தப்படும். முன்ஹமாழிபவர ் மலழநீர ் டசகரிப்பின் ஒரு 

பகுதியாக மலழநீலர டசகரித்து பயன்படுத்துவார ்

• உள் சரிவுகளுடன் கூடிய ஹபஞ்சுகலள வழங்குதல் மை்றும் 

வடிகால் மை்றும் கால்வாய்களின் அலமப்பு மூலம், மலழ நீலர 

சுை்றியுள்ள வடிகால்களில் இைங்க அனுமதிக்கிைது, இதனால் நீர ்

கடட்ுப்பாடை்ை ஓட்டத்தினால் ஏை்படும் அரிப்பு மை்றும் நீர ்

டதக்கத்தின் விலளவுகலள குலைக்கிைது. 

• மலழயின் டபாது டசகரிக்கப்படும் நீலர தூசிலய 

அடக்குவதை்கும் சுரங்கங்களுக்குள் பசுலமயான ஹபல்ட ்

டமம்பாட்டிை்கும் மீண்டும் பயன்படுத்தவும் 

• எண்ஹணய்கள் மை்றும் கிரீஸ்கலள அகை்ை இலடமறிக்கும் 

ஹபாறிகள்/எண்ஹணய் பிரிப்பான்கலள நிறுவுதல். டிப்பர ் வாஷ்-

டவுன் வசதி மை்றும் இயந்திர பராமரிப்பு முை்ைத்தில் இருந்து 

தண்ணீர,் அதன் மறுபயன்பாட்டிை்கு முன் இலடமறிக்கும் 

ஹபாறிகள்/எண்ஹணய் பிரிப்பான்கள் வழியாக ஹசல்லும்; 

• மலழக்காலங்களில் இலடநிறுத்தப்பட்ட திடப்ஹபாருட்கலள 

நிலலநிறுத்துவதை்கு உதவ, flocculating அல்லது coagulating 

முகவரக்லளப் பயன்படுத்துதல்; 
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• குவாரி குழி நீர ் மை்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி 

நீரின் தரம் பை்றிய அவ்வப்டபாது பகுப்பாய்வு. 

• ML இல் வழங்கப்படும் தள அலுவலகம் மை்றும் சிறுநீர ்

கழிப்பலைகள் / கழிப்பலைகளில் இருந்து வீடட்ு கழிவுநீர ்

ஹசப்டிக் டடங்கில் ஹவளிடயை்ைப்படுகிைது, அலதத் ஹதாடரந்்து 

ஊைலவக்கும் குழிகள். 

• சுரங்கத்தில் இருந்து ஹவளிடயறும் கழிவு நீர,் தூசிலய 

அடக்குவதை்கும், மரங்கலள வளரப்்பதை்கும் 

பயன்படுத்துவதை்கு முன், ஹதாட்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்படும்.  

• பருவமலழக்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகை்றும் பணி 
டமை்ஹகாள்ளப்படும். 

• திைந்தஹவளி கிணறு, ஆழ்துலள கிணறு மை்றும் டமை்பரப்பு நீர ்

ஆகியவை்றில் உள்ள நீரின் தரத்லத ஹதாடரந்்து கண்காணித்தல் 

மை்றும் பகுப்பாய்வு ஹசய்தல் 

 

11.4.3 காற்று சூழல் 

எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

▪ எக்ஸ்கடவசன் டபாது, எக்ஸ்கடவசன், துலளயிடுதல், ஹவடித்தல் 

மை்றும் ஹபாருட்கள், குறிப்பிடட் ஹபாருள் (PM), சல்பர ் லட ஆக்லசடு 

டபான்ை வாயுக்கள், வாகன ஹவளிடயை்ைத்தில் இருந்து லநட்ரஜன் 

ஆக்லசடுகள் டபான்ை பல்டவறு கடட்ங்களில் காை்று மாசுபாடுகள் 

முக்கிய காை்று மாசுபடுத்திகள் உள்ளன. 

▪ ஹவடிப்பு முழுலமயலடயாமல் ஹவடிப்பதால் ஏை்படும் நசச்ு 

வாயுக்கள் சில டநரங்களில் காை்லை மாசுபடுத்தலாம். 

▪ சுரங்க நடவடிக்லககளில் இருந்து ஹவளிடயறும் தப்பிடயாடிய தூசி, 

தப்பிடயாடிய தூசிக்கு டநரடியாக ஹவளிப்படும் சுரங்கத் 

ஹதாழிலாளரக்ள் மீது விலளலவ ஏை்படுத்தக்கூடும். 

▪ அடத டநரத்தில், காை்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணித்து 

சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் 

குடிடயைலாம். 

 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

துரளயிடுதல் -மூலத்திலுள்ள தூசிலயக் கடட்ுப்படுத்த, ஈரமான 

துலளயிடல் பயிை்சி ஹசய்யப்படும். தண்ணீர ் பை்ைாக்குலை உள்ள 

இடங்களில், ட்ரில்-டொல் காலரின் வாயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உலர ்

துலளயிடுவதை்கு ஹபாருத்தமான வடிவலமக்கப்படட் டஸ்ட ்

எக்ஸ்ட்ராக்டர ்வழங்கப்படும். 
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ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்:- 

• இந்த அலமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திை்கு அருகில் 

அடக்கப்படுகிைது. தூசி அடக்குமுலை மிகவும் பயனுள்ளதாக 

இருக்கும் மை்றும் பணிசச்ூழல் ஹதாழில் வசதி மை்றும் 

ஆடராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து டமம்படுத்தப்படும். 

• தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தால், இன்ஜின், கம்ப்ரசர ்

டபான்ைவை்றின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

• டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

• துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

• தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தின் பாரல்வத் திைன் 

டமம்படுத்தப்படும், இதன் விலளவாக பாதுகாப்பான டவலல 

நிலலலமகள் ஏை்படும். 

 

பவடித்தல் - 

• உள்ளூர ் நிலலலமகளுக்கு ஏை்ைவாறு ஹவடிக்கும் டநரத்லதயும், 

ஹவடிக்கும் முகத்தில் தண்ணீர ்ஹதளிக்கும் டநரத்லதயும் அலமக்கவும் 

• ஹவடிப்பலதத் தவிரக்்கவும், அதாவது ஹவப்பநிலல தலலகீழ் 

ஏை்படக்கூடிய மை்றும் பலத்த காை்று குடியிருப்பு பகுதிகலள டநாக்கி 

வீசும் டபாது 

• கடட்ுப்படுத்தப்படட் ஹவடிப்பு என்பது ஹபாருத்தமான ஹவடிமை்றும் 

குறுகிய கால ஹடட்டடனட்டரக்லள ஏை்றுக்ஹகாள்வது, காலர ்

மண்டலத்தில் டபாதுமான துலளகலள உருவாக்குதல் மை்றும் நாளின் 

ஒரு குறிப்பிட்ட டநரத்திை்கு ஹவடிப்பலத கடட்ுப்படுத்துதல், அதாவது 

மதிய உணவு டநரத்தில், ஒரு துலளக்கு கடட்ுப்படுத்தப்படட் கட்டணம் 

மை்றும் துலளக்கு கட்டணம் ஹசலுத்துதல் ஆகியலவ அடங்கும். 

• ஹபாருள் ஏை்றுவதை்கு முன், ஹவடித்த ஹபாருட்களின் மீது தண்ணீர ்

ஹதளிக்கப்படும் 

• ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் வழங்கப்படும் மை்றும் 

அவை்றின் பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

 

ொல் சாரல மற்றும் மபாக்குவைத்து - 

• டபாக்குவரத்தின் டபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க ஒரு நாலளக்கு 

இரண்டு முலை இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாலலகளில் தண்ணீர ்

ஹதளிக்கப்படும் 

• ஹபாருள் டபாக்குவரத்து பகல் டநரத்தில் டமை்ஹகாள்ளப்படும் மை்றும் 

ஹபாருள் டாரப்ாலின் மூலம் மூடப்படட்ிருக்கும் 

• தூசி உருவாகுவலதத் தவிரப்்பதை்காக, டிப்பரக்ளின் டவகம் 20 

கிமீ/மணிக்கு குலைவாகடவ இருக்கும். 
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• இழுத்துச ்ஹசல்லும் சாலலகள் மை்றும் ஏை்றும் இடங்களில் தண்ணீர ்

ஹதளித்தல் ஒரு நாலளக்கு இரண்டு முலை டமை்ஹகாள்ளப்படும் 

• வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுப் டபாக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் வாகனம் ஆகும்; எனடவ இயந்திரங்களின் 

வாராந்திர பராமரிப்பு எரிப்பு ஹசயல்முலைலய டமம்படுத்துகிைது 

மை்றும் மாசுபாட்லடக் குலைக்கிைது. 

• உடலாகம் இல்லாத இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாலலகள் பயன்பாடட்ுக்கு 

வரும் முன் வாரந்டதாறும் சுருக்கப்படும். 

• கசிலவத் தடுக்க டிப்பரக்லள அதிகமாக ஏை்றுவது தவிரக்்கப்படும். 

• அலனத்து டபாக்குவரத்து வாகனங்களும் ஹசல்லுபடியாகும் PUC 

சான்றிதழ் லவத்திருப்பது உறுதி ஹசய்யப்படும் 

• தளரவ்ான ஹபாருட்கள் குவிந்து கிடப்பலத அகை்ை, இழுத்து 

ஹசல்லும் சாலலகள் மை்றும் சரவ்ீஸ் சாலலகலள தரம் பிரித்தல் 

 

பசர்ச பட்ரட - 

• டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவலதத் தடுக்க, 

பிரதான சுரங்கப் பாலதகள் முழுவதும் மரங்கலள நடுதல் மை்றும் 

சுரங்கச ் சாலலகலள வழக்கமான தரப்படுத்துதல் ஆகியலவ 

நலடமுலைப்படுத்தப்படும். 

• திட்டப் பகுதிகலளச ்சுை்றி டபாதுமான அகலத்தில் பசுலமப் பட்லட 

உருவாக்கப்படும் 

 

பதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

• ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு டஸ்ட ் மாஸ்க் வழங்கப்படும் மை்றும் 

அவை்றின் பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அலனத்து சுரங்கத் ஹதாழிலாளரக்ள் மை்றும் டிப்பர ்

ஓடட்ுநரக்ளிலடடய தூசி முகமூடிகள் அணிவதன் முக்கியத்துவம் 

குறித்த விழிப்புணரல்வ உறுதி ஹசய்வதை்காக வருடாந்திர மருத்துவ 

பரிடசாதலனகள், பயிை்சிகள் மை்றும் பிரசச்ாரங்கள் ஏை்பாடு 

ஹசய்யப்படும். 

• முன்ஹமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககளின் ஹசயல்திைலன 

மதிப்பிடுவதை்காக சுை்றுப்புை காை்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு 

மாதங்களுக்கு ஒருமுலை நடத்தப்படும். 

 

11.4.4 இரைசச்ல் சூழல் 

எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

ஒலி மாசுபாடு சுரங்கத் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒரு ஹபரிய சுகாதார 

ஆபத்லத ஏை்படுத்துகிைது. தை்டபாதுள்ள திைந்தஹவளி சுரங்கத் 
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திட்டத்தில் துலளயிடுதல், ஹவடித்தல், ஏை்றுதல் மை்றும் 

வாகனங்களின் இயக்கத்தின் டபாது சத்தத்தின் ஆதாரங்கள் 

பின்வருமாறு கவனிக்கப்படுகின்ைன.  

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• துலளயிடும் டபாது கூரல்மயான டிரில் பிட்கலளப் பயன்படுத்துவது 

சத்தத்லதக் குலைக்க உதவும் 

• இரண்டாம் நிலல ஹவடிப்பு முை்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மை்றும் 

பாலைகலள உலடக்க லெட்ராலிக் ராக் பிடரக்கர ்

பயன்படுத்தப்படும்; 

• முலையான இலடஹவளி, சுலம, தண்டு மை்றும் உகந்த 

கட்டணம்/தாமதத்துடன் கடட்ுப்படுத்தப்படட் ஹவடிப்பு 

பராமரிக்கப்படும்; 

• பிளாஸ்டிங் சாதகமான வளிமண்டல நிலல மை்றும் குலைவான 

மனித ஹசயல்பாடு டநரங்களின் டபாது மின்சாரம் அல்லாத துவக்க 

அலமப்லபப் பயன்படுத்தி டமை்ஹகாள்ளப்படும்; 

• இலரசச்ல் ஏை்படுவலதக் குலைக்க ஒவ்ஹவாரு வாரமும் 

இயந்திரங்களின் சரியான பராமரிப்பு, எண்ஹணய் மை்றும் கிரீஸ் 

ஆகியலவ ஹசய்யப்படும்; 

• அதிக அளவு சத்தத்லத உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) 

பணிபுரியும் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்படட் அலைகலள 

வழங்குதல்; 

• அலனத்து இயந்திரங்களிலும் லசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் 

நிறுவப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிலயச ் சுை்றிலும், இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாலலகளிலும் 

பசுலமப் பட்லட/டதாட்டம் உருவாக்கப்படும். டதாட்டம் சத்தம் 

பரவுவலத குலைக்கிைது; 

• ஹெசஇ்எம்எம் ஆபடரட்டரக்ள் மை்றும் எசஇ்எம்எம் அருடக 

பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் டபான்ை 

தனிப்படட் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (பிபிஇ) வழங்கப்படும் மை்றும் 

பயிை்சி மை்றும் விழிப்புணரவ்ு இருந்தாலும் அவை்றின் பயன்பாடு 

உறுதி ஹசய்யப்படும். 

• டமாசமான இலரசச்ல் நிலல விலளவுகலளப் பை்றிய 

விழிப்புணரல்வ ஏை்படுத்த, வழக்கமான மருத்துவ பரிடசாதலன 

மை்றும் பணியாளரக்ளுக்கு முலையான பயிை்சி. 

 

11.4.5 உயிைியல் சூழல் 

எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 
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திட்டப் பகுதிக்குள் டதசிய பூங்கா மை்றும் ஹதால்ஹபாருள் 

நிலனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்லல. புலம்ஹபயரந்்த தாழ்வாரங்கள், 

புலம்ஹபயரந்்த பைலவ-விலங்குகள், அரிய உள்ளூர ் மை்றும் 

அழிந்துவரும் இனங்கள் எதுவும் இல்லல. இப்பகுதியில் வன 

விலங்குகள் இல்லல. திட்ட தளத்தில் இனப்ஹபருக்கம் மை்றும் கூடு 

கடட்ும் இடம் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லல. 10 கிமீ சுை்ைளவில் 

டதசிய பூங்கா மை்றும் வனவிலங்கு சரணாலயம் இல்லல. 

சுரங்கத்லதச ்சுை்றியுள்ள குப்லபகள் / கடட்ுகள் தவைான விலங்குகள் 

நுலழவதை்கு நல்ல தலடயாக ஹசயல்படுகின்ைன. சுரங்கத்திை்குப் 

பிந்லதய கட்டத்தில், சுரங்கப் பள்ளங்களில் விலங்குகள் விழுவலதத் 

தடுக்க, ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட ஹவை்றிடத்லதச ் சுை்றிலும் கம்பி டவலி 

அலமக்க முன்ஹமாழியப்பட்டது. 

 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

சுரங்க நடவடிக்லககளில் இருந்து உருவாகும் தூசி படிவதால் 

அப்பகுதியின் இயை்லகயான தாவரங்கள்/விலங்கு நிலலகளில் 

ஏை்படும் பாதகமான விலளவுகலள குலைக்க, தூசி உை்பத்திலய 

தடுக்க அலனத்து தூசி நிலைந்த பகுதிகளிலும் தண்ணீர ் ஹதளித்தல் 

மை்றும் நீர ்ஹதளித்தல் அலமப்புகள் உறுதி ஹசய்யப்படும். முலையான 

மை்றும் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட டதாட்டத் திட்டம் டமை்ஹகாள்ளப்படும். 

 

11.4.5.1 பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் - 1 

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 
முன்பமாழியப்பட்

ட மைங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

உயிை் 
பிரழத்தல் 

% 

மூடப்பட 
மவண்டிய பகுதி 

ச.மீ. 
இனத்தின் பபயை் 

வளைக்்கப்படும் 
என 

எதிை்பாைக்்கப்ப
டும் மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

I 75 80% 300 டவம்பு, 
ஹபாங்கமியா 

பின்னா, 
டகசுவரினா 
டபான்ைலவ. 

60 

II 75 80% 300 60 

III 75 80% 300 60 

IV 75 80% 300 60 

V 75 80% 300 60 

திட்டம் = 2 

 

 

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 
முன்பமாழியப்பட்

ட மைங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

உயிை் 
பிரழத்தல் 

% 

மூடப்பட 
மவண்டிய பகுதி 

ச.மீ. 
இனத்தின் பபயை் 

வளைக்்கப்படும் 
என 

எதிை்பாைக்்கப்ப
டும் மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

I 85 80% 340 டவம்பு, 68 
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II 85 80% 340 ஹபாங்கமியா 
பின்னா, 

டகசுவரினா 
டபான்ைலவ. 

68 

III 85 80% 340 68 

IV 85 80% 340 68 

V 85 80% 340 68 

 

 

 

 

11.4.6 சமூக பபாருளாதாை சூழல் 

எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

• இத்திட்டத்தின் மூலம் டவலலவாய்ப்பு உருவாக்கம் மூலம் சுமார ் 50 

நபரக்ளுக்கு டநரடி டவலலவாய்ப்பு கிலடக்கும். 

 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• ஆலல இயந்திரங்கள் மை்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல 

பராமரிப்பு நலடமுலைகள் பின்பை்ைப்படும், இது சாத்தியமான 

இலரசச்ல் பிரசச்லனகலளத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் (CPCB) 

வழிகாடட்ுதலின்படி திட்டப் பகுதியிலும் அலதச ் சுை்றிலும் 

பசுலமப் பட்லட உருவாக்கப்படும்.  

• லமயப் பகுதிக்குள் சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்லபக் குலைக்க உரிய 

காை்று மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லக எடுக்கப்படும்.  

• ஹதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிை்காக, சுரங்கச ் சட்டம் மை்றும் 

விதிகளின்படி லகயுலைகள், ஹெல்ஹமட்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் 

மை்றும் காதுகலளப் பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் டபான்ை 

தனிப்படட் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்படும்.  

• இந்தத் திட்டத்தில் இருந்து டநரடியாகவும் மலைமுகமாகவும் 

ராயல்டி, வரி, டிஎம்எஃப், என்எம்இடி டபான்ைவை்றின் மூலம் நிதி 

வருவாய் மூலம் மாநில மை்றும் மத்திய அரசுகளுக்குப் 

பயனளிக்கவும். 

 

 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

• கீடழ உள்ள புவியியல் ஆய்வு மை்றும் ஆய்வுகளின்       

  அடிப்பலடயில் தளம் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டது: 

• குறிப்பிடட் இடத்தில் கனிமங்கள் ஏை்படுதல். 

• ஹபாருட்கள் மை்றும் மனிதவளத்திை்கான டபாக்குவரத்து வசதி. 
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• சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் தணிப்பு சாத்தியக்கூறுகளின்      

  ஒடட்ுஹமாத்த தாக்கம் 

• சமூக-ஹபாருளாதார பின்னணி. 
• கனிம லவப்பு இயை்லகயில் குறிப்பிடட் தளம்; எனடவ இந்த  

  திட்டத்திை்கு மாை்று இடம் டதடும் டகள்வி எழவில்லல. 

 

11.5 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

ஹபாதுவாக ஒரு தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் 

டமை்ஹகாள்ளப்படுகிைது மை்றும் தரவு இயை்லக அல்லது மனித 

நடவடிக்லககளால் தூண்டப்பட்ட அலனத்து மாறுபாடுகலளயும் 

ஹகாண்டு வர முடியாது. எனடவ சுை்றுசச்ூழலில் ஏை்படும் 

மாை்ைங்கலளக் கருத்தில் ஹகாள்ள சுை்றுசச்ூழல் அளவுருக்களின் 

வழக்கமான கண்காணிப்பு திடட்ம் அவசியம். 

கண்காணிப்பின் டநாக்கம் - 

• கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககளின் ஹசயல்திைலன சரிபாரக்்க 

அல்லது மதிப்பீடு ஹசய்ய; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்லத 

நிறுவுதல். 

 

11.6.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

சுரங்க 
டமலாளர்

சுை்றுசச்ூழல் 
விஞ்ஞானி 

MoEF/SPCB & NABET 
அங்கீகாரம் ஹபை்ை 

சுை்றுசச்ூழல் ஆடலாசகரால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஹவளிப்புை ஆய்வகம் 

டவதியியலாள
ர ்(1) 

CSR டமலாளர ்
(1) 

டதாட்டக்கலல 
நிபுணர ்(1) 

தண்ணீர ்ஹதளிப்பான் 
ஆபடரடட்ர ்(1) 
திைலமயை்ை 

ஹதாழிலாளரக்ள் (1) 

குத்தலகதாரர ்
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அட்டவரண 11.11: பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

அட்டவரண 

வ. 

எ
ண் 

சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகள் 
இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 
அதிை்பவண் 

1 
காை்று 

தரம் 

2 இடங்கள் (1 

டகார ்& 1 

பஃபர)் 

24 மணி 
டநரம் 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுலை 

ஃப்யூஜிடிவ் 

டஸ்ட், PM2.5, 

PM10, SO2 

மை்றும் NOx. 

2 
வானிலல 

ஆய்வு 

காை்றின் 

தரக் 

கண்காணிப்
பு & IMD 

இரண்டாம் 

நிலலத் தரவு 

ஹதாடங்குவ
தை்கு முன் 

என்னுலடய 

தளத்தில் 

மணிடந
ரம் / 

தினசரி 

ஹதாடரச்ச்ி
யான 

ஆன்லலன் 

கண்காணிப்
பு 

காை்றின் 

டவகம், 

காை்றின் 

திலச, 

ஹவப்பநிலல
, ஈரப்பதம் 

மை்றும் 

மலழப்ஹபா
ழிவு 

3 

நீர ்தர 

கண்கா
ணிப்பு 

2 இடங்கள் 

(1SW & 1 GW) 
- 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுலை 

IS:10500, 1993 

& CPCB 

விதிமுலைக
ளின் கீழ் 

குறிப்பிடப்ப
ட்ட 

அளவுருக்க
ள் 

4 நீரியல் 

குறிப்பிடட் 

கிணறுகளில் 

சுமார ்1 

கிடலாமீட்டர ்

ஹதாலலவில் 

உள்ள 

திைந்தஹவளி 
கிணறுகளில் 

நீரம்ட்டம் 

- 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுலை 

bgl இல் 

ஆழம் 

5 சத்தம் 

2 இடங்கள் (1 

டகார ்& 1 

பஃபர)் 

மணிடந
ரம் - 1 

நாள் 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுலை 

Leq, Lmax, 

Lmin, Leq Day 

& Leq Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பி
ல் 

(அறிக்லகயி
ல்) 

– 

ஹவடிப்பு 

நடவடிக்லக
யின் டபாது 

உசச் துகள் 

டவகம் 
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வ. 

எ
ண் 

சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகள் 
இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 
அதிை்பவண் 

7 மண் 

2 இடங்கள் (1 

டகார ்& 1 

பஃபர)் 

– 

ஆறு 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுலை 

உடல் 

மை்றும் 

இரசாயன 

பண்புகள் 

8 
பசுலம 

அரண் 

திட்டப் 

பகுதிக்குள் 
தினசரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 

 

11.6 கூடுதல் ஆய்வுகள் 

11.6.1 P1 &  & P2 க்கான இடை் மதிப்பீடு 

2002 டிசம்பர ்31, 2002 டததியிடட் சுை்ைறிக்லக எண்.13 இன் படி, தன்பாத் 

சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வழங்கிய குறிப்பிடட் 

இடர ் மதிப்பீடட்ு வழிகாடட்ுதலின் அடிப்பலடயில் இடர ்

மதிப்பீடட்ிை்கான வழிமுலை அலமந்துள்ளது. டிஜிஎம்எஸ் இடர ்

மதிப்பீடட்ு ஹசயல்முலை டநாக்கம் பணிசச்ூழல் மை்றும் அலனத்து 

ஹசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மை்றும் சாத்தியமான அபாயங்கலளக் 

கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் டதலவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிலம 

அளிப்பதை்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய அளலவ மதிப்பிடுதல். 

டமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் ஹபாறுப்பான வழிமுலைகள் 

அலடயாளம் காணப்படட்ு, அவை்றின் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககள், 

கால அட்டவலணயில் அலமக்கப்படட்ுள்ளலவ, துல்லியமான 

ஹபாறுப்புகளுடன் பதிவு ஹசய்யப்படுகின்ைன. DGMS, DGMS வழங்கிய 

உடலாக சுரங்கத்லத நிரவ்கிப்பதை்கான தகுதிச ் சான்றிதலழ 

லவத்திருக்கும் தகுதி வாய்ந்த சுரங்க டமலாளரின் வழிகாடட்ுதலின் 

கீழ் முழு குவாரி நடவடிக்லகயும் டமை்ஹகாள்ளப்படும். 

 

11.6.2 P1 & P2 க்கான மபைிடை் மமலாண்ரம திட்டம் 

டபரிடர ் டமலாண்லமத் திட்டம், உயிர ் பாதுகாப்பு, சுை்றுசச்ூழலலப் 

பாதுகாத்தல், நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உை்பத்திலய மறுசீரலமத்தல் 

மை்றும் காப்புச ் ஹசயல்பாடுகலள இடத முன்னுரிலம வரிலசயில் 

உறுதி ஹசய்வலத டநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது. 

டபரிடர ் டமலாண்லம திட்டத்தின் டநாக்கம், சுரங்கம் மை்றும் 

ஹவளிப்புை டசலவகளின் ஒருங்கிலணந்த வளங்கலளப் பயன்படுத்தி 

பின்வருவனவை்லை அலடவதாகும்: 

• பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மை்றும் மருத்துவ சிகிசல்ச;  

• மை்ைவரக்லளப் பாதுகாக்கவும்;  
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• ஹசாத்து மை்றும் சுை்றுசச்ூழலுக்கு ஏை்படும் டசதத்லத 

குலைத்தல்;  

• ஆரம்பத்தில் சம்பவத்லதக் கடட்ுப்படுத்தி இறுதியில் 

கடட்ுக்குள் ஹகாண்டு வரவும்;  

• பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மை்றும் 

• அவசரநிலலக்கான காரணம் மை்றும் சூழ்நிலலகள் பை்றிய 

அடுத்த விசாரலணக்கு ஹதாடரப்ுலடய பதிவுகள் மை்றும் 

உபகரணங்கலள பாதுகாத்தல் 

 

11.6.3 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

அட்டவரண 11.12: சாதாைணக் கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி 

சுரம 

 முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவைங்கள் 

குவாைி m3 இல் 5 

ஆண்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

m3 இல் 

ஒரு 

நாரளக்கு 

m3 இல் 

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

P1 1,81,860 6,062 121 21 

P2 1,78,250 5,942 119 20 

பமாத்தம் 3,60,110 12,004 240 41 

 

 

 

 

 

அட்டவரண 11.13: கிைாவல்களின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

 முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவைங்கள் 

குவாைி m3 இல் 2 - 3 

ஆண்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

m3 இல் 

ஒரு 

நாரளக்கு 

m3 இல் 

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

P1 26,676 1,482 30 6 

P2 11,100 671 12 2 

பமாத்தம் 37,776 2,153 42 8 

அட்டவரண 11.14: பவதைட்ு கிைாவல்களின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி 

சுரம 

 முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவைங்கள் 

குவாைி m3 இல் 2 - 3 

ஆண்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

m3 இல் 

ஒரு 

நாரளக்கு 

m3 இல் 

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

P1 29,736 5,942 33 20 

P2 10,500 583 12 2 

பமாத்தம் 40,236 6,525 45 22 

 

அட்டவரண 11.15: எதிை்பாைக்்கப்பட்ட நில அதிை்வுகள் 
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பவடிப்பு 

தளத்திலிருந்
து தூைம் (D) 

(மீ) 

ப்ைாபஜக்ட் 

1க்கான 

பவடிப்பு/பவடிப்
பு அளவு (Q) 

(கிமலா) 

PPV 
(mm/s

) 

ப்ைாபஜக்ட் 

1க்கான 

பவடிப்பு/பவடிப்
பு அளவு (Q) 

(கிமலா) 

PPV 
(mm/s

) 

100 53 15.2 52 15.0 
200 53 6.3 52 6.2 
300 53 3.8 52 3.7 
400 53 2.6 52 2.6 
500 53 2.0 52 2.0 
600 53 1.6 52 1.6 
700 53 1.3 52 1.3 
800 53 1.1 52 1.1 
900 53 0.9 52 0.9 

1000 53 0.8 52 0.8 

 

 

அட்டவரண 11.16: சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

 திட்ட ஹசலவு CER @ 2% 

P1 ₹ 41,01,000 ₹ 82,000  
P2 ₹ 42,33,000 ₹ 85,000 

பமாத்தம் ₹ 83,34,000 ₹1,67,000 

 

அட்டவரண 11.17: மவரலவாய்ப்பு பலன்கள் 

 மவரலவாய்ப்பு 

P1 25 

P2 25 

பமாத்தம் 50 

 

அட்டவரண 11.18: பசுரம அைண் வளைச்ச்ி நன்ரமகள் 

CODE 

நடுவதை்கு 

முன்ஹமாழியப்ப
ட்ட மரங்களின் 

எண்ணிக்லக 

உயிரவ்ாழ்
வு விகிதம் 

பரப்பள
வு ச.மீ 

இனத்தின் 

ஹபயர ்

வளரக்்கப்படும் 

என 

எதிரப்ாரக்்கப்ப
டும் மரங்களின் 

எண்ணிக்லக 

P1 

375 

80% 

1500 

டவம்பு, 

டகசுவரி
னா 300 

P2 

425 

80% 

1700 

டவம்பு, 

டகசுவரி
னா 340 

பமாத்த
ம் 800 

 
3200 

 
640 
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11.7 திட்டத்தின் நன்ரமகள் 

சிவன்மலல கிராமத்தில் சாதாரண கல் குவாரிக்கு இரண்டு 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திடட்ங்கள் 5 ஆண்டுகளில் ஒடட்ுஹமாத்தமாக 

3,60,110 m3 சாதாரண கல், 40,836 m3 கிராவல் மை்றும் 37,176 m3 ஹவதரட்் 
கிராவல் உை்பத்தி ஹசய்வலத டநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது. இது 

அண்லட பகுதிகளில் சமூக-ஹபாருளாதார ஹசயல்பாடுகலள 

டமம்படுத்துவடதாடு பின்வரும் நன்லமகலளயும் ஏை்படுத்தும் 

• டவலல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-ஹபாருளாதார நலனில் முன்டனை்ைம் 

• உடல் உள்கட்டலமப்பில் முன்டனை்ைம் 

• சமூக உள்கட்டலமப்பில் முன்டனை்ைம் 

11.8 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

சுரங்க நிரவ்ாகத்தால் உருவாக்கப்படட் சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புப் 

பிரிவு சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லமத் திட்டத்லத திைம்பட 

ஹசயல்படுத்துவலதயும், சுரங்க டமலாண்லம நிலல மூலம் 

சுை்றுசச்ூழல் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குவலத உறுதி ஹசய்வலதயும் 

உறுதி ஹசய்யும். 

கூைப்படட் குழு இதை்குப் ஹபாறுப்பாகும்: 

1. சுை்றுசச்ூழல் டமலாண்லம திட்டத்தில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட மை்றும் 

ECயில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககலள 

ஹசயல்படுத்துதல் 

2. MoEF/SPCB மை்றும் NABL ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹவளிப்புை 

ஆய்வகங்கள் மூலம் EMP மை்றும் EC நிபந்தலனயின்படி சுை்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்லப நடத்துதல் 

3. திட்டத்திை்கான சுை்றுசச்ூழல் அனுமதியில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள பிை 

நிபந்தலனகளுடன் இணங்குவலத உறுதி ஹசய்தல். 

4. திட்டத்திை்கான 'ஹசயல்பாட்டிை்கான ஒப்புதல்' இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள நிபந்தலனகளுக்கு இணங்குவலத உறுதி 

ஹசய்தல். 

5. MoEF/ SPCB க்கு இணக்க நிலலலய சரியான டநரத்தில் சமரப்்பித்தல் 

6. டதலவப்படும் டபாது, நிபுணரக்ளின் வழிகாடட்ுதலலப் ஹபறுதல். 

7. அருகில் உள்ள கிராமங்களில் CSR நடவடிக்லககலள நடத்துதல். 

8. திட்டம் மை்றும் ஹவளி நிறுவனங்களுடன் சுை்றுசச்ூழல் ஹதாடரப்ான 

ஹசயல்பாடுகலள ஒருங்கிலணத்தல் 

9. சுை்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள ஹதாழிலாளரக்ள் மை்றும் 

மக்கள்ஹதாலக பை்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்கள் டசகரிப்பு 

10. பசுலம பட்லட வளரச்ச்ி 
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11. சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் ஹசயல்பாட்டின் 

முன்டனை்ைத்லத கண்காணித்தல் 

12. நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காை்றின் தரம் மை்றும் உருவாக்கப்படும் 

திடக்கழிவு ஆகியவை்லை கண்காணித்தல் 

13. ஹவளிப்புை ஆய்வகம் மூலம் டசகரிக்கப்படட் நீர ் மை்றும் காை்று 

மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு 

14. நிதி மதிப்பீடு, ஒழுங்கு ஹசய்தல், காை்று மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு 

கருவிகலள நிறுவுதல், கழிவு நீர ் சுத்திகரிப்பு நிலலயம் 

டபான்ைலவகலள உள்ளடக்கிய மாசுக்கடட்ுப்பாடு மை்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள்/ சாதனங்கலள ஹசயல்படுத்துதல் மை்றும் 

கண்காணித்தல் 

15. மாநில மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம், சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் வன 

அலமசச்கம் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தலனகள் 

மை்றும் நிறுவுவதை்கான ஒப்புதல்கள் மை்றும் ஹசயல்பட ஒப்புதல் 

ஆகியவை்றின் சட்ட விதிகள், விதிமுலைகளுக்கு இணங்குதல். 

 

11.9 முடிவுரை 

பல்டவறு சுை்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீது டநரம்லை மை்றும் எதிரம்லை 

விலளவுகளின் அடிப்பலடயில், தாக்கங்களின் ஒடட்ுஹமாத்த 

மதிப்பீடட்ிலிருந்து, சுரங்க நடவடிக்லககள் சுை்றியுள்ள சூழலில் எந்த 

எதிரம்லையான விலளலவயும் ஏை்படுத்தாது என்று முடிவு 

ஹசய்யலாம். 

 

சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏை்படும் பாதிப்புகலளத் தணிக்க, நன்கு 

திட்டமிடப்பட்ட EMP மை்றும் விரிவான பிந்லதய திட்டக் கண்காணிப்பு 

அலமப்பு வழக்கமான கண்காணிப்பு மை்றும் தளத்தில் உடனடியாக 

சரிஹசய்வதை்காக வழங்கப்படுகிைது. கிளஸ்டர ் குவாரி 
நடவடிக்லககள் காரணமாக, திட்டப் பகுதியிலும் அலதச ் சுை்றியுள்ள 

சமூகப் ஹபாருளாதார நிலலலமகள் கணிசமாக டமம்படுத்தப்படும். 

எனடவ, முன் சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி விலரவில் வழங்கப்படும். 

 



 

 

அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகைக்ரள பவளிப்படுத்துதல் 

 

12.1 ஆமலாசகைின் பவளிப்பாடு 

M/s என்விமைா ைிமசாைச்ஸ் NABET சான்றிதழின்படி NABET அங்கீகாரம் 
ஹபை்ை EIA ஆடலாசகர:் NABET/EIA/1922/SA0133 மாரச் ் 30, 2022 வலர 
ஹசல்லுபடியாகும். Enviro Resources இன் பதிவு ஹசய்யப்பட்ட அலுவலகம் 
E-604, Crystal Plaza, New Link Road, Andheri (W), Mumbai 400 053, மகாராஷ்டிரா. 
 

NABET சான்றிதழ் படம் 12.1 இல் ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
 

M/s சுற்றுசச்ூழல் வளங்கள் மதிப்புமிக்க வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு 
பின்வரும் சுை்றுசச்ூழல் ஆடலாசலன டசலவகலள வழங்குவதில் 
ஈடுபடட்ுள்ளது: 
1) மாநில அரசின் சுை்றுசச்ூழல் துலையிடம் இருந்து சுை்றுசச்ூழல் 

அனுமதி ஹபறுதல். மை்றும் MoEF & CC, GOI 

2) சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வுகள் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் 

டமலாண்லம திட்டம் (EMP) 

3) சுை்றுசச்ூழலுக்கு உரிய விடாமுயை்சி டசலவகள் 

4) மாநில மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்திடம் இருந்து அதன் 

திருத்தங்கலள நிறுவுதல், இயக்குதல், புதுப்பித்தல் மை்றும் 

திருத்தங்களுக்கு ஒப்புதல் 

5) CRZ அனுமதிமத்திய மை்றும் மாநில CZMA (கடடலார மண்டல 

டமலாண்லம ஆலணயம்) 

6) வன அனுமதிMoEF & CC, GOI இலிருந்து 

7) சுை்றுசச்ூழல் அனுமதிகளுக்கான சுை்றுசச்ூழல் இணக்க அறிக்லக 

தயாரித்தல், நிறுவுவதை்கான ஒப்புதல் மை்றும் ஹசயல்பட ஒப்புதல் 

8) ETP, STP, WTP & ஜீடரா திரவ ஹவளிடயை்ை (ZLD) ஆலலலய 

வடிவலமத்தல் மை்றும் ஹசயல்படுத்துதல் 

9) அளவு இடர ்பகுப்பாய்வு (QRA), HAZOP, HAZID, டபரிடர ்டமலாண்லமத் 

திட்டம் (DMP) அறிக்லககலளத் தயாரித்தல். 

10) ஆன்-லசட் & ஆஃப்-லசட ்எமரஹ்ஜன்சி தயாரந்ிலலத் திட்டத்லதத் 

தயாரித்தல் 

11) சட்டப்பூரவ் வழிகாடட்ுதல்களுக்குப் பதிலளிக்கவும் & மூடுதலல 

ரத்து ஹசய்யவும். 

 



 

 

 
படம் 12.1: NABET சான்றிதழ் 


