
வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பின் கீழ் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி – 2006 

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

"பி1" வரக–சிறு கனிமம்–குழுமம் -வனம் அல்லாத நிலம் 

சுைங்க குழும  அளவு = 9.39.0 ஹெக்மடை ்

திரு P.K.சுப்பிரமணி  சாதாரண கல் & கிராவல்  குவாரி 
& 

முன்னூர் கிராமம்,புகளூர் வடட்ம், 

கரூர் மாவட்டம் 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) ஹபறப்பட்ட கடிதம்  

SEIAA-TN/F.No.9239/ToR-1196/2022 தததி:14.07.2022. 

திட்ட ஆதைவாளைின் ஹபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் 

ஹபயை் மற்றும் முகவைி 
விவைங்கள் 

பைப்பளவு மற்றும் புல எண்கள் 

திரு P.K.சுப்பிரமணி ,  
த/ஹப.திரு.காளியப்பன், 

மமட்டுக்கரட, 

VTC, பவித்திைம் அஞ்சல், 

புகளூை் வட்டம், கரூை் மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு-639 002. 

பைப்பளவு  :4.84.0 ஹெக்தடர ்

புலஎண்: 509/1(பகுதி) 
 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 

எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகம்  

 

அடிப்படட ஆய்வு காலம் - அக்தடாபர்  முதல் டிசம்பர் 
2022 வடர. 
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குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) இணக்கம் 

திரு. P.K.சுப்பிரமணி 
"14.07.2022 தேதியிட்ட கடிேம் எண். SEIAA-TN/F.No.9239/SEAC/ToR-

1196/2022 இல் வெளியிடப்பட்டது" 

குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகள் 

1 PP ஆனது EIA அறிக்ககயில் அதே 

நிறுவனேே்ால் பெறெ்ெட்ட ேற்தொகேய 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி குறிேே் 

சான்றளிக்கெ்ெட்ட இணக்க 

அறிக்கககய உள்ளடக்கும். 

சான்றளிக்கப்பட்ட இணக்கம் 

இந்த அறிக்ககயுடன் 

இகணப்பில் 

இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 

2 ஏற்கனதவ உள்ள (அல்லது ெகழய) 

குவாரியில் குே்ேககக்கு 

முன்பமாழியெ்ெட்ட வழக்கில், பெஞ்சுகள் 

இல்லாே நிகலயில் (அல்லது) சுரங்கே ்

திட்டேத்ில் அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட பெஞ்ச ்

வடிவவியகலெ் ெற்றி ஓரளவுக்கு 

முக்கியமானோக, திட்ட முன்பமாழிெவர ்

(PP) ேயாரிே்து சமரெ்்பிக்க தவண்டும். 

ேற்தொதுள்ள குவாரி குழி மற்றும் 

முன்பமாழியெ்ெட்ட குழியில் 9 மீ 

உயரே்தில் உள்ள உயரமான சுவர ்

பெஞ்கச சீரகமெ்ெேற்கான பசயல் 

திட்டம், திட்டமிடெ்ெட்ட ெணியின் ஆழம் 

ேகரமட்டே்திற்கு கீதழ 30 மீட்டருக்கு 

அெ்ொல் நீட்டிக்கெ்ெடுவோல் சாய்வின் 

நிகலே்ேன்கமகய உறுதி 

பசய்வேற்கான சாே்தியமான 

உறுதிெ்ெடுேே்ல் நடவடிக்ககககளக் 

குறிக்கிறது. EC ஐெ் பெறுவேற்கான 

மதிெ்பீட்டின் தொது, திருே்ேெ்ெட்ட 

சுரங்கே் திட்டே்தின் ஒரு ெகுதியாக 

சமரெ்்பிக்கெ்ெட்டது. 

இந்த உத்ததச திட்டத்திற்கான 

பபஞ்சுககள 

மறுசீரகமப்பதற்கான பசயல் 

திட்டம் இறுதி EIA 

அறிக்ககயில் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 
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3 EC ஐெ் பெறும்தொது, ெணியின் ஆழம் 

ேகர மட்டே்திலிருந்து 30 மீட்டருக்கு 

அெ்ொல் நீட்டிக்கெ்ெடும்தொது, 

மதிெ்பீட்டின் தொது முன்பமாழியெ்ெட்ட 

குவாரிக்கான கருே்தியல் 'சாய்வு 

நிகலெ்புே் திட்டே்கே' முன்பமாழிெவர ்

சமரெ்்பிக்க தவண்டும். 

சரிவு நிகலெ்புே் திட்டே்கேே ்

ேயாரிக்கும் ெணி நடந்து 

வருகிறது. மதிெ்பீட்டின் தொது 

இறுதி EIA அறிக்ககயுடன் 

திட்டம் சமரெ்்பிக்கெ்ெடும். 

4 MMR 1961 இன் ெடி பிளாஸ்டர,் கமனிங் 

தமட், கமனிங் ஃதொரத்மன், II/I வகுெ்பு 

சுரங்க தமலாளர ் ஆகிதயார ்

முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரியில் 

பவடிக்கும் நடவடிக்கககய சட்டெ்பூரவ் 

திறகமயான நெரால் 

தமற்பகாள்ளெ்ெடுகிறது என்று PP 

உறுதிபமாழிகய அளிக்க தவண்டும். 

பெடிபபாருடக்ள் ெழங்கும் 

நிறுெனத்திற்கும் 

ஆதரொளருக்கும் இகடதய 

பசய்யப்பட்ட ஒப்பந்தம் 

மற்றும் பிளாஸ்டர ்

சான்றிதழும் ஏற்கனதெ 

இகணப்பில் உள்ள சுரங்கத ்

திட்ட அறிக்ககயில் 

தசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

5 முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரியில் கலன் 

டிரில்லிங் மற்றும் மஃபிள் பிளாஸ்டிங் 

ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய 

கட்டுெ்ெடுேே்ெ்ெட்ட பவடிக்கும் 

நடவடிக்கககய மட்டுதம 

தமற்பகாள்வேற்கான ஒரு கருே்தியல் 

வடிவகமெ்கெ PP முன்கவக்கும், 

அோவது பவடிெ்பு தூண்டெ்ெட்ட நில 

அதிரவ்ுகள் கட்டுெ்ெடுே்ேெ்ெடும் மற்றும் 

குண்டுபவடிெ்பு ேளே்தில் இருந்து 30 

மீட்டருக்கு அெ்ொல் ெறக்கும் ொகறகள் 

ெயணிக்க முடியாது. 

இந்த திட்டத்திற்காக NONEL 

பெடிதத்ல் 

முன்பமாழியப்பட்டது. 

இகணப்பில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்ட அறிக்ககயில் பெடிப்பு 

பற்றிய கருத்தியல் 

ெடிெகமப்பு 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

6 EIA ஒருங்கிகணெ்ொளரக்ள், கடந்ே 

காலே்தில் அதே இடே்தில் அல்லது 

மாநிலே்தில் தவறு இடங்களில் 

இறுதி EIA அறிக்ககயில் 

வீடிதயா/புககெ்ெட 

ஆோரங்கள் 
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முன்பமாழிெவரால் நடே்ேெ்ெட்ட 

குவாரி/குவாரிகளின் விவரங்ககள 

வீடிதயா மற்றும் புககெ்ெட 

ஆோரங்களுடன் பெற்று அளிக்க 

தவண்டும். 

இகணக்கெ்ெடலாம். 

7 15.01.2016 க்குெ் பிறகு முன்பமாழியெ்ெட்ட சுரங்க குே்ேககெ் ெகுதியில் 

சுரங்க நடவடிக்கககய முன்பமாழிெவர ் ஏற்கனதவ 

தமற்பகாண்டிருந்ோல், முன்பமாழிெவர ் பின்வரும் விவரங்ககள AD/DD, 

சுரங்கங்களில் இருந்து அளிக்க தவண்டும்: 

a) AD/DD சுரங்கங்களால் வழங்கெ்ெட்ட 

ககடசி ெணி அனுமதியுடன் முந்கேய 

சுரங்கங்களின் பசயல்ொடு மற்றும் 

நிறுேே்ே்தின் காலம் என்ன? 

 

 

 

 

 

 

அகனத்து தகெல்களும் இறுதி 

EIA அறிக்ககயில் 

பகாடுக்கப்படும் 

b) பவட்டிபயடுக்கெ்ெட்ட கனிமங்களின் 

அளவு. 

c) ஒரு வருடே்தில் அதிகெட்ச உற்ெே்திகய 

எட்டியது 

d) சுரங்கே்தின் அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட 

ஆழே்தின் விவரம் 

e) முன்பு அகடயெ்ெட்ட சுரங்கே்தின் 
உண்கமயான ஆழம் 

f) அந்ே குே்ேகக ெகுதியில் ஏற்கனதவ 
பவட்டிபயடுக்கெ்ெட்ட நெரின் பெயர.் 

g) EC மற்றும் தகலகம பதாழில்நுட்ப 

அதிகாரி (CTO) ஏற்கனதவ பெற்றிருந்ோல், 

அேன் நகல் சமரெ்்பிக்கெ்ெடும். 
h) அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கே் 

திட்டே்தின்ெடி (அல்லது EC 

வழங்கெ்ெட்டால்) நிரண்யிக்கெ்ெட்ட 
பெஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 
தமற்பகாள்ளெ்ெட்டோ. 

8 சுரங்க குே்ேகக ெகுதியின் அகனே்து 

மூகல ஒருங்கிகணெ்புகளும், உயர ்

பேளிவுே்திறன் ெடங்கள்/தடாதொ ஷீட,் 

அத்தியாயம் II, படம் 2.3, ப.15, 

புவியியல் மற்றும் புவியியல் 

குத்தககப் பகுதியின் 
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தடாதொகிராஃபிக் ஷீட், 

ஜிதயாமாரெ்ாலஜி, லிே்ோலஜி மற்றும் 

சுரங்க குேே்கக ெகுதியின் புவியியல் 

ஆகியவற்றில் மிககெ்ெடுே்ேெ்ெட்டிருக்க 

தவண்டும். முன்பமாழியெ்ெட்ட 

ெகுதியின் அே்ேககய ெடம் நில 

ெயன்ொடு மற்றும் ஆய்வுெ் ெகுதியின் 

(தகார ் மற்றும் ெஃெர ் மண்டலம்) பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்ககள பேளிவாகக் 

காட்ட தவண்டும். 

ஆகியெற்றில் சுரங்க 

குத்தககப் பகுதியின் 

அகனத்து மூகல 

ஆயங்ககளயும் முகறதய, 2.4 

மற்றும் 2.5, ெக்கம்.16 மற்றும் 17 

இல் பகாண்டுள்ளது. 

9 குழுமம், பசுகம ெகுதிகய உள்ளடக்கிய 

ட்தரான் வீடிதயா சரத்வகய PP 

தமற்பகாள்ளும். தவலி முேலியன 

 

இறுதி EIA அறிக்ககயில் 

ட்தரான் வீடிதயா கெதரஜ் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

10 அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கே் 

திட்டே்தின்ெடி, ஏற்கனதவ உள்ள 

மரங்ககள நடவு பசய்ேல் மற்றும் 

அருகிலுள்ள குவாரிகள் மற்றும் 

நீரந்ிகலகளுக்கு இகடதய உள்ள 

ொதுகாெ்பு தூரம் உள்ளிட்ட சுற்றளவில் 

தொதுமான தவலிகள், ெசக்ச பெல்ட் 

ஆகியவற்றின் புககெ்ெடங்ககள 

ஆேரவாளர ்வழங்க தவண்டும். 

ஃபபன்சிங், ெசுகம அரண் 

ஆகியெற்கறக் காட்டும் 

புககப்படங்கள் அத்தியாயம் 

IV, ப.151 இன் கீழ் படம் 4.5 இல் 

தசரக்்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் 

நீரந்ிகலகளின் அருகிலுள்ள 

புககப்படங்கள் இறுதி EIA 

அறிக்ககயில் 

இகணக்கப்படும். 

11 திட்ட ஆேரவாளர ் கனிம இருெ்புக்கள் 

மற்றும் அகழ்வாய்வு இருெ்புக்கள், 

திட்டமிடெ்ெட்ட உற்ெே்தி திறன், 

முன்பமாழியெ்ெட்ட தவகல முகற, 

நியாயெ்ெடுேே்ல்களுடன், சுரங்க 

நடவடிக்கககளால் சுற்றியுள்ள சூழலில் 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடும் ொதிெ்புகள் மற்றும் 

சரிபசய்ேல் நடவடிக்கககள் 

கனிம இருப்பு விெரங்கள் 

அத்தியாயம் II, ப.18 இன் கீழ் 

பிரிவு 2.5 இல் 

விொதிக்கப்பட்டுள்ளன. நிலம், 

காற்று, சத்தம், நீர,் மண், 

உயிரியல் மற்றும் சமூக-

பபாருளாதாரம் ஆகியெற்றில் 

சுரங்கத்தின் 
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ஆகியவற்கற வழங்க தவண்டும். எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

அத்தியாயம் IV, ெக்கம்.122-165 

இன் கீழ் விொதிக்கப்படுகிறது. 

12 சுரங்கச ் சட்டம்' 1952 மற்றும் MMR, 1961 

இன் விதிகளின்ெடி, அறிவியல் 

ரீதியாகவும் முகறயாகவும் குவாரிககள 

தமற்பகாள்வேற்காக, ெல்தவறு 

சட்டெ்பூரவ் அதிகாரி மற்றும் இேர 

திறகமயான நெரக்கள நியமிெ்ெகேக் 

குறிக்கும் நிறுவன விளக்கெ்ெடே்கே 

திட்ட ஆேரவாளர ் வழங்குவார.் 

ொதுகாெ்பு மற்றும் சுற்றுசச்ூழகல 

ொதுகாக்க. 

முன்பமாழியப்பட்ட 

திட்டத்தின் தெகலொய்ப்பு 

விெரங்கள் அத்தியாயம் II, ப.29 

இன் கீழ் அட்டெகண 2.13 இல் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 

13 திட்ட முன்பமாழிெவர ் நீர-்புவியியல் 

ஆய்கவ தமற்பகாள்வேன் மூலம், 

நிலே்ேடி நீர ் இகறே்ேல் மற்றும் திறந்ே 

கிணறுகள் மற்றும் தமற்ெரெ்பு 

நீரந்ிகலகளான ஆறுகள், போட்டிகள், 

கால்வாய்கள், குளங்கள் தொன்றவற்றின் 

எண்ணிக்கககய விவரிக்கும் நீரம்ட்ட 

வகரெடே்கே கருேத்ில் பகாண்டு I கி.மீ 

(சுற்றளவு) சுரங்க நடவடிக்கககளால் 

கிணறுகளில் ஏற்ெடும் ொதிெ்புககள 

மதிெ்பிடுவேற்காக PWD / TWAD இலிருந்து 

ெருவமகழ மற்றும் ெருவமகழ அல்லாே 

ெருவங்களுக்கு தசகரிக்கெ்ெட்ட நீர ்

நிகல ேரவுகளுடன். உண்கமயான 

கண்காணிக்கெ்ெட்ட ேரவுகளின் 

அடிெ்ெகடயில் தவகல பசய்வது 

நிலே்ேடி நீரில் குறுக்கிடுமா என்ெது 

பேளிவாகக் காட்டெ்ெடலாம். இது 

ஆம் அத்தியாயம் III, ெக்கம்.43 -

57 இன் கீழ் பிரிவு 3.2 இல் 

விெரங்கள் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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சம்ெந்ேமாக தேகவயான ேரவு மற்றும் 

ஆவணங்கள் வழங்கெ்ெடலாம். 

14 தமற்ெரெ்பு நீர/்நிலே்ேடி நீரின் ேரம், 

காற்றின் ேரம், மண்ணின் ேரம் மற்றும் 

தொக்குவரே்து/வாகன இயக்க ஆய்வு 

உட்ெட ோவரங்கள்/விலங்குகள் 

போடரெ்ான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

சூழலியல் அளவுருக்களுக்கான 

அடிெ்ெகடே் ேரகவ முன்பமாழிெவர ்

அளிக்க தவண்டும். 

நிலம், மண், நீர,் காற்று, சதத்ம், 

உயிரியல், சமூக-

பபாருளாதாரம் மற்றும் 

தபாக்குெரத்து உள்ளிட்ட 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்கு 

அடிப்பகட தரவு 

தசகரிக்கப்பட்டது மற்றும் 

முடிவுகள் அத்தியாயம் III, பக். 

31-121 இன் கீழ் 

விொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

15 மண் ஆதராக்கியம், ெல்லுயிர ்பெருக்கம், 

காற்று மாசுொடு, நீர ் மாசுொடு, 

காலநிகல மாற்றம் மற்றும் பவள்ளக் 

கட்டுெ்ொடு மற்றும் சுகாோர ொதிெ்புகள் 

ஆகியவற்றின் அடிெ்ெகடயில் 

குறிெ்பிட்ட சுற்றுசச்ூழகலக் குறிெ்பிட்டு 

குவாரியில் தமற்பகாள்ளெ்ெடும் சுரங்க 

நடவடிக்கககளால் ஒட்டுபமாே்ே ோக்க 

ஆய்கவ முன்பமாழிெவர ் தமற்பகாள்ள 

தவண்டும். அேன்ெடி. சம்ெந்ேெ்ெட்ட 

குவாரி மற்றும் சுற்றுெ்புற 

குடியிருெ்புககள மனதில் கவே்து 

சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்கம திட்டம் 

ேயாரிக்கெ்ெட தவண்டும். 

சுரங்க நடெடிக்கககளால் 

ஏற்படும் ஒட்டுபமாத்த தாக்க 

ஆய்வின் முடிவுகள் 

அத்தியாயம் VII, ெக்கம்.187-192 

இன் கீழ் பிரிவு 7.4 இல் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

16 மகழ நீர ் தசகரிெ்பு தமலாண்கம, நீர ்

இருெ்பு (மகழக்காலம் மற்றும் 

ெருவமகழ அல்லாே இரண்டும்) உடன் 

ரசீாரஜ்் பசய்யும் விவரங்களுடன் 

சமரெ்்பிக்க தவண்டும். 

இறுதி சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ககயுடன் 

மகழநீர ் தசகரிப்பு 

தமலாண்கமத ் திட்டம் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 
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17 ெனப்பகுதி, விெசாய நிலம், தமய்சச்ல் 

நிலம், ெனவிலங்கு சரணாலயம், ததசிய 

பூங்கா, விலங்கினங்களின் 

இடம்பபயரந்்த பாகதகள், நீரந்ிகலகள் 

ஆகியெற்கறக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு. மனித 

குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற சூழலியல் 

அம்சங்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட தெண்டும். 

சுரங்க குதத்ககப் பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டுத ் திட்டம், பசயல்பாட்டுக்கு 

முந்கதய, பசயல்பாட்டு மற்றும் 

பசயல்பாட்டுக்கு பிந்கதய கட்டங்ககள 

உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்பட தெண்டும். நில 

பயன்பாட்டு மாற்றம் ஏததனும் 

இருந்தால், அதன் தாக்கம் பகாடுக்கப்பட 

தெண்டும். 

ெனப்பகுதி, விெசாய நிலம், 

தமய்சச்ல் நிலம், ெனவிலங்கு 

சரணாலயம், ததசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் 

இடம்பபயரந்்த பாகதகள், 

நீரந்ிகலகள், மனித 

குடிதயற்றங்கள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்ககள 

விெரிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

நிலப் பயன்பாடு 

அத்தியாயத்தின் கீழ் பிரிவு 3.1, 

பக்.33 & 42 இல் 

விொதிக்கப்பட்டுள்ளது. III. 

சுற்றியுள்ள உணரத்ிறன் 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்களின் 

விெரங்கள் அட்டெகண 3.40 

இல் அத்தியாயம் III, ப.118 இன் 

கீழ் ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 

பசயல்பாட்டிற்கு முந்கதய, 

பசயல்பாட்டு மற்றும் 

பசயல்பாட்டுக்கு பிந்கதய 

கட்டங்ககளக் காட்டும் திட்டப் 

பகுதியின் நில பயன்பாட்டுத ்

திட்டம் அத்தியாயம் II, ப.24 

இன் கீழ் அட்டெகண 2.7 இல் 

விொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

18 சுரங்க குேே்ககக்கு பவளியில் 

நிராகரிக்கெ்ெட்ட நிலே்தின் ெரெ்ெளவு, 

சுரங்க குே்ேககயிலிருந்து தூரம், அேன் 

நில ெயன்ொடு, R&R சிக்கல்கள் ஏதேனும் 

இருந்ோல், சுரங்க குே்ேககக்கு பவளிதய 

பொருந்ோது. 

குே்ேகக ெகுதிக்கு பவளிதய 

குெ்கெகள் எதுவும் 

முன்பமாழியெ்ெடவில்கல. 
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நிராகரிக்கெ்ெட்ட நிலே்தின் விவரங்கள் 

வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

19 சுரங்க நடவடிக்கககளுக்கான 

நீதிமன்றக் கட்டுெ்ொடுககள ஈரக்்கும் 

திட்டெ் ெகுதிகள் 'முக்கியமான 

முகறயில் மாசுெட்டகவ' என 

அறிவிக்கெ்ெட்ட ெகுதிகளுக்கு 

அருகாகமயில் குறிெ்பிடெ்ெட தவண்டும், 

தமலும் தேகவெ்ெடும் இடங்களில், TNPCB 

(அல்லது) துகற தொன்ற 

ெரிந்துகரக்கெ்ெட்ட அதிகாரிகளின் 

அனுமதிச ் சான்றிேழ்கள். புவியியல் 

மற்றும் சுரங்கம் ொதுகாக்கெ்ெட 

தவண்டும் மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்ட 

சுரங்க நடவடிக்கககள் 

ெரிசீலிக்கெ்ெடுவேற்கு ஏற்றவாறு 

வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

பபாருந்தாது. 

இந்ே திட்டெ் ெகுதி 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கே ்

திட்டே்தின்ெடி சாோரண கல் 

மற்றும் கிராெல் பொருடக்ள் 

ேயாரிெ்பில் ஈடுெட்டுள்ளது. 

20 திட்டே்தில் தமற்பகாள்ள 

உே்தேசிக்கெ்ெட்டுள்ள நீர ் ொதுகாெ்பு 

நடவடிக்கககள் ெற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கெ்ெட தவண்டும். திட்டே்தில் 

முன்பமாழியெ்ெட்டுள்ள மகழநீர ்

தசகரிெ்பு ெற்றிய விவரங்கள் ஏதேனும் 

இருந்ோல் வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

நீர ்பாதுகாப்பு நடெடிக்கககள் 

மற்றும் மகழ தசகரிப்பு 

கட்டகமப்புகள் பதாடரப்ான 

திட்டம் இறுதி சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்க மதிப்பீடு (EIA)  

அறிக்ககயில் தசரக்்கப்படும். 

21 இே்திட்டே்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

தொக்குவரே்து உள்கட்டகமெ்பில் 

ஏற்ெடும் ோக்கம் சுட்டிக்காட்டெ்ெட 

தவண்டும். 

திட்டத்தால் உள்ளூர ்

தபாக்குெரத்தில் ஏற்படும் 

பாதிப்பு அனுமதிக்கப்பட்ட 

ெரம்பிற்குள் உள்ளது. 

விெரங்கள் பிரிவு 3.7, பக்.115 

மற்றும் 117 இல் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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22 ஒரு மர ஆய்வு (எண்கள், இனே்தின் 

பெயர,் வயது, விட்டம் தொன்றகவ) 

சுரங்க குே்ேககக்கு ெயன்ெடுேே்ெ்ெட்ட 

ெகுதி & 300மீ இகடயக மண்டலம் மற்றும் 

சுரங்க நடவடிக்ககயின் தொது அேன் 

தமலாண்கம ஆகிய இரண்டிலும் 

தமற்பகாள்ளெ்ெட தவண்டும். 

300 மீ சுற்றளவில் விரிொன மர 

ஆய்வு தமற்பகாள்ளப்பட்டது 

மற்றும் முடிவுகள் 

அத்தியாயம்-III, பக்.76-106 இன் 

கீழ் பிரிவு 3.5 இல் 

விொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

23 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 

விரிொன சுரங்க மூடல் திட்டம் EIA/EMP 

அறிக்ககயில் தசரக்்கப்பட தெண்டும், 

அது தளம் சாரந்்ததாக இருக்க தெண்டும். 

சுரங்க மூடல் திட்டம் இறுதி 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA)  அறிக்ககயில் 

தசரக்்கப்படும். 

24 பொது கருே்துக் தகட்பு புள்ளிகள் மற்றும் 

திட்ட முன்பமாழிெவரின் 

உறுதிெ்ொடுகள் மற்றும் அகே 

பசயல்ெடுே்துவேற்கான ெட்பஜட் 

ஏற்ொடுகளுடன் கூடிய காலக்பகடுவு 

பசயல் திட்டமும் வழங்கெ்ெட தவண்டும் 

மற்றும் திட்டே்தின் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்ககயில் இகணக்கெ்ெட்டு SEIAA-

க்கு சமரெ்்பிக்கெ்ெட தவண்டும். 

அேன்ெடி MoEF & CC அலுவலக 

குறிெ்ொகண போடரெ்ாக SEAC. 

பொது விசாரகணக் 

கூட்டே்திற்குெ் பிறகு இறுதி 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA) அறிக்ககயில் இது 

புதுெ்பிக்கெ்ெடும். 

25 பொது விசாரகண விளம்ெரம் ஒரு 

பெரிய தேசிய நாளிேழிலும், மிகவும் 

புழக்கே்தில் இருக்கும் ஒரு வட்டார 

பமாழி நாளிேழிலும் பவளியிடெ்ெடும். 

இது இறுதி சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ககயில் 

புதுப்பிக்கப்படும். 

26 தமிழ் பமாழியிலும் பபாது விசாரகண 

பதாடரப்ான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) அறிக்கக, நிரெ்ாக 

சுருக்கம் மற்றும் பிற பதாடரப்ுகடய 

தகெல்ககள PP தயாரிக்க 

ெகரவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ககயின் 

தமிழ் பதிப்பு மற்றும் நிரெ்ாகச ்

சுருக்கம் TNPCB க்கு 

சமரப்்பிக்கப்படும். 
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தெண்டும்/காட்ட தெண்டும். 

27 முன்பமாழியெ்ெட்ட இடே்திற்கு அருகில் 

உள்ள ோவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் ெற்றிய ஆய்வின் ஒரு 

ெகுதியாக, சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA) ஒருங்கிகணெ்ொளர ் உள்ளூர ்

மாணவரக்ளுக்கு உள்ளூர ் ோவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்ககளெ் 

ொதுகாெ்ெேன் முக்கியே்துவே்கேெ் 

ெற்றி கல்வி கற்பிக்க முயல தவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA) ஒருங்கிகணப்பாளர ்

மற்றும் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர ் பபருக்கத்திற்கான 

FAE ஆய்வு பகுதிக்கு ெருகக 

தந்து, உயிரியல் சூழகலப் 

பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துெம் 

குறித்து உள்ளூர ் மக்களுக்கு 

அறிவுறுத்தினர.் 

28 திட்டே்கேச ் சுற்றியுள்ள ெசுகம 

ெகுதியின் தநாக்கம், உமிழ்வுகள், 

காரெ்ன் வரிகசெ்ெடுே்துேல் 

ஆகியவற்கறக் ககெ்ெற்றுவது மற்றும் 

அழகியகல தமம்ெடுே்துவதோடு, 

உருவாக்கெ்ெடும் சே்ேேக்ேக் 

குகறெ்ெதும் ஆகும். மாெட்ட ென 

அலுெலகம் (DFO), மாநில தவளாண்கமெ் 

ெல்ககலக்கழகம் மற்றும் உள்ளூர ்

ெள்ளி/கல்லூரி அதிகாரிகளுடன் 

கலந்ோதலாசிே்து பின் இகணெ்பு-I இல் 

பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளெடி ெரந்ே 

அளவிலான உள்நாட்டு ோவர 

இனங்ககள நடவு பசய்ய தவண்டும், 

பூரவ்ீக தோற்றம் பகாண்ட 

அடரே்்தியான/மிேமான விோனம் 

பகாண்ட ோவர வககககளே் 

தேரந்்பேடுக்க தவண்டும். புேரக்ளுடன் 

மாறி மாறி சிறிய/நடுே்ேர/உயரமான 

மரங்களின் இனங்கள் கலந்ே முகறயில் 

நடெ்ெட தவண்டும். 

அத்தியாயம் IV, ப.148-159 இன் 

கீழ் பிரிவு 4.6 இல் 

அட்டெகணகள் 4.11 மற்றும் 

4.12 இல் விரிொன பசுகமப் 

பகுதி தமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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29 உயரமான/ஒரு வருடம் ெழகமயான 

மரக்கன்றுககள பொருே்ேமான அளவு 

கெகளில் வளரெ்்ெது முன்னுரிகம 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்ே கெககள, 

உள்ளூர ் வன 

அதிகாரிகள்/ோவரவியலாளர/்தோட்டக்

ககல வல்லுனரக்ளின் 

ஆதலாசகனயின்ெடி நடவு பசய்ய 

தவண்டும். திட்டே ் ேளே்தின் எல்கலயில் 

குகறந்ேெட்சம் 3 மீட்டர ் அகலம் மற்றும் 

போகுதிகளுக்கு இகடதய ஒரு 

ஒழுங்ககமக்கெ்ெட்ட முகறயில் GPS 

ஒருங்கிகணெ்புகளுடன் பசுகம பகுதி 

ெகுதிகய முன்பமாழிெவர ் ஒதுக்க 

தவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த 

கபகளில் ெளரக்்கப்பட்ட ஒரு 

ெயதுகடய மரக்கன்றுககள 

ொங்கி, உள்ளூர ்

ெனத்துகறயின் 

ஆதலாசகனயின்படி, உத்ததச 

திட்டப் பகுதிகயச ்சுற்றியுள்ள 

ஒெ்பொரு பசடிக்கும் இகடதய 

3 மீ இகடபெளியில் நடவு 

பசய்ய தெண்டும் என்று 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் பல்லுயிர ்

பன்முகத்தன்கமக்கான FAE 

திட்ட முன்பமாழிபெருக்கு 

அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

அதிகாரிகள்/தாெரவியலாளர.் 

30 முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரியின் 

(அல்லது) குே்ேககக் காலம் முடியும் 

வகர, தெரிடர ் தமலாண்கமே் திட்டம் 

ேயாரிக்கெ்ெட்டு, EIA/EMP அறிக்ககயில் 

தசரக்்கெ்ெட தவண்டும். 

அத்தியாயம் VII, ெக்கம்.181-186 

இன் கீழ் பிரிவு 7.3 இல் 

விெரங்கள் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 

31 முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரியின் 

(அல்லது) குே்ேககக் காலம் முடியும் 

வகர, இடர ் மதிெ்பீடு மற்றும் 

தமலாண்கமே் திட்டம் ேயாரிக்கெ்ெட்டு, 

EIA/EMP அறிக்ககயில் தசரக்்கெ்ெடும். 

அத்தியாயம் VII, ெக்கம்.175-180 

இன் கீழ் பிரிவு 7.2 இல் 

விெரங்கள் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 

32 இந்தத் திட்டத்தின் பதாழில்சார ்சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட தெண்டும் 

மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடெடிக்கககள் விரிொக விெரிக்கப்பட 

தெண்டும். முன் தெகல ொய்ப்பு 

மருத்துெ பரிதசாதகன மற்றும் 

திட்டத்தின் பதாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகள் மற்றும் 

தடுப்பு நடெடிக்கககள் பற்றி 

பிரிவு 4.8 இல் அதத்ியாயம் IV, 

ெக்கம்.161 & 162 இன் கீழ் 

விரிொக 
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காலமுகற மருத்துெ பரிதசாதகன 

அட்டெகணகள் பற்றிய விெரங்கள் EMP 

இல் இகணக்கப்பட தெண்டும். சுரங்கப் 

பகுதியில் முன்பமாழியப்பட்ட 

ததகெயான ெசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 

குறிப்பிட்ட பதாழில்சார ் சுகாதாரத் 

தணிப்பு நடெடிக்கககள் விரிொக 

இருக்கலாம். 

விொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

33 இே்திட்டே்தின் பொது சுகாோர 

ோக்கங்கள் மற்றும் ொதிெ்பு 

மண்டலே்தில் உள்ள மக்களுக்கான 

போடரப்ுகடய நடவடிக்கககள் 

முகறயாக மதிெ்பீடு பசய்யெ்ெட 

தவண்டும் மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்ட 

தீரவ்ு நடவடிக்கககள் ெட்பஜட் 

ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக விவரிக்கெ்ெட 

தவண்டும். 

இந்ே திட்டே்ோல் பொது 

சுகாோர ொதிெ்புகள் எதுவும் 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடவில்கல. CSR 

மற்றும் CER பசயல்ொடுகளின் 

விவரங்கள் அே்தியாயம் VIII 

இன் கீழ் ெக்கம்.200-201 இல் 

பிரிவுகள் 8.6 மற்றும் 8.7 இல் 

விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

34 சமூக-பொருளாோர ஆய்வுகள் சுரங்க 

நடவடிக்ககயிலிருந்து 5 கிமீ இகடயக 

மண்டலே்திற்குள் தமற்பகாள்ளெ்ெட 

தவண்டும். திட்ட ஆேரவாளரால் வழங்க 

முன்பமாழியெ்ெட்ட உள்ளூர ்

சமூகே்திற்கு சமூக-பொருளாோர 

முக்கியே்துவம் மற்றும் பசல்வாக்கின் 

நடவடிக்கககள் சுட்டிக்காட்டெ்ெட 

தவண்டும். முடிந்ேவகர' அளவு 

ெரிமாணங்கள் பசயல்ெடுே்துவேற்கான 

காலகட்டங்களுடன் பகாடுக்கெ்ெடலாம். 

ஆய்வுெ் ெகுதியின் சமூக-

பொருளாோர சூழலில் 

எதிரம்கறயான ோக்கம் 

எதுவும் 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடவில்கல, 

தமலும் இந்ேே் திட்டம் 15 

நெரக்ளுக்கு தவகலவாய்ெ்கெ 

வழங்குவேன் மூலம் சமூக-

பொருளாோர சூழலுக்கு 

ெயனளிக்கும் வககயில் பிரிவு 

8.1, பக்கம். 198 அேத்ியாயம் VIII 

இன் கீழ் 

விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

35 திட்டே்திற்கு எதிராக நிலுகவயில் உள்ள இந்ேே் திட்டே்துக்கு எதிராக 
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வழக்குகளின் விவரங்கள் ஏதேனும் 

இருந்ோல், திட்டே்திற்கு எதிராக ஏதேனும் 

நீதிமன்றே்ோல் அனுெ்ெெ்ெட்ட 

வழிகாட்டுேல் / உே்ேரவுடன் 

பகாடுக்கெ்ெட தவண்டும். 

எந்ே நீதிமன்றே்திலும் வழக்கு 

நிலுகவயில் இல்கல. 

36 திட்டம் பசயல்ெடுேே்ெ்ெட்டால், 

திட்டே்தின் ெலன்கள் விவரிக்கெ்ெட 

தவண்டும். திட்டே்தின் ெலன்கள் 

சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், பொருளாோரம், 

தவகல வாய்ெ்பு தொன்றவற்கற 

பேளிவாகக் குறிக்கும். 

திட்ட விவரங்களின் 

நன்கமகள் அே்தியாயம் VIII 

இன் கீழ் பக்கம். 198-201 இல் 

பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

37 முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரி ேளே்தில் 

ஏதேனும் குவாரி நடவடிக்கககள் 

தமற்பகாள்ளெ்ெட்டிருந்ோல், அேற்காக 

இெ்தொது சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிகய 

நாடியுள்ளது. திட்ட முன்பமாழிெவர,் 

முந்கேய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

பகாடுக்கெ்ெட்ட EC நிெந்ேகனகளுக்கு 

விரிவான இணங்குவகே, MoEF & CC, 

மண்டல அலுவலகம், பசன்கன (அல்லது) 

சம்ெந்ேெ்ெட்ட DEE/TNPCB மூலம் 

சான்றளிக்கெ்ெட்ட ேள 

புககெ்ெடங்களுடன் அளிக்க தவண்டும். 

இது இறுதி EIA/EMP 

அறிக்ககயில் 

புதுெ்பிக்கெ்ெடும். 

38 PP ஆனது சுரங்க வாழ்நாள் முழுவதும் 

EMP ஐ ேயார ் பசய்யும். தமலும் சுரங்க 

வாழ்நாள் முழுவதும் EMP ஐ 

ககடபிடிெ்ெோக உறுதிபமாழி அளிக்கும் 

உறுதிபமாழிகயயும் அளிக்கும். 

அத்தியாயம் X, ெக்கம்.220-227 

இன் கீழ் ஒரு விரிொன EMP 

அட்டெகண 10.9 இல் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

39 எந்ேபவாரு உண்கமே் ேகவகலயும் 

மகறே்ேல் அல்லது 

ேவறான/புகனயெ்ெட்ட ேரகவச ்

எந்தபொரு உண்கமத ்

தகெகலயும் மகறப்பதும் 

அல்லது 

தெறான/புகனயப்பட்ட 
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சமரெ்்பிே்ேல் மற்றும் தமதல 

குறிெ்பிட்டுள்ள நிெந்ேகனகளுக்கு 

இணங்கே் ேவறினால், சுற்றுசச்ூழல் 

(ொதுகாெ்பு) சட்டம், 1986 இல் ேண்டகன 

விதிககள ஈரெ்்ெதுடன், இந்ே 

நிெந்ேகனகளின் விதிமுகறகள் 

திரும்ெெ் பெறெ்ெடலாம். 

தரகெச ் சமரப்்பிப்பதும், 

தமதல குறிப்பிடட்ுள்ள 

நிபந்தகனகளுக்கு இணங்கத ்

தெறுெதும், சுற்றுசச்ூழலில் 

தண்டகன விதிககள 

ஈரப்்பதுடன், இந்தக் குறிப்பு 

விதிமுகறககள திரும்பப் 

பபறுெதற்கு ெழிெகுக்கும் 

என்ற உண்கமகய மனதில் 

கெத்து EIA அறிக்கக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986. 

 குறிப்பிட்ட நிபந்ேறைகள் 

1 சுரங்கம், ெணிபுரியும் ெணியாளரக்ளின் 

ொதுகாெ்பு மற்றும் நிகலயான 

சுரங்கே்தின் பகாள்கககயெ் 

பின்ெற்றுவேன் மூலம் சுற்றுசச்ூழல் 

ொதிெ்புககளக் கருே்தில் பகாண்டு, 

சுரங்கே்தின் இறுதி ஆழம் ேகர 

மட்டே்திலிருந்து 35 மீட்டர ் வகர 

கட்டுெ்ெடுேே்ெ்ெட்டுள்ளது மற்றும் 

3,24,479 m3 சாோரண கல் மற்றும் 4060 m3 

கிராவல் சுரங்கே்திற்கு 

அனுமதிக்கெ்ெடுகிறது. 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கே் 

திட்டே்தின்ெடி ஐந்து வருட காலே்திற்குள். 

ஆம், இணங்கினார.் 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கே ்

திட்டம் 

TOR இன் ெடி 

மாற்றியகமக்கெ்ெட்டது 

ெரிந்துகரக்கெ்ெட்டகேெ் 

பூரே்்தி பசய்ய ெரிந்துகர 

இருெ்பு மற்றும் ஆழம் 

மாற்றியகமக்கெ்ெட்டது. 

சுரங்கே் திட்ட ேடட்ுகள் 

இகணெ்பு III இல் 

இகணக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

 

2 அண்ணா ெல்ககலக்கழகம், NITs, ILTS, 

NIRM, CSIR ஆய்வகங்கள் தொன்ற 

புகழ்பெற்ற அரசு அறிவியல் 

ஆராய்சச்ி/கல்வி நிறுவனங்களால் 

ேற்தொதுள்ள குழி/குவாரியின் மீது 

ஏதேனும் முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரிக்கு 

தமலும் தேகவெ்ெடும் 

அறிவியல் ஆய்வுகள் 

தமற்பகாள்ளெ்ெட்டு முடிவுகள் 

இறுதி EIA அறிக்ககயுடன் 

சமரெ்்பிக்கெ்ெடும். 
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அறிவியல் ஆய்வுகள் 

தமற்பகாள்ளெ்ெடும். ேடக்டயான 

நிலெ்ெரெ்பில் ெணியின் ஆழம் ேகர 

மட்டே்திலிருந்து (BGL) 40 மீட்டருக்கு 

அெ்ொல் நீட்டிக்கெ்ெடுகிறது, தமலும் 

சரிவுகளின் நிகலேே்ன்கமகய 

மதிெ்பிடுவேற்காக நிலே்திலிருந்து 30 

மீட்டருக்கு அெ்ொல் (AGL) 

அகழ்வாராய்சச்ி 

தமற்பகாள்ளெ்ெடுகிறது. அறிக்ககயின் 

நகல் SEIAA, சம்ெந்ேெ்ெட்ட AD/DGM, 

சம்ெந்ேெ்ெட்ட DEE/TNPCB மற்றும் 

பசன்கன சுரங்கெ் ொதுகாெ்பு 

இயக்குனரிடம் சமரெ்்பிக்கெ்ெடும். 

3 உே்தேச சுரங்க குேே்ககெ் ெகுதிகயச ்

சுற்றியுள்ள கிராமங்கள், நீரந்ிகலகள்/ 

ஆறுகள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

ெலவீனமான ெகுதிகளில் ஏற்ெடும் 

ொதிெ்புகள் குறிே்து விரிவான ஆய்வு 

தமற்பகாள்ளெ்ெடும். 

நிலம், காற்று, சதத்ம், நீர,் மண், 

உயிரியல் மற்றும் சமூக-

பபாருளாதாரத்தில் 

சுரங்கத்தின் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

அத்தியாயம் IV, ெக்கம்.122-165 

இன் கீழ் விொதிக்கப்படுகிறது. 

4 திட்ட ஆேரவாளர ் அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட 

குடியிருெ்புகள், ெள்ளிகள், போல்லியல் 

ேளங்கள், கட்டகமெ்புகள், ரயில் 

ொகேகள், சாகலகள் குறிே்து 300மீ 

சுற்றளவுக்கு VAO சான்றிேகழ வழங்க 

தவண்டும்.  ஓகட, வாரி, கால்வாய், 

வாய்க்கால், ஆறு, ஏரி குளம், போட்டி 

தொன்ற நீரந்ிகலகள். 

300 மீ சுற்றளவுக்கு VAO 

சான்றிேழ் இகணெ்பில் 

பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 
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5 30.09.2020 மற்றும் 20.10.2020 தேதியிட்ட 

MoEF & CC அலுவலக குறிெ்ொகண 

F.No.22-65l2017lA இன் ெடி, முன்பமாழிெவர ்

பொது கலந்ோய்வின் தொது 

எழுெ்ெெ்ெட்ட கவகலககள நிவரே்த்ி 

பசய்வார ் மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்ட 

அகனே்து நடவடிக்கககளும் 

சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்கம திட்டே்தின் 

ஒரு ெகுதியாக இருக்கும். 

பொது கலந்ோய்வின் தொது 

எழுெ்ெெ்ெட்ட கவகலகள் 

மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்ட 

அகனே்து நடவடிக்கககளும் 

இறுதி EIA அறிக்ககயில் 

புதுெ்பிக்கெ்ெடும். 

6 சுற்றுசச்ூழல் ோக்க மதிெ்பீடு காரெ்ன் 

உமிழ்கவ விரிவாக ஆய்வு பசய்வதுடன் 

காரெ்ன் உமிழ்கவே் ேணிக்க காரெ்ன் 

மூழ்கிகளின் வளரச்ச்ி மற்றும் 

பவெ்ெநிகல குகறெ்பு உள்ளிட்ட பிற 

உமிழ்வு மற்றும் காலநிகல ேணிெ்பு 

நடவடிக்கககளின் கட்டுெ்ொடு உள்ளிட்ட 

நடவடிக்ககககள ெரிந்துகரக்கும். 

ெகுதி 4.6 ெக்கம்.148-159 இல் 

விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ள ெசுகம 

ெகுதி தமம்ொட்டுே் திட்டம், 

அே்தியாயம் IV இன் கீழ் 

சுற்றுசச்ூழலில் காரெ்ன் 

பவளிதயற்றே்தின் 

ோக்கேக்ேக் குகறக்க 

வடிவகமக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

7 சுற்றுசச்ூழல் ோக்க மதிெ்பீடு ெல்லுயிர,் 

இயற்கக சுற்றுசச்ூழல், மண் நுண்ணுயிர ்

ோவரங்கள், விலங்கினங்கள் மற்றும் 

மண் விகே வங்கிகள் ஆகியவற்கற 

ஆய்வு பசய்து இயற்கக சூழகல 

ெராமரிெ்ெேற்கான நடவடிக்ககககள 

ெரிந்துகரக்க தவண்டும். 

அத்தியாயம் III, ெக்கம்.76-106 

இன் கீழ் பகுதி 3.5 இல் 

சுற்றுசச்ூழல் விெரங்கள் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 

அத்தியாயம் IV, ெக்கம்.148-159 

இன் கீழ் பிரிவு 4.6 இல் தணிப்பு 

நடெடிக்கககள் 

பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ளன. 

8 குறிெ்பிட்ட ெகுதியின் நிகலயான 

தமலாண்கம மற்றும் பொருட்கள் மற்றும் 

தசகவகளின் ஓட்டேத்ிற்கான 

சுற்றுசச்ூழகல மீட்படடுெ்ெேற்கு 

நடவடிக்கக ெரிந்துகரக்க தவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ெல்லுயிர ்

பெருக்கே்தின் FAE திட்ட 

முன்பமாழிெவருக்கு, 

குறிெ்ொக 4 ஆண்டுகள் 

ெழகமயான ோவரங்கள் 

இருக்கும் திட்டெ் ெகுதிக்கான 
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மறு நடவுெ் ெணிககள 

காலியாக உள்ள இடங்களில் 

தமற்பகாள்ள தவண்டும் என்று 

அறிவுறுே்தியுள்ளது. 

9 திட்ட ஆேரவாளர ் மீன் வாழ்விடங்கள் 

மற்றும் நீரந்ிகல மற்றும் 

நீரே்த்ேக்கே்தில் உணவு வகல/உணவுச ்

சங்கிலி ஆகியவற்றில் ஏற்ெடும் 

ோக்கேக்ே ஆய்வு பசய்வார.் 

நீரவ்ாழ் சுற்றுசச்ூழல் 

அகமெ்பில் உணவுச ்

சங்கிலிக்கான ெகுெ்ொய்வு 

பசயல்ொட்டில் உள்ளது மற்றும் 

அறிக்கக இறுதி EIA 

அறிக்ககயில் தசரக்்கெ்ெடும். 

10 குறிெ்பு விதிமுகறகள் குறிெ்ொக மண் 

ஆதராக்கியம், மண் அரிெ்பு, மண்ணின் 

இயற்பியல் தவதியியல் கூறுகள் மற்றும் 

நுண்ணுயிர ் கூறுகள் மீோன ோக்கே்கே 

ஆய்வு பசய்ய தவண்டும். 

மண் சூழலில் சுரங்கே்தின் 

ோக்கம் பிரிவு 4.2, அே்தியாயம் 

IV, ெக்கம்.124 இன் கீழ் 

விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

11 சுற்றுசச்ூழல் ோக்க மதிெ்பீடு காடு, 

ோவரங்கள், உள்ளூர,் 

ொதிக்கெ்ெடக்கூடிய மற்றும் அழிந்து 

வரும் உள்நாட்டு ோவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீோன ோக்கேக்ே 

ஆய்வு பசய்ய தவண்டும். 

இந்த அறிக்கக, பகுதி 3.5 பக். 

76-106 இல் தாெரங்கள், 

உள்ளூர,் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

மற்றும் அழிந்து ெரும் 

உள்நாட்டு தாெரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்ககள 

உள்ளடக்கிய சூழலியல் 

மற்றும் பல்லுயிர ் பற்றிய 

ஆய்வுககள 

உள்ளடக்கியுள்ளது. 

சுற்றுசச்ூழல் 

அறிக்ககயின்படி, உள்ளூர,் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் 

அழிந்து ெரும் உள்நாட்டு 

தாெரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் எதுவும் 



xviii 

 

இல்கல. 

12 சுற்றுசச்ூழல் ோக்க மதிெ்பீட்டில், நிற்கும் 

மரங்களில் ஏற்ெடும் ொதிெ்புககள 

ஆய்வு பசய்து, ேற்தொதுள்ள மரங்ககள 

எண்ணி எண்ணி, ொதுகாெ்புக்கு 

நடவடிக்கக எடுக்க தவண்டும். 

இறுதி EIA அறிக்ககயில் இந்த 

விஷயம் தசரக்்கப்படும். 

13 சுற்றுசச்ூழல் ொதிெ்பு மதிெ்பீடு 

ஈரநிலங்கள், நீரந்ிகலகள், ஓகடகள், 

ஏரிகள் மற்றும் விவசாய இடங்கள் 

குறிே்து ஆய்வு பசய்ய தவண்டும். 

சதுப்பு நிலங்கள், நீரந்ிகலகள், 

நதி நீதராகடகள், ஏரிகள் 

மற்றும் விெசாயத ் தளங்கள் 

உள்ளிட்ட அகனத்து 

ஆய்வுகளும் அட்டெகண 3.40 

இல் அத்தியாயம் III, ப.118 இல் 

தசரக்்கப்பட்டுள்ளன. 

14 சுற்றுசச்ூழல் ோக்க மதிெ்பீடு, ெசுகமெ் 

ெகுதி தமம்ொட்டிற்கான ெட்பஜட் மற்றும் 

தெரிடர ்தமலாண்கமே் திட்டம் உள்ளிட்ட 

பவடி மூடல் திட்டே்துடன் EMP ெற்றிய 

விரிவான ஆய்வு நடே்ே தவண்டும். 

அத்தியாயம் X, ெக்கம்.220-227 

இன் கீழ் அட்டெகண 10.9 இல் 

விெரங்கள் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

15 சுற்றுசச்ூழல் ோக்க மதிெ்பீடு, காலநிகல 

மாற்றம், பவெ்ெநிகல உயரவ்ு, மாசுொடு 

மற்றும் மண்ணின் தமல் மற்றும் 

மண்ணுக்குக் கீதழ உள்ள காரெ்ன் 

இருெ்பு ஆகியவற்றின் ோக்கேக்ே ஆய்வு 

பசய்ய தவண்டும். 

இறுதி EIA அறிக்ககயில் 

ேகவல் தசரக்்கெ்ெடும். 

16 சுற்றுசச்ூழல் ொதிெ்பு மதிெ்பீடு 

ொதுகாக்கெ்ெட்ட ெகுதிகள், காப்பு 

காடுகள், தேசிய பூங்காக்கள், 

நகடபாகதகள் மற்றும் வனவிலங்கு 

ொகேகள், திட்ட இடே்திற்கு அருகில் 

உள்ள ொதிெ்புககள ஆய்வு பசய்ய 

தவண்டும். 

திட்ட இடே்திற்கு அருகில் 

ொதுகாக்கெ்ெட்ட ெகுதிகள், 

தேசிய பூங்காக்கள், 

ோழ்வாரங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்கு ொகேகள் எதுவும் 

இல்கல. காடுகளின் 

ோவரங்கள் ெற்றிய விவரங்கள் 
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பிரிவு 3.8, அேத்ியாயம்-III, 

ெக்.117-118 இன் கீழ் 

வழங்கெ்ெட்டுள்ளன. 

17 திட்ட முன்பமாழிெவர,் அருகிலுள்ள 

ெட்டா நிலங்கள், தோட்டக்ககல, 

விவசாயம் மற்றும் கால்நகடகளில் 

உள்ள தோட்டங்களில் திட்டே்தின் 

ோக்கேக்ே ஆய்வு பசய்து வழங்க 

தவண்டும். 

நிலச ் சூழலில் திட்டே்தின் 
ோக்கம் அே்தியாயம் IV, 

ெக்கம். 123 இன் கீழ் பிரிவு 4.1 

இல் விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

18 திட்ட முன்பமாழிெவர,் பசயல்ொடுகள் 

மூலம் இயற்ககச ் சுற்றுசச்ூழலின் 

சாே்தியமான துண்டாடுேல் ோக்கம் 

ெற்றிய விவரங்ககள ஆய்வு பசய்து 

அளிக்க தவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழலில் 

முன்பமாழியெ்ெட்ட 

திட்டே்தின் ோக்கங்கள் 

அே்தியாயம் IV, ெக்கம்,122-165 

இல் விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

19 விரிவான சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்கமே ்

திட்டே்துடன் ேழுவல், ேணிெ்பு மற்றும் 

தீரவ்ு உே்திகள் பவளியிடெ்ெட்ட 

துல்லியமான ெகுதி ேகவல்போடரப்ு 

ஆகணயின்ெடி சுரங்க குே்ேகக காலம் 

முழுவகேயும் உள்ளடக்கியது. 

அே்தியாயம் X,10.9 ெக்கம்.220-

227 இன் கீழ் ஒரு விரிவான 

சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்கம 

திட்டம் அட்டவகண 10.9 இல் 

பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

20 திட்ட ஆேரவாளர ்நீரந்ிகலகளில் நீரவ்ாழ் 

ோவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் 

ோக்கம் மற்றும் நிலெ்ெரெ்பில் 

ஏற்ெடக்கூடிய வடுக்கள் ஆகியவற்கற 

ஆய்வு பசய்து வழங்க தவண்டும். 

அருகிலுள்ள குகககள், ொரம்ெரிய ேளம் 

மற்றும் போல்பொருள் இடங்களுக்கு 

ஏற்ெடும் தசேங்கள் சாே்தியமான நில 

வடிவே்கே மாற்றும் காட்சி மற்றும் 

அழகியல் ோக்கங்கள். 

நீரந்ிகலகளில் உள்ள நீரெ்ாழ் 

தாெரங்கள் மற்றும் 

விலங்குகளின் மீது 

முன்பமாழியப்பட்ட 

திட்டத்தின் தாக்கம் 

அத்தியாயம் IV, ெக்கம்.148-159 

இன் கீழ் பிரிவு 4.6 இல் 

விொதிக்கப்பட்டுள்ளது.விவா

திக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

21 சுற்றுசச்ூழலில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கழிவு தமலாண்கம 
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கமக்தராபிளாஸ்டிக் காரணமாக 

ஏற்ெடக்கூடிய மாசுககள திட்ட 

முன்பமாழிெவர ் ஆய்வு பசய்து வழங்க 

தவண்டும். சுரங்கே்தின் தொது 

சிந்திக்கெ்ெடும் நடவடிக்கககளால் 

நீரவ்ாழ் சூழல் மற்றும் நன்னீர ்

அகமெ்புகளில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

கமக்தராபிளாஸ்டிக்ஸின் சுற்றுசச்ூழல் 

அொயங்கள் மற்றும் ோக்கங்கள் 

ஆராயெ்ெட்டு அறிக்ககயிடெ்ெடலாம். 

ெற்றிய விஷயம் அே்தியாயம் 

VII, ெக்கம். 192 இன் கீழ் பிரிவு 

7.5 இல் பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

22 திட்ட முன்பமாழிெவர,் 

காப்புக்காடுகளில் இல்லாே 

வனவிலங்குகளில் சுரங்கே்தின் ோக்கம் 

குறிே்து விரிவான ஆய்வு பசய்ய 

தவண்டும். 

திட்ட ஆேரவாளர ் முள்கம்பி 

தவலி அகமக்கும் ெணிகய 

தமற்பகாள்வதுடன், மற்ற 

சுற்றுசச்ூழல் ொதுகாெ்பு 

நடவடிக்கககளில் 

வனவிலங்குகள் ேளே்திற்குள் 

நுகழவகேே ் ேடுக்க 

குே்ேககெ் ெகுதிகயச ் சுற்றி 

ெசுகம ெகுதிகய உருவாக்க 

தவண்டும். 

23 பின்வருவனவற்றில் புகழ்பெற்ற ஆராய்சச்ி நிறுவனங்களிடமிருந்து 

வழங்கெ்ெட்ட துல்லியமான ெகுதி ேகவல்போடரப்ு உே்ேரவின்ெடி, சுரங்க 

குே்ேகக காலம் முழுவகேயும் உள்ளடக்கிய உேத்ேச சுரங்க குே்ேககெ் 

ெகுதிகயச ்சுற்றியுள்ள ஓய் சுரங்கே்தின் ோக்கம் குறிே்து விரிவான ஆய்வு 

தமற்பகாள்ளெ்ெடும். 

 i. மண் ஆதராக்கியம் மற்றும் 

உயிர ்ென்முகே்ேன்கம. 
ஆய்வு நடந்து 

பகாண்டிருக்கிறது. இறுதி 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA) அறிக்ககயில் முடிவுகள் 

புதுெ்பிக்கெ்ெடும். 

 ii. காலநிகல மாற்றம் வறடச்ி, 

பவள்ளம் தொன்றவற்றுக்கு 

வழிவகுக்கும். 

 iii. கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்கள் (GHG), 
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பவெ்ெநிகல அதிகரிெ்பு 

மற்றும் உள்ளூர ் மக்களின் 

வாழ்வாோரே்திற்கு 

வழிவகுக்கும் மாசுொடு. 

 iv. நீர ் மாசுொட்டின் 

சாே்தியக்கூறுகள் மற்றும் 

நீரவ்ாழ் சுற்றுசச்ூழல் 

ஆதராக்கியே்தில் ோக்கம். 

 v. விவசாயம், வனவியல் மற்றும் 

ொரம்ெரிய நகடமுகறகள். 

vi. சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்ெடும் 

அழிவின் காரணமாக 

நீரப்வெ்ெ/புவிபவெ்ெ விகளவு. 

vii. உயிர-்புவி தவதியியல் 

பசயல்முகறகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அழுேே்ம் உட்ெட 

அேன் அடிசச்ுவடுகள். 

viii. தமற்ெரெ்பு நீதராகடகளில் 

வண்டல் புவி தவதியியல். 

24 நிலே்ேடி நீர ் உந்தி மற்றும் திறந்ே 

கிணறுகள் மற்றும் ஆறுகள், போட்டிகள், 

கால்வாய்கள், குளங்கள் தொன்ற 

தமற்ெரெ்பு நீரந்ிகலகளின் 

எண்ணிக்கககய விவரிக்கும் 

நீரம்ட்டே்தின் வகரெடே்கே கருே்தில் 

பகாண்டு, I கி.மீ (சுற்றளவு) வகர 

ொதிெ்புககள மதிெ்பிடுவேற்காக நீர-்

புவியியல் ஆய்வு. சுரங்க நடவடிக்கக 

காரணமாக அருகிலுள்ள நீரந்ிகலகளில். 

உண்கமயான கண்காணிக்கெ்ெட்ட 

ேரவுகளின் அடிெ்ெகடயில் தவகல 

விரிொன நீரந்ிகல ஆய்வு 

தமற்பகாள்ளப்பட்டது. 

அத்தியாயம் III, ெக்கம்.43-58 

இன் கீழ் பிரிவு 3.2 இல் 

முடிவுகள் 

விொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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பசய்வது நிலே்ேடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்ெது பேளிவாகக் காட்டெ்ெடலாம். 

சுரங்க குே்ேகக காலம் முழுவகேயும் 

உள்ளடக்கி, இது போடரெ்ான 

தேகவயான ேரவு மற்றும் ஆவணங்கள் 

வழங்கெ்ெடலாம். 

25 தெரிடர ் தமலாண்கமே் திட்டம் மற்றும் 

தெரிடர ் ேணிெ்பு நடவடிக்ககககள 

அகனே்து அம்சங்களிலும் வழங்குேல் 

வழங்கெ்ெட்ட துல்லியமான ெகுதி 

ேகவல்போடரப்ு உே்ேரவின்ெடி முழு 

சுரங்க குேே்கக காலம். 

இந்ேே் திட்டே்திற்கான தெரிடர ்

தமலாண்கமே ் திட்டம் 

அே்தியாயம் VII, ெக்கம்.181-186 

இன் கீழ் பிரிவு 7.3 இல் 

வழங்கெ்ெட்டுள்ளது. 

26 சுரங்கே்தின் பசயல்ொட்டு மற்றும் 

பிந்கேய பசயல்ொட்டின் தொது 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடும் ொதிெ்புகள் உட்ெட 

இடர ் மதிெ்பீடு மற்றும் தமலாண்கமே ்

திட்டே்கே வழங்குேல். 

இந்ேே் திட்டே்திற்கான இடர ்

மதிெ்பீடு மற்றும் 

தமலாண்கமே ் திட்டம் 

அே்தியாயம் VII, ெக்கம்.175-180 

இன் கீழ் பிரிவு 7.2 இல் 

வழங்கெ்ெட்டுள்ளது. 

27 வழங்கெ்ெட்ட துல்லியமான ெகுதி 

ேகவல்போடரப்ு ஆகணயின்ெடி சுரங்க 

குே்ேகக காலம் முழுவகேயும் 

உள்ளடக்கிய விரிவான சுரங்க மூடல் 

திட்டம். 

இறுதி EIA அறிக்ககயில் 

விரிொன சுரங்க மூடல் திட்டம் 

தசரக்்கப்படும். 

நிறலயாை குறிப்பு விதிமுறைகள் 

1. 1994 ஆம் ஆண்டு முேல் ஆண்டு 

வாரியான உற்ெே்தி விவரங்கள் 

பகாடுக்கெ்ெட தவண்டும், 1994 க்கு 

முந்கேய எந்ே ஒரு வருடே்திலும் 

அகடந்ே அதிகெட்ச உற்ெே்திகய 

பேளிவாகக் குறிெ்பிட தவண்டும். EIA 

அறிவிெ்பு 1994 நகடமுகறக்கு வந்ே 

பொருந்ோது. இது மீறல் வகக 

திட்டம் அல்ல. இந்ே திட்டம் B1 

வககயின் கீழ் வருகிறது. 
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பிறகு உற்ெே்தியில் ஏதேனும் அதிகரிெ்பு 

இருந்ேோ என்ெகேயும் திட்டவட்டமாக 

பேரிவிக்கலாம், w.r.t. 1994 க்கு முன் 

எட்டெ்ெட்ட அதிகெட்ச உற்ெே்தி. 

2. சுரங்கே்தின் உரிகமயான 

குே்ேககோரர ் முன்பமாழிெவர ்

என்ெகே ஆேரிக்கும் ஆவணே்தின் நகல் 

பகாடுக்கெ்ெட தவண்டும். 

குவாரி அகமக்க 

முன்பமாழியெ்ெட்ட இடம் 

ெட்டா நிலம். இகணெ்பு III இல் 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கே ்

திட்டே்துடன் உரிகம 

ஆவணே்தின் நகல் 

இகணக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

3. அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கே் திட்டம், 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) மற்றும் 

பொது விசாரகண உட்ெட அகனே்து 

ஆவணங்களும் சுரங்க குே்ேகக ெகுதி, 

உற்ெே்தி நிகலகள், கழிவு உற்ெேத்ி 

மற்றும் அேன் தமலாண்கம, சுரங்க 

போழில்நுட்ெம் தொன்றவற்றின் 

அடிெ்ெகடயில் ஒன்றுக்பகான்று 

இணக்கமாக இருக்க தவண்டும் மற்றும் 

குே்ேககோரரின் பெயரில் இருக்க 

தவண்டும். 

சுரங்கே் திட்டம், சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்க மதிப்பீடு (EIA) மற்றும் 
பொது விசாரகண 
போடரெ்ான அகனே்து 
ஆவணங்களும் 
ஒன்றுக்பகான்று 
இணக்கமானகவ மற்றும் 
இகணெ்புெ் ெகுதியில் 
வழங்கெ்ெட்டுள்ளன. 

4. சுரங்க குே்ேகக ெகுதியின் அகனே்து 

மூகல ஒருங்கிகணெ்புகளும், உயர ்

பேளிவுே்திறன் ெடங்கள்/ தடாதொஷீட,் 

நிலெ்ெரெ்பு ோள், புவியியல் மற்றும் 

ெகுதியின் புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிககெ்ெடுேே்ெ்ெட்டிருக்க தவண்டும். 

முன்பமாழியெ்ெட்ட ெகுதியின் 

அே்ேககய ெடம், நிலெ் ெயன்ொடு 

மற்றும் ஆய்வுெ் ெகுதியின் (கமய 

அகனே்து மூகல 
ஒருங்கிகணெ்புகள், புவியியல் 
மற்றும் புவியியல் 
வகரெடங்களுடன் குே்ேககெ் 
ெகுதிகயக் காட்டும் கூகுள் 
எரே்் ெடம் முகறதய 
அே்தியாயம் II, பக்கம்.15,16 

மற்றும் 17 இல் முகறதய 
ெடங்கள் 2.3, 2.4 மற்றும் 2.5 இல் 
பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 



xxiv 

 

மற்றும் இகடயக மண்டலம்) பிற 

சூழலியல் அம்சங்ககளே் பேளிவாகக் 

காட்ட தவண்டும். 

5. இந்திய சரத்வ ஆஃெ் இந்தியா 

தடாதொஷீட்டில் 1:50,000 அளவில் 

அெ்ெகுதியின் புவியியல் வகரெடம், 

அெ்ெகுதியின் நில வடிவங்களின் 

புவியியல், ேற்தொதுள்ள கனிமங்கள் 

மற்றும் அெ்ெகுதியின் சுரங்க வரலாறு, 

முக்கியமான நீரந்ிகலகள், ஓகடகள் 

மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் மண்ணின் 

ெண்புகள் ஆகியவற்கறக் குறிக்கும் 

ேகவல் வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

அகனத்து சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளுக்கான அடிப்பகட 

தரவு மாதிரி இடங்கள், சரத்ெ 

ஆஃப் இந்தியா 

தடாதபாஷீட்டில் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. 

6. சுரங்க நடவடிக்கககளுக்காக 

முன்பமாழியெ்ெட்ட நிலேக்ேெ் ெற்றிய 

விவரங்கள், அரசின் நில ெயன்ொட்டுக் 

பகாள்ககக்கு சுரங்கம் இணங்குகிறோ 

என்ற ேகவலுடன் பகாடுக்கெ்ெட 

தவண்டும். சுரங்கே்திற்கான நிலேக்ே 

மாற்றுவேற்கு மாநில நில ெயன்ொட்டு 

வாரியம் அல்லது சம்மந்ேெ்ெட்ட 

அதிகாரியிடம் அனுமதி பெற்றிருக்க 

தவண்டும். 

குே்ேககக்கு விண்ணெ்பிே்ே 

ெகுதிகய, வருவாய்ே்துகற 

அதிகாரிகளுடன், புவியியல் 

துகற அதிகாரிகள் ஆய்வு 

பசய்து, மாநில அரசின் 

பகாள்ககயின்ெடி, நிலம் 

குவாரிக்கு ஏற்றது என 

கண்டறியெ்ெட்டது. 

7. முன்பமாழியெ்ெட்ட நிறுவனம் அேன் 

இயக்குநரக்ள் குழுவால் 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட நன்கு 

வகரயறுக்கெ்ெட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

பகாள்கககயக் பகாண்டிருக்கிறோ 

என்ெது பேளிவாகக் குறிெ்பிடெ்ெட 

தவண்டும்? அெ்ெடியானால், சுற்றுசச்ூழல் 

அல்லது வன விதிகள்/நிெந்ேகனககள 

முன்பமாழிெவர ் சுற்றுசச்ூழல் 

பகாள்கககய 

வடிவகமே்துள்ளார,் தமலும் 

இது அே்தியாயம் X, பக்கம்.203 

இன் கீழ் பிரிவு 10.1 இல் 

விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 
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மீறுேல்/ விலகல்/ மீறல் ஆகியவற்கற 

கவனே்தில் பகாள்ள ெரிந்துகரக்கெ்ெட்ட 

பசயல்ொட்டு பசயல்முகற/ 

நகடமுகறகள் ெற்றிய விளக்கே்துடன் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

அறிக்ககயில் குறிெ்பிடெ்ெடலாம்? 

சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிகனககளக் 

ககயாள்வேற்கும், EC நிெந்ேகனகளுக்கு 

இணங்குவகே உறுதி பசய்வேற்கும் 

நிறுவனே்தின் ெடிநிகல அகமெ்பு 

அல்லது நிரவ்ாக உே்ேரவு 

வழங்கெ்ெடலாம். நிறுவனேத்ின் 

இயக்குநரக்ள் குழு மற்றும்/அல்லது 

ெங்குோரரக்ள் அல்லது 

ெங்குோரரக்ளுக்கு இணங்காேகவ / 

சுற்றுசச்ூழல் விதிமுகறககள மீறுேல் 

ெற்றி புகார ் பசய்யும் முகறயும் EIA 

அறிக்ககயில் விவரிக்கெ்ெடலாம். 

8. சுரங்கெ் ொதுகாெ்பு போடரெ்ான 

சிக்கல்கள், நிலே்ேடி சுரங்கே்தின் தொது 

சரிவு ஆய்வு மற்றும் திறந்ே பெளிd 

சுரங்கே்தின் தொது சாய்வு ஆய்வு, 

பவடிெ்பு ஆய்வு தொன்றகவ விரிவாக 

இருக்க தவண்டும். ஒவ்பவாரு 

சந்ேரெ்்ெே்திலும் முன்பமாழியெ்ெட்ட 

ொதுகாெ்பு நடவடிக்கககள் வழங்கெ்ெட 

தவண்டும். 

இது ககதயடு முகறயில் 

பசயல்ெட முன்பமாழியெ்ெட்ட 

திறந்ேபவளி குவாரி 

நடவடிக்ககயாகும். சாோரண 

கல் உருவாக்கம் கடினமான, 

கசச்ிேமான மற்றும் ஒதர 

மாதிரியான உடலாகும். 

பெஞ்சின் உயரம் மற்றும் 

அகலம் 900 பெஞ்ச ்

தகாணங்களுடன் 5மீ ஆக 

ெராமரிக்கெ்ெடும். 

சுரங்க தமலாளர,் சுரங்கத ்
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தகலெர ் மற்றும் சுரங்க 

துகண தகலெர ் தொன்ற 

திறகமயான நெரக்ளின் 

தமற்ொரக்வயில் குவாரி 

நடவடிக்கககள் 

தமற்பகாள்ளெ்ெடும். 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிகயெ் 

பெற்ற பிறகு DGMS இலிருந்து 

தேகவயான அனுமதிகள் 

பெறெ்ெடும். 

9. குே்ேகக சுற்றளவிலிருந்து சுரங்க 

குே்ேகககயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

மண்டலே்கே ஆய்வுெ் ெகுதி 

உள்ளடக்கும் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) இல் உள்ள கழிவு 

உருவாக்கம் தொன்ற ேரவுகள் சுரங்கம் / 

குே்ேககக் காலம் வகர இருக்க 

தவண்டும். 

இந்ே ஆய்வுக்காகக் 

கருேெ்ெடும் ஆய்வுெ் ெகுதி 10 

கிமீ சுற்றளவு பகாண்டது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ககயில் 

உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 

தொன்ற அகனே்துே ்

ேரவுகளும் சுரங்கம் / 

குே்ேககக் காலே்திற்கானது. 

10. வனெ்ெகுதி, விவசாய நிலம், தமய்சச்ல் 

நிலம், வனவிலங்கு சரணாலயம், தேசிய 

பூங்கா, விலங்கினங்களின் 

இடம்பெயரந்்ே ொகேகள், நீரந்ிகலகள், 

மனிே குடியிருெ்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்ககளக் குறிக்கும் 

ஆய்வுெ் ெகுதியின் நில ெயன்ொடு 

குறிெ்பிடெ்ெட தவண்டும். சுரங்க 

குே்ேககெ் ெகுதியின் நில ெயன்ொட்டுே் 

திட்டம், பசயல்ொட்டுக்கு முந்கேய, 

பசயல்ொட்டு மற்றும் பசயல்ொட்டுக்கு 

வனெ்ெகுதி, விவசாய நிலம், 

தமய்சச்ல் நிலம், வனவிலங்கு 

சரணாலயம், தேசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் 

இடம்பெயரந்்ே ொகேகள், 

நீரந்ிகலகள், மனிே 

குடிதயற்றங்கள் மற்றும் பிற 

சூழலியல் அம்சங்ககள 

விவரிக்கும் ஆய்வுெ் ெகுதியின் 

நிலெ் ெயன்ொடு அே்தியாயம் 

III, பக்கம்.33-ன் கீழ் பிரிவு 3.1 
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பிந்கேய கட்டங்ககள உள்ளடக்கியோக 

ேயாரிக்கெ்ெட்டு சமரெ்்பிக்கெ்ெட 

தவண்டும். நில ெயன்ொட்டு மாற்றம் 

ஏதேனும் இருந்ோல், அேன் ோக்கம் 

பகாடுக்கெ்ெட தவண்டும். 

இல் விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 29. 

பசயல்ொட்டுக்கு முந்கேய, 

பசயல்ொட்டு மற்றும் 

பசயல்ொட்டுக்கு பிந்கேய 

கட்டங்ககளக் காட்டும் திட்டெ் 

ெகுதியின் நில ெயன்ொட்டுே ்

திட்டம் அட்டவகண 2.7, 

அே்தியாயம் II, பக்கம்.24 இன் 

கீழ் விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

11. சுரங்க குே்ேககக்கு பவளிதய உள்ள 

நிலெ்ெரெ்பின் அளவு, சுரங்க 

குே்ேககயில் இருந்து தூரம், அேன் நில 

ெயன்ொடு, R&R சிக்கல்கள் ஏதேனும் 

இருந்ோல், நிலேத்ின் விவரங்கள் 

பகாடுக்கெ்ெட தவண்டும். 

குே்ேகக ெகுதிக்கு பவளிதய 

குெ்கெகள் எதுவும் 

முன்பமாழியெ்ெடாேோல் இது 

பொருந்ோது. 

பவட்டி எடுக்கெ்ெட்ட 

சாோரண கல் முழுவதும் 

தேகவெ்ெடும் 

வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு 

பகாண்டு பசல்லெ்ெடும். 

12. திட்டெ் ெகுதியில் ஏதேனும் வன நிலம் 

சம்ெந்ேெ்ெட்டிருந்ோல் அகே 

உறுதிெ்ெடுே்தும் வககயில் மாநில 

வனே்துகறயில் உள்ள ேகுதி வாய்ந்ே 

அதிகாரியின் சான்றிேழ் வழங்கெ்ெட 

தவண்டும். காடுகளின் நிகல குறிே்து 

திட்ட ஆேரவாளர ் ஏதேனும் முரணாகக் 

கூறினால், அந்ே இடே்கே மாநில வனே் 

துகற அகமசச்கே்தின் பிராந்திய 

அலுவலகே்துடன் இகணந்து ஆய்வு 

பசய்து, காடுகளின் நிகலகயக் 

கண்டறியலாம், அேன் அடிெ்ெகடயில், 

உே்தேச திட்டெ் ெகுதிக்குள் 

வன நிலம் இல்கல 

என்ெோலும், உே்தேச திட்டெ் 

ெகுதி ெட்டா நிலம் என்ெோலும் 

இது பொருந்ோது. 
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இதில் உள்ள சான்றிேழில் தமதல 

குறிெ்பிட்டுள்ளெடி பவளியிடெ்ெடும். 

இதுதொன்ற எல்லா நிகழ்வுகளிலும், 

மாநில வனே் துகறயின் பிரதிநிதி 

நிபுணர ் மதிெ்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு 

உேவுவது விரும்ெேே்க்கோக இருக்கும். 

13. நிகர ேற்தொகேய மதிெ்பு (NPV) மற்றும் 

இழெ்பீட்டு காடு வளரெ்்பு (CA) உள்ளிட்ட 

திட்டே்தில் ஈடுெட்டுள்ள உகடந்ே ெகுதி 

மற்றும் கன்னி வனெ்ெகுதிக்கான 

வனே்துகற அனுமதியின் நிகல 

குறிெ்பிடெ்ெட தவண்டும். வனே்துகற 

அனுமதியின் நககலயும் வழங்க 

தவண்டும். 

முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டெ் 

ெகுதியில் எந்ே வன நிலமும் 

இல்கல என்ெோல் இது 

பொருந்ோது. 

14. ெட்டியலிடெ்ெட்ட ெழங்குடியினர ் மற்றும் 

பிற ொரம்ெரிய வனவாசிகள் (வன 

உரிகமககள அங்கீகரிே்ேல்) சட்டம், 

2006ன் கீழ் வன உரிகமககள 

அங்கீகரிெ்ெேற்கான நகடமுகற நிகல 

குறிெ்பிடெ்ெட தவண்டும். 

பொருந்ோது. 

சுரங்க குே்ேகக ெகுதியில் 

காடுகள் அல்லது வனவாசிகள் 

/ காடு சாரந்்ே சமூகங்கள் 

இல்லாேோல், வன உரிகமகள் 

சட்டம், 2006 அங்கீகாரே்கே 

இந்ே திட்டம் ஈரக்்கவில்கல. 

காடுகளால் ொதிக்கெ்ெட்ட 

குடும்ெங்கள் (PF) அல்லது 

மக்கள் (PP) இருக்கக்கூடாது. 

எனதவ, இேத்ிட்டே்தின் 

காரணமாக ொரம்ெரிய 

வனவாசிகளின் உரிகமகள் 

ொதிக்கெ்ெடாது. 

15. ஆய்வுெ் ெகுதியில் உள்ள RF/PF 

ெகுதிகளில் உள்ள ோவரங்கள், 

தேகவயான விவரங்களுடன் 

ென தாெரங்கள் பற்றிய 

விெரங்கள் பிரிவு 3.5, ப.76-106 

இல் ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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பகாடுக்கெ்ெட தவண்டும். 

16. ஆய்வுெ் ெகுதியின் வனவிலங்குகளின் 

மீது சுரங்கே் திட்டேத்ின் ோக்கம் மற்றும் 

விவரங்கள் வழங்கெ்ெடுவகேக் 

கண்டறிய ஒரு ஆய்வு பசய்யெ்ெட 

தவண்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் தவறு 

ஏதேனும் ொதுகாக்கெ்ெட்ட ெகுதியில் 

உள்ள வனவிலங்குகளின் மீோன 

திட்டே்தின் ோக்கம் மற்றும் அேற்தகற்ெ, 

தேகவெ்ெடும் விரிவான ேணிெ்பு 

நடவடிக்கககள், பசலவு ோக்கங்களுடன் 

உருவாக்கெ்ெட்டு சமரெ்்பிக்கெ்ெட 

தவண்டும். 

அத்தியாயம் III, ெக்கம்.76-106 

இன் கீழ் பிரிவு 3.5 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் ெனவிலங்குகள் 

குறித்து ஒரு ஆய்வு 

பசய்யப்பட்டது. ென 

உயிரினங்களின் மீதான 

தாக்கம் பிரிவு 4.6, பக்.148-159 

இல் விொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

17. தேசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 

உயிரக்்தகாள காெ்ெகங்கள், வனவிலங்கு 

நகடபாகதகள், ராம்சார ் ேளம் புலி/ 

யாகனகள் காெ்ெகங்கள்/(இருக்கும் 

மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்டகவ), சுரங்க 

குே்ேககக்கு 10 கிதலாமீட்டருக்குள் 

ஏதேனும் இருந்ோல், அது பேளிவாகக் 

குறிெ்பிடெ்ெட தவண்டும், முகறயாக 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட இருெ்பிட 

வகரெடே்ோல் ஆேரிக்கெ்ெட தவண்டும். 

ேகலகம வனவிலங்கு காெ்ொளர ்மூலம். 

தமதல குறிெ்பிட்டுள்ளெடி சுற்றுசச்ூழல் 

ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்ே ெகுதிகள் 

அருகாகமயில் இருெ்ெோல், அே்ேககய 

திட்டங்களுக்குெ் பொருந்ேக்கூடிய 

தேகவயான அனுமதி, தேசிய 

வனவிலங்கு வாரியே்தின் 

திட்டெ் ெகுதியின் சுற்றளவில் 

10 கிமீ சுற்றளவில் தேசியெ் 

பூங்காக்கள், உயிரக்்தகாளக் 

காெ்ெகங்கள், வனவிலங்கு 

வழிே்ேடங்கள் மற்றும் 

புலி/யாகன காெ்ெகங்கள் 

எதுவும் இல்கல. இது 

போடரெ்ான ேகவல் 

பக்கம்.118ல் அே்தியாயம் III 

இன் கீழ் 

பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 
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நிகலக்குழுவிலிருந்து பெறெ்ெட்டு அேன் 

நகல் வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

18. ஆய்வுெ் ெகுதி [கமய மண்டலம் மற்றும் 

இகடயக மண்டலம் (சுரங்க 

குே்ேககயின் சுற்றளவில் 10 கி.மீ. ஆரம்)] 

ெற்றிய விரிவான உயிரியல் ஆய்வு 

தமற்பகாள்ளெ்ெடும். ோவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள், அழிந்து 

வரும், உள்ளூர ் மற்றும் RET இனங்கள், 

ேனிே்ேனியாக, கமய மற்றும் இகடயக 

மண்டலே்திற்கு ேனிே்ேனியாக, 

அே்ேககய முேன்கம கள ஆய்வின் 

அடிெ்ெகடயில் வழங்கெ்ெட தவண்டும், 

இது ேற்தொதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அட்டவகணகய பேளிவாகக் 

குறிக்கிறது. ஆய்வுெ் ெகுதியில் ஏதேனும் 

திட்டமிடெ்ெட்ட விலங்கினங்கள் 

காணெ்ெட்டால், அவற்கறெ் 

ொதுகாெ்ெேற்கான ெட்பஜட் 

ஒதுக்கீடுகளுடன் தேகவயான திட்டமும் 

மாநில வனம் மற்றும் வனவிலங்குே் 

துகறயுடன் கலந்ோதலாசிே்து, 

விவரங்கள் அளிக்கெ்ெட தவண்டும். 

அகே பசயல்ெடுேே் தேகவயான நிதி 

ஒதுக்கீடு திட்ட மதிெ்பின் ஒரு ெகுதியாக 

பசய்யெ்ெட தவண்டும். 

ஒரு விரிவான உயிரியல் ஆய்வு 

கமய மற்றும் இகடயக 

மண்டலங்களில் 

தமற்பகாள்ளெ்ெட்டது மற்றும் 

முடிவுகள் அே்தியாயம் III இன் 

கீழ் பிரிவு 3.5, ெக்கம்.76-106 இல் 

விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

19. 'அதிகமாக மாசுெட்டோக' 

அறிவிக்கெ்ெட்ட ெகுதிகள் அல்லது 

'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீழ் வரக்கூடிய 

திட்டெ் ெகுதிகளுக்கு அருகாகமயில், 

(சுரங்க நடவடிக்கககளுக்கு நீதிமன்றக் 

பொருந்ோது. 

திட்டெ் ெகுதி / ஆய்வுெ் 

ெகுதியானது 'முக்கியமான 

முகறயில் மாசுெட்ட' ெகுதியில் 
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கட்டுெ்ொடுககள ஈரெ்்ெது) குறிெ்பிடெ்ெட 

தவண்டும், தமலும் தேகவெ்ெடும் 

இடங்களில், ெரிந்துகரக்கெ்ெட்ட 

அதிகாரிகளின் அனுமதிச ்சான்றிேழ்கள், 

உே்தேச சுரங்க நடவடிக்கககள் 

ெரிசீலிக்கெ்ெடும் வககயில் SPCB அல்லது 

மாநில சுரங்கே் துகற ொதுகாக்கெ்ெட்டு 

வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

அறிவிக்கெ்ெடவில்கல மற்றும் 

'ஆரவல்லி மகலேப்ோடரின் 

கீழ் வராது. 

20. இதேதொல், கடதலார திட்டங்களுக்கு, CRZ 

வகரெடம், LTL ஐ வகரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட ஏபஜன்சிகளில் 

ஒன்றால் முகறயாக 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்டது. HTL, CRZ ெகுதி, 

சுரங்க குே்ேகக w.r.t CRZ இடம், 

சதுெ்புநிலங்கள் தொன்ற கடற்ககர 

அம்சங்கள், ஏதேனும் இருந்ோல், 

வழங்கெ்ெட தவண்டும். (குறிெ்பு: CRZ இன் 

கீழ் வரும் சுரங்கே் திட்டங்களும் 

சம்ெந்ேெ்ெட்ட கடதலார மண்டல 

தமலாண்கம ஆகணயே்தின் 

ஒெ்புேகலெ் பெற தவண்டும்). 

இந்ேே் திட்டம் C. R. Z. அறிவிெ்பு, 

2018ஐ ஈரக்்கவில்கல. 

21. திட்டே்ோல் ொதிக்கெ்ெட்ட 

மக்களுக்கான R&R திட்டம்/இழெ்பீடு 

விவரங்கள் (PAP) அளிக்கெ்ெட தவண்டும். 

R&R திட்டே்கேே் ேயாரிக்கும் தொது, 

போடரப்ுகடய மாநில/தேசிய மறுவாழ்வு 

& மீள்குடிதயற்றக் பகாள்கககய 

ொரக்வயில் கவே்திருக்க தவண்டும். 

SCs/STs மற்றும் சமூகே்தின் பிற 

நலிவகடந்ே பிரிவினகரெ் 

பொறுே்ேமட்டில், அவரக்ளின் 

300 மீட்டர ் சுற்றளவில் 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட 

குடியிருெ்புகள் இல்கல. 

எனதவ, திட்டே்ோல் 

ொதிக்கெ்ெட்ட மக்களுக்கான 

R&R திட்டம் / இழெ்பீடு 

விவரங்கள் (PAP) 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடவில்கல 

மற்றும் இந்ேே் திட்டே்திற்குெ் 
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தேகவககள மதிெ்பிட குடும்ெ வாரியாக, 

தேகவ அடிெ்ெகடயிலான மாதிரி 

கணக்பகடுெ்பு தமற்பகாள்ளெ்ெட 

தவண்டும், தமலும் அேற்தகற்ெ பசயல் 

திட்டங்ககளே ் ேயாரிே்து சமரெ்்பிக்க 

தவண்டும். மாநில அரசின் வரி துகறகள். 

சுரங்க குேே்கக ெகுதியில் அகமந்துள்ள 

கிராமங்கள் மாற்றெ்ெடுமா இல்கலயா 

என்ெகே பேளிவாக பவளிெ்ெடுே்ேலாம். 

கிராமங்ககள மாற்றுவது போடரெ்ான 

பிரசச்கனகள், அவற்றின் R&R மற்றும் 

சமூக-பொருளாோர அம்சங்கள் உடெ்ட, 

அறிக்ககயில் விவாதிக்கெ்ெட தவண்டும். 

பொருந்ோது. 

22. ஒரு ெருவம் (ெருவமகழ அல்லாேது) 

[அோவது, மாரச்-்தம (தகாகட காலம்); 

அக்தடாெர-்டிசம்ெர ்

(மகழக்காலே்திற்குெ் பின்); டிசம்ெர-்

பிெ்ரவரி (குளிரக்ாலம்)] CPCB 2009 இன் 

அறிவிெ்பின்ெடி சுற்றுெ்புற காற்றின் 

ேரம் குறிே்ே முேன்கம அடிெ்ெகடே் 

ேரவு, நீரின் ேரம், இகரசச்ல் நிகல, மண் 

மற்றும் ோவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் தசகரிக்கெ்ெட்டு, AAQ 

மற்றும் பிற ேரவுகள் தேதி வாரியாக 

சமரெ்்பிக்கெ்ெடும். சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) மற்றும் EMP அறிக்கக. 

ேளம் சாரந்்ே வானிகல ேரவுகளும் 

தசகரிக்கெ்ெட தவண்டும். கண்காணிெ்பு 

நிகலயங்களின் இருெ்பிடம், ஆய்வுெ் 

ெகுதி முழுவகேயும் 

பிரதிநிதிே்துவெ்ெடுே்தும் வககயில் 

CPCB அறிவிெ்பு மற்றும் MoEF & 

CC வழிகாட்டுேல்களின்ெடி 

அக்தடாெர ் 2021 முேல் டிசம்ெர ்

2021 வகரயிலான அடிெ்ெகடே ்

ேரவு தசகரிக்கெ்ெட்டது. 

முேன்கம அடிெ்ெகட ேரவு 

மற்றும் முடிவுகள் அே்தியாயம் 

III இன் கீழ் பிரிவுகள் 3.0-3.6, 

ெக்கம்.31-114 இல் 

தசரக்்கெ்ெட்டுள்ளன. 



xxxiii 

 

இருக்க தவண்டும் மற்றும் முன் 

தமலாதிக்க காற்றின் திகச மற்றும் 

உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருெ்பிடே்கேக் கருே்தில் பகாண்டு 

நியாயெ்ெடுேே் தவண்டும். சுரங்க 

குே்ேககக்கு 500 மீட்டருக்குள் குகறந்ே 

ெட்சம் ஒரு கண்காணிெ்பு நிகலயம் 

இருக்க தவண்டும். PM10 இன் கனிம 

கலகவ, குறிெ்ொக இலவச 

சிலிக்காவிற்கு, பகாடுக்கெ்ெட 

தவண்டும். 

23. ெகுதியின் காற்றின் ேரே்தில் திட்டே்தின் 

ோக்கேக்ே கணிக்க காற்றின் ேர 

மாதிரியாக்கம் தமற்பகாள்ளெ்ெட 

தவண்டும். இது கனிம 

தொக்குவரே்துக்கான வாகனங்களின் 

இயக்கே்தின் ோக்கே்கேயும் கணக்கில் 

எடுே்துக்பகாள்ள தவண்டும். 

ெயன்ெடுேே்ெ்ெட்ட மாதிரியின் 

விவரங்கள் மற்றும் மாடலிங் பசய்ய 

ெயன்ெடுேே்ெ்ெடும் உள்ளீட்டு 

அளவுருக்கள் வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

காற்றின் ேர வகரயகறகள், ேளே்தின் 

இருெ்பிடம், உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருெ்பிடம், ஏதேனும் இருந்ோல், 

இருெ்பிடம் ஆகியவற்கறே் பேளிவாகக் 

குறிக்கும் இருெ்பிட வகரெடே்தில் 

காட்டெ்ெடலாம். முன் ஆதிக்கம் 

பசலுே்தும் காற்றின் திகசகயக் 

காட்டும் காற்று அடிக்கும் திகச 

வகரெடே்தில் குறிெ்பிடெ்ெடலாம். 

AERMOD ொரக்வ 9.6.1 ஐெ் 

ெயன்ெடுே்தி மாசுெடுே்தும் 

GLC களின் அதிகரிக்கும் 

கணிெ்புக்கான காற்றின் ேர 

மாதிரியாக்கம் 

பசய்யெ்ெட்டது. மாதிரி 

முடிவுகள் அே்தியாயம் IV, 

ெக்கம்.128-140 இன் கீழ் பிரிவு 

4.4 இல் பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளன. 
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24. திட்டே்திற்கான நீர ் தேகவ, அேன் 

இருெ்பு மற்றும் ஆோரம் ஆகியகவ 

வழங்கெ்ெட தவண்டும். விரிவான நீர ்

சமநிகலயும் வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

திட்டே்திற்கான நன்னீர ் தேகவகய 

குறிெ்பிட தவண்டும். 

திட்டே்திற்கான நீர ் தேகவ, 

அேன் இருெ்பு மற்றும் ஆோரம் 

ஆகியகவ அட்டவகண 2.10, 

பக்கம்.28 இல் அேத்ியாயம் II 

இன் கீழ் வழங்கெ்ெட்டுள்ளன. 

25. திட்டே்திற்கு தேகவயான அளவு 

ேண்ணீர ் எடுெ்ெேற்கு ேகுதியான 

அதிகாரியிடம் இருந்து தேகவயான 

அனுமதி வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

பொருந்ோது. 

தூசிகய அடக்குேல், ெசுகம 

ெகுதி தமம்ொடு மற்றும் வீட்டு 

உெதயாகே்திற்கான நீர,் 

சுரங்கெ் ெள்ளங்களில் 

தேங்கியுள்ள மகழநீர/்கசிவு 

நீரிலிருந்து பெறெ்ெட்டு, 

தினசரி தேகவயின் 

அடிெ்ெகடயில் ேண்ணீர ்

தடங்கரக்ள் மூலம் உள்ளூர ் நீர ்

விற்ெகனயாளரக்ளிடமிருந்து 

வாங்கெ்ெடும். 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட ேண்ணீர ்

விற்ெகனயாளரக்ளிடம் 

இருந்து குடிநீர ்பெறெ்ெடும். 

26. திட்டே்தில் தமற்பகாள்ள 

உே்தேசிக்கெ்ெட்டுள்ள நீர ் ொதுகாெ்பு 

நடவடிக்கககள் ெற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கெ்ெட தவண்டும். திட்டே்தில் 

முன்பமாழியெ்ெட்டுள்ள மகழநீர ்

தசகரிெ்பு ெற்றிய விவரங்கள் ஏதேனும் 

இருந்ோல் வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

தவகல பசய்யும் குழியின் ஒரு 

ெகுதி மகழ பெய்யும் தொது 

மகழ நீகர தசகரிக்க 

அனுமதிக்கெ்ெடும். இவ்வாறு 

தசகரிக்கெ்ெடும் நீர,் ெசுகம 

மண்டல வளரச்ச்ிக்கும், 

தூசிகய அடக்குவேற்கும் 

ெயன்ெடுேே்ெ்ெடும். 

தோண்டெ்ெட்ட குழிகய மகழ 
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நீர ் தசகரிெ்பு அகமெ்ொக 

மாற்றவும், வகரவு ெருவே்தில் 

திட்ட கிராமே்திற்கு நீர ்

தேக்கமாகவும் பசயல்ெட 

சுரங்க மூடல் திட்டம் 

ேயாரிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

27. தமற்ெரெ்பு மற்றும் நிலே்ேடி நீர ் ஆகிய 

இரண்டிலும் நீரின் ேரே்தில் 

இே்திட்டே்தின் ோக்கம் மதிெ்பிடெ்ெட்டு, 

தேகவெ்ெட்டால், தேகவயான 

ொதுகாெ்பு நடவடிக்கககள் வழங்கெ்ெட 

தவண்டும். 

தமற்ெரெ்பு நீர ் மற்றும் 

நிலே்ேடி நீர ் உள்ளிட்ட நீர ்

சூழலின் ோக்க ஆய்வுகள் 

மற்றும் ேணிெ்பு 

நடவடிக்கககள் பிரிவு 4.3, 

அே்தியாயம் IV, ெக்கம். 126-128 

இன் கீழ் 

விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

28. உண்கமயான கண்காணிக்கெ்ெட்ட 

ேரவுகளின் அடிெ்ெகடயில், தவகல 

பசய்வது நிலே்ேடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்ெது பேளிவாகக் காட்டெ்ெடலாம். 

இது சம்ெந்ேமாக தேகவயான ேரவு 

மற்றும் ஆவணங்கள் வழங்கெ்ெடலாம். 

தவகல நிலே்ேடி நீர ் அட்டவகணயில் 

குறுக்கிடும் ெட்சேத்ில், விரிவான நீர ்

புவியியல் ஆய்வு தமற்பகாள்ளெ்ெட்டு 

அறிக்கக சமரெ்்பிக்கெ்ெட தவண்டும். 

அறிக்ககக்கு இகடதய உள்ள 

நீரந்ிகலகளின் விவரங்கள் மற்றும் இந்ே 

நீரந்ிகலகளில் சுரங்க 

நடவடிக்கககளின் ோக்கம் ஆகியகவ 

அடங்கும். நிலேே்டி நீருக்கு அடியில் 

தவகல பசய்வேற்கும், நிலே்ேடி நீகர 

உறிஞ்சுவேற்கும் மே்திய நிலேே்டி நீர ்

பொருந்ோது. 

நிலே்ேடி நீர ் மட்டம் நிலே்ேடி 

மட்டே்திற்கு கீதழ 60 மீட்டர ்

ஆழே்தில் காணெ்ெடுகிறது. 

குவாரியின் இறுதி ஆழம் 35 மீ 

BGL ஆகும். எனதவ, சுரங்க 

நடவடிக்கக நிலே்ேடி நீர ்

மட்டே்தில் குறுக்கிடாது. 

நிலே்ேடி நீர ்மட்டம் ஏற்ெடுவது 

போடரெ்ான ேரவு அே்தியாயம் 

III, பக்கம்.43-58 இன் கீழ் பிரிவு 

3.2 இல் வழங்கெ்ெட்டுள்ளது. 
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ஆகணயே்திடம் தேகவயான 

அனுமதிகயெ் பெற்று அேன் நகல் 

வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

29. குே்ேககெ் ெகுதி வழியாகச ் பசல்லும் 

ெருவகால அல்லது தவறு எந்ே 

நீதராகடயின் விவரங்கள் மற்றும் 

முன்பமாழியெ்ெட்ட மாற்றம் / 

திகசதிருெ்ெல், ஏதேனும் இருெ்பின், அது 

நீரியல் துகறயில் ஏற்ெடும் ோக்கம் 

ஆகியவற்கறக் பகாண்டு வர தவண்டும். 

திட்டெ் ெகுதிக்குள் ஓகடகள், 

ெருவகால அல்லது பிற 

நீரந்ிகலகள் எதுவும் 

பசல்லவில்கல. எனதவ, 

நீரந்ிகலகளில் எந்ே 

மாற்றமும் அல்லது திருெ்ெமும் 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடவில்கல. 

30. ேளே்தின் உயரம், தவகல பசய்யும் 

ஆழம், நிலே்ேடி நீர ் அட்டவகண 

தொன்றகவ. AMSL மற்றும் BGL 

இரண்டிலும் வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

அேற்கான திட்ட வகரெடமும் 

வழங்கெ்ெடலாம். 

திட்டெ் ெகுதியின் மிக உயரந்்ே 

உயரம் 171 மீ AMSL ஆகும். 

சுரங்கே்தின் இறுதி ஆழம் 35 மீ 

BGL ஆகும். இெ்ெகுதியில் நீர ்

மட்டே்தின் ஆழம் 60 மீ BGL 

ஆகும். 

31. காலக்பகடுவுடன் கூடிய முற்தொக்கான 

ெசுகம ெகுதி தமம்ொட்டுே் திட்டம் 

அட்டவகண வடிவே்தில் (தநரியல் 

மற்றும் அளவு கவதரஜ், ோவர இனங்கள் 

மற்றும் கால அளவு ஆகியவற்கறக் 

குறிக்கும்) ேயாரிக்கெ்ெட்டு 

சமரெ்்பிக்கெ்ெட தவண்டும், அகே 

மனதில் கவே்து, திட்டே்கேே ்

போடங்கும் தொது முன் பசயல்ெடுேே் 

தவண்டும். தோட்டம் மற்றும் ஈடுபசய்யும் 

காடு வளரெ்்பின் கட்டம் வாரியான 

திட்டம், தோட்டே்தின் கீழ் உள்ள ெகுதி 

மற்றும் நடெ்ெட தவண்டிய இனங்கள் 

ஆகியவற்கறக் குறிக்கும் வககயில் 

பேளிவாக ெட்டியலிடெ்ெட தவண்டும். 

அே்தியாயம் IV, ெக்கம்.148-159 

இன் கீழ் பிரிவு 4.6 இல் 

அட்டவகணகள் 4.11 மற்றும் 

4.12 இல் விரிவான ெசுகம 

ெகுதி தமம்ொட்டுே் திட்டம் 

வழங்கெ்ெட்டுள்ளது. 



xxxvii 

 

ஏற்கனதவ நடவு பசய்ே விவரங்ககள 

அளிக்க தவண்டும். ெசுகம ெகுதிக்கு 

தேரந்்பேடுக்கெ்ெட்ட ோவர இனங்கள் 

அதிக சுற்றுசச்ூழல் மதிெ்கெக் 

பகாண்டிருக்க தவண்டும் மற்றும் 

உள்ளூர ் மற்றும் பூரவ்ீக இனங்கள் 

மற்றும் மாசுொட்கட 

பொறுே்துக்பகாள்ளும் இனங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியே்துவம் அளிே்து 

உள்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல ெயன்ொட்டு 

மதிெ்ொக இருக்க தவண்டும். 

32. இே்திட்டே்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

தொக்குவரே்து உள்கட்டகமெ்பில் 

ஏற்ெடும் ோக்கம் சுட்டிக்காட்டெ்ெட 

தவண்டும். ேற்தொகேய சாகல 

பநட்பவாரக்்கில் (திட்டெ் ெகுதிக்கு 

பவளிதய உள்ளகவ உட்ெட) திட்டே்தின் 

விகளவாக டிரக் தொக்குவரே்தில் 

திட்டமிடெ்ெட்ட அதிகரிெ்பு, அதிகரிக்கும் 

சுகமககளக் ககயாளும் திறன் உள்ளோ 

என்ெகேக் குறிக்கும் வககயில் 

பசயல்ெட தவண்டும். உள்கட்டகமெ்கெ 

தமம்ெடுே்துவேற்கான ஏற்ொடு, 

சிந்திக்கெ்ெட்டால் (மாநில அரசு தொன்ற 

பிற நிறுவனங்களால் எடுக்கெ்ெடும் 

நடவடிக்கக உட்ெட) உள்ளடக்கெ்ெட 

தவண்டும். இந்திய சாகல காங்கிரஸின் 

வழிகாட்டுேல்களின்ெடி, திட்ட 

ஆேரவாளர ் தொக்குவரே்தின் 

ோக்கேக்ே ஆய்வு பசய்ய தவண்டும். 

IRC வழிகாட்டுேல்கள் 1961 இன் 

ெடி ஆய்வுெ் ெகுதியில் 

தொக்குவரே்தின் ோக்கேக்ே 

ெகுெ்ொய்வு பசய்வேற்காக 

தொக்குவரே்து அடரே்்தி 

கணக்பகடுெ்பு 

தமற்பகாள்ளெ்ெட்டது, தமலும் 

திட்டெ் ெகுதியிலிருந்து 

முன்பமாழியெ்ெட்ட 

தொக்குவரே்து காரணமாக 

குறிெ்பிடே்ேக்க ொதிெ்பு 

எதுவும் இல்கல என்று 

ஊகிக்கெ்ெடுகிறது. 

அே்தியாயம் III, பக்கம்.115-117 

இன் கீழ் பிரிவு 3.7 இல் 

விவரங்கள் 

வழங்கெ்ெட்டுள்ளன. 

33. சுரங்கே் போழிலாளரக்ளுக்கு இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் 
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வழங்கெ்ெடும் ஆன்கசட் ேங்குமிடம் 

மற்றும் வசதிகள் ெற்றிய விவரங்கள் EIA 

அறிக்ககயில் தசரக்்கெ்ெட தவண்டும். 

தயாரிக்கப்பட்டு இறுதி EIA 

அறிக்ககயில் தசரக்்கப்படும்.. 

34. சுரங்கே்திற்குெ் பிந்கேய நிலெ் 

ெயன்ொடு மற்றும் பவட்டிபயடுக்கெ்ெட்ட 

ெகுதிககள (திட்டங்கள் மற்றும் 

தொதுமான எண்ணிக்ககயிலான 

பிரிவுகளுடன்) மீட்படடுேே்ல் மற்றும் 

மறுசீரகமே்ேல் ஆகியகவ EIA 

அறிக்ககயில் பகாடுக்கெ்ெட தவண்டும். 

இந்ே திட்டே்திற்காக 

முற்தொக்கான சுரங்க மூடல் 

திட்டம் ேயாரிக்கெ்ெட்டு, 

அே்தியாயம் II, பக்கம்.24 இன் 

கீழ் பிரிவு 2.6.3 இல் 

பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

35. இந்ேே் திட்டே்தின் போழில்சார ்சுகாோர 

ொதிெ்புகள் எதிரெ்ாரக்்கெ்ெட தவண்டும் 

மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்ட ேடுெ்பு 

நடவடிக்கககள் விரிவாக விவரிக்கெ்ெட 

தவண்டும். முன் தவகல வாய்ெ்பு 

மருே்துவ ெரிதசாேகன மற்றும் 

காலமுகற மருே்துவ ெரிதசாேகன 

அட்டவகணகள் ெற்றிய விவரங்கள் EMP 

இல் இகணக்கெ்ெட தவண்டும். சுரங்கெ் 

ெகுதியில் முன்பமாழியெ்ெட்ட 

தேகவயான வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 

குறிெ்பிட்ட போழில்சார ் சுகாோரே் 

ேணிெ்பு நடவடிக்கககள் விரிவாக 

இருக்கலாம். 

திட்டே்தின் போழில்சார ்

சுகாோர ொதிெ்புகள் மற்றும் 

ேடுெ்பு நடவடிக்கககள் ெற்றி 

அே்தியாயம் IV இன் கீழ் பிரிவு 

4.8 ெக்கம்.161-162 இல் விரிவாக 

விளக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

36. இே்திட்டே்தின் பொது சுகாோர 

ோக்கங்கள் மற்றும் ொதிெ்பு 

மண்டலே்தில் உள்ள மக்களுக்கான 

போடரப்ுகடய நடவடிக்கககள் 

முகறயாக மதிெ்பீடு பசய்யெ்ெட 

தவண்டும் மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்ட 

தீரவ்ு நடவடிக்கககள் ெட்பஜட் 

இந்ே திட்டே்ோல் பொது 

சுகாோர ொதிெ்புகள் எதுவும் 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடவில்கல. CSR 

மற்றும் CER பசயல்ொடுகளின் 

விவரங்கள் அே்தியாயம் VIII, 

ெக்கம்.200 & 201 இன் கீழ் பிரிவு 

8.6 மற்றும் 8.7 இல் 
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ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக விவரிக்கெ்ெட 

தவண்டும். 

விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

37. திட்ட ஆேரவாளரால் வழங்க 

முன்பமாழியெ்ெட்ட உள்ளூர ்

சமூகே்திற்கு சமூக-பொருளாோர 

முக்கியே்துவம் மற்றும் பசல்வாக்கின் 

நடவடிக்கககள் சுட்டிக்காட்டெ்ெட 

தவண்டும். முடிந்ேவகர, 

பசயல்ெடுே்துவேற்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு ெரிமாணங்கள் 

பகாடுக்கெ்ெடலாம். 

ஆய்வுெ் ெகுதியின் சமூக-

பொருளாோர சூழலில் 

எதிரம்கறயான ோக்கம் 

எதுவும் 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடவில்கல, 

தமலும் இந்ேே் திட்டம் 35 

தெருக்கு தநரடியாகவும், 17 

தெருக்கு மகறமுகமாகவும் 

தவகலவாய்ெ்கெ 

வழங்குவேன் மூலம் சமூக-

பொருளாோர சூழலுக்கு 

ெயனளிக்கும், இது 

அே்தியாயம் VIII, ெக்கம்.198 

இன் கீழ் பிரிவு 8.1 இல் 

விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

38. சுற்றுசச்ூழல் ொதிெ்புககளே் ேணிக்க 

விரிவான சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்கமே ்

திட்டம் (EMP), நில ெயன்ொட்டின் மாற்றம், 

விவசாயம் மற்றும் தமய்சச்ல் 

நிலங்களின் இழெ்பு, ஏதேனும் இருந்ோல், 

போழில்சார ் சுகாோர ொதிெ்புகள் 

மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டே்திற்கு 

குறிெ்பிட்ட பிற ொதிெ்புகள் ஆகியகவ 

அடங்கும். 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடும் 
ோக்கங்ககளக் 
குகறெ்ெேற்கான 
திட்டே்திற்கான விரிவான 
சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்கமே ்
திட்டம் அே்தியாயம் X, 

ெக்கம்.220-227 இன் கீழ் பிரிவு 
10.9 தசரக்்கெ்ெட்டுள்ளது. 

39. பொது கருே்துக் தகட்பு புள்ளிகள் மற்றும் 

திட்ட முன்பமாழிெவரின் அரெ்்ெணிெ்பு 

மற்றும் காலக்பகடுவு பசயல் 

திட்டே்துடன் அகே பசயல்ெடுேே் 

ெட்பஜட் ஏற்ொடுகள் வழங்கெ்ெட 

பொது விசாரகணயின் 

முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்ககயில் 

புதுெ்பிக்கெ்ெடும். 
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தவண்டும் மற்றும் திட்டே்தின் இறுதி 

EIA/EMP அறிக்ககயில் இகணக்கெ்ெட 

தவண்டும். 

40. திட்டே்திற்கு எதிராக நிலுகவயில் உள்ள 

வழக்குகளின் விவரங்கள், ஏதேனும் 

இருந்ோல், திட்டே்திற்கு எதிராக ஏதேனும் 

நீதிமன்றே்ோல் நிகறதவற்றெ்ெட்ட 

வழிகாட்டுேல் / உே்ேரவுடன் 

பகாடுக்கெ்ெட தவண்டும். 

இந்ேே் திட்டே்துக்கு எதிராக 

எந்ே நீதிமன்றே்திலும் வழக்கு 

நிலுகவயில் இல்கல. 

41. திட்டே்தின் பசலவு (மூலேனச ் பசலவு 

மற்றும் போடர ் பசலவு) அே்துடன் EMP ஐ 

பசயல்ெடுே்துவேற்கான பசலவும் 

பேளிவாக குறிெ்பிடெ்ெட தவண்டும். 

திட்டச ்பசலவு ரூ. 1,39,38,400/- 

CER பசலவு ரூ. 5,00,000/- 

சுற்றுசச்ூழல் ொதுகாெ்பு 

நடவடிக்ககககளச ்

பசயல்ெடுே்ே, அட்டவகண 

10.9 இல் முன்பமாழியெ்ெட்ட 

திட்டே்திற்கான ேற்தொகேய 

சந்கே சூழ்நிகலகயக் 

கருே்தில் பகாண்டு, மூலேனச ்

பசலவாக ரூ.31.73 லட்சமும், 

போடரச் ் பசலவாக ரூ.21.91 

லட்சமும் 

முன்பமாழியெ்ெட்டுள்ளது. 

அே்தியாயம் X, ெக்கம்.220-

227கீழ். 

42. தெரிடர ் தமலாண்கமே் திட்டம் 

ேயாரிக்கெ்ெட்டு, EIA/EMP அறிக்ககயில் 

தசரக்்கெ்ெடும். 

தெரிடர ் தமலாண்கமே் திட்டம் 

போடரெ்ான விவரங்கள் பிரிவு 

7.3, பக்கம்.181-186 அே்தியாயம் 

VII இன் கீழ் 

வழங்கெ்ெட்டுள்ளன. 

43. திட்டம் பசயல்ெடுேே்ெ்ெட்டால், 

திட்டே்தின் ெலன்கள் விவரிக்கெ்ெட 

திட்டத்தின் நன்கமகள் 

அத்தியாயம் VIII, ெக்கம்.198-201 
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தவண்டும். திட்டே்தின் ெலன்கள், 

சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், பொருளாோரம், 

தவகல வாய்ெ்பு தொன்றவற்கற 

பேளிவாகக் குறிக்கும். 

இன் கீழ் 

விொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

44. தமை்கூறியெை்றைே் ேவிர, கீதே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வபாதுொை 
புள்ளிகளும் பிை்பை்ைப்பட தெண்டும்: 

a) EIA/EMP அறிக்ககயின் நிரவ்ாகச ்சுருக்கம் நிரவ்ாகச ் சுருக்கம் ேனி சிறு 
புே்ேகமாக 
இகணக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

b) அகனே்து ஆவணங்களும் அட்டவகண 
மற்றும் போடரச்ச்ியான ெக்க 
எண்ணுடன் சரியாகக் குறிெ்பிடெ்ெட 
தவண்டும். 

அகனே்து ஆவணங்களும் 
அட்டவகண மற்றும் 
போடரச்ச்ியான ெக்க 
எண்ணுடன் சரியாகக் 
குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ளன. 

c) அறிக்ககயில் குறிெ்ொக 
அட்டவகணகளில் ேரவு 
வழங்கெ்ெட்டால், ேரவு தசகரிக்கெ்ெட்ட 
காலம் மற்றும் ஆோரங்கள் 
குறிெ்பிடெ்ெட தவண்டும். 

அட்டவகணகளின் ெட்டியல் 
மற்றும் தசகரிக்கெ்ெட்ட 
ேரவுகளின் ஆோரம் 
குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ளது. 

d) MoEF&CC/NABL அங்கீகாரம் பெற்ற 
ஆய்வகங்ககளெ் ெயன்ெடுே்தி நீர,் 

காற்று, மண், சேே்ம் தொன்றவற்றின் 
அகனே்து ெகுெ்ொய்வு/தசாேகன 
அறிக்ககககளயும் திட்ட ஆேரவாளர ்
இகணக்க தவண்டும். திட்டே்தின் 
மதிெ்பீட்டின் தொது அகனே்து அசல் 
ெகுெ்ொய்வு/தசாேகன அறிக்கககளும் 
இருக்க தவண்டும் 

மதிெ்பீட்டின் தொது இறுதி EIA 

அறிக்ககயில் அசல் 
அடிெ்ெகட கண்காணிெ்பு 
அறிக்கககள் 
சமரெ்்பிக்கெ்ெடும். 

e) வழங்கெ்ெட்ட ஆவணங்கள் ஆங்கிலம் 
அல்லாே தவறு பமாழியில் இருந்ோல், 

ஆங்கில பமாழிபெயரெ்்பு வழங்கெ்ெட 
தவண்டும். 

அகனே்து ஆவணங்களும் 
ஆங்கிலே்தில் 
வழங்கெ்ெட்டுள்ளன. 

f) அகமசச்ினால் முன்னர ் வகுக்கெ்ெட்ட இறுதி EIA/EMP அறிக்ககயுடன் 
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சுரங்கே் திட்டங்களின் சுற்றுசச்ூழல் 
மதிெ்பீட்டிற்கான வினாேே்ாள் 
நிரெ்ெெ்ெட்டு சமரெ்்பிக்கெ்ெடும். 

தகள்விே்ோள் 
இகணக்கெ்ெடும். 

g) சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

அறிக்கககயே் ேயாரிக்கும் தொது, 

MoEF&CC வழங்கிய 
ஆேரவாளரக்ளுக்கான அறிவுறுே்ேல்கள் 
மற்றும் ஆதலாசகரக்ளுக்கான 
வழிமுகறகள் O.M. எண். J-11013/41/2006-IA. 

இந்ே அகமசச்கே்தின் இகணயேளே்தில் 
கிகடக்கும் 2009 ஆகஸ்ட் 4 தேதியிட்ட II(I) 
பின்ெற்றெ்ெட தவண்டும். 

MoEF & CC O.M வழங்கிய 
வழிமுகறகள் எண். J-

11013/41/2006-IA. EIA 

அறிக்கககயே் ேயாரிக்கும் 
தொது ஆகஸ்ட் 4, 2009 

தேதியிட்ட II (I) 

பின்ெற்றெ்ெட்டது. 

h) அடிெ்ெகட தநாக்கம் மற்றும் திட்ட 
அளவுருக்களில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் 
பசய்யெ்ெட்டிருந்ோல் (ெடிவம்-I மற்றும் 
TOR ஐெ் ொதுகாெ்ெேற்கான PFR இல் 
சமரெ்்பிக்கெ்ெட்டகவ) அே்ேககய 
மாற்றங்களுக்கான காரணங்களுடன் 
MoEF&CC இன் கவனே்திற்குக் பகாண்டு 
வரெ்ெட தவண்டும் மற்றும் அனுமதி 
பெறெ்ெட தவண்டும். தமலும் மாற்றெ்ெட 
தவண்டும். வகரவு EIA/EMP இன் 
கட்டகமெ்பு மற்றும் உள்ளடக்கே்தில் 
பொது விசாரகணக்குெ் பின் ஏற்ெடும் 
மாற்றங்கள் (P.H. பசயல்முகறயிலிருந்து 
எழும் மாற்றங்கள் ேவிர) திருே்ேெ்ெட்ட 
ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் நடேே் 
தவண்டும். 

புதிய குே்ேகக என்ெோல் 
பொருந்ோது. 

i) சுற்றறிக்ககயின்ெடி எண். J-

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

திட்டே்தின் ேற்தொகேய 
பசயல்ொடுகளுக்கான சுற்றுசச்ூழல் 
அனுமதியில் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள 

சான்றளிக்கெ்ெட்ட இணக்க 
அறிக்கக இகணெ்பில் 
பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 
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நிெந்ேகனகளின் இணக்க நிகலயின் 
சான்றளிக்கெ்ெட்ட அறிக்கக, பிராந்திய 
அலுவலகே்திலிருந்து பெறெ்ெட 
தவண்டும். சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் 
காலநிகல மாற்றம் அகமசச்கம், 

பொருந்ேக்கூடியது. 

j) சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

அறிக்ககயில் (i) முக்கிய நிலெ்ெரெ்பு 
அம்சங்கள், வடிகால் மற்றும் சுரங்கெ் 
ெகுதி, (ii) புவியியல் வகரெடங்கள் 
மற்றும் பிரிவுகள் மற்றும் (iii) சுரங்கக் 
குழி மற்றும் பவளிெ்புறக் குெ்கெகளின் 
ெகுதிகள், ஏதேனும் இருந்ோல், 

பேளிவாகக் குறிெ்பிடும் ெகுதியின் 
தமற்ெரெ்புே் திட்டம் ஆகியகவ 
அடங்கும். அருகிலுள்ள ெகுதியின் நில 
அம்சங்ககளக் காட்டுகிறது. 

சுரங்கம் போடரெ்ான 
அகனே்து திட்டங்களும் 
இகணெ்பில் 
அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்க 
திட்ட அறிக்ககயுடன் 
தசரக்்கெ்ெட்டுள்ளன. 
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3.3 காற்று சூழல் 58 

3.3.1 வானிகலயியல் 59 

3.3.1.1 காலநிகல மாறுொடுகள் 59 
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4.1.2 
முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டே்திலிருந்து பொதுவான ேணிெ்பு 
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4.2.2 
முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டே்திலிருந்து பொதுவான ேணிெ்பு 
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4.6.3.1 
வன உயிரினங்களின் ொதுகாெ்பு மற்றும் 
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4.8.1 சுவாச ஆெே்துகள் 161 

4.8.2 சே்ேம் 161 

4.8.3 உடல் அொயங்கள் 161 
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7.0 பொது 175 

7.1 முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டே்திற்கான பொது ஆதலாசகன 175 
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7.4.2 இகரசச்ல் சூழல் 189 

7.4.3 ேகர அதிரவ்ுகள் 190 
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முன்பமாழியெ்ெட்ட கட்டுெ்ொடுகள் 
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ொர ்விளக்கெ்ெடம் அதிகெட்சம், குகறந்ேெட்சம் மற்றும் 10 

கிமீ சுற்றளவில் உள்ள எட்டு காற்றின் ேர கண்காணிெ்பு 

நிகலயங்களில் இருந்து அளவிடெ்ெட்ட SO2 இன் சராசரி 
பசறிவுககளக் காட்டுகிறது . 

71 

3.18 

பார ் விளக்கப்படம் 5கிமீ சுற்றளவில் ெளிமண்டலத்தில் 

மாசுகளின் அதிகபட்ச, குகறந்தபட்ச மற்றும் சராசரி 
பசறிவுககளக் காட்டுகிறது. 

71 

3.19 

முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்ட இடே்திலிருந்து 5 கிமீ சுற்றளவில் 
இகரசச்ல் நிகல கண்காணிெ்பு நிகலய 
இருெ்பிடங்ககளக் காட்டும் தடாதொஷீட ்
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அத்தியாயம் I 

அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வு என்பது முடிவெடுப்பதற்கு 

முன் ஒரு திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் வபாருளாதார தாக்கங்களள 

அளடயாளம் காண பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வசயல்முளறயாகும். 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நன்ளம மற்றும் பாதகமான விளளவுகளள 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) முளறயாக ஆராய்கிறது மற்றும் திட்ட 

ெடிெளமப்பின் பபாது இந்த தாக்கங்கள் பரிசீலிக்கப்படுெளத உறுதி 

வசய்கிறது. சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ெனத்துளற அளமசச்கத்தின் கூற்றுப்படி, 

இந்திய அரசின், வசப்டம்பர ்2006 இன் 1533(E) வெளியான  சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) அறிவிப்பு  மற்றும் அதன் அடுதத்டுத்த திருத்தங்கள் படி( S.O. 

3977 (E) of 14th ஆகஸ்ட் 2018), அளனத்து சுரங்கத் திட்டங்களும் திட்டங்களின் 

இடப் பரப்பின் அடிப்பளடயில் ெளக A மற்றும் ெளக B என 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ெனத்துளற அளமசச்கத்தின் 

ெழிகாட்டுதல்களின் அடிப்பளடயில், ெளக B திட்டங்கள் பமலும் B1 மற்றும் B2 

என பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ெளக B1 இல் பசரக்்கப்பட்டுள்ள அளனத்து சுரங்கத ்

திட்டங்களுக்கும் மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆளணயத்திடம் 

(SEIAA) சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிளயப் வபறுெதற்கு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA) அறிக்ளக பதளெப்படுகிறது. முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம் 5 

வெக்படருக்கும் அதிகமான மற்றும் 50 வெக்படருக்கு குளறொன 

குொரிகளின் வதாகுப்பிற்குள் ெருெதால், முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம் B1 

ெளகயின் கீழ் ெருகிறது, பமலும் திட்டமானது மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீட்டு ஆளணயத்திடம் (SEIAA) வபாது ஆபலாசளனக்குப் பிறகு 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ளகளயத் தயாரித்து சமரப்்பிக்க 

பெண்டும். 04.09.2018 & 13.09.2018 மாண்புமிகு பதசிய பசுளம தீரப்்பாயம், புது 

தில்லியில் O.A. 2018 இன் எண். 173 & O.A. எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC 

அலுெலக குறிப்பாளண எண். -11011/175/2018-IA-II (M) பததி: 12.12.2018. 

14.07.2022 பததியிட்ட ToR வபறப்பட்ட கடிதம் எண். SEIAA-

TN/F.No.9239/SEAC/ToR-1196/2022க்கு இணங்க, இந்த EIA அறிக்ளகயானது திட்ட 

முன்வமாழிொளர ் திரு. P.K.சுப்பிரமணி கரூர ் மாெட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு, 

புகளூர ் தாலுக்கா, முன்னூர ் கிராமத்தில் 4.84.0 வெக்படர ் பரப்பளவில், புல 
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எண் 509/1(பி) யில் உள்ள பட்டா நிலதத்ில் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குொரி குதத்ளகக்கு சுப்ரமணி விண்ணப்பித்தார.் இந்த EIA அறிக்ளக, 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத் தளத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 500 மீ சுற்றளவில் 

உள்ள சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குொரிகளள கணக்கில் 

எடுத்துக்வகாள்கிறது. குழுமத்தில் P1 மற்றும் P2 எனப்படும் இரண்டு 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் மட்டுபம உள்ளன. MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் 

படி பமபல குறிப்பிடட்ுள்ள அளனத்து திட்டங்களும் குழும அளவு 

கணக்கீட்டிற்காக எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 2269 (E) பததி 1 ஜூளல 2016. குழும 

உள்ள அளனத்து குொரிகளின் வமாத்த பரப்பளவு 9.39.0 வெக்படர ் ஆகும், 

இது குழும அளவு என்றும் அளழக்கப்படுகிறது. குழுமம் அளளெக் 

கணக்கிடுெதில் ஈடுபட்டுள்ள குொரிகள் படம் 1.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரை 1.1. 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாைிகளின் விவைங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாைிகள் 

குறி
யீடு 

உைிரமயாளைின் 

மபயை ்

புல . எை் 

மற்றும் கிைாமம் 

பைப்பளவு 

(மெக்டடை்) 
நிரல 

P1 
முன்னூர ்

4.84.0 

முன்வமாழி
யப்பட்ட 

பகுதி 

P2 

திருொளர.்திரு 
முருகன் புளூ 

வமட்டல் 

126/2(P),127/1(P),1

33/1(P),133/2(P) 

காட்டுமுன்னூர ்

4.55.0 
பயன்பாட்டு 

பகுதி 

1.1 அறிக்ரகயின் டநாக்கம் 

அறிக்ளகயின் பநாக்கம், 29.08.2017 பததியிட்ட MoEF & CC அலுெலக 

 

குறிப்பாளண மற்றும் MoEF & CC அறிவிப்பு, S.O ஆகியெற்றின் விதிகளின்படி, 

அக்படாபர-்டிசம்பர ் 2022 காலப்பகுதியில் முன்வமாழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதியில் மற்றும் அளதச ் சுற்றியுள்ள அடிப்பளட சுற்றுசச்ூழல் 

நிளலளமகளளப் படிப்பதாகும். 996 (E) பததியிட்ட 29.08.2015, பாதிப்புகளள 

பகுப்பாய்வு வசய்யவும் மற்றும் தணிப்பு நடெடிக்ளககளள ெழங்கவும். 

 மமாத்த குழுமம் அளவு 9.39 --- 

i).DD கடிதம் – பதிவு.எண்.360/சுரங்கம்/2021, பததி, 10.05.2022 

குறிப்பு: குழுமம் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்படுகிறது – S.O. 

2269 (E) பததி: 01.07.2016. 

509/1(P) 
P.K.சு ்ரமணி 



3 | P a g e  

 

 

1.2 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

      திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வசயல்முளற நான்கு நிளலகளளக் 

வகாண்டிருக்கும். இந்த நிளலகள் திளரயிடல், பநாக்குதல், வபாது 

ஆபலாசளன & மதிப்பீடு. 

1.2.1 திரையிடல் 

திளரயிடல் என்பது சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

வசயல்முளறயின் முதல் கட்டமாகும். இந்த நிளலயில், மாநில அளவிலான 

நிபுணர ் மதிப்பீட்டுக் குழு (SEAC) ஆன்-ளலன் மூலம் (முன்வமாழிவு எண். 

SIA/TN/ MIN/ 76789/2022, பததி 11.05.2022) படிெம் 1ல் முன்வமாழிபெர ் வசய்த 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (EC) யின் விண்ணப்பத்ளத ஆய்வு வசய்து முடிவு 

வசய்தது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ளகளய தயாரிப்பதற்கு 

திட்டத்திற்கு விரிொன சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுகள் பதளெ. எனபெ, 

முன்வமாழிபெர ் 11.05.2022 அன்று குறிப்பு விதிமுளறகளுக்கு (ToR) 

விண்ணப்பத்ளத சமரப்்பித்தார.்  

1.2.2 டநாக்குதல் 

பநாக்கத்தின்  பபாது, SEAC ஆனது படிெம் 1 இல் ெழங்கப்பட்ட தகெல் 

மற்றும் முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட தள ெருளகயிலிருந்து பசகரிக்கப்பட்ட 

தகெல்களின் அடிப்பளடயில் ஒரு விரிொன குறிப்பு விதிமுளறகளள (ToR) 

ெடிெளமத்து, முன்வமாழிபெருக்கு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

அறிக்ளகளயத் தயாரிப்பதற்காக SEIAA-TN/F.No. 9239/SEAC/ToR-1196/2022 பததி 

14.07.2022. கடிதத்தின் முன்வமாழிபெருக்கு ToR ெழங்கப்பட்டது. 

1.2.3 மபாது மக்கள் ஆடலாசரன 

 இந்த நிளலயில், திட்டத் தளத்தில் அல்லது அதன் அருகாளமயில் 

வபாதுமக்களின் பங்பகற்ளப உறுதிவசய்யும் ெளகயில் வபாது விசாரளண 

நடத்த தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ொரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

வசயலாளருக்கு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

பமலாண்ளம திட்டம் (EMP) அறிக்ளகயின் ெளரபொடு பசரத்்து விண்ணப்பம் 

வசய்யப்படும். வபாது விசாரளணயின் பபாது, உத்பதச திட்டத்தால் 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து தங்கள் கருத்துக்களள 

வதரிவிக்க திட்ட இடத்திற்கு அருகில் ெசிக்கும் மக்களுக்கு ஒரு ொய்ப்பு 
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ெழங்கப்படும். வபாது விசாரளணக் கூட்டத்தின் முடிவு, மதிப்பீட்டிற்கான 

இறுதி EIA அறிக்ளகயில் புதுப்பிக்கப்படும். 

1.2.4 மதிப்பீடு 

 இந்த நிளலயில், வபாது கலந்தாய்வுகளின் முடிவு உட்பட இறுதி EIA 

அறிக்ளகயுடன் ஒரு விண்ணப்பம் மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு 

ஆளணயத்திடம் (SEIAA) ெழங்கப்படும். இெ்ொறு வசய்யப்படும் விண்ணப்பம் 

மாநில  நிபுணர ்மதிப்பீட்டுக் குழு (SEAC) ஆல் ஆய்வு வசய்யப்படும். பின்னர,் 

SEIAA க்கு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (EC) ெழங்க அல்லது விண்ணப்பத்ளத 

நிராகரிக்க SEAC பரிந்துளரகளள வசய்யும்.  
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படம் 1.1. 500மீ சுற்றளவில் நரடமுரறயில் உள்ள மற்றும் காலாவதியான சாதாைை கல் குவாைிகளின் 
இருப்பிடத்ரத  காட்டும் இருப்பிட வரைப்படம். 
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1.3 குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) 

❖ 14.07.2022 பததியிட்ட ToR கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.9239/SEAC/ToR-

1196/2022 இல் ெழங்கப்பட்ட ToR உடன் இணங்குதல். 

1.4 பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கை்காைிப்பு 

MoEF/SEIAA அனுமதி அளித்தாலும், B பிரிவு திட்டங்களுக்கு, திட்ட 

முன்வமாழிபெர,் திட்டத்திற்கு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

ெழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அது காண்பிக்கப்படும் MoEF இளணயதளத்தின் 

விெரங்களளயும் வசய்தித்தாள்களில் முக்கியமாக விளம்பரப்படுதத் 

பெண்டும். சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிளயப் (EC) வபற்ற பிறகு, திட்ட 

முன்வமாழிபெர ் ஒெ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 1 மற்றும் டிசம்பர ் 1 ஆம் 

பததிகளில் MoEF & CC மண்டல அலுெலகம் & SEIAA க்கு நிரண்யிக்கப்பட்ட 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விதிமுளறகள் மற்றும் நிபந்தளனகளின் 

அளரயாண்டு இணக்க அறிக்ளகளய சமரப்்பிப்பார.் 

1.5 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் பைிமாற்றம் 

ஒரு விண்ணப்பதாரருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டம் அல்லது 

வசயல்பாட்டிற்காக ெழங்கப்பட்ட முன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி, அதன் 

வசல்லுபடியாகும் பபாது, மாற்றுத ் திறனாளி அல்லது மாற்றுபெர ்

"ஆட்பசபளன இல்ளல" என்று எழுதப்பட்ட "ஆட்பசபளன இல்லாமல்" 

விண்ணப்பத்தின் மீது திட்டம் அல்லது வசயல்பாட்ளட பமற்வகாள்ள 

உரிளமயுள்ள மற்வறாரு சட்ட நபருக்கு மாற்றப்படலாம். மற்றும் 

சம்பந்தப்பட்ட ஒழுங்குமுளற ஆளணயத்தால், எந்த விதிமுளறகள் மற்றும் 

நிபந்தளனகளின் கீழ், முன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஆரம்பத்தில் 

ெழங்கப்பட்டது, அபத வசல்லுபடியாகும் காலத்திற்கு (கனிமச ்

சுரங்கத்திற்கான EIA ெழிகாட்டுதல் ளகபயடு, 2010). 

1.6 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆவைத்தின் மபாதுவான 

அரமப்பு 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ளகயின் ஒட்டுவமாத்த 

உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF & CC ஆல் வெளியிடப்பட்ட 

"மினரல்கள் சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ெழிகாட்டுதல் 

ளகபயடு" ஆகியெற்றில் பரிந்துளரக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் 

பட்டியளலப் பின்பற்றுகிறது. EIA ஆெணத்தின் வபாதுொன அளமப்பு 

பின்ெருமாறு இருக்க பெண்டும்: 
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❖ அறிமுகம்: 

❖ திட்ட விளக்கம் 

❖ சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

❖ எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு 

நடெடிக்ளககள் 

❖ மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (வதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

❖ சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

❖ கூடுதல் ஆய்வுகள் 

❖ திட்டத்தின் நன்ளமகள் 

❖ சுற்றுசச்ூழல் வசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

❖ சுற்றுசச்ூழல் பமலாண்ளம திட்டம் (EMP) 

❖ சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

❖  ஈடுபட்டுள்ள ஆபலாசகரக்ளின் வெளிப்பாடு. 

1.7 திட்ட ஆதைவாளைின் அரடயாளம் 

   இந்த குொரி திட்டத்தில் ஈடுபட்ட திட்ட ஆதரொளரின் விெரம் அட்டெளண 

1.2 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

1.2 திட்ட முன்மமாழிபவைின் விவைங்கள் 

திட்ட முன்மமாழிபவைின் 

மபயை ்

முகெரி 

த/வப.திரு.காளியப்பன், 

பமட்டுக்களட, 

VTC பவித்திரம் அஞ்சல், 

புகளூர ்தாலுக்கா, கரூர ்மாெட்டம், 

தமிழ்நாடு-639 002. 
நிளல உரிளமயாளர ்

1.8 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

மற்றும் கிராெல் குொரி 
நிலத்தின் ெளக பட்டா நிலம் 

அளவு 4.84.0 வெக்படர ்

ெளரபடத்தாள் எண். 58-F/13 

மிக உயரந்்த உயரம் 171 AMSL 

அட்சபரளக 10°59'1.48"N முதல் 10°59'8.74"N ெளர 

தீரக்்கபரளக 77°53'12.30"E முதல் 77°53'21.29"E ெளர 

திரு .P.K.சுப்பிைமைி ` 

திருொளர ் P.K.சுப்பிரமணி - சாதாரண கல் 
குொரியின் வபயர ்
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சுரங்கத்தின் இறுதி 

ஆழம் 
35மீ தளரமட்டத்திற்கு (BGL) 

குழியின் பரிமாணம் 
156 மீ (நீளம்) X 135 மீ (அகலம்) X 35 மீ (ஆழம்) 

 

புவியியல் ெளங்கள் 

சாதாரண கல் (கன  
மீட்டர)் 

கிராெல் (கன 

மீட்டர)் 

1211416 12672 

சுரங்கம் ளகயிருப்பு 379579 4060 

5 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்வமாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி 

324479 4060 

சுரங்க முளற அளர இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முளற 

இயந்திரங்கள் 

முன்வமாழியப்பட்டன 

ஜாக் பெமர ் 4 

கம்ப்ரசர ் 1 

பதாண்டும் இயந்திரம் 1 

டிப்பர ் 5 

வெடிக்கும் முளற 

ஷாட் பொல் டிரில்லிங் மற்றும் ஸ்மால் 
டயாளெ உள்ளடக்கிய கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
வெடிக்கும் முளற. சாதாரண கல்ளல அகற்ற 25 
மிமீ குழம்பு வெடிவபாருடக்ள் 
பரிந்துளரக்கப்படுகின்றன. 

உத்பதச மனிதெள 

ெரிளசப்படுதத்ல் 
33 நபரக்ள் 

திட்ட வசலவு ரூ. 1,39,38,400/- 

CER வசலவு @ திட்டச ்

வசலவில் 2% 
ரூ. 5,00,000/- 

முன்வமாழியப்பட்ட நீர ்

பதளெ 
5.5 KLD 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம், கட்டுமானத ் திட்டங்களில் 

முதன்ளமயாகப் பயன்படுதத்ப்படும் சாதாரண கல் & கிராெல் பதாண்டும் 

இயந்திரம் ளகயாள்கிறது. 5 மீ உயரம் மற்றும் 5 மீ அகலம் வகாண்ட 

வபஞ்சுகளள உருொக்குெளத உள்ளடக்கிய திறந்த ொரப்்பு சுரங்க முளற 

சாதாரண கல் & கிராெல் பதாண்டும் இயந்திரம் ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட தளம், கரூர ்மாெட்டம், புகளூர ்தாலுகா, தமிழ்நாடு 

மாநிலம், முன்னூர ் கிராமத்தில் அளமந்துள்ளது. முன்வமாழியப்பட்ட 

திட்டத்தின் சில முக்கிய அம்சங்கள் அட்டெளண 1.3 இல் ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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1.9 ஆய்வின் டநாக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வின் முக்கிய பநாக்கம், ஆய்வுப் 

பகுதியில் குழுமதத்ில் உள்ள குொரிகளின் ஒட்டுவமாதத் தாக்கதள்த 

அளவிடுெது மற்றும் ஒெ்வொரு தனிப்பட்ட குத்தளகக்கும் பயனுள்ள தணிப்பு 

நடெடிக்ளககளள உருொக்குெது ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், உமிழ்வு 

கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், காற்றின் தர அளவுகள், ொனிளல அளவீடுகள், 

சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ் வெளிபயற்றம் மற்றும் தூசி உருொக்கம் 

பபான்ற மாசுபாட்டின் அளனத்து அம்சங்களின் விரிொன கணக்கு இந்த 

அறிக்ளகயில் ெழங்கப்பட்டுள்ளது. நிலம், நீர,்  மண், காற்று, சத்தம், சூழலியல் 

பபான்ற பல்பெறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக அக்டடாபை்-டிசம்பை்,2022 

காலகட்டத்தில் குழும குொரி திட்டங்களால் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகளள மதிப்பிடுெதற்காக அடிப்பளட 

கண்காணிப்பு ஆய்வு பமற்வகாள்ளப்பட்டது. முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் 

ஏற்படக்கூடிய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு 

நடெடிக்ளககளள பரிந்துளரக்கவும், ஆய்வுக்குத் பதளெயான பல்பெறு 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான மாதிரி முளறகள், மாதிரியின் 

அதிரவ்ெண், மாதிரி பகுப்பாய்வு முளற பபான்றளெ அத்தியாயம் III இல் 

அட்டெளண 3.1 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

1.10 குறிப்புகள் 

பின்ெரும் குறிப்புகளளப் பயன்படுதத்ி அறிக்ளக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது: 

❖ கனிம சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டின் 

ெழிகாட்டுதல் ளகபயடு, சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ென அளமசச்கம், பிப்ரெரி, 
2010 

❖ EIA அறிவிப்பு, வசப்டம்பர ்14, 2006. 

❖  SEIAA ெழங்கிய குறிப்பு விதிமுளறகள் (ToR). 

❖  இத்திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம். 

❖  நீர ்(தடுப்பு மற்றும் மாசு கட்டுப்பாடு) சட்டம், 1974. 

❖  காற்று (மாசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு) சட்டம், 1981. 

❖  சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986. 

❖  ென (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1988. 

❖  ெனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972. 
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  அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

2.0 ப ாது அறிமுகம் 

கனிம வைப்புகவைப் பிரிதத்தடுப்பதற்காக திறந்ததைைிச ் சுரங்கம் 

எனப்படும் திறந்ததைைி சுரங்க முவற முன்தமாழியப்பட்டது. இது 

உலதகங்கிலும் தபாதுைாகப் பயன்படுத்தப்படும் மமற்பரப்பு சுரங்க 

முவறயாகும் மற்றும் தபாதுைாக பூமியின் மமற்பரப்பிற்கு அருகில் 

காணப்படும் மற்றும் ஒரு தபரிய பகுதியில் ஒமர மாதிரியாக 

விநிமயாகிக்கப்படும் குவறந்த தர கனிம வைப்புகவை சுரங்கத்திற்கு ஏற்றது. 

கட்டுமானப் தபாருட்கை் மற்றும் பரிமாணக் கற்கவைப் பிரிதத்தடுக்க 

குைாரிகை் பயன்படுத்தும்மபாது திறந்த குைாரிகை் என்றும் 

அவைக்கப்படுகின்றன. 

திறந்த தைைி  சுரங்கமானது தபஞ்சுகைின் ைைரச்ச்ியுடன் 

ததாடங்குகிறது, கனரக இயந்திரங்கவைப் பயன்படுத்துைதற்கு இடமைிக்கும் 

ைவகயில் அகலங்கை் தீரம்ானிக்கப்படும். திறந்த குழிகைின் சுைரக்ை் ஒரு 

மகாணத்தில் மதாண்டப்படும், இது பாதுகாப்வப ைைங்குைதற்கு நன்கு 

நிறுைப்பட்ட ததாழில் தரங்கைின் அடிப்பவடயில் தீரம்ானிக்கப்படும். சில 

சமயங்கைில் சுைரக்ை் மண் மற்றும் அதிக சிவதவுரும் பாவறகை் மபான்ற 

பலவீனமான தபாருட்கைால் ஆனது, சுரங்கத் தைத்தின் உை்மை சுைர ் இடிந்து 

விழுைவதத் தவிரப்்பதற்காக நீர ் அழுத்ததவ்த குவறக்க கிவடமட்டமாக 

துவையிடப்படும். 

மதவையான சுரங்கம் ததாடரப்ான உை்கட்டவமப்புகை் திறந்த குைாரி 

அருகில் நிறுைப்படும். சுரங்க உை்கட்டவமப்புகைில் நிரை்ாக கட்டிடம், 

பராமரிப்பு மகமரஜ் மற்றும் கிடங்கு ஆகியவை அடங்கும். திறந்ததைைி குைாரி 

இருந்து எடுக்கப்படும் தபாருடக்ை் லாரிகை் மூலம் மமற்பரப்பில் தகாண்டு 

ைரப்படும். கழிவுப் பாவறகை் தபாதுைாக திறந்த குைாரி அருகில், 

தபாருதத்மான இடத்தில் குவிக்கப்படும். கழிவுப் பாவறக் குவியலால் 

உருைாகும் அவமப்பு கழிவுக் கிடங்கு என்று அவைக்கப்படுகிறது. பாவறகை் 

சுற்றுைட்டாரப் பகுதியில் விழுைவதத் தடுக்க, ததாழிற்சாவல பாதுகாப்புத ்

தரங்கைின் அடிப்பவடயில் கழிவுக் கிடங்கின் அைவு தீரம்ானிக்கப்படும். 



`11 | P a g e  

 

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

ஆதரைாைர,் P.K.சுப்பிரமணி திறந்ததைைி சுரங்கங்கவை நிறுவுதல், 

கட்டுமானம், மமம்பாடு மற்றும் மூடுதல் மபான்ற பணிகவை மமற்தகாை்ைதில் 

ஈடுபட்டுை்ைார.் அைர,் ஆய்வுக் கட்டத்தின் மூலம், முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத ்

தைதவ்த, தபாருைாதார ரீதியாக சாதத்ியமான அைவு சாதாரண கற்கவை 

உற்பத்தி தசய்யும் தபரும் ஆற்றவலக் தகாண்டதாக அவடயாைம் காட்டினார.் 

எனமை, 19.08.2021 அன்று சாதாரண கல்வலப் பிரிதத்தடுக்க குைாரி 

குத்தவகக்கு விண்ணப்பித்திருந்தார.் கரூர ் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ்

துவறயின் மூலம் துல்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் Rc.No.360/Mines/2021 

மததி 12.04.2022 இல் ைைங்கப்பட்டது. துல்லியமான பகுதி தகைல் ததாடரப்ு 

கடிதத்தின் அடிப்பவடயில், சுரங்கத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது. இை்ைாறு 

தயாரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துவற 

துவண இயக்குநர,் கரூர ் (பதிவு எண்.360/Mines/2021 மததி 06.05.2022) ஒப்புதல் 

அைித்தார.் திட்ட தைத்தின் ஒட்டுதமாதத் பாரவ்ை படம் 2.1 இல் 

காட்டப்பட்டுை்ைது. 

 

 

 

 டம் 2.1 முன்பமாழிய ் ட்டதிட்ட தல புகக ் டம் 
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2.2 இடம் மற்றும் அணுகல் 

முன்தமாழியப்பட்ட குைாரித் திட்டம், கரூர ்மாைட்டம், புகளூர ்தாலுக்கா, 

முன்னூர ் கிராமத்தில், படம் 2.2 இல் காட்டப்பட்டுை்ைது. இப்பகுதி 10°59'1.48"N 

முதல் 10°59'8.74"N ைவரயிலான அட்சமரவககளுக்கும், 77°53'12.30"E முதல் 

77°53'21.29"E ைவரயிலான தீரக்்கமரவககளுக்கும் இவடமய அவமந்துை்ைது. 

திட்டப் பகுதியின் அதிகபட்ச உயரம் 171மீ AMSL ஆகும். முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்ட தைத்திற்கான அணுகல் விைரங்கை் அட்டைவண 2.1 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 

அட்டவகை 2.1 திட்ட ்  குதிக்கான தள இகை ்பு 

அம்சங்களின் 

வகக 
ப யர/்இடம் 

தூரம் 

(கிமீ) 

திகசயில் 

அருகிலுை்ை 
சாவலகை் 

கரூர-்தைை்ைமகாயில் சாவல 

(NH-81) 

2.16 
ததற்கு 

K.பரமத்தி-தநாய்யல் சாவல 

(SH-332) 

2.35 
கிைக்கு 

அருகில் உை்ை 
நகரம் 

K.பரமத்தி 
2.8 ததன்கிைக்கு 

அருகிலுை்ை ரயில் 
நிவலயம் 

கரூர ் 22 கிைக்கு 

அருகில் உை்ை 
விமான நிவலயம் 

மகாயம்புத்தூர ்
93 மமற்கு 

அருகிலுை்ை 
துவறமுகம் 

தூத்துக்குடி 
272 ததற்கு 

 

2.3 குத்தகக ்  குதி 

❖ முன்தமாழியப்பட்ட திட்ட தைத்தின் பரப்பைவு 4.84.0   தெக்மடர.் 

❖ முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம் தைம் சாரந்்தது. 

❖ திட்டப் பகுதிக்குை் கனிமப் பயன் அல்லது தசயலாக்கம் எதுவும் 

முன்தமாழியப்படவில்வல. 

❖ முன்தமாழியப்பட்ட பகுதியில் ைன நிலம் எதுவும் இல்வல மற்றும் 

தபரிய தாைரங்கை் மற்றும் மரங்கை் இல்லாதது. 
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 டம் 2.2 திட்டத் தளத்தின் இரு ்பிடத்கதக் காட்டும் முக்கிய 

வகர டம் 
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2.3.1 மூகல ஒருங்கிகை ்புகள் 

எல்வல மூவலயின் புவியியல் ஆயங்கை் அட்டைவண 2.2 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுை்ைன மற்றும் எல்வல ஆயங்களுடன் முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்ட தைம் படம் 2.3 இல் காட்டப்பட்டுை்ைது. 

அட்டவகை 2.2 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்தின் மூகல 

ஒருங்கிகை ்புகள் 

தூை் 

குறியீடு 
அட்சரரகக தீர்க்கரரகக 

1  10°59'7.19"N  77°53'21.26"E 

2  10°59'4.79"N  77°53'21.29"E 

3  10°59'1.48"N  77°53'20.49"E 

4  10°59'2.34"N  77°53'12.42"E 

5  10°59'3.17"N  77°53'12.35"E 

6  10°59'3.82"N  77°53'12.30"E 

7  10°59'5.92"N  77°53'12.41"E 

8  10°59'8.74"N  77°53'13.00"E 

9  10°59'7.77"N  77°53'18.01"E 

2.4 புவிஅகம ்பியல் & புவியியல் 

கீமை தகாடுக்கப்பட்டுை்ைபடி, 5 கிமீ சுற்றைவில் உை்ை ஆய்வுப் பகுதியின் 

புவிஅவமப்பியல் மற்றும் புவியியல் பற்றி இந்தப் பகுதி விைாதிக்கிறது. 

புவியியல் 

 ஆய்வுப் பகுதி முக்கியமாக ஆரக்்கியன் காலதவ்தச ்மசரந்்த மிக்மாவடட் 

மற்றும் சாரம்னாவகட் பாவறகைால் ஆனது, மமலும் படம் 2.4 இல் 

காட்டப்பட்டுை்ைபடி ைடக்கு விைிம்பில் சிறிய விகிதத்தில் ஃப்ளூைல் வைப்பு 

ஏற்படுகிறது. குத்தவக பகுதி மிக்மாவடட் நிலப்பரப்பில் ஏற்படுகிறது. 

புவிஅகம ்பியல் 

 புவியியல் அலகுகைில், படம் 2.5 இல் காட்டப்பட்டுை்ைபடி, தபடிதமன்ட் 

தபடிப்தைய்ன் ைைாகம் ஆய்வுப் பகுதியில் ஆதிக்கம் தசலுத்துகிறது. குத்தவக 

பகுதி தபடிதமன்ட் தபடிப்மைன் ைைாகதத்ில் ஏற்படுகிறது.
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 டம் 2.3 கூகுள் எரத்்  டம் தூை்களுடன் குத்தகக ்  குதிகயக் காட்டுகிறது 
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 டம் 2.4 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 5 கிமீ சுற்றளவு புவியியல் வகர டம். 
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 டம் 2.5 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 5 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள புவியியல் வகர டம்.
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2.5 ககயிரு ்பு அளவு 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான அதிகபட்ச குதத்வகப் பகுதிவய 

உை்ைடக்கும் ைவகயில் பிரிவுகவைத ் திட்டமிடுைதன் மூலம் சாதாரண 

கல்லின் ைைங்கை் மற்றும் இருப்புக்கை் குறுக்குதைட்டு முவறயின் 

அடிப்பவடயில் கணக்கிடப்பட்டன. புவியியல் ைைங்கைின் கிவடக்கும் 

தன்வமயின் அடிப்பவடயில், மதாண்டும் இயந்திரம் முவறயில் தபஞ்ச ்

உருைாக்கம் மற்றும் அத்தியாைசிய பாதுகாப்பு விைிம்புகவை விட்டு, படம் 2.6 

இல் காட்டப்பட்டுை்ைது மற்றும் தபஞ்ச ்உருைாக்கத்தின் மபாது (தபஞ்ச ்லாஸ் 

என்றும் அவைக்கப்படும்) பூட்டப்பட்ட இருப்புகவைக் கழிப்பதன் மூலம் 

சுரங்கத ் தகுந்த இருப்புக்கை் கணக்கிடப்படுகின்றன. முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கு கழிவு / அதிக சுவம / பக்கசச்ுவம (100% மீட்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது) இல்வல என்பவதக் கருதத்ில் தகாண்டு, 35 மீ BGL 

ஆைம் ைவர சுரங்க இருப்புக்கை் கணக்கிடப்படுகின்றன. புவியியல் ைைங்கை் 

மற்றும் இருப்புகைின் முடிவுகை் அட்டைவண 2.3 இல் காட்டப்பட்டுை்ைன. 

அட்டவகை 2.3 திட்டத்தின் மதி ்பிட ் ட்ட வளங்கள் மற்றும் 

இரு ்புக்கள் 

ஆதார வகக 
சாதாரை கல் 

(கன மீட்டர்) 
கிராவல் 

(கன மீட்டர்) 
புவியியல் ைைம் (கன மீட்டர)் 1211416 12672 

சுரண்டக்கூடிய ைைம் (கன மீட்டர)் 379579 4060 

5ஆண்டுகளுக்குமுன்தமாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி 
324479 4060 

ஆண்டு ைாரியான ைைரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டம் மற்றும் 
பிரிவுகைின் அடிப்பவடயில், ஆண்டு ைாரியான உற்பத்தி முடிவுகை் 
அட்டைவண 2.4 & படம் 2.7,2.7a இல் தகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 

அட்டவகை 2.4 ஆை்டு வாரியான உற் த்தி விவரங்கள் 

ஆை்டு சாதாரை கல் (கன மீட்டர்) கிராவல் (கன மீடட்ர்) 
I  75109 4060 

II 75645 - 

III 75950 - 

IV 50525 - 

V 47250 - 

பமாத்தம் 324479 4060 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்ப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் & ToR
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படம் 2.6 சுரங்க குத்தகக திட்டம்.
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 டம் 2.7 ஆை்டுவாரியான வளர்சச்ி மற்றும் உற் த்தித் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் 
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 டம் 2.7a ஆை்டு வாரியான வளரச்ச்ி மற்றும் உற் த்தி பிரிவுகள்.
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2.6 சுரங்க முகற 

துவையிடுதல், தைடித்தல் மற்றும் தபஞ்ச ் உயரம் மற்றும் அகலம் 

ஒை்தைான்றும் 5 மீ அகலம் தகாண்ட தபஞ்சுகவை உருைாக்குதல் 

ஆகியைற்வற உை்ைடக்கிய திறந்ததைைி அவர இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

சுரங்க முவற மூலம் குைாரிச ் தசயல்பாடு மமற்தகாை்ை 

பரிந்துவரக்கப்படுகிறது. மிகவும் சிக்கலான நிலத்தடி சுரங்க முவறகளுடன் 

ஒப்பிடும்மபாது திறந்த ைாரப்்பு சுரங்க முவற முன்தமாழிபைருக்கு பல 

நன்வமகவை ைைங்குகிறது. மிக முக்கியமான நன்வமகை் ஒப்பீட்டைவில் 

சிறிய மூலதனம் மற்றும் இயக்கச ் தசலவுகை், குவறைான பாதுகாப்பு 

அபாயங்கை், உற்பத்திக்கான பயன்பாட்டின் எைிவம, சிறிய மூடல் 

தசலவுகை், மதவைப்பட்டால் கனரக இயந்திரங்கவைப் 

பயன்படுத்துைதற்கான கட்டுப்பாடுகை் மற்றும் நிலதத்டி நீவர எைிதாக 

ைடிகட்டுதல் ஆகியவை அடங்கும். மமலும், இது முதலீட்டாைரக்ளுக்கு 

நியாயமான ைருமானத்வத ைைங்குகிறது மற்றும் உை்ளூர ்

தபாருைாதாரத்தின் ைைரச்ச்ிக்கு பங்கைிக்கிறது. இந்த திட்டத்தில், 1.2 மீ 

இவடதைைி, 1 மீ பாரம் மற்றும் 1.5 மீ ஆைம் தகாண்ட ஆைமற்ற துவையிடல் 

முன்தமாழியப்பட்டது. பிைாஸ்மடாலின் விட்டம் 32 மிமீ இருக்கும். துவையிட்ட 

பிறகு, அதிக சுவம மற்றும் ைானிவல பகுதிகவை அகற்ற தைடிப்பு 

தசயல்பாடு மமற்தகாை்ைப்படும். தபற்மறார ் பாவறத் ததாகுதியிலிருந்து 

ததாகுதிகவைப் பிரிப்பதற்காக இந்த தைடிப்பு மமற்தகாை்ைப்படுகிறது. 

2.6.1 பசயல் ாட்டின் அளவு 

5 ஆண்டுகளுக்கான மதிப்பிடப்பட்ட உற்பத்தியின் முடிவுகைின் 

அடிப்பவடயில், தசயல்பாட்டின் அைவு பற்றிய விைரங்கை் அட்டைவண 2.5 

இல் ைைங்கப்பட்டுை்ைன. 
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அட்டவகை 2.5 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான 

பசயல் ாட்டு விவரங்கள் 

 சாதாரண கல் கிராைல் 

5 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்தமாழியப்பட்ட உற்பத்தி 
324479 

4060 

மைவல நாட்கைின் எண்ணிக்வக 

/ஆண்டு 
1500 

300 

உற்பத்தி /நாை் உற்பத்தி (மீ3) 216 13.5 

லாரி சுவமகைின் எண்ணிக்வக 36 2 

2.6.2 இயந்திரமயமாக்கலின் அளவு 

குைாரி தசயல்பாட்டிற்கு முன்தமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கைின் 

பட்டியல் அட்டைவண 2.6 இல் தகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

அட்டவகை 2.6 இயந்திர விவரங்கள் 

வ.எை். வகக 
எை் 

அலகு 
பகாள்ளளவு பசய்ய உந்து சக்தி 

1 
ஜாக் 

மெமரஸ்் 
4 1.2 முதல் 2 மீ - 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 கம்ப்ரசர ் 1 400 psi 
அட்லஸ் 

காப்மகா 
டீசல் இயக்கி 

3 
மதாண்டும் 

இயந்திரம் 

1 300 HP 

ஹிட்டாசச்ி 
டீசல் இயக்கி 

கடத்தல் மற்றும் ர ாக்குவரத்து உ கரைங்கள் 

4 டிப்பர ் 5 15 டன்கள் பாரத்தபன்ஸ் டீசல் இயக்கி 

2.6.3 முற்ர ாக்கான குவாரி மூடல் திட்டம் 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் முற்மபாக்கான குைாரி மூடல் திட்டம் 

(படம் 2.8) கடந்த கால, தற்மபாவதய மற்றும் எதிரக்ால நில பயன்பாட்டு 

புை்ைிவிைரங்கவைக் காட்டுகிறது. நில பயன்பாட்டு முடிவுகைின்படி, 

அட்டைவண 2.7 மற்றும் படம் 2.9 இல் காட்டப்பட்டுை்ைபடி, தற்மபாது சுமார ்

2.92.0 தெக்மடர ் நிலம் குைாரிக்காக ஒதுக்கப்பட்டுை்ைது; சாவலகளுக்கு 

குைாரி தசய்ைதற்காக சுமார ் 0.05.0 தெக்மடர ் நிலம் ஒதுக்கப்பட்டுை்ைது; 

மற்றும் சுமார ் 1.87.0 தெக்மடர ் நிலம் பயன்படுத்தப்படாத பகுதியாக 

குறிப்பிடப்பட்டுை்ைது. அமதசமயம், சுரங்க ைாை்க்வகயின் முடிவில், சுமார ்
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2.78.90 தெக்மடர ் நிலம் குைாரி எடுக்கப்பட்டிருக்கும்; உை்கட்டவமப்புகவை 

நிறுவுைதற்கு சுமார ் 0.03.0 தெக்மடர ் நிலம் பயன்படுதத்ப்பட்டிருக்கும்; 

சாவல மமம்பாட்டுக்காக சுமார ் 0.09.0 தெக்மடர ் நிலம் 

பயன்படுதத்ப்பட்டிருக்கும்; சுமார ் 0.54.20 தெக்மடர ் நிலம் பசுவம மண்டல 

ைைரச்ச்ிக்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும்; சுமார ் 0.06.50 தெக்மடர ் நிலம் 

ைடிகால் மற்றும் குடிமயற்ற ததாட்டி கட்டுமானத்திற்காக 

பயன்படுதத்ப்பட்டிருக்கும்; மமலும் சுமார ் 1.32.40 தெக்மடர ் நிலம் 

பயன்படுதத்ப்படாமல் இருந்திருக்கும்.  

அட்டவகை 2.7 நில  யன் ாட்டுத் தரவு தற்ர ாது, சுரங்கத் 

திட்டத்தின் ர ாது மற்றும் சுரங்க வாழ்க்ககயின் முடிவில். 

விளக்கம் 

தற்ர ாகதய 

 குதி 

(பெக்டர்) 

குவாரியின் 

ஆயுட்காலம் முடிந்த 

 குதி (பெக்டர்) 
குைாரிக்கு உட்பட்ட பகுதி 2.92.0 2.78.90 

உை்கட்டவமப்பு இல்வல 0.03.00 

சாவலகை் 0.05.00 0.09.00 

பசுவம பகுதி & தகாட்டுதல் இல்வல 0.54.20 

ைடிகால் & தசட்டில்லிங் 

ததாட்டி 

இல்வல 0.06.50 

பயன்படுதத்ப்படாத பகுதி 1.87.0 1.32.40 

பமாத்தம்   4.84.0 4.84.0 

2.6.4 குவாரி மூடல் திட்டம்  ட்பெட ்

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டமானது குதத்வகக் காலம் முடிைவடந்த 

பின்னரும் ததாடரச்ச்ியான தசயல்பாடுகளுக்கான மகத்தான ஆற்றவலக் 

தகாண்டிருப்பதால், இறுதிச ் சுரங்கதவ்த மூடும் திட்டம் இப்மபாவதக்கு 

முன்தமாழியப்படவில்வல. அத்தியாயம் X இல் விைாதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூைல் 

மமலாண்வம திட்டதத்ின் அடிப்பவடயில், சுரங்கதவ்த மூடுைதற்கான தசலவு 

அட்டைவண 2.8 இல் தகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 
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அட்டவகை 2.8 சுரங்க மூடல்  ட்பெட ்

பசயல் ாடு மூலதன பசலவு 
பதாடர் 

பசலவு/ஆை்டு 

குத்தவக பகுதிக்குை் 

765தசடிகை் 
193600 29040 

குத்தவக பகுதிக்கு தைைிமய 

1148 தசடிகை் 
435600 43560 

கம்பி மைலி  968000 48400 

மவைநீர ்ைடிகால் 

புதுப்பிதத்ல்  
48400 24200 

பமாத்தம் 1645600 145200 

 ஆதாரம்: சுற்றுசச்ூைல் மமலாண்வம திட்டம். 

 

 

 டம் 2.8 சுரங்க நில  யன் ாட்டுத் திட்டம் 
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 டம் 2.9 கருத்தியல் திட்டம்

 

 டம் 2.9a கருத்தியல் திட்ட ் பிரிவுகள் 
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2.6.5 கருத்தியல் சுரங்கத் திட்டம் 

 சுரங்கதத்ின் தபாருைாதார ஆைம், பாதுகாப்பு மண்டலங்கை், 

அனுமதிக்கப்பட்ட பகுதி மபான்ற சில நவடமுவற அைவுருக்கைின் 

அடிப்பவடயில் இறுதி குழி அைவு ைடிைவமக்கப்பட்டுை்ைது. இறுதி குழி 

பரிமாணங்கைின் விைரங்கை் படம் 2.9,2.9a இலிருந்து தபறப்பட்டு அட்டைவண 

2.9 இல் தகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 

அட்டவகை 2.9 இறுதி குழி  ரிமாைம் 

குழி நீளம் (மீ) 

(அதிக ட்சம்) 

அகலம் (மீ) 

(அதிக ட்சம்) 
ஆழம்(மீ) (அதிக ட்சம்) 

I 156 135 35 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் & ToR’ 

2.6.6 உள்கட்டகம ்புகள் 

 சுரங்க அலுைலகம், ததாழிலாைரக்ளுக்கான தற்காலிக ஓய்ைவறகை், 

கழிைவற மற்றும் சிறுநீர ் கழிப்பவற ைசதிகை் மபான்ற உை்கட்டவமப்புகை் 

சுரங்க விதியின்படி முன்தமாழியப்பட்டு குைாரி குத்தவகக்கு ைைங்கப்பட்ட 

பிறகு நிறுைப்படும். இந்தத் திட்டத்தில் கனிம பதப்படுத்துதல் அல்லது தாதுப் 

பயன் படுத்தும் ஆவலகளுக்கு எந்த முன்தமாழிவும் இல்வல. 

பிற உள்கட்டகம ்பு ரதகவகள் 

திட்டப் பகுதிக்குை் பட்டவறகை் எதுவும் முன்தமாழியப்படவில்வல. 

எனமை, முன்தமாழியப்பட்ட குத்தவகப் பகுதியில் இருந்து எந்தவித 

தசயல்முவறக் கழிவு உற்பத்தியும் இருக்காது. சுரங்க அலுைலகத்தில் இருந்து 

தைைிமயறும் வீடட்ுக் கழிவுகை் தசப்டிக் மடங்க் மற்றும் ஊறவைக்கும் குழிக்கு 

தைைிமயற்றப்படும். திட, திரை அல்லது ைாயு ைடிவில் உற்பதத்ி தசய்யப்படும் 

நசச்ுக் கழிவுகை் எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படாததால், கழிவு சுத்திகரிப்பு 

நிவலயம் மதவையில்வல. 

2.6.7 தை்ைீர் ரதகவ 

KLD இல் தண்ணீர ் மதவை பற்றிய விைரம் அட்டைவண 2.10 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 
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அட்டவகை 2.10 திட்டத்திற்கான நீர் ரதகவ 

ரநாக்கம் அளவு ஆதாரம் 

தூசி அடக்குமுவற 2.0 KLD குத்தவகக்கு அருகில் இருக்கும் 

ஆை்துவை கிணறுகை் 

பசுவம பகுதி 

ைைரச்ச்ி 

1.5 KLD குத்தவகக்கு அருகில் இருக்கும் 

ஆை்துவை கிணறுகை் 

குடிநீர ்& பயன்பாடு 2.0 KLD தற்மபாதுை்ை ஆை்துவை கிணறுகை் 

மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பவனயாைரக்ை் 

பமாத்தம் 5.5 KLD 

 ஆதாரம்: முன்னுரிவம அறிக்வக 

2.6.8 ஆற்றல் ரதகவ 

 அட்டைவண 2.11 இல் காட்டப்பட்டுை்ை தரவுகைின்படி, அதிமைக டீசல் 

(HSD) குைாரி இயந்திரங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். சாதாரண கல்லுக்கு 

சுமார ் 259583 லிட்டர ் (HSD) சுமார ் 677 லிட்டர ் (HSD) டீசல் பயன்படுத்தப்படும் 

மற்றும் இந்த 5 ஆண்டு திட்ட காலத்தில் அருகிலுை்ை டீசல் பம்புகைில் இருந்து 

தைத்திற்கு தகாண்டு ைரப்படும். 

அட்டவகை 2.11 எரிப ாருள் ரதகவ விவரங்கள் 

  சாதாரை கல் கிராவல் 

ஐந்தாண்டுகைில் தைட்டப்பட மைண்டிய 

தபாருைின் அைவு (கன மீட்டர)் 

324479 4060 

ஒரு மதாண்டும் இயந்திரத்திற்கான 

எரிதபாருை் நுகரவ்ு சராசரி வீதம் 

லிட்டர/்மணி மநரதத்ில் 

16 10 

மதாண்டும் இயந்திரத்தின் தகாை்ைைவு 

(கன மீட்டர)்/ மணிமநரத்தில் 

20 60 

மணிமநரங்கைில் மநரம் மதவை 16224 68 

லிட்டரில் தமாத்த டீசல் நுகரவ்ு 259583 677 

2.6.9 மூலதனத் ரதகவ 

திட்ட முன்தமாழிபைர ்திட்டத்திற்கு ரூ. 43,00,000. முதலீட்டின் முறிவுச ்

சுருக்கம் அட்டைவண 2.12 இல் தகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 
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அட்டவகை 2.12   மூலதனத் ரதகவ விவரங்கள் 

வ. 

எை். 

விளக்கம் பசலவு (ரூ.) 

1 தசயல்பாட்டு தசலவு 6350000 

2 இயந்திரங்கை் 2000000 

3 EMP தசலவு 5588400 

பமாத்த திட்டச ்பசலவு 13938400 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்க ் ட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.7 மனித ஆற்றல் ரதகவ 

 திறவமயான, தகுதிைாய்ந்த சட்டப்பூரை் நபரக்ை் குைாரி 

தசயல்பாட்டிற்கு ஈடுபடுத்தப்படுைாரக்ை், உை்ளூர ் சமூகத்திற்கு 

முன்னுரிவம ைைங்கப்படும். இந்த திட்டத்திற்கு மதவையான 

பணியாைரக்ைின் எண்ணிக்வக அட்டைவண 2.13 இல் ைைங்கப்பட்டுை்ைது. 

அட்டவகை 2.13 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான ரவகலவாய் ்பு 

சாத்தியம் 

வ.எை். வகக  ங்கு எை்கள் 

1. 

மிகவும் 

திறவமயான 

சுரங்க மமலாைர ் 1 

சுரங்கப் தபாறியாைர/் 
புவியியலாைர ்

1 

கணக்காைர ்மற்றும் நிரை்ாகி 1 

2 திறவமயானைர ் எரத்் மூவிங் ஆபமரட்டர ் 4 

டிப்பர ்டிவரைர ் 5 

தபாறிமுவறயாைர ் 2 

3 அவர 

திறவமயான 

உதவியாைரக்ை்/கிரசீரக்ை் 1 

4  

திறவமயற்றைர ்

மஸ்தூர/் ததாழிலாைர ் 12 

சுத்தம் தசய்பைரக்ை் 5 

உதவியாைரக்ை் 1 

பமாத்தம் 33 

ஆதாரம்: முன்னுரிவம அறிக்வக. 
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2.8 திட்ட அமலாக்க அட்டவகை 

 சுற்றுசச்ூைல் அனுமதி கிவடத்த பிறகு ைணிக நடைடிக்வக ததாடங்கும். 

தமிை்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ைாரியத்திடம் இருந்து CTO மற்றும் CTE 

தபறப்படும். சுரங்க நடைடிக்வக ததாடங்கும் முன் சுற்றுசச்ூைல் அனுமதியின் 

மபாது விதிக்கப்பட்ட நிபந்தவனகை் ததாகுக்கப்படும். குைாரி 

தசயல்பாட்டிற்கான எதிரப்ாரக்்கப்படும் மநர அட்டைவண 2.14 

தகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

அட்டவகை 2.14 எதிர ்ார்க்க ் டும் ரநர அட்டவகை 

வ.எை்.  விவரங்கள் ரநர அட்டவகை 

(மாதங்களில்) 

குறி ்புகள் 

ஏரதனும் 

இருந்தால் 1st  2nd  3rd  4th  5th  

1 சுற்றுசச்ூைல் 

அனுமதி 

      

2 நிறுை ஒப்புதல்      திட்டம் நிறுைப்பட்ட 

காலம் 

3 தசயல்பட 

ஒப்புதல் 

     உற்பத்தி 

ததாடங்கும் காலம். 

காலைரிவச மாறுபடலாம்; விதிகை் மற்றும் விதிமுவறகளுக்கு உட்பட்டது 

/& பிற எதிரப்ாராத சூை்நிவலகை். 

ஆதாரம்: சுற்றுசச்ூைல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிவிப்பு மற்றும் CPCB 

ைழிகாட்டுதல்கைில் ைடிைவமக்கப்பட்ட காலக்தகடுவின் அடிப்பவடயில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
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3. சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 ப ொது 

இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்திலேலய அடிப்படைத் தரவுகளுக்கு ஒரு 

பிராந்திய பின்னணிடய அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பே சுற்றுசச்ூழே் 

மற்றும் சூழலியே் பண்புக்கூறுகளிே் உருவாக்கப்பை்ை டமக்லரா-லேவே் களத ்

தரடவ சிறப்பாக மதிப்பிை உதவும். பரந்த-ஸ்லபக்ை்ரம் நிடேடமகடள நன்கு 

புரிந்துலகாள்ள திை்ை சூழலின் அடிப்படை நிடே பிரிவு வாரியாக 

விவரிக்கப்பை்டுள்ளது. அடிப்படை சுற்றுசச்ூழே் தரமானது நிேம், நீர,் காற்று, 

சத்தம், ஆய்வுப் பகுதியின் உயிரியே் மற்றும் சமூக-லபாருளாதார நிடே 

லபான்ற பே்லவறு சுற்றுசச்ூழே் கூறுகளின் பின்னணி சுற்றுசச்ூழே் 

காை்சிடயக் குறிக்கிறது. திை்ை தளத்தின் அடிப்படை நிடேடய 

மதிப்பிடுவதற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் CPCB வழிகாை்டுதே்களுைன்  

அக்ட ோபர ் முதல் டிசம்பர ் வடரயிோன காேப்பகுதியிே் திை்ை தளத்தின் 

அடிப்படை நிடேடய மதிப்பிடுவதற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் 

லமற்லகாள்ளப்பை்ைன. மண், நீர,் காற்று மற்றும் இடரசச்ே் உள்ளிை்ை 

சுற்றுசச்ூழே் பண்புகளுக்காக NABL அங்கீகாரம் லபற்ற மற்றும் MoEF 

அறிவிக்கப்பை்ை சிறப்பு ஆய்வகத்தாே் சுற்றுசச்ூழே் அடிப்படைத் தரவு 

லசகரிக்கப்பை்ைது மற்றும் சூழலியே் மற்றும் பே்லுயிர,் லபாக்குவரத்து மற்றும் 

சமூக-லபாருளாதாரத்திற்கானடவ  FAE களாே் லசகரிக்கப்பை்ைது. 

ஆய்வு பகுதி 

ஆய்வு பகுதி இரண்டு மண்ைேங்களாக பிரிக்கப்பை்டுள்ளது: மமய 

மண் லம் மற்றும் இம யக மண் லம். மமய மண் லம் குத்தமகப் 

பகுதியோகவும், 10 கிமீ இம யக மண் லமோகக் கருதப்படும் சூழலியல் 

ஆய்வுகமைத ் தவிரத்்து, குழும சுற்றளவிலிருந்து 5 கிமீ சுற்றைவில் இடையக 

மண்ைேமாகவும் கருதப்படுகிறது. டமடல குறிப்பி ப்ப ்  சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகைின் தற்டபோமதய சுற்றுசச்ூழல் நிமலமமகமைப் 

புரிந்துககோை்வதற்கோக ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து தரவு டசகரிக்கப்ப ் து. 

மோதிரியின் அதிரக்வண், மோதிரி பகுப்போய்வு முமற டபோன்றமவ உ ப்  

பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் அைவுருக்களுக்கோன மாதிரி முடறகள் சுருக்கமாக 

அை்ைவடண 3.1 இல் ககோடுக்கப்ப ்டுை்ைன. 
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அட்டவணை 3.1 கண்கொணி ்பு  ண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்கொணி ்பின் 
அதிர்பெண் 

பை்பு அளவுருக்கள் 
கை்காைிப்பி
ன் அதிர்வவை் 

இடங்களி
ன் 

எை்ைிக்
ணக 

வெறிமுணை 

நிே 
பயன்பாடு

/ 
நிே பகுதி 

ஆய்வுப் 
பகுதியிலிருந்

து 5 கிமீ 
சுற்றளவுக்கு

ள் நிேப் 
பயன்பாை்டு 

முடற 

ஆய்வு 
காேத்தின்  
லபாது  ஒரு 

முடற    

சுரங்க 
டமய 

பகுதி 

லசயற்டகக் 

லகாள் பைங்கள் 
முதன்டம 

ஆய்வு 

*மண் 

இயற்பியே்-
லவதியியே் 
பண்புகள் 

ஆய்வு 
காேத்தின்  
லபாது  ஒரு 

முடற    

7 

(1டமய &  6  
இடையக 

மண்ைேம்) 

IS 2720 

லவளாண்டம 
டகலயடு - 

இந்திய 
லவளாண் 
ஆராய்சச்ி 

கவுன்சிே், புது 
திே்லி 

* தண்ணீர ்
தரம் 

இயற்பியே், 
லவதியியே் 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவி
யே் 

அளவுருக்கள் 

ஆய்வு 
காேத்தின்  
லபாது  ஒரு 

முடற    

8 

(2லமற்பரப்
பு நீர ்& 

6நிேதத்டி 
நீர)் 

IS 10500& CPCB 
தரநிடேகள் 

வானிடே 
ஆய்வு 

காற்றின் 
லவகம் 

காற்றடிக்கும் 
திடச 

லவப்ப நிடே 

லமக மூடி 

உேர ்குமிழ் 
லவப்பநிடே 

மடழப்லபா
ழிவு 

1 மணிலநர 
லதாைரச்ச்ி 

இயந்திர/தானிய
ங்கி வானிடே 

நிடேயம் 

1 

தள குறிப்பிை்ை 
முதன்டம தரவு 

& 

IMD 
நிடேயத்திலி

ருந்து 
இரண்ைாம் 
நிடே தரவு 

* 
சுற்றுப்புற 
காற்றின் 

தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

பறக்கும் தூசு 

24 மணிலநரம், 
வாரத்திற்கு 

இரண்டு முடற 

(பிப்ரவரி முதே் 
ஏப்ரே் 2022 

வடர.) 

8 

(1 டமய & 7 
இடையக 

மண்ைேம்) 

IS 5182 பகுதி 1-
23 

லதசிய 
சுற்றுப்புற 
காற்று தர 

தரநிடேகள், 
CPCB 
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*ஒலி 
மை்ைங்கள் 

சுற்றுப்புறச ்
சத்தம் 

ஒவ்லவாரு 
இைத்திற்கும் 24 

மணிலநரம் 
மணிலநர 

கண்காணிப்பு 

9 

1 ( டமய & 8 
இடையக 

மண்ைேம்) 

IS 9989 

CPCB 
வழிகாை்டுதே் 

களின்படி 

சூழலியே் 

தற்லபாதுள்ள 
தாவரங்கள் 

மற்றும் 
விேங்கினங்

கள் 

ஆய்வு காேத்திே் 
களப்பயணம் 

மூேம் 

ஆய்வு 
பகுதி 

குவாை்லரை் & 
டிரான்லஸக்ை் 
ஆய்வு மூேம் 

முதன்டம 
ஆய்வு 

இரண்ைாம் 
நிடே தரவு - 
வன லவடே 

திை்ைம் 

சமூக 
லபாருளா

தார 
அம்சங்கள் 

சமூக-
லபாருளாதார 

பண்புகள், 
மக்கள்லதா

டக 
புள்ளிவிவரங்
கள் மற்றும் 

ஆய்வு 
பகுதியிே் 
இருக்கும் 

உள்கை்ைடம
ப்பு 

தள வருடக & 
மக்கள் லதாடக 
கணக்லகடுப்பு 
டகலயடு, 2011 

ஆய்வு 
பகுதி 

முதன்டம 
கணக்லகடுப்பு, 

மக்கள் 
லதாடக 

கணக்லகடுப்பு 
டகலயடு & 

லதடவ 
அடிப்படையி

ோன 
மதிப்பீடுகள். 

       * அமனத்து கண்கோணிப்பு மற்றும் டசோதமனகை் CPCB மற்றும் MoEF & CC 

வழிகோ ்டுதல்கைின்படி டமற்ககோை்ைப்ப ்டுை்ைன. 
3.1 நிலச ்சூழல் 

இந்த பிரிவின் முக்கிய லநாக்கம், முன்கமோழியப்ப ்  சுரங்கத ்தைதம்தச ்

சுற்றி 5 கிமீ சுற்றைவில் உை்ை ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்படை நிடேடய 

வழங்குவதாகும், இதனோல் சுரங்க ந வடிக்மககை் கோரணமோக LU/LC வடிவத்தில் 

ஏற்படும் தற்கோலிக மோற்றங்கமை எதிரக்ோலத்தில் மதிப்பி  முடியும். 

3.1.1 நில  யன் ொடு/ நில கெர ்

 சுற்றுசச்ூழல். ப ம் 3.1 இல் கோ ் ப்ப ்டுை்ைபடி நில பயன்போடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு (LULC) வமரப ம் 5 கிமீ சுற்றைவுக்கோன ஆய்வுப் பகுதிக்கு 

கசன்டினல் II ப த்மதப் பயன்படுத்தி தயோரிக்கப்ப ் து. கமோத்தம், 7 LULCக்கை் 

வமரப மோக்கப்ப ் ன. ஒவ்கவோரு LULCயின் பரப்பைவு அ ் வமண 3.2 இல் 

ககோடுக்கப்ப ்டுை்ைது. கமோத்த பரப்பைவில், சுரங்கப் பகுதி 111 கெக்ட ர ்
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பரப்பைமவ ம ்டுடம உை்ை க்கியது, இது 1.43% ஆகும், இதில் 4.84.0 கெக்ட ர ்

குத்தமக பகுதி 0.06% ம ்டுடம பங்கைிக்கிறது. இந்த சிறிய சதவீத சுரங்க 

ந வடிக்மககை் நிலச ்சூழலில் குறிப்பி த்தக்க தோக்கதம்த ஏற்படுதத்ோது. 

அட்டவணை 3.2 LULC ஆய்வுப் பகுதியின் புள்ளிவிவரங்கள் 

வ.எண் வணகப்பாடு 

பரப்பளவு 
(பெக்டேர்) 

பகுதி (%) 

1 பயிர ்நிலம் 6559.91 84.08 

2 டதோ ் ங்கை் 1002.62 12.85 

3 சுரங்க நிலங்கை் 111.26 1.43 

4 அ ரந்்த கோடு 73.78 0.95 

5 நீரந்ிமலகை் 24.31 0.31 

6 தரிசு நிலம் 19.29 0.25 

7 வறண்  நிலம் 10.62 0.14 

வ ாத்த பரப்பளவு 7802 100 
 ஆதார ்: வென்டினல் II பசயற்ககக்டகொள்  ேங்கள். 
 

   3.1.2 ெிலப்பரப்பு 

முன்லமாழியப்பை்ை குத்தடகப் பகுதி 170-171 மீ AMSLஉயர வரம்பிே் ஒரு 

சமதளமான நிேப்பரப்பிே் அடமந்துள்ளது, இது 1 மீ நிவாரணதட்தக் 

காை்டுகிறது. 

3.1.3 பகுதியின் வடிகால் முணை 

வடிகாே் முடற என்பது ஒரு குறிப்பிை்ை வடிகாே் படுடகயிே் உள்ள 

நீலராடைகள், ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளாே் உருவாக்கப்பை்ை வடிவமாகும், இது ஒரு 

நிேப்பரப்பிே் உள்ள பாடறகள் மற்றும் புவியியே் கை்ைடமப்புகளின் 

பண்புகடள லவளிப்படுத்துகிறது. முன்லமாழியப்பை்ை பகுதியானது, பைம் 3.2 

இே் காை்ைப்பை்டுள்ளபடி, லமற்பரப்பிற்கு அடியிே் சீரான பாடற அடமப்டபக் 

குறிக்கும் லைன்ை்ரிடிக் வடிகாே் வடிவதட்தக் காை்டுகிறது. 

3.1.4 ெில அதிர்வு உைர்திைன் 

முன்லமாழியப்பை்ை குத்தடகப் பகுதி நிே அதிரவ்ு மண்ைேம் II இே் 

அடமந்துள்ளது, இது லதசிய நிே அதிரவ்ு டமயத்தாே் (லதசிய நிே அதிரவ்ு 

டமயத்தின் அதிகாரப்பூரவ் இடணயதளம்) வடரயறுக்கப்பை்டுள்ளது. 

மண்ைேம் II என்பது நிே அதிரவ்ு நிகழ்வுகளிலிருந்து சிறிய லசதம் மை்டுலம 



35 | P a g e  

 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பகுதி என வடரயறுக்கப்படுகிறது. இந்த வடகயிே், 

முன்லமாழியப்பை்ை குத்தடகப் பகுதி குடறந்த நிேநடுக்க அபாயப் பகுதியிே் 

அடமந்துள்ளது. 

3.1.5  ை் சூழல் 

நிலச ் சூழலின் முக்கியமோன கூறுகைில் மண் ஒன்றோகும். ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து கலமவ மண் மோதிரிகை் டசகரிக்கப்ப ்டு, ஆய்வுப் பகுதியின் 

அடிப்பம  மண்ணின் பண்புகமைத் தீரம்ோனிக்க கவவ்டவறு அைவுருக்களுக்கு 

பகுப்போய்வு கசய்யப்ப ் து.
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பட ் 3.1 முன்வ ாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருெ்து 5 கிமீ சுை்ைளவு LULC வணரபட ். 
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பட ் 3.2 முன்வ ாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருெ்து 5 கிமீ சுை்ைளவில் வடிகால் வணரபட ் 
வடன்ட்ரிடிக் வடிவத்தின் ஒரு பகுதிணயக் காட்டுகிைது.
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3.1.5.1 முணையியல் 

  மண் வமக, தோவர உமற, மற்றும் உை்க ் மமப்பு வசதிகை் உ ்ப  

கதோழில்துமற & குடியிருப்பு ந வடிக்மககை் ஆகியவற்றின் அடிப்பம யில் மண் 

மோதிரி எடுக்க ஏழு இ ங்கை் டதரந்்கதடுக்கப்ப ் ன. 90 கச.மீ ஆழம் வமர மண் 

மோதிரிகை் டசகரிக்கப்ப ்டு, போலிதத்ீன் மபகைில் நிரப்பப்ப ்டு, குறியி ப்ப ்டு 

ஆய்வகத்திற்கு ஆய்வுக்கோக அனுப்பப்ப ் து. மோதிரி தைங்கைின் இருப்பி ங்கை் 

அ ் வமண 3.3 மற்றும் ப ம் 3.3 இல் கோ ் ப்ப ்டுை்ைன. 

இவ்வோறு டசகரிக்கப்ப ்  மோதிரிகை் "மண் இரசோயன பகுப்போய்வு (M.L. 

ஜோக்சன், 1967) & டவைோண்மம, கூ ்டுறவு மற்றும் விவசோயிகை் நலத்துமற, 

டவைோண்மம மற்றும் விவசோயிகை் நல அமமசச்கம், இந்திய அரசு" ஆகியவற்றில் 

பரிந்துமரக்கப்ப ்  நிமலயோன முமறகைின்படி இயற்பியல் மற்றும் டவதியியல் 

பண்புகளுக்கோக பகுப்போய்வு கசய்யப்ப ் ன. மண் மோதிரிகைின் இயற்பியல் 

மற்றும் டவதியியல் சிறப்பியல்பு முடிவுகை் அ ் வமண 3.4 இல் 

வழங்கப்ப ்டுை்ைன. 

அட்டவணை 3.3  ை்  ாதிரி இடங்கள் 

ஆதாரம்: GTMS உ ன் இமணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி (P) லிமிக  ் மூேம் ஆன்-
மச ் கண்கோணிப்பு/மோதிரி. 
3.1.5.2 முடிவுகள்  ை்று ் விவாத ் 

இயை்பியல் பை்புகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை மண் மோதிரிகை் வண் ல் கைிமண், வண் ல் மண் 

மற்றும் மணல் கைிமண் ஆகியவற்றுக்கு இம யில் மோறுபடும் கைிமண் 

வ.எை்  
 ாதிரி 

குறியீடு 

இட ் 

தூர ் 

(கிமீ) 
திணெயில் ஒருங்கிணைப்புகள் 

1 S01 முக்கிய மண் லம் ----- ----- 10°59'04.69"N,77°53'20.77"E 

2 S02 பரமத்தி 4.64  கிழக்கு 10°57'36.06"N,77°55'12.65"E 

3 S03 கநோய்யல் ஆறு 4.35  கதன்கிழக்கு 11°01'25.08"N,77°52'41.22"E 

4 S04 
கவங்கலப்ப ்டி 4.31  வ க்கு 

வ டமற்கு 

10°58'70.67"N,77°51'27.86"E 

5 S05 குப்பம் 3.61  கதன்டமற்கு 11° 0'45.84"N,77°55'23.83"E 

6 S06 கோ ்டுமுன்னூர ் 1.93  கதற்கு 10°57'59.22"N,77°53'17.65"E 

7 S07 முன்னூர ் 1.95  கிழக்கு 10°59'13.87"N,77°54'25.10"E 
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அமமப்புகமைக் கோ ்டுகின்றன. மண்ணின் pH 6.5 முதல் 8.2 வமர மோறுபடும், இது 

சற்று அமிலம் மற்றும் சிறிது கோர தன்மமமயக் குறிக்கிறது. மண்ணின் மின் 

க த்துத்திறன் 127 முதல் 342 µs/cm வமர மோறுபடும். கமோதத் அ ரத்்தி 2.9 மற்றும் 5.2 

g/cm3 வமர இருக்கும்.  

வவதியியல் பை்புகள் 

 டநை்ரஜன் 1.05 முதே் 1.4% வடர இருக்கும். பாஸ்பரஸ் 1.7 முதே் 5.2% வடர 

இருக்கும். லபாை்ைாசியம் 0.08 முதே் 0.26% வடர இருக்கும். காே்சியம் 134 மற்றும் 388 

மி.கி/கிலோ இடைலய உள்ளது. கரிமப் லபாருைக்ளின் உள்ளைக்கம் 0.24 முதே் 0.97% 

வடர இருக்கும்.
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பட ் 3.3 முன்வ ாழியப்பட்ட திட்டத் தளத்ணதெ ்சுை்றி 5 கிமீ சுை்ைளவில்  ை்  ாதிரி இடங்கணளக் 
காட்டு ் வடாவபாஷீட் 
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அட்டவணை 3.4 ஆய்வுப் பகுதியின்  ை்ைின் தர ் 

ெ.எ

ண் 
அளவுருக்கள் அலகு S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 

1 கமோத்த அ ரத்்தி g/cm3 5.2 3.4 3.0 3.8 3.3 3.8 2.9 

2 கோ ்மியம் (Cd) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

3 CEC meq% 24 10 15 21 24 10 15 

4 குடரோமியம் (Cr) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

5 தோமிரம் (Cu) mg/kg 18 12 19 16 12 24 10 

6 இரும்பு (Fe) mg/kg 21.3 14.9 20.2 33.2 18.6 27.3 16.9 

7 முன்னணி (Pb) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

8 மோங்கனீசு (Mn) mg/kg 34 87 29 32 76 71 23 

9 மந ்ரஜன் (N) % 1.3 1.2 1.3 1.4 1.05 1.2 1.1 

10 கரிமப் கபோருை் @ 155°C % 0.24 0.27 0.26 0.88 0.35 0.44 0.97 

11 pH மதிப்பு @ 25°C -- 8.0 8.0 7.7 8.1 6.5 8.2 6.9 

12 போஸ்டப ் (P) % 5.2 1.7 2.0 1.9 2.14 2.1 3.8 

13 கபோ ் ோசியம் (K) % 0.15 0.08 0.12 0.12 0.26 0.14 0.13 

14 EC @ 25°C µS/Cm 164 185 185 127 237 342 154 

15 கமோத்த கோரப்ன் % 5.7 4.8 4.6 4.4 6.3 5.2 3.2 

16 சல்டப ்ஸ் (SO4) % 0.18 0.21 0.40 0.28 0.15 0.33 0.25 

17 துத்தநோகம் (Zn) mg/kg 21 21 22 24 33 38 22 

18 டபோடரோன் (B) mg/kg 1.34 0.89 0.23 1.23 0.61 0.32 0.31 
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29 கோல்சியம் (Ca) mg/kg 256 388 134 278 245 350 161 

20 குடைோமரடுகை் (Cl) mg/kg 288 194 187 297 215 690 390 

21 கமக்னீசியம் (Mg) mg/kg 96 122 84 121 114 131 111 

22 

அமமப்பு 

- 

வண் ல்
கைி 
மண் 

வண் ல் 

மண் 

வண் ல்
கைி 
மண் 

வண் ல் 

கைிம
ண் 

மணல் 

கைிமண் 

மணல் 

கைிமண் 

வண் ல் 

மண் 

ஆதாரம்: GTMS உ ன் இமணந்து, எக்ஸலன்ஸ் டலபடர ் ரி (பி) லிமிக  ் வழங்கும் மோதிரி முடிவுகை்.
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          3.2 ெீர் சூழல் 

நீர ் ஆதோரங்கை், டமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய இரண்டும் 

இப்பகுதியின் வைரச்ச்ியில் குறிப்பி தத்க்க பங்மகக் ககோண்டுை்ைன. இந்த 

ஆய்வின் டநோக்கம் டமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரின் அடிப்பம த் தரத்மத 

மதிப்பிடுவதோகும். 

அட்டவணை 3.5 ெீர்  ாதிரி இடங்கள் 

ெ.எ

ண் 

மொதிரி 

குறியீடு 
இேம் 

தூரம் 

(கிமீ) 

திகசயி

ல் 
ஒருங்கிகண ்புகள் 

1 OW01 
புதூர ்

0.62 
கதன்

டமற்கு 
10°58'44.45"N,77°53'2.61"E 

2 BW01 
அருகிலுை்ை 

மமய மண் லம் 
0.15 கதற்கு 10°58'55.68"N,7°53'16.02"E 

3 BW02 
டவலோயுதம்போ

மையம் 
4.64 கிழக்கு 10°58'50.44"N,7°55'53.77"E 

4 BW03 கோ ்டுமுன்னூர ் 2.07 கதற்கு 10°57'54.30"N,7°53'23.44"E 

5 BW04 
பூமோண் போமைய

ம் 
2.58 வ க்கு 11° 0'26.08"N,77°53'14.37"E 

6 BW05 
குப்பம் 

5.12 
வ கிழ

க்கு 
11° 0'46.79"N,77°55'28.05"E 

7 SW01 கநோய்யல் ஆறு 4.50 வ க்கு 11° 1'26.61"N,77°52'43.68"E 

8 SW02 
டதோபூர ்

கோல்வோய் 
4.70 

வ டம

ற்கு 
10°59'45.54"N,77°50'48.22"E 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி (P) 
லிமிக   ்மூேம் ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி. 
3.2.1  டமற் ர ்பு நீர் ெளங்கள் 

கநோய்யல் ஆறு மற்றும் டதோப்பூர ் கோல்வோய் ஆகியமவ ஆய்வுப் 

பகுதியில் இருக்கும் இரண்டு முக்கிய டமற்பரப்பு நீர ்ஆதோரங்கைோகும். இமவ 

இயற்மகயில் தற்கோலிகமோனமவ, அமவ மமழ நிகழ்வுகளுக்குப் பிறகு 

ம ்டுடம தண்ணீமரக் க த்துகின்றன. உத்டதச தி ் ப் பகுதியோனது, 

அ ் வமண 3.5 மற்றும் ப ம் 3.4 இல் கோ ் ப்ப ்டுை்ைபடி, கநோய்யல் ஆற்றின் 

4.50 கிமீ N கதோமலவிலும், டதோப்பூர ்கோல்வோயில் 4.70 கிமீ NW கதோமலவிலும் 
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அமமந்துை்ைது. SW1 மற்றும் SW2 என அறியப்படும் இரண்டு டமற்பரப்பு நீர ்

மோதிரிகை் இரண்டு டமற்பரப்பு நீரந்ிமலகைிலிருந்து அடிப்பம  நீரின் 

தரத்மத மதிப்பிடுவதற்கோக டசகரிக்கப்ப ் ன. அ ் வமண 3.6 இரண்டு 

மோதிரிகைின் டமற்பரப்பு நீரின் தரத்மத சுருக்கமோகக் கூறுகிறது. 

IS10500:2012 இன் தரநிமலகளு ன் ஒப்பிடுமகயில், இயற்பியல், 

டவதியியல் மற்றும் உயிரியல் அைவுருக்கை் மற்றும் கன உடலோகங்கை் 

அனுமதிக்கப்ப ்  வரம்புகளுக்குை் இருப்பமத அ ் வமண 3.6 இல் உை்ை 

டமற்பரப்பு நீர ்மோதிரிகளுக்கோன முடிவுகை் குறிப்பிடுகின்றன. 

3.2.2 ெிலத்தடி ெீர் வளங்கள்  ை்று ் தர ்  

ஆய்வுப் பகுதியிே் நிேத்தடி நீர,் லதான்டமயான காேதத்ின் படிகப் 

பாடறகள் மற்றும் சமீபத்திய வண்ைே் மண் ஆகியவற்றிே் ஏற்படுகிறது. 

நிேத்தடி நீரின் இயக்கம் வானிடேயின் தீவிரம் மற்றும் படிக பாடறகளின் 

முறிவு ஆகியவற்றாே் கை்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆழ்துடள கிணறுகள் 

மற்றும் ஆழ்துடள கிணறுகள் இப்பகுதியிே் நிேத்தடி நீடர உறிஞ்சும் 

கை்ைடமப்புகள் ஆகும். இருப்பினும், வறண்ை காேங்களிே், ஆய்வுப் பகுதியிே் 

உள்ள மக்கள் தங்கள் வீைட்ு மற்றும் விவசாய லநாக்கங்களுக்காக ஆழ்துடள 

கிணறுகடள லபரிதும் நம்பியுள்ளனர.் 

OW01, GW01, GW02, GW03, GW04 மற்றும் GW05 என அறியப்படும் ஆறு 

நிலத்தடி நீர ் மோதிரிகை் திறந்த கிணறு மற்றும் ஆழ்துமைக் கிணற்றில் 

இருந்து டசகரிக்கப்ப ்டு, நிலத்தடி நீரின் அடிப்பம த் தரதம்த 

மதிப்பிடுவதற்கோக இயற்பியல்-டவதியியல் நிமலமமகை், கன உடலோகங்கை் 

மற்றும் போக்டீரியோவியல் உை்ை க்கங்கமை பகுப்போய்வு கசய்தன. நிலதத்டி 

நீர ் மோதிரி இ ங்கை் மற்றும் குத்தமக பகுதியிலிருந்து அவற்றின் தூரம் 

மற்றும் திமச ஆகியமவ அ ் வமண 3.5 இல் வழங்கப்ப ்டுை்ைன மற்றும் நீர ்

மோதிரி இ ங்கைின் இ ஞ்சோரந்்த நிகழ்வு ப ம் 3.4 இல் கோ ் ப்ப ்டுை்ைது. 

அ ் வமண 3.6 ஏழு மோதிரிகைின் நிலதத்டி நீரின் தரதம்த சுருக்கமோகக் 

கூறுகிறது. 

IS10500:2012 இன் தரநிடேகளுைன் ஒப்பிடுடகயிே், இயற்பியே், 

லவதியியே் மற்றும் உயிரியே் அளவுருக்கள் மற்றும் கன உலோகங்கள் 

அனுமதிக்கப்பை்ை வரம்புகளுக்குள் இருப்படத அை்ைவடண 3.6 இே் உள்ள 

நிேத்தடி நீர ்மாதிரிகளுக்கான முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 
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3.2.3  ெீர்வளவியல் ஆய்வுகள் 

  2 கிமீ சுற்றளவிே் உள்ள பகுதியிே் ஏராளமான திறந்தலவளி 
கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துடள கிணறுகள் உள்ளன. பின்வரும் பகுதியிே் 
விவாதிக்கப்பை்ைபடி இரண்டு மடழக்காேங்களுக்கான திறந்தலவளி 
கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் இரண்டிலும் நிேத்தடி நீர ்மை்ைத ்
தரவு லசகரிக்கப்பை்ைது. 

3.2.3.1 ெிலத்தடி ெீர் ெிணலகள்  ை்று ் ஓட்ட ் திணெ 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குை் நிலதத்டி நீர ் இயக்கத்தின் திமசமய ஊகிக்க 
நிலத்தடி நீர ்ம ் தத்ின் ஆழம் பற்றிய தரவு அவசியம். பின்னணி நிலத்தடி 
நீரின் தரத்மத நன்றோகக் கண்கோணிப்பதற்கும், ரசீோரஜ்் மற்றும் 
கவைிடயற்றப் பகுதிகமைக் கண் றிவதற்கும் இ த்மதத ்
டதரந்்கதடுப்பதில் நிலத்தடி நீர ் ஓ ் ம் திமச பற்றிய அறிவு அவசியம். 
எனடவ, 2022 ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வமர (மமழக்கோலத்திற்கு முந்மதய கோலம்) 
மற்றும் அக்ட ோபர ் முதல் டிசம்பர ் 2022 வமரயிலோன கோலக ் த்தில், 
உத்டதச தி ் ப் பகுதிகமைச ்சுற்றியுை்ை 2 கிமீ சுற்றைவில் உை்ை பல்டவறு 
இ ங்கைில் உை்ை 9 திறந்தகவைி கிணறுகை் மற்றும் 9 ஆழ்குழோய் 
கிணறுகைில் இருந்து நிலத்தடி நீர ் உயரவ்ு கதோ ரப்ோன தரவு 
டசகரிக்கப்ப ் து. (மமழக்கோலத்திற்குப் பின்). 

இவ்வோறு டசகரிக்கப்ப ்  திறந்தகவைி நீர ் நிமல தரவு 
அ ் வமணகை் 3.7 மற்றும் 3.8 இல் வழங்கப்ப ்டுை்ைது. தரவுகைின்படி, 
திறந்த கிணறுகைில் நிமலயோன நீரம் ் த்தின் சரோசரி ஆழம் 
பருவமமழக்கு முந்மதய கோலத்தில் 20.4 முதல் 22.6 மீ BGL வமரயிலும், 
பருவமமழக்குப் பிந்மதய கோலத்தில் 18.9 முதல் 21.5 மீ BGL வமரயிலும் 
இருக்கும். இவ்வோறு டசகரிக்கப்ப ்  ஆழ்துமை கிணறு தரவு 
அ ் வமணகை் 3.9 மற்றும் 3.10 இல் வழங்கப்ப ்டுை்ைது. அக்ட ோபர ்முதல் 
டிசம்பர ் 2022 வமரயிலோன (மமழக்கோலத்திற்குப் பிந்மதய பருவம்) 
ஆழ்துமைக் கிணறுகைில் நிமலயோன கபோ ்க ன்ட ோகம ்ரிக் 
டமற்பரப்புக்கோன சரோசரி ஆழம் 64.3 முதல் 71.6 மீ வமரயிலும், மோரச் ்முதல் 
டம, 2022 வமரயிலோன (மமழக்கோலதத்ிற்கு முந்மதய கோலத்திலும்) 65.5 
முதல் 70.5 மீ வமரயிலும் மோறுபடும். ) நிமலயோன நீர ்அ ் வமண மற்றும் 
கபோ ்க ன்ட ோகம ்ரிக் டமற்பரப்பின் ஆழம் பற்றிய தரவு, நிலத்தடி நீரின் 
உயரத்மத இமணக்கும் விைிம்பு டகோடுகமை வமரவதற்குப் 
பயன்படுதத்ப்ப ் து (இக்விடபோக ன்ஷியல் மெ ்ரோலிக் கெ ் என்றும் 
அமழக்கப்படுகிறது) நிலதத்டி நீர ் ஓ ் த்தின் திமசமய கசங்குதத்ோக 
தீரம்ோனிக்க பயன்படுத்தப்ப ் து. 
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பட ் 3.4 முன்வ ாழியப்பட்ட திட்டத் தளத்ணதெ ்சுை்றி 5 கிமீ சுை்ைளவில் ெீர்  ாதிரி இடங்கணளக் 
காட்டு ் வடாவபாஷீட் 
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அட்டவணை 3.6 ெிலத்தடி  ை்று ் வ ை்பரப்பு ெீர் தர முடிவு 

ெ.எ

ண்  
அளவுருக்கள் 

அல

குக

ள் 

முடிவுகள் 

OW01 BW01 BW02 BW03 BW04 BW05 SW01 

 

SW02 

 

அதிக ே்சம். 

அனுமதிக்க ் 

ே்ே ெரம்புகள் 

(IS:10500:2012) 

1 
டகோலிஃபோரம்்ஸ் 

போக்டீரியோ 
MPN இல்லோதது 

2 
இ - டகோலி 

MPN                                                                       இல்லோதது 

தற்டபோ

து 

தற்டபோது 

இல்லோதது 

3 
அலுமினியம் (Al) 

mg /l <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
<0.02 

0.2 

4 
அம்டமோனியோ 

(NH3) 
mg /l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.5 

5 
அடயோனிக் 

சவரக்்கோரம் 
mg /l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1.0 

6 (MBAS) mg /l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.7 

7 டபரியம் (Ba) mg /l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1.0 

8 டபோடரோன் (B) mg /l <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 
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9 கோ ்மியம் (Cd) mg /l 105 121 85 130 146 135 58 105 200 

10 கோல்சியம் (Ca) mg /l 248 422 297 263 242 214 175 248 1000 

11 குடைோமரடு (Cl) Hazen <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 15 

12 நிறம் mg/l <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1.5 

13 தோமிரம் (Cu) mg/l <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.01 <0.01 0.05 

14 சயமனடு (CN) mg/l 0.06 0.19 0.31 0.30 0.73 0.19 0.01 0.01 1.5 

15 புடைோமரடு (F) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Min 1.0 

16 
இலவச எஞ்சிய 

குடைோரின் (RFC) 
mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 

17 இரும்பு (Fe) mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 

18 முன்னணி (Pb) mg/l 39 67 74 37 35 45 24 39 100 

19 
கமக்னீசியம் 

(Mg) 
mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.3 

20 மோங்கனீசு (Mn) mg/l 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.001 

21 போதரசம் (Hg) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.07 

22 
மோலிப்டினம் 

(Mo) 
mg/l 1.1 2.6 1.9 3.7 3.6 4.2 2.3 1.1 45 

23 மந ்டர ் (NO3) - ஒத்துக்ககோை்ைக்கூடியது 

24 நோற்றம் No. 7.0 6.9 7.3 7.1 7.2 7.4 6.7 7.0 6.5-8.5 

25 pH மதிப்பு @ 25°C mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 
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26 

பினோலிக் 

கலமவகை் 

(C6H5OH) 

mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 

27 கசலினியம் (Se) mg/l <0.01 5990 2400 1613 2460 3570 750 820 NA 

28 EC @ 25°C mg/l 104 122 196 109 210 210 124 104 400 

29 சல்டப ்ஸ் (SO4) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 

30 சல்மபடு (H2S) mg/l 319 305 458 360 426 283 285 319 600 

31 

கமோத்த 

கோரத்தன்மம 

(CaCO3) 

mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 

32 ஆரச்னிக் (என) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 

33 குடரோமியம் (Cr) mg/l 970 890 560 1049 810 720 310 270 2000 

34 TDS mg/l 424 1737 242 475 424 1022 204 424 600 

35 TH (CaCO3) mg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 NA 

36 TSS @ 105°C NTU <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 5.0 4.0 5.0 

37 ககோந்தைிப்பு mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 15 

ஆதோரம்: GTMS உ ன் இமணந்து, எக்ஸலன்ஸ் டலபடர ் ரி (P) லிமிக  ் வழங்கும் மோதிரி முடிவுகை்.
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ப ம் 3.5-3.6 இல் கோ ் ப்ப ்டுை்ை திறந்த கிணறு நிலதத்டி நீர ்ஓ ் ம் திமசயின் 

வமரப ங்கைில் இருந்து, முன்கமோழியப்ப ்  தி ் த்தின் வ க்கு திமசயில் 

அமமந்துை்ை திறந்த கிணறு எண் 2 ஐ டநோக்கி, பிந்மதய மற்றும் பருவமமழக்கு 

முந்மதய கோலங்கைில் கபரும்போலோன திறந்த கிணறு நிலதத்டி நீர ்போய்கிறது என்பது 

புரிந்து ககோை்ைப்படுகிறது. தைம். ப ம் 3.7-3.8 இல் உை்ை நிலதத்டி நீர ் ஓ ்  

வமரப ங்கை், பிந்மதய மற்றும் பருவமமழக்கு முந்மதய கோலங்கைில் ஆழ்துமை 

கிணறு நிலத்தடி நீர ் ஆழ்துமை கிணறு எண் 4 ஐ டநோக்கி போய்கிறது என்பமதக் 

கோ ்டுகிறது. இது முன்கமோழியப்ப ்  தி ்  தைத்தின் வ கிழக்கு மற்றும் வ க்கு 

திமசயில் அமமந்துை்ைது. நிலதத்டி நீர ் ஓ ் த் தகவலின் அடிப்பம யில், டமடல 

குறிப்பி ப்ப ்  திறந்த கிணறுகை் மற்றும் ஆழ்குழோய் கிணறுகை் இரண்ம யும் நீரின் 

தர கண்கோணிப்பு டநோக்கத்திற்கோக டதரவ்ு கசய்யலோம், ஏகனனில் எதிரக்ோலத்தில் 

தைங்கைின் சுரங்க ந வடிக்மககைோல் ஏற்படும் அசுதத்ங்கைோல் கிணறுகை் எைிதில் 

போதிக்கப்ப லோம். 

அட்டவணை 3.7 2 கிமீ சுை்ைளவில் திைெ்தவவளிக் கிைறுகளின் 
பருவ ணழக்கு முெ்ணதய ெீர் ட்ட ் 

கு
றி
யீ
டு

 

ெிணலயான ெீர் அட்டவணையின் ஆழ ் 
தணர ட்டத்திை்கு கீழ் (மீ) 

அட்ெவர
ணக 

தீர்க்கவர
ணக  ார்ெ-்2022 ஏப்ரல் 

2022 
வ -
2022 

ெரா
ெரி 

DW01 20.5 21.4 22.7 21.5 10°59'25.36"N 77°53'7.00"E 

DW02 21.5 21.7 22.4 21.8 10°59'39.07"N 77°53'17.09"E 

DW03 21 22.5 23.2 22.2 10°59'44.12"N 77°53'2.61"E 

DW04 19.5 20.4 21.5 20.4 10°59'3.18"N 77°52'36.32"E 

DW05 20.1 21.5 22.7 21.4 10°58'49.95"N 77°53'13.96"E 

DW06 19.7 20.4 21.7 20.6 10°58'39.95"N 77°53'27.06"E 

DW07 20.2 21.5 22.2 21.3 10°58'31.98"N 77°53'24.18"E 

DW08 20.5 21.8 22.5 21.6 10°58'59.96"N 77°53'41.40"E 

DW09 21.7 22.5 23.7 22.6 10°59'7.48"N 77°54'4.97"E 

ஆதாரம்: ஆன்டசை் கண்காணிப்பு தரவு . 
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அே்ேெகண 3.8 2 கிமீ சுற்றளவில் திறந்தபெளி கிணறுகளின் 

 ருெமகழக்கு பிந்கதய நீர்மே்ேம் 

கு
றி
யீ
டு

 ெிணலயான ெீர் அட்டவணையின் ஆழ ் 
தணர ட்டத்திை்கு கீழ் (மீ) 

அட்ெவரணக தீர்க்கவரணக அக்வடாபர் -

2022 

ெவ ்பர்

2022 

டிெ ்ப

ர் 2022 
ெராெரி 

DW01 19.5 20.0 20.7 20.0 10°59'25.36"N 77°53'7.00"E 

DW02 20.5 21.7 22.4 21.5 10°59'39.07"N 77°53'17.09"E 

DW03 19.0 19.5 20.5 19.6 10°59'44.12"N 77°53'2.61"E 

DW04 18.4 18.9 19.5 18.9 10°59'3.18"N 77°52'36.32"E 

DW05 19.1 19.5 20.4 19.6 10°58'49.95"N 77°53'13.96"E 

DW06 18.7 19.4 19.7 19.2 10°58'39.95"N 77°53'27.06"E 

DW07 19.2 19.5 20.2 19.6 10°58'31.98"N 77°53'24.18"E 

DW08 19.5 19.8 20.4 19.9 10°58'59.96"N 77°53'41.40"E 

DW09 20.7 21.5 21.9 21.3 10°59'7.48"N 77°54'4.97"E 

ஆதாரம்: ஆன்டசை் கண்காணிப்பு தரவு  
அட்டவணை 3.9 2 கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள ஆழ்துணள கிைறுகளின் 

பருவ ணழக்கு முெ்ணதய ெீர் ட்ட ் 

 

குறியீடு 

ெிணலயான ெீர் அட்டவணையின்  
ஆழ ் தணர ட்டத்திை்கு கீழ் (மீ) அட்ெவரணக தீர்க்கவரணக 

 ார்ெ ்-2022 ஏப்ரல்-2022 வ  - 2022 ெராெரி 

BW01 67 68.5 69.5 68.3 10°59'9.92"N 77°53'31.12"E 

BW02 67.5 68.5 70 68.6 10°59'19.71"N 77°53'56.98"E 

BW03 68.5 69.5 70.5 69.5 10°59'43.26"N 77°53'55.58"E 

BW04 69.7 70.5 71.5 70.5 10°59'49.66"N 77°53'21.69"E 

BW05 69 70.5 71.5 70.3 10°59'28.62"N 77°52'48.66"E 

BW06 64.5 65.5 66.7 65.5 10°58'48.49"N 77°52'35.17"E 

BW07 67 68.5 69.7 68.4 10°58'16.01"N 77°53'12.87"E 

BW08 68 69.5 70.5 69.3 10°58'28.30"N 77°54'10.39"E 

BW09 69.5 70 71.5 70.3 10°59'1.81"N 77°54'6.51"E 

 

ஆதோரம்: ஆன்மச ் கண்கோணிப்பு தரவு 
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அட்டவணை 3. 01  2 கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள ஆழ்துணள கிைறுகளின் 
பருவ ணழக்கு பிெ்ணதய ெீர் ட்ட ் 

குறியீ

டு 

ெிணலயான ெீர் அட்டவணையின்  
ஆழ ் தணர ட்டத்திை்கு கீழ் (மீ) 

அட்ெவரணக 
தீர்க்கவர
ணக 

அக்வடாபர்-

2022 

ெவ ்பர்-

2022 

டிெ ்பர்

-2022 

ெராெ

ரி 

BW01 65.5 66.5 67.7 66.5 10°59'9.92"N 77°53'31.12"E 

BW02 66.0 67.5 68.0 67.1 10°59'19.71"N 77°53'56.98"E 

BW03 67.5 78.0 69.5 71.6 10°59'43.26"N 77°53'55.58"E 

BW04 68.6 69.0 70.5 69.3 10°59'49.66"N 77°53'21.69"E 

BW05 68.0 69.5 70.5 69.3 10°59'28.62"N 77°52'48.66"E 

BW06 63.5 64.0 65.5 64.3 10°58'48.49"N 77°52'35.17"E 

BW07 66.0 67.5 68.7 67.4 10°58'16.01"N 77°53'12.87"E 

BW08 67.5 68.5 69.0 68.3 10°58'28.30"N 77°54'10.39"E 

BW09 68.5 69.0 70.5 69.3 10°59'1.81"N 77°54'6.51"E 

ஆதோரம்: ஆன்மச ் கண்கோணிப்பு தரவு 

3.2.3.2 மின் எதிர்ப்பாை்ைல் விொரணை  

நீரந்ிடே நிடேடமகள் பற்றிய லபாதுமான ஆய்வுக் கிணறு தரவு இே்ோத 

பகுதிகளிே் மின்சார எதிரப்்புத் திறனாய்வு குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

தற்லபாடதய ஆய்வு பூமியின் லமற்பரப்பு அடுக்குகடள வடரயறுக்க லசங்குத்து 

மின்சார ஒலிடய (VES) பயன்படுத்துகிறது. மின் எதிரப்்பாற்றே் ஆய்வு நான்கு 

மின்முடனகடளப் பயன்படுத்துகிறது, அங்கு மின்லனாை்ைம் லவளிப்புற 

மின்முடனகள் மூேம் தடரயிே் அனுப்பப்படுகிறது மற்றும் உள் மின்முடனகள் 

சாத்தியமான லவறுபாை்டை அளவிடுகின்றன. 
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 `  

பட ் 3.5 திைெ்த கிைறு ெிணலயான ெிலத்தடி ெீர் உயர வணரபட ், பருவ ணழக்கு முெ்ணதய காலத்தில் 
ெிலத்தடி ெீர் ஓட்டத்தின் திணெணயக் காட்டுகிைது. 
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பட ் 3.6 திைெ்த கிைறு ெிணலயான ெிலத்தடி ெீர் உயர வணரபட ், பருவ ணழக்குப் பிெ்ணதய 
காலத்தில் ெிலத்தடி ெீர் ஓட்டத்தின் திணெணயக் காட்டுகிைது. 
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 ேம் 3.7 ஆழ்துகள கிணறு நிகலயொன நிலத்தடி நீர் உயர ெகர ேம்,  ருெமகழக்கு முந்கதய கொலத்தில் 

நிலத்தடி நீர் ஓே்ேத்தின் திகசகயக் கொே்டுகிறது. 
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 ேம் 3.8 ஆழ்துகள கிணறு நிகலயொன நிலத்தடி நீர் உயர ெகர ேம்,  ருெமகழக்கு ் பிந்கதய கொலத்தில் 

நிலத்தடி நீர் ஓே்ேத்தின் திகசகயக் கொே்டுகிறது. 
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முடிவு 

 திை்ை தளத்திே் இருந்து லபறப்பை்ை புவி இயற்பியே் VES தரவு 

அை்ைவடண 3.11 இே் காை்ைப்பை்டுள்ளது. விரிவான புவி இயற்பியே் ஆய்விே் 

இருந்து லபறப்பை்ை களத ் தரவு விளக்கத்திற்காக எக்லசே் விரிதாடளப் 

பயன்படுத்தி திை்ைமிைப்பை்ைது. விளக்கத்தின் லநாக்கத்திற்கான சதி பைம் 3.9 

இே் காை்ைப்பை்டுள்ளது. 

அட்டவணை 3.11 வெங்குத்து மின் ஒலி தரவு 

இருப்பிட ஒருங்கிணைப்புகள் -  10°58'48.94"N 77°58'55.25"E 

வரிணெ  
எை். 

AB/2 
(m) 

MN/2 
(m) 

வடிவியல் 
காரைி 
(G) 

எதிரப்்பு 

Ω 

வவளிப்பணடயான 
எதிரப்்பாை்ைல் Ωm  

1 5 2 16.50 7.410 122.26 

2 10 2 75.43 2.446 184.48 

3 15 5 62.86 4.540 285.38 

4 20 5 117.86 3.260 384.22 

5 25 10 188.58 2.630 495.96 

6 30 10 82.50 5.940 490.05 

7 35 10 125.72 4.209 529.12 

8 40 10 176.79 4.060 717.76 

9 45 10 235.73 3.680 867.48 

10 50 20 302.51 3.550 1073.91 

11 60 20 165.01 7.210 1189.65 

12 70 20 251.44 3.128 786.42 

13 80 20 353.59 3.507 1239.9 

14 90 20 471.45 2.717 1281.12 

15 100 20 605.03 2.556 1546.68 

16 100 20 754.32 2.367 1785.32 
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பட ் 3.9 ெிலத்தடி  ட்டத்திை்கு கீவழ 60மீ ஆழத்தில் ெிலத்தடி ெீர் 
காட்டு ் வெங்குத்து மின் ஒலி வணரபட ்  

குடறந்த எதிரப்்புதத்ிறன் மதிப்புகளின் பாடற உருவாக்கம், தடர 

மை்ைத்திலிருந்து சுமார ் 60 மீ ஆழதத்ிே் நீர ் இருப்படதக் குறிக்கிறது. 

முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைத்திற்கு முன்லமாழியப்பை்ை அதிகபை்ச ஆழம் தடர 

மை்ைத்திற்கு கீலழ 30 மீ. எனலவ, சுரங்க நைவடிக்டக முழு சுரங்க வாழ்நாள் 

முழுவதும் நீரந்ிடேடய பாதிக்காது. 

3.3 காை்று சூழல் 

 காற்றுச ் சூழே் குறித்த அடிப்படை ஆய்வுகளிே் குறிப்பிை்ை காற்று 

மாசுபாடுகடள அடையாளம் காண்பது மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றிே் 

அவற்றின் தற்லபாடதய நிடேகள் ஆகியடவ அைங்கும். இப்பகுதியிே் காற்று 

மாசுபாை்டின் ஆதாரங்கள் லபரும்பாலும் வாகன லபாக்குவரத்து, 

லசப்பனிைப்பைாத கிராம சாடேகள் மற்றும் விவசாய நைவடிக்டககளாே் 

எழும் தூசுகள் காரணமாகும். 
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3.3.1  வானிணலயியல் 

 3.3.1.1 காலெிணல  ாறுபாடுகள் 

குழும  குவாரிகடள மூடி, திை்ைப் பகுதிகளிே் தற்காலிக வானிடே ஆய்வு 

நிடேயம் நிறுவப்பை்ைது. காற்றின் ஓை்ைம், காற்றின் லவகம், காற்றின் திடச, 

ஈரப்பதம் மற்றும் லவப்பநிடே ஆகியவற்றிற்கு எந்த தடையும் இே்டே 

என்பதாே் தடர மை்ைத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்திே் நிடேயம் நிறுவப்பை்ைது. 

ஆன்டசை் கண்காணிப்பு நிடேயத்திலிருந்து லபறப்பை்ை வானிடே தரவு 

அை்ைவடண 3.12 இே் வழங்கப்பை்டுள்ளது. 

 ஆன்மச ் தரவுகைின்படி, அக்ட ோபர,் 2022 இல் கவப்பநிமல 15.91 

முதல் 31.300C வமர சரோசரியோக 24.710C ஆக இருந்தது; நவம்பர,் 2022 இல் 

சரோசரியோக 24.400C உ ன் 14.62 முதல் 31.170C வமர; மற்றும் டிசம்பர,் 2022 இல் 

சரோசரியோக 23.770C உ ன் 14.0 முதல் 30.860C வமர. அக்ட ோபர,் 2022 இல், 

ஈரப்பதம் சரோசரியோக 85.83% ஆக 49.25 முதல் 100% வமர இருந்தது; நவம்பர,் 

2022 இல், சரோசரியோக 85.08 % உ ன் 51.31 முதல் 100 % வமர; மற்றும் டிசம்பர,் 

2022 இல், சரோசரியோக 85.67 % உ ன் 51.44 முதல் 100 % வமர. அக்ட ோபர,் 2022 

இல் கோற்றின் டவகம் 0.07 முதல் 6.50 மீ/வி வமர சரோசரியோக 2.55 மீ/வி வமர 

மோறுபடுகிறது; நவம்பர,் 2022 இல் 0.02 முதல் 6.55 மீ/வி வமர சரோசரியோக 2.69 

மீ/வி; மற்றும் டிசம்பர,் 2022 இல் 0.04 முதல் 6.66 மீ/வி வமர சரோசரியோக 2.55 

மீ/வி. அக்ட ோபர,் 2022 இல், கோற்றின் திமச சரோசரியோக 161.470 ஆக 0.07 முதல் 

359.700 வமர மோறுபடுகிறது; நவம்பர,் 2022 இல், சரோசரியோக 145.590 உ ன் 0.00 

முதல் 359.630 வமர; டிசம்பர,் 2022 இல், சரோசரியோக 110.360 உ ன் 1.50 முதல் 

359.620 வமர. அக்ட ோபர,் 2022 இல், டமற்பரப்பு அழுதத்ம் 97.92 முதல் 99.20 kPa 

வமர சரோசரியோக 98.57 kPa ஆக மோறியது; நவம்பர,் 2022 இல், சரோசரியோக 98.64 

kPa உ ன் 97.98 முதல் 99.26 kPa வமர; மற்றும் டிசம்பர,் 2022 இல், சரோசரியோக 

98.74 kPa உ ன் 98.06 முதல் 99.26 kPa வமர 
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அட்டவணை 3.12 ஆன்ணெட் வானிணல தரவு 

வ. 
எ
ை். 

அளவுருக்கள் 
அக்வடாபர், 

2022 

ெவ ்பர்,2
022 

டிெ ்பர்,20

22 

1 

லவப்பநிடே 
(0C)  

குடறந்த 

பை்சம் 
15.91 14.62 14.00 

அதிகபை் 

சம் 
31.30 31.17 30.86 

சராசரி 24.71 24.40 23.77 

2 

ஒப்பு 
ஈரப்பதம் (%)  

குடறந்த 

பை்சம் 
49.25 51.31 51.44 

அதிகபை் 

சம் 
100.00 100.00 100.00 

சராசரி 85.83 85.08 85.67 

3 

காற்றின் 
லவகம் (மீ/வி)  

குடறந்த 

பை்சம் 
0.07 0.02 0.04 

அதிகபை் 

சம் 
6.50 6.55 6.66 

சராசரி 2.55 2.69 2.55 

4 

காற்றின் 
திடச (பை்ைம்)  

குடறந்த 

பை்சம் 
0.70 0.00 1.50 

அதிகபை் 

சம் 
359.70 359.63 359.62 

சராசரி 161.47 145.59 110.36 

5 

லமற்பரப்பு 
அழுத்தம்(kPa) 

குடறந்த 

பை்சம் 
97.92 97.98 98.06 

அதிகபை் 

சம் 
99.20 99.26 99.26 

சராசரி 98.57 98.64 98.74 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி (பி) லிமிக  ் 
மூேம் ஆன்டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 

  ணழப்வபாழிவு 

1981-2021 காேப்பகுதியிே் ஆய்வு பகுதிக்கான மடழப்லபாழிவு தரவு 

லசகரிக்கப்பை்ைது. நீண்ை காே மாதாந்திர சராசரி மடழப்லபாழிவு 1981-2021 

இன் தரவுகளிலிருந்து மதிப்பிைப்பை்ைது மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான 

மாதாந்திர மடழப்லபாழிவுைன் ஒப்பிைப்பை்ைது, பைம் 3.10 இே் 

காை்ைப்பை்டுள்ளது. ஒவ்லவாரு ஆண்டும் லசப்ைம்பர ் முதே் நவம்பர ்

வடரயிோன மாதங்களிே் மடழப்லபாழிவு லபாதுவாக அதிகமாக இருக்கும் 
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என்படத பைம் 3.10 காை்டுகிறது. குறிப்பாக, 2021 லசப்ைம்பர ் முதே் நவம்பர ்

வடரயிோன மடழ முந்டதய ஆண்டுகடள விை அதிகமாக உள்ளது. 

 

பைம் 3.10 நீண்ை காே மாதாந்திர சராசரி மடழ மற்றும் மாதாந்திர 
மடழ 

3.3.1.2 காை்று முணை 

முன்லமாழியப்பை்ை திை்ை தளத்திே் இருந்து காற்று மாசுபடுத்திகள் 

மற்றும் இடரசச்ே் ஆகியவற்றின் சிதறே் வடிவதட்த காற்றின் முடற 

லபரிதும் பாதிக்கும். காற்றின் வடிவதட்த பகுப்பாய்வு லசய்ய, காற்றின் 

லவகம் மற்றும் திடசயின் மணிலநர தளம் சாரந்்த தரவு லதடவப்படுகிறது. 

இரண்டு வடகயான காற்று அடிக்கும் திடச  உருவாக்கப்பை்ைன: 2018 முதே் 

2021 வடரயிோன ஆண்டுகளின் அக்லைாபர ் முதே் டிசம்பர ் வடரயிோன 

காேப்பகுதியிே் வரோற்று பருவகாே காற்று உயரந்்தது மற்றும் அக்லைாபர ்

முதே் டிசம்பர ்2022 வடரயிோன ஆய்வுக் காேத்திற்கான பருவகாே காற்று 

அதிகரித்தது. இவ்வாறு தயாரிக்கப்பை்ை காற்று அடிக்கும் திடச  

வடரபைங்கள் காை்ைப்பை்டுள்ளன. புள்ளிவிவரங்கள் 3.11-3.11a &3.12 பைம் 3.12 

லவளிப்படுத்துகிறது. 

❖ ஆய்வுக் காேத்திே் அளவிைப்பை்ை சராசரி காற்றின் லவகம் 2. 95 m/s 

ஆகும் 

❖ வைகிழக்கிலிருந்து லதன்லமற்கு வடரயிோன திடசகளிே் பிரதான 

காற்று ஆதிக்கம் லசலுத்தியது.
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பட ் 3.11 விை்ட்வராஸ் வணரபட ் 2018  ை்று ் 2019 (அக்வடாபர் முதல் டிெ ்பர் வணர) 
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பட ் 3.11(A) 2020  ை்று ் 2021க்கான விை்ட்வராஸ் வணரபட ் (அக்வடாபர் முதல் டிெ ்பர் வணர) 
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 பட ் 3.12 ஆன்ணெட் விை்ட் வராஸ் வணரபட ் 
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3.3.2 ஆய்வு முணை  ை்று ் குறிக்வகாள்கள் 

 

அடிப்படை சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் பின்வருவனவற்டறக் கருத்திே் 

லகாண்டு விஞ்ஞான ரீதியாக வடிவடமக்கப்பை்ை சுற்றுப்புற காற்றின் தர 

கண்காணிப்பு லநை்லவாரக்் மூேம் ஆய்வு லசய்யப்படுகிறது: 

  

❖ சிலனாப்டிக் அளவிே் வானிடே நிடே   

❖ ஆய்வு பகுதியின் நிேப்பரப்பு 

❖ அடிப்படை நிடேடயப் லபறுவதற்கான பிராந்திய பின்னணி 

காற்றின் தரத்தின் பிரதிநிதிகள் . 

❖ லவவ்லவறு லசயே்பாடுகடளக் குறிக்கும் குடியிருப்பு 

பகுதிகளின் இருப்பிைம். 

❖ அணுகே் மற்றும் ஆற்றே் கிடைக்கும் தன்டம. 

அட்டவணை 3.13 சுை்றுப்புை காை்றின் தர ் பகுப்பாய்விை்குப் 
பயன்படுத்தப்படு ் கருவி  ை்று ் ஆய்வு முணை 

அளவுரு முணை கருவி 

PM2.5 
கிராவிலமை்ரிக் முடற 

பீை்ைா குடறப்பு முடற 

நுண்ணிய துகள் மாதிரி 
தயாரிப்பது - லதரல்மா 
சுற்றுசச்ூழே் கருவிகள் - TEI 121 

PM10 
கிராவிலமை்ரிக் முடற 

பீை்ைா குடறப்பு முடற 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
லமக் -லதரல்மா சுற்றுசச்ூழே் 
கருவிகள் - TEI 108 

SO2 

IS-5182 பகுதி II 
(லமம்படுத்தப்பை்ை லவஸ்ை் & 
லகய்க் முடற) 

வாயுஇடணப்புைன் 
சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 
(லஜக்கப்&லொசல்ெய்சர ்
மாற்றியடமக்கப்பை்ைமுடற) 

வாயு இடணப்புைன் 
சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 

பிர ீ
சிலிக்கா 

NIOSH - 7601 
காணக்கூடிய 
ஸ்லபக்ை்லராஃலபாை்லைாலமை்ரி 

ஆதாரம்: எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி (பி) லிமிக  ்  அறிவிப்பு 
அடிப்படையிே் மாதிரி முடற 
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              அட்டவணை 3.14 வதசிய சுை்றுப்புை காை்று தர தரெிணலகள் 
வ
.எ
ை்
. 

 

 

 ாசுபடுத்து ் 

வெர ் 
எணடயுள்ள 
ெராெரி 

சுை்றுப்புை காை்றில் வெறிவு 

சுை்றுப்புை 
காை்றில் 
வெறிவு 

சுை்றுெச்ூழல் 
உைரத்ிைன் பகுதி 

( த்திய 
அரொங்கத்தால் 
அறிவிக்கப்பட்டது) 

1 சே்பர ்டை ஆக்டசடு 
(μg/m3) 

ஆண்டு 
சராசரி* 

24 மணி லநரம் 
** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 டநை்ரஜன் டை 
ஆக்டசடு (μg/m3) 

ஆண்டுசராசரி 
24 மணி லநரம் 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 துகள்கள் (10μm க்கும் 
குடறவான அளவு) 

PM10 (μg/m3) 

ஆண்டுசராசரி 
24 மணி லநரம் 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 நுண்துகள்கள் (அளவு 
2.5 μm PM2.5 (μg/m3) 

க்கும் குடறவானது 

ஆண்டு 
சராசரி 

24 மணி லநரம் 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

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

CPCB, MoEF இன் படி, 2022 அக்லைாபர-்டிசம்பர ் காேத்திற்கான 

லதாைரச்ச்ியான 24 மணிலநர (8-மணிலநர 3 ஷிப்ை்) அை்ைவடணடய ஏற்று, 

எைட்ு (8) இைங்களிே் வாரத்திற்கு இரண்டு மாதிரிகள் வீதம் சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. வழிகாை்டுதே்கள் மற்றும் 

அறிவிப்புகள். 

காற்று வீசும் தடர தூசியின் விடளவுகடள மறுப்பதற்காக ஒவ்லவாரு 

கண்காணிப்பு நிடேயத்திலும் தடர மை்ைத்திலிருந்து குடறந்தபை்சம் 3 ± 0.5 

மீ உயரத்திே் உபகரணங்கள் டவக்கப்படுவது உறுதி லசய்யப்பை்ைது. 

கருவிகள் மரங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் இே்ோத இைத்திே் 

டவக்கப்பை்டுள்ளன, இே்டேலயனிே் அடவ மாசுபடுத்திகளின் மடுவாக 

லசயே்படுகின்றன, இதன் விடளவாக கண்காணிப்பு முடிவுகள் குடறவாக 

இருக்கும். சுற்றுப்புற காற்றின் அடிப்படை தரவு PM10, PM2.5, சே்பர ் டை 

ஆக்டசடு (SO2) மற்றும் டநை்ரஜன் டை ஆக்டசடு (NO2) ஆகியவற்றிற்காக 

உருவாக்கப்பை்ைன. மாதிரி இைங்கள் பைம் 3.13 இே் காை்ைப்பை்டுள்ளன 

மற்றும் காற்று மாசுபாை்டின் சராசரி லசறிவுகள் அை்ைவடணகள் 3.15 இே் 

சுருக்கப்பை்டுள்ளன. 
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அட்டவணை 3.15 சுை்றுப்புை காை்றின் தர ் (AAQ) கை்காைிப்பு 
இடங்கள் 

வரி
ணெ 
எ
ை் 

இருப்
பிடக் 
குறியீ
டு 

கை்காைிப்பு 
இடங்கள் 

தூர ் 

(கிமீ) 
திணெயில் 

ஒருங்கி
ணைப்புகள் 

1 AAQ1 
டமய -- -- 10°58'57.77"N, 

77°53'14.90"E 

2 AAQ2 
கோ ்டுமுன்னூர ்

2.50 லதற்கு 
10°57'40.87"N, 

77°53'31.13"E 

3 AAQ3 
கவங்கல்ப ்டி 

2.90 லதன்லமற்கு 
10°58'25.47"N, 

77°51'44.47"E 

4 AAQ4 
கோமரப்போமையம் 

3.40 லதன்லமற்கு 
10°57'39.80"N, 

77°51'57.65"E 

5 AAQ5 
கதன்னிமல கிழக்கு 

4.32 லதன்லமற்கு 
10°58'35.06"N, 

77°50'52.71"E 

6 AAQ6 
க.பரமத்தி 

3.80 கதன்கிழக்கு 
10°57'34.39"N, 

77°54'49.88"E 

7 AAQ7 
அத்திபோமையம் 

4.00 வைக்கு 
11° 1'13.29"N, 

77°53'57.51"E 

8 AAQ8 
டவலம்போமையம் 

2.30 வ கிழக்கு 
11° 0'3.65"N, 

77°54'11.26"E 

ஆதாரம்: GTMS உ ன் இமணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி (P) லிமிக  ்  மூேம் 

ஆன்-மச ் கண்கோணிப்பு/மோதிரி 

முடிவுகள் 

கண்கோணிப்பு தரவுகைின்படி, PM2.5 32.9 µg/m3 முதல் 37.9µg/m3 வமர 

இருக்கும்; PM2.5 16.1 µg/m3 முதல் 20.2 µg/m3 வமர; SO2 6.7 µg/m3 முதல் 11 µg/m3 

வமர; NO2 13.9 µg/m3 முதல் 20.3 g/m3 வமர. மோசுபடுத்திகைின் கசறிவு 

அைவுகை் CPCB ஆல் பரிந்துமரக்கப்ப ்  NAAQS இன் ஏற்றுக்ககோை்ைக்கூடிய 

வரம்புகளுக்குை் வரும். 
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பட ் 3.13 முன்வ ாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருெ்து 5 கிமீ சுை்ைளவில் சுை்றுப்புை காை்றின் தர கை்காைிப்பு 
ெிணலய இருப்பிடங்கணளக் காட்டு ் வடாவபாஷீட் 
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அட்டவணை 3.16 AAQ முடிவுகளின் சுருக்க ் 

 

 

பட ் 3.14 பார் விளக்கப்பட ்  அதிகபட்ெ ், குணைெ்தபட்ெ ்  ை்று ் 5கிமீ 
சுை்ைளவில் உள்ள எட்டு காை்றின் தர கை்காைிப்பு ெிணலயங்களில் 
இருெ்து அளவிடப்பட்ட PM2.5 இன் ெராெரி வெறிவுகணளக் காட்டுகிைது . 

PM2.5 PM10 

குறி
யீடு 

அதிக
பட்ெ ் 

குணைெ்த
பட்ெ ் 

ெ
ரா
ெரி 

98ெ
து 
சதவீ
தம் 

அதிக
பட்ெ ் 

குணைெ்த
பட்ெ ் 

ெரா
ெரி 

98ெ
து 
சத
வீத
ம் 

AAQ1 20.9 16.3 19.0 20.8 39.7 33.2 37.0 39.6 

AAQ2 19.2 15.8 17.3 19.0 37.3 32.6 35.0 36.9 

AAQ3 20.6 16.4 18.8 20.0 39.7 34.1 36.8 39.5 

AAQ4 18.3 14.9 16.4 18.1 36.6 31.9 34.3 36.2 

AAQ5 17 15.2 16.1 17.0 32.1 28.3 29.8 31.9 

AAQ6 25.8 22 23.9 25.8 42.7 39.9 41.2 42.4 

AAQ7 18.2 14.4 16.3 18.2 36.1 33.3 34.6 35.9 

AAQ8 21.9 14 17.9 21.6 38.8 30.2 34.8 38.5 

SO2 NO2 
AAQ1 11.9 8.8 9.9 11.62 21.4 17.2 19.0 21.4 

AAQ2 9.2 6.1 7.6 9.2 19.6 13.7 16.8 19.4 

AAQ3 18.8 6.9 9.1 10.02 20.9 9.7 17.9 20.7 

AAQ4 8.3 5.2 6.7 8.3 18.8 12.9 16.0 18.6 

AAQ5 7.5 5.9 6.6 7.5 18.8 12.3 15.8 18.5 

AAQ6 11.7 8.6 10.2 11.7 24.1 21.4 22.6 23.9 

AAQ7 9.5 6.4 8.0 9.5 17.8 11.3 14.8 16.8 

AAQ8 10.8 5.6 8.3 10.7 20.6 12.8 17.0 20.5 
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பட ் 3.15 பார் விளக்கப்பட ் அதிகபட்ெ ், குணைெ்தபட்ெ ்  ை்று ் PM10 இன் 
ெராெரி வெறிவுகணளக் காட்டு ் எட்டு காை்றின் தர கை்காைிப்பு 
ெிணலயங்களில் இருெ்து 5கிமீ சுை்ைளவில் அளவிடப்படுகிைது. 
 

 
பட ் 3.1 5 6  கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள எட்டு காை்றின் தர கை்காைிப்பு 
ெிணலயங்களில் இருெ்து அளவிடப்பட்ட SO2 இன் அதிகபட்ெ, குணைெ்தபட்ெ 
 ை்று ் ெராெரி வெறிவுகணளக் காட்டு ் பார் விளக்கப்பட ். 
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பட ் 3.17 பார் விளக்கப்பட ் அதிகபட்ெ ், குணைெ்தபட்ெ ்  ை்று ் 10 கிமீ 
சுை்ைளவில் உள்ள எட்டு காை்றின் தர கை்காைிப்பு ெிணலயங்களில் 
இருெ்து அளவிடப்பட்ட NO2 இன் ெராெரி வெறிவுகணளக் காட்டுகிைது . 

 

 

பட ் 3.18 பார் விளக்கப்பட ் 5கிமீ சுை்ைளவில் வளி ை்டலத்தில்  ாசுகளின் 

அதிகபட்ெ, குணைெ்தபட்ெ  ை்று ் ெராெரி வெறிவுகணளக் காட்டுகிைது. 
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3.4 இணரெெ்ல் சூழல் 

சாடே மற்றும் சுரங்க நைவடிக்டககளிே் வாகன இயக்கம் ஆய்வு 

பகுதியிே் சதத்த்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள். ஆய்வுப் பகுதியிே் இடரசச்ே் 

கண்காணிப்பின் முக்கிய லநாக்கம் அடிப்படை இடரசச்ே் அளடவ 

நிறுவுவதாகும், இது திை்ைத் தளதட்தச ்சுற்றியுள்ள திை்ைச ்லசயே்பாடுகளின் 

லபாது உருவாக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் லமாதத் இடரசச்லின் 

தாக்கதட்த மதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

சுற்றுப்புற இடரசச்ே் அளடவ மதிப்பிடுவதற்காக, 5 கிமீ சுற்றளவிே் வணிக, 

குடியிருப்பு, கிராமப்புறப் பகுதிகடள உள்ளைக்கிய ஒன்பது (9) இைங்களிே் 

இடரசச்ே் கண்காணிப்பு லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. இடரசச்ே் கண்காணிப்பு 

இைங்களின் விவரங்கள் அை்ைவடண 3.17 இே் வழங்கப்பை்டுள்ளன மற்றும் 

இைங்களின் இைஞ்சாரந்்த நிகழ்வு பைம் 3.22 இே் காை்ைப்பை்டுள்ளது. 

அட்டவணை 3.17 இணரெெ்ல் கை்காைிப்பு இடங்களின் 
விவரங்கள் 

வ.எ
ை் 

இருப்பி
டக் 

குறியீடு 

கை்காைிப்பு 
இடங்கள் 

தூர
 ் 
கி.மீ 

திணெ ஒருங்கிணைப்
புகள் 

1 N1 
டமய 

- -- 10°58'59.99"N, 

77°53'13.51"E 

2 N2 

கம க்கோரன்போ
மையம் 0.70 

வ  

டமற்கு 

10°59'16.69"N, 

77°52'50.51"E 

3 N3 

கோ ்டுமுன்னூர ்

2.20 
லதன் 

லமற்கு 

10°57'51.81"N, 

77°53'28.10"E 

4 N4 

கவங்கல்ப ்டி 

2.90 
லதன் 

லமற்கு 

10°58'23.64"N, 

77°51'44.75"E 

5 N5 
கோமரப்போமையம் 

3.38 
வை 

லமற்கு 

10°57'40.39"N, 

77°51'58.02"E 

6 N6 

கதன்னிமல 

கிழக்கு 
4.35 லதற்கு 

10°58'34.85"N, 

77°50'51.95"E 

7 N7 

க.பரமத்தி 

3.65 
வ கிழ
க்கு 

10°57'31.64"N, 

77°54'39.75"E 

8 N8 
அத்திபோமையம் 

4.05 வ க்கு 
11° 1'12.49"N, 

77°53'59.34"E 

9 N8 
டவலம்போமையம் 

2.30 லதற்கு 
11°00'04.03"N, 
77°54'09.66"E 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி (P) லிமிலைை் மூேம் 
ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி .  
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அட்டவணை 3. 81  சுை்றுப்புை இணரெெ்ல் தர முடிவு 

 

 

வ. 

எை் 

 

 

இடங்கள் 

சுை்றுெச்ூழல் 

அண ப்பு 

ெராெரி 
ொள் 

இணரெெ்ல் 

ெிணல 

(dB(A)) 

ெராெரி 
இரவு 

இணரெெ்ல் 

ெிணல 

(dB(A)) 

பகல் 

வெர ் 

(காணல 

6.00 - 

இரவு 

10.00) 

இரவு 

வெர ் 

(10.00 

PM - 

6.00 

AM) 

 தரநிடே (Leq in 

dB(A)) 

N1 டமய கதோழிற்சோமல 

பகுதி 
42.2 32.6 75 70 

N2 கம க்கோரன்போமையம் 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

39.6 30.4 55 45 

N3 கோ ்டுமுன்னூர ் 43.8 36.4 55 45 

N4 கவங்கல்ப ்டி 41.6 33.8 55 45 

N5 கோமரப்போமையம் 43.2 36.2 55 45 

N6 கதன்னிமல கிழக்கு 36.4 30.6 55 45 

N7 க.பரமத்தி 44.8 40.2 55 45 

N8 அத்திபோமையம் 36.4 30.6 55 45 

N9 டவலம்போமையம் 34.8 30.2 55 45 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி (பி) லிமிலைை் 
மூேம் ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி  

மமய மண் லத்தில் ஒலி அைவு பகலில் 42.2 dB (A) Leq மற்றும் இரவில் 32.6 dB (A) 

Leq என்று அ ் வமண 3.18 கோ ்டுகிறது. பகலில் இம யக மண் லதத்ில் 

பதிவுகசய்யப்ப ்  இமரசச்ல் அைவுகை் 34.8 முதல் 44.8dB (A) Leq வமர மற்றும் இரவில் 

30.2 முதல் 40.2dB (A) Leq வமர மோறுபடும். இதனோல், கதோழில்துமற மற்றும் குடியிருப்பு 

பகுதிக்கோன இமரசச்ல் அைவு CPCB இன் டதமவகமைப் பூரத்த்ி கசய்கிறது. முடிவுகை் 

கீடழ உை்ை ப ங்கை் 3.19 மற்றும் 3.20 இல் சித்தரிக்கப்ப ்டுை்ைன.
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பட ் 3.19 முன்வ ாழியப்பட்ட திட்ட இடத்திலிருெ்து 5 கிமீ சுை்ைளவில் இணரெெல் ்  ெிணல கை்காைிப்பு ெிணலய 
இருப்பிடங்கணளக் காடடு ் ்  வடாவபாஷீட்
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பட ் 3.20 ண ய  ை்று ் இணடயக  ை்டலங்களில் அளவிடப்படு ் 
பகல் வெர இணரெெ்ல் அளணவக் காட்டு ் விளக்கப்பட ் . 

 

பட ் 3.21 பார் விளக்கப்பட ் ண ய  ை்று ் இணடயக  ை்டலங்களில் 
அளவிடப்பட்ட இரவு வெர இணரெெ்ல் அளணவக் காட்டுகிைது. 
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3.5 உயிரியல் சூழல் 

10 கிமீ சுற்றளவிே் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியிே் தாவரங்கள் மற்றும் 

விேங்கினங்கள் லதாைரப்ான அடிப்படைத் தரவுகடளச ் லசகரிக்க 

சுற்றுசச்ூழே் ஆய்வு நைத்தப்பை்ைது. பே்லவறு ஆதாரங்களிே் இருந்து தரவு 

லசகரிக்கப்பை்ைது, அதாவது, மாவை்ை வன அலுவேகம், தமிழ்நாடு அரசு 

லபான்ற அரசு துடறகள். ஆன்டசை் கண்காணிப்பு மற்றும் வனத்துடற 

பதிவுகளின் அடிப்படையிே் தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களின் 

சரிபாரப்்பு பை்டியே் தயாரிக்கப்பை்ைது. 

முணை 

நிேப்பரப்பு, நிேப்பயன்பாடு, தாவர அடமப்பு லபான்றவற்டறக் 

லகாண்டு மாதிரி இைங்கள் லதரந்்லதடுக்கப்பை்ைன. இந்த ஆய்விே், மரங்கடள 

மதிப்பிடுவதற்கு 25 மீ × 25 மீ அளவுள்ள இருபடிகளும், புதரக்ளுக்கு 10 மீ × 10 மீ 

அளவுகளும் அடமக்கப்பை்ைன. 

 

 

பட ் 3.22 தாவரங்களின் குவாட்வரட்ஸ்  ாதிரி முணைகள் 

ணபட்வடா-ெமூகவியல் ஆய்வுகள் 

தனித்தனி இனங்களின் அைரத்்தி, அதிரல்வண், மிகுதி மற்றும் 

முக்கியத்துவம் மதிப்புக் குறியீடு லபான்ற டபை்லைா சமூகவியே் 

அளவுருக்கள் அை்ைவடண 3.19 இே் காை்ைப்பை்டுள்ளபடி, ஆய்வுப் பகுதியிே் 
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லவவ்லவறு அளவுகளிே் லதாராயமாக டவக்கப்பை்டுள்ள குவாை்லரை்டிே் 

தீரம்ானிக்கப்பை்ைது. சாரப்ு அதிரல்வண் மற்றும் ஒப்பீை்டு அைரத்்தி 

கணக்கிைப்பை்ைது மற்றும் இந்த மூன்றின் கூை்டுதல்தாடக பே்லவறு 

இனங்களுக்கான முக்கிய மதிப்பு குறியீை்டை (IVI) குறிக்கிறது. புதரக்ள், 

மூலிடககள் மற்றும் புற்களுக்கு, அைரத்்தி, அதிரல்வண், உறவினர ்அைரத்்தி & 

சாரப்ு அதிரல்வண் கண்ைறியப்பை்ைது. பே்லவறு வடகயான தாவரங்களின் 

அதிகபை்ச பிரதிநிதித்துவதட்தப் லபறும் வடகயிே் மாதிரி நிேங்கள் 

லதரந்்லதடுக்கப்பை்ைன மற்றும் 10 கிமீ சுற்றளவு லகாண்ை ஆய்வுப் பகுதியின் 

லவவ்லவறு பகுதிகளிே் அடுக்குகள் அடமக்கப்பை்ைன. தாவரங்களின் 

பகுப்பாய்வு, ஆய்வுப் பகுதியிே் உள்ள ஒவ்லவாரு இனத்தின் ஒப்பீை்ைளவிே் 

முக்கியத்துவத்டத தீரம்ானிக்கவும், லபாருளாதார ரீதியாக மதிப்புமிக்க 

உயிரினங்கள் லசயே்பாை்டிே் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாவடத 

லவளிப்படுதத்வும் உதவும். 

அட்டவணை 3.19 அடரத்்தி, அதிர்வவை் (%), ஆதிக்க ், உைவினர் 
அடரத்்தி, ொர்பு அதிர்வவை், உைவினர் ஆதிக்க ் & முக்கிய 

 திப்புக் குறியீடு 

அளவுருக்கள் சூத்திர ் 

அைரத்்தி இனங்களின் தனிநபரக்ளின் லமாதத் எண்ணிக்டக/ 
மாதிரி எடுப்பதிே் பயன்படுதத்ப்படும் நாற்கரங்களின் 
லமாதத் எண்ணிக்டக 

அதிரல்வண் (%) (இனங்கள் நிகழும் குவாை்ரை்டுகளின் லமாத்த 
எண்ணிக்டக/ ஆய்வு லசய்யப்பை்ை நாற்கரங்களின் 
லமாதத் எண்ணிக்டக)100 

மிகுதி இனங்களின் தனிநபரக்ளின் லமாதத் எண்ணிக்டக/ 
அடவ நிகழும் குவாை்ராை்களின் எண்ணிக்டக 

உறவினர ்
அைரத்்தி 

(உயிரினங்களின் தனிநபரக்ளின் லமாதத் 
எண்ணிக்டக/அடனத்து இனங்களின் அடனத்து 
தனிநபரக்ளின் கூை்டுதல்தாடக) * 100 

லதாைரப்ுடைய 
அதிரல்வண் 

(இனங்கள் நிகழும் குவாை்ரை்களின் லமாதத் 
எண்ணிக்டக/ அடனத்து இனங்களும் ஆக்கிரமித்துள்ள 
குவாை்ராை்களின் லமாத்த எண்ணிக்டக) * 100 

முக்கியமான 
மதிப்பு 

குறியீடு 

ஒப்பு அைரத்்தி + ஒப்பு அதிரல்வண் 

ஷானன் - வீனர ்இன்லைக்ஸ், ஈவ்லனஸ் மற்றும் ரிசன்ஸ் 

பே்லுயிர ் குறியீடு என்பது தரவுதல்தாகுப்பிே் எதத்டன வடகயான 

இனங்கள் உள்ளன என்படதப் பிரதிபலிக்கும் அளவு அளவீடு ஆகும், அலத 
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லநரத்திே் அந்த வடகயான உயிரினங்களிடைலய அடிப்படை நிறுவனங்கள் 

(தனிநபரக்ள் லபான்றடவ) எவ்வளவு சமமாக விநிலயாகிக்கப்படுகின்றன 

என்படதக் கணக்கிே் எடுத்துக்லகாள்கிறது. வடககளின் எண்ணிக்டக 

அதிகரிக்கும் லபாது மற்றும் சமநிடே அதிகரிக்கும் லபாது பே்லுயிர ்

குறியீை்டின் மதிப்பு அதிகரிக்கிறது. குறிப்பிை்ை எண்ணிக்டகயிோன வடக 

இனங்களுக்கு, அடனத்து வடக உயிரினங்களும் சமமாக அதிகமாக 

இருக்கும் லபாது பே்லுயிர ் குறியீை்டின் மதிப்பு அதிகரிக்கப்படுகிறது. 

லதாைரப்ுடைய சூதத்ிரங்கள் அை்ைவடண 3.20 இே் லகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 

அட்டவணை 3.20 ஷானான் - வீனர ்இை்வடக்ஸ், ஈவ்னஸ்  ை்று ் 
ரிெவ்னஸ் மூல ் இனங்கள் பன்முகத்தன்ண யின் கைக்கீடு 

விளக்க ் சூத்திர ் 

இனங்கள் 
பன்முகத்தன்டம - 
ஷானன் - வீன் 

குறியீைட்ு 

H= E [(pi)*In(pi)] 
குறிப்பு pi: இனங்கள் மூேம் குறிப்பிைப்படும் 
லமாத்த மாதிரியின் விகிதம் 

i: இனங்களின் தனிநபரக்ளின் எண்ணிக்டக i/ 
லமாத்த எண்ணிக்டக 

மாதிரிகள் 

சமநிடே H/H அதிகபைச்ம் 

Hmax = ln(s)= அதிகபைச் பன்முகத்தன்டம 
சாத்தியம் 

S=இே்டே. இனங்கள் 

மாரக்லேஃப் 
எழுதிய இனங்கள் 
வளம் 

RI = S-1/ln N 

குறிப்பு S = சமூகத்திே் உள்ள இனங்களின் 
லமாத்த எண்ணிக்டக 

N = அடனத்து இனங்களின் தனிநபரக்ளின் 
லமாத்த எண்ணிக்டக 

 

3.5.1 தாவரங்கள் 

தாவரங்கள் ஆய்வு லமற்கூறிய முடறடயப் பயன்படுதத்ி டமய 

மற்றும் இடையக மண்ைேங்களிே் தற்லபாதுள்ள நிேப்பரப்பு தாவரங்கடள 

பை்டியலிைப்பை்ைது. தாவரங்களின் விவரங்கள் அடுத்தடுதத் பிரிவுகளிே் 

விவரிக்கப்பை்டுள்ளன. 
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சுரங்க குத்தகக  குதியில் உள்ள தொெரங்கள் 

ப்டரோடசோபிஸ் ஜூலிஃப்டைோரோ (3) அசோடிரோக் ோ இண்டிகோ (1) 

வடசலியோ லுடகோப்டலோவோ (2) அல்பிசியோ அமரோ (2) இந்த நோன்கு மர 

இனங்கை், கமோத்தம் 7 மரங்கை் சுரங்க குத்தமக பகுதியில் உை்ைன. 

ப்டரோடசோபிஸ் ஜூலிஃப்டைோரோ மற்றும் அல்பிசியோ அமரோ ஆகியமவ 

குவோரியின் டபோது கபோதுவோன டசததம்தத் தடுக்க 7.5- மற்றும் 50 மீ ் ர ்

போதுகோப்பு மண் லத்தில் இரண்டு மரங்கமைப் பிடுங்கிப் 

போதுகோக்கப்படுகின்றன. டவடரோடு பிடுங்குவதோல் உயிரவ்ோழும் விகிதம் 30% 

ம ்டுடம என்பதோல், ஒரு மரத்திற்கு 10 நோற்றுகை் வீதம் 20 நோற்றுகை் 

வோங்கப்ப ் ன. 7.5 மற்றும் 50 மீ ் ர ்போதுகோப்பு மண் லதத்ில் நோற்றுகை் 

ந ப்ப ்டு போதுகோக்கப்படுகின்றன. மீதமுை்ை ஐந்து மரங்கை் போதுகோப்பு 

மண் லங்கைில் உை்ைதோல் குவோரியோல் கபோதுமக்கைின் தோக்கத்தில் 

இருந்து போதுகோக்கப்படுகிறது. அ ் வமண 3.21 மற்றும் ப ம் 3.23 இல் 

குறிப்பி ப்ப ்டுை்ை அறிவியல் கபயர ் மற்றும் சுரங்க குத்தமக பகுதி 

விவரங்கை் ககோண்  தோவரங்கைின் விவரங்கை் 

 

 

 ேம் 3.23 சுரங்க குத்தகக  குதி 
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அே்ேெகண 3.21 சுரங்க குத்தகக  குதியில் உள்ள தொெரங்கள் 

உள்ளூர ்ப யர் அறிவியல் 

ப யர் 
குடும்  ் 

ப யர் 
மரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

கருடவலன் ப்டரோடசோபிஸ் 

ஜூலிஃப்டைோரோ 

ஃடபடபசிடய 3 

டவம்பு அசோடிரோக் ோ 

இண்டிகோ 

கமலிடயசி 1 

டவை்ைி டவலன் வசக்சலியோ 

லுடகோஃப்டைோயோ 

குழந்மத 1 

உஞ்மச மரம் அல்பீசியோ அமரோ ஃடபடபசிடய 2 

  

300 மீ சுை்ைளவு  ை்டலத்தில் தாவரங்கள் 

குத்தடகப் பகுதிடயச ் சுற்றி 300 மீை்ைர ் சுற்றளவிே் தாவர இனங்கள். 

இது ஒரு வறண்ை நிேப்பரப்பு. அருகிே் விவசாய நிேம் இே்டே. இதிே் 12 

குடும்பங்கடளச ் லசரந்்த லமாத்தம் 18 இனங்கள் ண ய மண்ைேத்திலிருந்து 

பதிவு லசய்யப்பை்டுள்ளன. மரங்கள் 4 (25%), புதரக்ள் 4 (25%) மூலிடககள் 

மற்றும் ஏறுபவரக்ள், லகாடி, புே் மற்றும் கற்றாடழ, 8 (50%) கண்ைறியப்பை்ைன. 

தாவரங்களின் அறிவியே் லபயர ் விவரங்கள் மற்றும் பன்முகத்தன்டம 

இனங்களின் வளம் குறியீடு அை்ைவடண 3.22-3.24 இே் குறிப்பிைப்பை்டுள்ளது. 

மற்றும் பைம் 3.24 300 மீை்ைர ் சுற்றளவிே் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் 

விேங்கினங்களுக்கு எந்த அசச்ுறுத்தலும் இே்டே. 

10 கிமீ சுை்ைளவு  ை்டலத்தில் தாவரங்கள் 

இலதலபான்ற சூழே் இடையக பகுதியிலும் உள்ளது, ஆனாே் டமய 

மண்ைே பகுதிடய விை அதிக தாவர பன்முகத்தன்டமயுைன் ஒப்பிைோம், 

ஏலனனிே் அருகிலுள்ள விவசாய நிேம் லபரும்பாலும் அடனத்து 

திடசகளிலும் ஆதிக்கம் லசலுத்துகிறது. திை்ைப் பிரிடவச ் சுற்றியுள்ள 

தைட்ையான நிேப்பரப்பின் லபரும்பகுதி விவசாய நிேங்களாே் 

ஆக்கிரமிக்கப்பை்டுள்ளது. இதிே் 76 குடும்பங்கடளச ் லசரந்்த லமாதத்ம் 

இனங்கள் இடையக மண்ைேத்திலிருந்து பதிவு லசய்யப்பை்டுள்ளன. அவற்றிே் 

மேர ் (76) வடககள் 34 மரங்கள் (43%), 15 புதரக்ள் (19%) மூலிடககள் மற்றும் 

ஏறுபவரக்ள், லகாடி, புே் மற்றும் கற்றாடழ, 29 (37%) ஆகியடவ அடையாளம் 

காணப்பை்ைன. பன்முகத்தன்டம இனங்களின் விஞ்ஞான லபயர ்

விவரங்களுைன் கூடிய தாவரங்களின் விவரங்கள் ரிச ் லநஸ் இன்லைக்ஸ் 

அை்ைவடண 3.24-3.26. மற்றும் பைம் 3.24 இே் குறிப்பிைப்பை்டுள்ளது.
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அட்டவணை 3.22 300 மீட்டர் சுை்ைளவில் தாவரங்கள் 
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 ர ் 

1 கருலவேம் 
வசல்சலியா 
நிலோை்டிகா 

ஃலபலபசிலய 
3 2 5 

0.6 40.0 1.5 15.8 15.4 31.2 

பை்டியலிைப்பை
விே்டே 

  

2 உசிடே வுஞ்சா 
அே்பிசியா 

அமரா 

ஃலபலபசிலய 
4 3 5 

0.8 60.0 1.3 21.1 23.1 44.1 

3 லவம்பு 
அசாடிராக்ைா 

இண்டிகா 

லமலியாசிலய 
2 1 5 

0.4 20.0 2.0 10.5 7.7 18.2 

4 லவள்ளி லவேன் 
வசல்சலியா 

லுலகாஃப்லளாயா 

லபலபசியா 
3 2 5 

0.6 40.0 1.5 15.8 15.4 31.2 

5 சவுக்கு டகசுவரினோ எல். டகசுவரிடனசி 4 3 5 0.8 60.0 1.3 21.1 23.1 44.1 

6 மதலமரம் 
யூகலிப் ஸ் 

குடைோபுலஸ் 

மிரட் சி 
3 2 5 

0.6 40.0 1.5 15.8 15.4 31.2 

புதர்கள் 

1 
எருக்கு கலோை்லராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அலபாசிலனசி
லய 

8 7 10 
0.8 70.0 1.1 24.2 24.1 48.4 

பை்டியலிைப்பை
விே்டே 

 

2 ஊமத்டத ைதுரா லமை்ைே் லசாேலனசிலய 9 8 10 0.9 80.0 1.1 27.3 27.6 54.9 

3 
துத்தி அபுடிலோன் 

இண்டிகம் 

லமலியாசிலய 
7 6 10 

0.7 60.0 1.2 21.2 20.7 41.9 

4 
ஆவடர லசன்னா 

ஆரிகுேை்ைா 

ஃலபலபசிலய 
9 8 10 

0.9 80.0 1.1 27.3 27.6 54.9 

மூலிணககள் 

1 
நாயுருவ் அசச்ிராந்தஸ் 

அஸ்லபரா 

அமரந்லதசி 
6 5 15 

0.4 33.3 1.2 10.9 10.6 21.5 
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2 
லநருஞ்சி முே்  ை்ரிபுேஸ் 

ஜீலெரி லசாண்ை் 
லசாண்ை் 

8 7 15 
0.5 46.7 1.1 14.5 14.9 29.4 

 

 

 

 

 

 

பை்டியலிைப்பை
விே்டே 

 

3 
முே் லசன்க்ரஸ் 

சிலியாரிஸ்  
லபாலயசி 

6 5 15 
0.4 33.3 1.2 10.9 10.6 21.5 

4 
தும்டப லியூகாஸ் 

அஸ்லபரா 

ோமியாசிலய 
5 4 15 

0.3 26.7 1.3 9.1 8.5 17.6 

5 
லபரும்பூடே ஏரவ் ஜவானி 

அமராந்தலச 

அமராந்தலச 
7 6 15 

0.5 40.0 1.2 12.7 12.8 25.5 

6 
மூக்குத்தி 

பூண்டு 

லவலைலியா 
ை்டரலோபாைா 

ஆஸ்லைலரசி 
8 7 15 

0.5 46.7 1.1 14.5 14.9 29.4 

7 
யாடன லநஞ்ஜி லபைலியம் 

மியூலரக்ஸ் 

லபைலியாசிலய 
6 5 15 

0.4 33.3 1.2 10.9 10.6 21.5 

8 

லபரண்டை சிசஸ் 
குவாை்ராங்குேரி

ஸ் 

விை்லைசி 

9 8 15 

0.6 53.3 1.1 16.4 17.0 33.4 
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அட்டவணை 3.23 300 மீட்டர் சுை்ைளவில் உள்ள உயிரினங்களின் 
பன்முகத்தன்ண யின் கைக்கீடு 

வரிணெ 
எை்.  

வபாது 
வபயர் 

அறிவியல் வபயர் இனங் 

களின் 
எை்ைிக்ணக 

Pi In (Pi) Pi x 
in 
(Pi) 

 ர ் 

1 
கருடவலன் 

மரம் 

ப்டரோடசோபிஸ் 

ஜூலிஃப்டைோரோ 
3 

0.16 -1.85 

-

0.29 

2 
பமன மரம் டபோரோசஸ் 

ஃபிைோகபல்லிஃபர ்
4 

0.21 -1.56 

-

0.33 

3 
டவம்பு அசோடிரோக் ோ இண்டிகோ 

2 
0.11 -2.25 

-

0.24 

 4 
டவலி 

டவலன் 

வசக்சலியோ 

லுடகோஃப்டைோயோ 
3 

0.16 -1.85 

-

0.29 

5 
சவுக்கு டகசுவரினோ எல். 

4 
0.21 -1.56 

-

0.33 

6 
மதலமரம் யூகலிப் ஸ் குடைோபுலஸ் 

3 
0.16 -1.85 

-

0.29 

H (ஷாலனான் பன்முகத்தன்டம குறியீடு) =1.77 

புதர்கள் 

1 
எருக்கு கலோை்லராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 
8 0.24 -1.42 

-
0.34 

2 
ஊமத்டத ைதுரா லமை்ைே் 9 0.27 -1.30 

-
0.35 

3 
துத்தி அபுடிலோன் இண்டிகம் 7 0.21 -1.55 

-
0.33 

4 
ஆவடர லசன்னா ஆரிகுேை்ைா 9 0.27 -1.30 

-
0.35 

H(ஷாலனான் பன்முகத்தன்டம குறியீடு) =1.38 

மூலிணககள் 

1 நாயுருவ் அசச்ிராந்தஸ் அஸ்லபரா 
6 

0.11 -2.22 

-

0.24 

2 லநருஞ்சி 
முள் 

ை்ரிபுேஸ் லஜய்லெரி 
லசாண்ை் 8 

0.15 -1.93 

-

0.28 

3 மாத்திடர 

 

6 
0.11 -2.22 

-

0.24 

4 பூோப்பூ லசன்க்ரஸ் சிலியாரிஸ் 
5 

0.09 -2.40 

-

0.22 

5 கலபாக் 
புஷ் 

ஏரவ் ேனை 
7 

0.13 -2.06 

-

0.26 

6  பூண்டு ஏரவ் ஜவானி 
8 

0.15 -1.93 

-

0.28 

7 மூக்குத்தி 
பூண்டு 

குலராை்ைன் 
லபான்பிளாண்டியானஸ் 

6 
0.11 -2.22 

-

0.24 

8 லபரண்டை லபைலியம் மியூலரக்ஸ் 
9 

0.16 -1.81 

-

0.30 

H (ஷானன் பன்முகத்தன்டம குறியீடு) =2.06 
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அட்டவணை 3.24 300 மீட்டர் சுை்ைளவில் இனங்கள் வெழுண  (குறியீடு) 

விவரங்கள்    H H அதிகபட்ெ ் ெ ெிணல 
இனங்களின் 
வெழுண  

 ர ் 1.77 1.79 0.99 1.70 

புதர்கள் 1.38 1.39 1.00 0.86 

மூலிணககள் 2.06 2.08 0.99 1.75 

அட்டவணை 3.25 இணடயக  ை்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் 
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ெ
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  ர ் 

1 

லவம்பு அசாடிராக்ைா 
இண்டிகா 

 லமலியாசி
லய 

5 4 10 0.5 40.0 1.3 3.4 3.6 7.1 

ப
ை

்டி
ய

லி
ை

ப்
ப

ை
வி

ே்
ட

ே
 2 

லதக்கு லைக்லைானா 
கிராண்டிஸ் 

 லவரல்பலனசி
லய 

4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.7 2.7 5.5 

3 

லபாங்க 
எண்லணய் 
மரம் 

லபாங்கமியா 
பின்னைா 

 ஃலபலபசிலய 

3 2 10 0.3 20.0 1.5 2.1 1.8 3.9 

4 

லதன்டன 
மரம் 

லகாலகாஸ் 
நியூசிஃலபரா 

 அலரலகசிலய 
4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.7 2.7 5.5 
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5 

மங்கா மங்கிஃலபரா 
இண்டிகா 

 அனகாரட்ியா
சிலய 

5 4 10 0.5 40.0 1.3 3.4 3.6 7.1 

6 

புளியமரம் புளி இண்டிகா  பருப்பு 
வடககள் 

3 2 10 0.3 20.0 1.5 2.1 1.8 3.9 

7 

வதநாராயணி லைலோனிக்ஸ் 
எோைா 

 ஃலபலபசிலய 
2 1 10 0.2 10.0 2.0 1.4 0.9 2.3 

8 

லதன்பழம் முண்டிங்கியா 
கேபுரா 

 டைலிலயசி 
3 2 10 0.3 20.0 1.5 2.1 1.8 3.9 

9 

புன்டன கலோபிே்லு 
இலனாபிே்ேம் 

 கலோபிலேசி
லய 

5 4 10 0.5 40.0 1.3 3.4 3.6 7.1 

10 இேந்டத ஜிசிபஸ் ஜுஜுபா  ரம்லனசிலய 3 2 10 0.3 20.0 1.5 2.1 1.8 3.9 

11 

கருலவேம் அகாசியா 
நிலோை்டிகா 

 மிலமாலசசி 
5 4 10 0.5 40.0 1.3 3.4 3.6 7.1 

12 

லநை்டிலிங்கம் பாலிோத்தியா 
ோங்கிஃலபாலியா 

 அன்லனாலன
சிலய 

4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.7 2.7 5.5 

13 

அடர லநே்லி ஃபிே்ோந்தஸ் 
அமிேம் 

 யூலபாரப்ிலய
சிலய 

5 4 10 0.5 40.0 1.3 3.4 3.6 7.1 

14 

படன மரம் லபாராசஸ் 
ஃபிளாலபே்லிஃபர ்

 அலரலகசிலய 
3 2 10 0.3 20.0 1.5 2.1 1.8 3.9 

15 

சப்லபாை்ைா மணிே்கரா 
ஜலபாை்ைா 

 சப்லபாை்ைாசி 
6 5 10 0.6 50.0 1.2 4.1 4.5 8.7 

16 நாவே்மரம் சிஜிஜியம் சீரகம்  மிரல்ைசி 5 4 10 0.5 40.0 1.3 3.4 3.6 7.1 

17 

ஆேமரம் ஃபிகஸ் 
லபங்காலேன்சிஸ் 

 லமாலரசிலய 
3 2 10 0.3 20.0 1.5 2.1 1.8 3.9 

18 வாடழமரம் மூசா  முலசசிலய 4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.7 2.7 5.5 

19 

கருலவேம் 
மரம் 

வசல்சலியா 
நிலோை்டிகா 

 ஃலபலபசிலய 
3 2 10 0.3 20.0 1.5 2.1 1.8 3.9 

20 

லநே்லி எம்பிலிகா 
அஃபிசினாலிஸ் 

 டபோந்லதசி
லய 

2 1 10 0.2 10.0 2.0 1.4 0.9 2.3 

21 

யூகலிப்ைஸ் யூகலிப்ைஸ் 
குலளாபுே்ஸ் 

 மிரல்ைசி 
4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.7 2.7 5.5 
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22 

மரமே்லி மிே்லிங்லைானியா 
ொரல்ைன்சிஸ் 

 பிக்லனானி
யாசிலய 

5 4 10 0.5 40.0 1.3 3.4 3.6 7.1 

23 

குடுகா புலி பித்லதலசே்லோபி
யம் ைே்ஸ் 

 மிலமாலசசி 
4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.7 2.7 5.5 

24 

கருங்காலி அகாசியா சுந்தர ்  பிக்லனானி
யாசிலய 

3 2 10 0.3 20.0 1.5 2.1 1.8 3.9 

25 

லநாசச்ி டவலைக்ஸ் 
லநகுண்லைா 

 ோமியாசிலய 
5 4 10 0.5 40.0 1.3 3.4 3.6 7.1 

26 

கரிமுருங்டக லமாரிங்கா 
ஓலிஃலபரா 

 லமாராகிலன
சிலய 

4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.7 2.7 5.5 

27 

பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி 
எே் 

 கரிலகசி 
6 5 10 0.6 50.0 1.2 4.1 4.5 8.7 

28 

பூவரசு லதஸ்லபசியா 
பாபுே்னியா 

 மாே்லவசி 
4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.7 2.7 5.5 

29 அரசன்மரம் Ficus religiosa  லமாலரசிலய 3 2 10 0.3 20.0 1.5 2.1 1.8 3.9 

30 

விே்வம் ஏகே் 
மாரல்மலோஸ் 

 ருலைசி 
4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.7 2.7 5.5 

31 

நுனா மரம் லமாரிண்ைா 
சிை்ரிஃலபாலியா 

 ரூபியாசிலய 
3 2 10 0.3 20.0 1.5 2.1 1.8 3.9 

32 

லநை்டிலிங்கம் பாலியாே்தியா 
ோங்கிஃலபாலியா 

 அன்லனாலன
சிலய 

4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.7 2.7 5.5 

33 லகாய்யா டசடியம் குஜாவா  மிரல்ைசி 5 4 10 0.5 40.0 1.3 3.4 3.6 7.1 

34 

சீதாப்பழம் அன்லனானா 
லரை்டிகுேை்ைா 

 அன்லனாலன
சிலய 

6 5 10 0.6 50.0 1.2 4.1 4.5 8.7 

35 

சவுக்கு டகசுவரினோ எல்.  டகசுவரிடன
சி 

4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.7 2.7 5.5 
 

36 

மதலமரம் யூகலிப் ஸ் 

குடைோபுலஸ் 

 மிரட் சி 
5 4 10 0.5 40.0 1.3 3.4 3.6 7.1 

 

புதர்கள் 

1 ஆவடர லசன்னா 
ஆரிகுேை்ைா 

 ஃலபலபசிலய 
9 8 15 0.6 53.3 1.1 7.7 7.8 15.5 ப ை

்
டி ய லி ை ப் ப ை வி ே் ட

ே
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2 சுண்டைகா லசாேனம் 
லதாரவ்ும் 

 லசாேலனசி
லய 

8 7 15 0.5 46.7 1.1 6.8 6.9 13.7 

3 புறாமுை்டை குலராலசாலபாரா 
லராை்ேரி 

 யூலபாரப்ிலய
சிலய 

7 6 15 0.5 40.0 1.2 6.0 5.9 11.9 

4 அராலி லநரியம் 
இண்டிகம் 

 அலபாசிலன
சிலய 

9 8 15 0.6 53.3 1.1 7.7 7.8 15.5 

5 சீடமயாகத்தி காசியா அேைா  சீசே்பிலனசி 6 5 15 0.4 33.3 1.2 5.1 4.9 10.0 

6 லசம்பருத்தி டெபிஸ்கு 
லராசா-
சிலனன்சிஸ் 

 மாே்லவசி 

9 8 15 0.6 53.3 1.1 7.7 7.8 15.5 

7 கை்ைமணக்கு ஜை்லராபா கரக்ாஸ்  யூலபாரப்ிலய
சிலய 

7 6 15 0.5 40.0 1.2 6.0 5.9 11.9 

8 சதுரகே்லி யூலபாரப்ியா 
பழங்காே 

 யூலபாரப்ிலய
சிலய 

8 7 15 0.5 46.7 1.1 6.8 6.9 13.7 

9 இை்லிப்பூ லசாரலகாக் 
சினியா 

 ரூபியாசிலய 
9 8 15 0.6 53.3 1.1 7.7 7.8 15.5 

10 துத்தி அபுடிலோன் 
இண்டிகம் 

 லமலியாசி
லய 

8 7 15 0.5 46.7 1.1 6.8 6.9 13.7 

11 நித்யகே்யா
ணி 

காத்ராந்தஸ் 
லராஸஸ் 

 அலபாசிலன
சிலய 

7 6 15 0.5 40.0 1.2 6.0 5.9 11.9 

12 ஊமத்டத ைதுரா லமை்ைே்  லசாேலனசி
லய 

9 8 15 0.6 53.3 1.1 7.7 7.8 15.5 

13 குண்டுமணி அப்ரூஸ் 
ப்ரிலகலைாரியஸ் 

 ஃலபலபசிலய 
6 5 15 0.4 33.3 1.2 5.1 4.9 10.0 

14 எருக்கு கலோை்லராபிஸ் 
ஜிகாண்டியா 

 அலபாசிலன
சிலய 

8 7 15 0.5 46.7 1.1 6.8 6.9 13.7 

15 நீரம்ுள்ளி டெை்லராபிோ 
ஆரிகுேை்ைா 

 அகந்லதசி 
7 6 15 0.5 40.0 1.2 6.0 5.9 11.9 

மூலிணககள்&வகாடிகள், பூெச்ிகள்  ை்று ் புல்வவளிகள் 

1 நாயுருவ் அசச்ிராந்தஸ் 
அஸ்லபரா 

 அமரந்லதசி 6 5 20 0.3 25.0 1.2 2.8 2.7 5.6 ப ை
்

டி ய லி ை ப் ப ை வி ே் ட
ே
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2 வீை்டுகாய 

பூண்டு 

டிரிைாக்ஸ் 
ப்லராகம்லபன்ஸ் 

 ஆஸ்லைலரசி 7 6 20 0.4 30.0 1.2 3.3 3.3 6.6 

3 முக்கிரை்டை Boerhaavia diffusa  நிக்ைஜிலயசி 5 4 20 0.3 20.0 1.3 2.4 2.2 4.6 
4 குப்டபலமனி அகலிபா 

இண்டிகா 

 யூலபாரப்ிலய
சிலய 

8 7 20 
0.4 35.0 1.1 3.8 3.8 7.6 

5 கரிசிேங்கண்
ணி 

எக்லிப்ைா 
புலராஸ்லைை்ைா 

 ஆஸ்லைலரசி 9 8 20 
0.5 40.0 1.1 4.3 4.4 8.7 

6 லகாடர டசபரஸ் 
லராை்டுண்ைஸ் 

 டசபலரசி 6 5 20 
0.3 25.0 1.2 2.8 2.7 5.6 

7 தும்டப லியூகாஸ் 
அஸ்லபரா 

 ோமியாசிலய 9 8 20 
0.5 40.0 1.1 4.3 4.4 8.7 

8 நாய் கடுகு லசலோம் 
விஸ்லகாசா 

 கப்பரிலைசி 7 6 20 
0.4 30.0 1.2 3.3 3.3 6.6 

9 பாரத்்தீனியம் பாரத்்தீனியம் 
ஹிஸ்ைலராலபார
ஸ் 

 ஆஸ்லைலரசி 

6 5 20 0.3 25.0 1.2 2.8 2.7 5.6 

10 முகூரத்டத லபாரெ்வியா 
டிஃபுசா 

 நிக்ைஜிலயசி 5 4 20 
0.3 20.0 1.3 2.4 2.2 4.6 

11 துளசி ஓசிமம் 
லைனுஃப்லளாரம் 

 ோமியாசிலய 10 9 20 
0.5 45.0 1.1 4.7 4.9 9.7 

12 அருகம்புே் டசலனாைான் 
ைாக்டைோன் 

 லபாலயசி 11 10 20 
0.6 50.0 1.1 5.2 5.5 10.7 

13 லகாடவ லகாக்கினியா 
கிராண்டிஸ் 

 குக்குரப்ிலைசி 8 7 20 
0.4 35.0 1.1 3.8 3.8 7.6 

14 லபரண்டை சிசஸ் 
குவாை்ராங்குேரி
ஸ் 

 விை்லைசி 

11 10 
20 

0.6 50.0 1.1 5.2 5.5 10.7 
15 முைக்லகாைன் காரட்ிலயாஸ்லபர்

மம் லெலிகாபம் 

 சபிண்லைசி 6 5 20 
0.3 25.0 1.2 2.8 2.7 5.6 

16 கரக்கரட்ும் கிளிை்லைாரியா 
லைரல்னடியா 

 ஃலபலபசிலய 7 6 
16 0.4 37.5 1.2 3.2 3.1 6.2 
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17 லகாவக்காய் டிரிலகாசாந்லதஸ் 
டிலயாகா 

 குக்குரப்ிலைசி 6 5 16 0.4 31.3 1.2 2.7 2.6 5.3 

18 சங்குபூ கிளிை்லைாரியாலை
ரல்நஷியா 

 ஃலபலபசிலய 9 8 16 0.6 50.0 1.1 4.1 4.1 8.2 

19 சிறு புேடி லைஸ்லமாடியம் 
ை்டரஃப்லளாரம் 

 ஃலபலபசிலய 7 6 16 0.4 37.5 1.2 3.2 3.1 6.2 

20 சித்ரபாேவி யூஃலபாரப்ியா 
ப்லராஸ்ை்ராை்ைா 

 யூலபாரப்ிலய
சிலய 

6 5 16 0.4 31.3 1.2 2.7 2.6 5.3 

21 துமை்டிடக குகுமிஸ் காே்சஸ்  குக்குரப்ிலைசி 8 7 16 0.5 43.8 1.1 3.6 3.6 7.2 

22  மூக்குத்தி 
பூண்டு 

லவலைலியா 
ை்டரலோபாைா 

 ஆஸ்லைலரசி 6 5 16 0.4 31.3 1.2 2.7 2.6 5.3 

23 கை்டு 
காஞ்சிப்புே் 

அப்லுைா முடிகா  ஃலபலபசிலய 9 9 16 0.6 56.3 1.0 4.1 4.6 8.7 

24 முஸ்தகாசு கிே்லிங்கா 
ப்லரவிஃலபாலியா 

 டசபலரசி 8 7 16 0.5 43.8 1.1 3.6 3.6 7.2 

25 நாகதலி ஓபன்டியா 
டிே்லினி 

 காக்லைசி 7 6 16 0.4 37.5 1.2 3.2 3.1 6.2 
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அட்டவணை 3.26  இணடயக  ை்டலத்தில் உள்ள உயிரினங்களின் 
பன்முகத்தன்ண ணயக் கைக்கிடுதல் 

வரி
ணெ 
எ
ை். 

வபாது வபயர் அறிவியல் வபயர் இ.எ
ை்
ைி
க்
ணக 

Pi In (Pi) Pi x in (Pi) 

 ர ் 

1 
லவம்பு அசாடிராக்ைா 

இண்டிகா 
5 

0.03 -3.37 -0.12 

2 
லதக்கு லைக்லைானா 

கிராண்டிஸ் 
4 

0.03 -3.60 -0.10 

3 
லபாங்கம் 

எண்லணய் மரம் 

லபாங்கமியா 
பின்னைா 

3 
0.02 -3.88 -0.08 

4 
லதன்டன மரம் லகாலகாஸ் 

நியூசிஃலபரா 
4 

0.03 -3.60 -0.10 

5 
மாங்கா மங்கிஃலபரா 

இண்டிகா 
5 

0.03 -3.37 -0.12 

6 புளியமரம் புளி இண்டிகா 3 0.02 -3.88 -0.08 

7 
வதநாராயணி லைலோனிக்ஸ் 

எோைா 
2 

0.01 -4.29 -0.06 

8 
லதன்பழம் முண்டிங்கியா 

கேபுரா 
3 

0.02 -3.88 -0.08 

9 
புன்டன கலோபிே்லு   

இலனாபிே்ேம் 
5 

0.03 -3.37 -0.12 

10 இேந்டத ஜிசிபஸ் ஜுஜுபா 3 0.02 -3.88 -0.08 

11 
கருலவேம் அகாசியா 

நிலோை்டிகா 
5 

0.03 -3.37 -0.12 

12 
லநை்டிலிங்கம் பாலிோத்தியா 

ோங்கிஃலபாலியா 
4 

0.03 -3.60 -0.10 

13 
அடர லநே்லி ஃபிே்ோந்தஸ்  

அமிேம் 
5 

0.03 -3.37 -0.12 

14 
படன மரம் லபாராசஸ் 

ஃபிளாலபே்லிஃபர ்
3 

0.02 -3.88 -0.08 

15 
சப்லபாை்ைா மணிே்கரா 

ஜலபாை்ைா 
6 

0.04 -3.19 -0.13 

16 நாவே்மரம் சிஜிஜியம் சீரகம் 5 0.03 -3.37 -0.12 

17 
ஆேமரம் ஃபிகஸ் 

லபங்காலேன்சிஸ் 
3 

0.02 -3.88 -0.08 

18 வாடழமரம் மூசா 4 0.03 -3.60 -0.10 

19 
கருலவேம் மரம் வசல்சலியா 

நிலோை்டிகா 
3 

0.02 -3.88 -0.08 

20 
லநே்லி எம்பிலிகா 

அஃபிசினாலிஸ் 
2 

0.01 -4.29 -0.06 

21 
யூகலிப்ைஸ் யூகலிப்ைஸ் 

குலளாபுே்ஸ் 
4 

0.03 -3.60 -0.10 

22 
மரமே்லி மிே்லிங்லைானியா 

ொரல்ைன்சிஸ் 
5 

0.03 -3.37 -0.12 
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23 
குடுகா புலி பித்லதலசே்லோபிய

ம் ைே்ஸ் 
4 

0.03 -3.60 -0.10 

24 கருங்காலி அகாசியா சுந்தர ் 3 0.02 -3.88 -0.08 

25 
லநாசச்ி டவலைக்ஸ் 

லநகுண்லைா 
5 

0.03 -3.37 -0.12 

26 
கரிமுருங்டக லமாரிங்கா 

ஓலிஃலபரா 
4 

0.03 -3.60 -0.10 

27 பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி எே் 6 0.04 -3.19 -0.13 

28 
பூவரசு லதஸ்லபசியா 

பாபுே்னியா 
4 

0.03 -3.60 -0.10 

29 அரசன்மரம் ஃபிகஸ் ரிலிலஜாஸ 3 0.02 -3.88 -0.08 

30 விே்வம் ஏகே் மாரல்மலோஸ் 4 0.03 -3.60 -0.10 

31 
நுனா மரம் லமாரிண்ைா 

சிை்ரிஃலபாலியா 
3 

0.02 -3.88 -0.08 

32 
லநை்டிலிங்கம் பாலியாே்தியா 

ோங்கிஃலபாலியா 
4 

0.03 -3.60 -0.10 

33 லகாய்யா டசடியம் குஜாவா 5 0.03 -3.37 -0.12 

34 
சீதாப்பழம் அன்லனானா 

லரை்டிகுேை்ைா 
6 

0.04 -3.19 -0.13 

35 சவுக்கு டகசுவரினோ எல். 4 0.03 -3.60 -0.10 

36 
மதலமரம் யூகலிப் ஸ் 

குடைோபுலஸ் 
5 

0.03 -3.37 -0.12 

H ( ஷானன் பன்முகத்தன்டம குறியீடு) =3.55 

புதர்கள் 

1 
ஆவடர லசன்னா 

ஆரிகுேை்ைா 
9 

0.08 -2.56 -0.20 

2 சுண்டைகா லசாேனம் லதாரவ்ும் 8 0.07 -2.68 -0.18 

3 
புறமுை்டை குலராலசாலபாரா 

லராை்ேரி 7 
0.06 -2.82 -0.17 

4 அரலி லநரியம் இண்டிகம் 9 0.08 -2.56 -0.20 

5 சீடமயாகத்தி காசியா அேைா 6 0.05 -2.97 -0.15 

6 
லசம்பருத்தி டெபிஸ்கு லராசா-

சிலனன்சிஸ் 
9 

0.08 -2.56 -0.20 

7 காை்ைமணக்கு ஜை்லராபா கரக்ாஸ் 7 0.06 -2.82 -0.17 

8 
சதுரகே்லி யூலபாரப்ியா 

பழங்காே 
8 

0.07 -2.68 -0.18 

9 இை்லிப்பூ லசாரலகாக் சினியா 9 0.08 -2.56 -0.20 

10 
துத்தி அபுடிலோன் 

இண்டிகம் 
8 

0.07 -2.68 -0.18 

11 
நித்யகே்யாணி காத்ராந்தஸ் 

லராஸஸ் 
7 

0.06 -2.82 -0.17 

12 ஊமத்டத ைதுரா லமை்ைே் 9 0.08 -2.56 -0.20 

13 
குண்டுமணி அப்ரூஸ் 

ப்ரிலகலைாரியஸ் 
6 

0.05 -2.97 -0.15 

14 
எருக்கு கலோை்லராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 
8 

0.07 -2.68 -0.18 

15 
நீரம்ுள்ளி டெை்லராபிோ 

ஆரிகுேை்ைா 
7 

0.06 -2.82 -0.17 

H ( ஷானன் பன்முகத்தன்டம குறியீடு) =2.70 

மூலிணககள்&வகாடிகள், பூெச்ிகள்  ை்று ் புல்வவளிகள் 
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1 நாயுருவி அசச்ிராந்தஸ் 
அஸ்லபரா 

6 0.03 -3.56 -0.10 
2 வீை்டுகாயபூண்

டு 

டிரிைாக்ஸ் 
ப்லராகம்லபன்ஸ் 

7 0.03 -3.41 -0.11 
3 முக்கிரை்டை லபாரல்ெவியா  

டிப்புச 
5 0.02 -3.74 -0.09 

4 குப்டபலமனி அகலிபா இண்டிகா 8 0.04 -3.27 -0.12 
5 கரிசிேங்கண்

ணி 
எக்லிப்ைா 

புலராஸ்லைை்ைா 
9 0.04 -3.15 -0.13 

6 லகாடர டசபரஸ் 
லராை்டுண்ைஸ் 

6 0.03 -3.56 -0.10 
7 தும்டப லியூகாஸ் அஸ்லபரா 9 0.04 -3.15 -0.13 
8 நாய் கடுகு லசலோம் 

விஸ்லகாசா 
7 0.03 -3.41 -0.11 

9 பாரத்்தீனியம் பாரத்்தீனியம் 
ஹிஸ்ைலராலபாரஸ் 

6 0.03 -3.56 -0.10 
10 துளசி ஓசிமம் 

லைனுஃப்லளாரம் 
10 0.05 -3.05 -0.14 

11 அருகம்புே் டசலனாைான் 
ைாக்டைோன் 

11 0.05 -2.95 -0.15 
12 லதாய்யா கீடர டிஜீரியா முரிகாை்ைா 7 0.03 -3.41 -0.11 
13 லகாடவ லகாக்கினியா 

கிராண்டிஸ் 
8 0.04 -3.27 -0.12 

14 லபரண்டை சிசஸ் 
குவாை்ராங்குேரிஸ் 

11 0.05 -2.95 -0.15 
15 முைக்லகாைன் காரட்ிலயாஸ்லபரம்ம் 

லெலிகாபம் 
6 0.03 -3.56 -0.10 

16 கரக்கரட்ும் கிளிை்லைாரியா 
லைரல்னடியா 

7 0.03 -3.41 -0.11 
17 லகாவக்காய் டிரிலகாசாந்லதஸ் 

டிலயாகா 

6 
0.03 -3.56 -0.10 

18 சங்குபூ கிளிை்லைாரியாலைர்
லநஷியா 

9 
0.04 -3.15 -0.13 

19 சிறு புேடி லைஸ்லமாடியம் 
ை்டரஃப்லளாரம் 

7 
0.03 -3.41 -0.11 

20 சித்ரபாேவி யூலபாரப்ியா  
ப்லராஸ்ராைா 

6 
0.03 -3.56 -0.10 

21 துமை்டிடக குகுமிஸ் காே்சஸ் 7 0.03 -3.41 -0.11 
22 மூக்குத்தி பூண்டு லவலைலியா 

ை்டரலோபாைா 

5 
0.02 -3.74 -0.09 

23 கை்டு 
காஞ்சிப்புே் 

அப்லுைா முடிகா 7 
0.03 -3.41 -0.11 

24 முஸ்தகாசு கிே்லிங்கா 
ப்லரவிஃலபாலியா 

8 
0.04 -3.27 -0.12 

25 அருகம்புே் டசலனாைான் 
ைாக்டைோன் 

11 0.05 -2.95 -0.15 
H (ஷாலனான் பன்முகத்தன்டம குறியீடு) =3.34 
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அட்டவணை 3.27 இணடயக  ை்டலத்தில் உள்ள இனங்கள் வள ் 
(குறியீடு). 

விவரங்கள் H H max ெ ெிணல இனங்கள் வெழுண  

மரம் 3.55 3.58 0.99 7.02 

புதரக்ள் 2.70 2.71 1.00 2.94 

மூலிடககள் 3.34 3.26 0.99 4.76 

 

 

பட ் 3.24 இணடயக  ை்டல ்  ை்று ் 300மீ சுை்ைளவில் உள்ள  லர ்
பன்முகத்தன்ண  இனங்கள் வெழுண  (குறியீடு) 

 

கபரக்ுடலரியோ க மியோ 

 

கிைி ்ட ோரியோ க ரட்னடியோ 

 

ஏரவ் லந  

 

அல்பிசியோ அமரோ 
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கசன்க்ரஸ் சிலியோரிஸ் 

 

குடரோ ் ன் 

டபோன்பிைோண்டியோனஸ் 

 

கிைிடயோம் விஸ்டகோசோ 

 

ககமலினோ கபங்கோகலன்சிஸ் எல் 

 

டிரிபுலஸ் க கரஸ் ்ரிஸ் 

 

புடரோடசோபிஸ் ஜூலிஃப்டைோரோ 
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யூகலிப் ஸ் குடைோபுலஸ் க டலோனிக்ஸ் கரஜியோ 

 

சிசஸ் குவோ ்ரோங்குலரிஸ் 

 

கப லியம் முகரக்ஸ் எல் 

 

அசோடிரோக் ோ இண்டிகோ 

 

மில்கல ்டியோ பின்ன ோ 

 

அபுடிடலோன் இண்டிகம் 

 

அசச்ிரோந்தஸ் அஸ்கபரோ 

  

பட ் 3.25 ண ய  ை்று ் இணடயக பகுதியில் உள்ள தாவரங்கள் 

ெீர்வாழ் தாவரங்கள் 

ஆய்வுக் காேத்திே் நீரவ்ாழ் தாவரங்கடள மதிப்பிடுவதற்கான கள 

ஆய்வும் லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. ஆய்வுப் பகுதியிே் காணப்பை்ை நீரவ்ாழ் 

தாவரங்களின் பை்டியே் அை்ைவடண 3.27 இே் லகாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 
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அட்டவணை 3.28 ெீர்வாழ் தாவரங்கள் 

வரி
ணெ 
எை். 

அறிவியல் 
வபயர் 

வபாது 
வபயர் 

வட
வ ாழி 

வபயர் 
(தமிழ்) 

IUCN 
அெச்ுறுத்தப்பட்
டவரக்ளின் 

சிவப்பு பட்டியல் 

இனங்கள் 

1 ஐலகாரன்ியா 
கிராசிப் 

நீர ்
பதுமராகம் 

அகாய
தாமடர 

NA 

2 அலபாலனாலஜலைா
னாைன்ஸ் 

மிதக்கும் 
சரிடக 
ஆடே 

லகாை்டி
கிழங்கு 

NA 

3 டசலனாைான் 
ைாக்டைோன் 

ஸ்கை்ச ்புே் அருகம்
புே் 

LC 

4 டசபரஸ் 
எக்சே்ைைஸ் 

உயரமான 
பிளாை் 
லசை்ஜ் 

லகாடர
க்கிழங்

கு 

LC 

*LC- குடறந்த கவடே, NA-இன்னும் மதிப்பிைப்பைவிே்டே 

வன தாவரங்கள் 

சுரங்க குத்தமக பகுதியில் உயிரக்்டகோை இருப்புக்கை் அல்லது 

கோப்புக்கோடுகை் அல்லது வனவிலங்கு சரணோலயங்கை் அல்லது டதசிய 

பூங்கோக்கை் அல்லது முக்கியமோன பறமவ பகுதிகை் (IBAs) அல்லது 

விலங்கினங்கைின் புலம்கபயரந்்த போமதகை் எதுவும் இல்மல. 
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IUCN சிவப்புப் பட்டியலின்படி அழிெ்து வரு ்  ை்று ் உள்ளூர் 

இனங்கள் 

ஆய்வுப் பகுதியிே் அரிதான, அழிந்து வரும் மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் இே்டே. 

3.5.2 விலங்கினங்கள் 

பாலூை்டிகள், பறடவகள், ஊரவ்ன, நீரவ்ாழ்வன மற்றும் 

பை்ைாம்பூசச்ிகள் ஆகியவற்றிற்காக விேங்கு கணக்லகடுப்பு 

லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. டமயப் பகுதியிே் அரிதான, அழிந்து வரும், 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (RET) மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 

இே்டே. 

கைக்வகடுப்பு முணை 

குத்தடக பகுதியிலிருந்து லசகரிக்கப்பை்ை முதன்டம தரவுகளின் 

அடிப்படையிே் விேங்கினங்களின் மதிப்பீடு லசய்யப்பை்ைது. 

விேங்குகளின் பாரட்வ மற்றும் திை்ைப் பகுதியிே் அவரக்ளின் 

வருடககளின் எண்ணிக்டகடயப் லபாறுத்து உள்ளூர ்

மக்களிைமிருந்தும் இருப்பு உறுதி லசய்யப்பை்ைது. கூடுதோக, 

அதிகாரிகள், உள்ளூர ்மக்கள் இப்பகுதியின் விேங்கினங்கடள ஆய்வு 

லசய்வதற்கான மற்லறாரு ஆதாரமாக இருந்தனர.் களச ்

லசயே்பாடுகள் உைே்/சுறுசுறுப்பான லதைே், பாடறகள், துடளகள், 

லவற்று ஆய்வு மற்றும் கூடு கைட்ும் தளங்களின் இருப்பிைம் மற்றும் 

வாழ்விை மதிப்பீடு லபான்றடவ ஆகும். வடகபிரித்தே் அடையாளம் 

என்பது புே வழிகாை்டி புத்தகம் மற்றும் வனவிேங்கு ENVIS தரவுத் தளம் 

(wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species) மூேம் லசய்யப்பை்ைது. 

தரவுத்தளம்) மற்றும் இந்திய விேங்கியே் ஆய்வு (ZSI). விரிவான 

விேங்கினங்கள் அை்ைவடண 3.28 மற்றும் 3.29 இே் 

குறிப்பிைப்பைட்ுள்ளன. 
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பாலூட்டிகளின் கைக்வகடுப்பு  ை்று ் கை்காைிப்பு 

லநரடி மற்றும் மடறமுக சான்றுகள் மூேம் பாலூை்டிகடள 

ஆய்வு லசய்வதற்காக அடனத்து முக்கிய வாழ்விைங்களுக்கும் டேன் 

டிரான்லசக்ை் முடறகள் (நடைபயிற்சி மற்றும் வாகனத்திே்) மூேம் 

தீவிர ஆய்வு லசய்யப்பை்ைது. வாழ்விைத்டதப் லபாறுத்து 10 × 100 மீ 

லீனியர ் டிரான்லசக்ைக்டள நிறுவுவதன் மூேம் மேம் (அதாவது, 

சிதறே்) மற்றும் பக் மாரக்் லபான்ற மடறமுக முடறகள் (அதாவது, 

தற்லபாதுள்ள வனவிேங்கு விடளயாைட்ு வழிகள்/பயன்படுத்தப்படும் 

வனப் பாடதகள்). லபரிய மற்றும் நடுத்தர அளவிோன பாலூை்டிகடள 

கணக்லகடுக்க லநரடி கண்காணிப்பு நுை்பம் 

பயன்படுத்தப்பைட்ுள்ளது. ஆனாே் இந்த நுை்பம் தினசரி 

பாலூை்டிகளின் கணக்லகடுப்புக்கு மிகவும் லபாருத்தமானது; 

இருப்பினும், இனங்கடள அடையாளம் காண நே்ே 

புடகப்பைங்களும் எடுக்கப்பை்ைன. 

பைணவகளின் கைக்வகடுப்பு  ை்று ் கை்காைிப்பு 

புள்ளி எண்ணிக்டக முடறகள் மற்றும் சந்தரப்்பவாத பறடவ 

பாரட்வகடளப் பயன்படுத்தி பறடவகள் மாதிரிகள் எடுக்கப்படுகின்றன. 

பறடவ குரே் ஒலிகள் மற்றும் புடகப்பைங்கள் மூேம், கிராம உள்ளூர ்

மக்களுைன் கேந்தாலோசித்து இனங்கள் அடையாளம் காணப்பை்ைன. 

புள்ளி எண்ணிக்டக: இந்த முடறகளிே், பாரட்வயாளர ் லதாராயமாக 

லதரந்்லதடுக்கப்பை்ை புள்ளியிே் நின்று 50 மீ சுற்றளவிே் பாரத்த் அே்ேது 

லகை்கும் பறடவகள் 5 நிமிைங்களுக்கு பதிவு லசய்யப்படும். இந்த கவனிப்பு 

முதே் புள்ளியிலிருந்து குடறந்தது 30 மீ லதாடேவிே் மற்லறாரு புள்ளியிே் 

மீண்டும் லசய்யப்படுகிறது. ஒவ்லவாரு காோண்டிலும் 20-புள்ளி 

எண்ணிக்டகடய நாங்கள் கணக்கிைட்ுள்லளாம், இது 10 கிமீ சுற்றளவு 

பகுதிக்குள் லமாதத்ம் 80-புள்ளி எண்ணிக்டகடய (20 x 4) உருவாக்குகிறது. 

சந்தரப்்பவாத பறடவ பாரட்வகள்: ஆய்வுப் பகுதியிே் பயணம் லசய்யும் 

லபாது, ஆய்வு லநரதத்ிே் பே பறடவ இனங்கள் கண்ைறியப்படும். இதத்டகய 

இனங்கள் அவற்றின் லதாற்றதத்ாே் அே்ேது அவற்றின் அடழப்பின் மூேம் 

மீண்டும் குறியிைப்படுகின்றன. 
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ஊர்வனவை்றின் ஆய்வு  ை்று ் கை்காைிப்பு 

ஸ்ைாண்ைரை்் வாக் ை்ரான்லசக்ை் விஷுவே் சரல்வ முடறகள் லபான்ற 

பே கணக்லகடுப்பு நுை்பங்கள் ஆய்வுப் பகுதியின் ஒவ்லவாரு 

வாழ்விைத்திலும் ஊரவ்ன மாதிரியாகப் பயன்படுத்தப்பை்ைன. இந்த 

கணக்லகடுப்பின் லபாது, இனங்கடள அடையாளம் காண புடகப்பைங்கள் 

எடுக்கப்பை்ைன. கிராம மக்கள் நிபுணரக்ளுைன் கேந்தாலோசித்து 

நிடேயான கள வழிகாை்டிகடளப் பயன்படுத்தி இனங்கள் அடையாளம் 

காணப்பை்ைது. பை்ைாம்பூசச்ி 10 × 100 மீ நீளமுள்ள 2 லநரியே் 

குறுக்குலவைட்ுகளாே் கணக்கிைப்பை்ைது, ஒவ்லவாரு காோண்டிலும் 

குடறந்தபை்சம் 1 கிமீ இடைலவளியிே் லபாைப்பை்ைது. லமலும், உள்ளூர ்

மக்கள் மற்றும் வனவிேங்கு நிபுணரக்ளுைன் கேந்தாலோசித்து 

தற்லபாதுள்ள இேக்கியங்கள் மற்றும் இரண்ைாம் நிடே தகவே்களிே் 

நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் மீன்கள் ஆவணப்படுத்தப்பை்டுள்ளன. 

ண ய  ை்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

டமய மண்ைேதத்ிே் லமாதத்ம் 18 வடகயான இனங்கள் 

காணப்படுகின்றன, அவற்றிே் பூசச்ிகள் 9 (41%), ஊரவ்ன 3 (14%), பாலூை்டிகள் 

1 (4%) மற்றும் ஏவியன் 9 (41%) உள்ளன. டமய சுரங்க குத்தடக பகுதியிே் 

இருந்து 15 குடும்பங்கடளச ் லசரந்்த லமாத்தம் 22 இனங்கள் பதிவு 

லசய்யப்பை்டுள்ளன. சுரங்கப் பகுதிடய லநாக்கி உயிரினங்களின் 

எண்ணிக்டக குடறகிறது, இது தாவரங்கள் இே்ோததாே் இருக்கோம். இந்த 

இனங்கள் எதுவும் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளானடவ அே்ேது உள்ளூர ்இனங்கள் 

அே்ே. அை்ைவடண I இனங்கள் இே்டே மற்றும் ஏழு இனங்கள் இந்திய 

வனவிேங்கு சை்ைம் 1972 இன் படி அை்ைவடண IV இன் கீழ் உள்ளன. சுரங்க 

குத்தடக பகுதியிே் லமாதத்ம் எைட்ு வடகயான பறடவகள் காணப்பை்ைன. 

ஆபத்தான, ஆபதத்ான, பாதிக்கப்பைக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் 

எதுவும் காணப்பைவிே்டே. அறிவியே் லபயருைன் டமய மண்ைேத்திே் உள்ள 

விேங்கினங்களின் விவரங்கள் அை்ைவடணயிே் குறிப்பிைப்பை்டுள்ளன. 3.28. 
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அட்டவணை 3.29 முக்கிய  ை்டலத்தில் விலங்கினங்கள் 

 

 

 

வ.எ
ை் 

வபாதுவானது 

வபயர/்ஆங்கி
லப் வபயர ்

குடு ்ப ் 

வபயர ்

அறிவியல் 

வபயர ்

அட்டவ
ணை 

வனவிலங்
குகணள 
பட்டியலி
டுங்கள் 

பாதுகாப்
பு ெட்ட ் 
1972 

IUCN 

சிவப்பு 

பட்டிய
ல் தரவு 

பூெச்ிகள் 

1 பை்ைாபூசச்ி நிம்பலிலை ைானஸ் 
லஜனுடியா 

NL NL 

2 சிவப்பு  
தை்ைான் 

லிலபே்லு
லிலை 

சிம்லபை்ரம் 
ஃலபான்ஸ்லகா

ேம்பி 

NL LC 

3 லவை்டுக்கிளி அக்ரிடிலை டெலராகிளிப
ஸ் எஸ்பி 

NL LC 

4 வண்ணத்து 

பூசச்ி 

நிம்பலிலை திருமடே 
லிமினியஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

5 குசச்ிப்பூசச்ி லோன்லசா
டிலை 

கராசியஸ் 
லமாலராசஸ் 

NL LC 

6 லமாை்ைே் 
குடிலயறியவர ்

லபரிலை லகலைாப்சிலி
யா டபரந்லத 

NL LC 

7 லகாடிை்ை 
பை்ைாபூசச்ி  

நிம்பலிலை ைானஸ் 
பிலளக்ஸிப்பஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

8 அக்லரயா 
வலயாோ 

நிம்பலிலை அக்லரயா 
வலயாோ 

NL LC 

ஊர்வன 

1 பே்லி அகமிலை கலோை்ஸ் 
லவரச்ிகேர ்

NL LC 

2 மரப்பே்லி லகக்லகா
னிலை 

லெமிைாக்டை
ேஸ் 

ஃப்ரீனாைஸ் 

NL LC 

3 விசிறி-
லதாண்டைப் 

பே்லி 

அகமிலை சிதனாலபான்டி
லசரியானா 

NL LC 

பாலூட்டிகள் 

1 இந்திய எலி  முரிலை மஸ் பூடுகா அை்ைவ
டண IV 

NL 

பைணவகள் 

1 பசட்சப் 
பஞ்சுருை்ைான் 

லமலராபி
லை 

லமலராப்லசாரி
யண்ைலிஸ் 

NL LC 

2 லகாயே் குக்கலிலை யூடினாமிஸ் அை்ைவ
டண IV 

LC 
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3 டமனா ஸ்ைரன்ிலை அக்ரிலைாலதர
ஸ் டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

4 காே்நடை 
எக்லரை் 

ஆரட்ிலை புபுே்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

5 வீைட்ுக் காகம் லகாரவ்ிலை லகாரவ்ஸ் 
ஸ்ப்லளண்ைன்

ஸ் 

NL LC 

6 குயிே் குக்கலிலை யூடினாமிஸ் 
ஸ்லகாலோலப

சியஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

7 லசம்பூத்து குக்கலிலை லசன்ை்லராபஸ் 
சிலனன்சிஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

8 குளத்துக் 
லகாக்கு 

ஆரட்ிலை ஆரட்ிலயாோ 
கிலரயி 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

9 சாம்பே் நாடர டிக்ரூரிலை டிக்ரூரஸ் 
லுலகாலபயஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

 

*NE-  திப்பீடு வெய்யப்படவில்ணல; LC- குணைெ்த கவணல, NT - அருகில் 

அெச்ுறுத்தல், T- அெச்ுறுத்தல் 

இணடயக  ை்டலத்தில் விலங்கினங்கள் 

34 குடும்பங்கமைச ் டசரந்்த கமோதத்ம் 47 இனங்கை் தோங்கல் 

மண் லத்தில் பதிவு கசய்யப்ப ்டுை்ைன. வோழ்வி  வமகப்போ ்டின் 

அடிப்பம யில் கபரும்போலோன இனங்கை் பறமவகை் 18 (40%), அமதத ்

கதோ ரந்்து பூசச்ிகை் 15 (31%), ஊரவ்ன 7 (15%), 4 போலூ ்டிகை் (8%) மற்றும் 

நீரவ்ீழ்சச்ிகை் 3 (6%). இந்திய வனவிலங்கு ச ் ம் 1972 இன் படி 4 அ ் வமண II 

இனங்கை் மற்றும் 24 அ ் வமண IV இனங்கை் உை்ைன. ஆபத்தோன, 

போதிக்கப்ப க்கூடிய மற்றும் உை்ளூர ்இனங்கை் எதுவும் கோணப்ப வில்மல. 

தோங்கல் மண் லதத்ில் உை்ை விலங்கினங்கைின் ப ்டியல் அ ் வமண 3.30 

இல் ககோடுக்கப்ப ்டுை்ைது. 
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அட்டவணை 3.30 இணடயக  ை்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

வ.எ
ை். 

வபாதுவானது 

வபயர/்ஆங்கில
ப் வபயர ்

குடு ்பப் 
வபயர ்

அறிவியல் 
வபயர ்

அட்டவ
ணை 
பட்டியல் 
வனவில
ங்குகள் 

பாதுகாப்
புெ ்
ெட்ட ் 
1972 

IUCN 
சிவ
ப்பு 

பட்டி
யல் 
தரவு 

பூெச்ிகள் 

1 வண்ணத்துப்பூச்
சி 

நிம்பலிலை திருமடே 
லிமினியஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

2 லவள்டள 
பை்ைாம்பூசச்ி 

நிம்பலிலை ைாடனலன NL LC 

3 பை்ைாம்பூசச்ி நிம்பலிலை ைானஸ் 
கிரிசிப்பஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

4 இந்திய லதனீ அபிலை அபிஸ் 
லசரானா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

5 லவை்டுக்கிளி அக்ரிடிலை டெலராகிளிப
ஸ் எஸ்பி 

NL LC 

6 தை்ைான் லிலபே்லுலி
லை 

சிம்லபை்ரம் 
ஃலபான்ஸ்லகா

ேம்பி 

NL LC 

7 சுண்ணாம்பு 
வண்ணத்துப்பூச்

சி 

பாபிலிலயா
னிலை 

பாபிலிலயா 
லைலமாலியஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

8 எறும்பு ஃபாரம்ிசி
லை 

காம்லபாலனாை
ஸ் விசினஸ் 

NL NL 

9 தை்ைான் லகாம்பிலை லசரலைாலகாம்
பஸ் பிக்ைஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

10 பை்ைாம்பூசச்ி நிம்பலிலை ைானஸ் 
லஜனுடியா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

11 காகம் நிம்பலிலை யூப்லளாயா 
டமய 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

12 மடழப்பூசச்ி மாண்டிலை மாண்டிஸ் 
மதம் 

NL NL 

13 லகாடிை்ை புலி நிம்பலிலை ைானஸ் 
பிலளக்ஸிப்பஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

14 குடறவான புே் 
நீேம் 

டேலசனி
லை 

ஜிசினா ஓடிஸ் 
இண்டிகா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

15 நடக வண்டு புப்லரஸ்டி
லை 

யூரிதிரியா 
ஆஸ்திரியாக்

கா 

அை்ைவ
டண IV 

NA 

ஊர்வன 
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16 லதாை்ை பே்லி அகமிலை கலோை்ஸ் 
லவரச்ிகேர ்

NL LC 

17 லபாதுவான 
வீைட்ு லகக்லகா 

லகக்லகா
னிலை 

லெமிைாக்டை
ேஸ் 

ஃப்ரீனாைஸ் 

NL LC 

18 இந்திய 
பசல்சாந்தி 

சாமலிலயா
னிலை 

சாலமலிலயா 
லஜய்ோனிகஸ் 

இரண்ைா
ம் பகுதி 
(பாகம் I) 

LC 

19 ஆலிவ் கீே்லபக் 
நீர ்பாம்பு 

நாை்ரிசிலை அை்ரீடியம் 
ஸ்கிஸ்லைாசம் 

இரண்ைா
ம் பகுதி 
(பாகம் I) 

LC 

20 பிராமினி லதாே் சின்சிலை யூை்லராபிஸ் 
கரினாை்ைா 

NL LC 

21 எலி பாம்பு லகாலுப்ரி
லை 

Ptyas சளி இரண்ைா
ம் பகுதி 
(பாகம் I) 

LC 

22 லபான் வண்டு சின்சிலை மபுயா 
கரினாைஸ் 

NL LC 

பாலூட்டிகள் 

23 இந்திய படன 
அணிே் 

சியூரிலை ஃபனம்புேஸ் 
பாே்மரம் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

24 இந்திய முயே் லேலபாரி
லை 

லேபஸ் 
நிக்ரிலகாலிஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

25 இந்திய புே சுை்டி முரிலை மஸ் பூடுகா அை்ைவ
டண IV 

LC 

26 ஆசிய சிறிய 
முங்கூஸ் 

லெரல்பஸ்
டிலை 

லெரல்பஸ்லை
ஸ் 

ஜாவானிகஸ் 

அை்ைவ
டண 

(பகுதி II) 

LC 

பைணவகள் 

27 இந்திய குளம் 
லெரான் 

ஆரட்ிலை ஆரட்ிலயாோ 
கிலரயி 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

28 கருப்பு கரிசச்ான் டிக்ரூரிலை டிக்ரூரஸ் 
லமக்லராலசரக்

ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

29 பசட்சப் 
பஞ்சுருை்ைான் 

லமலராபி
லை 

லமலராப்லசாரி
யண்ைலிஸ் 

NL LC 

30 சிவப்பு மாரப்கக் 
கிளி 

பிை்ைாகுலி
லை 

பிசிை்ைாகுோ 
அலேக்ஸாண்ை்

ரி 

NL LC 

31 நாமக்லகாழி ராலிலை ஃபுலிகா அை்ரா அை்ைவ
டண IV 

LC 

32 டமனா ஸ்ைரன்ிலை அக்ரிலைாலதர
ஸ் டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

33 கழுகு அசிபிை்ரி
லை 

ஆக்சிபிை்ைர ்
லபடியஸ் 

NL LC 
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34 குயிே் குக்கலிலை யூடினாமிஸ் அை்ைவ
டண IV 

LC 

35 காடை ஃபாசியா
னிலை 

லகாைரன்ிக்ஸ் 
லகாை்ைரன்ிக்ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

36 சிவப்பு 
லகாண்டைக்குரு

வி 

டபக்லனா
லனாடிலை 

டபக்லனாலைா
ஸ்லகஃபர ்

அை்ைவ
டண IV 

LC 

37 கருங்லகாண்டை
நாகணவாய் 

ஸ்ைரன்ிலை ஸ்துரன்ியா 
பலகாைாரம் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

38 மாங்குயிே் ஓரிலயாலி
லை 

ஓரிலயாேஸ் 
குண்டூ 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

39 லகாக்கு ஆரட்ிலை புபுே்கஸ் 
ஐபிஸ் 

NL LC 

40 காடை ஃபாசியா
னிலை 

லகாைரன்ிக்ஸ் 
லகாை்ைரன்ிக்ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

41 லவள்டள 
மாரப்க 

நீரக்்கை்டி 

ராலிலை அமலராரன்ிஸ் 
ஃபீனிகுரஸ் 

NL LC 

42 இரண்டு வாே் 
குருவி 

டிக்ரூரிலை டிக்ரூரஸ் 
லமக்லராலசரக்

ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

43 சாம்பே் கவுதாரி ஃபாசியா
னிலை 

ஃபிராங்லகாலி
னஸ் 

பாண்டிசீரியன
ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

44 வீைட்ுக் காகம் லகாரவ்ிலை லகாரவ்ஸ்ஸ்ப்
லளண்ைன்ஸ் 

NL LC 

ெிலெீர் வாழ்வன 

46 இந்திய சிவப்பு 
தவடள 

டிக்லராக்
லளாசிலை 

ஸ்லபலராலதகா 
ப்ரீவிலசப்ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

47 பசட்ச குளம் 
தவடள 

ரானிலை ராணா 
லெக்ஸாைாக்

டைோ 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

48 தவடள லகாரல்ைை்
ைா 

லொப்லோபா
ை்ராசஸ் 

டைலகரினஸ் 
(ரானா 

டைலகரினா) 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

*NL-பை்டியலிைப்பைவிே்டே, LC-குடறந்த கவடே, NT-அருகிே் 
அசச்ுறுத்தப்பை்ைது. 
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குறியீடு எை். 16 இன் படி, 
லவடிப்பு, சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ுகள் மற்றும் தூசி உருவாக்கம் உள்ளிை்ை 

பிற லதாந்தரவுகள் வனவிேங்குகளுக்கு பாதகமான தாக்கத்டத 

ஏற்படுதத்க்கூடும். ஆனாே் இந்த பாதிப்புகள் உண்டமயான சுரங்கப் 

பகுதியிலிருந்து 500 மீை்ைருக்கு அப்பாே் நீடிக்க வாய்ப்பிே்டே. மூன்று 

அை்ைவடண II இனங்கள் உள்ளன மற்றும் இருபத்தி ஏழு இந்திய வனவிேங்கு 

சை்ைம் 1972 இன் படி அை்ைவடண IV இன் கீழ் உள்ளன. லமாத்தம் 19 வடகயான 

பறடவகள் இடையகப் பகுதியிே் காணப்பை்ைன. ஆபத்தான, 

பாதிக்கப்பைக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்பைவிே்டே. 

இப்பகுதியிே் மடழப்லபாழிவு குடறவாக உள்ளதாலும், சுரங்கத்தின் 

காரணமாக நசச்ுக் கழிவுகள் உற்பத்தி லசய்யப்பைாமலோ அே்ேது 

லவளிலயற்றப்பைாமலோ இருப்பதாே், முன்லமாழியப்பை்ை சுரங்க 

நைவடிக்டக இந்த RET இனங்கள் மீது கூடுதே் மற்றும் பாதகமான 

தாக்கங்கடள ஏற்படுத்தப் லபாவதிே்டே. 10 கிமீ சுற்றளவிே் சுற்றுசச்ூழே் 

ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகள் அே்ேது பாதுகாக்கப்பை்ை பகுதிகள் 

எதுவும் இே்டே. எனலவ RET இனங்கள் அே்ேது வனவிேங்குகடளப் 

பாதுகாப்பதற்கான குறிப்பிை்ை பாதுகாப்பு எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்பைவிே்டே. 

குறியீடு எை். 17 இன் படி, 

ரிசரவ்் காடுகள் அே்ேது உயிரக்்லகாள காப்பகங்கள் அே்ேது 

வனவிேங்கு சரணாேயங்கள் அே்ேது லதசிய பூங்காக்கள் அே்ேது 

முக்கியமான பறடவ பகுதிகள் (IBA) அே்ேது விேங்கினங்களின் 

இைம்லபயரவ்ு பாடதகள் எதுவும் இே்டே. எனலவ, ஆய்வின் கீழ் உள்ள பகுதி 

(சுரங்க குத்தடக பகுதி மற்றும் 10 கிமீ இடையக மண்ைேம்) சூழலியே் 

ரீதியாக உணரத்ிறன் இே்டே. 

குறியீடு எை். 18 இன் படி, 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான உயிரியே் ஆய்வு [டமய மண்ைேம் 

மற்றும் சுரங்க குதத்டகயின் சுற்றளவிே் 10 கிமீ சுற்றளவுக்கு இடையக 

மண்ைேம்] லமற்லகாள்ளப்பை்டு முடிவுகள் அை்ைவடணகள் 3.28 முதே் 3.29 

வடர லகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. மூன்று அை்ைவடண II இனங்கள் உள்ளன 

மற்றும் இருபத்தி ஏழு இனங்கள் இந்திய வனவிேங்கு சை்ைம் 1972 இன் படி 

அை்ைவடண IV இன் கீழ் உள்ளன. ஆய்வு பகுதியிே் லமாத்தம் 19 வடகயான 
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பறடவகள் காணப்பை்ைன. பறடவயின் முக்கிய அசச்ுறுதத்ே் விவசாயத்திே் 

பூசச்ிக்லகாே்லிகளின் பயன்பாடு ஆகும். அழிந்து வரும், உள்ளூர ்மற்றும் RET 

இனங்கள் எதுவும் இே்டே. ஆய்வுப் பகுதியிே் [டமய மண்ைேம் மற்றும் 

இடையக மண்ைேம் (சுரங்க குதத்டகயின் சுற்றளவிே் 10 கிமீ ஆரம்)] 

அை்ைவடண I இனங்கள் எதுவும் இே்டே. முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைமானது 

லமலே குறிப்பிை்டுள்ள இனங்கள் மீது லநரடியாகலவா அே்ேது 

மடறமுகமாகலவா பாதகமான தாக்கதட்த ஏற்படுத்தப் லபாவதிே்டே. 

முடிவுகள் 

சூழலியே் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகடள அடையாளம் 

காணவும், டமய பகுதியிலும் அதன் இடையக மண்ைேத்திலும் ஏலதனும் 

அரிதான, அழிந்து வரும், உள்ளூர ்அே்ேது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) 

தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்கள் உள்ளனவா என்படத அடையாளம் 

காணவும் தளத்தின் உயிரியே் மதிப்பீடு லசய்யப்பை்ைது. லதடவப்பை்ைாே், 

வனவிேங்குகளின் வாழ்விைங்கடளப் பாதுகாப்பதற்கும், REET இனங்கள் 

ஏலதனும் இருந்தாே் அவற்டறப் பாதுகாப்பதற்கும் லபாருத்தமான தணிப்பு 

நைவடிக்டககடள பரிந்துடரக்கவும் இந்த ஆய்வு வடிவடமக்கப்பை்டுள்ளது. 

இப்பகுதியிே் உள்ளூர,் அழிந்து வரும் புேம்லபயர ் விேங்கினங்கள் எதுவும் 

இே்டே என்று ஆய்விே் கண்ைறியப்பை்டுள்ளது. இந்த பகுதி எந்த 

விேங்கினங்களின் இைம்லபயரவ்ு பாடதயும் அே்ே. எனலவ, குறுகிய 

காேத்திே் இந்த சிறிய சுரங்க நைவடிக்டக சுற்றுப்புற தாவரங்கள் மற்றும் 

விேங்கினங்களிே் குறிப்பிைத்தக்க தாக்கத்டத ஏற்படுதத்ாது. 

3.6 ெமூக-வபாருளாதார சூழல் 

சமூக-லபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழே் ஆய்வின் 
இன்றியடமயாத பகுதியாகும். இது கே்வி, வருமானம், சுகாதாரம் மற்றும் 
லதாழிே் ஆகியவற்றின் அடிப்படையிே் ஒரு தனிநபர ்அே்ேது குடும்பத்தின் 
அே்ேது மக்களின் லபாருளாதார மற்றும் சமூக நிடேப்பாை்டின் அளவீடு 
ஆகும். அவரக்ளின் வாழ்க்டகக்கு ஏற்ற அறிவு, திறன் மற்றும் வருமான 
நிடேகள் என வாழ்வாதாரங்கடள மிக முக்கியமான சமூக-லபாருளாதார 
நிரண்யம் லசய்கிறது. மக்கள்லதாடகயின் வருமானக் குழுக்களிடைலய ஒரு 
வருமானக் குழுவிலிருந்து மற்லறாரு நுகரவ்ு திறன் லவறுபடுகிறது, இது 
திை்ைத்தின் தன்டம மற்றும் அளடவப் லபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்டத 
காை்சிப்படுதத்வும் கணிக்கவும் உதவும். 
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இந்த முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைத்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் சமூக-
லபாருளாதார நிடே கணிசமாக லமம்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைமானது லநரடியாகவும் மடறமுகமாகவும் 
லவடேவாய்ப்டப வழங்குவலதாடு, அந்தப் பகுதியிே் உள்கை்ைடமப்பு 
வசதிகடள லமம்படுத்தி, அவரக்ளின் வாழ்க்டகத் தரதட்த லமம்படுத்த 
வழிவகுக்கும். 

3.6.1 ஆய்வின் வொக்கங்கள் 

ஆய்வின் முக்கிய லநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 
    • ஆய்வுப் பகுதியிே் மாதிரி மக்கள்லதாடகயின் வருமான அளவின் 
அடிப்படையிே் மக்கள்லதாடக நிடேடமகடள ஆய்வு லசய்தே். 
    • மக்கள்லதாடகயின் லவவ்லவறு வருவாய் குழுக்களிடைலய கே்வியின் 
அளடவ பகுப்பாய்வு லசய்ய. 
    • ஆய்வுப் பிரிவிே் மாதிரி மக்கள்லதாடகயின் வருமான அளவின் 
அடிப்படையிே் வீை்டு நிடேடமடய ஆராய்தே். 

3.6.2 வவணலயின் வொக்க ் 

❖ இரண்ைாம் நிடே ஆதாரங்களிே் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-

லபாருளாதார சூழடே ஆய்வு லசய்தே் 

❖ தரவு லசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 

❖ திை்ை தாக்கத்தின் கணிப்பு 

❖ தணிப்பு நைவடிக்டககள் 

3.6.3 ஆய்வுப் பகுதியின் ெமூக-வபாருளாதார ெிணல 

இந்தியோவின் தமிழ்நோடு மோநிலத்தில் உை்ை கரூர ் மோவ ் த்தில் 

புகளூர ் தோலுகோவில் அமமந்துை்ைது. இது முன்னூர ் கிரோம பஞ்சோயதத்ோல் 

நிரவ்கிக்கப்படுகிறது. இது க.பரமத்தி சமுதோய டமம்போ ்டுத் கதோகுதி 

குைித்தமலயின் கீழ், கரூர,் அரவக்குறிசச்ி, மண்மங்கலம், புகளூர,் 

குைித்தமல, கிருஷ்ணரோயபுரம் மற்றும் க வூர ்ஆகிய ஏழு தோலுகோக்கைில் 

203 வருவோய் கிரோமங்கமை உை்ை க்கியது. மோவ ் த்தில் எ ்டு கதோகுதிகை் 

உை்ைன. கரூர,் தோந்டதோணி, அரவக்குறிசச்ி, க.பரமத்தி, குைித்தமல, 

கிருஷ்ணரோயபுரம், க வூர,் டதோகமமல ஆகிய 157 கிரோம பஞ்சோயத்துகை் 

உை்ைன. இரண்டு நகரோ ்சிகை் உை்ைன. கரூர ் & குைிதத்மல மற்றும் 

பதிடனோரு  வுன் பஞ்சோயத்துகை். அரவக்குறிசச்ி, கிருஷ்ணரோயபுரம், மருதூர,் 

நங்கவரம், பமழய கஜயம்ககோண்  டசோழபுரம், பை்ைப்ப ்டி, புலியூர,் புஞ்மச 
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டதோ ் க்குறிசச்ி, புஞ்மச புகளூர,் டிஎன்பிஎல் புகளூர,் உப்பி மங்கலம். 2009 

ஆம் ஆண்டிலிருந்து கிம க்கப்கபற்ற தரவுகைின்படி, முன்னூர ்கிரோமத்தில் 

826 வீடுகைில் 2582 டபர ் வசிக்கின்றனர.் இக்கிரோமத்தில் 1293 கபண் 

தனிநபரக்ளும் 1289 ஆண்களும் உை்ைனர.் கமோத்த மக்கை் கதோமகயில் 

கபண்கை் 50.08% மற்றும் ஆண்கை் 49.92% உை்ைனர.் தமிழ்நோ ்டின் சரோசரி 

போலின விகிதம் 996 உ ன் ஒப்பிடும்டபோது முன்னூர ் கிரோமத்தின் போலின 

விகிதம் சுமோர ்1067 ஆகும். முன்னூர ்கிரோமத்தின் கல்வியறிவு விகிதம் 62.38% 

ஆகும், இதில் 71.98% ஆண்கை் கல்வியறிவு கபற்றுை்ைனர,் 53.39% கபண்கை் 

கல்வியறிவு கபற்றுை்ைனர.் முன்னூர ் கிரோமத்தில் கமோத்த மக்கை் 

கதோமகயில் 32.8% ப ்டியல் சோதி (SC) 0 ப ்டியல் பழங்குடியினர ்(ST) உை்ைனர.் 

அட்டவணை 3.31 முன்னூர் கிரா   க்கள் வதாணக உை்ண கள் 

முன்னூர் கிரா  ் 

குடும்பங்களின் எண்ணிக்டக 826 

மக்கள் லதாடக 2,582 

ஆண் மக்கள் லதாடக 1,289 

லபண் மக்கள் லதாடக 1,293 

குழந்டதகள் மக்கள் லதாடக 1,003 

பாலின விகிதம் 1,023 

எழுத்தறிவு 68.48% 

ஆண் எழுதத்றிவு 81.46% 

லபண் எழுத்தறிவு 55.52% 

பை்டியலிைப்பை்ை பழங்குடியினர ்(ST) % 0 

பை்டியே் சாதி (SC)% 36.10% 

    Source:https://www.census2011.co.in/data/village/635497-karudayampalayam-
tamil-nadu.html 
3.6.4. 2011  க்கள் வதாணக கைக்வகடுப்பின்படி பாலின விகித ் 

முன்னூர ் கிரோம மக்கை் கதோமகயில் போலின விகிதம் 1,003, இது 

கிரோமத்தின் கமோதத் மக்கை் கதோமகயில் 6.74% ஆகும். புன்னம் கிரோமத்தின் 

சரோசரி போலின விகிதம் 1,003 ஆகும், இது தமிழ்நோ ்டின் மோநில சரோசரியோன 

996 ஐ வி க் குமறவு. மக்கை் கதோமக கணக்ககடுப்பின்படி புன்னத்தில் 

குழந்மத போலின விகிதம் 1,023 தமிழ்நோ ்டின் சரோசரியோன 943 ஐ வி  1,023 

குமறவோக உை்ைது. 
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3.6.4.1. முன்னூர் கிரா த்தின் எழுத்தறிவு 

முன்னூர ் கிரோமம் தமிழ்நோ ்ம  வி  குமறவோன எழுத்தறிவு 

விகிததம்தக் ககோண்டுை்ைது. 2011 இல், முன்னூர ்கிரோமத்தின் கல்வியறிவு 

விகிதம் 68.48% ஆக இருந்தது, இது தமிழ்நோ ்டின் 80.09% ஆக இருந்தது. 

முன்னூரில் ஆண்கைின் கல்வியறிவு 81.46% ஆகவும், கபண்கைின் கல்வியறிவு 

விகிதம் 55.52% ஆகவும் உை்ைது. 

3.6.4.2 புன்ன ் கிரா த்தின் வதாழிலாளியின் விவர ் 

முன்னூர ் கிரோமத்தில் கமோத்த மக்கை்கதோமகயில் 1577 டபர ் பணி 

ந வடிக்மககைில் ஈடுப ்டுை்ைனர.் 90.93 % கதோழிலோைரக்ை் தங்கை் 

டவமலமய முக்கிய டவமல (டவமலவோய்ப்பு அல்லது 6 மோதங்களுக்கு டமல் 

சம்போதித்தல்) என விவரிக்கிறோரக்ை், அடத டநரத்தில் 9.07 % டபர ் 6 

மோதங்களுக்கும் குமறவோன வோழ்வோதோரத்மத வழங்கும் விைிம்பு 

ந வடிக்மககைில் ஈடுப ்டுை்ைனர.் பிரதோன டவமலயில் ஈடுப ்டுை்ை 1577 

கதோழிலோைரக்ைில், 420 டபர ் விவசோயிகை் (உரிமமயோைர ் அல்லது இமண 

உரிமமயோைர)் மற்றும் 638 டபர ்விவசோயத் கதோழிலோைரக்ை்.
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அட்டவணை 3.32 ஆய்வு பகுதியின்  க்கள் வதாணக  ை்று ் கல்வியறிவு தரவு 
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1 அத்திபோமையம் 703 2062 1014 1048 1271 757 514 791 257 534 

2 துக்கசச்ி 568 1698 867 831 1028 639 389 670 228 442 

3 கதன்னிமல (கிழக்கு) 1094 3485 1716 1769 2211 1273 938 1274 443 831 

4 குப்பம் 1120 3503 1697 1806 1947 1143 804 1556 554 1002 

5 கதன்னிமல (டமற்கு) 763 2581 1385 1196 1822 1133 689 759 252 507 

6 முன்னூர ் 826 2582 1284 1293 1649 980 669 933 309 624 

7 கரும யம்போமையம் 577 2347 1211 1136 1614 977 637 733 234 449 

8 க.பரமத்தி 1093 3484 1709 1779 2554 1380 1174 934 329 609 

9 கநடுங்கூர ் 403 1190 586 604 800 469 331 390 117 273 

10 கதன்னிமல (கதற்கு) 837 2569 1270 1299 1833 999 834 736 271 465 

11 ந ந்மத (வ க்கு) 502 1603 774 829 1049 592 457 554 182 372 
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அட்டவணை 3.33 கல்வி வெதிகள் & ெீர் & வடிகால் & சுகாதார வெதிகள் ஆய்வுப் பகுதியின் தரவு 
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அத்திபோமையம் 1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 

துக்கசச்ி 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

கதன்னிமல (கிழக்கு) 1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

குப்பம் 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

கதன்னிமல (டமற்கு) 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

முன்னூர ் 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

கரும யம்போமையம் 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

க.பரமத்தி 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

கநடுங்கூர ் 1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

கதன்னிமல (கதற்கு) 1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

ந ந்மத (வ க்கு) 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
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அட்டவணை 3.34 ஆய்வுப் பகுதியின் பைியாளரக்ள் விவர ் 
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1 அத்திபோமையம் 1372 713 659 1309 701 608 442 551 281 690 

2 துக்கசச்ி 1193 641 552 1179 638 541 347 344 429 505 

3 கதன்னிமல (கிழக்கு) 2347 1269 
 1078 2225 1221 1004 1100 623 468 1138 

4 குப்பம் 2246 1198 1048 1941 1049 892 822 529 565 1257 

5 கதன்னிமல (டமற்கு) 1591 857 734 1482 805 677 729 529 211 990 

6 முன்னூர ் 1577 882 695 1434 805 629 420 638 356 1005 

7 கரும யம்போமையம் 1176 646 530 847 501 346 301 265 251 1171 

8 க.பரமத்தி 1782 1118 664 1723 1108 615 315 448 938 1706 

9 கநடுங்கூர ் 753 432 321 734 245 316 409 241 81 437 

10 கதன்னிமல (கதற்கு) 1710 936 774 1588 873 715 530 684 362 859 

11 ந ந்மத (வ க்கு) 972 572 400 955 567 388 539 272 136 631 
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அட்டவணை 3.35 ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள மற்ற ெசதிகள் 

வரிணெ  
எை். ஊர் வபயர ் ATM CB COB ACS SHG PDS RM AMS NC NC-AC CC SF PL APS BDRO PS 

1 அத்திபோமையம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

2 துக்கசச்ி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

3 கதன்னிமல (கிழக்கு) 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

4 குப்பம் 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

5 கதன்னிமல (டமற்கு) 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

6 முன்னூர ் 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

7 கரும யம்போமையம் 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 க.பரமத்தி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

9 கநடுங்கூர ் 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

10 கதன்னிமல (கதற்கு) 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

11 ந ந்மத (வ க்கு) 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

சுருக்கங்கள்: ஏடிஎம் - தானியங்கி பணம் லசலுத்தும் இயந்திரம்; PDS - லபாது விநிலயாக அடமப்பு (கடை); CB - வணிக 

வங்கி; ஆரஎ்ம் - வழக்கமான சந்டத; COB - கூை்டுறவு வங்கி; ஏஎம்எஸ் - லவளாண் சந்டத சங்கம்; ஏசிஎஸ் - விவசாயக் 

கைன் சங்கங்கள்; NC - ஊை்ைசச்த்து டமயங்கள்; SHG - சுய உதவிக் குழு; NC-AC - ஊை்ைசச்த்து டமயங்கள் - அங்கன்வாடி 

டமயம்; DBRO - பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு அலுவேகம்; PS - பவர ்சப்டள குறிப்பு – 1 - கிராமத்திற்குள் கிடைக்கும்; 2 - 

கிடைக்கவிே்டே  
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3.6.5 பரிெ்துணர  ை்று ் பரிெ்துணர 

• மக்களுக்கு கே்வி பற்றிய விழிப்புணரட்வ ஏற்படுதத்வும், சிறந்த 

வாழ்வாதாரதட்தப் லபறவும் விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி நைத்தப்பை 

லவண்டும். 

• மக்கடள சுயலதாழிே் லசய்பவரக்ளாக, குறிப்பாக லபண்கள் மற்றும் 

லவடேயிே்ோத இடளஞரக்ளுக்கு லதாழிே் பயிற்சித் திை்ைம் ஏற்பாடு 

லசய்யப்பை லவண்டும். 

• தகுதி மற்றும் திறன்களின் அடிப்படையிே் உள்ளூர ் சமூகம் 

விரும்பப்பைோம். நீண்ை காே மற்றும் குறுகிய காே லவடே வாய்ப்புகடள 

உருவாக்க லவண்டும். 

• மருத்துவ வசதிகடள மக்கள் எளிதாகப் லபற சுகாதாரப் பாதுகாப்பு 

டமயம் மற்றும் ஆம்புேன்ஸ் வசதி ஏற்படுத்த லவண்டும். அதுமை்டுமின்றி, 

இப்பகுதிகள் பே்லவறு லநாய்களாே் பாதிக்கப்படும் பகுதிகளாக 

இருப்பதாே், திை்ைதட்தச ்சுற்றியுள்ள கிராம மக்களுக்கு சிறந்த சுகாதார 

வசதிகடள வழங்கும் வடகயிே், நவீன வசதிகளுைன் கூடிய 

மருத்துவமடனடய முன்னுரிடம அடிப்படையிே் டமயமான இைத்திே் 

திறக்க லவண்டும். 

• ஒரு லசயே் திை்ைத்டத உருவாக்கும் லபாது, ஒதுக்கப்பை்ை மற்றும் 

பாதிக்கப்பைக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் வரும் மக்கடளக் கண்ைறிவது 

மிகவும் முக்கியம். எனலவ லசயே் திை்ைங்கடள உருவாக்கும் லபாது சிறப்பு 

ஏற்பாடுகளுைன் இந்த குழுக்களுக்கு சிறப்பு கவனம் லசலுத்த முடியும். 

3.6.6 சுருக்க ் & முடிவு 

ஆய்வுப் பகுதியிே் உள்ள சமூக-லபாருளாதார ஆய்வு, அதன் மக்கள் 

லதாடக, சராசரி குடும்ப அளவு, எழுத்தறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

லபான்றவற்டறப் பற்றிய லதளிவான பைத்டத அளிக்கிறது. மக்கள் 

லதாடகயிே் ஒரு பகுதியினர ் தங்கள் நாடள நைதத் நிரந்தர லவடேயின்றி 

அவதிப்படுவதும் கண்ைறியப்பை்டுள்ளது- இன்டறய வாழ்க்டக. நீண்ை காே 

அடிப்படையிே் தங்களுடைய நிடேத்தன்டமக்காக ஓரளவு வருமானம் ஈை்ை 

லவண்டும் என்பலத அவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைம், 

அப்பகுதியிே் உள்ள லவடே வாய்ப்டப லமம்படுத்துவதன் மூேம், உள்ளூர ்
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மக்களுக்கு முன்னுரிடம லவடேகடள வழங்குவடத லநாக்கமாகக் 

லகாண்ைது, லமலும் சமூகத் தரதட்த லமம்படுத்தும். 

3.7  வபாக்குவரத்து அடரத்்தி 

  கபோரு க்ைின் டபோக்குவரத்து வழியின் அடிப்பம யில் ந த்தப்ப ்  

டபோக்குவரத்து கணக்ககடுப்பில், கரடுமுர ோன கல் முக்கியமோக கிரோம 

சோமல வழியோக கரூர-்கவை்ைக்டகோவில் சோமல (NH-81) மற்றும் க.பரமத்தி-

கநோய்யல் சோமல (SH-332) சோமலயில் கோ ் ப்ப ்டுை்ைது. அ ் வமண 3.36 

மற்றும் ப ம் 3.26 இல் கனரக டமோ ் ோர ்வோகனங்கை், இலகுரக வோகனங்கை் 

மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர வோகனங்கை் என மூன்று வமககைின் கீழ் 

வோகனங்கமை கோ ்சி கண்கோணிப்பு மற்றும் எண்ணி மூலம் 24 மணி டநரமும் 

டபோக்குவரத்து அ ரத்்தி அைவீடுகை் கதோ ரச்ச்ியோக டமற்ககோை்ைப்ப ் ன. 

சோமலகைில் டபோக்குவரத்து கநரிசல் அதிகமோக இருப்பதோல், ஒவ்கவோரு 

நிமலயத்திலும் ஒடர டநரத்தில் இரண்டு திறமமயோன நபரக்ை் 

நிறுதத்ப்ப ் னர.் ஒவ்கவோரு ஷிப்டிலும் ஒரு நபர ் டபோக்குவரதம்த 

கணக்கிடுவதற்கு இரு திமசகைிலும். ஒவ்கவோரு மணி டநரத்தின் முடிவிலும், 

புதிதோக எண்ணும் பதிவும் டமற்ககோை்ைப்ப ் ன. டபோக்குவரதம்த 

கணக்கிடுவதற்கோன திமச. ஒவ்கவோரு மணி டநரத்தின் முடிவிலும், புதிதோக 

எண்ணும் பதிவும் டமற்ககோை்ைப்ப ் ன. 

அட்டவணை 3.36வபாக்குவரத்து கைக்வகடுப்பு இடங்கள் 

ெிணலயக் 
குறியீடு 

ொணலயின் வபயர் 
தூர ் 
 ை்று ் 
திணெ 

ொணல வணக 

TS1 
கிரோம சோமல 0.74 கிமீ-

டமற்கு 

கிரோம சோமல 

TS2 

கரூர-்கவை்ைடகோயில் 

சோமல (NH-81) 

2.15 கிமீ-

கதற்கு 

கரூர-்

கவை்ைடகோயில் 

சோமல (NH-81) 

TS3 

க.பரமத்தி-கநோய்யல் 

சோமல (SH-332) 

2.37 கிமீ-

கிழக்கு 

க.பரமத்தி-

கநோய்யல் சோமல 

(SH-332) 

   ஆதாரம்: GTMS FAE & TM மூேம் ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு 
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அட்டவணை 3.37 தை்வபாதுள்ள வபாக்குவரத்து அளவு 

நிடேயக் 
குறியீடு 

HMV LMV 
2/3 சக்கர 

வோகனங்கை் 
கமோத்தம் 

PCU No PCU No PCU No PCU 

TS1 50 150 62 62 85 43 255 

TS2 197 591 55 55 162 81 727 

TS3 155 465 42 42 147 74 581 

ஆதாரம்: GTMS FAE & TM மூேம் ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு 

* PCU மாற்றும் காரணி: HMV (டிரக்குகள் மற்றும் லபருந்து) = 3, LMV (கார,் 
ஜீப் மற்றும் ஆை்லைா) = 1 மற்றும் 2/3 சக்கர வாகனங்கள் = 0.5 

அட்டவணை 3.38 ொதாரை கல் வபாக்குவரத்து வதணவ 

ஒரு நாடளக்கு சாதாரண கே் லபாக்குவரத்து 

ோரிகளின் 
திறன் 

ஒரு நாடளக்கு 
பயணங்களின் 
எண்ணிக்டக 

PCU இே் லதாகுதி 

15 ைன்கள் 37 111 

     ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைம் 

அட்டவணை 3.39 வபாக்குவரத்து வதாகுதியின் சுருக்க ் 

பாடத 

PCU இே் 
தற்லபாதுள்

ள 
லபாக்குவர
த்து அளவு 

திை்ைத்தாே் 
லபாக்குவர

த்து 
லபருகும் 

லமாதத் 
லபாக்குவர
த்து அளவு 

IRC - 1960 
வழிகாை்டுதே்களி

ன்படி PCU இே் 
மணிலநரத் திறன் 

கிரோம 

சோமல 
255 111 366 1200 

கரூர-்

கவை்ைடகோ
யில் சோமல 

(NH-81) 

727 111 838 1500 

க.பரமத்தி-

கநோய்யல் 

சோமல (SH-

332) 

581 111 692 1500 

  ஆதாரம்: GTMS FAE & TM மூேம் ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு பகுப்பாய்வு 

சுருக்கம் 
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 பட ் 3.26 வபாக்குவரத்து அடரத்்தி வணரபட ் 

o இந்தத் திை்ைங்களின் காரணமாக, தற்லபாதுள்ள லபாக்குவரத்து அளவு 

லபாக்குவரத்து வரம்டப மீறாது. IRC 1960 இன் படி தற்லபாதுள்ள இந்த கிராம 

சாடே ஒரு மணி லநரத்திே் 1,200 PCU ஐக் டகயாள முடியும் மற்றும் முக்கிய 

மாவை்ை சாடே ஒரு மணி லநரத்திே் 1500 PCU ஐக் டகயாள முடியும். எனலவ 

இந்த முன்லமாழியப்பை்ை லபாக்குவரத்து காரணமாக எந்த இடணப்பும் 

இருக்காது. 

3.8 தளத்தின் குறிப்பிட்ட அ ்ெங்கள் 

      திை்ைப் பகுதிக்குள் வனவிேங்கு சரணாேயங்கள், லதசிய பூங்கா எதுவும் 

இே்டே. உத்லதசிக்கப்பை்ை திை்ைப் பகுதியிலிருந்து 4 கிமீ சுற்றளவிே் 

பாதுகாக்கப்பை்ை மற்றும் ஒதுக்கப்பை்ை வனப் பகுதி எதுவும் இே்டே. எனலவ, 

வன நிேதட்த டகயகப்படுத்துதே்/திருப்புதே் லதடவயிே்டே. 

முன்லமாழியப்பை்ை சுரங்க குத்தடகப் பகுதிடயச ் சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழே் 

உணரத்ிறன் லதாைரப்ான விவரங்கள், அதாவது 10 கிமீ சுற்றளவு மற்றும் 

அருகிலுள்ள நீரந்ிடேகள் அை்ைவடண 3.40 இே் லகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 
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அட்டவணை 3.40 ஆய்வுப் பகுதியில் சுை்றுெச்ூழலுக்கு உைர்திைன் 
வாய்ெ்த சூழலியல் அ ்ெங்களின் விவரங்கள் 

வரிணெ 
எை். 

உைர்திைன் 
சுை்றுெச்ூழல் 
அ ்ெங்கள் 

வபயர் குழு த்திலிருெ்து 
கிமீ தூர ் 

1 

லதசிய பூங்கா / 
வனவிேங்கு 

சரணாேயங்கள் 

இே்டே 
10கிமீ சுற்றளவிே் 

இே்டே 

இே்டே 
10கிமீ சுற்றளவிே் 

இே்டே 

2 காப்பு காடு இே்டே 
10கிமீ சுற்றளவிே் 

இே்டே 

3 

ஏரிகள்/நீரத்்லதக்கங்கள்/ 
அடணகள் / ஓடைகள் / 

ஆறுகள் 

டதோபூர ்

கோல்வோய் 

4.70 கிமீ வ டமற்கு 

கநோய்யல் 

ஆறு 

4.50 கிமீ வ க்கு 

4 

புலிகள் 
காப்பகம்/யாடனகள் 

காப்பகம்/ உயிரக்்லகாள 
காப்பகம் 

இே்டே 10 கிமீ சுற்றளவிே் 
இே்டே 

5 
கடுடமயான மாசுபை்ை 

பகுதிகள் 

இே்டே 10 கிமீ சுற்றளவிே் 
இே்டே 

6 
சதுப்புநிேங்கள் இே்டே 10 கிமீ சுற்றளவிே் 

இே்டே 

7 
மடேகள்/மடேகள் இே்டே 10 கிமீ சுற்றளவிே் 

இே்டே 

8 
அறிவிக்கப்பை்ை 

லதாே்லியே் தளங்கள் 

இே்டே 10 கிமீ சுற்றளவிே் 
இே்டே 

9 
லதாழிே்கள்/ இே்டே 10 கிமீ சுற்றளவிே் 

இே்டே 

10 
அனே் மின் நிடேயங்கள் இே்டே 10 கிமீ சுற்றளவிே் 

இே்டே 

ஆதாரம்: சரல்வ ஆஃப் இந்தியா லைாலபாஷீை் 



119 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 ேம் 3.27 அடி ் கே ஆய்வுக் கள புகக ் ேங்கள் 
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     பட ் 3.28 ெமூகப் வபாருளாதார ஆய்வுத் துணை புணகப்படங்கள் 
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அத்தியாயம் IV   

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

4.0 பபாது 

முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்ககயின் கொரண ொக பல்வவறு 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் வநரடியொகவு ்  கறமுக ொகவு ் சுற்றுசச்ூழல் 

பொதிப்புகள், மசயல்பொட்டு  ற்று ் பிந்கைய மசயல்பொட்டின் மபொது 

சுற்றியுள்ள சூழலில் உருவொக்கப்படு ். கனி  கவப்புகளின் நிகழ்வு, 

குறிப்பிட்ட ைள ், அவற்றின் சுரண்டல், மபரு ்பொலு ், சூழல் நட்பு 

மசயல்பொட்கடை ் ைைம்ைடுப்பகைை் ைவிர வவறு எந்ை விருப்பை்கையு ் 

அனு திக்கொது. நிகலயொன வளரச்ச்ிகய உறுதிமசய்யு ் வககயில் 

சுற்றுசச்ூழலின் ச நிகலகய பரொ ரிக்கு ் வககயில் முகறகள் 

வைரந்்மைடுக்கப்பட வவண்டு ். 

சுரங்க நடவடிக்ககயுடன் சுற்றுசச்ூழகலை் ைக்ககவக்க, ைற்வபொதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிகலயில் ஆய்வுககள வ ற்மகொள்வது  ற்று ் பல்வவறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீைொன ைொக்கை்கை  திப்பிடுவது அவசிய ். 

நிகலயொன வளங்ககளப் பிரிைம்ைடுப்பைற்கொன மபொருை்ை ொன 

வ லொண்க ை் திட்டங்ககள உருவொக்க இது உைவு ். 

இயற்பியல் சூழலின் ைொக்கங்ககளக் கணிக்க பல அறிவியல் நுட்பங்கள் 

 ற்று ் வழிமுகறகள் உள்ளன.  ொசுபொட்டின் மூலங்கள்  ற்று ் 

சுற்றுசச்ூழலின் பல்வவறு கூறுகளுக்கு இகடவய உள்ள கொரண-விகளவு 

உறவுககள அளவுவகொலொக விவரிக்க கணிை  ொதிரிகள் சிறந்ை 

கருவிகளொகு ். ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிகலக்கொன  ொதிரிகய அகடயொள ் 

கண்டு சரிபொரக்்க முடியொை சந்ைரப்்பங்களில், ைரக்்கரதீியொன பகுைை்றிவு / 

ஆவலொசகன / எக்ஸ்ட்ரொவபொவலஷன் அடிப்பகடயில் கணிப்புகள் 

வந்துள்ளன. சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்பு  திப்பீட்டில் பின்வரு ் அளவுருக்கள் 

முக்கியை்துவ ் வொய்ந்ைகவ  ற்று ் விரிவொக விவொதிக்கப்படுகின்றன: 

❖ நிலச ்சூழல் 

❖  ண் சூழல் 
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❖ நீர ்சூழல் 

❖ கொற்று சூழல் 

❖ இகரசச்ல் சூழல் 

❖ சமூக மபொருளொைொர சூழல் 

❖ உயிரியல் சூழல் 

திட்ட ைளை்தில் அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் நிகலயின் அடிப்பகடயில், 

பொதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் கொரணிகள் கண்டறியப்பட்டு, 

அளவிடப்பட்டு  திப்பீடு மசய்யப்படுகின்றன. 

4.1 நிலச ்சூழல் 

 5 கிமீ ைொங்கல்  ண்டலைக்ைச ்சுற்றியுள்ள மைொகலநிகல உணரத்ிறன் 

மசயற்ககக்வகொள் ைரவு மூல ் வ ற்மகொள்ளப்பட்ட நில பயன்பொட்டு முகற 

ஆய்வின்படி, சுரங்கப் பகுதி 111 மெக்வடர ் பரப்பளகவ  ட்டுவ  

உள்ளடக்கியது, இது 1.43% ஆகு ், இதில் 4.84.0 மெக்வடர ் குை்ைகக பகுதி 

0.06%  ட்டுவ  பங்களிக்கிறது. 

4.1.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ நில பயன்பொடு  ற்று ் நிலப்பரப்பில் நிரந்ைர அல்லது ைற்கொலிக 

 ொற்ற ். 

❖ சுரங்க குை்ைகக பகுதியின் நிலப்பரப்பில்  ொற்ற ் சுரங்கை்தின் 

ஆயுட்கொலைத்ின் முடிவில்  ொறு ். 

❖ கனரக வொகனங்கள் மசல்வைொல் ஏற்படு ் தூசி  ற்று ் சைை் ் 

கொரண ொக விவசொய நிலங்கள்  ற்று ்  க்கள் வசிக்கு ் இடங்களுக்கு 

ஏற்படு ் சிக்கல்கள். 

❖ குவொரிகளொல் க ய  ண்டலைத்ின் அழகியல் சூழல் சீரழிவு. 

❖  கழக் கொலங்களில்  ண் அள்ளுவைொல், அருகில் உள்ள நீரந்ிகலகளில் 

 ண் அரிப்பு  ற்று ் வண்டல் படிவு. 

❖ மவளிப்படு ் வவகலப் பகுதியில் இருந்து கழுவுவைொல் நீர ்ஓட்டை்தின் 

வண்டல். 
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4.1.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ சுரங்க மசயல்பொடு படிப்படியொக மைொகுதிகளில்  ட்டுப்படுை்ைப்படு ் 

 ற்று ் வைொண்டு ் இயந்திர ் படிப்படியொக வ ற்மகொள்ளப்படு ், 

வ லு ் பசுக  பகுதியின் கட்ட ் வொரியொன வ  ்பொடு வபொன்ற பிற 

குகறப்பு நடவடிக்கககளுடன், 

❖ குவொரிககளச ்சுற்றிலு ்  கழ நீர ்  வடிகொல்ககள அக ைை்ல்  ற்று ் 

 கழயின் வபொது நிலைை்டி நீரொல் ஏற்படு ் அரிப்கபை ் ைடுக்கவு ் 

 ற்று ் முன்ம ொழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்வவறு பயன்பொட்டிற்கொக 

புயல் நீகர வசகரிக்கவு ் குகறந்ை உயரை்தில் ஆக்கப்பூரவ் ொன 

இடைத்ில் ைடுப்பு அகண கட்டுைல். 

❖ பொதுகொப்பு வலயைத்ிற்குள் எல்கலயில் பசுக  பகுதி வ  ்பொடு. 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குவொரி வசமிக்கப்படு ் சிறிய அளவு ைண்ணீர ்

பசுக க்கு பயன்படுை்ைப்படு ். 

❖ பயன்படுைை்ப்படொை பகுதி, மவட்டப்பட்ட குவொரிகளின் வ ல் 

மபஞ்சுகள், பொதுகொப்புை் ைகட வபொன்றவற்றில் அடரை்்தியொன வைொட்ட ் 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ கருை்தியல் நிகலயில், குவொரியின் நில பயன்பொட்டு முகற பசுக   

பகுதி  ற்று ் ைற்கொலிக நீரை்்வைக்க ொக  ொற்றப்படு ். 

❖ அழகியல் அடிப்பகடயில், குவொரிகயச ் சுற்றியுள்ள இயற்கக 

ைொவரங்கள் ைக்ககவக்கப்படு ் (ஒரு இகடயகப் பகுதியில் அைொவது, 7.5 

மீ பொதுகொப்புை் ைகட  ற்று ் பிற பொதுகொப்பு வழங்கப்படுவது 

வபொன்றகவ) தூசி உமிழ்கவக் குகறக்க உைவு ். 

❖ கருை்தியல் நிகலயில் முகறயொன வவலிகள் அக க்கப்படு ், 

மபொது க்கள்  ற்று ் கொல்நகடகள் உள் நுகழவகைை் ைடுக்க 24  ணி 

வநரமு ் பொதுகொப்பு வபொடப்படு ். 

4.2 மண் சூழல் 

இை்திட்டை்தில் வ ல்  ண் அகற்றப்படொது. இருப்பினு ், சில 

மபொதுவொன ைணிப்பு நடவடிக்கககள் பின்வரு ் பிரிவுகளில் 

விவொதிக்கப்படுகின்றன. 

 



Page | 125  

 

4.2.1 மண் சுற்றுசச்ூழலில் எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

சுரங்க நடவடிக்கககளொல் பின்வரு ் பொதிப்புகள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன: 

❖ பொதுகொப்பு ைொவர உகறககள அகற்றுைல் 

❖ ைொவரங்ககள நிறுவுவைற்குப் மபொருைை் ற்ற நிலை்ைடிப் 

மபொருடக்ளின் மவளிப்பொடு 

4.2.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ ஓடு ் திகசதிருப்பல் - குவொரி வவகல மசய்யு ் பகுதிகளுக்குள் 

வ ற்பரப்பு ஓட்டங்கள் நுகழவகைை் ைடுக்க திட்ட எல்கலகயச ்சுற்றி 

கொரல்ண்ட் வடிகொல்கள் கட்டப்பட்டு, ைொவரங்கள் நிகறந்ை இயற்கக 

வடிகொல் பொகைகளில் மவளிவயற்றப்படு ், அல்லது அரிப்புக்கு எதிரொக 

உறுதிப்படுைை்ப்பட்ட பகுதி முழுவது ் விநிவயொகிக்கப்படு ் ஓட்ட ். 

❖ வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியு ் பகுதிகளில் இருந்து மவளிவயறு ் நீர ்

வண்டல் குளங்ககள வநொக்கி அனுப்பப்படு ். இகவ வண்டகலப் 

பிடிக்கின்றன  ற்று ் குவொரி ைளை்தில் இருந்து ஓட்ட ் 

மவளிவயற்றப்படுவைற்கு முன்பு இகடநிறுை்ைப்பட்ட வண்டல் 

சுக ககளக் குகறக்கின்றன. வண்டல் குளங்கள் ஓடுைல், 

ைக்ககவக்கு ் வநர ்  ற்று ்  ண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பகடயில் வடிவக க்கப்பட வவண்டு ். விரு ்பிய முடிகவ 

அகடய மைொடரச்ச்ியொன வண்டல் குளங்ககள வழங்க வவண்டிய 

அவசிய ் இருக்கலொ ். 

❖ ைொவரங்ககளை் ைக்ககவை்ைல் - முடிந்ைவகர ைளை்தில் இருக்கு ் 

ைொவரங்ககளை் ைக்ககவக்கவு ் அல்லது மீண்டு ் நடவு மசய்யவு ். 

❖ கண்கொணிப்பு  ற்று ் பரொ ரிை்ைல் -  கழக்கொலை்தில் குறிப்பொக 

குறிப்பிட்டபடி மசயல்படு ் வககயில் அரிப்பு கட்டுப்பொட்டு 

அக ப்புகளின் வொரொந்திர கண்கொணிப்பு  ற்று ் தினசரி பரொ ரிப்பு 
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4.3 நீர் சூழல் 

இந்ை திட்டை்திற்கொன ம ொை்ை நீர ்வைகவ 5.5 KLD ஆகு ். முைலில் மவளி 

நிறுவனங்களில் இருந்து ைண்ணீர ்மபறப்படு ். பின்னர ்சுரங்க குழி ச ்ப்பில் 

வசகரிக்கப்படு ்  கழநீர ் இைற்கு பயன்படுை்ைப்படு ். திட்டை்தில் இருந்து 

உற்பை்தி மசய்யப்படு ் உள்நொட்டு கழிவுநீர,் ஊறகவக்கு ் குழிகள் 

ஏற்பொடுகளுடன் மசப்டிக் வடங்கில் வசகரிக்கப்படு ். இந்ை குவொரியில் 

குப்கப கிடங்குகள் இல்கல. கிகடக்கக்கூடிய ைகவல்கள்  ற்று ் புவி 

இயற்பியல் ஆய்வுகளின் அடிப்பகடயில், திட்டப் பகுதி வ ொச ொன நிலைை்டி 

நீர ் திறன் மகொண்டைொகக் கருைப்படுகிறது என்று ஆய்வு முடிவு மசய்ைது. 

ைவிர, சுரங்கப் பகுதி கடின ொன கசச்ிை ொன பொகறககளக் மகொண்டுள்ளது, 

சுரங்கை்திற்குள் மபரிய நீர ்கசிவு எதிரப்ொரக்்கப்படவில்கல. 

4.3.1 எதிர்பாரத்்த தாக்கம் 

நீர ்  ொசுபொட்டின் முக்கிய ஆைொரங்கள் மபொதுவொக சுரங்க ்  ற்று ் 

அைனுடன் மைொடரப்ுகடய மசயல்பொடுகளுடன் மைொடரப்ுகடயகவ: 

❖ வொகனங்ககள கழுவுவைொல் கழிவு நீகர உருவொக்குைல் 

❖ வ ற்பரப்பு மவளிப்பொடு அல்லது வவகல மசய்யு ் பகுதிகளிலிருந்து 

கழுவுைல் 

❖ வீடட்ு கழிவுநீர ்

❖ திட்டப் பகுதியில் வடிகொல் பொகையில் இகடயூறு 

❖ சுரங்க  குழி நீர ்மவளிவயற்ற ் 

❖ குை்ைகக பகுதியின் கீழ்பகுதியில் பருவ கழயின் வபொது வண்டல் 

சுக  அதிகரிப்பு 

❖ இது ஒரு சுரங்கை ் திட்ட ொக இருப்பைொல், மசயல்முகற கழிவுகள் 

இருக்கொது. இயந்திரங்ககள கழுவுவைொல் ஏற்படு ் கழிவுகள் 

எண்மணய்  ற்று ் கிரீஸ், இகடநிறுை்ைப்பட்ட திடப்மபொருடக்கள 

மவளிவயற்று ் 

❖ வைய்க்கி கவக்கு ்  மைொட்டியிலிருந்து மவளிவயறு ் கழிவுநீர ்நிலைை்டி 

நீர ் ட்டை்தில் ஊடுருவி அகை  ொசுபடுை்துகிறது 

❖ சுரங்க ் கொரண ொக வ ற்பரப்பு வடிகொல் பொதிக்கப்படலொ ் 

❖ நீகர உறிஞ்சுவது நீர ்அட்டவகண குகறவைற்கு வழிவகுக்கு ் 
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❖ முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் நீர ் விற்பகனயொளரக்ளிடமிருந்து 5.5 KLD 

ைண்ணீகரப் மபறுவைொல், அது குைை்கக பகுதியில் பிரிைம்ைடுை்ைல் 

கட்டக ப்புககள உருவொக்குவைன் மூல ் ைண்ணீகர எடுக்கொது. எனவவ, 

குை்ைகக பகுதிக்கு அடியில் உள்ள நீரந்ிகலககள இை்திட்ட ் 

குகறக்கொது.  

4.3.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ உை்வைச சுரங்க குை்ைகக பகுதியில்  கழ நீர ் வடிகொல் அக ப்பு 

 ற்று ் தீரவ்ு மைொட்டி கட்டப்படு ்.  கழ நீர ்  வடிகொல் மசட்டில்லிங் 

மைொட்டியுடன் இகணக்கப்படு ்  ற்று ் வண்டல் மைொட்டிகளில் 

வண்டல் சிக்கி, மைளிவொன நீர ்  ட்டுவ  இயற்கக வடிகொல்க்கு 

மவளிவயற்றப்படு ். 

❖ சுரங்கக் குழிகளில் இருந்து  கழநீர ்ச ்ப்பில் வசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 

10 மீ x 3 மீ பரப்பு நீரை்்வைக்கை் மைொட்டிக்கு ப ்ப் மசய்யப்பட்டு, 

இகடநிறுை்ைப்பட்ட திடப்மபொருள்கள் ஏவைனு ் இருந்ைொல் 

அகற்றப்படு ். இந்ை வசகரிக்கப்படு ் ைண்ணீர,் தூசிகய 

அடக்குவைற்கு ், தூசி உருவொகக்கூடிய இடங்களுக்கு ், பசுக  

 ண்டலை்கை வளரப்்பைற்கு ் நியொய ொன முகறயில் 

பயன்படுைை்ப்படு ். முன்ம ொழிபவர ் கழநீர ்வசகரிப்பு அக ப்பின் 

ஒரு பகுதியொக  கழநீகர வசகரிை்து நீதிை்துகறயில் 

பயன்படுை்துவொர.் 

❖ மபஞ்சுகள் உள் சரிவுகளுடன் வழங்கப்படு ்  ற்று ் வடிகொல்  ற்று ் 

கொல்வொய்களின் அக ப்பு மூல ்,  கழ நீர,் கட்டுப்பொடற்ற நீரின் 

இறக்கை்ைொல் எழு ் அரிப்பு  ற்று ் நீர ் வைக்கை்தின் விகளவுககள 

குகறக்க சுற்றியுள்ள வடிகொல்களில் இறங்க அனு திக்கப்படு ். 

❖ வசகரிக்கப்படு ் நீர,் புயலின் வபொது தூசிகய அடக்குவைற்கு ், 

சுரங்கங்களுக்குள் பசுக  பகுதி வ  ்பொட்டிற்கு ் மீண்டு ் 

பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖ எண்மணய்கள்  ற்று ் கிரீஸ்ககள அகற்ற இகட றிக்கு ் 

மபொறிகள்/எண்மணய் பிரிப்பொன்கள் நிறுவப்படு ். டிப்பர ்வொஷ்-டவுன் 

வசதி  ற்று ் இயந்திர பரொ ரிப்பு முற்றை்தில் இருந்து ைண்ணீர,் அைன் 
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 றுபயன்பொட்டிற்கு முன் இகட றிக்கு ் மபொறிகள்/எண்மணய் 

பிரிப்பொன்கள் வழியொக அனுப்பப்படு ். 

❖  கழக்கொலங்களில் இகடநிறுை்ைப்பட்ட திடப்மபொருடக்கள 

நிகலநிறுை்துவைற்கு உைவ, மிைக்கு ் அல்லது உகறைல் முகவரக்ள் 

பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖ குவொரி குழி நீர ்  ற்று ் அருகிலுள்ள கிரொ ங்களின் நிலை்ைடி நீர ்

ஆகியவற்றின் நிலை்ைடி நீரின் ைர ் குறிை்து அவ்வப்வபொது (6 

 ொைங்களுக்கு ஒருமுகற) ஆய்வு நடை்ைப்படு ். 

❖ ML இல் வழங்கப்படு ் ைள அலுவலக ்  ற்று ் சிறுநீர ்கழிப்பகறகள் / 

கழிப்பகறகளில் இருந்து வீடட்ு கழிவுநீர ் மசப்டிக் வடங்கில் 

மவளிவயற்றப்படுகிறது, அகைை் மைொடரந்்து ஊறகவக்கு ் குழிகள். 

❖ சுரங்கை்தில் இருந்து மவளிவயறு ் கழிவு நீர,் தூசிகய 

அடக்குவைற்கு ்,  ரங்ககள வளரப்்பைற்கு ் பயன்படுை்துவைற்கு 

முன், மைொட்டிகளில் சுை்திகரிக்கப்படு ். 

❖ பருவ கழக்கு முன்னு ் பின்னு ்  ண் அகற்று ் பணி 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ திறந்ைமவளி கிணறு, ஆழ்துகள கிணறுகள்  ற்று ் வ ற்பரப்பு நீர ்

ஆகியவற்றில் உள்ள நீரின் ைரைக்ை (6  ொைங்களுக்கு ஒருமுகற) 

மைொடரந்்து கண்கொணிை்ைல்  ற்று ் பகுப்பொய்வு மசய்ைல். 

4.4 காற்று சூழல் 

திறந்ைமவளி சுரங்கை்ைொல் கொற்றில் பரவு ் துகள்கள் முக்கிய கொற்று 

 ொசுபொடு ஆகு ். சுரங்க நடவடிக்கக ஜொக் வெ ர ்துகளயிடுைல், மவடிை்ைல், 

வைொண்டு ் இயந்திர ், ஏற்றுைல்  ற்று ் வபொக்குவரை்து மூல ் 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.4.1 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் இருந்து எதிர்பாரக்்கப்படும் 

தாக்கம் 

❖ வைொண்டு ் இயந்திர ் துகளயிடுைல், மவடிைை்ல்  ற்று ் 

மபொருடக்ளின் வபொக்குவரை்து, குறிப்பிட்ட மபொருள் (PM), சல்பர ் கட 

ஆக்கசடு வபொன்ற வொயுக்கள், வொகன மவளிவயற்றை்திலிருந்து 
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கநட்ரஜன் ஆக்கசடுகள் வபொன்ற பல்வவறு நிகலகளில் சுரங்கை்தின் 

வபொது முக்கிய கொற்று  ொசுபொடுகள் உள்ளன. 

❖ மவடிமபொருளின் முழுக யற்ற மவடிப்பினொல் ஏற்படு ் நசச்ு 

வொயுக்கள் சில வநரங்களில் கொற்கற  ொசுபடுை்ைலொ ். 

❖ சுரங்க நடவடிக்கககளில் இருந்து மவளிவயறு ் பறக்கு ் தூசி, 

சிகைவுறு ் தூசிக்கு வநரடியொக மவளிப்படு ் சுரங்கை் 

மைொழிலொளரக்ள் மீது விகளகவ ஏற்படுை்ைக்கூடு ். 

❖ அவை வநரை்தில், கொற்றில் பரவு ் தூசி நீண்ட தூர ் பயணிை்து சுரங்க 

குை்ைகக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிரொ ங்களில் குடிவயறலொ ். 

4.4.2 உமிழ்வு மதிப்பீடு  

மசௌல்யொ  ற்று ் பலர,் 2001 உருவொக்கிய மைொடரப்ுகடய அனுபவ 

சூை்திரங்ககளப் பயன்படுை்தி மவவ்வவறு சுரங்க நடவடிக்கககளின் 

விகளவொக உமிழ்வு  திப்பிடப்படுகிறது. SPM, SO2  ற்று ் NOX உமிழ்வு 

 திப்பீட்டிற்குப் பயன்படுை்ைப்படு ் ச ன்பொடுகள் அட்டவகண 4.1 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண 4.1 ஒட்டுபமாத்த சுரங்கத்திலிருந்து உமிழ்வு 
விகிதத்திற்கான அனுபவ சூத்திரம் 

 மாசுபடுத்தும் மூல 
வகக 

அனுபவச ்
சமன்பாடு 

அளவுருக்கள் 

ம ொைை் 
சுரங்க ் 

SPM பகுதி E=[u0.4a0.2{9.7+ 

0.01p+b/(4+0.3b)}] 

u = கொற்றின் 
வவக ்(m/s); p = 

கனி  உற்பைத்ி 
(Mt/yr); b = அதிக 
சுக  ககயொளுைல் 
(Mm3/yr); a = 

குை்ைகக 
பகுதி(கிமீ2); E = 

உமிழ்வு விகிை ்(g/s). 

ம ொைை் 
சுரங்க ் 

SO2 பகுதி E=a0.14{u/(1.83+0.93u)} 

[{p/(0.48+0.57p)} 

+{b/(14.37+1.15b)}] 

u = கொற்றின் 
வவக ்(m/s); p = 

கனி  உற்பைத்ி 
(Mt/yr); b = அதிக 
சுக  ககயொளுைல் 
(Mm3/yr); a = 

குை்ைகக 
பகுதி(கிமீ2); E = 

உமிழ்வு விகிை ்(g/s). 



Page | 130  

 

ம ொைை் 
சுரங்க ் 

NOX பகுதி E=a0.25{u/(4.3+32.5u)} 

[1.5p+{b/(0.06+0.08b)}] 

u = கொற்றின் 
வவக ்(m/s); p = 

கனி  உற்பைத்ி 
(Mt/yr); b= அதிக 
சுக  ககயொளுைல் 
(Mm3/yr); a = 

குை்ைகக 
பகுதி(கிமீ2); E = 

உமிழ்வு விகிை ்(g/s). 

அனுபவ சூை்திரைக்ைப் பயன்படுைத்ி இவ்வொறு கணக்கிடப்படு ் 

உமிழ்வு விகிை ் AERMOD  ொடலிங்கில் உள்ளடீுகளில் ஒன்றொகப் 

பயன்படுைை்ப்படுகிறது. ஒட்டும ொைை் சுரங்கை்திற்கொன SPM உமிழ்வு 

கணக்கீடு  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்ககககளக் கருை்தில் 

மகொள்ளொைைொல், சரியொன கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கககள் 

பின்பற்றப்படுவகை  னதில் கவை்து PM10 இன் வழிைவ்ைொன்றலுக்கு SPM 

 திப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கு எடுக்கப்படுகிறது. PM10 உமிழ்வு விகிை ் SPM 

உமிழ்வில் 52% ஆகு ் பின்னணியில் SPM  திப்பீட்டில் இருந்து மபறப்பட்டது 

என்பகைக் கவனைத்ில் மகொள்ள வவண்டு ். PM10, SO2  ற்று ் NOX உமிழ்வு 

முடிவுகள் அட்டவகண 4.2 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண 4.2 மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு மாசுபடுத்தும் 
கணக்கிடப்பட்ட 

மதிப்பு (g/s) 

மீ 2 இல் 
குத்தகக 

பகுதி 

கணக்கிடப்பட்ட 
மதிப்பு (g/s/m2) 

ம ொைை் 
சுரங்க ் 

PM10 0.03583971 48400 
7.4049E-07 

ம ொைை் 
சுரங்க ் 

PM2.5 0.022799546 48400 
4.7107E-07 

ம ொைை் 
சுரங்க ் 

SOx 0.013131574 48400 
2.7131E-07 

ம ொைை் 
சுரங்க ் 

NOX 0.019151675 48400 
3.957E-07 

 

4.4.2.1 கணக்கீடு மற்றும் மாதிரி விவரங்களின் கட்டகமப்பு 

வ ற்கூறிய உள்ளடீுககளப் பயன்படுை்துவைன் மூல ், குவொரி 

நடவடிக்கககளின் கொரண ொக ைகர  ட்ட மசறிவுகள் (GLC) சுற்றுப்புற 

கொற்றின் ைர ்  ற்று ் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படு ் ைொக்கை்தின் அதிகரிப்பு 
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மசறிவு ஆகியவற்கற அறிய  திப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்பிகளின் மீது கொற்று 

 ொசுபடுை்திகளின் விகளவு  ொசுபடுை்திகளின் மசறிவு  ற்று ் 

வளி ண்டலை்தில் அவற்றின் பரவல் ஆகியவற்றொல் பொதிக்கப்படுகிறது.  

கொற்றின் ைர  ொதிரியொக்க ் என்பது கொற்று  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு 

நடவடிக்கககளின் முன்னறிவிப்பு, திட்டமிடல்  ற்று ்  திப்பீடு 

மசய்வைற்கொன ஒரு முக்கிய ொன கருவியொகு ், வ லு ்  ொசுக் 

கட்டுப்பொட்டுை் வைகவககள ஒழுங்குபடுை்து ் ைரநிகலககளப் பூரை்்தி 

மசய்வைற்கு ்  ற்று ் குவொரி நடவடிக்கககளொல் ஏற்படு ் பொதிப்கபக் 

குகறப்பைற்கொன ைணிப்பு நடவடிக்ககககளப் பயன்படுை்துவைற்கு ் 

ஆகு ். சஸ்மபண்டட் பொரட்்டிகுவலட் வ ட்டர ்(SPM) குவொரி நடவடிக்கககளின் 

வபொது ஏற்படு ் முக்கிய  ொசுபொடு ஆகு ். வபொக்குவரை்தின் வபொது 

வைொண்டு ் இயந்திர ், துகளயிடுைல், மவடிைை்ல், ஏற்றுைல்  ற்று ் 

வொகனங்களின் இயக்க ்  ற்று ் கொற்றின் வவக ், கொற்றின் திகச, 

மவப்பநிகல,  கழப்மபொழிவு, ஈரப்பை ்  ற்று ் வ க மூட்ட ் வபொன்ற 

வொனிகல அளவுருக்கள் ஆகியவற்றின் ைொக்கங்கள் கணிப்பில் அடங்கு ். 

திட்டை் ைளைக்ைச ்சுற்றி 10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள பல்வவறு இடங்களில் 

உள்ள ஒவ்மவொரு ஏற்பியிலு ் சுற்றுப்புறக் கொற்றுச ் சூழலில் ஏற்படு ் 

ைொக்கைக்ையு ், திட்ட ைளை்தில் அதிகபட்ச ொக அதிகரிக்கு ் GLCஐயு ் 

கணிக்க இந்ை  ொதிரி பயன்படுைை்ப்பட்டது. புள்ளிவிவரங்கள் 4.1- 4.4 இல் 

உள்ள அகனை்து முன்கணிப்பு  ொதிரிகளு ் PM2.5, PM10, SO2, NOX 

ஆகியவற்றின் அதிகபட்ச மசறிவுககளயு ், குகறந்ை  ற்று ் மிை ொன 

கொற்றின் வவக ் கொரண ொக முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் 

உள்ள பறக்கு ் தூசிகயயு ் கொட்டுகிறது. 

4.4.2.2 அதிகரிக்கும் பசறிவு மாடலிங் 

 கொற்றில் பரவு ் துகள்களொன PM10  ற்று ் PM2.5 ஆகியகவ குவொரிகள், 

வபொக்குவரை்து  ற்று ் மவளிப்படு ் பகுதிகளின் கொற்று அரிப்பு  ற்று ் 

வைொண்டு ் இயந்திர ்  ற்று ் ஏற்றுைல் கருவிகள்  ற்று ் வொகனங்கள் 

ஓட்டுவைொல் சல்பர ் கட ஆக்கசடு (SO2)  ற்று ் கநட்ரஜன் ஆக்கசடுகள் 

(NOx) மவளிவயற்றப்படுகின்றன. சுரங்கச ் மசயல்பொட்டினொல் ஏற்படு ் 

குறிப்பிடை்ைக்க கொற்று  ொசுபொடுகள், திட்டப் பகுதியிலு ் அகைச ்
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சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற கொற்றுச ் சூழலிலு ் வ ொச ொன ைொக்கைக்ை 

ஏற்படுை்து ். 

திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் உள்ள குவொரி 

நடவடிக்கககளொல் எதிரப்ொரக்்கப்படு ் அதிகரிக்கு ் மசறிவு  ற்று ் 

உமிழ்வுகளின் நிகர அதிகரிப்பு, AERMOD ம ன்மபொருகளப் பயன்படுைத்ி 

திறந்ை குவொரி மூல  ொதிரியொக்க ் மூல ் கணிக்கப்படுகிறது  ற்று ் 

முன்ம ொழியப்பட்ட ைளை்தில் கண்கொணிக்கப்பட்ட அடிப்பகட வரி 

ைரவுகளில் கொற்று  ொசுபடுை்திகளின் அதிகரிப்பு  திப்புகள் வசரக்்கப்பட்டன. 

அட்டவகணகள் 4.3 - 4.6  இல் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி  ொசுபடுைத்ிகளின் ம ொை்ை 

GLC.  

4.4.2.3 மாதிரி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) இன் திட்டத்திற்குப் பிந்கதய பசறிவுகள் 

அட்டவகண 4.3-4.6 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண 4.3 PM2.5  இன் அதிகரிப்பு & விகளவு GLC 

 

குறியீ
டு 

கமய
ப் 

பகுதி
க்கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

திகசயி
ல் 

PM2.5பசறிவுகள்(µg

/m3) 

காற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுதல் 

(60μg/m3) 

மாற்றத் 

தின் 

அளவு (%) 

முக்கியத்
துவம் 

அடி
த்த
ளம் 

வரி 

கணி
க்கப்ப
ட்டது 

பமா
த்தம் 

AAQ1 -- -- 19.0 10.4 29.4 

ை
ரை
்தி
ற்
கு

 கீ
வழ

 

 

54.74 
கு
றி
ப்
பி
ட
ை
்ை
க்
க
து

 அ
ல்
ல

 
AAQ2 2.50 மைற்கு 17.3 0.5 17.8 2.89 

AAQ3 2.90 
மைன்
வ ற்கு 

18.8 0 18.8 0.00 

AAQ4 3.40 
மைன்
வ ற்கு 

16.4 0 16.4 0.00 

AAQ5 4.32 
மைன்
வ ற்கு 

16.1 0 16.1 0.00 

AAQ6 3.80 

மைன்
கிழக்
கு 

23.9 0.5 24.4 2.09 

AAQ7 4.00 வடக்கு 16.3 0.5 16.8 3.07 

AAQ8 2.30 
வடகி
ழக்கு 

17.9 5 22.9 27.93 
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படம் 4.1 PM2.5 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்படட்து 
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படம் 4. 2 PM10 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்படட்து 



Page | 135  

 

 

 

படம் 4.3 SO2 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்படட்து 
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படம் 4.4 NOX இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்படட்து. 
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அட்டவகண 4.4 PM 10இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விகளவு Glc 
கு

றி
யீ

டு
 

கமயப் 

பகுதிக்
கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

திகச PM10பசறிவுகள் (µg/m3) காற்றி
ன் தரத் 

தரத்துட
ன் 

ஒப்பிடு
தல் 

(100μg/m
3) 

மாற்றத்
தின் 

அளவு (%) 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

அடித்த
ளம் 

வரி 

கணிக்க
ப்பட்டது 

ப
ம

ாத்
த

ம்
 

AAQ1 -- -- 37.0 16.3 53.3 

ை
ரை
்தி
ற்
கு

 கீ
வழ

 

44.05 

கு
றி
ப்
பி
ட
ை
்ை
க்
க
து

 அ
ல்
ல

 

AAQ2 2.50 மைற்கு 35.0 1 36.0 2.86 

AAQ3 2.90 
மைன்வ 
ற்கு 36.8 0 36.8 0.00 

AAQ4 3.40 
மைன்வ 
ற்கு 34.3 0 34.3 0.00 

AAQ5 4.32 
மைன்வ 
ற்கு 29.8 0 29.8 0.00 

AAQ6 3.80 
மைன்கிழ
க்கு 

41.2 1 42.2 2.43 

AAQ7 4.00 வடக்கு 34.6 0.5 35.1 1.45 

AAQ8 2.30 
வடகிழக்
கு 

34.8 5 39.8 14.37 

அட்டவகண 4.5 SO2 இன் அதிகரிப்பு & விகளவு GLC 

கு
றி

யீ
டு

 

கமய
ப் 

பகுதி
க்கா

ன 

தூரம் 

(கிமீ) 

தி
க

ச
 

SO2 பசறிவுகள்(µg/m3) காற்றி
ன் தரத் 

தரத்துட
ன் 

ஒப்பிடு
தல் 

(80 

μg/m3) 

மாற்றத்
தின் 

அளவு 

(%) 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

அடித்த
ளம் 

வரி 

கணிக்கப்ப
ட்டது 

பமாத்
தம் 

AAQ1 -- -- 9.9 5.9 15.8 

ை
ரை
்தி
ற்
கு

 கீ
வழ

 

59.60 

கு
றி
ப்
பி
ட
ை
்ை
க்
க

து
 அ
ல்
ல

 

AAQ2 2.50 மைற்கு 7.6 0.5 8.1 6.58 

AAQ3 2.90 
மைன்வ 
ற்கு 

9.1 0 9.1 0.00 

AAQ4 3.40 
மைன்வ 
ற்கு 

6.7 0 6.7 0.00 
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AAQ5 4.32 
மைன்வ 
ற்கு 

6.6 0 6.6 0.00 

AAQ6 3.80 
மைன்கி
ழக்கு 

10.2 0.5 10.7 4.90 

AAQ7 4.00 வடக்கு 8.0 0.1 8.1 1.25 

AAQ8 2.30 
வடகிழ
க்கு 

8.3 1 9.3 12.05 

அட்டவகண 4.6 NOX இன் இன்கிரிபமன்டல் & ரிசல்டன்ட் GLC 

ந
ிக

ல
ய

 

கு
றி

யீ
டு

 

கமய
ப் 

பகுதிக்
கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

தி
க

ச
 

NOx பசறிவுகள்(µg/m3) காற்றின் 

தரத் 

தரத்துட
ன் 

ஒப்பிடுத
ல் 

(80 μg/m3) 

மாற்ற
த்தின் 

அளவு 

(%) 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

அடித்த
ளம் 

 

கணிக்கப்
பட்டது 

பமா
த்த
ம் 

AAQ1 -- -- 19.0 8.6 27.6 

ை
ரை
்தி
ற்
கு

 கீ
வழ

 

45.26 

கு
றி
ப்
பி
ட
ை
்ை
க்
க
து

 அ
ல்
ல

 

AAQ2 2.50 மைற்கு 16.8 0.5 17.3 2.98 

AAQ3 2.90 
மைன்
வ ற்கு 

17.9 0 17.9 0.00 

AAQ4 3.40 
மைன்
வ ற்கு 

16.0 0 16 0.00 

AAQ5 4.32 
மைன்
வ ற்கு 

15.8 0 15.8 0.00 

AAQ6 3.80 
மைன்கி
ழக்கு 

22.6 0.5 23.1 2.21 

AAQ7 4.00 வடக்கு 14.8 0.1 14.9 0.68 

AAQ8 2.30 
வடகிழ
க்கு 

17.0 1 18 5.88 

       

ஒட்டும ொை்ை மசறிவு  திப்புகள், அைொவது, அகனை்து ஏற்பி 

இடங்களிலு ்  ொசுபடுை்ைலின் பின்னணி + அதிகரிக்கு ் மசறிவு ஆகியகவ 

பயனுள்ள ைணிப்பு நடவடிக்கககள் இல்லொ ல் பரிந்துகரக்கப்பட்ட NAAQ 

வர ்புகளுக்குள் உள்ளன. ைகுந்ை ைணிப்பு நடவடிக்ககககள 

வ ற்மகொள்வைன் மூல ், வளி ண்டலைத்ில் உள்ள  ொசு அளவுககள வ லு ் 

கட்டுப்படுைை்லொ ். 



Page | 139  

 

4.4.3 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

 துகளயிடுதல் 

மூலை்திலுள்ள தூசிகயக் கட்டுப்படுைை், ஈர ொன துகளயிடல் பயிற்சி 

மசய்யப்படு ். ைண்ணீர ் பற்றொக்குகற உள்ள இடங்களில், டிரில்-வெொல் 

கொலரின் வொயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உலர ்துகளயிடுவைற்கு மபொருை்ை ொன 

வடிவக க்கப்பட்ட தூசி வைொண்டு ் இயந்திர ் வழங்கப்படு ். 

ஈரமான துகளயிடுதலின் நன்கமகள் 

❖ இந்ை அக ப்பில் தூசி அைன் உருவொக்கை்திற்கு அருகில் 

அடக்கப்படுகிறது. தூசி அடக்குமுகற மிகவு ் பயனுள்ளைொக இருக்கு ் 

 ற்று ் மைொழில் வசதி  ற்று ் ஆவரொக்கியை்தின் பொரக்வயில் 

பணிசச்ூழல் வ  ்படுை்ைப்படு ். 

❖ தூசி இல்லொை வளி ண்டலை்ைொல், இன்ஜின், க ்ப்ரசர ்வபொன்றவற்றின் 

ஆயுள் அதிகரிக்கு ். 

❖ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கு ். 

❖ துரப்பணை்தின் ஊடுருவல் விகிை ் அதிகரிக்கப்படு ்.தூசி இல்லொை 

வளி ண்டலை்தின் மைரிவுநிகல வ  ்படுை்ைப்படு ், இைன் விகளவொக 

பொதுகொப்பொன வவகல நிகலக கள் ஏற்படு ். 

இழுத்து பசல்லும்  சாகல மற்றும் பபாக்குவரத்து 

❖ வபொக்குவரை்தின் வபொது தூசி உருவொகொ ல் இருக்க ஒரு நொகளக்கு 

இரண்டு முகற இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகளில் ைண்ணீர ்

மைளிக்கப்படு ். 

❖ மபொருள் வபொக்குவரை்து பகல் வநரை்தில் வ ற்மகொள்ளப்படு ்  ற்று ் 

மபொருள் ைொரப்ொய் மகொண்டு மூடப்பட்டிருக்கு ். 

❖ தூசி உருவொகுவகைை் ைவிரப்்பைற்கொக, டிப்பரக்ளின் வவக ் 20 

கிமீ/ ணிக்கு < 20 கிமீ/ ணிக்கு  ட்டுப்படுை்ைப்படு ். 

❖ இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகள்  ற்று ் ஏற்று ் இடங்களில் ைண்ணீர ்

மைளிைை்ல் ஒரு நொகளக்கு இரண்டு முகற வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ வொயு  ொசுபொட்டின் முக்கிய ஆைொர ் ைொதுப் வபொக்குவரை்துக்கு 

பயன்படுைை்ப்படு ் வொகன ் ஆகு ்; எனவவ, இயந்திரங்களின் 

வொரொந்திர பரொ ரிப்பு எரிப்பு மசயல்முகறகய வ  ்படுை்துகிறது 

 ற்று ்  ொசுபொட்கடக் குகறக்கிறது. 
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❖ உவலொக ் இல்லொை இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகள் பயன்பொட்டுக்கு 

வரு ் முன் வொரந்வைொறு ் சுருக்கப்படு ். 

❖ கசிவு ஏற்படொ ல் இருக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பொர ் ஏற்றுவது 

ைவிரக்்கப்படு ். 

❖ அகனை்து வபொக்குவரை்து வொகனங்களு ் மசல்லுபடியொகு ் PUC 

சொன்றிைழ் கவை்திருப்பது உறுதி மசய்யப்படு ். 

❖ இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகள்  ற்று ் சரவ்ீஸ் சொகலகள் ைளரவ்ொன 

மபொருடக்ள் குவிந்துள்ளகை அகற்ற ைரப்படுை்ைப்படு ். 

 பசுகம பகுதி 

❖ டிரொக்டரக்ள்/டிப்பரக்ளின் இயக்கை்ைொல் தூசி உருவொகுவகைை் ைடுக்க, 

சுரங்கப் பொகைகள் முழுவது ்  ரங்ககள நடுைல்  ற்று ் சுரங்கப் 

பொகைககள வழக்க ொன ைர ் பிரிை்ைல் ஆகியகவ 

நகடமுகறப்படுைை்ப்படு ். 

❖ திட்ட இடை்கைச ் சுற்றி வபொது ொன அகலை்தில் பசுக ப் பகுதி 

உருவொக்கப்படு ். 

பதாழில் ஆபராக்கியம் 

❖ மைொழிலொளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படு ்  ற்று ் அவற்றின் 

பயன்பொடு கண்டிப்பொக கண்கொணிக்கப்படு ். 

❖ அகனை்து சுரங்கை் மைொழிலொளரக்ள்  ற்று ் டிப்பர ்

ஓட்டுநரக்ளிகடவய தூசி முகமூடிகள் அணிவைன் முக்கியை்துவ ் 

குறிைை் விழிப்புணரக்வ உறுதிப்படுைை் ஆண்டுவைொறு ்  ருை்துவ 

பரிவசொைகன, பயிற்சி  ற்று ் பிரசச்ொர ் ஏற்பொடு மசய்யப்படு ். 

❖ முன்பமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்கககளின் பசயல்திறகன 

மதிப்பிடுவதற்கு ஒவ்பவாரு ஆறு மாதங்களுக்கும் சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு நடத்தப்படும். 

4.5 இகரசச்ல் சூழல் 

ஒலி  ொசுபொடு முக்கிய ொக டிரக்குகள்  ற்று ் HEMM துகளயிடுைல், 

மவடிைை்ல்  ற்று ் ஓட்டுைல் வபொன்ற மசயல்பொடுகளொல் ஏற்படுகிறது. திட்டப் 

பகுதிக்கு அருகொக யில்  னிைக் குடிவயற்ற ் இல்லொைைொல், இந்ை 

நடவடிக்கககளொல் இந்ைப் பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு எந்ைப் பிரசக்னயு ் 

ஏற்படொது. மவடிைை்ல்  ற்று ் க ்ப்ரசர ்மசயல்பொடு (துகளயிடுைல்)  ற்று ் 
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வபொக்குவரை்து நடவடிக்கககள் ஆகியவற்கறக் கருைத்ில் மகொண்டு 

இகரசச்ல்  ொதிரியொக்க ் வ ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

இந்ை முக்கிய சைை்ை்கை உருவொக்கு ் ஆைொரங்கள் கொரண ொக 

வவகல மசய்யு ் குழிகயச ் சுற்றியுள்ள பல்வவறு தூரங்களில் இகரசச்ல் 

அளகவக் கணக்கிடுவைற்கொன கணிப்புகள் வ ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளன. 

சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அளவுகளில் ஏற்படு ் ைொக்கை்கை 

 திப்பிடுவைற்கு இகரசச்ல்  ொதிரியொக்க ் வ ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 ொதிரியின் அடிப்பகட நிகழ்வு ஒலியின் வடிவியல் ைணிப்பு ஆகு ். 

ஒரு புள்ளியில் சை்ை ் வகொள அகலககள உருவொக்குகிறது, அகவ 

மூலை்திலிருந்து கொற்றின் வழியொக 1,100 அடி/வி வவகை்தில் பரவுகின்றன, 

முைல் அகல கொலப்வபொக்கில் எப்வபொது ் அதிகரிை்து வரு ் வகொளைக்ை 

உருவொக்குகிறது. அகல பரவு ்வபொது, குறிப்பிட்ட அளவு ஆற்றல் வகொளை்தின் 

பரப்பளவில் பரவுவைொல் சைை்ை்தின் தீவிர ் குகறகிறது.  ொதிரியின் 

அனு ொன ் புள்ளி மூல உறகவ அடிப்பகடயொகக் மகொண்டது. அைொவது, 

ஒவ்மவொரு இரட்டிப்பு தூரை்திற்கு ் இகரசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) 

குகறக்கப்படுகிறது. 

ஒவர  ொதிரியொன இழப்பு இல்லொை ஊடக ் மூல ் அகரக்வகொள ஒலி 

அகல பரவலுக்கு, முைல் மகொள்ககயின் அடிப்பகடயில் கணிை  ொதிரிகயப் 

பயன்படுை்தி மவவ்வவறு ஆைொரங்களில் பல்வவறு இடங்களில் இகரசச்ல் 

அளகவ  திப்பிடலொ ். 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

விரிவாக்கம்:  

Lp1 & Lp2 என்பது மூலை்திலிருந்து r1  ற்று ் r2 மைொகலவில் அக ந்துள்ள 

புள்ளிகளில் ஒலி அளவுகள் 

Ae1,2 என்பது சுற்றுசச்ூழலின் கொரண ொக ஏற்படு ் அதிகப்படியொன 

வைய் ொன ் ஆகு ். அகனை்து ஆைொரங்களின் ஒருங்கிகணந்ை விகளகவ 

 டக்ககக் கூட்டல் மூல ் பல்வவறு இடங்களில் தீர ்ொனிக்க முடியு ். 

Lp பமாத்தம் = 10 பதிவு {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 
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4.5.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

பசுக  பகுதி கொரண ொக குகறைல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. 

 ொதிரிக்கு வைகவயொன உள்ளடீுகள்: 

• ஆைொர ைரவு 

• ஏற்பி ைரவு 

• குகறப்பு கொரணி 

சுரங்க மசயல்பொட்டில் பயன்படுைை்ப்படு ் அகனை்து இயந்திரங்கள் 

 ற்று ் மசயல்பொடுககள கணக்கில் எடுை்துக்மகொண்டு மூல ைரவு 

கணக்கிடப்பட்டது. இது அட்டவகண 4.7 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண 4.7 இயந்திரங்களால் உற்பத்தி பசய்யப்படும் பசயல்பாடு 

மற்றும் ஒலி நிகல 

வரிகச 

எண் 

இயந்திரம் / 

பசயல்பாடு 

சுற்றுசச்ூழல் 

மீதான தாக்கம் 

மூலத்திலிருந்து 50 அடி 

உயரத்தில் dB(A) இல் உற்பத்தி 

பசய்யப்படும் சத்தம்* 

1 மவடிைை்ல் ஆ ் 94 

2 ஜொக் வெ ர ் ஆ ் 88 

3 க ்ப்ரசர ் இல்கல 81 

4 
வைொண்டு ் 

இயந்திர ் 

இல்கல 
85 

5 டிப்பர ் இல்கல 84 

பமாத்த ஒலி உற்பத்தி 95.8 

*மூலை்திலிருந்து 50 அடி = 15.24 மீட்டர ்

ஆைொர ்: U.S. வபொக்குவரை்துை் துகற (ஃமபடரல் மநடுஞ்சொகல நிரவ்ொக ்) - 

கட்டு ொன இகரசச்ல் ககவயடு 

சுரங்க நடவடிக்கக மூல ் உற்பை்தி மசய்யப்படு ் ம ொை்ை இகரசச்ல் 

95.8 dB (A) ஆக கணக்கிடப்படுகிறது. மபொதுவொக, மபரு ்பொலொன சுரங்க 

நடவடிக்கககள் 100-109 dB (A) க்கு இகடயில் சை்ைை்கை உருவொக்குகின்றன. 

உபகரணங்கள்  ற்று ் மசயல்பொட்டு இகரசச்ல் அளவுகள் (அதிகபட்ச ்) 

வைொரொய ொக இருக்கு ் என்று நொங்கள் கருதிவனொ ். 109 dB (A) இகரசச்ல் 

முன்கணிப்பு  ொடலிங். 
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அட்டவகண 4.8 கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இகரசச்ல் 
கண்காணிப்பு இடம் 

திட்ட 
தளத்தி

ல் 
இருந்து 
தூரம்(

மீ) 

பகல் 
பநரத்தில் 

அடிப்ப
கட 

இகரசச்
ல் நிகல 

(dBA)m 

கணிக்கப்படு
ம் இகரசச்ல் 
நிகல(dBA) 

பமாத்தம்(dB

A) 

க ய  ண்டல ் 100 42.2 57.1 57.3 

ககடக்கொரன்பொகள
ய ் 

700 
39.6 

40.2 42.9 

கொட்டுமுன்னூர ் 2200 43.8 30.3 43.9 

மவங்கல்பட்டி 2900 41.6 27.9 41.7 

கொகரப்பொகளய ் 3380 43.2 26.5 43.2 

மைன்னிகல கிழக்கு 4350 36.4 24.3 36.6 

K.பர ை்தி 3650 44.8 25.9 44.8 

அை்திபொகளய ் 4050 36.4 25.0 36.7 

வவல ்பொகளய ் 2300 34.8 29.9 36.0 

NAAQ ைரநிகலகள் 

மைொழில்துகற பகல் வநர ் - 75 dB (A) & இரவு வநர ்- 
70 dB (A) குடியிருப்பு பகல் வநர ் -55 dB (A) & இரவு 

வநர ்- 45 dB (A) 

 

அதிகரிக்கு ் இகரசச்ல் நிகல க ய  ண்டலை்தில் 57.16 dB (A) 

ஆகவு ், இகடயக  ண்டலை்தில் 24.3  ற்று ் 40.2 dB (A) க்கு இகடயில் 

இருக்கு ். க ய  ண்டலை்தில் உள்ள மவவ்வவறு ஏற்பிகளில் சை்ை ் அளவு 

குகறவொக உள்ளது, இதில் உள்ள தூர ்  ற்று ்  ற்ற நிலப்பரப்பு அ ்சங்கள் 

இகரசச்கலக் குகறக்கிறது. 35.5 dB (A), ைகடயொக உள்ள ைகரப் பிரதிபலிப்பு, 

வளி ண்டல ், கொற்றின் வவக ், மவப்பநிகல,  ரங்கள்  ற்று ் கட்டிடங்கள் 

வபொன்ற பல கொரணிகளொல் குகறவகைக் கருை்தில் மகொண்டு, 

கண்கொணிக்கப்பட்ட  திப்புகள்  ற்று ் ஏற்பிகளில் கணக்கிடப்பட்ட 

 திப்புகள் கொரண ொக ஏற்படு ் ஒலி அளவு கணிை சூை்திரை்கை 

அடிப்பகடயொகக் மகொண்டது. விகளவு. வ வல உள்ள அட்டவகணயில் 

இருந்து, சை்ை ்  ொசு (ஒழுங்குமுகற  ற்று ் கட்டுப்பொடு) விதிகள், 2000 
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(முைன்க  விதிகள் மவளியிடப்பட்டது) படி குடியிருப்பு பகுதிக்கு அருகில் 

உள்ள அகனை்து இடங்களிலு ் சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு 

பகுதியின் (இகடநிகல  ண்டல ்) அனு திக்கப்பட்ட வர ்புகளுக்குள் 

இருப்பகைக் கொணலொ ். இந்திய அரசிைழில், 14.2.2000 வைதியிட்ட S.O.123(E), 

பின்னர ்S.O. 1046(E), வைதி 22.11.2000, S.O. 1088(E), வைதி 11.10.2002, 159, S. 19.09.2006 

 ற்று ் 11.01.2010 வைதியிட்ட S.O. 50 (E) சுற்றுசச்ூழல் (பொதுகொப்பு) சட்ட ், 1986 

இன் கீழ்.). 

4.5.2 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

சை்ைை்கைக் கட்டுப்படுை்ை பின்வரு ் இகரசச்ல் குகறப்பு நடவடிக்கககள் 

முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளன: 

❖ துகளயிடு ் வபொது கூரக் யொன டிரில் பிடக்களப் பயன்படுை்துவது 

சை்ைை்கைக் குகறக்க உைவு ். 

❖ இரண்டொ ் நிகல மவடிப்பு முற்றிலு ் ைவிரக்்கப்படு ்  ற்று ் 

பொகறககள உகடக்க கெட்ரொலிக் ரொக் பிவரக்கர ்

பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖ சரியொன இகடமவளி, சுக , ைண்டு  ற்று ் உகந்ை 

கட்டண ்/ைொ ைை்துடன் கட்டுப்படுை்ைப்பட்ட மவடிப்பு 

பரொ ரிக்கப்படு ். 

❖ சொைக ொன வளி ண்டல நிகல  ற்று ் குகறவொன  னிை மசயல்பொடு 

வநரங்களின் வபொது, மின்சொர ் அல்லொை துவக்க அக ப்கபப் 

பயன்படுை்தி மவடிப்பு வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ ஒவ்மவொரு வொரமு ் இயந்திரங்களின் சரியொன பரொ ரிப்பு, எண்மணய் 

 ற்று ் கிரீஸ் ஆகியகவ ஒலி உருவொக்கை்கைக் குகறக்கு ். 

❖ அதிக அளவு சைை்ை்கை உருவொக்கு ் இயந்திரங்களில் (HEMM) 

பணிபுரியு ் மைொழிலொளரக்ளுக்கு ஒலி கொப்பிடப்பட்ட அகறககள 

வழங்குைல். 

❖ அகனை்து இயந்திரங்களிலு ் கசலன்சரக்ள் /  ப்ளரக்ள் நிறுவப்படு ். 

❖ திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றிலு ், இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகளிலு ் 

பசுக ப் பகுதி /வைொட்ட ் உருவொக்கப்படு ். வைொட்ட ் சை்ை ் 

பரவுவகை குகறக்கிறது. 
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❖ HEMM ஆபவரட்டரக்ள்  ற்று ் HEMM அருவக பணிபுரிபவரக்ளுக்கு கொது 

 ஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் வபொன்ற ைனிப்பட்ட பொதுகொப்பு 

உபகரணங்கள் (PPE) வழங்கப்படு ்  ற்று ் பயிற்சி  ற்று ் 

விழிப்புணரவ்ு இருந்ைொலு ் அவற்றின் பயன்பொடு உறுதி மசய்யப்படு ். 

❖ வ ொச ொன இகரசச்ல் நிகல விகளவுககளப் பற்றிய விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுைை், வழக்க ொன  ருை்துவ பரிவசொைகன  ற்று ் 

பணியொளரக்ளுக்கு முகறயொன பயிற்சி.  

4.5.3 தகர அதிர்வுகள் 

முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்கககளின் கொரண ொக நில 

அதிரவ்ுகள், வைொண்டு ் இயந்திர ், துகளயிடுைல்  ற்று ் மவடிைை்ல், 

வபொக்குவரை்து வொகனங்கள் வபொன்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் 

மசயல்பொட்டின் கொரண ொக எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது, இருப்பினு ், 

குவொரியில் இருந்து நில அதிரவ்ுக்கொன முக்கிய ஆைொர ் மவடிப்பு ஆகு ். நில 

அதிரவ்ுகளின் மபரு ் ைொக்க ் சுரங்க குை்ைகக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள 

கிரொ ங்களில் அக ந்துள்ள ஒட்டு வீடுகளில் கொணப்படுகிறது. குடிகச 

வீடுகள் மவடிப்பொல் தூண்டப்படு ் அதிரவ்ுகளொல் விரிசல்  ற்று ் 

வசைங்களுக்கு அதிக வொய்ப்புள்ளது, அவைச ய ் RCC கட்டக க்கப்பட்ட 

கட்டக ப்புகள் அதிக நில அதிரவ்ுககளை் ைொங்கு ். இது ைவிர, ைகர 

அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பயை்கை உருவொக்கலொ ். 

மவடிப்பு நடவடிக்கககளொல் ஏற்படு ்  ற்மறொரு ைொக்க ் சிகைவுறு ் 

பொகறகள் ஆகு ். இகவ சுரங்க குை்ைகக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் 

அல்லது விவசொய வயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு கொய ் அல்லது 

கட்டக ப்புகளுக்கு வசை ் ஏற்படலொ ். முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதிகளிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் கீவழ உள்ள அட்டவகணயில் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. குவொரியில் மவடிப்பைொல் ஏற்படு ் நில அதிரவ்ுகள் 

அனுபவ ச ன்பொட்கடப் பயன்படுை்தி கணக்கிடப்படுகிறது. 

உசச் துகள் வவகை்கை (PPV)  திப்பிடுவைற்கொன அனுபவ ச ன்பொடு கீவழ 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

V = K [R/Q0.5] –B 

விரிவொக்க ்  

V = உசச் துகள் வவக ் (மிமீ/வி) 
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K = ைள ்  ற்று ் ரொக் கொரணி  ொறிலி (500) 

Q = அதிகபட்ச உடனடி கட்டண ் (கிவலொ) 

B = பொகற  ற்று ் ைளை்துடன் மைொடரப்ுகடய  ொறிலி (மபொதுவொக 1.6) 

R = கட்டணை்திலிருந்து தூர ் (மீ) 

அட்டவகண 4.9 பிளாஸ்டிங் காரணமாக கணிக்கப்பட்ட PPV 

மதிப்புகள் 

இருப்பிட 

ஐடி 

அதிகபட்ச கட்டணம் 

கிபலாவில் 

மீ அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பு 
PPV in mm/s 

P1 72 700 0.9 

 29/8/1997 வைதியிட்ட சுற்றறிக்கக எண். 7 மூல ் பொதுகொப்பொன நிகல 

அளவுவகொல்களின்படி சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநரக ் மஜனரல் படி 72 

கிவலொ மின்னூட்டைை்ொல் உற்பை்தி மசய்யப்படு ் உசச் துகள் வவக ் 8 

மிமீ/விக்குக் குகறவொக உள்ளது. ஆனொல் திட்ட ஆைரவொளர ் ஒரு 

மவடிப்புக்கொன கட்டண ் 72 கிவலொவிற்கு ் குகறவொக இருக்க வவண்டு ் 

என்பகையு ், பணிய ரை்ை்ப்பட்ட நபரின் வ ற்பொரக்வயின் கீழ் ஆன்கசட் 

நிகலக களின் அடிப்பகடயில் முன்ம ொழிபவர ் ஒரு நொகளக்கு இரண்டு 

அல்லது மூன்று முகற மவடிப்கப வ ற்மகொள்ள வவண்டு ் என்பகையு ் 

உறுதிமசய்கிறொர.் எவ்வொறொயினு ், நில அதிரவ்ுகள்  ற்று ் மவடிப்பினொல் 

ஏற்படு ் பொகறகள் ஆகியவற்றொல் ஏற்படு ் பொதிப்புககளை் ைவிரக்்க 

சட்டப்பூரவ் வைகவகளின்படி கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கககள் 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.5.3.1 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ குழு க் குவொரிகளில் மவடிப்பு நடவடிக்கககள் ஆழ ொன துகள 

துகளயிடுைல்  ற்று ் ைகர அதிரவ்ுககளக் குகறக்கு ் ைொ ை ொன 

மடட்டவனட்டரக்களப் பயன்படுை்தி மவடிைை்ல் இல்லொ ல் 

வ ற்மகொள்ளப்படுகின்றன. 

❖ பொதுகொப்பொன மவடிப்பிற்கொகவு ் சரியொன அளவு மவடி ருந்துகள், 

ைகுந்ை ைண்டுப் மபொருடக்ள்  ற்று ் மபொருைை் ொன ைொ ை முகற 

பின்பற்றப்படு ். 

❖ DGMS வழிகொட்டுைல்களின்படி மவடிப்பிலிருந்து வபொது ொன 

பொதுகொப்பொன தூர ் பரொ ரிக்கப்படு ் 
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❖ DGMS வழிகொட்டுைல்களின்படி மவடிப்பு ைங்குமிட ் வழங்கப்படு ் 

❖ பகல் வநரை்தில்  ட்டுவ  மவடிப்பு பணிகள் வ ற்மகொள்ளப்படு ் 

❖ ஒரு ைொ ைை்திற்கொன கட்டண ் குகறக்கப்படு ்  ற்று ் ஒரு 

மவடிப்புக்கு அதிக எண்ணிக்ககயிலொன ைொ ைங்கள் 

பயன்படுைை்ப்படு ் 

❖ மவடிப்பின் வபொது, அருகிலுள்ள  ற்ற நடவடிக்கககள் ைற்கொலிக ொக 

நிறுைை்ப்படு ் 

❖ ஆழ ், விட்ட ்  ற்று ் இகடமவளி வபொன்ற துகளயிடல் அளவுருக்கள் 

சரியொன மவடிப்கபக் மகொடுக்கு ் வககயில் சரியொக 

வடிவக க்கப்படு ். 

❖ முழு பயிற்சி மபற்ற மவடி மவடிக்கு ் நபர ் (சுரங்க துகண ைகலவர,் 

சுரங்கை் ைகலவர,் 2வது வகுப்பு சுரங்க வ லொளர/் 1வது வகுப்பு சுரங்க 

வ லொளர)் நியமிக்கப்படுவொர.் 

❖ ஷொட் விதிகளின் ஒரு மைொகுப்பு வகரயப்படு ்  ற்று ் மவடிப்புை் 

மைொடங்கு ் விரிவொன இயக்க நகடமுகறககளக் வகொடிட்டுக் 

கொட்டுவதுடன், பணியொளரக்ள் அல்லது மபொது க்களுக்கு ஆபை்து 

ஏற்படொ ல் ைளை்தில் நடவடிக்கககள் நகடமபறுவகை உறுதிமசய்யு ். 

❖ மவடிக்கு ் சக்திகயக் கட்டுப்படுை்ைவு ், கொற்வறொட்ட ் / ைவறொன 

தீயினொல் ஏற்படு ் சுற்றுசச்ூழல் இகடயூறுககளக் குகறக்கவு ் 

வபொது ொன வகொணை் ைண்டுப் மபொருள் பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖ எந்ை வநரை்திலு ் ஒவர ஒரு சொரஜ்்  ட்டுவ  மவடிக்கப்படுவகை 

உறுதிமசய்ய, மடட்டவனட்டரக்ள் முன்னவர தீர ்ொனிக்கப்பட்ட 

வரிகசயில் இகணக்கப்படு ்  ற்று ் ஒரு NONEL அல்லது அது வபொன்ற 

வகக துவக்க அக ப்பு பயன்படுை்ைப்படு ். 

❖ அதிரவ்ு விகளவுககள குகறக்கு ் வககயில் துகளககள சுடுவது 

இலவச முகங்களின் திகசயில் இருப்பகை உறுதி மசய்யு ் வககயில் 

மவடிப்பு ைொ ை வரிகச வடிவக க்கப்பட வவண்டு ். 

❖ கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் வவக ் 0.251mm/s ஐ ைொண்டொை வககயில் 

மபொருைை் ொன மவடிப்பு நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படு ். 

❖ மவடிப்பு நகடமுகறகளின் மசயல்திறகன சரிபொரக்்க ஒவ்மவொரு 6 

 ொைங்களுக்கு ் அதிரவ்ு கண்கொணிப்பு வ ற்மகொள்ளப்படு ். 
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4.6 சூழலியல் மற்றும் உயிரியல் பன்முகத்தன்கம 

4.6.1. தாவரங்கள் மீது எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

பல்லுயிர ் மபருக்கை்தின் ைொக்க ் அைன்  ொறுபட்ட  ற்று ் 

ஆற்றல்மிக்க பண்புகளொல் கணக்கிட கடின ொக உள்ளது, சுரங்க 

நடவடிக்கககள் மபொதுவொக கொடழிப்பு, நில சீரழிவு, நீர,் கொற்று  ற்று ் ஒலி 

 ொசுபொடு ஆகியவற்றில் விகளகின்றன, இது திட்டப் பகுதியின் 

விலங்கினங்கள்  ற்று ் பூக்களின் நிகலகய வநரடியொகவவொ அல்லது 

 கறமுக ொகவவொ பொதிக்கிறது. எவ்வொறொயினு ், இந்ை ைொக்கங்களின் 

நிகழ்வு  ற்று ் அளவு முற்றிலு ் திட்டை்தின் இட ், மசயல்பொட்டு முகற 

 ற்று ் ச ்பந்ைப்பட்ட மைொழில்நுட்பைக்ைப் மபொறுை்ைது. ைொக்கக் கணிப்பு 

என்பது ைொக்க  திப்பீட்டில் முக்கிய அடிசச்ுவடு  ற்று ் திட்டச ் சூழலில் 

குறிப்பிடை்ைக்க  ொற்றங்ககளக் மகொண்டு வரக்கூடிய திட்டச ்மசயல்ககள 

அகடயொள ் கொட்டுகிறது. ைற்வபொகைய ஆய்வு கொருகடயொ ்பொகளய ் 

கிரொ ை்தில் உைவ்ைச திட்டை்ைொல் ஏற்படக்கூடிய பொதிப்புககள 

முன்னறிவிப்பைற்கொகவு ்  ற்று ் சுற்றுசச்ூழகலச ் சுற்றியுள்ள 

வொழ்விடங்கள்/சுற்றுசச்ூழல்  ற்று ் அைனுடன் மைொடரப்ுகடய 

பல்லுயிரியகல உள்ளடக்கிய உயிரியல் பண்புகளின் சிறப்புக் குறிப்கபயு ் 

கணிக்க வ ற்மகொள்ளப்பட்டது. 

 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்கககளில் சில சிைறிய புைரக்ள் 

 ற்று ் பிற முள் இனங்ககள அகற்றுவது அடங்கு ். முக்கிய வொழ்விடக் 

கூறுகளின் மீைொன ைொக்கங்கள் உள்ளூர ் அளவில் ஏற்படு ் என்றொலு ், 

பிரொந்திய அளவில் அகவ கவனிக்கப்பட்ட அல்லது எதிரப்ொரக்்கப்படு ் 

உயிரினங்களின் வொழ்க்ககச ் சுழற்சி வைகவகளுக்கு முக்கிய ொனைொக 

இருக்கொது. வ லு ், கருை்தியல் கட்டைத்ில், வ ல் மபஞ்சில் மவட்டப்பட்ட 

பகுதிகள் உள்ளூர ் / பூரவ்ீக இனங்ககள நடவு மசய்வைன் மூல ் மீண்டு ் 

ைொவர ொக்கப்படு ்  ற்று ் சுரங்க நடவடிக்கககள் முடிந்ைபின் கீழ் 

மபஞ்சுகள்  கழநீர ் வசகரிப்பு அக ப்பொக  ொற்றப்படு ், இது 

விலங்கினங்களின் வொழ்விட வளங்ககள  ொற்று ். இந்ை பகுதியில் நீண்ட 

கொல ொக. ைற்வபொதுள்ள சொகலகள் பயன்படுைை்ப்படு ்; ைொவரங்களின் 

பொதிப்கபக் குகறக்க புதிய சொகலகள் அக க்கப்படொது. 
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வனவிலங்குகள் மபொதுவொக திட்டப் பகுதியிலு ் அைன் 

சுற்றுப்புறங்களிலு ் ைொவர உகற  ற்று ் வ ற்பரப்பு நீர ் இல்லொைைொல் 

கொணப்படுவதில்கல. சில வீடட்ு விலங்குகள் ைவிர, ஊரவ்ன, முயல்கள் 

 ற்று ் சில மபொதுவொன பறகவகள் ஆய்வுப் பகுதியில் கொணப்படுகின்றன. 

I. சுரங்கை்தின் மசயல்பொட்டுக் கட்டை்தில் ஆகலகள் எதுவு ் 

மவட்டப்படொது 

II. திட்ட ைளை்தில் இருந்து மிகக் குகறவொன கொற்று உமிழ்வுகள் 

அல்லது கழிவுகள் இருக்க வவண்டு ். லொரிகய ஏற்று ் வபொது, தூசி உருவொக 

வொய்ப்புள்ளது. இது ஒரு ைற்கொலிக விகளவு  ற்று ் சுற்றியுள்ள 

ைொவரங்ககள கணிச ொக பொதிக்கு ் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுவதில்கல 

III. இகடயக பகுதியில் உள்ள நிலை்தின் மபரு ்பகுதி பயிர ்நிலங்கள், 

புல் திட்டுகள்  ற்று ் சிறிய புைரக்ள் மகொண்ட அகலயில்லொை 

நிலப்பரப்பொகு ். எனவவ, இப்பகுதியின் ைொவரங்களுக்கு எந்ை பொதிப்பு ் 

ஏற்படொது. 
 

4.6.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

இகவ அகனைக்ையு ் கருை்தில் மகொண்டு சுற்றுசச்ூழல் வ லொண்க  

திட்டை்தின் கீழ் ைணிப்பு நடவடிக்கககள் பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ளன. கொற்று 

 ொசுபொட்கடக் கட்டுப்படுை்ை உயிரி வடிகட்டியொக ைொவர இனங்களின் பங்கு 

பற்றிய புரிைலுடன், குறிப்பிட்ட உயிரினங்களின் பரப்பு/ைளை் வைகவகள் 

 ற்று ் வைகவயொன மசயல்திறன் ஆகியவற்கறக் கருை்தில் மகொண்டு 

மபொருைை் ொன ைொவர இனங்கள் (முக்கிய ொக  ர இனங்கள்) 

பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ளன.  

பசுக   ண்டலை்தின் முக்கிய வநொக்க ்  ொசுபொட்டின் மூலை்திற்கு ் 

சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கு ் இகடயில் ஒரு ைகடகய வழங்குவைொகு ். 

ைொவரப் பரப்பின் இழப்கப ஈடுமசய்யு ் வககயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கை் திட்டை்தின்படி, கொடு வளரப்்புை் திட்டை்கை முக்கிய ொகக் 

மகொை்துக்குள் விழு ் பகுதிகளில் பல்வவறு கட்டங்களில் வ ற்மகொள்ள 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. இந்ை வொழ்விட வ  ்பொட்டுை் திட்ட ், 

விலங்கினங்கள் மீண்டு ் குடிவயற்றப்படுவகை உறுதிமசய்து க ய 

 ண்டலை்தில் மிகுதியொன நிகலகய வ  ்படுை்து ். 
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பசுக  பகுதி வநொக்கங்கள் பின்வருவனவற்கற உள்ளடக்கு ்: 

❖  சை்ை ் குகறப்பு 

❖  சூழலியல்  றுசீரக ப்பு 

❖  வ  ்படுை்ைப்பட்ட ைொவரங்கள்  ற்று ் வைொட்டப் பரப்பின் 

கொரண ொக பகுதியின் அழகியல், உயிரியல்  ற்று ் கொட்சி வ  ்பொடு. 

4.6.2.1 மாவட்டத்தில் பதாட்டக்ககலக்கான இனங்கள் பரிந்துகர 

வழங்கப்பட்டது 

பயிரிடுவதற்கு வககககள பரிந்துகரக்கும் பபாது பின்வரும் 

புள்ளிகள் பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

❖ ைற்வபொதுள்ள உயிரினங்களின் இயற்ககயொன வளரச்ச்ி  ற்று ் 

பல்வவறு உயிரினங்களின் உயிரவ்ொழ்வு விகிை ். 

❖ ஒரு குறிப்பிட்ட வகக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ைொவர இனை்தின் 

மபொருைை் ். 

❖ பல்லுயிர ்மபருக்கைக்ை உருவொக்குைல். 

❖ வவக ொக வளரு ், அடரை்்தியொன விைொன நகல், வற்றொை  ற்று ் 

பசுக யொன மபரிய இகல பகுதி. 

❖ இயற்கக வளரச்ச்ியின் மபரிய விகளவுகள் இல்லொ ல்  ொசுக்ககள 

உறிஞ்சுவதில் திறக யொனது. 

❖ அட்டவகண 4.10 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி பின்வரு ் இனங்கள் 

முைன்க யொக வைொட்டை்திற்கொக கருைப்படலொ ், அகவ அப்பகுதியில் 

நிலவு ் கொலநிகல நிகலக்கு மிகவு ் மபொருை்ை ொனகவ. 
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படம் 4.5 பசுகம பகுதி பமம்பாட்டு புககப்படங்கள் 

அட்டவகண 4.10 பசுகம பகுதி பமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட இனங்கள் 

வ
. 
எ

ண்
 

தாவரத்தின் 

பபயர் 
குடும்பப் பபயர் பபாது பபயர் வகக 

தூசி 

பிடிப்பு 

திறன் 

அம்சங்கள் 

1 
அசொடிரொக்டொ 

இண்டிகொ 
ம லியொசிவய வவ ்பு, வவ ்பு 

 
ர ்

 

இ
ரண்

டு
 அ
டு
க்
கு
க
ள
ிலு
 ்

 ந
ன்
கு

 ை
டி
 
ன
ொக

 இ
ரு
க்
கு
 ்

 

ப
ொலி
வச
ட்

  
ற்
று
 ்

 ஸ்
ப
ொங்
கி

 ப
ொர
ன்
கி
 
ொவி
ல்

 ந
ன்
கு

 வ
வ
று
ப
டு
கி
ற
து

. 
  

  
  

ப
ஞ்
சு
வப
ொன்
ற

 ப
ொர
ன்
கி
 
ொ 
எ
ன்
ப
து

 

கீ
ழ்

 வ
 
ல்
வை
ொலி
ல்

 உ
ள்
ள
து

 ப
ல

 வ
ொஸ்

கு
ல
ரமூ

ட்
க
ட
க
ள்

 ஏ
ற
க்
கு
க
ற
ய

 

இ
க
ண
ய
ொன
ம
ை
ொட
ரக்
க
ள

 அ
க
 
ை
்து
ள்
ள
ன
. 

2 
மடக்வடொனொ 

கிரொண்டிஸ் 
லொமியொசிவய வைக்கு 

3 
பொலியொல்தியொ 

லொங்கிஃவபொலியொ 
அன்வனொவனசிவய மநட்டிலிங்க ் 

4 
அல்பிசியொ 

மலமபக் 
ஃவபவபசிவய வொகக 

5 
மடவலொனிக்ஸ் 

மரஜியொ 

ஃவபவபசிவய மச ் யிர-் 

மகொன்கற 

6 
மபௌஹினியொ 

வரமசவ ொசொ 

ஃவபவபசிவய 
அை்தி 

7 
கொசியொ 

ஃபிஸ்துலொ 

ஃவபவபசிவய 
சரமகொண்டகர 

8 
ஏகல் 

 ொரம் வலொஸ் 
ருவடசி வில்வ ் 

9 
மபொங்கமியொ 

பின்னடொ 
ஃவபவபசிவய புங்க ் 
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10 
மைஸ்மபசியொ 

பொபுல்னியொ 
 ொல்வவசி பூவரசு 

எல்கலயில் உள்ள 7.5 மீ பொதுகொப்பு தூர ், அடுைை்டுை்ை கொடு 

வளரப்்புக்கு பயன்படுை்ை அகடயொள ் கொணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினு ், கொடு 

வளரப்்பு எப்மபொழுது ் முகறயொகவு ் அறிவியல் பூரவ் ொகவு ் 

வ ற்மகொள்ளப்பட வவண்டு ். அசொடிரொக்டொ இண்டிகொ, அல்பிசியொ மலமபக் 

 ற்று ் மடக்வடொனொ கிரொண்டிஸ் வபொன்ற பிரொந்திய  ரங்கள் குைை்கக 

எல்கலயில் நடப்பட்டு, அந்ைந்ை முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டை்தில் அமவன்யூ 

வைொட்ட ் வ ற்மகொள்ளப்படு ். இந்ை பகுதியில் உயிரவ்ொழு ் விகிை ் 80% 

ஆக இருக்கு ் என எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. கொடு வளரப்்புை் திட்ட ் 

அட்டவகண 4.10 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது  ற்று ் பசுக   ண்டல 

வ  ்பொட்டுை் திட்டை்திற்கொன பட்மஜட் அட்டவகண 4.11 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண 4.11 பசுகம பகுதி பமம்பாட்டுத் திட்டம் 

வரிகச 
எண். 

நடவு பசய்ய 
முன்பமாழியப்பட்ட 

மரங்களின் 
எண்ணிக்கக 

உயிர் 
பிகழப்பு 

% 

மூடப்பட 
பவண்டிய 
பகுதி (மீ2) 

இனத்தின் 
பபயர ்

வளர்க்கப்படும் 
என 

எதிரப்ார்க்கப்படும் 
மரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

க
ட்
டு
 
ொன
 க
ட்
ட
ை
்தி
ல்
 

வை
ொட்
ட
 ்
 (3

  
ொை
ங்
க
ள்
) 

சுரங்க குை்ைகக பகுதியில் ைொவரங்கள்  

968 80% 8712 அசொடிரொக்டொ 
இண்டிகொ, 

அல்பிசியொ 
மலமபக், 

மடவலொனிக்ஸ் 
மரஜியொ, 

மடக்வடொனொ 
கிரொண்டிஸ், 

முைலியன 

774 சுரங்க குை்ைகக பகுதிக்கு மவளிவய 
ைொவரங்கள்  

1452 80% 13068 
 

1162 
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அட்டவகண 4.12 பசுகம பகுதி பமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பட்பெட் 

பசயல்பாடு 

பதாட்டம் 

(3 

மாதங்கள்) 

பசலவு 

மூலதன 

பசலவு 

(RS) 

மீண்டும் 

பசலவு - 

ஆண்டுக்கு 

சுரங்க 

குை்ைகக 

பகுதிக்குள் 

வைொட்ட ் 

(பொதுகொப்பு 

ஓரங்களில்) 

968 

ைள அனு தி, நில ் 

ையொரிைை்ல், குழி 

வைொண்டுைல் / 

அகழிகள்,  ண் 

திருைை்ங்கள், குைை்கக 

பகுதிக்குள் நடவு 

மசய்வைற்கு ஒரு மசடிக்கு 

200 (மூலைன ்)  ற்று ் 

ஒரு ஆகல 

பரொ ரிப்புக்கு @ 30 

(மைொடரந்்து) 

 ரக்கன்றுககள நடவு 

மசய்ைல்" 

193600 
 

 

29040 

பகுதிக்கு 

மவளிவய 

வைொட்ட ் 

1452 

குை்ைகக பகுதிக்கு 

மவளிவய வைொட்டைத்ிற்கு 

அமவன்யூ 

பிளொன்வடஷன் @ 300 

ஆகலக்கு (மூலைன ்) 

 ற்று ் ஒரு ஆகல 

பரொ ரிப்புக்கு @ 30 

(மைொடரந்்து) 

435600 

 

43560 

 

பமாத்தம் 629200 72600 

ஆைொர ்: EMP பட்மஜட் 

கனி ை்கை முழுக யொக பிரிைம்ைடுை்ை பிறகு, வைொண்டப்பட்ட 

குழிகளில்  கழநீர ் ற்று ் கசிவு நீகர வசகரிக்க அனு திக்கப்படு ், இது 

அருகிலுள்ள கிணறுககள சொரஜ்் மசய்ய ஒரு நீரை்்வைக்க ொக மசயல்படு ். 

மீன் வளரப்்பு ் முயற்சி வ ற்மகொள்ளப்படு ். பள்ளங்ககளச ் சுற்றிலு ் 

ைடுப்பகண அக க்கப்படு ். சுரங்க குை்ைகக பகுதிக்கு மவளிவய உள்ள 
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ைொவரங்களின் மீது சுரங்கை்தின் ைொக்கைக்ை குகறக்க, வபொது ொன 

பொதுகொப்பு நடவடிக்கககள் மசயல்படுைை்ப்பட வவண்டு ் என்று 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. சுரங்க ் என்பது வொகனங்களின் இயக்க ்  ற்று ் 

அதிகரிைை்  ொனுடவியல் மசயல்பொடுககள உள்ளடக்கியைொல், உள்ளூர ்

 க்ககள ஈடுபடுை்துவைன் மூலமு ், அைை்ககய நடவடிக்கககளின் 

அதிகரிைை் நன்க ககளப் பற்றி அவரக்ளுக்குக் கற்பிப்பைன் மூலமு ் சில 

பகுதிகளுக்கு வவலி அக க்கலொ ். 

4.6.3. விலங்கினங்கள் மீது எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கம் 

❖ திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வனவிலங்கு சரணொலய ் 

 ற்று ் உயிரக்்வகொளக் கொப்பக ் எதுவு ் இல்கல. 

❖ இகடயக  ண்டலை்தில் அரிய, உள்ளூர ்  ற்று ் அழிந்து வரு ் 

உயிரினங்கள் எதுவு ் பதிவொகவில்கல. எவ்வொறொயினு ், சுரங்கை்தின் 

வபொது, சுற்றுப்புற வனவிலங்குகளுக்கு தீங்கு விகளவிக்கொ ல் இருக்க, 

குறிப்பொக கொற்று  ற்று ் சைை்ை்திற்கொன  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு 

நடவடிக்கககள் உட்பட முகறயொன சுற்றுசச்ூழல் வ லொண்க ை் 

திட்டை்துடன் சுரங்கை்தின் விஞ்ஞொன முகறகய நிரவ்ொக ் 

நகடமுகறப்படுை்து ். 

❖ உை்வைச சுரங்க குைை்ககப் பகுதிகள் அகனை்திலு ் சுற்றிை ் திரியு ் 

விலங்குகள் நுகழவகைை் ைடுக்க வவலி அக க்கப்படு ். 

❖ இப்பகுதியில் கொணப்படு ் ைொவரங்களுக்கு ஏற்படு ் பொைக ொன 

ைொக்கைக்ை குகறக்க உைவு ் பசுக  பகுதி வ  ்பொடு 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.6.3.1. வன உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் 

பாதுகாப்பிற்கான நடவடிக்கககள் 

❖ வனை்துகறயுடன் கலந்ைொவலொசிை்து ைொவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்களுக்கு உகந்ை சூழலுக்கொன ைணிப்பு நடவடிக்ககககள 

வ ற்மகொள்வது. 

❖ சுரங்க  ற்று ் சுற்றளவில் தூசி அடக்கு ் அக ப்பு நிறுவப்படு ். 

❖ சுரங்கப் பகுதிகயச ் சுற்றிலு ் உள்ள வைொட்டங்கள் சிறிய 

விலங்கினங்களின் வொழ்விடங்ககள உருவொக்கவு ் பல்வவறு 

விலங்கினங்களுக்கு சிறந்ை சூழகல உருவொக்கவு ் உைவு ். பக்கை்து 
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கிரொ ங்களில் இயற்கக  ற்று ் வனவிலங்குகள் குறிை்ை 

விழிப்புணரக்வ உருவொக்கி வ  ்படுை்துைல். 

4.6.3.2. தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ விலங்கினங்களின் வளரச்ச்ி  ற்று ் வளரச்ச்ிக்கு வைகவயொன 

அகனை்து நடவடிக்கககளு ் எடுக்கப்படு ். 

❖ பக்கை்து கிரொ ங்களில் இயற்கக  ற்று ் வனவிலங்குகள் பற்றிய 

விழிப்புணரக்வ உருவொக்கி வ  ்படுை்துைல். 

❖ வனவிலங்குகள் திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வந்ைொல், 

வனவிலங்குகளுக்கு தீங்கு விகளவிக்கொை வககயில் 

பணியொளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட வவண்டு ்,  ொகல 6.00 

 ணிக்குப் பிறகு எந்ைப் பணியு ் வ ற்மகொள்ளக் கூடொது. 

4.6.4. நீர்வாழ் பல்லுயிர் மீதான தாக்கம் 

❖ சொைொரண கல் குவொரியில் இருந்து கழிவுநீர ் மவளிவயற்ற ் 

முன்ம ொழியப்படொைைொல், சுரங்க நடவடிக்கககள் ைற்வபொதுள்ள நீரவ்ொழ் 

சூழலுக்கு இகடயூறு ஏற்படுை்ைொது. சுரங்க குை்ைகக பகுதிக்குள் 

இயற்ககயொன வற்றொை வ ற்பரப்பு நீரந்ிகல இல்கல. எனவவ, சுரங்க 

குை்ைகக பகுதியில் நீரவ்ொழ் பல்லுயிர ்மபருக்க ் கொணப்படவில்கல. 

4.6.5 உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்க மதிப்பீடு 

❖ ைொக்க ்  ற்று ்  திப்பீடுகளின் விவர ் அட்டவகண 4.13 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவகண 4.13 சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 

வ. 

எண் 

பண்புக்கூறுகள் மதிப்பீடு 

1 திட்டை்தின் மசயல்பொடுகள் 

பொதிக்கப்படுகின்றன 

பறகவகள்  ற்று ் 

விலங்குகளின் 

இனப்மபருக்க ்/கூடு கட்டு ் 

இடங்கள் 

சுரங்க குை்ைகக ைளை்தில் 

இனப்மபருக்க ்  ற்று ் கூடு 

கட்டு ் இட ் எதுவு ் 

கண்டறியப்படவில்கல. 

கொணப்பட்ட விலங்கினங்கள் 

மபரு ்பொலு ் இகடயக பகுதியில் 

இருந்து இட ்மபயரந்்ைன. 

2 அரிைொன அல்லது அழிந்துவரு ் 

உயிரினங்கள் வசிக்கு ் 

பகுதிக்கு அருகில் 

முக்கிய சுரங்க குை்ைகக 

பகுதியில் ஆபைை்ொன, 

பொதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் 
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அக ந்துள்ளது எதுவு ் கொணப்படவில்கல. 

3 வைசிய 

பூங்கொ/வனவிலங்குகளுக்கு 

அருகொக யில் 

சரணொலய ் / கொப்புக்கொடு / 

சதுப்புநிலங்கள் / கடற்ககர / 

முகை்துவொர ் / கடல் 

10 கிமீ சுற்றளவில் வைசிய பூங்கொ 
அல்லது சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 
 ண்டல ் இல்கல. ஒரு சிறிய 
குன்று வடவ ற்கு பகுதியில் சு ொர ்
5.5 கிமீ மைொகலவில் 
அக ந்துள்ளது.. 

4 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் 

வனவிலங்குகளுக்கொன 

நீரந்ிகலகளுக்கு அணுககல 

கட்டுப்படுை்துகிறது 

இல்கல. 

5 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்கை ்

திட்ட ் வ ற்பரப்பு நீரின் 

ைரை்கை பொதிக்கிறது, இது 

வனவிலங்குகளுக்கு ் 

ைண்ணீகர வழங்குகிறது 

திட்டமிடப்பட்ட அல்லது 

அசச்ுறுை்ைப்பட்ட வனவிலங்குகள் 

எதுவு ் க யப் பகுதியில் 

வழக்க ொகக் கொணப்படவில்கல. 

6 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்கை ்

திட்ட ் அருகிலுள்ள பல்லுயிரப்் 

பகுதிகய பொதிக்கு ் வண்டல் 

 ண்கண அதிகரிக்கிறது. 

வடிகொல் வபொன்ற வ ற்பரப்பு ஓகட 

வ லொண்க  முகறயொக 

கட்டப்பட்டுள்ளது. எனவவ, அருகில் 

உள்ள சுரங்கப் பகுதியில் வண்டல் 

 ண் பொதிப்பு ஏற்படொது. 

7 திட்ட நடவடிக்கககளொல் வன 

விலங்குகளின் வீழ்சச்ி/சறுக்கல் 

அல்லது  ரண ் ஏற்படு ் 

அபொய ் 

இல்கல. 

8 இை்திட்டை்தின் மூல ் 

வனவிலங்குகளுக்கு நீர ்

வழங்கு ் கழிவுநீகர 

நீரந்ிகலகளில் மவளியிடுகிறது 

க யப் பகுதிக்கு அருகில் 

நீரந்ிகலகள் இல்லொைைொல் நீர ்

 ொசுபடுவைற்கொன வொய்ப்புகள் 

குகறவு. 

9 சுரங்கை் திட்ட ் வன 

அடிப்பகடயிலொன 

வொழ்வொைொரைக்ை பொதிக்கிறது / 

உள்ளூர ் வொழ்வொைொர ் சொரந்்து 

இருக்கு ் எந்ைமவொரு குறிப்பிட்ட 

வன உற்பை்திகயயு ் 

பொதிக்கிறது 

இல்கல. 

10 இந்ை திட்ட ் இட ்மபயரவ்ு 

பொகைககள பொதிக்கு ் 

கண்கொணிப்பு கொலை்தில் எந்ை 

இடப்மபயரவ்ு பொகையு ் 

கொணப்படவில்கல. 
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11 இை்திட்ட ்  ருை்துவப் பயன் 

மகொண்ட ஒரு பகுதியின் 

ைொவரங்ககள பொதிக்கு ் 

இல்கல. 

12 வனப்பகுதி திகசதிருப்பப்பட 

வவண்டு ், கொரப்ன் உயர ்

சீக்மவஸ்ட்வரஷகனக் 

மகொண்டுள்ளது 

இல்கல. எந்ை வன நிலமு ் திகச 

திருப்பப்படவில்கல. 

13 இை்திட்ட ் சதுப்பு நிலங்ககள 

பொதிக்கு ் 

மீன் இனப்மபருக்க ், கடல் 

சூழலியல் 

இல்கல. சதுப்பு நில ் அருகில் 

க யை்தில் இல்கல 

சுரங்க குைை்கக பகுதி. முக்கிய 

சுரங்கப் பகுதியில் 

இனப்மபருக்க ்  ற்று ் கூடு 

கட்டு ் இட ் இல்கல. 

 

அட்டவகண 4.14 சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிரக்ளின் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

வ
 எ

ண்
 

அம்சத்தின் 

விளக்கம் 

சூழலியல் 

மற்றும் 

பல்லுயிர் 
(EB) மீதான 

சாத்தியமா
ன 

தாக்கங்கள் 

தாக்கம் - 

நிகழ்தகவு 

விளக்கம் / 

நியாயப்படு
த்தல் 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 
தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

சுரங்கத்திற்கு முந்கதய கட்டம் 

1 குை்ைகக 

பகுதியின் 

ைொவரங்க
கள 

வவவரொடு 

பிடுங்குைல் 

மபொதுவொன 

 லர ்

பன்முகை்ைன்
க யின் ைள 

குறிப்பிட்ட 

இழப்பு 

(வநரடி 

ைொக்க ்) 

ைளை்தில் 

மபொதுவொன 

 லர ்

( ரங்கள் 

அல்ல) 

இனங்கள் 

உள்ளன. இந்ை 

இனங்கள் 

அழிக்கப்படுவ
ைொல் 

ைொவரங்கள் 

இழப்பு 

ஏற்படொது 

கு
க
ற
வ
ொன

 தீ
வி
ர ்

 

உடனடி 

நடவடிக்கக 

வைகவயில்கல. 

எவ்வொறொயினு ்,

திட்டப் 

பகுதியின் 

ைொவரங்கள் 

 ற்று ் 

விலங்கினங் 

களின் 

பன்முகை்ைன்
க கய 

வ  ்படுை்து ் 

திட்டை் 
ைளை்திலு ் திட்ட 

எல்கலயின் 

மைொடரப்ுகட
ய 

விலங்கினங்

இந்ை ைள ் 

மபொதுவொன 

இனங்ககள 
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களின் 

பன்முகை்ைன்
க யின் ைள 

குறிப்பிட்ட 

இழப்பு (பகுதி 

ைொக்க ்) 

 ட்டுவ  

ஆைரிக்கிறது, 

அகவ 

இகடயக 

 ண்டல 

கொப்புக்கொடு 

பகுதியின் 

பல்வவறு 

வககயொன 

வொழ்விடங்க
களப் 

பயன்படுை்து
கின்றன. 

எனவவ, 

விலங்கினங்க
ளின் 

பன்முகை்ைன்
க க்கு 

அசச்ுறுை்ைல் 

இல்கல. 

சுற்றளவிலு ் 

பசுக  பகுதி / 

வைொட்ட ் 

உருவொக்கப்படு
 ். 

-வொழ்விட 

இழப்பு 

(வநரடி 

ைொக்க ்) 

ைனிை்துவ ொ
ன ைொவரங்கள் 

அல்லது 

விலங்கினங்க
ளுக்கொன 

ைனிை்துவ ொ
ன / 

முக்கிய ொன 

வொழ்விட 

அக ப்கப 

ைள ் 

உருவொக்கவில்
கல. 

சுரங்க கட்டம் 
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2 இயந்திர ் 

 ற்று ் 

மைொழிலொள
ரக்களப் 

பயன்படுை்
தி கனி  

வைொண்டு ் 

இயந்திர ், 

வபொக்குவரை்
து 

நடவடிக்கக
கள் 

சை்ைை்கை 

உருவொக்கு ்
. 

இகரசச்ல் 

கொரண ொக 

ைளை்தில் 

சொைொரண 

விலங்கினங்
களின் 

இயக்கங்களு
க்கு ைள ் 

சொரந்்ை 

இகடயூறு. 

(பகுதி 

ைொக்க ்) 

 

 

ைனிை்துவ ொ
ன ைொவரங்கள் 

அல்லது 

விலங்கினங்க
ளுக்கொன 

ைனிை்ைன்க 
யொன / 

முக்கிய ொன 

வொழ்விட 

அக ப்கப 

ைள ் 

உருவொக்கவில்
கல. 

குகற
வொன 

தீவிர ் 

 ொகல 5 

 ணிக்குப் பிறகு 

சுரங்கை் 
மைொழிகல 

வ ற்மகொள்ளக் 

கூடொது. 

வைொண்டு ் 

இயந்திர ் 

 ற்று ் 

வபொக்குவரை்து 

பணிகள் இரவு 7 

 ணிக்கு முன் 

நிறுைை்ப்பட 

வவண்டு ். 

3 மபொருட ்

ககள 

எடுை்துச ்

மசல்வைற்
கொன வொகன 

இயக்க ், 

இழுை்துச ்

மசல்லு ் 

சொகலகள் 

 ற்று ் SO2, 

NO2, CO 

வபொன்றவற்
றின் உமிழ்வு 

கொரண ொக 

தூசிகய 

(SPM) 

உருவொக்கு ்
. 

தூசி படிைல் 

 ற்று ் CO 

உமிழ்வு 

கொரண ொக 

சுற்றியுள்ள 

விவசொய ் 

 ற்று ் 

அைனுடன் 

மைொடரப்ுகட
ய 

விலங்கினங்
கள் மீைொன 

ைொக்க ். 

( கறமுக 

ைொக்க ்) 

க யப் 

பகுதியிலிருந்
து மவகு 

மைொகலவில் 

உள்ள 

விவசொய 

நில ் 

என்பைொல் 

பொதிப்பு 

குகறவு. 

கு
க
ற
வ
ொன

 தீ
வி
ர ்

 

அகனை்து 

வொகனங்களு ் 

ைகுந்ை  ொசு 

அளவுகளுக்குச ்

சொன்றளிக்கப்ப
டு ்.வ லு ் 

வைொட்டக்ககல 

பரிந்துகரக்கப்ப
ட்டுள்ளது 

சுரங்கப் 

பகுதிகயச ்

சுற்றி 

பவயொடீசல், 

ம ை்ைனொல் 

 ற்று ் உயிரி 
எரிமபொருள் 

வபொன்ற  ொற்று 

எரிமபொருகளக் 

மகொண்டு 

வொகனங்ககள 

வ  ்படுைை்வு ். 
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4.7 சமூக பபாருளாதார சூழல் 

4.7.1 முன்பமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனபவ உள்ள திட்டங்களில் 

இருந்து எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

❖ சுரங்க நடவடிக்கககளில் இருந்து உருவொகு ் தூசி, அருகிலுள்ள 

பகுதியில் உள்ள மைொழிலொளரக்ள்  ற்று ்  க்களின் ஆவரொக்கியை்தில் 

எதிர ்கறயொன ைொக்கை்கை ஏற்படுை்து ். 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கை்ைொல் அப்வரொச ்வரொடுகள் வசை கடயு ். 

❖ வநரடியொகவு ்  கறமுக ொகவு ் வவகல வொய்ப்புககள அதிகரிப்பைன் 

மூல ் இப்பகுதி  க்களின் மபொருளொைொர நிகலகய வ  ்படுை்துகிறது. 

4.7.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ அகனை்து இயந்திரங்கள்  ற்று ் உபகரணங்களுக்கு ் நல்ல 

பரொ ரிப்பு நகடமுகறகள் பின்பற்றப்படு ், இது சொை்திய ொன 

இகரசச்ல் சிக்கல்ககளை் ைவிரக்்க உைவு ். 

❖  ை்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரியைத்ின் (CPCB) வழிகொட்டுைலின்படி 

திட்டப் பகுதியிலு ் அகைச ் சுற்றிலு ் பசுக ப் பகுதி 

உருவொக்கப்படு ். 

❖ க யப் பகுதிக்குள் சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்கபக் குகறக்க கொற்று  ொசுக் 

கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கக எடுக்கப்படு ். 

❖ மைொழிலொளரக்ளின் பொதுகொப்பிற்கொக, சுரங்கச ் சட்ட ்  ற்று ் 

விதிகளின்படி ககயுகறகள், ைகலக்கவச ் பொதுகொப்பு கொலணிகள், 

கண்ணொடிகள்,  மூக்கு முகமூடி  ற்று ் கொது பொதுகொப்பு சொைனங்கள் 

வபொன்ற ைனிப்பட்ட பொதுகொப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்படு ். 

❖ இந்ை திட்டை்தில் இருந்து வநரடியொகவு ்  கறமுக ொகவு ் ரொயல்டி வரி, 

வரிகள் வபொன்றவற்றின் மூல ் நிதி வருவொய் மூல ்  ொநில  ற்று ் 

 ை்திய அரசுகளுக்கு பயனளிக்கவு ். 

❖ வ ற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, குவொரி மசயல்பொடுகள் அப்பகுதியில் 

அதிக நன்க  பயக்கு ் வநர ்கறயொன ைொக்கை்கை ஏற்படுை்து ். 
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4.8 பதா ழில்சார் ஆபராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

 சுரங்கைத்ின் மசயல்பொட்டுக் கட்டை்தில் மைொழில்சொர ் ஆவரொக்கிய ் 

 ற்று ் பொதுகொப்பு அபொயங்கள் ஏற்படுகின்றன  ற்று ் முைன்க யொக 

பின்வருவனவற்கற உள்ளடக்குகின்றன: 

❖ சுவொச ஆபை்துகள் 

❖ சைை் ் 

❖ உடல் அபொயங்கள் 

❖ மவடிக்கு ் வசமிப்பு  ற்று ் ககயொளுைல் 

4.8.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

 சிலிக்கொ தூசியின் நீண்டகொல மவளிப்பொடு சிலிவகொசிகஸ 

ஏற்படுைை்க்கூடு ் பின்வரு ் நடவடிக்கககள் பரிந்துகரக்கப்படுகின்றன: 

• வைொண்டு ் இயந்திர ்   ற்று ் டிப்பரக்ளின் வகபின்கள் AC  ற்று ் ஒலி 

ஆைொரை்துடன் இகணக்கப்படு ் 

• ைனிப்பட்ட முகமூடிககளப் பயன்படுை்துவது கட்டொய ொக்கப்படு ் 

4.8.2 சத்தம் 

 சுரங்க நடவடிக்கககளின் வபொது மைொழிலொளரக்ள் அதிக சைை்ைத்ிற்கு 

ஆளொக வநரிடு ். பின்வரு ் நடவடிக்கககள் மசயல்படுைை் 

முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளன 

❖ எந்ைமவொரு பணியொளரு ் 85 dB(A) க்கு ் அதிக ொன இகரசச்ல் அளகவ 

ஒரு நொகளக்கு 8  ணிவநரை்திற்கு வ ல் வகட்கு ் பொதுகொப்பு இல்லொ ல் 

மவளிப்படுைை்  ொட்டொரக்ள். 

❖ 8  ணிவநரை்திற்கு ச  ொன ஒலி அளவு 85 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 

dB(C) அல்லது சரொசரி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அகடயு ் வபொது 

மசவிப்புலன் பொதுகொப்பின் பயன்பொடு தீவிர ொக மசயல்படுைை்ப்படு ். 

❖ மகொடுக்கப்பட்ட கொது  ஃப்ஸ் கொதில் ஒலி அளகவக் குகறந்ைது 85 dB(A) 

ஆகக் குகறக்கு ். 

❖ அதிக இகரசச்ல் அளவுக்கு மவளிப்படு ் மைொழிலொளரக்ளுக்கு 

அவ்வப்வபொது  ருை்துவ மசவிப்புலன் வசொைகனகள் மசய்யப்படு ் 

4.8.3 உடல் அபாயங்கள் 

 உடல் அபொயங்ககளக் கட்டுப்படுை்ை பின்வரு ் நடவடிக்கககள் 

முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளன 
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❖   பணியிட பொதுகொப்பு வ லொண்க  குறிைை் குறிப்பிட்ட 

பணியொளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படு ்; 

❖ பொகற மபஞ்சுகள் அல்லது ைகர  ட்டை்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கு ் 

அதிக ொன உயரைத்ில் வவகல மசய்யப்படு ்  ற்ற குழி பகுதிகளில் 

இயற்கக ைகடகள், ைற்கொலிக ைண்டவொளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட 

ஆபை்து சமிக்கஞகள் வழங்கப்படு ். 

❖ முற்றங்கள், சொகலகள்  ற்று ் நகடபொகைககள பரொ ரிைை்ல், 

வபொது ொன நீர ் வடிகொல் வழங்குைல்  ற்று ் சொைொரண கிரொவல் 

வபொன்ற அகனை்து வொனிகல வ ற்பரப்புடன் வழுக்கு ் பரப்புககளை ்

ைடுப்பது ் வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.8.4 பதாழில்சார் சுகாதார ஆய்வு 

 அகனை்து நபரக்ளு ் முன் வவகலவொய்ப்பு  ற்று ் அவ்வப்வபொது 

 ருை்துவ பரிவசொைகனக்கு உட்படுை்ைப்படுவொரக்ள். பின்வரு ் 

வசொைகனககள நடை்துவைன் மூல ் பணியொளரக்ள் மைொழில் சொரந்்ை 

வநொய்களுக்கு கண்கொணிக்கப்படுவொரக்ள்  

❖ மபொது உடல் பரிவசொைகனகள் 

❖ ஆடிவயொம ட்ரிக் வசொைகனகள் 

❖ முழு  ொரப்ு, எக்ஸ்வர, நுகரயீரல் மசயல்பொடு வசொைகனகள்,  

❖ கொலமுகற  ருை்துவ பரிவசொைகன – ஆண்டுவைொறு ் 

❖ நுகரயீரல் மசயல்பொடு வசொைகன - ஆண்டுவைொறு ், தூசி மவளிப்படு ் 

❖ கண் பரிவசொைகன 

 ைளை்தில் அை்தியொவசிய  ருந்துகள் வழங்கப்படு ்.  ருந்துகள்  ற்று ் 

இைர பரிவசொைகன வசதிகள் இலவச ொக வழங்கப்படு ். உடனடியொக 

சிகிசக்சக்கொக சுரங்கை்தில் முைலுைவி மபட்டி கவக்கப்படு ். 

 வைரந்்மைடுக்கப்பட்ட பணியொளரக்ளுக்கு மைொடரந்்து முைலுைவி பயிற்சி 

அளிக்கப்படு ். முைலுைவி பயிற்சி மபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் 

மூவலொபொய இடங்களில் கொட்டப்படு ். 

4.9 சுரங்க கழிவு பமலாண்கம 

 முன்ம ொழியப்பட்ட எந்ை குவொரிகளிலிருந்து ் கழிவுகள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுவதில்கல. 
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4.10 சுரங்க மூடல் 

 சுரங்கை் திட்டை்தில் சுரங்க மூடல் திட்ட ் மிக முக்கிய ொன 

சுற்றுசச்ூழல் வைகவ. சுரங்க மூடல் திட்ட ் மைொழில்நுட்ப, சுற்றுசச்ூழல், சமூக, 

சட்ட  ற்று ் நிதி அ ்சங்ககள முற்வபொக்கொன  ற்று ் பிந்கைய மூடல் 

மசயல்பொடுககள உள்ளடக்கியைொக இருக்க வவண்டு ். மூடல் மசயல்பொடு 

என்பது திட்டப்பணி நீக்கப்பட்டதில் இருந்து மைொடங்கு ் மைொடரச்ச்ியொன 

மசயல்பொடுகள் ஆகு ். எனவவ, சுரங்கை் திட்டை்தில் முற்வபொக்கொன சுரங்க 

மூடல் திட்ட ் குறிப்பொகக் ககயொளப்பட வவண்டு ்  ற்று ் சுரங்கை ்

திட்டை்துடன்  றுபரிசீலகன மசய்யப்பட வவண்டு ். முற்வபொக்கொன சுரங்க 

மூடல் என்பது மைொடரச்ச்ியொன மசயல்பொடுகள் என்பைொல், மூடல் திட்டைத்ில் 

வசரக்்கப்பட வவண்டிய மபரு ்பொலொன மசயல்பொடுககள விஞ்ஞொன 

சுரங்கைத்ின் முன்ம ொழிவுகள் உள்ளடக்கியிருப்பது மவளிப்பகடயொனது. 

ைளை்திற்கொன மூடல் வநொக்கங்ககள உருவொக்கு ் வபொது, ைளை்தின் 

ஏற்கனவவ உள்ள அல்லது சுரங்கைத்ிற்கு முந்கைய நில பயன்பொட்கடக் 

கருை்தில் மகொள்வது அவசிய ்;  ற்று ் மசயல்பொடு இந்ை மசயல்பொட்கட 

எவ்வொறு பொதிக்கு ். சுரங்கைக்ை ககவிடுவதுடன் பின்வரு ் பரந்ை 

வநொக்கங்களு ் மவற்றிகர ொக அகடயப்படுவகை உறுதி மசய்வவை 

முைன்க யொன வநொக்க ொகு ். 

❖ சுரங்க உரிக யொளரக்ள், ஒழுங்குமுகற ஏமஜன்சிகள்  ற்று ் 

மபொது க்களொல் ஏற்றுக்மகொள்ளக்கூடிய ைளை்திற்கொன உற்பைத்ி 

 ற்று ் நிகலயொன பயன்பொட்டிற்குப் பிறகு உருவொக்க. 

❖ மபொது சுகொைொர ்  ற்று ் சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகளின் பொதுகொப்கபப் 

பொதுகொக்க. 

❖ சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்கபக் குகறக்க. 

❖  திப்புமிக்க பண்புககளயு ் அழகியகலயு ் பொதுகொக்க. 

❖ பொைக ொன சமூக-மபொருளொைொர ைொக்கங்ககள ச ொளிக்க.  

4.10.1 சுரங்க மூடல் அளவுபகால் 

 சுரங்கைக்ை மூடுவதில் உள்ள நிபந்ைகனகள் கீவழ 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளன: 
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4.10.1.1 இயற்பியல் நிகலத்தன்கம 

 சுரங்கப் பணிகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு ைங்குமிடங்கள் வபொன்றவற்கற 

உள்ளடக்கிய அகனை்து  ொனுடவியல் கட்டக ப்புகளு ், சுரங்க ் 

மசயலிழந்ை பிறகு மீைமுள்ளகவ இயற்பியல் ரதீியொக நிகலயொனைொக இருக்க 

வவண்டு ். இயற்பியல் ரீதியொன சரிவின் விகளவொக மபொது சுகொைொர ் 

 ற்று ் பொதுகொப்புக்கு எந்ை ஆபை்கையு ் அவரக்ள் முன்கவக்கக்கூடொது, 

வ லு ் அவரக்ள் வடிவக க்கப்பட்ட மசயல்பொடுககள அவரக்ள் மைொடரந்்து 

மசய்ய வவண்டு ். முன்ம ொழியப்பட்ட வடிவக ப்பு கொலங்கள்  ற்று ் 

பொதுகொப்பு கொரணிகள் மவள்ள ், சூறொவளி, கொற்று அல்லது பூக ்பங்கள் 

வபொன்ற தீவிர நிகழ்வுகள்  ற்று ் அரிப்பு வபொன்ற பிற இயற்கக நிரந்ைர 

சக்திககள முழுக யொக கணக்கில் எடுை்துக்மகொள்ள வவண்டு ். 

4.10.1.2 பவதியியல் நிகலத்தன்கம 

 சுரங்க ைளை்தில் திடக்கழிவுகள் இரசொயன நிகலைை்ன்க யுடன் 

இருக்க வவண்டு ். இைன் மபொருள், உவலொகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரி  

வசர ்ங்களின் கசிவுக்கு வழிவகுக்கு ் வவதியியல்  ொற்றங்கள் அல்லது 

நிகலக களின் விகளவுகள் மபொது சுகொைொர ்  ற்று ் பொதுகொப்பிற்கு 

ஆபை்கை ஏற்படுைை்க்கூடொது அல்லது சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் சீரழிகவ 

ஏற்படுைை்க்கூடொது.  ொசுபடுை்து ் மவளிவயற்ற ் பொைக ொன ைொக்கங்ககள 

ஏற்படுைை்க்கூடு ் என்று முன்கூட்டிவய கணிக்கப்பட்டொல், 

இகடநிறுை்ைப்பட்ட திடப்மபொருட்ககள நிகலநிறுை்துவது அல்லது நீரின் ைர ் 

 ற்று ் அளவு வபொன்றவற்கற வ  ்படுைை் மசயலற்ற சிகிசக்ச வபொன்ற 

மபொருை்ை ொன ைணிப்பு நடவடிக்கககள் திட்டமிடப்படலொ ். மூடிய 

சுரங்கைக்ைச ் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீர,்  ண்  ற்று ் கொற்றின் 

ைரங்களுக்கு சட்ட வர ்புககள மீறு ்  ொசுபடுை்து ் மசறிவுகளின் 

பொைக ொன விகளவு எதுவு ் இல்கல என்பகை கண்கொணிப்பு நிரூபிக்க 

வவண்டு ். 

4.10.1.3 உயிரியல் நிகலத்தன்கம 

 சுற்றியுள்ள சூழலின் ஸ்திரைை்ன்க  முைன்க யொக ைளை்தின் 

இயற்பியல்  ற்று ் வவதியியல் பண்புககள சொரந்்துள்ளது, அவைச ய ் 

சுரங்க ைளை்தின் உயிரியல் உறுதிப்பொடு  றுவொழ்வு  ற்று ் இறுதி நில 

பயன்பொட்டுடன் மநருக்க ொக மைொடரப்ுகடயது. ஆயினு ்கூட, உயிரியல் 



Page | 165  

 

நிகலைை்ன்க யொனது,  ண்ணின் உகறகய நிகலப்படுை்துவைன் மூல ் 

வபொதிய அல்லது இரசொயன நிகலை்ைன்க கய கணிச ொக பொதிக்கலொ ், 

அரிப்பு/கழுவுைல், கசிவு வபொன்றவற்கறை் ைடுை்ைல் வபொன்றகவ. சீரக்ுகலந்ை 

இடைத்ில் ைொவரங்கள்  கறப்பது மபொதுவொக  றுவொழ்வுை் திட்டைத்ின் 

முக்கிய வநொக்கங்களில் ஒன்றொகு ். ைளை்கை நிகலநிறுை்துவைற்கொன சிறந்ை 

நீண்ட கொல முகற.  றுவொழ்வுை் திட்டை்தின் முக்கிய நிலவவகல கூறுகள் 

முடிந்ைது ், நிகலயொன ைொவர சமூகை்கை நிறுவுவைற்கொன மசயல்முகற 

மைொடங்குகிறது.  று ைொவரங்களுக்கு,  ண்ணின் ஊட்டசச்ை்து அளகவ 

வ லொண்க  மசய்வது ஒரு முக்கிய ொன கருைை்ொகு ். மூன்று 

சூழ்நிகலகளில் ஊட்டசச்ை்துக்ககளச ்வசரப்்பது பயனுள்ளைொக இருக்கு ். 

வ ல் ண்ணின் ஊட்டச ் சை்து நிகல உள்ள மபொருகளக் கொட்டிலு ் 

குகறவொக இருந்ைொல் எ.கொ., சமூக கொடுகளின் வளரச்ச்ிக்கொக. 

❖ பரப்பப்பட்ட வ ல் ண்ணின் ஊட்டச ்சை்து நிகல உள்ள மபொருகள விட 

குகறவொக இருந்ைொல், எ.கொ., சமூக கொடுகளின் வளரச்ச்ிக்கொக 

❖ இயற்ககயொக நிகழு ் ைொவரங்ககள விட அதிக ஊட்டசச்ை்து 

வைகவப்படு ் ைொவரங்ககள வளரக்்கு ் வநொக்க ் மகொண்டது. 

❖ ஈரப்பை ் கட்டுப்படுை்து ் கொரணியொக இல்லொை ச யங்களில் பூரவ்ீக 

ைொவரங்களிலிருந்து விகரவொன வளரச்ச்ிப் பதிகலப் மபறுவது 

விரு ்பை்ைக்கது.  

❖ சுரங்க மூடல் திட்ட ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டை்தின்படி 

இருக்க வவண்டு ். சுரங்க மூடல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை ்

திட்டை்தின் ஒரு பகுதியொகு ்  ற்று ் சுரங்க மூடல் திட்டை்தில் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ள மசயல்முகறயின்படி மூடல் நடவடிக்கககள் 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 
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அத்தியாயம் V 

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (ததாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

5.0 அறிமுகம் 

திட்ட முன்ம ொழிவுக்கு  ொற்றுகளை கருத்தில் மகொை்வது சுற்றுசச்ூழல் 

தொக்க  திப்பீடு (EIA) மசயல்முளறயின் ததளவயொகு ். த ொக்குதல்   

மசயல்பொட்டின் தபொது, ஒரு முன்ம ொழிவுக்கொன  ொற்றுகளை த ரடியொகதவொ 

அல்லது அளடயொை ் கொணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்களைக் குறிப்பிடுவதன் 

மூல ொகதவொ பரிசீலிக்கலொ ் அல்லது சுத்திகரிக்கலொ ்.  ொற்றுகைின் 

ஒப்பீடு குளற ்தபட்ச சுற்றுசச்ூழல் தொக்கங்களுடன் திட்ட த ொக்கங்களை 

அளடவதற்கொன சிற ்த முளறளய தீர ்ொனிக்க உதவுகிறது அல்லது மிகவு ் 

சுற்றுசச்ூழல்  ட்பு  ற்று ் மசலவு குளற ்த விருப்பங்களைக் குறிக்கிறது. 

5.1 திட்ட தளத்தின் ததர்வின் பின்னணியில் உள்ள காரணிகள் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் குறிப்பிட்ட தை ்  ற்று ் பின்வரு ் 

 ன்ள களைக் மகொண்டுை்ைது: 

❖ கனி ப் படிவு கொடு அல்லொத பகுதியில் கொணப்படுகிறது. 

❖ திட்டப் பகுதிக்குை் குடியிருப்பு இல்ளல; எனதவ R & R சிக்கல்கை் எதுவு ் 

இல்ளல. 

❖ சுரங்க குதத்ளகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகைில் ஆறு, ஓளட,  ற்று ் 

 ீர ்ிளலகை் இல்ளல. 

❖ இப்பகுதியில் திறள யொன, அளர திறன்  ற்று ் திறள யற்ற 

மதொழிலொைரக்ை் கிளடப்பது. 

❖  ருத்துவ ், தீயளணப்பு, கல்வி, தபொக்குவரத்து, தகவல் மதொடரப்ு  ற்று ் 

உை்கட்டள ப்பு வசதிகை் தபொன்ற அளனத்து அடிப்பளட வசதிகளு ்  ன்கு 

இளணக்கப்பட்டு அணுகக்கூடியதொக உை்ைது. 

❖ சுரங்க  டவடிக்ளககை்  ிலத்தடி  ீர ்  ட்டத்ளத குறுக்கிடொது. எனதவ, 

 ிலத்தடி  ீர ்சுற்றுசச்ூழலுக்கு எ ்த பொதிப்பு ் இல்ளல. 

❖ முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி  ில அதிரவ்ு  ண்டல ் II இல் வருவதொல், 

கட ்த கொல வரலொற்றில்  ிலசச்ரிவு,  ில டுக்க ், சரிவு தபொன்ற மபரிய 

வரலொறுகை் எதுவு ் பதிவு மசய்யப்படவில்ளல. 
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5.2 மாற்று தளத்தின் பகுப்பாய்வு 

சுரங்கத் தை ் கனி ப் பகுதி என்பதொல்  ொற்று வழிகை் எதுவு ் 

பரி ்துளரக்கப்படவில்ளல. 

5.3 முன்தமாழியப்பட்ட ததாழில்நுட்பத்ததத் ததர்ந்ததடுப்பதற்குப் 

பின்னால் உள்ள காரணிகள் 

அப்பகுதியில் சாதாரண கல்லலப் பிரிதத்தடுக்க, இரண்டாம் நிலல 

தெடிப்புடன் கூடிய லகமுலை திைந்த ொரப்்பு சுரங்க முலை 

பயன்படுதத்ப்படும். முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க குதத்லக பகுதிகள் 

பின்ெரும் நன்லமகலளக் தகாண்டுள்ளன: 

❖ கனி ப் படிவு ஒதர  ொதிரியொகவு ், பொத்ததொலித் உருவொக்க ொகவு ் 

இருப்பதொல்,  ிலதத்டி முளறளய விட திற ்தமவைி தவளல மசய்யு ் 

முளற விரு ்பப்படுகிறது. 

❖ டிரொக்டரக்ை் / டிப்பரக்ைில் ததொண்டு ் இய ்திரத்தின் உதவியுடன் 

மபொருை் ஏற்றப்பட்டு வொடிக்ளகயொைரக்ைின் ததளவக்கு மகொண்டு 

மசல்லப்படு ். 

❖ குவொரி  டவடிக்ளககளுக்குத் தகுதியொன அளரத் திறன் மகொண்ட 

மதொழிலொைரக்ை் அருகிலுை்ை கிரொ ங்களைச ் சுற்றி எைிதொகக் 

கிளடக்கின்றனர ்

5.4 மாற்றுத் ததாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

இ ்த திட்டத்திற்கு திற ்த மவைி இய ்திர ய ொக்கப்பட்ட முளற 

ததர ்்மதடுக்கப்பட்டுை்ைது. இ ்த மதொழில்நுட்ப ் குளறவொன கரப்்ப 

கொலதள்தக் மகொண்டுை்ைது, மபொருைொதொர ரீதியொக லொபகர ொனது, 

பொதுகொப்பொனது  ற்று ் குளற ்த உளழப்பு மசலவொகு ். ச ்ளத 

 ிளலள க்கு ஏற்ப உற்பத்திளய அதிகரிக்க அல்லது குளறக்க இ ்த முளற 

உை்ைள  ்த ம கிழ்வுத்தன்ள ளயக் மகொண்டுை்ைது.  
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அத்தியாயம் VI 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 தபாது 

சுற்றுசச்ூழல் அைவுருக்கைின் கண்கொணிப்பு  ற்று ்  திப்பீடு 

சுற்றுசச்ூழலில்  ிகழக்கூடிய சொத்திய ொன  ொற்றங்களைக் குறிக்கிறது, இது 

இயற்ளக சூழலின்  ிளலளய பரொ ரிக்க ததளவயொன இடங்கைில் 

சரிமசய்யு ்  டவடிக்ளககளை மசயல்படுத்த வழி வகுக்கிறது. 

ஏற்றுக்மகொை்ைப்பட்ட  டவடிக்ளககைின் மசயல்திறன் அல்லது 

குளறபொட்ளட  திப்பிடுவதற்கு  திப்பீடு மிகவு ் பயனுை்ை கருவியொகு ் 

 ற்று ் எதிரக்ொல திருத்தங்களுக்கொன நுண்ணறிளவ வழங்குகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பின் முக்கிய த ொக்க ், சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புக்கூறுகை்  ற்று ் மசயல்பொட்டுக் கட்டத்தில்  ளடமுளறயில் உை்ை 

 ிளலள கை் ஆகியவற்றில் மபறப்பட்ட முடிவுகை் திட்டமிடல் கட்டத்தில் 

கணிப்புடன் இணங்குவளத உறுதி மசய்வதொகு ். முடிவுகைின் மு ்ளதய 

கணிப்பிலிரு ்து கணிச ொன விலகல் ஏற்பட்டொல், இது கொரணத்ளதக் 

கண்டறி ்து தீரவ்ு  டவடிக்ளககளை பரி ்துளரக்கு ் அடிப்பளடத் தரவொக 

அள கிறது. சுற்றுசச்ூழல் (பொதுகொப்பு) சட்ட ், 1986 இன் கீழ் SEIAA-TN 

வழங்கிய EC ஆளணகை்  ற்று ் தமிழ் ொடு  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் 

பிறப்பித்த உத்தரவின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுை்ை  ிப ்தளனகைின் கீழ் 

கண்கொணிப்பு மதொடரப்ொன மதொடரப்ுளடய  ிப ்தளனகளுக்கு இணங்க 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு கட்டொய ொகு ். CTE/CTO வழங்கு ் தபொது. 

6.1 கண்காணிப்பு தபாறிமுதறயின் முதற 

EMP ஐ மசயல்படுத்துதல்  ற்று ் குறிப்பிட்ட கொல கண்கொணிப்பு 

ஆகியளவ அ ்த ்த திட்ட ஆதரவொைரக்ைொல் த ற்மகொை்ைப்படு ். 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தொல் ஏற்படு ் பொதிப்புகளை 

கண்கொணிப்பதற்கொக ஒரு விரிவொன கண்கொணிப்பு மபொறிமுளற 

வகுக்கப்பட்டுை்ைது; தூசிளய அடக்குதல், சத்த ்  ற்று ் மவடிப்பு 

அதிரவ்ுகளை கட்டுப்படுத்துதல், இய ்திரங்கை்  ற்று ் வொகனங்களை 

பரொ ரித்தல், சுரங்க வைொகத்தில் வீட்டு பரொ ரிப்பு, ததொட்ட ், சுற்றுசச்ூழல் 

த லொண்ள  திட்டத்ளத மசயல்படுத்துதல்  ற்று ் சுற்றுசச்ூழல் அனு தி 

 ிளலள கை் தபொன்ற சுற்றுசச்ூழல் பொதுகொப்பு  டவடிக்ளககை் அ ்த ்த 
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சுரங்க  ிரவ்ொகத்தொல் கண்கொணிக்கப்படு ்.  றுபுற ், பசுள  பகுதி 

த  ்பொடு, சுற்றுசச்ூழல் தர கண்கொணிப்பு தபொன்ற பகுதி அைவிலொன 

பொதுகொப்பு  டவடிக்ளககளை மசயல்படுத்துவது, அவரக்ைின் சுரங்க 

 ிரவ்ொகத்திற்கு அறிக்ளக அைிக்கு ் மூத்த  ிரவ்ொகியொல் 

த ற்மகொை்ைப்படுகிறது. 

முன்ம ொழியப்பட்ட குவொரியில் EMP  ற்று ் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

பொதுகொப்பு  டவடிக்ளககளை மசயல்படுத்துவளத கண்கொணிக்க 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு மசல் (EMC) அள க்கப்படு ். 

  இந்த கலத்தின் தபாறுப்புகள்: 

❖  ொசு கட்டுப்பொட்டு  டவடிக்ளககளை மசயல்படுத்துதல் 

❖ திட்டத்ளத மசயல்படுத்துவளத கண்கொணித்தல் 

❖ ததொட்டத்திற்கு பி ்ளதய பரொ ரிப்பு 

❖  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு  டவடிக்ளககைின் மசயல்திறளன சரிபொரக்்க 

எடுக்கப்பட்டது 

❖ சுற்றுசச்ூழலுடன் மதொடரப்ுளடய பிற மசயல்பொடு 

❖ ததளவப்படு ்தபொது  ிபுணரின் ஆதலொசளனளயப் மபறுதல். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு பிரிவு ஒருங்கிளணக்கு ் தைத்தில் உை்ை 

அளனத்து கண்கொணிப்பு திட்டங்களையு ் ஒருங்கிளணக்கு ்  ற்று ் 

இவ்வொறு உருவொக்கப்படு ் தரவு மதொடர ்்து  ொ ில ஒழுங்குமுளற 

 ிறுவனங்களுக்கு இணக்க  ிளல அறிக்ளககைொக வழங்கப்படு ். 

கண்கொணிக்கப்படு ் சுற்றுசச்ூழல் பண்புகைின்  ொதிரி  ற்று ் 

பகுப்பொய்வு அறிக்ளக ஒவ்மவொரு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவொைரொலு ் 

அளரயொண்டு  ற்று ் ஆண்டுக்கு ஒரு இளடமவைியில் தமிழ் ொடு  ொசுக் 

கட்டுப்பொட்டு வொரியத்திற்கு (TNPCB) ச ரப்்பிக்கப்படு ். அளரயொண்டு 

அறிக்ளககை் சுற்றுசச்ூழல்  ற்று ் வன அள சச்க ், பிரொ ்திய அலுவலக ் 

 ற்று ் SEIAA-TN ஆகியவற்றிற்கு ் ச ரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

பட ் 6.1 இல் கொட்டப்பட்டுை்ைபடி, சுற்றுசச்ூழல் பண்புகைின்  ொதிரி 

 ற்று ் பகுப்பொய்வு  த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் (CPCB) / 

சுற்றுசச்ூழல், வன ்  ற்று ் கொல ிளல  ொற்ற அள சச்க ் (MoEF & CC) 

வழிகொட்டுதல்கைின்படி இருக்கு ். 
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படம் 6.1 முன்தமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 

விளக்கப்படம் 

6.2 தணிப்பு நடவடிக்தககளின் அமலாக்க அட்டவதண 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தின் மசயல்பொடுகைொல் சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

ஏற்படு ் பொதிப்ளபக் குளறக்கு ் வளகயில் அத்தியொய ் IV இல் 

முன்ம ொழியப்பட்ட தணிப்பு  டவடிக்ளககை் மசயல்படுதத்ப்படு ். தணிப்பு 

 டவடிக்ளககைின் அ லொக்க அட்டவளண 6.1 இல் மகொடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

 

அந்தந்த 

முன்தமாழியப்பட்டது 

திட்ட ஆதரவாளர். 
*  

 

அதமப்பின் ததலவர் 

சுரங்க தமலாண்தம நிதல 

சுரங்க தமலாளர் 

சுரங்க 

தமற்பாரத்வயாளர் 
சுரங்க துதண தள 

தமற்பாரத்வயாளர் 

எம்தபனல் 

ஆதலாசகர ்/ தவளி 
ஆய்வகம் NABL / MoEF 

ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது 

பகுதி நிதல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் கார்டன்ர ் தண்ணீர் 
ததளிப்பான் 

ஆபதரட்டர் 
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   அட்டவதண 6.1 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான    

நதடமுதறப்படுத்தல் அட்டவதண 

வ.எண். பரிந்துதரகள் கால கட்டம் அட்டவதண 

1 

 ில சுற்றுசச்ூழல் 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திட்ட ் 

மதொடங்கிய 

உடதனதய 

2 

 ண் தரக் 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திட்ட ் 

மதொடங்கிய 

உடதனதய 

3 

 ீர ் ொசு 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

 ற்று ் சுரங்க 

 டவடிக்ளகயுடன் 

உடனடியொக 

 ற்று ் 

திட்டத்தின் 

முன்தனற்ற ் 

4 

கொற்று  ொசு 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

 ற்று ் சுரங்க 

 டவடிக்ளகயுடன் 

உடனடியொக 

 ற்று ் 

திட்டத்தின் 

முன்தனற்ற ் 

5 

ஒலி  ொசு 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

 ற்று ் சுரங்க 

 டவடிக்ளகயுடன் 

உடனடியொக 

 ற்று ் 

திட்டத்தின் 

முன்தனற்ற ் 

6 
சுற்றுசச்ூழல் 

சூழல் 

சுரங்க 

 டவடிக்ளககளுடன் 

ஒவ்மவொரு ஆண்டு ் 

கட்ட ் வொரியொக 

மசயல்படுத்தப்படு ் 

உடனடியொக 

 ற்று ் 

திட்டத்தின் 

முன்தனற்ற ் 

6.3 கண்காணிப்பு அட்டவதண மற்றும் அதிர்தவண் 

கடள கை்  ிளறதவற்றப்படுவளத கண்கொணிப்பு உறுதி மசய்யு ். இது 

சட்டப்பூரவ் தரங்களுக்கு எதிரொக அைவீடு மசய்வதற்கொக மவைிதயற்றங்கை், 

உமிழ்வுகை்  ற்று ் கழிவுகைின் அைவுகை்  ற்று ் மசறிவுகை் தபொன்ற 

அைவீட்டுத் தகவல்கைின் த ரடி அைவீடு  ற்று ் பதிவு வடிவத்ளத 

எடுக்கலொ ். கண்கொணிப்பில் சமூக-மபொருைொதொர மதொடரப்ு, உை்ளூர ்

மதொடரப்ு  டவடிக்ளககை் அல்லது புகொரக்ைின்  திப்பீடு ஆகியளவ 

அடங்கு ். 
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சுரங்க  டவடிக்ளககைில் சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு பின்வரு ொறு 

த ற்மகொை்ைப்படு ்: 

❖ கொற்று தர ் 

❖  ீர ் ற்று ் கழிவு  ீரின் தர ் 

❖ இளரசச்ல்  ிளலகை் 

❖  ண்ணின் தர ்  ற்று ் 

❖ பசுள  பகுதி வைரச்ச்ி 

கண்கொணிப்பு விவரங்கை் அட்டவளண 6.2 இல் விவரிக்கப்பட்டுை்ைன 

அட்டவதண6.2முன்தமாழியப்பட்டகுவாரிக்கான முன்தமாழியப் 

பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவதண ECக்குப் பின் 

வ.

எ
ண். 

சுற்றுச்
சூழல் 

பண்புக
ள் 

இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்க
ள் 

கால 

அளவு 

அதிர்தவ
ண் 

1 
கொற்று 

தர ் 

2 இடங்கை் (1 

ள ய & 1 

இளடயக) 

24  ணி 
த ர ் 

6 

 ொதங்களுக்
கு ஒருமுளற 

பறக்கு ் 

தூசி , PM2.5, 

PM10, SO2 

 ற்று ் NOx. 

2 

வொனி
ளலயிய
ல் 

சுரங்க 

தைத்தில் 

கொற்றின் தர 

கண்கொணிப்பு 

& IMD 

இரண்டொ ் 

 ிளல தரவு 

மதொடங்கு ் 

முன் 

 
ண
ித
 
ர ்

 /
 தி
ன
ச
ரி

 

ம
த
ொட
ரச்
சி
ய
ொன

 

ஆ
ன்
ள
ல
ன்

 

க
ண்
க
ொண

ிப்
பு

 

கொற்றின் 

தவக ், 

கொற்றின் 

திளச, 

மவப்ப ிளல
, ஈரப்பத ் 

 ற்று ் 

 ளழப்மபொ
ழிவு 

3 

 ீர ்தர 

கண்கொ
ணிப்பு 

2 இடங்கை் 

(1SW  ற்று ் 1 

GW) 

- 

6 

 ொதங்களுக்
கு ஒருமு 

ளற 

IS:10500, 1993 

& CPCB 

விதிமுளறக
ைின் கீழ் 

குறிப்பிடப்ப
ட்ட 

அைவுருக்கை் 

4  ீரியல் 

இளடயக 

 ண்டலத்தில் 

உை்ை திற ்த 

கிணறுகைில் 

- 

6 

 ொதங்களுக்
கு ஒருமுளற 

தளர 

 ட்டத்திற்கு 

கீதழ இல் 

ஆழ ் 
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குறிப்பிட்ட 

கிணறுகைில் 

சு ொர ்1 கி.மீ 

5 சத்த ் 

2 

இருப்பிடங்கை் 

(1 ள ய ் & 1 

இளடயக) 

 ணித ர ் 

- 1  ொை் 

6 

 ொதங்களுக்
கு ஒருமுளற 

Leq, Lmax, Lmin, 

Leq Day & Leq 

Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுை்ை 

குடியிருப்பில் 

(அறிக்ளகயில்) 

– 
மவடிப்பு 

 டவடிக்ளக
யின் தபொது 

உசச் துகை் 

தவக ் 

7  ண் 

2 இடங்கை் 

(1ள ய & 1 

இளடயக) 

– 
ஆறு 

 ொதங்களுக்
கு ஒருமுளற 

இயற்பியல் 

 ற்று ் 

தவதியியல் 

பண்புகை்   

8 
பசுள  

பகுதி 

திட்டப் 

பகுதிக்குை் 
தினசரி  ொதொ ்திர பரொ ரிப்பு 

                     ஆதொர ்: கனி  சுரங்கத்திற்கொன ளகதயட்டின் வழிகொட்டுதல், பிப்ரவரி 2010 

              6.4 EMP க்கான பட்தெட் ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளை கண்கொணிப்பதற்கொன மசலவு, கண்கொணிக்க 

தவண்டிய அைவுரு, அதிரம்வண் மகொண்ட இடங்களை  ொதிரி/கண்கொணிதத்ல் 

 ற்று ் ஒவ்மவொரு முன்ம ொழிவுக்கு ் எதிரொன மசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியளவ 

அட்டவளண 6.3 இல் கொட்டப்பட்டுை்ைது. NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

மவைிப்புற ஆய்வகத்திற்கு கண்கொணிப்பு பணி அவுட்தசொரஸ்் மசய்யப்படு ். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு திட்டத்திற்கொன முன்ம ொழியப்பட்ட 

மதொடரச்ச்ியொன மசலவு, முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தைதத்ிற்கு ஆண்டுக்கு 

ரூ.2,95,000/- ஆகு ். 
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அட்டவதண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்தெட ்

வ.எண்.  அளவுரு மூலதன 
தசலவு 

ஆண்டுக்கான ததாடர ்
தசலவு 

1 கொற்று தர ் - ரூ 60,000/- 

2 வொனிளலயியல் - ரூ 15,000/- 

3  ீர ்தர ் - ரூ 20,000/- 

4  ீர ் ிளல 
கண்கொணிப்பு 

 ரூ 10,000/- 

5  ண்ணின் தர ் - ரூ 20,000/- 

6 சத்த ் தர ் - ரூ 10,000/- 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு - ரூ 1,50,000/- 

8 பசுள  பகுதி - ரூ 10,000/- 

தமாத்தம் - ரூ 2,95,000 /- 

ஆதொர ்: கைத் தரவு 

6.5 கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அறிக்தகயிடல் 

அட்டவதணகள் 

கொற்றின் தர ்,  ீரின் தர ், இளரசச்ல் அைவுகை்  ற்று ் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகை் பற்றிய கண்கொணிக்கப்படு ் தரவுகை், குழு  ் 

சுரங்க த லொண்ள  ஒருங்கிளணப்பொைர ்  ற்று ் அ ்த ்த  ிறுவனத ்

தளலவர ் ஆகிதயொரொல் அவ்வப்தபொது ஆய்வு மசய்யப்பட்டு ததளவயொன 

திருத்த  டவடிக்ளககளை த ற்மகொை்வொரக்ை். கண்கொணிப்புத் தரவுகை் 

தமிழ் ொடு  ொ ில  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியத்திட ் CTO  ிப ்தளனகை் 

 ற்று ் சுற்றுசச்ூழல் தணிக்ளக அறிக்ளககளுக்கு இணங்க ஒவ்மவொரு 

ஆண்டு ் MoEF & CC  ற்று ் அளரயொண்டு இணக்க கண்கொணிப்பு 

அறிக்ளககை் MoEF & CC பிரொ ்திய அலுவலக ்  ற்று ் SEIAA க்கு 

ச ரப்்பிக்கப்படு ். 

கொலமுளற அறிக்ளககை் ச ரப்்பிக்கப்பட தவண்டு ்: 

❖ MoEF & CC - அளரயொண்டு  ிளல அறிக்ளக 

❖ TNPCB - அளரயொண்டு  ிளல அறிக்ளக 

❖ புவியியல்  ற்று ் சுரங்கத் துளற: கொலொண்டு, அளரயொண்டு 

வருடொ ்திர அறிக்ளககை் சுரங்க த லொைர ் / அ ்த ்த திட்டத்தின் முகவர ்

தவிர, கொலமுளற அறிக்ளககளை ச ரப்்பிக்க தவண்டு ்: 

❖ சுரங்க பொதுகொப்பு இயக்குனர ்

❖ மதொழிலொைர ்அ லொக்க அதிகொரி 
❖ துளறயொல்  ிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுளறகைின்படி 

மவடிமபொருடக்ளைக் கட்டுப்படுத்துபவர.் 
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அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் படிப்புகள் 

7.0 பபாது 

கூடுதல் ஆய்வுகள் பின்வருமாறு: 

❖ இடர ்மதிப்பீடு 

❖ பபரிடர ்பமலாண்மம திட்டம் 

❖ ஒட்டுமமாத்த தாக்க ஆய்வு 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவு பமலாண்மம 

❖ பகாவிட்-க்கு பிந்மதய சுகாதார பமலாண்மம திட்டம் 

7.1 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பபாது ஆலலாசனன 

தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

மெயலாளரிடம் மபாது விொரமணமய முமையாகவும், காலக்மகடுவும், 

மவளிப்பமடத்தன்மமயுடன் நடத்தவும், திட்டத் தளத்தில் அல்லது 

மாவட்டத்தில் அதன் அருகாமமயில் மபாதுமக்களின் பங்பகை்மப 

உறுதிமெய்யவும் விண்ணப்பம் மெய்யப்பட்டது. முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் 

பை்றிய கருத்துக்கள் இறுதி EIA/EMP அறிக்மகயில் புதுப்பிக்கப்படும். 

7.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான இடர ்மதிப்பீடு 

இடர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகமளத் தடுப்பதை்கும், அது நிகழாமல் 

தடுக்க பதமவயான நடவடிக்மககமள எடுப்பதை்கும் ஆகும். இடர ்

மதிப்பீட்டிை்கான வழிமுமையானது, 2002 டிெம்பர ் 31, 2002 பததியிட்ட 

சுை்ைறிக்மக எண்.13 இன் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (DGMS), தன்பாத,் 

வழங்கிய குறிப்பிடட் இடர ் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் அடிப்பமடயில் 

அமமந்துள்ளது. DGMS இடர ்மதிப்பீட்டு மெயல்முமை பநாக்கம் மகாண்டது. 

பணிெச்ூழல் மை்றும் அமனத்து மெயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மை்றும் 

ொத்தியமான அபாயங்கமளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் 

பதமவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிமம அளிப்பதை்காக அந்த அபாயங்களின் 

அபாய அளமவ மதிப்பிடவும். பமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் மபாறுப்பான 

வழிமுமைகள் அமடயாளம் காணப்பட்டு, அவை்றின் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்மககள், கால அட்டவமணயில் அமமக்கப்பட்டமவ, துல்லியமான 

மபாறுப்புகளுடன் பதிவு மெய்யப்படுகின்ைன. 
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முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திை்காக DGMS, வழங்கிய உபலாக 

சுரங்கத்மத நிரவ்கிப்பதை்கான தகுதிெ ் ொன்றிதமழ மவத்திருக்கும் 

தகுதிவாய்ந்த சுரங்க பமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி 

நடவடிக்மகயும் பமை்மகாள்ளப்படும்.  

இந்த முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மை்றும் அதனுடன் மதாடரப்ுமடய 

மெயல்பாடுகள் மதாடரப்ாக மனித தூண்டுதலால் ஏை்படும் அபாயங்களின் 

காரணிகள், சுரங்கத்திை்கான காரணங்கள் மை்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்மககள் பை்றிய விரிவான பகுப்பாய்வு அட்டவமண 7.1 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
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அட்டவனை 7.1 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான இடர் மதிப்பீடு & கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்னககள் 

வ.எ

ை் 

ஆபத்து 

காரைிகள் 

ஆபத்துக்கான 

காரைங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்னககள் 

1 மவடிமபாருடக்ள் 

மை்றும் கனரக 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

காரணமாக 

விபத்துக்கள் 

தவைான மகயாளுதல் 

மை்றும் பாதுகாப்பை்ை 

பணி நமடமுமை 

சுரங்கெ ் ெட்டம், 1952, மமட்டாலிஃமபரஸ் மமன்ஸ் ஒழுங்குமுமை, 

1961 மை்றும் சுரங்க விதிகள், 1955 இன் அமனத்து பாதுகாப்பு 

முன்மனெெ்ரிக்மககள் மை்றும் விதிகள் அமனத்து சுரங்க 

நடவடிக்மககளின் பபாதும் கண்டிப்பாக பின்பை்ைப்படும்; 

அருகிலுள்ள குழு மதாழிை்பயிை்சி மமயத்தில் உள்ள பயிை்சிக்கு 

மதாழிலாளரக்ள் அனுப்பப்படுவாரக்ள், அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபரக்ளின் நுமழவு தமடமெய்யப்படும்; 

சுரங்க அலுவலக வளாகம் மை்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயமணப்பு 

மை்றும் முதலுதவி ஏை்பாடுகள்; 

பாதுகாப்பு பூட,் தமலக்கவெம், கண்ணாடி பபான்ை அமனத்து 

பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் ஏை்பாடுகளும் ஊழியரக்ளுக்குக் 

கிமடக்கும் மை்றும் அவை்றின் பயன்பாட்டிை்கான வழக்கமான 

பொதமன மெய்யப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி குவாரி பவமல மெய்தல் 

மை்றும் சுரங்க திட்டங்கமள மதாடரந்்து புதுப்பிதத்ல்; 
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சுரங்க முகங்கமள தினெரி அடிப்பமடயில் சுத்தம் மெய்வது, 

அதிகப்படியான அல்லது அடிபடுவமதத் தவிரக்்கும் மபாருடட்ு 

தினமும் மெய்யப்பட பவண்டும். 

மவடிமருந்துகமளக் மகயாளுதல், ொரஜ்் மெய்தல் மை்றும் சுடுதல் 

ஆகியமவ சுரங்க பமலாளரின் பமை்பாரம்வயின் கீழ் மட்டுபம 

திைமமயான நபரக்ளால் பமை்மகாள்ளப்படும்; 

உை்பத்தியாளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி அமனத்து சுரங்க 

உபகரணங்கமளயும் பராமரித்தல் மை்றும் பொதமன மெய்தல். 

2 துமளயிடுதல் முமையை்ை மை்றும் 

பாதுகாப்பை்ை 

நமடமுமைகள் 

 

அழுத்தப்பட்ட காை்றின் 

அதிக அழுத்தம் 

காரணமாக, குழல்கமள 

மவடிக்கலாம் 

துரப்பண கம்பி உமடந்து 

பபாகலாம் 

துமளயிடுதலுக்காக (SOP) நிறுவப்பட்ட பாதுகாப்பான இயக்க 

முமை கண்டிப்பாக பின்பை்ைப்படும். 

பயிை்சி மபை்ை ஆபபரட்டரக்ள் மட்டுபம பணியில் 

அமரத்்தப்படுவாரக்ள். 

பிளாஸ்டர/்பிளாஸ்டிங் ஃபபாரப்மன் அமனத்து இடங்கமளயும் 

முழுமமயாகப் பரிபொதிக்கும் வமர, துப்பாக்கிெ ்சூடு நடதத்ப்பட்ட 

பகுதியில் எந்த துமளயிடுதலும் மதாடங்கப்படக்கூடாது. 

ஒன்றின் பமல் ஒன்ைாக இருக்கும் இடங்களில் உள்ள மபஞ்சுகளில் 

ஒபர பநரத்தில் துமளயிடுதல் பமை்மகாள்ளப்படக்கூடாது. 

ஆபபரட்டர ் மகபயட்டின்படி கம்ப்ரெர ் மை்றும் துரப்பண 

உபகரணங்களில் பதய்ந்து பபான பாகங்கமள அவ்வப்பபாது 

தடுப்பு பராமரிப்பு மை்றும் மாை்றுதல். 



Page | 179  

 

அமனத்து பயிை்சி அலகுகளும் ஈரமான துமளயிடுதலுடன் 

வழங்கப்பட பவண்டும், திைமமயான பவமல நிமலயில் 

பராமரிக்கப்பட பவண்டும். 

ஆபபரட்டர ்அமனத்து தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கமளயும் 

தவைாமல் பயன்படுத்த பவண்டும். 

3 மவடிதத்ல் சிமதவுறும் பாமை, தமர 

அதிரவ்ு, இமரெெ்ல் 

மை்றும் தூசி. 

முமையை்ை ொரஜ்ிங், 

ஸ்மடம்மிங் & ப்ளாஸ்டிங்/ 

பிளாஸ்ட் ப ால்கமள 

ஃமபனிங் மெய்தல் 

வாகனங்களின் 

இயக்கத்தால் அதிரவ்ு 

விதிமுமைகளின்படி ஒரு தாமதத்திை்கு அதிகபட்ெ கட்டணத்மத 

கட்டுப்படுத்துங்கள் மை்றும் உகந்த மவடிப்பு துமள வடிவத்தின் 

மூலம், அதிரவ்ுகள் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிை்குள் 

கட்டுப்படுதத்ப்படும் மை்றும் மவடிப்பு பாதுகாப்பாக நடதத்ப்படும். 

ொரஜ்ிங், ஸ்மடம்மிங் & பிளாஸ்டிங் / பிளாஸ்ட் ப ால்ஸ் ஃமபரிங் 

ஆகியவை்றிை்கான SOP, மெயல்பாட்டின் ஆரம்ப கட்டத்தின் பபாது 

மவடிக்கும் குழுவினர ்பின்பை்றுவாரக்ள். 

பகலில் மட்டுபம துப்பாக்கிெ ்சூடு நடதத்ப்படுகிைது. 

எந்த ஒரு நாளில் ொரஜ்் மெய்யப்பட்ட அமனத்து துமளகளும் அபத 

நாளில் சுடப்படும். ஆபத்து மண்டலம் மதளிவாக 

வமரயறுக்கப்படும் (சிவப்புக் மகாடிகள் மூலம்) 

4 பபாக்குவரத்து விபத்து மை்றும் 

காயங்களுக்கு 

பங்களிக்கும் 

பவமலமயத் மதாடங்குவதை்கு முன், ஓட்டுநரக்ள் டிரக்/டிப்பரில் 

எண்மணய்(கள்), எரிமபாருள் மை்றும் நீர ்நிமலகள், டயர ்வீக்கம், 

மபாதுத் தூய்மம, பிபரக்குகள், ஸ்டீயரிங் சிஸ்டம், தானாக 

இயங்கும் ஆடிபயா-விஷுவல் ரிவரச்ிங் அலாரம், ரியர ் வியூ 
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அபாயங்கள் மை்றும் 

பாதுகாப்பை்ை பவமலகள் 

மபாருள் ஓவரப்லாடிங் 

வாகனத்மத முந்திெ ்

மெல்லும் பபாது 

டிரக்கின் ஆபபரட்டர ்

தனது அமைமய 

ஏை்றும்பபாது அமத விட்டு 

மவளிபயறுகிைார.் 

மிரரக்ள் உள்ளிட்ட எெெ்ரிக்மக ொதனங்கமள பநரில் 

ெரிபாரப்்பாரக்ள். பக்கவாட்டு விளக்குகள் பபான்ைமவ நல்ல 

நிமலயில் உள்ளன. 

எந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத நபமரயும் வாகனத்தில் ெவாரி 

மெய்ய அனுமதிக்காதீரக்ள் அல்லது எந்த அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபமரயும் வாகனதம்த இயக்க அனுமதிக்காதீரக்ள். 

அமனத்து மூமலகளிலும் குழிவான கண்ணாடிகள் மவக்கப்பட 

பவண்டும் 

அமனத்து வாகனங்களிலும் ஒவ்மவாரு முமனயிலும் ஒரு 

ஸ்பாட்டருடன் ரிவரஸ்்  ாரன் மபாருதத்ப்பட்டிருக்க பவண்டும் 

வாகனத் திைனுக்கு ஏை்ப ஏை்றுதல் 

ஆபபரட்டர ் மகபயட்டின்படி வாகனங்கமள அவ்வப்பபாது 

பராமரித்தல் 

5 இயை்மக 

பபரிடரக்ள் 

எதிரப்ாராத ெம்பவங்கள் மமழநீர ் மவள்ளத்தில் மூழ்குவமதத் தடுக்க வழிகள் 

ஏை்படுதத்ப்படும் 

தீமய அமணக்கும் கருவிகள் மை்றும் மணல் வாளிகள் 

6 சுரங்க மபஞ்சுகள் 

மை்றும் குழி ொய்வு 

பதால்வி 

ொய்வு வடிவியல், 

புவியியல் அமமப்பு 

இறுதி அல்லது அமனத்து குழி ொய்வு 60 ° கீபழ இருக்க பவண்டும் 

மை்றும் ஒவ்மவாரு மபஞ்ெ ்உயரம் 5 மீ. 

ஆதாரம்: FAE & EC ஆல் பகுப்பாய்வு மெய்யப்பட்டு முன்மமாழியப்பட்டது
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7.3 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான லபரிடர ் லமலாை்னம 

திட்டம் 

நிலநடுக்கம், நிலெெ்ரிவு பபான்ை இயை்மக பபரழிவுகள் கடந்த கால 

வரலாை்றில் பதிவு மெய்யப்படவில்மல, ஏமனனில் நிலப்பரப்பு நில அதிரவ்ு 

மண்டலம் III இன் கீழ் வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி கடலில் இருந்து 

மவகு மதாமலவில் உள்ளது. எனபவ, கடும் மவள்ளம் மை்றும் சுனாமியால் 

ஏை்படும் பபரழிமவ எதிரப்ாரக்்க முடியாது. பபரிடர ்பமலாண்மமத் திட்டம், 

உயிர ் பாதுகாப்பு, சுை்றுெச்ூழமலப் பாதுகாத்தல், நிறுவலின் பாதுகாப்பு, 

உை்பத்திமய மறுசீரமமத்தல் மை்றும் காப்புெ ் மெயல்பாடுகமள இபத 

முன்னுரிமம வரிமெயில் உறுதி மெய்வமத பநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

பபரிடர ் பமலாண்மம திட்டத்தின் பநாக்கம், சுரங்கம் மை்றும் மவளிப்புை 

பெமவகளின் ஒருங்கிமணந்த வளங்கமளப் பயன்படுதத்ி 

பின்வருவனவை்மை அமடவதாகும்: 

❖ பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மை்றும் மருத்துவ சிகிெம்ெ; 

❖ மை்ைவரக்மளப் பாதுகாதத்ல்; 

❖ மொத்து மை்றும் சுை்றுெச்ூழலுக்கு ஏை்படும் பெததம்த குமைதத்ல்; 

❖ ஆரம்பத்தில் ெம்பவத்மதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் 

மகாண்டு வரவும்; 

❖ பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மை்றும் 

❖ அவெரநிமலக்கான காரணம் மை்றும் சூழ்நிமலகள் பை்றிய அடுத்த 

விொரமணக்கு மதாடரப்ுமடய பதிவுகள் மை்றும் உபகரணங்கமள 

பாதுகாக்கவும். 

ஒரு பபரிடர ் ஏை்பட்டால், தடுப்பு நடவடிக்மககள் இருந்தபபாதிலும், 

கீபழ உள்ள விளக்கங்களின்படி பபரிடர ்பமலாண்மம மெய்யப்பட பவண்டும். 

அவெரகால சூழ்நிமலகமளக் மகயாள்வதை்காக முன்மமாழியப்பட்ட ஒரு 

அமமப்பு உள்ளது மை்றும் முக்கிய பணியாளரக்ள் மை்றும் அவரக்ளது 

குழுவினருக்கு இமடபயயான ஒருங்கிமணப்பு படம்-7.1 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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அவெரநிமல 
ஒருங்கிமணப்பாளர ்
சுரங்க பமலாளர ்

ஆதரவு குழு மீட்பு குழு தீயனைப்பு குழு 

 

 

 

 

 

 

படம் 7.1 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான லபரிடர் லமலாை்னம 

குழு அனமப்பு 

அவெரநிமல அமமப்பு அவெர ஒருங்கிமணப்பாளரால் 

வழிநடதத்ப்படும், அவர ்தகுதிவாய்ந்த சுரங்க பமலாளராக இருப்பார.் அவர ்

இல்லாத நிமலயில், சுரங்க பமலாளர ் வரும் வமர, சுரங்கத்தில் இருக்கும் 

மபரும்பாலான மூத்தவரக்ள் அவெரகால ஒருங்கிமணப்பாளராக 

இருப்பாரக்ள். அவெரகால சூழ்நிமலகமளக் கவனிப்பதை்காக மூன்று 

குழுக்கள் இருக்கும் - தீயமணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மை்றும் ஆதரவுக் குழு. 

அணிகளின் முன்மமாழியப்பட்ட அமமப்பு அட்டவமண 7.2 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவனை 7.2 அவசரநினலக்கான முன்பமாழியப்பட்ட குழுக்கள் 

பதவி தகுதி 

தீனய அனைக்கும் குழு 

குழுத் தமலவர/் அவெர 
ஒருங்கிமணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க பமலாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்கத் தமலவர ்
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துமண தமலவர ் 

மீட்பு குழு 

குழுத் தமலவர/் அவெர 
ஒருங்கிமணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க பமலாளர ்

குழு உறுப்பினர/் ெம்பவக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்(IC) 
சுை்றுெச்ூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்கத் தமலவர ்
ஆதரவு குழு 

குழுத் தமலவர/் அவெர 
ஒருங்கிமணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க பமலாளர ்

உதவி குழு தமலவர ் சுை்றுெச்ூழல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துமண தமலவர ்
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பாதுகாப்புக் குழுத் தமலவர/் 
அவெரகால பாதுகாப்புக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்
சுரங்கத் தமலவர ்

சுரங்கம் மெயல்பாட்டுக்கு வந்ததும், பணியாளரக்ளின் மபயரக்ளுடன் 

பமை்கண்ட அட்டவமண தயாரிக்கப்பட்டு, அந்தந்த முன்மமாழியப்பட்ட 

குவாரிகளுக்கான மதாழிலாளரக்ளுக்கு எளிதாகக் கிமடக்கும். சுரங்கம், 

தீயமணப்பு நிமலயம் மை்றும் அண்மட மதாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் 

பல்பவறு துமைகமள கட்டுப்படுதத், ஒரு மமாமபல் தகவல் மதாடரப்ு 

மநட்மவாரக்் மை்றும் வயரம்லஸ் சுரங்க அவெர கட்டுப்பாட்டு அமைமய 

(MECR) இமணக்க பவண்டும். 

7.3.1 அவசரக் குழுவின் பாத்திரங்கள் மற்றும் பபாறுப்புகள்  

(அ) அவசர ஒருங்கினைப்பாளர் (EC) 

அவெரகால ஒருங்கிமணப்பாளர ் தளத்தின் முழுமமயான 

கட்டுப்பாட்மட ஏை்றுக்மகாள்வார ்மை்றும் MECR இல் இருக்க பவண்டும்.  

(ஆ) சம்பவக் கட்டுப்படுத்தி (IC) 

ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ் என்பது அவெரநிமலயின் இடத்திை்குெ ்

மென்று, அவெரநிமலமயெ ்   ெமாளிக்க அல்லது கட்டுப்படுத்துவதை்கான 

மெயல் திட்டதம்த பமை்பாரம்வயிடும் ஒரு நபராக இருக்க பவண்டும். ஷிப்ட் 

பமை்பாரம்வயாளர ் அல்லது சுை்றுெச்ூழல் அதிகாரி ஐசியின் மபாறுப்மப 

ஏை்க பவண்டும். 

(இ) பதாடர்பு மற்றும் ஆலலாசனனக் குழு 

ஆபலாெமன மை்றும் தகவல் மதாடரப்ு குழுவில் சுரங்கத் துமைகளின் 

தமலவரக்ள் அதாவது சுரங்க பமலாளர ்இருக்க பவண்டும் 

(ஈ) அனைப்பு ஒருங்கினைப்பாளர ்

சுரங்க பமை்பாரம்வயாளர ் அமழப்பு கால் ஒருங்கிமணப்பாளராக 

இருப்பார.் அமழப்பு ஒருங்கிமணப்பாளர ்  அமழப்மப நடத்துவார ்மை்றும் 

சுரங்கப் பணியாளரக்மள ெட்டெமப இடத்திை்கு மவளிபயை்றுவார.் 

கடமமயில் இருக்கும் அமனத்து பணியாளரக்ளுக்கும் கணக்கு மவப்பபத 

அவரது பிரதான பணியாக இருக்கும் 

 

.  
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 (உ) லதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

பயிை்சி மபை்ை பணியாளரக்ளின் மீட்புப் பணிமய பமை்மகாள்வதை்கு 

பயிை்சி மபை்ை மை்றும் ஆயுதம் ஏந்திய நபரக்ள் குழுவாக இருக்க பவண்டும். 

முதலுதவி மை்றும் தீமய அமணப்பதில் பயிை்சி மபை்ைவரக்ள் பதடல் மை்றும் 

மீட்புக் குழுவில் பெரக்்கப்படுவாரக்ள்.  

 (ஊ) அவசரகால பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

அவெரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் 

அலுவலகத்தில் அமமந்துள்ள மூத்த பாதுகாப்பு நபராக இருக்க பவண்டும் 

மை்றும் மவளிப்புை ஏமஜன்சிகமள வழிநடத்துகிைார,் எ.கா., தீயமணப்புப் 

பமட, காவல்துமை, மருத்துவர ்மை்றும் ஊடகவியலாளரக்ள் பபான்ைமவ. 

7.3.2 அவசரக் கட்டுப்பாட்டு நனடமுனற 

அவெரகாலத்தின் ஆரம்பம், அமனத்து நிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு மபரிய 

தீ அல்லது மவடிப்பு அல்லது பதாண்டும் இயந்திரத்துடன் சுவர ் இடிந்து 

விழுந்து, பல்பவறு பாதுகாப்பு ொதனங்கள் மை்றும் பணியில் இருக்கும் 

மெயல்பாட்டு ஊழியரக்ளால் கண்டறியப்படும். பணியில் இருக்கும் ஊழியர ்

ஒருவர ் இருந்தால், அவர ் (அவருக்கு பபாதுமான விவரம் அளிக்கப்பட்ட 

தளத்தின் அவெர நமடமுமையின்படி) அருகில் உள்ள அலாரம் அமழப்புப் 

புள்ளிக்குெ ்மென்று, கண்ணாடிமய உமடத்து அலாரங்கமளத் தூண்டுவார.் 

விபத்து நடந்த இடம் மை்றும் தன்மம குறித்து அவெர கட்டுப்பாட்டு அமைக்கு 

மதரிவிக்கவும் அவர ் தன்னால் முடிந்தவமர முயை்சிப்பார.் பணி அவெர 

நமடமுமைக்கு இணங்க, அவெரநிமலமய விளக்குவதை்கும் 

கட்டுப்படுத்துவதை்கும் பின்வரும் முக்கிய நடவடிக்மககள் உடனடியாக 

நமடமபறும். 

❖ தளத்தில் தீயமணப்பு வீரர ்தமலமமயிலான தீயமணப்புக் குழுவினர ்

தீ நுமர மடண்டரக்ள் மை்றும் பதமவயான உபகரணங்களுடன் 

ெம்பவம் நடந்த இடத்திை்கு வருவாரக்ள். 

❖ அவெரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் 

அலுவலகத்தில் இருந்து தனது பணிமயத் மதாடங்குவார ்

❖ ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர,் மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அவெரநிமலத ்

தளத்திை்கு விமரந்து மென்று அவெரநிமலமயக் மகயாளத ்

மதாடங்குவார.் 
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❖ தளத்தின் முதன்மமக் கட்டுப்பாட்டாளர ் தனது ஆபலாெமன மை்றும் 

தகவல் மதாடரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு வந்து 

தளத்தின் முழுமமயான கட்டுப்பாட்மட ஏை்றுக்மகாள்வார.் 

❖ அவர ்ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து மதாடரந்்து தகவல்கமளப் 

மபறுவார ்மை்றும் பின்வரும் முடிவுகமளயும் வழிகாட்டுதல்கமளயும் 

வழங்குவார:் 

❖ ெம்பவக் கட்டுப்படுத்தி 

❖ சுரங்க கட்டுப்பாட்டு அமைகள் 

❖ அவெர பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

7.3.3 முன்பமாழியப்பட்ட தீனய அனைக்கும் கருவிகள் 

அட்டவமண 7.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, சுரங்கத்தில் உள்ள 

மூபலாபாய இடங்களில் பின்வரும் வமகயான தீமய அமணக்கும் கருவிகள் 

முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவனை 7.3 P1 இல் பவவ்லவறு இடங்களில் தீனய அனைக்கும் 
கருவிகள் 

இடம் தீனய அனைக்கும் கருவிகளின் வனக 

மின் உபகரணம் CO2 வமக, நுமர வமக, உலர ்இரொயன தூள் வமக 

எரிமபாருள் 

பெமிப்பு பகுதி 

CO2 வமக, நுமர வமக, உலர ்இரொயன தூள் வமக, 

மணல் வாளி 

அலுவலக பகுதி உலர ்இரொயன வமக, நுமர வமக 

7.3.4 அலாரம் அனமப்பு 

மெட் கன்ட்பராலர,் தீயமணப்புக் குழுவிடம் இருந்து பபரிடர ்

மெய்திமயப் மபை்ைவுடன், சுரங்கக் கட்டுப்பாட்டு அமை உதவியாளர ் 5 

நிமிடங்களுக்கு மெரன் ஒலிப்பார.் மபாது முகவரி அமமப்பு மூலம் பபரிடர ்

மெய்திமய ஒளிபரப்ப ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ்ஏை்பாடு மெய்வார.் ெம்பவக் 

கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து "எமரம்ஜன்சி ஓவர"் என்ை மெய்திமயப் 

மபை்ைவுடன், அவெரகால கட்டுப்பாட்டு அமை உதவியாளர ்2 நிமிடங்களுக்கு 

பநராக அலாரம் அடிப்பதன் மூலம் "எல்லா மதளிவான சிக்னமலயும்" 

வழங்குவார.் 

பபரிடரின் பபாது பீதி அல்லது தவைான புரிதமலத ்தவிரக்்க அலாரம் 

அமமப்பின் அம்ெங்கள் அமனவருக்கும் விளக்கப்படும். ஆபத்து / 
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பபரழிவுகமளத் தடுக்க அல்லது கவனிப்பதை்காக, பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்மககள் ஏபதனும் எடுக்கப்பட்டிருந்தால். 

❖ சுரங்க அலுவலக வளாகம் மை்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயமணப்பு 

மை்றும் முதலுதவி ஏை்பாடுகள் மெய்யப்பட்டுள்ளன. 

❖ பாதுகாப்பு பூட், தமலக்கவெம், கண்ணாடிகள், தூசி முகமூடிகள், காது 

பிளக்குகள் மை்றும் காது மஃப்ஸ் பபான்ை அமனத்து பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களின் ஏை்பாடுகளும் ஊழியரக்ளுக்குக் 

கிமடக்கப்மபறுகின்ைன மை்றும் அவை்றின் பயன்பாடு வழக்கமான 

கண்காணிப்பின் மூலம் கண்டிப்பாக கமடபிடிக்கப்படுகிைது. 

❖ அபாயகரமான வளாகங்களில் பணிபுரியும் அமனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் பயிை்சி மை்றும் புதுப்பித்தல் படிப்புகள். 

❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி சுரங்க பவமல மெய்தல் மை்றும் 

சுரங்க திட்டங்கமள மதாடரந்்து புதுப்பித்தல். 

❖ சுரங்க முகங்கமள சுத்தம் மெய்வது மதாடரந்்து மெய்யப்படுகிைது. 

❖ மவடிமருந்துகமளக் மகயாளுதல், ொரஜ்் மெய்தல் மை்றும் மவடிதத்ல் 

ஆகியமவ SOPஐப் பின்பை்றும் தகுதி வாய்ந்த நபரக்ளால் மட்டுபம 

பமை்மகாள்ளப்படுகின்ைன. 

❖ சுரங்கப் பள்ளத்தில் பமை்பரப்பு நீர ்வருவமதத் தவிரப்்பதை்காக மாமல 

வடிகால் மை்றும் மண் கட்டுகமள ெரிபாரத்்து மதாடரந்்து பராமரித்தல். 

❖ குறிப்பாக மமழக்காலங்களில் அவெர பம்பிங்கிை்காக பபாதுமான 

அளவு டீெல் மகாண்ட மஜனபரட்டர ் மெட்களுடன் கூடிய அதிக திைன் 

மகாண்ட காத்திருப்பு பம்புகமள வழங்குதல். 

❖ ஆடிபயா சிக்னலுக்காக மவடிக்கும் பபாது மவடிக்கும் SIREN 

பயன்படுதத்ப்படுகிைது. 

❖ மவடிப்பதை்கு முன் மை்றும் மவடிதத் பிைகு, சிவப்பு மை்றும் பெம்ெ 

மகாடிகள் காட்சி ெமிக்மஞகளாக காட்டப்படும். 

❖ மவடி மவடித்த பநரம் மை்றும் அத்துமீறி நுமழயக்கூடாது என்பமதக் 

குறிக்கும் எெெ்ரிக்மக அறிவிப்பு பலமககள் முக்கிய இடங்களில் 

மவக்கப்பட்டுள்ளன. 
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❖ உை்பத்தியாளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி அமனத்து சுரங்க 

உபகரணங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு மை்றும் பொதமன 

பமை்மகாள்ளப்பட்டது. 

7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

குழுமத்திை்குள் உள்ள அமனத்து குவாரிகளிலும் துமளயிடுதல் மை்றும் 

பதாண்டும் இயந்திரம் மை்றும் பபாக்குவரத்து நடவடிக்மககள் காரணமாக 

ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் முக்கியமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது மை்றும் காை்று 

மை்றும் இமரெெ்ல் சுை்றுெச்ூழல் மை்றும் நில அதிரவ்ுகளில் மபரும் தாக்கம் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. இந்த ஒட்டுமமாத்த ஆய்வுக்காக, P1 மை்றும் P2 

எனப்படும் இரண்டு முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் கருத்தில் 

மகாள்ளப்பட்டன. P1 இன் விவரங்கள் அட்டவமண 1.2 மை்றும் P2 இன் 

விவரங்கள் அட்டவமணகள் 7.4 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவனை 7.4 முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தின் முக்கிய 

அம்சங்கள் "P2" 

குவாரியின் மபயர ்
திரு முருகன் புளூ மமட்டல் ொதாரண கல் 

குவாரி 
நிலத்தின் வமக பட்டா நிலம் 

அளவு 4.55.0 ம க்படர ்
புல எண். 126/2 (P), 127/1 (P), 133/1 (P) & 133/2 (P), 

வமரபடத்தாள் எண். 58 F/13 

அட்ெபரமக 10°59'08.89"N முதல் 10°59'16.79"N வமர 
தீரக்்கபரமக 77°52'59.75" E முதல் 77°53'09.34" E வமர 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 
தமர மட்டத்திை்கு கீபழ 42 மீ (176 மீ - 134 மீ 

AMSL) 

இறுதி குழி பரிமாணம் 
குழி 1: 241மீ(நீளம்) X 170 மீ(அகலம்) X 42 

மீ(ஆழம்) 

புவியியல் வளங்கள் 

ொதாரண கல் (கன 

 மீட்டர)் 
பமல் மண் (கன  

மீட்டர)் 
5,11,978 2,316 

சுரங்கம் மகயிருப்பு 2,44,209 -- 

5 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்மமாழியப்பட்ட 

உை்பத்தி 

2,44,209 77 

மவடிக்கும் முமை 

MSD மடட்டபனட்டரக்ளுடன் ஸ்லரி 
மவடிமபாருமளப் பயன்படுத்தி 

மவடிப்பமதக் கட்டுப்படுத்தலாம். 
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இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

ஜாக் ப மர ் 6 

கம்ப்ரெர ் 2 

பதாண்டும் இயந்திரம் 2 

டிப்பர ் 4 

உத்பதெ மனிதவள 

வரிமெப்படுதத்ல் 
31 நபரக்ள் 

திட்ட மெலவு ரூ. 70,27,300/- 

CER மெலவு @ திட்டெ ்

மெலவில் 2% 
ரூ. 5,00,000/- 

முன்மமாழியப்பட்ட நீர ்
பதமவ 

5 KLD 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் & மபைப்பட்ட ToR. 

7.4.1 காற்று சூைல் 

ொதாரண கல் மை்றும் கிராவல் உை்பத்தி காை்றின் சூழமல பாதிப்பதில் 

முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது. இரண்டு முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் 

விமளவாக ஒட்டுமமாத்த உை்பத்தியின் தரவு அட்டவமணகள் 7.5 மை்றும்7.6 

இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.    

அட்டவனை 7.5 சாதாரை கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுனம 

முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவரங்கள் 

குவாரி 

(கன 

மிட்டர)்  

இல் 5 

ஆை்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

(கன மிட்டர)்   

ஒரு 

நானளக்கு 

(கன 

மிட்டர)்   

ஒரு நானளக்கு 

லாரி 
சுனமகளின் 

எை்ைிக்னக 

P1 3,24,479 64,896 216 36 

P2 2,44,209 48,842 163 27 

பமாத்தம் 

எை்ைிக்னக 

5,68,688 1,13,738 379 63 

இரண்டு குவாரிகளிலிருந்தும் ஒட்டுமமாத்தமாக சாதாரண கல்லின் 

உற்பத்தி நாள் ஒன்றுக்கு 379 மீ3 ஆகும் என்றும், ஒரு நாளளக்கு 63 ட்ரிப் 

சாதாரண கற்கள் எடுக்கலாம் என்றும் ஒட்டுமமாத்த ஆய்வு காட்டுகிறது.  
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அட்டவணை 7.6 கிராவல்களின் ஒட்டுமைாத்த உற்பத்தி சுணை 

முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவரங்கள் 

குவாரி கன மிட்டர் 1 

ஆை்டுகள் 

ஒரு நானளக்கு 

கன மிட்டர் இல் 

ஒரு நானளக்கு 

லாரி சுனமகளின் 

எை்ைிக்னக 

P1 4060 14 2 

P2 -- -- -- 

பமாத்த 

எை்ைிக்னக 

   

இரண்டு குவாரிகளில் இருந்து கிராவல் உை்பத்தியின் ஒட்டுமமாத்த 

உை்பத்தி ஒரு நாமளக்கு 14 மீ3 ஆகும், பமலும் ஒரு நாமளக்கு 2 டிரிப் கிராவல் 

திைன் மகாண்டது என்று ஒட்டுமமாதத் ஆய்வு காட்டுகிைது. 

 7.4.1.1 காற்று மாசுபடுத்திகளின் ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் 

குழுமத்தின் காை்றுெ ் சூழலில் முன்மமாழியப்பட்ட இரண்டு 

திட்டங்களின் ஒட்டுமமாதத் தாக்கத்தின் முடிவுகள் அட்டவமண 7.7 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்மவாரு மாசுபாட்டிை்கும் இரண்டு திட்டங்களின் 

விமளவாக ஒட்டுமமாத்த மதிப்புகள் CPCB நிரண்யிதத் அனுமதிக்கப்பட்ட 

வரம்புகமள மீறுவதில்மல. 

அட்டவனை 7.7 2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் ஒட்டுபமாத்த 

தாக்கம் முடிவுகள் 

மாசுபடுத்திகள் அடிப்பனட 

தரவு(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்புகள்(μg/m3) 

ஒட்டுபமாத்த 

மதிப்பு (μg/m3) 

P1 P2 

PM2.5 19.0 10.4 7.8 37.2 

PM10 37.0 16.3 12.2 65.5 

SO2 9.9 5.9 4.4 20.3 

NO2 19.0 8.6 6.5 34.2 

 

7.4.2 இனரசச்ல் சூைல் 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துமளயிடுதல், டிரக்குகமள மவடிக்கெ ்

மெய்தல் மை்றும் HEMM பபான்ை மெயல்பாடுகளால் ஏை்படுகிைது. கம்ப்ரெர ்

மெயல்பாடு (துமளயிடுதல் மை்றும் மவடித்தல்) மை்றும் பபாக்குவரத்து 
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நடவடிக்மககள் ஆகியவை்மைக் கருதத்ில் மகாண்டு ஒட்டுமமாத்த ஒலி 

மாதிரியாக்கம் பமை்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ சுை்ைளவில் உள்ள பல்பவறு 

குவாரிகமளெ ் சுை்றியுள்ள பல்பவறு தூரங்களில் இமரெெ்ல் அளமவக் 

கணக்கிடுவதை்கு கணிப்புகள் பமை்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவனை 7.8 குழுமத்திலிருந்து கைிக்கப்பட்ட சத்தம் 

அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பி
டக் 

குறியீடு 

தூர
ம் 

(மீ) 

தினச 

பின்ன
ைி 

மதிப்பு 

(நாள்) 

dB(A) 

அதிகரிக்
கும் 

மதிப்பு 

dB(A) 

பமாத்த 

கைிக்கப்
பட்ட dB(A) 

குடியிருப்
பு பகுதி 

தரநினல
கள் dB(A) 

P1க்கு 

அருகிலு
ள்ள 

குடியிரு
ப்பு 

700 

மீ 

வடபம
ை்கு 

39.6 40.26 42.95 

55 P2 

அருகில் 

வாழ்விட
ம் 

300 

மீ 

வடபம
ை்கு 

39.6 47.62 48.25 

ஒட்டுபமாத்த சத்தம் (dB(A)) 49.3 

                   ஆதாரம்: ஆய்வக கண்காணிப்பு தரவு 

இரண்டு முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களால் ஏை்படும் இமரெெ்லின் 

ஒட்டுமமாத்த பகுப்பாய்வு, அட்டவமண 7.8 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, P1 

மை்றும் P2 க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் சுமார ்49.3 dB (A) மபறும் என்பமதக் 

காட்டுகிைது. கருத்தில் உள்ள குடியிருப்புக்கான ஒட்டுமமாத்த முடிவுகள், பகல் 

பநரத்திை்கான குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு CPCB நிரண்யித்த வரம்மப 

மீறுவதில்மல. 

7.4.3 தணர அதிர்வுகள் 

இரண்டு சுரங்கங்களிலும் சுரங்க நடவடிக்மககள் காரணமாக நில 

அதிரவ்ுகளின் ஒட்டுமமாத்த முடிவுகள் அட்டவமண 7.7 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவணை 7.9 2 சுரங்கங்களில் நில அதிர்வுகள் 

குறியீடு அதிகபட்ச கட்டைை் 

கிலலாவில் 

மீ அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பு 

PPV in mm/s 

P1 72 700 0.9 

P2 54 300 3.0 

மைாத்தை் 3.9 

ஆதாரை்: பிளாஸ்டிங் கணக்கீடுகள் 

 மமமல உள்ள அட்டவளணயில் இருந்து, ஒவ்மவாரு சுரங்கதத்ிலும் ஒரு 

மவடிப்புக்கான கட்டணம் அதிகபட்சமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் 

விளளவான PPV ஆனது, சுற்றறிக்ளக எண். 7 மததியிட்ட சுற்றறிக்ளகயின் 

மபாது பாதுகாப்பு இயக்குநரகதத்ின்படி, சுரங்கப் பாதுகாப்பு 

இயக்குநரகத்தின்படி, உசச் துகள் மவகமான 8 மிமீ/விக்குக் கீமே உள்ளது. 

29/8/1997. 

7.4.4 சமூக பபாருளாதார சூைல் 

முன்மமாழியப்பட்ட 2 திட்டங்களின் ெமூகப் மபாருளாதார நன்மமகள் 

கணக்கிடப்பட்டு முடிவுகள் அட்டவமணகள் 7.10 மை்றும் 7.11 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. ஒரு திட்டம் ரூ. CER நிதிக்கு 10,00,000. 

அட்டவனை 7.10 2 சுரங்கங்களிலிருந்து சமூக மபாருளாதார 
நன்ணைகள் 

குறியீடு திட்ட பசலவு CER @ 2% 

P1 1,39,38,400 5,00,000 

P2    70,27,300 5,00,000 

பமாத்தம் 

எை்ைிக்னக 

 2,09,65,700 10,00,000 

அட்டவனை 7.11 2 சுரங்கங்களில் இருந்து லவனல வாய்ப்புகள் 

குறியீடு லவனலவாய்ப்பு 

P1 33 

P2 31 

பமாத்தம் எை்ைிக்னக 64 

குழுமத்தில் 2 முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களால் மமாதத்ம் 64 பபருக்கு 

பவமல கிமடக்கும். 
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7.4.5 சுற்றுசச்ூைல் சூைல் 

அட்டவனை 7.12 பசுனம பகுதி 2 சுரங்கங்களிலிருந்து வளரச்ச்ி 

நன்னமகள் 

குறியீடு 

நடுவதற்கு 

முன்பமாழியப்ப
ட்ட மரங்களின் 

எை்ைிக்னக 

மூடப்பட 

லவை்டி
ய 

பகுதி(மீ2

) 

இனத்தின் 

பபயர ்

80% உயிர்வாழும் 

விகிதத்தில் 

வளர்க்கப்படும் 

என 

எதிரப்ார்க்கப்ப
டும் மரங்களின் 

எை்ைிக்னக 

P1 2420 21780 பவம்பு, 

மபாங்கமி
யா, பதக்கு 

பபான்ை
மவ. 

1936 

P2 2275 20475 1820 

பமாத்த
ம் 

4695 42255 3756 

முன்மமாழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்களும் குத்தமக பகுதிக்கு உள்பளயும் 

மவளிபயயும் பவம்பு, பதக்கு பபான்ை 4695 பூரவ்ீக மர வமககமள நடவு 

மெய்யும் என்று ஒட்டுமமாத்த ஆய்வுகள் காட்டுகின்ைன. இந்த பசுமம 

மண்டல பமம்பாட்டுத் திட்டத்தில் 80% மரங்கள், அதாவது 3752 மரங்கள் 

உயிரவ்ாழும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. 

7.4.6. லபாக்குவரத்து அடரத்்தி 

இரண்டு முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களும் ஒரு நாமளக்கு 65 டிரக் 

பலாடுகமளெ ்பெரக்்கும் என்று அட்டவமண 7.6 காட்டுகிைது, இது அருகிலுள்ள 

ொமலகளில்195 PCUs கூடுதலாக இருக்கும். 

7.5 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பிளாஸ்டிக் கழிவு 

லமலாை்னம திடட்ம் 

அமனத்து திட்ட ஆதரவாளரக்ளும் 01.01.2019 முதல் நமடமுமைக்கு வரும் 

வமகயில், ஒருமுமை பயன்படுத்துவதை்கும், தடிமன் பாராமல் 

பிளாஸ்டிக்மக தூக்கி எறிவதை்கும் தமிழ்நாடு அரசு ஆமண (Ms) எண். 84 

சுை்றுெச்ூழல் மை்றும் வனத்துமை (EC.2) பததி: 25.06.2018 இணங்க பவண்டும். 

சுை்றுெச்ூழல் (பாதுகாப்பு) ெட்டம், 1986 இன் கீழ். 

 

 



Page | 193  

 

7.5.1 குறிக்லகாள் 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்மமயான விநிபயாக ெங்கிலி 

வமலயமமப்மப ஆய்வு மெய்ய. 

❖ அமனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழை்சி மெய்யக்கூடிய 

மபாருடக்மள பெகரிப்பதை்காக மதாட்டிகமள நிறுவுவதன் மூலம் 

நிமலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு பமலாண்மமமய கண்டறிந்து 

முன்மமாழிதல் 

❖ சிஸ்டம் டிமென் அமமப்மபத் தயாரித்தல், மெயல்படுத்துவதை்கும் 

கண்காணிப்பதை்கும் பதமவயான வழிமுமைகள். 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகமள பமலாண்மம மெய்வதை்கான விரிவான மெயல் 

திட்டம் அட்டவமண 7.13 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவனை 7.13 பிளாஸ்டிக் கழிவுகனள நிர்வகிப்பதற்கான 

பசயல் திட்டம் 

வரினச 

எை். 

பசயல்பாடு பபாறுப்பு 

1 விதிகமள இமணத்து தளவமமப்பு  

வடிவமமப்மப உருவாக்குதல், பிளாஸ்டிக் கழிவு 

பமலாண்மமக்கு கழிவு உை்பத்தியாளரக்ளிடம் 

இருந்து வசூலிக்கப்படும் பயனர ் கட்டணம், 

குப்மபகமள மகாட்டுதல், பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகமள எரித்தல் அல்லது மபாதுமக்களுக்கு 

இமடயூறு விமளவிக்கும் பிை மெயல்களுக்கு 

அபராதம்/அபராதம். 

சுரங்க 

பமலாளர ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழை்சி மெய்யக்கூடிய 

மை்றும் உள்நாட்டு அபாயகரமான கழிவுகமள 

பிரிதம்தடுப்பமத நமடமுமைப்படுதத், கழிவு 

உை்பத்தியாளரக்மள கட்டாயப்படுத்துதல். 

சுரங்க 

பமலாளர ்

3 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் பெகரிப்பு. சுரங்கத் 

தமலவர ்
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4 மபாருள் மீட்பு வெதிகமள அமமத்தல். சுரங்க 

பமலாளர ்

5 மபாருள் மீட்பு வெதிகளில் மறுசுழை்சி 

மெய்யக்கூடிய மை்றும் மறுசுழை்சி மெய்ய 

முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகமள பிரித்தல். 

சுரங்கத் 

தமலவர ்

6 பதிவுமெய்யப்பட்ட மறுசுழை்சி மெய்பவரக்ளுக்கு 

மறுசுழை்சி மெய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகமள பெனலாக்குதல். 

சுரங்கத் 

தமலவர ்

7 மறுசுழை்சி மெய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகமள சிமமன்ட் சூமளகளில், ொமல 

அமமப்பில் பயன்படுத்த வழிவமக மெய்தல். 

சுரங்கத் 

தமலவர ் 

8 பங்குதாரரக்ள் மதத்ியில் அவரக்ளின் மபாறுப்பு 

குறித்து விழிப்புணரம்வ ஏை்படுத்துதல். 

சுரங்க 

பமலாளர ்

9 குப்மபகமள மகாட்டுவது, பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகமள திைந்த மவளியில் எரிப்பது அல்லது 

மபாதுமக்களுக்கு இமடயூறு விமளவிக்கும் 

மெயல்களில் ஈடுபடுவது பபான்ைவை்றில் திடீர ்

பொதமன நடதத்ப்படுகிைது. 

சுரங்க 

உரிமமயாளர ்

ஆதாரம்: FAEகள் மை்றும் EC ஆல் முன்மமாழியப்பட்டது 

7.6 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான லகாவிட் சுகாதார 

லமலாை்னமத் திட்டம் 

SARS-CoV-2 மகாபரானா மவரஸால் ஏை்படும் பகாவிட் – 19 பநாய்கள் 

ஒப்பீட்டளவில் ஒரு புதிய பநாயாகும், இந்த பநாயின் இயை்மகயான வரலாறு, 

குறிப்பாக மீட்புக்குப் பிந்மதய நிகழ்வுகளின் அடிப்பமடயில் புதிய 

தகவல்கள் மாறும் அடிப்பமடயில் அறியப்படுகின்ைன. 

கடுமமயான பகாவிட்-19 பநாய்க்குப் பிைகு, குணமமடந்த 

பநாயாளிகள் பொரவ்ு, உடல்வலி, இருமல், மதாண்மடப் புண், சுவாசிப்பதில் 

சிரமம் பபான்ை பல்பவறு வமகயான அறிகுறிகமளயும் மதாடரந்்து 

மதரிவிக்கலாம். தை்பபாது பகாவிட்-க்கு பிந்மதய சீக்வாலாக்கள் மை்றும் 

அதை்கும் குமைவான ொன்றுகள் உள்ளன. ஆராய்ெச்ி பதமவ மை்றும் 

தீவிரமாக பின்பை்ைப்படுகிைது. பகாவிட் குணமமடந்த அமனத்து 
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பநாயாளிகளின் பின்மதாடரத்ல் பராமரிப்பு மை்றும் நல்வாழ்வுக்கு ஒரு 

முழுமமயான அணுகுமுமை பதமவ. 

7.6.1 பிந்னதய லகாவிட் பின்பதாடரத்ல் பநறிமுனற 

 

❖ COVID-க்கு மபாருதத்மான நடத்மதமயத் மதாடரவும் (முகமூடியின் 

பயன்பாடு, மக மை்றும் சுவாெ சுகாதாரம், உடல் இமடமவளி). 

❖ பபாதுமான அளவு மவதுமவதுப்பான நீமரக் குடிக்கவும் (முரணாக 

இல்லாவிட்டால்). 

❖ உங்கள் பணியிடங்கள் சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் இருப்பமத 

உறுதிப்படுத்திக் மகாள்ளுங்கள் 

❖ பமை்பரப்புகள் (எ.கா. பமமெகள்) மை்றும் மபாருடக்மள (எ.கா., 

மதாமலபபசிகள் தமலகவெம்) கிருமிநாசினியால் தவைாமல் துமடக்க 

பவண்டும் 

❖ பணியிடதம்தெ ்சுை்றியுள்ள முக்கிய இடங்களில் சுத்திகரிப்பு ப ண்ட் 

ரப் டிஸ்மபன்ெரக்மள மவக்கவும். இந்த டிஸ்மபன்ெரக்ள் மதாடரந்்து 

நிரப்பப்படுவமத உறுதிமெய்யவும் 

❖ மக கழுவுவமத ஊக்குவிக்கும் சுவமராட்டிகமளக் காண்பித்தல் 

❖ ஊழியரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மை்றும் வாடிக்மகயாளரக்ள் பொப்பு 

மை்றும் தண்ணீருடன் மககமள கழுவக்கூடிய இடங்களுக்கு அணுகல் 

இருப்பமத உறுதிப்படுத்திக் மகாள்ளுங்கள் 

❖ சுவாெ சுகாதாரத்மத ஊக்குவிக்கும் சுவமராட்டிகமளக் காண்பிதத்ல். 

❖ உங்கள் ெமூகத்தில் COVID-19 பரவத் மதாடங்கினால், பலொன இருமல் 

அல்லது குமைந்த தர காய்ெெ்ல் (37.3°C அல்லது அதை்கும் அதிகமாக) 

உள்ளவரக்ள் வீட்டிபலபய இருக்க பவண்டும் என்பமத உங்கள் 

ஊழியரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மை்றும் வாடிக்மகயாளரக்ளுக்குெ ்

மொல்லுங்கள். பநாய்தம்தாை்றின் அறிகுறிகமள மமைக்கக்கூடிய 

பாராசிட்டமால்/அமெட்டமிபனாஃமபன், இப்யூபுரூஃபன் அல்லது 

ஆஸ்பிரின் பபான்ை எளிய மருந்துகமள எடுத்துக் மகாள்ள 

பவண்டியிருந்தால் அவரக்ள் வீட்டிபலபய இருக்க பவண்டும் (அல்லது 

வீட்டிலிருந்து பவமல மெய்ய பவண்டும்). 
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❖ COVID-19 இன் பலொன அறிகுறிகள் இருந்தாலும், மக்கள் வீட்டிபலபய 

இருக்க பவண்டும் என்ை மெய்திமயத ் மதாடரந்்து மதாடரப்ுமகாண்டு 

விளம்பரப்படுத்துங்கள். 

❖ பநருக்கு பநர ் ெந்திப்பு அல்லது நிகழ்வு பதமவயா என்பமதக் 

கவனியுங்கள். மதாமலமதாடரப்ு அல்லது ஆன்மலன் நிகழ்வு மூலம் 

அமத மாை்ை முடியுமா? 

❖ கூட்டம் அல்லது நிகழ்மவ குமைக்க முடியுமா, அதனால் குமைவான 

மக்கள் மட்டுபம கலந்து மகாள்வாரக்ள்? 

❖ அமனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் டிஷ்யூகள் மை்றும் மக சுத்திகரிப்பு 

உள்ளிட்ட பபாதுமான மபாருடக்ள் மை்றும் மபாருடக்மள முன்கூட்டிபய 

ஆரட்ர ் மெய்யுங்கள். சுவாெ அறிகுறிகமள உருவாக்கும் எவருக்கும் 

வழங்க அறுமவ சிகிெம்ெ முகமூடிகள் உள்ளன. 

❖ ெய்வன்ப்ராஷ் மருத்துவ நமடமுமையில் உள்ளமதப் பபால, காமலயில் 

(1 டீஸ்பூன் அளவு) மவதுமவதுப்பான நீர/்பாலுடன் உபபயாகிப்பது 

மிகவும் பரிந்துமரக்கப்படுகிைது என்று ஆயுஷ் அமமெெ்கம் 

பரிந்துமரத்துள்ளது. பிந்மதய மீட்பு காலத்தில் பயனுள்ளதாக 

இருக்கும். 

❖ மதாடரந்்து வைட்டு இருமல் / மதாண்மட வலி இருந்தால், உப்பு வாய் 

மகாப்பளித்து நீராவி உள்ளிழுக்க பவண்டும். வாய் 

மகாப்பளிக்க/நீராவி உள்ளிழுக்க மூலிமககள்/மொலாப் 

மபாருள்கமளெ ் பெரத்த்ல். இருமல் மருந்துகள், மருத்துவ மருத்துவர ்

அல்லது ஆயுஷ் மருத்துவரின் தகுதி வாய்ந்த பயிை்சியாளரின் 

ஆபலாெமனயின் பபரில் எடுக்கப்பட பவண்டும். 

❖ உயரத்ர காய்ெெ்ல், மூெச்ுத் திணைல், Sp 02 <95%, விவரிக்க முடியாத 

மாரப்ு வலி, புதிய குழப்பம், குவிய பலவீனம் பபான்ை ஆரம்ப 

எெெ்ரிக்மக அறிகுறிகமளக் கண்டறியவும். 

❖ புமகபிடித்தல் மை்றும் மது அருந்துவமத தவிரக்்கவும். 

❖ திட்டத்மதப் பை்றி உங்கள் பணியாளரக்ள் மை்றும் 

ஒப்பந்ததாரரக்ளிடம் மதரிவிக்கவும், அவரக்ள் திட்டத்தின் கீழ் என்ன 

மெய்ய பவண்டும் - அல்லது மெய்யக்கூடாது - என்பமத அவரக்ள் 

அறிந்திருப்பமத உறுதி மெய்யவும். பலொன அறிகுறிகள் இருந்தால் 
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அல்லது அறிகுறிகமள மமைக்கக்கூடிய எளிய மருந்துகமள (எ.கா., 

பாராசிட்டமால், இப்யூபுரூஃபன்) எடுத்துக் மகாண்டாலும், 

பவமலயிலிருந்து விலகி இருப்பதன் முக்கியத்துவதம்த 

வலியுறுத்துங்கள். 

கணிெமான எண்ணிக்மகயிலான பணியாளரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் 

மை்றும் ெப்மளயரக்ள் உங்கள் வணிக இடத்திை்கு வர முடியாவிட்டாலும், 

உங்கள் வணிகத்மத எப்படி நடத்துவது என்பது குறித்த திட்டமானது - 

பயணத்தில் உள்ள உள்ளூர ்கட்டுப்பாடுகள் அல்லது பநாய் காரணமாக.s 
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  அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பலன்கள் 

8.0 பபாது 

முன்னூர ் கிராமத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டமானது 5 ஆண்டுகளில் 

3244479 கன மீட்டர ் சாதாரண கல் மற்றும் 4060 கன மீட்டர ் கிராவல்  உற்பத்தி 

மசய்வதத ந ாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. இது அருகிலுள்ள பகுதிகளில் 

சமூக-மபாருளாதார மசயல்பாடுகதள நமம்படுத்துவநதாடு பின்வரும் 

 ன்தமகதள விதளவிக்கும்: 

❖ நவதல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

❖ சமூக-மபாருளாதார  லனில் முன்நனற்றம் 

❖ உடல் உள்கட்டதமப்பில் முன்நனற்றம் 

❖ சமூக உள்கட்டதமப்பில் முன்நனற்றம் 

8.1 வேலல ோய்ப்பு 

சுரங்க  டவடிக்தககதள நமற்மகாள்வதற்காக சுமார ் 33  பரக்ளுக்கு 

நவதல வழங்குவதற்கும், இப்பகுதியில் நவதலவாய்ப்பு வழங்குவதில் 

உள்ளூர ்மக்களுக்கு முன்னுரிதம வழங்குவதற்கும் உத்நதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நமலும், ஒப்ப ்த நவதலகள், மதாழில் வாய்ப்புகள், நசதவ வசதிகள் என 17 

நபருக்கு மதறமுக நவதல வாய்ப்பு கிதடக்கும். இதன் காரணமாக உள்ளூர ்

மக்களின் மபாருளாதார  ிதல நமம்படும் 

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட சமூக-பபாருளாதார நல நடேடிக்லககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க  டவடிக்தகயின் தாக்கம் உடனடி திட்ட தாக்கம் 

பகுதியில் சமூக-மபாருளாதார சூழலில் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். 

ந ரடியாகவும் மதறமுகமாகவும் உள்ள நவதலவாய்ப்புகள், குறிப்பாக 

உள்ளூர ் சமூகங்களிதடநய குதற ்த திறன் மகாண்ட நவதல 

நதடுபவரக்ளுக்கு நமம்பட்ட பண வருமானத்திற்கு பங்களிக்கும். 

8.3  இயற்பியல் உள்கட்டலமப்பில் முன்வனற்றம் 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி திட்டம் தமிழ் ாட்டின் புகளூர ் தாலுகா 

மற்றும் கரூர ் மாவட்டம் உள்ள முன்னூர ் கிராமத்தில் அதம ்துள்ளது. 

இப்பகுதியில் ஏற்கனநவ தகவல் மதாடரப்ு சாதலகள் மற்றும் பிற வசதிகள் 

 ன்கு  ிறுவப்பட்டுள்ளன. முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக 

பின்வரும் நபாதிய உள்கட்டதமப்பு வசதிகள் நமலும் நமம்படும். 
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❖ சாதல நபாக்குவரத்து வசதிகள்  

❖ மதாடரப்ுகள் 

❖ சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளரக்ளுக்கு கூடுதலாக மருத்துவ, 

கல்வி மற்றும் சமூக  லன்கள் அருகிலுள்ள குடிமக்களுக்கும் 

கிதடக்கும். 

8.4  சமூக உள்கட்டலமப்பில் முன்வனற்றம் 

சிவில் கட்டுமான காலத்தில், வரத்்தகம், குப்தப தூக்குதல், சுகாதாரம் 

மற்றும் பிற துதண நசதவகளில் நவதலவாய்ப்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

இ ்த துதறகளில் நவதலவாய்ப்பு முதன்தமயாக தற்காலிகமாக அல்லது 

ஒப்ப ்த அடிப்பதடயில் இருக்கும் மற்றும் திறதமயற்ற மதாழிலாளரக்ளின் 

ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும். மதாழிலாளர ் சக்தியில் மபரும் பகுதியினர ்

முக்கியமாக உள்ளூர ்கிராமவாசிகளாக இருப்பாரக்ள், அவரக்ள் விவசாயம் 

மற்றும் சுரங்க  டவடிக்தககளில் தங்கதள ஈடுபடுத்திக் மகாள்வாரக்ள் 

என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இது அவரக்ளின் வருமானதத்த 

நமம்படுத்துவநதாடு, அப்பகுதியின் ஒட்டுமமாதத் மபாருளாதார 

வளரச்ச்ிக்கும் வழிவகுக்கும். 

8.5 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கம் கீநழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற உறுதியான 

பலன்கதளக் மகாண்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

❖ உள்கட்டதமப்பு வசதிகள், நபாக்குவரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் மற்றும் 

பிற சமூக நசதவகளுக்கு மபாருடக்ள் மற்றும் நசதவகதள 

வழங்குதல் நபான்ற ஒப்ப ்த நவதலகளில் உள்ளூர ் மக்களுக்கு 

மதறமுக நவதல வாய்ப்புகள். 

❖ வாடதக குடியிருப்புக்கான கூடுதல் வீட்டு நததவ அதிகரிக்கும் 

❖ கலாசச்ார, மபாழுதுநபாக்கு மற்றும் அழகியல் வசதிகளும் நமம்படும். 

❖ தகவல் மதாடரப்ு, நபாக்குவரத்து, கல்வி, சமூக நமம்பாடு மற்றும் 

மருத்துவ வசதிகளில் முன்நனற்றம் மற்றும் நவதலவாய்ப்பு மற்றும் 

வருமான வாய்ப்புகளில் ஒட்டுமமாத்த மாற்றம். 

❖ ராயல்டி, CESS, TMF, GST நபான்றவற்றின் மூலம் அதிகரித்த வருவாயின் 

மூலம், உத்நதச சுரங்கத்திலிரு ்து மா ில அரசு ந ரடியாகப் 

பயனதடயும். 
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8.6 பபருநிறுேன சமூகப் பபாறுப்பு 

தனிப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளர,் CSR  டவடிக்தககள் மற்றும் வணிக 

மசயல்முதறகளுடன் சமூக மசயல்முதறகதள ஒருங்கிதணதத்ல் பற்றிய 

விழிப்புணரத்வ அதனத்து மட்ட ஊழியரக்ளிதடநயயும் வளரப்்பதற்கு 

மபாறுப்நபற்பார.் CSR  டவடிக்தககதள நமற்மகாள்வதில் 

ஈடுபட்டுள்ளவரக்ளுக்கு நபாதுமான பயிற்சி மற்றும் மறுசீரதமப்பு 

வழங்கப்படும். 

இ ்தத் திட்டத்தின் கீழ், திட்ட முன்மமாழிபவர,் திட்டப் பகுதியிலிரு ்து 10 

கிமீ மதாதலவில் உள்ள கிராமங்களின் சமூக மற்றும் மபாருளாதார 

நமம்பாட்டிற்கான பின்வரும் திட்டங்கதள நமற்மகாள்வார.் இதற்காக 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் தனி பட்மெட் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தத இறுதி 

மசய்ய முன்மமாழிபவர ்உள்ளூர ்சுயஅரசாங்கத்துடன் மதாடரப்ுமகாள்வார.் 

திட்டங்கள் பின்வரும் பர ்த பகுதிகளிலிரு ்து நதர ்்மதடுக்கப்படும் – 

❖ சுகாதார நசதவகள் 

❖ சமூக வளரச்ச்ி 

❖ உள்கட்டதமப்பு நமம்பாடு 

❖ கல்வி மற்றும் விதளயாட்டு 

❖ சுய நவதலவாய்ப்பு 

❖ CSR மசலவு மதிப்பீடு 

❖ முன்னூர ் கிராமதத்ில் முக்கியமாக கல்வி, சுகாதாரம், மகளிர ்

சுயஉதவி குழுக்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் உள்கட்டதமப்பு 

நபான்றவற்றில் சமூகப் மபாறுப்புணரவ்ு  டவடிக்தககள் 

நமற்மகாள்ளப்படும். CSR பட்மெட் லாபதத்ில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

8.7 பபருநிறுேன சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு 

01.05.2018 நததியிடட் இ ்திய அரசு, MoEF & CC அலுவலக குறிப்பு 

குறிப்பாதன எண்.22-65/2017-IA.III இன் படி மபரு ிறுவன சுற்றுசச்ூழல் 

மபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு மசய்யப்படும்.  
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அலுவலக குறிப்பாதணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, பசுதமக் களத ்

திட்டம் மற்றும் மூலதன முதலீடு ≤ 100 நகாடிகள், முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் 

EAC/SEAC இன் வழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 2% 

பங்களிக்க நவண்டும். எவ்வாறாயினும், திட்டத்தின் அளதவக் மகாண்டு CER 

 ிதிதய ஒதுக்க SEAC பரி ்துதரத்துள்ளது. எனநவ, CERக்கு ரூ.5,00,000 

ஒதுக்கப்படுகிறது. CER  டவடிக்தககளின் வரவுமசலவுத்திட்டத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட பயன்பாடு அட்டவதண 8.1 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டேலை 8.1 CER - பசயல் திட்டம் 

ே.எை். பசயல்பாடு பதாலக (ரூ. 

லட்சத்தில்) 

1 விண்ணப்பதாரர,் தற்நபாதுள்ள கழிப்பதறதய 

புதுப்பிதத்ல், பள்ளி வளாகத்திற்குள் நதாட்டம் 

அதமத்தல், அருகிலுள்ள பள்ளி நூலகத்திற்கு 

சுற்றுசச்ூழல் மதாடரப்ான புதத்கங்கதள 

 ன்மகாதடயாக வழங்குதல் நபான்ற மபரு ிறுவன 

சுற்றுசச்ூழல் மபாறுப்புகளில் (CER) ஈடுபட 

நவண்டும். 

ரூ.5,00,000 

 பமாத்தம் ரூ.5, 00,000 

ஆதாரம்: FAE ஆல்  டத்தப்பட்ட கள ஆய்வு, திட்ட ஆதரவாளருடன் 

ஆநலாசதன. 
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அத்தியாயம் IX 

சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

ந ாக்குதல் கட்டதத்ில் சுற்றுசச்ூழல் மசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

பரி ்துதரக்கப்படவில்தல என்பதால் மபாரு ்தாது. 

 

 



Page | 203  

 

அத்தியாயம் X 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மம திட்டம் 

10.0 ப ாது 

சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் (EMP) முன்மோழியப்பட்ட 

இடத்தில் உள்ளமேக்கப்பட்ட ோசுக் குமறப்பு வசதிகமளக் கருத்தில் 

மகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் அமேப்மபப் பாதுகாப்பமத ம ாக்கோகக் 

மகாண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டத்தின்  ல்ல 

 மடமுமறகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரே்,  ீரின் தரே், சமூகப் மபாருளாதார 

முன்மனற்றத் தரங்கள் ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அமனத்து சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்கமளயுே் மவத்திருப்பமத உறுதி மசய்யுே். மபறுதல் 

அமேப்புகளின் ஆதரவுத ் திறமன மேே்படுத்துவதற்காக, மூல ேட்டத்தில் 

தணிப்பு  டவடிக்மககள் ேற்றுே் ஆய்வுப் பகுதியில் ஒட்டுமோதத் 

சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் ஆகியமவ மவளிப்படுத்தப்படுகின்றன. 

இ ்த அத்தியாயத்தில் வழங்கப்பட்ட EMP, சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA)  

இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, தணிப்பு  டவடிக்மககள் 

மசயல்படுத்தப்படுவமதயுே் அவற்றின் மசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுவமதயுே் உறுதிமசய்யுே்  ிரவ்ாக அே்சங்கமளப் பற்றி 

விவாதிக்கிறது. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பைாள்மை 

திட்ட ஆதரவாளர ்அதன் அமனத்து மசயல்பாடுகமளயுே் சுற்றுசச்ூழல் 

மபாறுப்புடன்  டத்துவதற்குே், சுற்றுசச்ூழல் மசயல்திறமன மதாடர ்்து 

மேே்படுத்துவதற்குே் உறுதி பூண்டுள்ளார.் 

ஆதரவாளர,் திருவாளர் . P.K சு ்பிரமணி 

❖ அதன் மசயல்பாடுகள் ேற்றுே் மசயல்பாடுகளுடன் மதாடரப்ுமடய 

அமனத்து சட்டங்கள், மசயல்கள், ஒழுங்குமுமறகள் ேற்றுே் 

தர ிமலகளின் மதமவகமளப் பூரத்்தி மசய்தல். 

❖ மபாது சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிமனகள் ேற்றுே் தனிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுசச்ூழல் மபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்க ஒரு 

திட்டத்மத மசயல்படுத்தவுே். 

❖ சுற்றுசச்ூழல் மகாள்மகமய மசயல்படுத்துவமத உறுதி மசய்ய 

மதமவயான ஆதாரங்கமள சேரப்்பிக்கப்படுே். 
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❖ திட்ட வளரச்ச்ியின் அமனத்து  ிமலகளிலுே் பயனுள்ள மூடல் 

மூமலாபாயே் இருப்பமத உறுதிமசய்து, சாத்தியோன  ீண்டகால 

சுற்றுசச்ூழல் ேற்றுே் சமூக பாதிப்புகமளக் குமறக்க முற்மபாக்கான 

ேறுசீரமேப்பு முடி ்தவமர விமரவாக மேற்மகாள்ளப்படுகிறது. 

❖ சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகளில் ஏமதனுே் குமறபாடு அல்லது 

எதிரப்ாராத மசயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிமய எசச்ரிக்க 

கண்காணிப்பு திட்டங்கமள மசயல்படுதத்ப்படுே் 

❖ சுற்றுசச்ூழலின் மசயல்திறமன சரிபாரக்்கவுே், மதாடர ்்து 

முன்மனற்றத்மத ம ாக்கி பாடுபடவுே் அவ்வப்மபாது 

ேதிப்பாய்வுகமள  டத்தவுே். 

10.1.1 நிர்வாைம் மற்றும் பதாழில்நுட்  அமம ்பின் விளை்ைம் 

அத்தியாயே் VI இன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 

பிரிவு சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மே திட்டத்மத திறே்பட மசயல்படுத்துவமத 

உறுதி மசய்யுே் ேற்றுே் ஒவ்மவாரு முன்மோழியப்பட்ட குவாரியின் சுரங்க 

மேலாண்மே  ிமல மூலே் சுற்றுசச்ூழல் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குவமத 

உறுதி மசய்யுே். 

மேற்கூறிய குழு இதற்கு மபாறுப்பாகுே்: 

❖  ீர/்கழிவு  ீரின் தரே், காற்றின் தரே் ேற்றுே் உருவாக்கப்படுே் 

திடக்கழிவு ஆகியவற்மற கண்காணித்தல். 

❖ மவளிப்புற ஆய்வகே் மூலே் மசகரிக்கப்பட்ட  ீர ் ேற்றுே் காற்று 

ோதிரிகளின் பகுப்பாய்வு. 

❖  ிதி ேதிப்பீடு, ஒழுங்குமுமற, காற்று ோசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகமள 

 ிறுவுதல், கழிவு  ீர ் சுத்திகரிப்பு  ிமலயே் மபான்றவற்மற 

உள்ளடக்கிய ோசுக் கட்டுப்பாடு ேற்றுே் பாதுகாப்பு  டவடிக்மககள்/ 

சாதனங்கமள மசயல்படுத்துதல் ேற்றுே் கண்காணித்தல். 

❖ திட்டத்தினுள் சுற்றுசச்ூழலுடன் மதாடரப்ுமடய மசயல்பாடுகள் ேற்றுே் 

மவளி  ிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிமணத்தல். 

❖ சுற்றியுள்ள கிராேங்களில் உள்ள மதாழிலாளரக்ள் ேற்றுே் 

ேக்கள்மதாமகயின் சுகாதார புள்ளிவிவரங்கமள மசகரித்தல். 

❖ பசுமே பகுதி வளரச்ச்ி. 
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❖ சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் மசயல்பாட்டின் 

முன்மனற்றத்மத கண்காணித்தல். 

❖ சட்ட விதிகள், ோ ில ோசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியே், சுற்றுசச்ூழல் 

ேற்றுே் வன அமேசச்கே் ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் அனுேதியின் 

 ிப ்தமனகள் ேற்றுே்  ிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கள் ேற்றுே் 

மசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் விதிமுமறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நில சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மம 

குவாரியின் செயல்பாடு, குவாரி குழியய தற்காலிக நீரத்்ததக்கமாக 

மாற்றுவதன் மூலம் நிலதய்த மீட்சடடுப்பதன் மூலம் அப்பகுதியின் 

நிலப்பரப்பு மாற்றப்படும் மற்றும் மீதமுள்ள பகுதி (பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதிகள், உள்கட்டயமப்பு, இழுத்துெ ் செல்லும் ொயலகள்) பசுயமப் பகுதி  

தமம்பாட்டிற்கு பயன்படுதத்ப்படும். சுற்றுெச்ூழலின் அழகியல் 

பாதிக்கப்படாது. திட்டப் பகுதியில் சபரிய அளவில் தாவரங்கள் இல்யல. 

குவாரி செயல்பாட்டின் தபாது மற்றும் குவாரி செயல்பாடு முடிந்ததும் 

பசுயம பகுதி   தமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் தடிமனான ததாட்டம் 

உருவாக்கப்படும். ஒரு விரிவான நில சுற்றுெச்ூழல் தமலாண்யம திட்டம் 

அட்டவயண 10.1 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.1 நிலச ் சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் டட் 

ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

வாகனே் கழுவுே் பகுதிகமள வடிவமேக்கவுே், 

இதனால் அமனத்து ஓடுே்  ீருே் மகப்பற்றப்பட்டு 

எண்மணய்  ீர ் பிரிப்பான்கள் ேற்றுே் வண்டல் 

 ீரப்்பிடிப்பு சாதனங்கள் வழியாக அனுப்பப்படுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

வாகனங்கள் மசல்லுே் பாமதகளில் இரு ்துே் எ ்த 

 ீரவ்ழிப்பாமதயிலிரு ்து 100மீ மதாமலவிலுே் 

பாதுகாப்பான இடத்தில் எரிமபாருள்  ிரப்புதல் 

மேற்மகாள்ளப்பட மவண்டுே். எரிமபாருள்  ிரப்புதல் 

மசயல்பாடு எல்லா ம ரங்களிலுே் காட்சி 

கண்காணிப்பில் இருக்க மவண்டுே். எண்மணய்/ ீர ்

பிரிப்புடன் சே்ப்களுக்கு எரிமபாருள்  ிரப்புே் 

பகுதிகளின் வடிகால். 

சுரங்கத் தமலவர ்

ேற்றுே் 

சுரங்க துமண 

தமலவர ்

ேண் ேற்றுே்  ிலதத்டி  ீர ்ோசுபாட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட 

சே்பவத்மதத் மதாடர ்்து மதமவப்படுே். 
சுரங்க மேலாளர ்
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கருத்தியல்  ிமலயில், சுரங்கக் குழிகள் ேமழ  ீர ்

மசகரிப்பாக ோற்றப்படுே். 

மீதமுள்ள பகுதி பசுமே ேண்டலோக ோற்றப்படுே் 

சுரங்க மேலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிமய மவளிப்புறக் குப்மபகள் 

இல்மல 

சுரங்க 

மேற்பாரம்வயாளர ்

சுற்றுவட்டார  ிலங்கள் பாதிக்கப்படுவமதத ் தடுக்க, 

திட்டப் பகுதிமயச ் சுற்றிலுே் குழிகள் / குடிமயற்றப் 

கூடிய ேமழ வடிகால்கள் அமேக்கப்பட மவண்டுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் பறக்குே் தூசிமயத ்

தடுக்க அடர ்்த மதாட்டங்கள்  டப்படுே், இது ஒலித ்

தமடயாகவுே் மசயல்படுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

ஆதாரே்: FAEகள் ேற்றுே் EIA ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

10.3 மண் மமலாண்மம 

சுரங்க  டவடிக்மகயின் மபாது மேல் ேண் அகற்றப்படாது. எனமவ, 

இங்கு மேல் ேண் மேலாண்மே திட்டே் வழங்கப்படவில்மல. 

10.4 நீர ்மமலாண்மம 

முன்மோழியப்பட்ட குவாரித ் திட்டத்தில், கழிவு ீர ் உற்பத்திக்கான 

எ ்த மசயல்முமறயுே் ஈடுபடவில்மல, இய ்திரங்கள் கழுவுே் எண்மணய் 

ேற்றுே் கிரீஸ் ேற்றுே் சுரங்க அலுவலகத்திலிரு ்து உள் ாட்டு கழிவு ீர ்

ேட்டுமே எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 35 மீ ஆழே் வமர குவாரி மசயல்பாடு 

முன்மோழியப்பட்டது. இப்பகுதியில்  ீரே்ட்டே் தமரேட்டத்திலிரு ்து 60 மீ 

கீமழ உள்ளது. எனமவ, முன்மோழியப்பட்ட திட்டே் முழு குவாரி காலத்திலுே் 

 ிலத்தடி  ீர ் ேட்டத்தில் குறுக்கிடாது. ஒரு விரிவான  ீர ் சுற்றுசச்ூழல் 

மேலாண்மே திட்டே் அட்டவமண 10.2 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.2 நீர் சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

 ீர ் வி ிமயாகத்திற்காக குழி  ீரின் ேறுபயன்பாட்மட 

அதிகரிக்க 

சுரங்கத் 
தமலவர ்

சுரங்கப் பகுதியின்  ீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகமளக் 

கட்டுப்படுதத்வுே், சுரங்கப் பகுதிகள் வழியாகத் தமடயற்ற 

பகுதிகளில் இரு ்து மவளிமயறுே்  ீமர திமச திருப்பவுே் 

தற்காலிக ேற்றுே்  ிர ்தர ேமல வடிகால் அமேக்கப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிமய உள்ள இயற்மக வடிகால்/ 

வாய்க்கால்/ ீமராமட சுரங்க  டவடிக்மககளின் எ ்த 

இடத்திலுே் மதா ்தரவு மசய்யக்கூடாது. 

சுரங்க 

மேலாளர ்
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திட்டப் பகுதியிலிரு ்து  ீர ்ிமலகளில் கழிவு ீர ் உற்பத்தி 

அல்லது மவளிமயற்றே் இல்மல என்பமத 

உறுதிப்படுதத்வுே் 

சுரங்கத் 
தமலவர ்

திட்டப் பகுதியில் இரு ்து உற்பத்தியாகுே் வீட்டுக் கழிவு ீர ்

மசப்டிக் மடங்க் ேற்றுே் மசாக் பிட ் அமேப்பில் 

அகற்றப்படுே். 

சுரங்கத் 
தமலவர ்

ோதா ்திர அல்லது ேமழக்குப் பிறகு,  ீர ் மேலாண்மே 

கட்டமேப்புகள் ேற்றுே் அமேப்புகளின் 

மசயல்திறனுக்கான ஆய்வு 

சுரங்க 

மேலாளர ்

CPCB ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு  ிலதத்டி  ீர ்

ேற்றுே் மேற்பரப்பு  ீர ்கண்காணிப்மப மேற்மகாள்ளுங்கள் 

மேலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

ஆதாரே்: FAEகள் ேற்றுே் EIA ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது   

10.5 ைாற்று தர மமலாண்மம 

முன்மோழியப்பட்ட குவாரி மசயல்பாடு சுற்றுப்புற காற்றில் 

துகள்களின் மசறிவுகமள அதிகரிக்குே். ட்ரக்  டோட்டதத்ால் தூசி உருவாக 

வாய்ப்புள்ளதால், மபாக்குவரத்து சாமலகள், அருகாமேயில் உள்ள அணுகு 

சாமலகள் ஆகியவற்றில் தினசரி தண்ணீர ்மதளித்தல் மேற்மகாள்ளப்படுே். 

மவளிமயற்றுே் உமிழ்வுத் மதமவகளுக்கு இணங்க வாகனங்கள் முமறயாகப் 

பராேரிக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்படுே். ஒரு விரிவான சுற்றுப்புற காற்று 

சூழல் மேலாண்மே திட்டே் அட்டவமண 10.3 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.3 ைாற்று சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

மதாண்டுே் இய ்திரத்தின் மபாது தூசி உருவாகுவது 

தினசரி (இரண்டு முமற) மவமல மசய்யுே் முகத்தில் 

மதளிப்பதன் மூலமுே், தினசரி (இரண்டு முமற)  ீமர 

இழுத்துச ் மசல்லுே் சாமலயில் மதளிப்பதன் மூலமுே் 

குமறக்கப்படுகிறது. 

சுரங்க 

மேலாளர ்

ஈரோன துமளயிடல்  மடமுமற / தூசி பிரிதம்தடுக்குே் 

அமேப்புடன் துமளயிடுே் மபாது, மூலத்திமலமய 

துமளயிடுே் மபாது தூசி உற்பத்திமயக் 

கட்டுப்படுத்துகிறது. 

சுரங்க 

மேலாளர ்

காற்று ோசுபாட்மடக் குமறக்க சுரங்கங்களில் உள்ள 

உபகரணங்கள் ேற்றுே் இய ்திரங்களின் ஆபமரட்டர ்

மகமயட்டின்படி பராேரிப்பு 

சுரங்க 

மேலாளர ்

சுரங்க  டவடிக்மககள் ேற்றுே் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட 

காற்று ோசுக்கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மககளின் 

சுரங்க 

மேலாளர ்
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மசயல்திறன் ஆகியவற்றால் ஏற்படுே் பாதிப்மப 

அணுகுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

திட்டப் பகுதியிலுே் சுற்றியுள்ள கிராேங்களிலுே் 

மேற்மகாள்ளப்பட்டது. 

அமனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்குே் தூசி முகமூடி வழங்குதல் சுரங்க 

மேலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவு முழுவதுே் பசுமேப் பகுதி 

மேே்பாடு 

சுரங்க 

மேலாளர ்

ஆதாரே்: FAEகள் ேற்றுே் EIA ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

10.6 ஒலி மாசு ைட்டு ் ாடு 

வாகன இயக்கே், டிரக்குகமள ஏற்றுதல், துமளயிடுதல் ேற்றுே் 

மவடிக்கச ் மசய்தல் ேற்றுே் மவட்டுே்  டவடிக்மககள் காரணோக 

இமடவிடாத ஒலி அளவுகள் இருக்குே். இரவு ம ரதத்ில் எ ்த சுரங்க 

 டவடிக்மககளுே் திட்டமிடப்படவில்மல. ஒரு விரிவான இமரசச்ல் சூழல் 

மேலாண்மே திட்டே் அட்டவமண 10.4 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.4 இமரசச்ல் சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

இமரசச்மலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இமடயக 

ேண்டலே் (7.5 மீட்டர)் முழுவதுே் அடரத்்தியான பசுமேப் 

பகுதிமய உருவாக்குதல் ேற்றுே் அதுமவ பராேரிக்கப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

சுரங்க இய ்திரங்களின் தடுப்பு பராேரிப்பு ேற்றுே் சதத்ே் 

உருவாக்கத்மத கட்டுப்படுத்த மதய் ்து மபான பாகங்கள் 

ோற்றுதல் 

சுரங்கத் 
தமலவர ்

இமரசச்மலக் குமறப்பதற்காக உள்ளமேக்கப்பட்ட 

மபாறிமுமறயுடன் சுரங்க உபகரணங்கமளப் 

பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க 

மேலாளர ்

சுரங்கங்களில் சத்தே் அதிகே் உள்ள பகுதிகளில் 

பணிபுரியுே் மதாழிலாளரக்ளுக்கு காதுகுழாய் / காது 

மசருகிகமள வழங்குதல் 

சுரங்க துமண 

தமலவர ்

சுரங்க இய ்திரங்கள் ேற்றுே் மபாக்குவரத்து 

வாகனங்களுக்கு பயனுள்ள மசலன்சரக்மள வழங்குதல் 

சுரங்க 

மேலாளர ்

HEMMமுக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் AC ஆபமரட்டர ் மகபின்கமள 

வழங்குதல் 

சுரங்க 

மேலாளர ்

துமளயிடுதலின் சத்தத்மதக் குமறக்க கூரம்ேயான 

துரப்பண பிடக்ள் பயன்படுதத்ப்படுகின்றன 

சுரங்கத் 
தமலவர ்

மவடிப்பதில் இரு ்து சதத்தம்தக் குமறக்க தாேதோன 

மடட்டமனட்டரக்மளப் பயன்படுத்துவதன் மூலே் 

சுரங்க 

மேலாளர ்
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கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட மவடிக்குே் மதாழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க  டவடிக்மககள் ேற்றுே் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட 

இமரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மககளின் மசயல்திறன் 

ஆகியவற்றால் ஏற்படுே் பாதிப்மப அணுகுவதற்காக திட்டப் 

பகுதியிலுே் சுற்றியுள்ள கிராேங்களிலுே் வருடா ்திர 

சுற்றுப்புற இமரசச்ல்  ிமல கண்காணிப்பு 

மேற்மகாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் மபாது 

அவதானிப்புகளின் படி மதமவப்பட்டால் கூடுதல் இமரசச்ல் 

கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மககள் எடுக்கப்படுே் 

சுரங்க 

மேலாளர ்

மவடிக்குே் மபாது தாேதங்கமளப் பயன்படுத்தி அதிகபட்ச 

உடனடி கட்டணத்மதக் குமறக்கவுே் 

சுரங்க துமண 

தமலவர ்

துமளயிடுே் முமற ேற்றுே்/அல்லது தாேதே் தளவமேப்பு, 

அல்லது துமள சாய்மவ ோற்றுவதன் மூலே் சுமே ேற்றுே் 

இமடமவளிமய ோற்றவுே் 

சுரங்க 

மேலாளர ்

சத்தே் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்மப 

மேற்மகாள்ளுங்கள் 

சுரங்க 

மேலாளர ்

ஆதாரே்: FAE & EIA ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

         10.7 தமர அதிர்வு மற்றும் பவடித்து சிதறும்  ாமற ைட்டு ் ாடு 

 சாதாரண கல் குவாரி மசயல்பாடு, கனரக பூமி  கருே் 

இய ்திரங்களின் மவடிப்பு ேற்றுே் இயக்கத்தின் காரணோக அதிரவ்ுகமள 

உருவாக்குகிறது, மவடிப்பினால் பாமறகள் சிமதக்கின்றன. ஒரு விரிவான 

தமர அதிரவ்ு மேலாண்மே திட்டே் அட்டவமண 10.5 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.5 தமர அதிர்வுைள் மற்றும் சிமதவுறும் 

 ாமறைளுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

DGMS இன் பரி ்துமரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV 

ேதிப்மப (8Hz க்கு கீமழ) பராேரிக்க தாேதோன 

மடட்டமனட்டரக்மளப் பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

மவடிப்பு மேற்மகாள்ளப்படுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

துமளயிடுதல் ேற்றுே் மவடித்தல் ஆகியமவ தகுதி 

வாய் ்த  பரக்ளின் மேற்பாரம்வயின் கீழ் 

மேற்மகாள்ளப்படுே் 

சுரங்க மேலாளர ்

மவடிப்பின் மபாது ஏமதனுே் முரண்பாடுகமளத ்

தவிரப்்பதற்காக சட்டப்பூரவ் சுரங்க மேலாளரின் 

மேற்பாரம்வயின் கீழ் சட்டப்பூரவ் தகுதிவாய் ்த 

பிளாஸ்டர ் மூலே் துமளகமள சரியான முமறயில் 

சுரங்க மேலாளர ்
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தண்டிக்க மவண்டுே். 

மிஸ்ஃபயர/்பறக்குே் பாமறகமளத் தவிரக்்க 

மபாருதத்ோன இமடமவளி ேற்றுே் பாரே் 

பராேரிக்கப்படுே் 

மேலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

 ில அதிரவ்ுகமளக் கட்டுப்படுதத் மவடிப்புத ்

துமளகளின் எண்ணிக்மக கட்டுப்படுத்தப்படுே் 

மேலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

ேதிய ம ரத்தில் ேட்டுமே மவடிப்பு  டதத்ப்படுே் சுரங்க துமண 

தமலவர ்

சத்தே் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்மப 

மேற்மகாள்ளுங்கள் 
சுரங்க மேலாளர ்

மவடிப்பு துமளகள் துமளயின் ஆழத்திற்கு மபாதுோன 

அளவு தண்டுகள் ேற்றுே் மபாருதத்ோன மகாணப் 

மபாருடக்ளுடன் தண்டு இருப்பமத உறுதி மசய்யவுே் 

சுரங்கத் 
தமலவர ்

ஆதாரே்: FAE & EIA ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

10.8 உயிரியல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மம 

திட்டமிடல் ேற்றுே் மசயல்படுத்துே் கட்டத்தில் மபாருத்தோன 

மேலாண்மே  டவடிக்மககமள மேற்மகாள்வதன் மூலே், அப்பகுதியின் 

சூழலியல் பாதிப்மபத் தவிரக்்க மதமவயான அமனத்து 

 டவடிக்மககமளயுே் முன்மோழிபவர ் எடுப்பார.் சுரங்கத்தின் மபாது, 

திட்டச ் சுற்றளவு, பாதுகாப்புத் தமட ேண்டலே், குவாரி மசய்யப்பட்ட 

பகுதியின் மேல் மபஞ்சுகள் மபான்றவற்றில் அடரத்்தியான மதாட்டங்கள் 

மேற்மகாள்ளப்படுே்.  

  அதன்  ிரவ்ாகத்திற்கு பின்வருே் கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மககள் 

முன்மோழியப்பட்டு சுரங்க மேலாளரின் மபாறுப்பாக இருக்குே். 

❖ பசுமே பகுதி வளரச்ச்ி திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தமடயில் 

உள்ளது. 

❖ பசுமேப் பகுதி மேே்பாட்டுத் திட்டத்மதச ் மசயல்படுதத்வுே் 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது ேற்றுே் ஒவ்மவாரு பருவத்திற்குே் பி ்மதய 

மதாட்ட  ிமல மதாடர ்்து சரிபாரக்்கப்படுே். 

❖ ேரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ாழ்மவத் தடுக்குே் முக்கிய பண்புகள் தூசி 

ஆகுே், இ ்த தூசிமய இழுத்துச ் மசல்லுே் சாமலகளில் தண்ணீர ்

மதளிப்பதன் மூலமுே், புதிதாக  டப்பட்ட பகுதிக்கு அருகில் ஒரு 

மதளிப்பான் அலகு  ிறுவுவதன் மூலமுே் கட்டுப்படுதத்லாே். 
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❖ மதாட்டப் பரப்பு, பயிரிடுே் காலே், மதாட்ட வமக, மசடிகளுக்கு 

இமடமய உள்ள இமடமவளி, உரே் ேற்றுே் உரங்கள் ேற்றுே் அதன் 

காலங்கள்,  ட்ட காலே்,  ீரப்்பாசன இமடமவளி, உயிரவ்ாழுே் விகிதே் 

ேற்றுே் அடரத்்தி ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் ஆண்டு வாரியாக 

பசுமேப் பகுதி வளரச்ச்ி பதிவு மசய்யப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுே்.  

❖ திட்டமிடப்பட்ட இறுதி ேறுசீரமேப்பு, பசுமே ேண்டலே் ேற்றுே்  ீர ்

மதக்கத்தின் மூலே் தாவரங்கள் ேற்றுே் சிறிய விலங்கினங்களின் 

குடிமயற்றத்திற்கான ஒரு இணக்கோன சூழமல விட்டுசம்சல்கிறது. 

சுரங்க வாழ்க்மகயின் முடிவில் திட்டதத்ில் உருவாக்கப்பட்ட பசுமே 

ேண்டலே் ேற்றுே்  ீரத்ம்தக்கே் ஆகியமவ சுரங்கத்திற்குப் பி ்மதய 

காலத்தில் திட்டப் பகுதிக்கு பறமவகள் ேற்றுே் விலங்குகமள 

ஈரக்்குே். 

10.8.1  சுமம மண்டல மமம் ாட்டுத் திட்டம் 

பசுமே பகுதி மேே்பாட்டுத் திட்டத்தின் முக்கிய ம ாக்கங்கள்: 

❖ அருகிலுள்ள பகுதிகளில் தூசி பரவுவமத எதிரத்்துப் மபாராடுங்கள். 

❖ ேண்ணின் அரிப்மபப் பாதுகாத்து ேண்ணின் ஈரப்பதத்மதப் 

பாதுகாத்தல். 

❖  ிலத்தடி  ீர ்ரீசாரஜ்் விகிதத்மத அதிகரிக்கவுே். 

❖ அப்பகுதியின் சூழலியமல மீட்மடடுக்கவுே், உள்ளூர ் சமூகத்தின் 

அழகியல் அழமக மீட்மடடுக்கவுே் ேற்றுே் உள்ளூர ் சமூகத்தின் 

தீவனே், எரிமபாருள் ேற்றுே் ேரத்தின் மதமவகமள பூரத்்தி மசய்யவுே். 

முன்மோழியப்பட்ட பசுமே ேண்டல மேே்பாட்டுத் திட்டே் அட்டவமண 

10.6 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவமண 10.6 முன்பமாழிய ் ட்ட  சுமம  குதி மமம் ாட்டுத் 

திட்டம் 

 

நடவு பசய்ய 

முன்பமாழிய ் ட்ட 

மரங்ைளின் 

எண்ணிை்மை 

80% உயிர் வாழும் 

என 

எதிர ்ார்ை்ை ் டும் 

மரங்ைளின் 

எண்ணிை்மை 

உள்ளடை்ை ் ட 

மவண்டிய 

 குதி (மீ2) 

மதாட்டே் 

(3 

ோதங்கள்) 

சுரங்க குத்தமக பகுதிக்குள்  

968 774 8712 

சுரங்க குத்தமக பகுதிக்கு மவளிமய  

1452 1162 13068 

பமாத்தம் 2420 1936 21780 

FAEகள் ேற்றுே் EIA ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது  

குத்தமகப் பகுதியிலுே் அமதச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலுே் சுோர ் 2420 

ேரக்கன்றுகள்  டப்படுே், 80% உயிரவ்ாழுே். மதமவயற்ற இடங்களுக்கு காற்று, 

தூசி சத்தே் பரவுவமதத் தடுக்க, எல்மலமயச ்சுற்றிலுே், இழுத்துச ்மசல்லுே் 

சாமலகளிலுே் அடரத்்தியான மதாட்டங்களுடன்  ீண்ட விதான இமலகளுடன் 

கூடிய  ன்கு திட்டமிடப்பட்ட ேரங்களின் பசுமேப் பட்மட உருவாக்கப்பட 

மவண்டுே். 

10.9 பதாழில்  ாதுைா ்பு மற்றும் சுைாதார மமலாண்மம 

மதாழில் பாதுகாப்பு ேற்றுே் ஆமராக்கியே் ஆகியமவ 

உற்பத்தித்திறன் ேற்றுே்  ல்ல முதலாளி-பணியாளர ்உறவு ஆகியவற்றுடன் 

மிக ம ருக்கோக மதாடரப்ுமடயமவ. குவாரிகளில் மதாழில் சார ்்த 

ஆமராக்கிய பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் சிமதவுறுே் தூசி ேற்றுே் சத்தே். 

சுரங்கச ் சட்டே் 1952 ேற்றுே் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி 

மசயல்பாட்டின் மபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு ேற்றுே் சுரங்க 

உபகரணங்களின் பராேரிப்பு கவனிக்கப்படுே். தூசி, சத்தே் ேற்றுே் அதிரவ்ு 

காரணோக மதாழிலாளரக்ளின் ஆமராக்கியத்தில் எ ்தவிதோன பாதகோன 

விமளவுகமளயுே் தவிரக்்க மபாதுோன  டவடிக்மககள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன.  
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10.9.1 மருத்துவ ைண்ைாணி ்பு மற்றும்  ரிமசாதமனைள் 

❖ தூசி ேற்றுே் இமரசச்லின் மவளிப்பாட்டின் மூலே் 

மோசேமடயக்கூடிய  ிமலமேகமளக் மகாண்ட மதாழிலாளரக்மளக் 

கண்டறிதல் ேற்றுே் ஆமராக்கியத்தில் ஏற்படுே் ோற்றங்கமளத ்

தீரே்ானிப்பதற்கான அடிப்பமட  டவடிக்மககமள  ிறுவுதல். 

❖ மதாழிலாளரக்ள் மீது சதத்த்தின் விமளமவ ேதிப்பீடு மசய்தல். 

❖ மதமவப்படுே்மபாது சரிமசய்தல்  டவடிக்மககமள மேற்மகாள்ள 

உதவுகிறது. 

❖ சுகாதார கல்விமய வழங்குதல். 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியுே் மதாழிலாளரக்ளின் சுகாதார  ிமல, 

மதாழில்சார ் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீழ் மதாடர ்்து 

கண்காணிக்கப்படுே். இத்திட்டத்தின் கீழ், அமனத்து ஊழியரக்ளுே் 

பணியின் மபாது விரிவான ேருத்துவ பரிமசாதமனக்கு 

உட்படுதத்ப்படுகிறாரக்ள். ேருத்துவப் பரிமசாதமனயானது சுரங்கச ்சட்டே் 

1952ன் கீழ் பின்வருே் மசாதமனகமள உள்ளடக்கியது. 

❖ மபாது உடல் பரிமசாதமன ேற்றுே் இரதத் அழுதத்ே். 

❖ எக்ஸ்மர ோரப்ு ேற்றுே் ECG. 

❖ ஸ்பூட்டே் மசாதமன, வி ்தணு எண்ணிக்மக மசாதமன. 

❖ விரிவான வழக்கோன இரதத்ே் ேற்றுே் சிறு ீர ்பரிமசாதமன. 

 அமனத்து ஊழியரக்ளின் ேருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுமதாறுே் 

 ிமலயான வடிவத்தில் பராேரிக்கப்படுே். அதன் பிறகு, ஊழியரக்ள் 

ஆண்டுமதாறுே் ேருத்துவ பரிமசாதமனக்கு உட்படுதத்ப்படுவாரக்ள். கீமழ 

உள்ள மசாதமனகள் (அட்டவமண 10.7) ஊழியரக்ளின் ேருத்துவ வரலாற்றின் 

தரவுதத்ளத்மத மேே்படுத்திக்மகாண்மட இருக்குே். 
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அட்டவமண 10.7 மருத்துவ  ரிமசாதமன அட்டவமண 

வ.எண்
. 

பசயல் ாடுைள் 1 ஆம் 

ஆண்
டு 

2ஆம் 

ஆண்
டு 

3ஆம் 

ஆண்
டு 

4 ஆம் 

ஆண்
டு 

5ஆம் 

ஆண்
டு 

1 ஆரே்ப ேருத்துவ பரிமசாதமன (சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் பரிமசாதமன      

B உளவியல் 

மசாதமன 

     

C ஆடிமயாமேட்ரிக் 

மசாதமன 

     

D சுவாச மசாதமன      

2 காலமுமற ேருத்துவப் பரிமசாதமன (சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் பரிமசாதமன 

- up 

     

B ஆடிமயாமேட்ரிக் 

மசாதமன 

     

C கண் பரிமசாதமன 

- up 

     

D சுவாச மசாதமன      

3 ேருத்துவ முகாே் 

(சுரங்கத் 
மதாழிலாளரக்ள் 

ேற்றுே் 

அருகிலுள்ள கிராே 

ேக்கள்) 

     

4 பயிற்சி (சுரங்கத் 
மதாழிலாளரக்ள்) 

     

ேருத்துவப் பின்மதாடரத்ல்: பணியாளரக்ள் வயது வாரியாக மூன்று இலக்கு 

குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படுவாரக்ள்: 

வயது குழு சுரங்ை விதிைள் 1955 இன் 

 டி PME 

சிற ்புத் மதர்வு 

25வருடங்களுக்குே் 

குமறவானது   

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

அவசர காலங்களில் 

25 முதல் 40 வயது 

வமர 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

அவசர காலங்களில் 

40 வயதுக்கு மேல் மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

அவசர காலங்களில்a 

ம ாய் கண்டறிதல்/விபத்து ஏற்பட்ட உடமனமய முதன்மேயான ேருத்துவ 

உதவி என்பது தடுப்பு அே்சங்களின் சாராே்சோகுே். 
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10.9.2 முன்பமாழிய ் ட்ட பதாழில்சார் சுைாதாரம் மற்றும் 

 ாதுைா ்பு நடவடிை்மைைள் 

❖ சுரங்கத் தளத்தில் மதாழிலாளரக்ள்  ீரிழப்பு ஏற்படாத வமகயில் 

மபாதுோன குடி ீர ்வி ிமயாகே் மசய்யப்படுே். 

❖ இலகுவான ேற்றுே் தளரவ்ான ஆமடகள் மவளிர ் ிறத்துடன் அணிய 

விருே்பப்படுே். 

❖ இமரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு உத்திகளின் அவசியத்மத தீரே்ானிக்க 

இமரசச்ல் மவளிப்பாடு அளவீடுகள் எடுக்கப்படுே். 

❖ சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படுே். 

❖ மசவித்திறன் பாதுகாப்பாளரக்ள் அல்லது சதத்ே் கட்டுப்பாட்டு 

கருவிகளில் ஏமதனுே் சிக்கல்கள் இரு ்தால் புகாரளிக்க 

மேற்பாரம்வயாளர ்அறிவுறுதத்ப்படுவார.் 

❖ சத்தமில்லாத மவமல மசயல்பாட்டில், மவளிப்பாடு ம ரே் 

குமறக்கப்படுே். 

❖ தூசிமய உருவாக்குே் ஆதாரங்கள் கண்டறியப்பட்டு முமறயான 

கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மக எடுக்கப்படுே். 

❖ அமனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்குே் அவ்வப்மபாது ேருத்துவ 

பரிமசாதமனகள் மசய்யப்படுே். 

❖ DGMS சட்டங்கள், விதிகள் ேற்றுே் ஒழுங்குமுமறகள் ஆகியவற்றின் 

விதிமுமறகமள  ிரவ்ாகே் ேற்றுே் மதாழிலாளரக்ள் இருவருே் 

கண்டிப்பாக கமடபிடிப்பது. 

❖ சாமலயின் அகலே் வாகனத்தின் அகலதம்த விட மூன்று ேடங்கு 

அதிகோக பராேரிக்கப்படுே். மபாக்குவரத்து விதிகளின் குறியீடு 

அேல்படுத்தப்படுே். 

❖ ஒப்ப ்த மவமலகமள மபாறுதத்ேட்டில், ஒப்ப ்ததாரரக்ள் ேற்றுே் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு பாதுகாப்பு குறியீடு அேல்படுத்தப்படுே். 

அவரக்ள் மதாழிற்பயிற்சி  ிமலயங்களில் பயிற்சி அளித்த பின்னமர 

சட்டப்பூரவ்  பர/்அதிகாரிகளின் கடுமேயான கண்காணிப்பில் 

பணிபுரிய அனுேதிக்கப்படுவாரக்ள். அவரக்ளுக்கு அமனத்து 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களுே் வழங்கப்படுே். 
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❖ சுரங்கங்கள் ேற்றுே் பணியேரத்த்ப்பட்டவரக்ளின் பாதுகாப்பு குறித்து 

விவாதிக்க ஒவ்மவாரு ோதமுே் பாதுகாப்பு குழு கூட்டே் ஏற்பாடு 

மசய்யப்படுே். 

❖ பணியாளரக்ள் ேற்றுே் இமண குவாரி உரிமேயாளரக்ளிமடமய 

பாதுகாப்பு விழிப்புணரவ்ு ேற்றுே்  ல்லிணக்கத்மத வளரப்்பதற்காக 

வருடா ்திர சுரங்க பாதுகாப்பு வாரே் ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் வாரே் 

மகாண்டாடப்படுகிறது.    

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 டம் 10.1 சுரங்ைத் பதாழிலாளரை்ளுை்ைான தனி ் டட்  ாதுைா ்பு 

உ ைரணங்ைள் 

10.9.3 உடல்நலம் மற்றும்  ாதுைா ்பு  யிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கயள திறம்படவும் திறயமயாகவும் இயக்கவும் 
பராமரிக்கவும் ஆபதரட்டரக்ள் மற்றும் கூட்டுறவு நிறுவனங்களுக்கு இயந்திர 
உற்பத்தியாளரக்ளுடன் இயணந்து சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்யத 
ஆதரவாளரக்ள் வழங்குவாரக்ள். தமற்பாரய்வயாளரக்ள் மற்றும் அலுவலக 
ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திட்டம் மாநிலத்தில் உள்ள குழு 
சதாழிற்பயிற்சி யமயங்களில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு, அட்டவயணயில் 
காட்டப்பட்டுள்ளபடி, சுரங்க செயல்பாடுகயள தமற்சகாள்ள அயனத்து 
ஊழியரக்ளுக்கும் காலமுயற பயிற்சி அளிக்க சுற்றுெச்ூழல் 
ஆதலாெகரக்யள ஈடுபடுத்த   தவண்டும்    .10.8 
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அட்டவமண 10.8  ணியாளரை்ளுை்கு முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைாலமுமற  யிற்சிைளின்  ட்டியல் 

 ாடபநறி 
 ணியாளர்

ைள் 

அதிர்பவ
ண் 

ைால 

அளவு 
அறிவுறுத்தல் 

புதிய 

பணியாளர ்

பயிற்சி 

அமனத்து 

புதிய 

ஊழியரக்ளு

ே் சுரங்க 

அபாயங்களு

க்கு 

ஆளாகியுள்ள

னர ்

ஒருமுமற ஒரு வாரே் 

பணியாளர ் 

மேற்பாரம்வயாள

ர ்மபாறுப்புகள் 

சுய மீட்பு 

சுவாச 

சாதனங்கள் 

மபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள் 

மதாடரப்ு 

அமேப்புகள் 

ேற்றுே் 

அவசரகால 

மவளிமயற்றே் 

தமர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

மதாழில்சார ்

சுகாதார 

அபாயங்கள் 

மின் அபாயங்கள் 

முதலுதவி 

மவடிமபாருடக்ள். 

பணி 

பயிற்சி 

டிரில்லிங், 

பிளாஸ்டிங், 

ஸ்மடே்மிங், 

பாதுகாப்பு, 

சாய்வு 

பணியாளர ்

களுக்கு 

புதிய பணி 

 ியேனே் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

ோறக்கூடி

யது 

பணி சார ்்த 

உடல் லே் ேற்றுே் 

பாதுகாப்பு 

 மடமுமறகள் 

ேற்றுே் பல்மவறு 

சுரங்க 

 டவடிக்மககளுக்
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 ிமலத்தன்

மே,  ீர ்

 ீக்கே், 

இழுத்து 

மசல்லுே் 

சாமல 

பராேரிப்பு 

மபான்றமவ,  

கான SOP. 

ஒதுக்கப்பட்ட 

பணிப் பணிகளில் 

மேற்பாரம்வயிடப்

பட்ட  மடமுமற. 

புத்துணரச்்

சி 

பயிற்சி 

புதிதாக 

மவமலக்கு 

மசர ்்த 

அமனத்து 

ஊழியர ்

களுே் 

ஆண்டுமதா

றுே் 
ஒரு வாரே்  

மதமவயான 

சுகாதார ேற்றுே் 

பாதுகாப்பு 

தர ிமலகள் 

மபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள் 

மதாடரப்ு 

அமேப்புகள் 

வழிகள், 

அவசரகால 

மவளிமயற்றங்கள் 

தீ எசச்ரிக்மக 

தமர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

முதலுதவி 

மின் அபாயங்கள் 

விபத்து தடுப்பு 

மவடிமபாருடக்ள் 

சுவாச 

சாதனங்கள் 
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ஆபத்து 

பயிற்சி 

அமனத்து 

பணியாளர ்

கள் 

சுரங்க 

மவளிப் 

பட்டது 

ஆபத்துகள் 

ஒருமுமற 
ோறக்கூடி

யது 

அபாயத்மத 

அங்கீகரிதத்ல் 

ேற்றுே் தவிரப்்பது 

அவசரகால 

மவளிமயற்ற 

 மடமுமறகள் 

சுகாதார 

தர ிமலகள் 

பாதுகாப்பு 

விதிகள் 

சுவாச 

சாதனங்கள் 

ஆதாரே்: DGMS விதிமுமறகளின்படி FAE & EIA ஒருங்கிமணப்பாளரால் 

முன்மோழியப்பட்டது 

10.9.4 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மமை்ைான  ட்பெட ்ஒதுை்கீடு 

சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டத்மதச ் மசயல்படுத்துவதற்கு 

 ிறுவனதத்ால் மபாதுோன பட்மஜட் ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.9 சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு ேற்றுே் மவற்றிகரோன 

கண்காணிப்பு ேற்றுே் கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மககமள 

மசயல்படுத்துவதற்கான மதாடரச்ச்ியான மசலவினங்களுக்கான 

ஒட்டுமோத்த முதலீட்மட வழங்குகிறது. 



Page | 220  

 

அட்டவமண 10.9 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்ைான EMP  ட்பெட் 

 ண்பு தணி ்பு நடவடிை்மைைள் 
பசயல் டுத்துவதற்ைான 

ஏற் ாடு 

மூலதன 

பசலவு 

(ரூ.) 

பதாடர் பசலவு/ஆண்டு 

(ரூ.) 

ைாற்று 

சூழல் 

இருபுறமுே் சுருக்கே், தரே் ேற்றுே் 

வடிகால் 

மடாசர ்ேற்றுே் வடிகால் 

கட்டுோனதம்த 

வாடமகக்கு ரூ. 

மெக்மடருக்கு 10,000/- 

ேற்றுே் வருடா ்திர 

பராேரிப்பு @ ரூ. 

மெக்மடருக்கு 10,000/- 

(முன்மோழியப்பட்ட  

திட்டப் பகுதி  

48400 48400 

 ிமலயான  ீர ் மதளிக்குே் 

ஏற்பாடுகள் + மசா ்த தண்ணீர ்

மடங்கரக்ள் மூலே் தண்ணீர ்

மதளிதத்ல் 

 ிமலயான மதளிப்பான் 

 ிறுவல் ேற்றுே் 

மூலதனத்திற்கான புதிய 

 ீர ்மடங்கர ்மசலவு; 

தண்ணீர ்மதளித்தல் (ஒரு 

 ாமளக்கு மூன்று முமற) 

மீண்டுே் மசலவாகுே் 

800000 50000 

ML பகுதி ேற்றுே் சுற்றுப்புற 

பகுதியில் விதிமுமறகளின்படி 

காற்றின் தரே் மதாடர ்்து 

கண்காணிக்கப்படுே் 

CPCB விதிமுமறகளின்படி 

வருடா ்திர இணக்கே் 
0 50000 
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ேஃபிள் மவடிதத்ல் - மவடிக்குே் மபாது  

சிமதவுறுே்  பாமறகமளக் 

கட்டுப்படுதத் 

மவடிக்குே் முகே் ேணல் 

மபகள் / ஸ்டீல் மேஷ் / 

பமழய டயரக்ள் / 

பயன்படுத்திய கன்மவயர ்

மபல்ட்களால் 

மூடப்பட்டிருக்குே் 

0 

5000 

 

 

ஈரோன துமளயிடல் மசயல்முமற / 

தனி தூசி பிரிதம்தடுக்குே் அலகு 

மகாண்ட சமீபத்திய சூழல்  டப்ு 

துரப்பணே் இய ்திரே் 

தூசி எக்ஸ்ட்ராக்டர ்@ ரூ. 

25,000/- ஒரு யூனிட் 

மூலதனோக & @. 

பராேரிப்புக்காக ஒரு 

யூனிட் மதாடர ்மசலவு  ரூ 

2500 

100000 10000 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்டரக்ளில் 

அதிக பாரே் ஏற்றக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காவலர ்மூலே் 

மகமுமறயாக 

கண்காணிப்பு 

0 5000 

வளிேண்டலத்திற்கு அபராதே் 

விதிக்கப்படுவமதத ் தவிரக்்க, கல் 

ஏற்றிச ்மசல்லுே் லாரிகள் தாரப்்பாய் 

மூலே் மூடப்படுே் 

லாரிகள் தாரப்்பாய் மூலே் 

மூடப்படுோ என்பமத 

கண்காணித்தல் 

0 10000 

சுரங்க பகுதிக்குள் 20  கி.மீ /hr மவக 

வரே்புகமள அேல்படுத்துதல் 

ஸ்பீட் கவரன்ரக்மள 

 ிறுவுதல் @ ரூ. 5000/- ஒரு 

டிப்பர/்டே்பர ்

பயன்படுதத்ப்பட்டது 

25000 0 
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RTO விதிமுமறகளின்படி 

மவளிமயற்றுே் புமககமள 

வழக்கோன கண்காணிப்பு 

மவளிமயற்றுே் 

புமககமளக் 

கண்காணித்தல் 

0 6250 

குவாரி நுமழவாயிலில் இரு ்து 

குமற ்தது 200 மீ தூரத்திற்கு 

சாமலகமள முமறயாக துமடத்து 

பராேரித்தல் 

2 மதாழிலாளரக்ளுக்கான 

ஒதுக்கீடு @ 

ரூ.10,000/மதாழில் 

(ஒப்ப ்தே்) 

0 20000 

குவாரியின் மவளிமயறுே் வாயில் 

அருமக வீல் வாஷ் அமேப்மப 

 ிறுவுதல் 

 ிறுவல் + பராேரிப்பு + 

மேற்பாரம்வ 
50000 20000 

இமரசச்ல் 

சூழல் 

சத்தத்தின் ஆதாரே் மபாக்குவரத்து 

வாகனங்கள் ேற்றுே் HEMM. 

இதற்காக, சீரான இமடமவளியில் 

முமறயான பராேரிப்பு 

மசய்யப்படுே். 

இயக்கச ்மசலவில் 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது 
0 0 

சீரான இமடமவளியில் 

மபாக்குவரத்து வாகனங்கள் ேற்றுே்  

HEMM ஆகியவற்றின் எண்மணய் 

ேற்றுே் கிரீசிங் மசய்யப்படுே். 

இயக்கச ்மசலவில் 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது 
0 0 

அமனத்து வாகனங்களின் டீசல்  

இன்ஜின்களிலுே் மபாதுோன 

மசலன்சரக்ள் வழங்கப்படுே். 

இயக்கச ்மசலவில் 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது 
0 0 
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அமனத்து மபாக்குவரத்து 

வாகனங்களுே் உடற்தகுதி 

சான்றிதமழ மவதத்ிருப்பது உறுதி 

மசய்யப்படுே். 

இயக்கச ்மசலவில் 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது 
0 0 

மதமவயான பாதுகாப்பு கருவிகள் 

ேற்றுே் மசயலாக்கங்கள் சாரஜ்் 

மசய்யுே் மபாது மவடிக்குே் 

இடத்திற்கு அருகில் மபாதுோன 

அளவில் மவக்கப்படுே். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது 
0 0 

மலன் ட்ரில்லிங் எல்மல முழுவதுே் 

PPV மவடிக்குே் மசயல்பாட்டிலிரு ்து 

குமறக்கவுே் ேற்றுே் 

கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட மவடிமவச ்

மசயல்படுத்தவுே். 

இயக்கச ் மசலவில் 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது 

0 0 

மவடிப்புக்கு முன் முமறயான 

எசச்ரிக்மக அமேப்பு 

பின்பற்றப்பட்டு, மவடிப்புக்கு முன் 

அப்பகுதிமய அகற்றுவது உறுதி 

மசய்யப்படுே். 

சுரங்க துமண தயலவர ் / 

பிளாஸ்டர ் / திறமேயான 

 பர ்மூலே் விசில் ஊதுதல் 

0 0 

மகயடக்க பிளாஸ்டர ்

மகாட்டமகக்கான ஏற்பாடு 

மகயடக்க மவடிப்பு 

தங்குமிடே்  ிறுவுதல் 
50000 2000 

 ில அதிரவ்ு ேற்றுே் சிமதவுறுே் 

பாமறகமள கட்டுப்படுத்த  ம ானல் 

6 டன் மவடித்த 

மபாருளுக்கு ரூ  30/- 
0 1024863 
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மவடிதத்ல் பயிற்சி மசய்யப்படுே் 

தண்ணரீ ்

சுற்றுசச்ூழல் 
 ீர ்மேலாண்மே 

ேமழ வடிகால் வெதி @ ரூ. 
10,000/- செக்தடருக்கு 

பராமரிப்புடன் ரூ. 5,000/- 

ஆண்டுக்கு 

25000 20000 

ைழிவு 

மமலாண்மம 

கழிவு மேலாண்மே (மசலவு 

எண்மணய், கிரீஸ் மபான்றமவ) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஏமஜன்சி மூலே் வீடட்ுக் 

கழிவுகமளச ் மசகரித்தல் 

ேற்றுே் அகற்றுவதற்கான 

ஏற்பாடு (மூலதனச ்மசலவு, 

மசகரிப்பு / 

அகற்றலுக்கான மதாடர ்

மசலவு). 

25000 20000 

குப்மப மதாட்டிகமள 

 ிறுவுதல் 
5000 2000 

பமயா டாய்மலட்டுகள் சுரங்க 

குத்தமகக்கு மவளிமய 

உரிமேயாளரின்  ிலத்திமலமய 

கிமடக்குே் 

இயக்கச ்மசலவில் 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது 
0 0 

திட்டம் & 

DGMS நிமல 

பதாழில்சார் 
சுைாதாரம் 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இமணப்பு II 

இல் குறிப்பிடட்ுள்ளபடி  ீலப் 

பின்னணி ேற்றுே் மவள்மள 

எழுத்துக்களுடன் அளவு 6’ X 5’ 

 ிர ்தர கட்டமேப்பாக 

குவாரி நுமழவாயிலில் 

 ிமலயான காட்சி பலமக 

10000 1000 
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மற்றும் 

 ாதுைா ்பு 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படுே் 

PPE வழங்குதல் @ ரூ. 

மதய்ோனே் ேற்றுே் 

ஆகியவற்றின் 

அடிப்பமடயில் ஒரு 

பணியாளருக்கு 4000/- (ஒரு 

ஊழியருக்கு @ ரூ. 1000/- 

என்று மசால்லுங்கள்) 

132000 33000 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு ேருத்துவ 

பரிமசாதமன மசய்யப்படுே் 

IME & PME உடல் லப் 

பரிமசாதமன @ ரூ. ஒரு 

ஊழியருக்கு 1000/- 

0 33000 

முதலுதவி வசதி மசய்து தரப்படுே் 
மெக்மடருக்கு 2 கருவிகள் 

வழங்குதல் @ ரூ. 2000/- 
0 19360 

சுரங்க பாதுகாப்பு 

முன்மனசச்ரிக்மக, பலமககள் 

மகாண்டிருக்குே். 

பலமககள் ேற்றுே் 

பலமககளுக்கான ஏற்பாடு 
10000 2000 

குவாரி பகுதிக்கு கே்பி மவலி 

அமேக்கப்படுே். 

ஒரு மெக்மடருக்கு மவலி 

அமேக்குே் விமல ரூ. 

2,00,000/- ஆண்டுக்கு ரூ. 

10,000/- பராேரிப்புடன்  

968000 48400 

 

மபாக்குவரத்து வழித்தடங்களில் 

பாரக்்கிங் வசதி இல்மல. ேமலயின் 

மதற்குப் பகுதியில் வாகனங்கள் / 

HEMMs.  தனி ஏற்பாடு மசய்யப்படுே். 

தங்குமிடே் ேற்றுே் 

மகாடிகளுடன் வாகன 

 ிறுத்துமிடே் @ ரூ. 50,000/- 

ஒரு மெக்மடர ் திட்டே் 

242000 48400 
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மபாக்குவரத்து  ிரவ்ாகத்திற்காக 

மகாடிகள் பயன்படுத்தப்படுே் 

ேற்றுே் ரூ. 10,000/- 

பராேரிப்பு மசலவாக 

 

கண்காணிப்பு மகேராக்கமள 

 ிறுவுதல் சுரங்கங்கள் ேற்றுே் 

சுரங்க நுமழவாயில் 

மகேரா 4 எண்கள், DVR, 

ோனிட்டர ்

  

இமணய வசதியுடன் 

30000 5000 

 

சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி 

மசயல்படுத்துதல் ேற்றுே் 

பாதுகாப்பான குவாரி மவமல 

மசய்வமத உறுதி மசய்தல் 

சுரங்க மேலாளர ் (1st Class / 

2nd Class /   சுரங்க 

மேற்பாரம்வயாளர)் 

ஒழுங்குமுமற 34 / 34 (6) of 

MMR, 1961 ேற்றுே்  சுரங்க 

துமண  தமலவர ் of 116  

MMR, 1961 @ 40,000/- 

மேலாளர ் & @ 25,000/-  

மேற்பாரம்வயாளர ்  / மேட் 

க்கு 

0 780000 

வளர்சச்ி 

 சுமம 

 குதி 

பசுமே பகுதி வளரச்ச்ி - 

மெக்மடருக்கு 500 ேரங்கள் (200 உள் 

குத்தமக பகுதி & 300 மவளி குதத்மக 

பகுதி) 

தள அனுேதி,  ிலே் 

தயாரிதத்ல், குழி 

மதாண்டுதல் / 

அகழிகள், ேண் 

திருத்தங்கள், குத்தமக 

பகுதிக்குள்  டவு 

மசய்வதற்கு ஒரு மசடிக்கு 

200 (மூலதனே்) ேற்றுே் ஒரு 

193600 29040 
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ஆமல பராேரிப்புக்கு @ 30 

(மதாடரச்ச்ியான)) 

ேரக்கன்றுகமள  டவு 

மசய்தல்" 

குத்தமக பகுதிக்கு 

மவளிமய மதாட்டத்திற்கு 

அமவன்யூ பிளான்மடஷன் 

@ 300 ஆமலக்கு 

(மூலதனே்) ேற்றுே் ஒரு 

ஆமல பராேரிப்புக்கு @ 30 

(மதாடர ்்து) 

435600 43560 

சுரங்ை மூடல் 

பசயல் ாடு 

மூடல் பசுமே பகுதி வளரச்ச்ி, கே்பி 

மவலி, வடிகால்கள் அடங்குே் 

மூடல் மசலவில் ஏற்பாடு 

மசய்யப்பட்டது 
0 0 

பமாத்த EMP  ட்பெட் 3173000 2191703 
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அட்டவமண 10.10 5% ஆண்டு  ணவீை்ைத்மத சரிபசய்த பிறகு 

ஒட்டுபமாத்த EMP  ட்பெட் மதி ்பீடு 

முதலாம் 

ஆண்டு 

இரண்டாம் 

ஆண்டு 

மூன்றாம் 

ஆண்டு 

நான்ைாம் 

ஆண்டு 

ஐந்தாம்  

ஆண்டு 

பமாத்தம் 

5364703 2301288 2416353 2537171 2664029 15283544 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு  டவடிக்மககமளச ் மசயல்படுதத், 

முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான தற்மபாமதய ச ்மத சூழ் ிமலமயக் 

கருத்தில் மகாண்டு, தற்மபாமதய ச ்மத விமலமயக் கருத்தில் மகாண்டு, 

மூலதனச ்மசலவாக ரூ.31,73,000 ேற்றுே் மதாடரச்ச்ியான மசலவு/ஆண்டுக்கு 

ரூ.2191703 எனத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஆண்டுக்கு 5% பணவீக்கதம்த 

சரிமசய்த பிறகு, 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒட்டுமோத்த EMP மசலவு ரூ. 15283544, 

அட்டவமண 10.10 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

10.10 முடிவுமர 

சுரங்க  டவடிக்மககளின் பல்மவறு அே்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

மதாடரப்ான பாதிப்புகள் ேதிப்பீடு மசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் 

கவமலகமளத் தணிக்க சாத்தியோன அமனத்து வழிகமளயுே் கருத்தில் 

மகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத ்திட்டே் தயாரிக்கப்பட்டு அதற்கான 

 ிதியுே் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP ோறுே், ம கிழ்வானது ேற்றுே் 

அவ்வப்மபாது ேதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் 

மதாடரப்ுமடய திட்டத்திற்கு, EMP வழக்கோன ேதிப்பாய்வில் இருக்குே். 

திட்டத்திற்குப் மபாறுப்பான மூத்த  ிரவ்ாகே், EMP பயனுள்ளதாகவுே் 

மபாருதத்ோனதாகவுே் இருப்பமத உறுதி மசய்வதற்காக EMP ேற்றுே் 

அமதச ்மசயல்படுத்துவது பற்றிய ேதிப்பாய்மவ  டத்துே். எனமவ, EMP இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அமனத்து இலக்குகமளயுே்  ிமறமவற்ற சரியான 

 டவடிக்மககள் எடுக்கப்படுே் ேற்றுே் ஆய்வுப் பகுதியில் இ ்த திட்டே் 

ம ரே்மறயான தாக்கத்மத ஏற்படுத்துே். 
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அத்தியாயம் XI 

சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

11.0 அறிமுகம் 

இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்கக எண் மூலம் 

பெறெ்ெட்ட ToR க்கு இணங்க தயாரிக்கெ்ெட்டது. SEIAA-TN/F.No.9158/SEAC/ToR-

1243/2022 தததி 07.09.2022 முன்னூர ் கிராமத்தில் பமாதத்ம் 9.39.0 பெக்தடர ்

ெரெ்ெளவில் உள்ள இரண்டு முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரிகள், ஏற்கனதவ 

உள்ள இரண்டு குவாரிகள் மற்றும் காலாவதியான இரண்டு குவாரிகள் 

ஆகியவற்கறக் கருத்தில் பகாண்டு, புகளூர ் தாலுக்கா, கரூர ் மாவட்டம் 

மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலம். MoEF & CC அறிவிெ்பு S.O இன் ெடி குழுமம் ெகுதி 

கணக்கிடெ்ெட்டது. 2269(E) தததி 1 ஜூகல 2016. அடிெ்ெகட கண்காணிெ்பு 

ஆய்வுகள் அக்தடாெர-்டிசம்ெர,் 2022 காலகட்டத்தில் தமற்பகாள்ளெ்ெட்டன. 

11.1 திட்ட விளக்கம் 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டமானது, கட்டுமானத் திட்டங்களில் 

முதன்மமயாகப் பயன்படுதத்ப்படும் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

இயந்திரத்தின் ததாண்டும் இயந்திரதம்தக் மகயாள்கிறது. சாதாரண கல் 

மற்றும் கிராவல் ததாண்டும் இயந்திரதத்ிற்கு பின்பற்றப்படும் முமறயானது, 

5 மீ உயரம் மற்றும் 5 மீ அகலம் மற்றும் இரண்டாம் நிமல மவடிப்பு மகாண்ட 

மபஞ்சுகமள துமளயிடுதல், மவடிதத்ல் மற்றும் உருவாக்குதல் ஆகியவற்மற 

உள்ளடக்கிய திறந்த வாரப்்பு அமர இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க 

முமறயாகும். முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி புகளூர ் கிராமத்தின் 

முன்னூர ் கிராமதத்ில் 10°59'1.48"N முதல் 10°59'8.74" வமரயிலான 

தீரக்்கதரமககளுக்கு இமடதய 77°53'12.30"E முதல் 77°53'21.29"E வமர 

அமமந்துள்ளது. கரூர ் மாவட்டம். திட்டத் தளமானது திட்ட 

முன்மமாழிபவருக்குச ்மசாந்தமான 4.84.0 மெக்தடர ்பரப்பளமவக் மகாண்ட 

பட்டா நிலமாகும். 19.08.2021 அன்று சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

எடுப்பதற்காக குவாரி குத்தமகக்கு விண்ணப்பித்து, கரூர ்புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கத் துமறயால் வழங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதித் மதாடரப்ுக் 

கடிதத்மத பதிவு.எண்.360/Mines/2021 தததி 12.04.2022 இல் மபற்றுள்ளார.் 

துல்லியமான பகுதி தகவல் மதாடரப்ு கடிதத்தின் அடிப்பமடயில், சுரங்கத ்

திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது. இவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு, 
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புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துமற துமண இயக்குநர,் கரூர ் (Rc. 

No.360/Mines/2021 தததி 06.05.2022) ஒப்புதல் அளித்தார.் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் 

சுமார ்379579 கன மீட்டர ் சாதாரணக் கல் மற்றும் 4060 கன மீட்டர ்கிராவல் 40 

மீ தமரமட்டத்திற்கு கீழ் (BGL) ஆழம் வமர மவட்டப்படும். இருப்பினும், 

பாதுகாப்புக் கண்தணாட்டத்மதக் கருதத்ில் மகாண்டு இறுதி ஆழதம்த 35 மீ 

BGL வமர கட்டுப்படுத்த SEAC அறிவுறுத்தியது. அதன்படி, சாதாரண கல் 

இருப்பு 324479 கன மீட்டர ் ஆக சரிமசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்மகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவு இதுவாகும். 

மதிப்பிடப்பட்ட உற்பத்திமய அமடய, 4 ஜாக் தெமர,் 1 கம்ப்ரசர,் 1 

வாளி/பாமற உமடக்கும் இயந்திரம் மற்றும் 5 டிப்பரக்ள் பயன்படுத்தப்படும். 

இயந்திரங்கமள இயக்குவதற்கும், சாதாரண கல்மல விருப்பமான 

பரிமாணத்திற்கு உமடப்பதற்கும் சுமார ் 33 தபர ் பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். 

குவாரி வாழ்க்மகயின் முடிவில், இறுதிக் குழியின் பரிமாணம் 156 மீ*135 மீ*35 

மீ ஆக இருக்கும் மற்றும் சுமார ் 2.78.90 மெக்தடர ் நிலம் குவாரி 

மசய்யப்பட்டிருக்கும்; உள்கட்டமமப்புகமள நிறுவுவதற்கு சுமார ் 0.03.0 

மெக்தடர ்நிலம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும்; சாமல தமம்பாட்டுக்காக சுமார ்

0.09.0 மெக்தடர ் நிலம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும்; சுமார ் 0.54.20 மெக்தடர ்

நிலம் பசுமம மண்டல வளரச்ச்ிக்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும்; சுமார ்

0.06.50 மெக்தடர ் நிலம் வடிகால் மற்றும் குடிதயற்ற மதாட்டி 

கட்டுமானத்திற்காக பயன்படுதத்ப்பட்டிருக்கும்; தமலும் சுமார ் 1.32.40 

மெக்தடர ் நிலம் பயன்படுதத்ப்படாமல் விடப்பட்டிருக்கும். இறுதிச ் சுரங்க 

மூடல் திட்டம், சுரங்கத்மத மூடுவதற்கு ஆண்டு மதாடரச் ்மசலவான ரூ.145200 

உடன் சுமார ்ரூ.1645600 மசலவிடப்படும் என்பமதக் காட்டுகிறது. 

11.2 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

2022 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ் முதல் டிசம்பர ் வமரயிலான 

காலப்பகுதியில் ஆய்வுப் பகுதியில் தற்தபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

நிமலமமகமள மதிப்பிடுவதற்காக அடிப்பமட கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் 

தமற்மகாள்ளப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வுகளின் 

தநாக்கத்திற்காக, திட்டப் பகுதி மமய மண்டலமாகவும், திட்டப் பகுதிக்கு 

மவளிதய திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 5 கிமீ சுற்றளவு வமரயிலான பகுதி 
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இமடயக மண்டலமாகவும் கருதப்பட்டது. நிலம், நீர,் சத்தம், சூழலியல், சமூக-

மபாருளாதாரம் மற்றும் தபாக்குவரத்துக்கான அடிப்பமட சுற்றுசச்ூழல் தரவு 

தசகரிக்கப்பட்டது. 

11.2.1 நிலச ்சூழல் 

5 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதிக்கு மசன்டினல் II படத்மதப் 

பயன்படுத்தி நிலப் பயன்பாடு மற்றும் நில அட்மட (LULC) வமரபடம் 

தயாரிக்கப்பட்டது. மமாதத்ம், 7 LULCக்கள் வமரபடமாக்கப்பட்டன. மமாத்த 

நிலப்பரப்பில், சுரங்கப் பகுதி 111 மெக்தடர ் மட்டுதம 1.43% ஆகும், இதில் 

குத்தமகப் பகுதியான 4.84.0 மெக்தடர ்0.06% மட்டுதம பங்களிக்கிறது. இந்த 

சிறிய சதவீத சுரங்க நடவடிக்மககள் நிலச ் சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கதம்த ஏற்படுதத்ாது. 

11.2.2. மண்ணின் பண்புகள் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து ஏழு மண் மாதிரிகள் மபறப்பட்டு, மண்ணின் 

இயற்பியல் மற்றும் தவதியியல் பண்புகமள ஆய்வு மசய்வதற்காக 

ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. 

இயற்பியல் பண்புகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண் மாதிரிகள் வண்டல் களிமண், வண்டல் 

மண் மற்றும் மணல் களிமண் ஆகியவற்றுக்கு இமடயில் மாறுபடும் 

களிமண் அமமப்புகமளக் காட்டுகின்றன. மண்ணின் pH 6.5 முதல் 8.2 வமர 

மாறுபடும், இது சற்று அமிலம் மற்றும் சிறிது கார தன்மமமயக் குறிக்கிறது. 

மண்ணின் மின் கடத்துத்திறன் 127 முதல் 342 µs/cm வமர மாறுபடும். மமாத்த 

அடரத்்தி 2.9 மற்றும் 5.2 g/cm3 வமர இருக்கும். 

வேதியியல் பண்புகள் 

கநட்ரஜன் 1.05 முதல் 1.4% வகர இருக்கும். ொஸ்தெட் 1.7 முதல் 5.2% 

வகர உள்ளது. பொட்டாசியம் 0.08 முதல் 0.26% வகர இருக்கும். கால்சியம் 134 

மற்றும் 388 மி.கி/கிதலா இகடதய உள்ளது. கரிமெ் பொருடக்ளின் 

உள்ளடக்கம் 0.24 முதல் 0.07% வகர இருக்கும். 

11.2.3 நீர் சூழல் 

வமற்பரப்பு நீர ்

மநாய்யல் ஆறு மற்றும் ததாப்பூர ் கால்வாய் ஆகியமவ ஆய்வுப் 

பகுதியில் இருக்கும் இரண்டு முக்கிய தமற்பரப்பு நீர ் ஆதாரங்களாகும். 
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அடிப்பமட நீரின் தரத்மத மதிப்பிடுவதற்காக இரண்டு தமற்பரப்பு 

நீரந்ிமலகளில் இருந்து இரண்டு தமற்பரப்பு நீர ் மாதிரிகள் 

தசகரிக்கப்பட்டன. IS10500:2012 இன் தரநிமலகளுடன் ஒப்பிடுமகயில், 

இயற்பியல், தவதியியல் மற்றும் உயிரியல் அளவுருக்கள் மற்றும் கன 

உதலாகங்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பமத தமற்பரப்பு 

நீர ்மாதிரிகளின் முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

நிலத்தடி நீர் ேளங்கள் 

ஆழ்துமள கிணறுகள் மற்றும் இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீமர உறிஞ்சும் 

கட்டமமப்புகள் ஆகும். நிலதத்டி நீரின் அடிப்பமடத் தரத்மத 

மதிப்பிடுவதற்காக, திறந்தமவளி கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துமள 

கிணறுகளில் இருந்து ஆறு நிலதத்டி நீர ் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டு, 

இயற்பியல்-தவதியியல் நிமலமமகள், கன உதலாகங்கள் மற்றும் 

பாக்டீரியாவியல் உள்ளடக்கங்கமள பகுப்பாய்வு மசய்தன. நிலத்தடி நீர ்

மாதிரிகளின் முடிவுகள், IS10500:2012 இன் தரநிமலகளுடன் ஒப்பிடுமகயில், 

இயற்பியல், தவதியியல் மற்றும் உயிரியல் அளவுருக்கள் மற்றும் கன 

உதலாகங்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பமதக் குறிக்கிறது. 

11.3 காற்று சூழல் 

 தளத்தின் குறிப்பிட்ட வானிலை 

ஆய்வுக் காலத்தில் தளத்தின் குறிப்பிட்ட வானிமல ஒரு தானியங்கி 

வானிமல நிமலயத்தால் பதிவு மசய்யப்பட்டது. ஆன்மசட் தரவுகளின்படி, 

அக்தடாபர,் 2022 இல் மவப்பநிமல 15.91 முதல் 31.300C வமர சராசரியாக 

24.710C ஆக இருந்தது; நவம்பர,் 2022 இல் சராசரியாக 24.400C உடன் 14.62 முதல் 

31.170C வமர; மற்றும் டிசம்பர,் 2022 இல் சராசரியாக 23.770C உடன் 14.0 முதல் 

30.860C வமர. அக்தடாபர,் 2022 இல், ஈரப்பதம் சராசரியாக 85.83% ஆக 49.25 

முதல் 100% வமர இருந்தது; நவம்பர,் 2022 இல், சராசரியாக 85.08 % உடன் 51.31 

முதல் 100 % வமர; மற்றும் டிசம்பர,் 2022 இல், சராசரியாக 85.67 % உடன் 51.44 

முதல் 100% வமர. அக்தடாபர,் 2022 இல் காற்றின் தவகம் 0.07 முதல் 6.50 மீ/வி 

வமர சராசரியாக 2.55 மீ/வி வமர மாறுபடுகிறது; நவம்பர,் 2022 இல் 0.02 

முதல் 6.55 மீ/வி வமர சராசரியாக 2.69 மீ/வி; மற்றும் டிசம்பர,் 2022 இல் 0.04 

முதல் 6.66 மீ/வி வமர சராசரியாக 2.55 மீ/வி. அக்தடாபர,் 2022 இல், காற்றின் 

திமச சராசரியாக 161.470 ஆக 0.07 முதல் 359.700 வமர மாறுபடுகிறது; 
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நவம்பர,் 2022 இல், சராசரியாக 145.590 உடன் 0.00 முதல் 359.630 வமர; டிசம்பர,் 

2022 இல், சராசரியாக 110.360 உடன் 1.50 முதல் 359.620 வமர. அக்தடாபர,் 2022 

இல், தமற்பரப்பு அழுத்தம் 97.92 முதல் 99.20 kPa வமர சராசரியாக 98.57 kPa 

ஆக மாறியது; நவம்பர,் 2022 இல், சராசரியாக 98.64 kPa உடன் 97.98 முதல் 99.26 

kPa வமர; மற்றும் டிசம்பர,் 2022 இல், சராசரியாக 98.74 kPa உடன் 98.06 முதல் 

99.26 kPa வமர. 

சுற்றுப்புற காற்றின் தர முடிவுகள்  
கண்காணிெ்பு தரவுகளின்ெடி, PM10 32.9 µg/m3 முதல் 37.9µg/m3 வகர 

இருக்கும்; PM2.5 16.1µg/m3 இலிருந்து 20.2 µg/m3 வகர; SO2 6.7 µg/m3 முதல்11 

µg/m3 வகர; NO2 13.9 µg/m3 முதல் 20.3 µg/m3 வகர. மாசுெடுத்திகளின் பசறிவு 

அளவுகள் CPCB ஆல் ெரிந்துகரக்கெ்ெட்ட NAAQS இன் ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய 

வரம்புகளுக்குள் வரும். 

11.4 இரரசச்ல் சூழல் 

மமய மண்டலத்தில் இமரசச்ல் அளவு பகல் தநரத்தில் 42.2 dB (A) Leq 

ஆகவும், இரவில் 32.6 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. பகலில் இமடயக 

மண்டலத்தில் பதிவுமசய்யப்பட்ட இமரசச்ல் அளவுகள் 34.8 முதல் 44.8dB (A) 

Leq வமர மற்றும் இரவில் 30.2 முதல் 40.2dB (A) Leq வமர மாறுபடும். இதனால், 

மதாழில்துமற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இமரசச்ல் அளவு CPCB இன் 

ததமவகமளப் பூரத்த்ி மசய்கிறது. 

11.5 உயிரியல் சூழல் 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவமண I வமக விலங்குகள் இல்மல, தமலும் IUCN இன் 

படி எந்த உயிரினமும் பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் 

வமககளில் இல்மல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் 

இனங்கள் எதுவும் இல்மல. எனதவ குறுகிய காலத்தில் இந்த சிறிய சுரங்க 

நடவடிக்மக சுற்றுப்புற தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்மத ஏற்படுதத்ாது. 

11.6 சமூக-பபாருளாதார சூழல் 

ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக-மபாருளாதார அம்சத்தில் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கதம்த மதிப்பிடும் முயற்சி 

தமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. மக்கள்மதாமக அமமப்பு, தவமலவாய்ப்பு 
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உருவாக்கம், மதாழில் மாற்றம், வீடட்ு வருமானம் மற்றும் நுகரவ்ு முமற 

ஆகியமவ கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ளப்பட்ட பல்தவறு பண்புகளாகும். 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்மதச ்மசயல்படுத்துவது தநரடி மற்றும் 

மமறமுக தவமலவாய்ப்மப உருவாக்கும். தவிர, சுரங்க நடவடிக்மக 

சட்டப்பூரவ்மாக மசல்லுபடியாகும் மற்றும் அது மாநில கருவூலத்திற்கு 

வருமானதம்த மகாண்டு வரும். தற்தபாது மக்கள்மதாமகயில் பாதிக்கும் 

தமற்பட்டவரக்ள் பருவகால விவசாயத்மத நம்பியிருப்பதால் மக்களின் 

முக்கியத் மதாழிலாக உள்ளது. முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

மசயல்படுத்தப்படுவதன் மூலம், அப்பகுதி மக்களின் மதாழில் முமற 

மாறும், தமலும் மக்கள் பருவகால விவசாயத்தில் ஈடுபடாமல் சுரங்கம் 

சாரந்்த நடவடிக்மககளில் ஈடுபடுவாரக்ள். 

11.7முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான எதிர்பாரக்்கப்படும் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடேடிக்ரககள் 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்மககளால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகளின் சுருக்கம் கீதழ 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டேரண 11.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு 

நடேடிக்ரககள் 

தாக்கம் தணிப்பு நடேடிக்ரக 

நிலச ்சூழல் 

❖ இயற்மக 

நிலப்பரப்புகமள 

அழிதத்ல் 

❖ மண்ணின் பண்புகளில் 

மாற்றங்கள் 

❖ மண் அரிப்பு மற்றும் 

சரிவு உறுதியற்ற 

தன்மம 

❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி அறிவியல் மற்றும் 

முமறயான முமறயில் சுரங்கம் 

தமற்மகாள்ளப்படும் 

❖ பாதுகாப்பு வலயம் அல்லது இமடயகப் 

பகுதி பராமரிக்கப்படும் மற்றும் 

சுரங்கங்கள் அகற்றப்படாது, அதற்கு 

பதிலாக பாதுகாப்பு வலயத்தில் ததாட்டம் 

தமற்மகாள்ளப்படும். 

❖ உத்ததச சுரங்க எல்மல முழுவதும் 

முட்கம்பி தவலி அமமக்கப்படும் 

❖ கருத்தியல் நிமலயில், குவாரியின் நில 
பயன்பாட்டு முமற பசுமம பகுதி மற்றும் 
தற்காலிக நீரத்்ததக்கமாக மாற்றப்படும் 

❖ மமழ வடிகால் கட்டுதல் 
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❖ குவாரி குழிமயச ் சுற்றி மமழ வடிகால் 
கமள அமமத்தல் மற்றும் மமழயின் 
தபாது தமற்பரப்பு நீதராட்டம் காரணமாக 
மண் அரிப்மபத் தடுக்கவும் மற்றும் 
முன்மமாழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்தவறு 
பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீமர 
தசகரிக்கவும் குமறந்த உயரத்தில் 
மூதலாபாய இடத்தில் குடிதயறும் 
மபாறிகமள அமமத்தல். 

நீர் சூழல் 

❖ நீரந்ிமல குமறதல் 

மற்றும் தமற்பரப்பு 

ஓட்டம் அதிகரிப்பு; 

❖ நில வடிகால் மதாந்தரவு, 

அதிக சுமம மற்றும் 

நீரவ்ழிகள் அரிப்பு; 

❖ நீர ் பாயும் தமற்பரப்பில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கள்; 

❖ நீதராமட அமடப்பு 

மற்றும் துகள்கள் 

அல்லது கழிவுகளால் 

மாசுபடுவதால் 

தமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர ்

ஆதாரங்களின் அளவு 

மற்றும் தரத்தில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கள்; 

❖ இயற்மக வடிகட்டி 

அகற்றுவதால் 

நீரந்ிமலகள் 

மாசுபடுதல். 

❖ குவாரி குழிமயச ் சுற்றி மமழ வடிகால் 
கமள அமமத்தல் மற்றும் மமழயின் 
தபாது தமற்பரப்பு நீதராட்டம் காரணமாக 
மண் அரிப்மபத் தடுக்கவும் மற்றும் 
முன்மமாழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்தவறு 
பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீமர 
தசகரிக்கவும் குமறந்த உயரத்தில் 
மூதலாபாய இடத்தில் குடிதயறும் 
மபாறிகமள அமமத்தல். 

❖ பருவமமழக்கு முன்னும் பின்னும் மண் 
அகற்றும் பணி தமற்மகாள்ளப்படும், 
குறிப்பாக மமழக்காலங்களில் நீர ்
ததங்கும் மதாட்டி மற்றும் வாய்க்கால் 
வாராந்திரம் சுதத்ம் மசய்யப்படும். 

❖ திட்டப் பகுதியில் வழங்கப்பட்டுள்ள தள 
அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீர ்
கழிப்பமறகள்/கழிவமறகளில் இருந்து 
வீடட்ு கழிவுநீர ் மசப்டிக் தடங்க் மூலம் 
மவளிதயற்றப்படும், அமதத் மதாடரந்்து 
தசாக் பிட் அமமப்பு. 

❖ டிப்பரக்ள் & HEMM ஒரு நியமிக்கப்பட்ட 

இடத்தில் கழுவப்பட்டு, கழுவப்பட்ட நீர ்

வடிகால் வழியாக எண்மணய் மற்றும் 

கிரீஸ் மபாறிமயக் மகாண்ட ஒரு 

மசட்டில்லிங் தடங்கிற்கு அனுப்பப்படும், 

மதளிவான நீர ் மட்டுதம பசுமமப் பகுதி 

வளரச்ச்ிக்கு மீண்டும் 

பயன்படுதத்ப்படும். 

காற்று சூழல் 

❖ பறக்கும் தூசியின் ❖ ஒரு நாமளக்கு இரண்டு முமற தண்ணீர ்
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உருவாக்கம் 

❖ முக்கியமாக ததாண்டும் 

இயந்திரம், ஏற்றுதல் & 

இறக்குதல் 

மசயல்பாடுகளின் தபாது 

தூசி உருவாகும். 

❖ வாயு மாசுபாடுகள் 

மபரும்பாலும் 

தபாக்குவரத்து மூலம் 

உருவாக்கப்படும். 

❖ தூசிப் புழுக்கள் 

காரணமாகத் 
மதரிவுநிமல குமறதல். 

❖ தமற்பரப்புகளின் பூசச்ு 

எரிசச்ல் மற்றும் வசதி 

இழப்புக்கு வழிவகுக்கும். 

❖ உடல் மற்றும்/அல்லது 

இரசாயன மாசுபாடு 

மற்றும் அரிப்பு. 

❖ ஓடும் நீரில் 

இமடநிறுத்தப்பட்ட 

துகள்களின் மசறிவு 

அதிகரிப்பு. 

❖ குமறந்த 

ஒளிசத்சரக்்மகக்கு 

வழிவகுக்கும் 

தாவரங்களின் பூசச்ு, 

❖ வளரச்ச்ிமயத் 
தடுக்கிறது, இமலகமள 

அழிதத்ல், பயிரக்ளின் 

சிமதவு; 

❖ தூசிமய சுவாசிப்பதால் 

ஏற்படும் உடல்நலக் 

தகடுகள் அதிகரிப்பு. 

மதளித்து, இழுத்துச ் மசல்லும் சாமலகள் 

நன்கு பராமரிக்கப்படும் 

❖ தசறு மற்றும் தூசி படியாமல் இருக்க 

அணுகு சாமல சுத்தம் மசய்யப்பட்டு 

பிரஷ் மசய்யப்படும். 

❖ அணுகல் சாமலயில் தூசி மற்றும் 

குப்மபகள் குமறக்கப்படுவமத உறுதி 

மசய்வதற்காக, அமனத்து டிப்பர ்

ஓட்டுநரக்ளும் அமனத்து டயரக்ளிலும் 

தண்ணீர ் மதளிக்கும் முமறமயப் 

பயன்படுதத் அறிவுறுத்தப்படுவாரக்ள் 

மற்றும் தளத்மத விட்டு மவளிதயறும் 

முன் கலமவ பகுதியில் வழங்கப்படும் 

ஏற்றப்பட்ட மபாருடக்ளின் மீது 

தண்ணீமர மதளிக்க தவண்டும். 

❖ சாமலயில் ஏற்றப்பட்ட மபாருடக்ள் 

மகாட்டுவமதத் தவிரக்்கவும், சாமல 

ததய்மானம் மற்றும் ததய்மானதம்தக் 

குமறக்கவும் தவகக் கட்டுப்பாடுகள் 

விதிக்கப்படும். 

❖ தகுதிவாய்ந்த நபரால் அணுகல் 

சாமலயின் நிமல குறித்து வாராந்திர 

ஆய்வுகள் மற்றும் சாமலயின் 

தமற்பரப்பில் ஏததனும் பள்ளங்கள் 

அல்லது தசதம் ஏற்பட்டால் உடனடியாக 

நடவடிக்மக எடுக்கப்படும். 

❖ மவப்பமான, வறண்ட காலநிமலயின் 

தபாது, சாமலயின் தமற்பரப்பு ஈரமாக 

இருக்கும் காலத்மத அதிகரிக்க, தூசி 

ஏற்பட்டால் உடனடியாக நடவடிக்மக 

எடுக்கப்படும். 

❖ அமனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்கும் 
தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 
வழங்கப்படும் 

❖ பயன்படுதத்ப்படும் அமனத்து 

துமளயிடும் தண்டுகளிலும் தூசி 

அடக்கும் அமமப்புகள் 

மபாருதத்ப்பட்டிருக்கும், அமவ 

துமளக்குள் தண்ணீமர 

மசலுத்துகின்றன. 
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❖ துமளயிடும் தபாது ஈரமான கன்னி 
மபகள் உமறயாக பயன்படுதத்ப்படும். 

❖ மவடிப்பின் தபாது தமற்பரப்பில் இருந்து 

எழக்கூடிய பறக்கும் தூசி உமிழ்மவக் 

கட்டுப்படுதத், ஒவ்மவாரு மவடிப்புக்கும் 

முன் தண்ணீர ்தடங்கரில் மபாருத்தப்பட்ட 

மமழ துப்பாக்கியிலிருந்து தண்ணீமரப் 

பயன்படுத்துவதன் மூலம் மவடிப்பு 

மண்டலம் ஈரமாக மவக்கப்படும். 

❖ தள தமலாளரால் தினசரி காட்சி ஆய்வு 

நடத்தப்படும், அவர ் அமனத்து 

மசயல்முமற மசயல்பாடுகள் மற்றும் தள 

மசயல்பாடுகளின் தினசரி பதிமவ 

மவத்திருப்பார ் மற்றும் குவாரி 
மசயல்பாடுகளில் இருந்து சாதாரண 

உமிழ்வுகளுக்கு வழிவகுக்கும் ஏததனும் 

குமறபாடுகமளக் குறிப்பிடுவார.் 

❖ தூசி உருவாக்குவதற்கான 

சாத்தியக்கூறுகமளக் குமறக்க, 

தளத்தின் தவக வரம்பு 20 கிமீ/மணிக்கு 

அமமக்கப்படும் 

❖ வாராந்திர பராமரிப்புத் திட்டம், அது 

மசயல்படும் மணிதநரங்களின் 

அடிப்பமடயில், பராமரிப்புக்கான 

இயந்திரங்கமள அமடயாளம் காணவும். 

❖ ஆன்-தபாரட்ு கம்ப்யூட்டர ் சிஸ்டத்தால் 

குறிப்பிடப்படாவிட்டால், ஒவ்மவாரு 1000 

மணிதநர பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு காற்று 

வடிகட்டிகள் புதுப்பிக்கப்படும். 

❖ அமனத்து தள இயந்திரங்களும் மற்றும் 

டிப்பரக்ளும் 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முமற 

சரவ்ீஸ் மசய்யப்பட்டு பராமரிக்கப்படும் 

மற்றும் பழுதுபாரப்்புகமள உடனடியாக 

தமற்மகாள்ள டிமரவரக்ள் தள 

தமலாளருக்கு உடனடியாக புகார ்

அளிப்பாரக்ள். 

இரரசச்ல் மற்றும் அதிர்வு 

❖ தரத்தில் எரிசச்ல் மற்றும் 

சரிவு; 

❖ மவடிப்பதன் மூலம் 

❖ துமளயிடும் தபாது கூரம்மயான 

துரப்பண பிடக்மளப் பயன்படுத்துவது 

சத்தத்மதக் குமறக்க உதவும்; 
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பாமறத் துண்டுகமள 

உந்துதல். 

❖ மவடிப்பால் கட்டிடங்கள் 

மற்றும் மக்கள் 

நடுங்குதல்; 

❖ இரண்டாம் நிமல மவடிப்பு முற்றிலும் 

தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாமறகமள 

உமடக்க மெட்ராலிக் ராக் பிதரக்கர ்

பயன்படுதத்ப்படும்; 

❖ சரியான இமடமவளி, சுமம, தண்டு 

மற்றும் உகந்த கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட மவடிப்பு 

பராமரிக்கப்படும்; 

❖ சாதகமான வளிமண்டல நிமல மற்றும் 

குமறவான மனித மசயல்பாடு 

தநரங்களின் தபாது, மின்சாரம் அல்லாத 

துவக்க அமமப்மபப் பயன்படுதத்ி 

மவடிப்பு தமற்மகாள்ளப்படும்; 

❖ ஒவ்மவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் 

சரியான பராமரிப்பு, எண்மணய் மற்றும் 

கிரீசிங் ஆகியமவ சதத்ம் 

உருவாக்கத்மதக் குமறக்கும்; 

❖ அதிக அளவு சதத்த்மத உருவாக்கும் 

இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட 

அமறகமள வழங்குதல்; 

❖ அமனத்து இயந்திரங்களிலும் 

மசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுவப்படும்; 

❖ திட்டப் பகுதிமயச ் சுற்றிலும், இழுத்துச ்

மசல்லும் சாமலகளிலும் பசுமமப் பகுதி / 

ததாட்டங்கள் உருவாக்கப்படும். ததாட்டம் 

சத்தம் பரவுவமத குமறக்கிறது; 

❖ HEMM ஆபதரட்டரக்ள் மற்றும் HEMM 

அருதக பணிபுரிபவரக்ளுக்கு காது 

மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் தபான்ற 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

(PPE) வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி 

மற்றும் விழிப்புணரவ்ு இருந்தாலும் 

அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி 

மசய்யப்படும். 

உயிரியல் சூழல் 

❖ தநரடித் தாக்கங்களில் 

நிலத்மத அகற்றுதல் 

மற்றும் ததாண்டும் 

இயந்திரம் ஆகியமவ 

❖ சில மபாதுவான மூலிமககள், புதரக்ள் 

மற்றும் புல் மட்டுதம அழிக்கப்படும். 

அதனால் பல்லுயிர ் மபருக்கத்திற்கு எந்த 

பாதிப்பும் ஏற்படாது. 
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தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

அழிவு மற்றும் 

வாழ்விடங்கமள 

இழப்பது ஆகியமவ 

அடங்கும்; 

❖ மமறமுக பாதிப்புகளில் 

சத்தம், தூசி மற்றும் 

மனித மசயல்பாடு 

காரணமாக வாழ்விட 

சீரழிவு அடங்கும். 

❖ மபாருதத்மான இனங்கள் மகாண்ட 

பசுமமப் பகுதி தமம்பாடு திட்டப் 

பகுதியின் பல்லுயிர ் மபருக்கத்மத 

தமம்படுத்தும். 

❖ மமய மண்டலம் அல்லது இமடயக 

மண்டலம் எந்த அசச்ுறுத்தலுக்கு 

உள்ளான தாவரங்கள் அல்லது 

விலங்கினங்கமள உள்ளடக்கியதாக 

இல்மல. 

சமூக-பபாருளாதார சூழல் 

❖ மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

மபாது மக்களின் 

ஆதராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு; 

❖ தபாக்குவரத்து அளவுகள் 

மற்றும் சாமல 

வாகனங்களின் அளவு 

அதிகரிப்பு; 

❖ தவமல வாய்ப்புகள் 

அதிகரிப்பு உட்பட 

மபாருளாதார 

பிரசச்ிமனகள்; 

❖ சுரங்க மசயல்பாடு சமூக-மபாருளாதார 

சுயவிவரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க 

மாற்றதம்த ஏற்படுத்துகிறது. 

❖ உள்ளூர ் மதாழிலாளரக்ள் உள்ளூர ்

திறன்கமள உருவாக்க காலமுமற 

பயிற்சியுடன் தவமல வாய்ப்புகமளப் 

மபறுவாரக்ள். 

❖ மமறமுக தவமலவாய்ப்பு/வருமானம் 

தபான்ற புதிய வடிவங்கள் உருவாகும். 

❖ வழக்கமான சுகாதார பரிதசாதமன 

முகாம். 

❖ பள்ளிகளுக்கு உதவிதம்தாமக மற்றும் 

குழந்மதகளுக்கு கல்வி உதவிதம்தாமக 

வழங்கப்படும். 

பதாழில்சார் ஆவராக்கியம் & பாதுகாப்பு 

❖ தூசிக்கு மவளிப்பாடு 

❖ சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

மவளிப்பாடு 

❖ உடல் அபாயங்கள் 

❖ தூசி மவளிப்பாடு 
காரணமாக சுவாச 
ஆபத்துகள் 

❖ சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ளுக்கு குடிநீர ்

தபான்ற வசதிகளுடன் கூடிய ஓய்வு 

தங்குமிடங்கமள வழங்குதல். 

❖ தூசி முகமூடி, தமலக்கவசம், 

காலணிகள், பாதுகாப்பு விழிப்புணரவ்ு 

நிகழ்சச்ிகள், விருதுகள், சுவமராட்டிகள், 

பாதுகாப்பு மதாடரப்ான வாசகங்கள் 

தபான்ற பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் 

பயன்பாடு தபான்ற அமனத்து பாதுகாப்பு 

நடவடிக்மககளும். 

❖ மதாழில் பயிற்சி மமயத்தில் பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் மற்றும் முதலுதவி 

பயன்படுதத் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி 
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அளித்தல். 

❖ உற்பத்தியாளரக்ளின் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி அமனத்து 

உபகரணங்களின் வாராந்திர பராமரிப்பு 

மற்றும் தசாதமன. 

❖ மருத்துவ அதிகாரியால் அமனத்து 

மதாழிலாளரக்ளுக்கும் முன் தவமல 

வாய்ப்பு மற்றும் வருடாந்திர மருத்துவ 

பரிதசாதமன 

❖ சுரங்கம் தளத்தில் முதலுதவி வசதி 

மசய்து தரப்படும். 

❖ பணிபுரியும் சுரங்க தமலாளரால் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் மதாழிலாளியின் 

ஆதராக்கியத்மத பாதிக்கக்கூடிய 

பணிசச்ூழல் மற்றும் பணி 
நமடமுமறகளில் உள்ள காரணிகமள 

மநருக்கமான கண்காணிப்பு. 

❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் திட்டங்களின்படி 

சுரங்க தவமல மசய்தல் 

11.8 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதி பின்வரும் நன்மமகமளக் 

மகாண்டிருப்பதால் மாற்று வழிகள் எதுவும் பரிந்துமரக்கப்படவில்மல: 

❖ கனிமப் படிவு காடு அல்லாத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

❖ பயன்படுதத்ப்பட்ட குத்தமக பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்மல; எனதவ R 

& R சிக்கல்கள் எதுவும் இல்மல. 

❖ சுரங்க குத்தமகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஆறு, ஓமட, 

நல்லா மற்றும் நீரந்ிமலகள் எதுவும் இல்மல. 

❖ இந்த பிராந்தியத்தில் திறமமயான, அமர திறமமயான மற்றும் 

திறமமயற்ற மதாழிலாளரக்ள் கிமடப்பது. 

❖ மருத்துவம், தீயமணப்பு, கல்வி, தபாக்குவரத்து, தகவல் மதாடரப்ு 

மற்றும் உள்கட்டமமப்பு வசதிகள் என அமனத்து அடிப்பமட 

வசதிகளும் கிமடக்கின்றன. 

❖ சாமல மற்றும் ரயில் மூலம் சுரங்க இமணப்பு நன்றாக உள்ளது. 
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❖ முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்மககள் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்மத 

மவட்டுவதில்மல. எனதவ, நிலதத்டி நீர ் சுற்றுசச்ூழலுக்கு எந்த 

பாதிப்பும் இல்மல.  

11.9 சுற்றுசச்ூழை் கண்காணிப்பு திட்டம் 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புத் திட்டம், காற்றின் தரம், வானிமல ஆய்வு, 

நீரின் தரம், நீர ் நிமல கண்காணிப்பு, மண்ணின் தரம், இமரசச்ல் அளவு, 

அதிரவ்ு மற்றும் பசுமமப் பகுதி தபான்ற பல்தவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்கு 

SEIAA வழங்கிய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தமனகளின்படி நடத்தப்படும் & மசயல்பட ஒப்புதல் TNPCB வழங்கியது. 

இந்த சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்திற்காக, திட்ட முன்மமாழிபவரால் 

ஆண்டுக்கு ரூ.2,95,000/- மசலவிடப்படும். காற்றின் தரம், நீரின் தரம், 

இமரசச்ல் அளவுகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் பற்றிய 

கண்காணிக்கப்படும் தரவுகள் குழுமம் சுரங்க தமலாண்மம 

ஒருங்கிமணப்பாளர ் மற்றும் அந்தந்த அமமப்பின் தமலவர ் ஆகிதயாரால் 

அவ்வப்தபாது ஆய்வு மசய்யப்பட்டு, CTO நிபந்தமனகள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

தணிக்மக அறிக்மககளுக்கு இணங்க தமிழ்நாடு மாநில 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு சமரப்்பிக்கப்படும். ஒவ்மவாரு ஆண்டும் 

MoEF & CC மற்றும் MoEF & CC பிராந்திய அலுவலகம் மற்றும் SEIAA க்கு 

அமரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்மககள். 

11.10 கூடுதை் படிப்புகள் 

பபாது ஆலைாசலன 

தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுெ்ொட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுெ்பினர ்

பசயலாளருக்கான விண்ணெ்ெம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் 

அதன் அருகாகமயில் ெரந்த அளவிலான பொதுமக்களின் ெங்களிெ்கெ 

உறுதிபசய்யும் வககயில் முகறயாக, தநரக்கட்டுெ்ொடு மற்றும் 

பவளிெ்ெகடயான முகறயில் பொது விசாரகண நடதத் தவண்டும். வகரவு 

EIA / EMP அறிக்கக மற்றும் பொது விசாரகண நடவடிக்கககளின் முடிவுகள் 

இறுதி EIA/EMP அறிக்ககயில் விவரிக்கெ்ெடும்.  
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இடர் பகுப்பாய்வு மற்றும் வபரிடர் வமலாண்ரமத் திடட்ம் 

2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெர ் 31 ஆம் தததி மற்றும் 2002 ஆம் ஆண்டு 

சுற்றறிக்கக எண்.13 இன் ெடி, தன்ொத்தில் உள்ள சுரங்கெ் ொதுகாெ்பு 

இயக்குநரகம் (DGMS) வழங்கிய குறிெ்பிடட் இடர ்மதிெ்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் 

அடிெ்ெகடயில் இடர ் மதிெ்பீட்டிற்கான வழிமுகற உள்ளது. DGMS இடர ்

மதிெ்பீட்டு பசயல்முகற தநாக்கம் பகாண்டது. ெணிசச்ூழல் மற்றும் 

அகனத்து பசயல்ொடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான 

அொயங்ககளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் ததகவெ்ெடுெவரக்ளுக்கு 

முன்னுரிகம அளிெ்ெதற்காக அந்த அொயங்களின் அொய அளகவ 

மதிெ்பிடுதல். தமலும், இந்த அொயங்களுக்குெ் பொறுெ்ொன வழிமுகறகள் 

அகடயாளம் காணெ்ெட்டு, அவற்றின் கட்டுெ்ொட்டு நடவடிக்கககள் கால 

அட்டவகணயில் குறிெ்பிடெ்ெட்ட பொறுெ்புகளுடன் ெதிவு 

பசய்யெ்ெடுகின்றன. 

பின்விகளவுகள் ஏற்ெடாத சந்தரெ்்ெதத்ில், தெரிடர ் தமலாண்கம 

பதாடங்கும். தகவல் பதாடரப்ு, மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு தொன்ற ெல 

சிக்கல்கள் பதாடரெ்ான நகடமுகறககள ஏற்ெடுத்துவது இதில் அடங்கும். 

இகவ தெரிடர ் தமலாண்கம திட்டத்தில் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ளன. RA மற்றும் 

DMP ஆகிய இரண்டும் உயிருள்ள ஆவணங்கள் மற்றும் பசயல்ொடுகள், 

உெகரணங்கள் அல்லது நகடமுகறகளில் மாற்றங்கள் ஏற்ெடும் 

தொபதல்லாம் புதுெ்பிக்கெ்ெட தவண்டும் மதிெ்பீடு என்ெது விெத்துககளத ்

தடுெ்ெது மற்றும் அது நிகழாமல் தடுக்க ததகவயான நடவடிக்ககககள 

எடுெ்ெதாகும். 

தெரிடர ் தமலாண்கமத் திட்டம் (DMP) என்ெது ஒரு வழிகாட்டியாகும், 

இது திட்டமிட்ட பசயல்ொடுகளிலிருந்து எழக்கூடிய அவசரநிகலககளக் 

ககயாள்வதற்கான பொதுவான ெரிசீலகனகள், திகசகள் மற்றும் 

நகடமுகறககள வழங்குகிறது. DMP ஆனது இடர ் மதிெ்பீடு மற்றும் 

அறிக்ககயில் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள பதாடரப்ுகடய கண்டுபிடிெ்புகளின் 

அடிெ்ெகடயில் தயாரிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 
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ஒட்டுபமாத்த ஆய்வுகள் 

•  குழுமத்தின் காற்று சுற்றுசச்ூழலில் முன்மமாழியப்பட்ட இரண்டு 

திட்டங்களின் ஒட்டுமமாத்த தாக்கத்தின் முடிவுகள், காற்று 

மாசுபாட்டிற்காக CPCB நிரண்யிதத் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகமள 

விட அதிகமாக இல்மல. 

• கருத்தில் உள்ள குடியிருப்புக்கான இமரசச்லின் ஒட்டுமமாதத் 

முடிவுகள், பகல் தநரத்திற்கான குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு CPCB 

நிரண்யித்த வரம்மப மீறுவதில்மல. 

• இரண்டு முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் விமளவாக PPV 8 மிமீ/வி 

உசச் துகள் தவகத்தின் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புக்குக் கீதழ உள்ளது. 

• முன்மமாழியப்பட்ட இரண்டு திட்டங்களும் SEAC பரிந்துமரதத்படி CER 

க்கு ரூ.10,00,000/- ஒதுக்கப்படும். 

• முன்மமாழியப்பட்ட இரண்டு திட்டங்களும் சுமார ் 64 உள்ளூர ்

மக்களுக்கு தநரடியாக தவமலகமள வழங்கும். 

• முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் குதத்மக பகுதியிலும் அமதச ்

சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் சுமார ்4695 மரக்கன்றுகமள நடும். 

• முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் அருகிலுள்ள சாமலகளில் ஒரு 

நாமளக்கு 195 PCU தசரக்்கும் 

11.11முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான திட்டப் பலன்கள் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் காரணமாக பல்தவறு நன்மமகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் 

உள்ளாட்சி, சுற்றுப்புறம், பிராந்தியம் மற்றும் ததசம் என ஒட்டுமமாத்தமாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பலன்கள்: 

❖ 33 உள்ளூர ்மக்களுக்கு தநரடியாக தவமல வாய்ப்பு 

❖ நீரப்்பாசனம் மற்றும் ததாட்டம் மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ரசீாரஜ்் 

ஆகியவற்றிற்கான நீர ் இருப்மப அதிகரிக்க மமழ நீர ் தசகரிப்பு 

கட்டமமப்புகள் 

❖ பள்ளி கட்டிடங்கள், கிராம சாமலகள்/ இமணக்கப்பட்ட சாமலகள், 

மருந்தகம் மற்றும் சுகாதார மமயம், சமூக மமயம், சந்மத இடம் 

தபான்ற சமூக மசாத்துக்கமள (உள்கட்டமமப்பு) உருவாக்குதல், 
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❖ சமூக தமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் தற்தபாதுள்ள சமூக வசதிகமள 

வலுப்படுத்துதல் 

❖ மதாழில் பயிற்சி தபான்ற திறன் தமம்பாடு மற்றும் திறன் தமம்பாடு 

❖ விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி மற்றும் சமூக நடவடிக்மககள், சுகாதார 

முகாம்கள், மருத்துவ உதவிகள், விமளயாட்டு மற்றும் கலாசச்ார 

நடவடிக்மககள், ததாட்டம் தபான்றமவ, 

❖ முன்னூர ் கிராமதத்ில் முக்கியமாக கல்வி, சுகாதாரம், மகளிர ்

சுயஉதவி குழுக்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் உள்கட்டமமப்பு 

தபான்றவற்றில் சமூகப் மபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்மககள் 

தமற்மகாள்ளப்படும். CSR பட்மஜட் லாபதத்ில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

❖ CERக்கு ரூ.5,00,000 ஒதுக்கப்படும். 

11.12 சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்ரமத் திட்டம் 

சுற்றுசச்ூழல் ொதுகாெ்பு நடவடிக்ககககள பசயல்ெடுதத், மூலதனச ்

பசலவாக ரூ.31,73,000 மற்றும் பதாடர ்பசலவு ரூ. 2191703  முன்பமாழியெ்ெட்ட 

திட்டத்திற்கான தற்தொகதய சந்கத சூழ்நிகலகய கருத்தில் பகாண்டு 

தற்தொகதய சந்கத விகலகய கருத்தில் பகாண்டு, பதாடர ்பசலவு/ஆண்டு 

என முன்பமாழியெ்ெட்டது. ஆண்டுக்கு 5% ெணவீக்கதக்த சரிபசய்த பிறகு, 5 

ஆண்டுகளுக்கு ஒட்டுபமாத்த EMP பசலவு ரூ. 15283544 ஆக இருக்கும். 

11.13 முடிவுரர 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ToR இன் படி சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. சுரங்க நடவடிக்மககளின் அம்சங்களுடன் 

மதாடரப்ுமடய பல்தவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகள் ஆய்வு மசய்யப்பட்டன. 

மதாடரப்ுமடய பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டு மதிப்பீடு மசய்யப்பட்டன. 

சுற்றுசச்ூழல் கவமலகமளத் தணிக்க சாத்தியமான அமனத்து 

வழிகமளயும் கருதத்ில் மகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்மமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு அதற்தகற்ப நிதி ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது. EMP மாறும், 

மநகிழ்வானது மற்றும் அவ்வப்தபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. CER 

மசயல்பாடுகள் கண்டறியப்பட்டு, அதன் காலக்மகடுமவ மசயல்படுத்த, நிதி 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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இத்திட்டம் மாநில அரசின் வருவாமய அதிகரிக்கும். அத்துடன் 

உள்ளூர ் சமூகத்தின் சமூக தமம்பாட்டிற்கும் இது உதவும். பசுமம மண்டல 

தமம்பாட்டுத் திட்டம் இப்பகுதியில் பசுமமமய அதிகரிக்க உதவும். எனதவ, 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் சுற்றுசச்ூழமலதயா அல்லது அருகிலுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் அமமப்மபதயா பாதகமான முமறயில் பாதிக்க 

வாய்ப்பில்மல. 

EMP இன் திட்ட மதிப்பாய்வு மற்றும் EMP பயனுள்ளதாகவும் 

மபாருதத்மானதாகவும் இருப்பமத உறுதிமசய்வதற்கு சுரங்க தமலாண்மம 

மபாறுப்பாகும். எனதவ, EMP இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அமனத்து 

இலக்குகமளயும் நிமறதவற்ற சரியான நடவடிக்மககள் எடுக்கப்படும் 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் தநரம்மறயான தாக்கத்மத 

ஏற்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் XII 

ஆல ாசகரின் வெளிப்பாடுகள் 

 திட்ட ஆதரவாளர,் திருவாளர ் P.K. சுப்பிரமணி ஆனது, ToR 

வழங்கப்பட்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வவ 

மமற்ககாள்வதற்காக NABET அங்கீகாரம் கபற்ற ஆமலாசவன நிறுவனமான 

ஜிமயாகடக்னிக்கல் வமனிங் கசால்யூஷன்ஸில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

ஆல ாசனன நிறுெனத்தின் வபயர் மற்றும் முகெரி: 
எண்: 1/213B நமடசன் வளாகம், 

ஒட்டப்பட்டி, தரம்புரி – 636 705, 

தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

மின்னஞ்சல்:info.gtmsdpi@gmail.com 

இவணயம்: www.gtmsind.com 

கதாவலமபசி: 04342 232777. 

இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வில் ஈடுபட்ட அங்கீகாரம் 

கபற்ற நிபுணரக்ள் மற்றும் கதாடரப்ுவடய உறுப்பினரக்ள் கீமழ 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளனர:் 

ெ.எ
ண். 

நிபுணரின் வபயர ்
வீட்டி ்/ 

எம்லபன ் 

து
னற 

வசய ்பாட்டு 

பகுதி 
ெனக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வசய ்பாட்டு பகுதி நிபுணர்கள் & EC 

1.  Dr.S.கருப்பண்ணன் 

சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிவண
ப்பாளர ்(EC) 

வீட்டில் 

1(a)(

i) 
சுரங்கம் 

 

B 

 

2.  Dr.M. விஜய்பிரபு 
வீட்டில் 

FAE 
1(a)(i) HG, LU, GEO 

B 

 

3.  Dr.J.ராஜராமஜஸ்வரி வீட்டில், FAE 1(a)(i) EB, SC B 

4.  Dr.G. பிரபாகரன் வீட்டில், FAE 1(a)(i) SE B 

5.  Dr.R.அருண்பாலாஜி வீட்டில், FAE 1(a)(i) AP, AQ, NV B 

6.  J.N.மணிகண்டன் 
எம்மபனல் 

FAE 
1(a)(i) RH, SHW, AP B 

7.  Dr.S. மலர ் வீட்டில், FAE 1(a)(i) WP B 

8.  G.உமாமமகஸ்வரன் வீட்டில், FAE 1(a)(i) HG, LU, GEO B 

9.  S.மகாபாலகிருஷ்ணன் வீட்டில், FAE 1(a)(i) HG, GEO B 
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10.  P. கவங்கமடஷ் வீடட்ில், FAE 1(a)(i) AP B 

11.  Dr.D.கவலமுருகன் வீட்டில், FAE 1(a)(i) SC B 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வசய ்பாட்டு பகுதி அலசாசிலயட்ஸ் 

12.  G. பிருதிவிராஜ் FAA 1(a)(i) LU, HG B 

13.  C. குமமரசன் FAA 1(a)(i) NV B 

14.  P.கவள்வளயன் FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

15.  S.வாசுகி FAA 1(a)(i) AQ B 

16.  P.தாட்சயினி FAA 1(a)(i) AQ B 

17.  V.மாளவிகா FAA 1(a)(i) NV, SHW B 

 குழு உறுப்பினர்கள் 

18.  G.உமாமமகஸ்வரன் வீட்டில், FAE 1(a)(i) TM for EC B 

19.  M.சரவணன் வீட்டில் 1(a)(i) TM for HG & LU B 

20.  R.மரவதி 
வீட்டில் 

1(a)(i) 
TM for WP, SHW, 

& RHW 
B 

21.  M.ஜலந்தர ் வீட்டில் 1(a)(i) TM for SE B 

22.  Dr.D.கவலமுருகன் வீட்டில் 1(a)(i) TM for EB B 

சுருக்கங்கள் 

EC 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிவணப்பாளர ்

NV சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

FAE 
கசயல்பாட்டு பகுதி 

நிபுணர ்
SE சமூக கபாருளாதாரம் 

FAA 
கசயல்பாட்டு பகுதி 

அமசாசிமயட்ஸ் 
HG நீரியல், நிலதத்டி நீர ்மற்றும் நீர ்பாதுகாப்பு 

TM குழு உறுப்பினர ் SC மண் பாதுகாப்பு 

GEO புவியியல் RH இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் ஆபத்து மமலாண்வம 

WP 

நீர ் மாசுபாடு 

கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பாடு 

SHW திட மற்றும் அபாயகரமான கழிவுகள் 

AP 

காற்று மாசுபாடு 

கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பாடு 

MS

W 
நகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW கதாழில்துவற திடக்கழிவுகள் 

AQ 

வானிவல ஆய்வு, 

காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் 

கணிப்பு 

HW அபாயகரமான கழிவுகள் 

EB 
சூழலியல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்வம 
GIS புவியியல் தகவல் அவமப்பு 

 

 

 



248 | P a g e  

 

EIA & EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு 

இந்த EIA/EMP அறிக்வகயில் திருவாளர ் . P.K சுப்பிரமணி சாதாரண கல் 

குவாரித ் மற்றும் கிராவல்  திட்டத்திற்கான அடிப்பவட தகவல் மசகரிப்பு 

பணிவய மமற்ககாண்ட FAEகள் மற்றும் FAA க்கள் இதன் மூலம் 

அறிவிக்கிமறாம். 4.84.0 பரப்பளவில் அவமந்துள்ள சாதாரண கல் குவாரி 

திட்டம் மற்றும் 09.39.0 கெக்மடர ்குழுமக் குவாரி திட்டமானது  தமிழ்நாட்டின் 

கரூர ் மாவட்டம், புகளூர ் தாலுகாவில் உள்ள முன்னூர ் கிராமத்தில் நாம் 

அறிந்த வவரயில் உண்வமயும் சரியானதும் ஆகும். 

 

 

வககயழுத்து : 

 

மததி : 03.01.2023 

கபயர ் : Dr. S.கருப்பண்ணன் 

பதவி : சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிவணப்பாளர ்

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு(EIA) 

ஆமலாசகர ்அவமப்பின் கபயர ்

: ஜிமயா கடக்னிக்கல் வமனிங் 

கசால்யூஷன் 

ஈடுபாட்டின் காலம் : இன்று வவர 
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இந்த திட்டத்தி ் ஈடுபட்டுள்ள வசய ்பாட்டு பகுதி நிபுணரக்ளின் 

பட்டிய ் 

ெ.எ
ண் . 

வசய
 ்பா
ட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுணர்களின் 

வபயர ்

னகவயழு
த்து 

1 AP 

o முன்கமாழியப்பட்ட 

சுரங்க நடவடிக்வக 

காரணமாக காற்று 

மாசுபாட்டின் பல்மவறு 

ஆதாரங்கவள 

கண்டறிதல்  

o காற்று மாசுபாட்வட 

முன்னறிவிதத்ல் மற்றும் 

தணிப்பு நடவடிக்வககள் / 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்வககவள 

முன்கமாழிதல் 

J.N. மணிகண்டன் 

 

P. கவங்கமடஷ் 
 

2 WP 

o நீர ் சுத்திகரிப்பு 

அவமப்புகள், வடிகால் 

வசதிகவள 

பரிந்துவரத்தல் 

o கபறும் 

சூழல்/நீரந்ிவலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீவர 

கவளிமயற்றுவதால் 

ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்புகவள மதிப்பீடு 

கசய்தல் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்வககவள 

பரிந்துவரத்தல். 

 

 

Dr.S. மலர ்

 

3 HG 

o நிலத்தடி நீரம்ட்டத்தின் 

விளக்கம் மற்றும் 

தாக்கதவ்த 

முன்னறிவிதத்ல் மற்றும் 

தணிப்பு 

நடவடிக்வககவள 

முன்கமாழிதல். 

o நீரந்ிவல பண்புகளின் 

Dr.M. விஜய் பிரபு  

G. உமா 

மமகஸ்வரன்  

Dr.S. கருப்பண்ணன்  
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பகுப்பாய்வு மற்றும் 

விளக்கம் 

4 GEO 

o அப்பகுதியின் பிராந்திய 

மற்றும் உள்ளூர ்

புவியியவல 

மதிப்பிடுவதற்கான கள 

ஆய்வு. 

o கனிம மற்றும் புவியியல் 

வவரபடங்கள் 

தயாரிதத்ல். 

o புவியியல் மற்றும் புவி 

உருவவியல் 

பகுப்பாய்வு/விளக்கம் 

மற்றும் 

ஸ்ட்ராடிகிராபி/லிதத்ாலஜி
. 

G.மகாபால 

கிருஷ்ணன்  

G.உமா 

மமகஸ்வரன்  

Dr.M. விஜய் பிரபு  

Dr.S. கருப்பண்ணன்  

5 SE 

o இந்திய மக்கள் கதாவக 

கணக்ககடுப்பு, 2011 இன் 

படி இரண்டாம் நிவல 

தரவுகளில் திருத்தம். 

o தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் 

தடுப்பு மமலாண்வம 

திட்டம் 

o கபருநிறுவனம் 

சுற்றுசச்ூழல் கபாறுப்பு. 

Dr. G.பிரபாகரன் 

 

6 EB 

o தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

அடிப்பவட தரவு மசகரிப்பு. 

o IUCN பட்டியலின்படி 

அரிதான, அழிந்து வரும் 

மற்றும் அசச்ுறுதத்லுக்கு 

உள்ளான இனங்கள் என 

அவடயாளப்படுத்துதல். 

o தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான 

திட்டத்தின் தாக்கம். 

o பசுவம பகுதி 

வளரச்ச்ிக்கான 

இனங்கவள 

பரிந்துவரக்கிறது. 

Dr.J.. 

ராஜராமஜஸ்வரி  
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7 RH 

o அபாயங்கள் மற்றும் 

அபாயகரமான 

கபாருடக்ளின் 

அவடயாளம் 

o அபாயங்கள் மற்றும் 

விவளவுகள் பகுப்பாய்வு 

o பாதிப்பு மதிப்பீடு 

o அவசரகாலத் 
தயாரந்ிவலத ்திட்டத்வதத ்

தயாரிதத்ல் 

o பாதுகாப்பு மமலாண்வம 

திட்டம். 

J.N. மணிகண்டன் 

 

8 LU 

o நில பயன்பாட்டு 

வவரபடத்வத 

உருவாக்குதல் 

o சுற்றியுள்ள நில 

பயன்பாட்டில் திட்டத்தின் 

தாக்கம் 

o மூடப்பட்ட பின் 

நிவலயான நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் 

தணிப்பு 

நடவடிக்வககவள 

பரிந்துவரத்தல். 

Dr.S. கருப்பண்ணன்  

G.உமா 

மமகஸ்வரன்  

Dr.M. விஜய் பிரபு  

9 NV 

o சத்தம் மற்றும் 

அதிரவ்ுகளால் ஏற்படும் 

தாக்கங்கவள 

அவடயாளம் காணவும் 

o EMP க்கு கபாருதத்மான 

தணிப்பு 

நடவடிக்வககவள 

பரிந்துவரத்தல். 

Dr.R. அருண் 

பாலாஜி  

10 AQ 

o உமிழ்வுகளின் கவவ்மவறு 

மூலங்கவளக் கண்டறிதல் 

மற்றும் AERMOD ஐப் 

பயன்படுத்தி அதிகரிக்கும் 

GLC இன் கணிப்புகவள 

முன்கமாழிதல். 

o EMPக்கான தணிப்பு 

நடவடிக்வககவளப் 

Dr.R. அருண் 

பாலாஜி  
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பரிந்துவரத்தல் 

11 SC 

o மண்ணின் சுற்றுசச்ூழலின் 

தாக்கதவ்த மதிப்பிடுதல் 

மற்றும் மண் 

பாதுகாப்பிற்கான 

முன்கமாழியப்பட்ட 

தணிப்பு நடவடிக்வககள் 

Dr.J. 

ராஜராமஜஸ்வரி  

Dr. D.கவலமுருகன்  

12 SHW 

o அபாயமற்ற திடக்கழிவுகள் 

மற்றும் அபாயகரமான 

கழிவுகள் உருவாகும் 

மூலத்வதக் கண்டறியவும். 

o கழிவு உற்பதத்ிவயக் 

குவறப்பதற்கான 

நடவடிக்வககவள 

பரிந்துவரத்தல் மற்றும் 

அவத எவ்வாறு 

மறுபயன்பாடு கசய்யலாம் 

அல்லது மறுசுழற்சி 

கசய்யலாம். 

J.N. மணிகண்டன் 

 

 

இந்தத் திட்டத்தி ் ஈடுபட்டுள்ள வசய ்பாட்டுப் பகுதிகளின் 

பட்டிய ் 

ெ.எ
ண். 

வபயர ்

வசய ் 

பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
னகவயழுத்

து 

1 G.பிருதிவிராஜ் LU, HG 

o FAE உடன் தள 

வருவக 

o LU மற்றும் HG க்கான 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

உதவி FAE 

2 C.குமமரசன் NV 

o FAE க்கு தரவு 

மசகரிப்பில் உதவி 

o இவரசச்ல் 

முன்கணிப்பு 

மாதிரியில் உதவி 

3 P.கவள்வளயன் HG & GEO 

o FAE உடன் தள 

வருவக 

o தரவு மசகரிப்பில் 

FAEக்கு உதவுங்கள் 
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4 S.வாசுகி AQ 

o FAE உடன் தள 

வருவக 

o தரவு மசகரிப்பில் 

FAEக்கு உதவுங்கள் 
 

5 P.தாட்சயினி AQ 

o FAE உடன் தள 

வருவக 

o முதன்வம மற்றும் 

இரண்டாம் நிவல 

தரவுகவள 

மசகரிப்பதில் FAE க்கு 

உதவி 

6 V.மாளவிகா NV, SHW 

o FAE உடன் தள 

வருவக 

o அறிக்வக 

தயாரிப்பில் உதவி 
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அங்கீகாரம் வபற்ற ஆல ாசகர் அனமப்பின் தன ெரா ் 

பிரகடனம் 

ஜிமயா கடக்னிக்கல் வமனிங் கசால்யூஷன்ஸ் நிரவ்ாகப் 

பங்குதாரரான நான் டாக்டர.் S. கருப்பண்ணன், மமற்கூறிய கசயல்பாட்டுப் 

பகுதி வல்லுநரக்ள் மற்றும் குழு உறுப்பினரக்ள் திருவாளர ் P.K சுப்பிரமணி 

சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி திட்டத்திற்கான EIA/EMP அறிக்வகவயத ்

தயாரித்துள்ளனர ் என்பவத இதன்மூலம் உறுதிப்படுத்துகிமறன். 

தமிழ்நாட்டின் கரூர ் மாவட்டம், புகளூர ் தாலுகாவில் உள்ள முன்னூர ்

கிராமங்களில் 4.84.0 கெக்மடர ் பரப்பளவில் அவமந்துள்ள குழும அளவு 

09.39.0 கெக்மடர ் பரப்பளவு எனக்கு கதரிந்த வவரயில் உண்வமயாகவும் 

சரியானதாகவும் உள்ளது.         

வககயழுத்து                                               :  

மததி : 03.01.2023 

கபயர ் : Dr. S.கருப்பண்ணன் 

பதவி : நிரவ்ாக பங்குதாரர ்

EIA ஆமலாசகர ்அவமப்பின் கபயர ் : ஜிமயா கடக்னிக்கல் வமனிங் 

கசால்யூஷன் 

NABET சான்றிதழ் எண் & 

கவளியீட்டு மததி 

: NABET/EIA/2023/IA0067 & மாரச் ்30,2021 

கசல்லுபடியாகும் : 29.12.2023 வவர கசல்லுபடியாகும். 

 

 

 



THIRU.DEEPAK S.BILGI, I.F.S.

MEMBER SECRETARY

STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT

ASSESSMENT AUTHORITY-TAMILNADU

3'd F'loor, Panagal Maaligai,

No.1, Jeenis Road, Saidapet,

Chennai - 600 015.

Phone No. 044-24359973

Fax No. 044-24359975

Io

TERMS Otr REFERENCE (ToR)

Lr lio.StrlAA-TN/T.No.9239/SEAC/ToR-l 196/2022 Dated : 14.07.2022

Thinr P K SDhramani

S/o. Mr. Kaliyappan

Mettukkudi

VTC.Pavithram Post

Pugalur

Karur-639002

Sir / Madam,

Sub: SEIAA, Tamil Nadu - Terms of Reference with Public Headng (ToR) for the

Proposed Rough Stone quarry lease over an extent of4.84.0 Ha at S.F.No. S F Nos.

509/1(Part),Munnur Village, Aravakurichi 'Ialuk, Karur District,'Iamil Nadu by

Thiru. P.K. Subramani - under proiect category - "B1" and Schedule S.No. l(a) -
ToR issued along with Public Hearing- preparation of EIA rcport - Regarding.

Ref: 1. Online proposal No.SIA,/TNAT4IN/76789D022, date* 11.05.2022

2. Your application seeking Terms ofReference submitted on: 11.05.2022

3. Minutes of the 287rh Meeting of SEAC h eld on22.06.2022

4. Minutes of the 532nd meeting of Authority hetd on 14.0'7 .2022.

Kindly refer to your proposal submitted to the State Level lmpact Assessment Authority for

Terms ofReference.

l he project proponent. fhiru. P.K. Subrarnani has submitted application sceking ToR lbr B1

category project in Form-I, for the Proposed Rough Stone quany lease over an extent o1 4.84 0

ME

,a SEIAA.TN
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.9239/SEAC/ToR-119612022 Date 14.07.2022 SEIAA-TN

S.F.No. S.F.Nos. 509/1(Pat), Munnur Village, Aravakudchi Taluk, Karur Dist ct, Tamil Nadu and

has fumished Pre-feasibility report.

Discussion bv SEAC and the Remarksr-

Proposed Rough Stone quarry lease over an extent of 4.84,0 Ha at S.F.No. S.F.Nos.

509/1(Part),Munnur Village, Aravakurichi Taluk, Karur District., Tamil Nadu by Thiru' P'L

Subremani for Terms of Relerence (SIA,/TN,MIN/767892022, Dt.11,05.2022)

The proposal was placed in this 287'h Meeting of SEAC held on 22.06.2022. The details of

the project fumished by the proponent are available in the website (parivesh.nic.in).

The SEAC noted the following

1. The Project Proponent, Thiru. P.K. Subramani has applied for Tems of Reference for the

proposed Rough Stone quarry lease over an extent of 4.84.0 Ha at S.F.No. S.F.Nos.

5 09/ 1(Part),Murlnur Village, Aravakurichi Taluk, Karur District, Tamil Nadu.

2. The proposed quarry/activity is covered rmder Category "Bl" of Item l(a) "Mining Projects"

ofthe Schedule to the EIA Notification, 2006.

3. As per the mining plan the lease period is 5 years. The mining plan is for the period of five

years & production should not exceed 379579 cu.m of rough stone & 4060 Cu.m of Gravel.

The annual peak production is 76625 cu.m ofrough slone (5'h year) & 4060 Cu.m ofGravel

(1't year). The ultimate depth is 40 m BGL.

Based on the presentation made by.the proponent SEAC recommended to grant of Tems of

Reference (TOR) with Public Hearing subject to the following TORs, in addition to the staldard

tems of reference for EIA study for rcn-coal mining projecs and delails issued by the MOEF &

CC to be included in EIA,EMP Repolt:

1. The PP shall include the certified compliance repofi on the existing EC issued, in the EIA

Report.

2. In the case of proposed lease in an existing (or old) quany where the benches are not formed

(or) partially formed as per the approved Mining Plan, the Project Proponent (PP) shall

prepare and submit an 'Action Plan' lbr carrying out the realignment of the benches in the

proposed quarry lease after it is approved by the concerned Asst. Director of Geology and

Mining dudng the time of appraisal for

Y
Page 2 ol2l

g the EC.

256



3.'

4.

5.

6.

'7^

Lr No.SEIAA-TN/F.No.9239/SEAC/IoR- 119612022 D 
^tedt 

14'01'2022 SEIAA-TN

The Proponent shall submit a conceptual 'Slope Stability Plan' for the proposed quarry

during the appmisai while obtaidng the EC, when the depth of the working is extended

beyond 30 m below ground level.

The PP shalt fumish the affidavit stating that the blasting operation in the proposed quarry is

carried out by the statutory competent person as per the MMR i961 such as blaster' midng

mate. mine foreman. ll/l Class mines manager appoinled by the proponent'

The PP shall present a conceptual design for carrying out otrly controlled blasting

operatiou involving line drilling and mume bhsting in the proposed quarry such that

the btast-induced groutrd vibrations are controlled as well as no fly rock travel beyond

30 m from the blast site.

The EIA Coordinators shall obtaio altd fumish the details of quarry/quarries operated by the

proponent in the past, either in the same location or elsewhere in the State with video and

photogmphic evidences.

lf the proponent has already carried out the mining activity in the proposed mining lease

area affer 15.01.2016, then the proponent shall fumish the following details from AD/DD,

mmes,

a, What was the period of the operation and stoppage of the earlier mines with last

u'ork permit issued by the AD/DD miDes?

Quatrtity ofminerals mined out.

Highest prodlrction achieved in any one year

Detail ofapproved depth ofmining.

Actual depth ofthe mining achieved earlier.

Name ofthe person already mincd in that leases area.

IfEC and C fO already obtained, the copy ofthe same shall be submitted.

Whether the mining was canied out as per the approved mine plan (or EC if issued)

with stipulated benches.

8. A11 comer coordinates of the mine lease area. superimposed on a High Resolution

Imagery/Topo sheet, topographic sheet, geomorphology, lithology and geology ofthe mining

lease area should be provided. Such an Imagery of the proposed area should clearly show the

Iand use and other ecological features ofthe study area (core and buffer zone).

9. The PP shall carry out Drone video survey covering the cluster, Green belt , fenci[g etc.,

10. The pioponent shall fumish photographs of adequate fencing, green belt along the peri

b.

c.

d.

e.

i
g.

h.

Page 3 of 21
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Lr No.SEIAA-TN/tr'.N0.9239/SEAC/ToR -1 196t2022 D^ted, 14.07.2022 SEIAA-TN

including replantation of existing trees & safety distance between the adjacent quanie; &

water bodies nearby provided as per the approved mining plan.

11. The Project Proponent shall provide the details of mineral reserves and mineable reserves,

planned production capacity, proposed working methodology with iustifications, the

anticipated impacts of the mining operations on the surrounding enviroDment and the

remedial measures for the same.

12. The Project Proponent shall provide the Organization chart indicating the appointtrertt of

various statutory oflicials and other competent persons to be appointed as per the provisions

of Mines Act'1952 and the MMR, 1961 for carrying out the quarrying opemtions

scientifically and systematically in order to ensue safety and to protect the environment.

13. The Project Proponent shall conduct the hydro-geological study considering the contour map

ofthe water table detaiiing the number of ground water pumping & open wells, and surface

water bodies such as rivers, tanks, canals, ponds etc. within I km (radius) along with the

collected water level data for botl monsoon and non-monsoon seasons ftom the PWD /

TWAD so as to assess the impacts on the wells due to mining activity. Based on actual

monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect groundwater.

Necessary data and documentation irr this regard may be provided

14. The proponent shall fumish the baseline data for the environmental and ecological

palzrmetels with regard to surface water/grcund water quality, air quatity, soil quality &

flora./fauna including traffic/vehicular movement study

15. The Proponent shall carry out the Cumulative impact study due to mining operatjons canied

out in the quary specifically with reference to the specific environment in tems of soil

health, biodiversity, air pollution, water pollution, climate change and flood control & health

impacts. Accordingly, the Environment Management plan should be prepared keeping the

concemed quarry and the surrounding habitations in the mind.

16. Rain water harvesting management with rechargitlg details along with water balance (both

monsoon & non-monsoon) be submitted.

17. Land use of the study ar€a delineating forest area, agricultual land, gazing land, wildlife

sanctuary, national park, migratory toutes of fauna, water bodies, human settlements and

other ecological features should be indicated. Land use plan of the mine lease area should be

prepared to encompass preoperational, operational and post operational phases and

submitted. Impact, ifany, ofchange of land use should be given

SEIAA-TN
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Lr No.SEIAA-TN/F.No'9239/SEAC/ToR -1196 12022 D ate* 1 4'01'2022 SEIAA-TN

18. Details of the land for storage of overburder/waste Dumps (or) Rejects outside the mine

lease. such as extent of land area, distance from mine lease' its land use' R&R issues' lf any'

shouid be provided.

19. Proximity io Areas declared as 'C tically Polluted' (or) the Project areas which attracts the

court restdctions for mining operations, should also be indicated and where so required'

clealancecertificationsftomtheprescribedAuthorities,suchastheTNPCB(or)Dept.of

Geology and Mining should be secured and fumished to the effect that the proposed mining

activities could be considered

20. Description of water conseryation measrres proposed to be adopted in the Project should be

given. Details of rainwater harvesting proposed in the Project, if any, should be provided'

21. Impact on local tansport inftastructure due to the Project should be indicated'

22. A tlee survey study shall be canied out (nos., name of the species, age, diameter etc ,) both

within the mining lease applied area & 300m buffer zone and its management during mining

activity.

23. A detailed mine closure plan for the Foposed project shall be included in EIA,EMP report

which should be site-specific.

24. Public Hearing points raised and commitments of the Project Proponent on the same along

with time bound Action Plan with budgetary provisions to implement the same should be

provided and also incorporated in the hnal EIA,/EMP Report of the Project and to be

submitted to SEIAA/SEAC with regard to the Ot'Iice Memorandum of MoEF& CC

accordingly.

25. Ihe Public hearing advertisement shall be published in one major National daily and one

most circulaled vemacular daily.

26. The PP shall produce/display the EIA report, Executive summery and other related

information with respect to public hea ng in Tamil Language also.

27. As a part of the study of flora and fauna around the vicinity of the proposed site, the EIA

coordinator shall strive to educate the local students on the importance of preserving local

flora and fauna by involving them in the study, wherever possible.

28. The pupose of Green belt around the project is to captue the fugitive emissions, carbon

sequeshation and to attenuate the noise generated, in addition to improving the aesthetics A

wide range of indigenous plant species should be planted as given in the appendix-I in

consultation with the DFo, State Agriculture University and local school/college

Page 5 of2l
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.923g/SEACfloR _1196/2022 D.tedt 11 ,07 .2022 SEIAA-TN

The plant species with dense/modemte canopy of native origin should be chosen. Species of
smalVmedium/tall tees altemating with shrubs should be planted in a mixed manner.

29. Taller/one year old Saplings raised in appropriate size of bags, preferably eco_fiiendly bags

should be planted as per the advice of local ibrest authorities,totanist/Horticultu st with
regard to site specific choices. The proponent shall earmark the greenbelt area with GpS
coordinates all along the boundary of the project site with at least 3 meterc wide and in
between blocks in an organized mamer

30. A Disaster management plan shall be prepared ard ircluded in the EIA/EMp Report for the

complete life ofthe proposed quarry (or) till the end ofthe lease period.

31. A Risk Assessment and management plan shall be prepared and included in the EIA/EMp

Report for the complete life ofthe poposed quarry (or) till the end ofthe lease period.

32. Occupational Health impacts of the project should be anticipated and the proposed

preventive measures spelt out in detail. Details of pre_placemenl medical examination and

periodical medical examination schedules should be incorporated in the EMp. The project

specific occupational health mitigation measures with required facilities proposed in the

mining area may be detailed.

33 Public health implications ofthe Project and related activities for the population in the impact

zone should be systematically evaluated and the proposed remedial measures should be

detailed along with budgetary allocatioils.

34. The Socio-economic studies should be canied out within a 5 km buffer zone ftom the mining

activity. Measues of socio-economic significance and influence to the local community

proposed to be provided by the Project Proponent should be indicated. As far as possible,

quantitative dimensions may be given with time frames for implementation.

35. Details of litigation pendirg against the project, if any, with direction /order passed by any

Court ofLaw against the Project should be given.

36. Benefits ofthe Project ifthe Project is implemented should be spelt out. The benefits ofthe

Project shall clearly indicate environmental, social, economic, empioyment potential, etc.

37. Ifany quarrying operatiom were cafiied out in the proposed quarrying sile for which now the

EC is sought, the Project Proponent shall flrmish the detailed compliance to EC conditions

given in the previous EC with the site photographs which shall duly be certified by

MoEF&CC, Regional O{Iice, Chenaai (or) the concemed DEE/TNPCB.

38. The PP shall prepare the EMP for the entire life of mine and also firmish the swom affidavit

Page 6 of2l /?
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Lr No.SEIAA-TN/F'No'9239/SEAC/ToR -1196 n022 D ated. 1 4'07'2022 SEIAA-TN

' stating to abide the EMP for the entire life of mine

39. Concealing any factual information or submission of false/fabricated data and failure to

comply with any of the conditions mentioned above may result in with&awal of this Terms

ofConditions besides attmcting penal provisions in the Environment (Protection) Act' 1986'

Appendix -I

List of Native Trees Suggested for Planting

7. Aeglemarmelos Vil,Jam

2. Ade aanlherapataziza-Maniadi

3. Albizialebbeck 'l azga;,

4. Albiziaauqru-Usil

5. Bouhiniq purpureq - Mantharai

6. Baahiftia rucemosa - Aathi
'7. Bauhinia Ior entosa-hv\athi

8, B uch an an iaaillaris-Kattuma

9. BorassusJlabellder Parai,

10. Buteauonospema - Murukkamaram

ll. Boboxceiba- Ilato), Sewilavu

12. Caloph yll uminophyll um - Purnai

13. Cassia /s/a/a- Sarakondrai

14. Cassia roxburghii- Sengondrai

15. Ch lotoxylonsweilerrlr - Purasamamm

16. Cochlospermumreligrlosrm- Kongu, Manjalllavu

17 Cordiadichoto a-Mookuchalimaram

I 8, C rct ev a a d an s o nii-Mav aling.nl],

19 . Dilleniaindica- Uva, Uzha

20. Dilkniapentagna- Siruuva, Sitruzha

21. Dio spyro se benum- Karungali

22. Diospllroschlororlloz Vaganai

23. Ficusamplis$inra Kalltchi

24. Hibisc us tiliaceous-Aatupoovarasu

25. Hadwickiabindta Aacha

26. Holopteliaintegrifolia- Aayili

27. Lanneacorcmandelica - Odhiam

28. Ldgefilroemia speciosa - Poo Marudhu

29. Lepisa thustelruphyrld- Neikottaimaram

30. Limoniaacidissima - Vila maram

3 l. L it s e a g I ul in o s a-P isinpattai

Page 7 of21
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Lr No.SEIAA-TNrT.No.9239/SEAC/ToR -t 196 t2022 14.07.2022

32. Madhucalongifolia _ Illqpai
33. Ma n il k ar a h exa n d r a_IJlakkaipaalai

34. Miuruopselengi - Magizhamaram

35. Mitragmapanilolia - Kadambu

36. Morindapubescets Ntna
37. Mo r i n da c ilrifo li a y ellaiNuna

38, Ph oe n ix sy lvestre-Eachai

39. Pongamiapinnata Pungam

40. Premnamollissima- Munnai

41. Premnaserratifolia- Nanunuirnai

42. Premnatomentosa-PurangaiNaari, PudangaNaari

43. Prosopiscinerea - Vannimaram

44. Pterocarpusmsrsupium - Vengai

45. Pterospermumcanescens-Vemangu, Tada

46. Pterospermumxylocarpum - Polaru

47. Puthranjivaroxburghii-Puthranj ivi
48. Salvadorapersica- UgaaMaram

49. Sapindusemarginatus- Manipungan, Soapukai

50. Sar&caasoca - Asoca

5 1. Streblusasper- Pirayamaram

52. Strychnosnuxvomica-Yetti

53. Strychnospotatorum - TherthangKottai

54. Syrygiumcumini - Naval

55. Terminaliabellerica- Thandri

56. Termimlia rrjuna- Venmarudhu

57. Toona ciliate - Sandhanavembu

58. Thespesiapopulnea- Puvarasu

59. walsuratrifoliata-valsun

60. Wrightiatinctoria- VeP

Discussion by SEIAA and the Remarksr-

The proposal was placed in the 532'd meeting of Authority held on 14.07.2022. The Authodty noted

that the proposal was placed in the 2876 meeting of SEAC held ort22.06.2022, SEAC has fumished

its recommendations to the Authority for gIantiflg Tems of Refelence (ToR) along with Public

Hearing for the project.

After detailed discussions, the Authority accepted the recommendation of SEAC and decided to

grant Terms of Reference (ToR) along with Public Hearing under cluster for undenaking the

combined Environment Impact Assessment Study and preparation of sepamte Environment

'-""------{-.<
BER SE6.-RETARY
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Lr No.SEIAA-TN/T.No.9239/SEAC/ToR- llg6Dq22 Datedt 14'01'2022

s recommended by SEAC & subject specific standard ToR
Management Plan subject to the ToR a

stipulated by MoEF& CC in addition to the following ToR:

1. Considering the environmental impacts due to mining, safety of the working personnel and

following the principle of sustainable mining, the ultimale depth of mining is restdcted to 35m

below ground level and 3,24,479 cu.m of rough stone and - 4060 "u'' 
of gravel are

permitted for mining over a period offive years as per the approved mining plan'

2. The scientific studies shall be carried out for any ploposed quarry ovel the existing piVquatrl by

the reputed Goverment Scientific Research / Academic Institutions such as Anna University'

NlTs, IITS, NIRM, CISR laboratories where tlle depth of the proposed working (or) ultimate

depth of working is extended beyond 40 m below ground level (BGL) in case of flat tenain and

the excavation extends beyond 30 m above ground level (AGL) in case of outcrops/hilly tenains

for evaluating the stability of slopes. A copy of the report shall be submitted to the SEIAA, the

concemed AD/DGM, the concemed DEE/TNPCB and the Directfi of Mines Safety, Chemai'

3. Detailed study shall be carried out regard to impact of mining around the proposed mine lease

arca on the nearby Villages, Water-bodies/ Rivers, & any ecological fragile areas.

4. The project proponent shall fumish VAO cefiificate with reference to 300m radius regard to

approved habitations, schools, Archaeological stuctues etc

5. As per the MoEF& CC o{fice memorandum F.No.22-65l2017-lA.III dated: 30.09 2020 and

20.10.2020 the proponent shall address the concerns raised during tlre public consultation and all

the activities proposed shalt be part of the Elvironment Management Plan.

6. The Environmental Impact Assessment shall study in detail on the carbon emission and also

suggest the measures to mitigate carbon emission including development of carbon sinks aod

temperatue reduction including control ofother emission and climate mitigation activities.

7. The Environmental lmpact Assessment should study the biodiversity, the natwal ecosystem, the

soil micro flora, fauna and soil seed banks and suggest measures to maintain the natural

Ecosystem.

8. Action should specifically suggest for sustainable management of the area and restoration of

ecosyslem lor flo\ ofgoods and services.

9. The project proponent shall study impact on fish habitats and the food WEB/ food chain in the

nearby water body and ReseNoir.

10. The Terms of Reference should specifically study impact on soil

physical, chemical components and microbial components.

health, soil erosion, the soil

SEIAA-TN
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.9239/SEAC/ToR- tt96t2l22 D atedt I 4.07.2022

ll.The Environmental lmpact Assessment should study impact on forest. vegetation. endemic.

r,ulnerable and endangered indigenous flora and fauna.

12. The Environmental Impact Assessment should study impact on standiry trees and the existing

trees should be numbered and action suggested for protection.

13. The Environmental Impact Assessment should study on wetlands, water bodies, vers streams.

lakes and farmer sites.

14. The EnviroDmental Impact Assessment should hold detailed study on EMp with budget for

Green belt development and mine closure plan including disaster management plan.

15. The Environmental Impact Assessment should study impact on climate change, tempetature rise,

pollution and above soil & below soil carbon stock.

16. The Environmental Impact Assessment should study impact on protected areas, Reserve Forests,

National Parks, Conidors and Wildlife pathways, near project site.

17. The project proponent shall study and fumish the impact ofproject on plantations in adjoin patta

lands, Horticulture, Agdculture ard livestock.

18. The project proponent shall study and fumish the details on potential fragmentation impact of

natural environment, by the activities.

19. Detailed Environment Management Platr atong with adaptation, mitigation & rcmedial strategies

covering the entire mine lease period as per precise arca coDmunication order issued.

20. The project proponent shall study and fumish the impact on aquatic plants and animals in water

bodies and possible scars on the lardscape, damages to nearby caves, heritage site, and

archaeological sites possible land form changes visual and aesthetic impacts.

21. The project proponent shall study and fimish the possible pollution due to plastic and micrc

plastic on the environment. The ecological dsks and impacts of plastic & micro plastic on

aquatic environment and fresh water systems due to activities, contemplated during mining may

be investigated and reported.

22. The project proponent shall study on impact ofmining on Reserve forests ftee ranging wildlife.

23. Detailed study shall be carried out in rcgard to impact of mining around the proposed mine lease

area covedng the entire mine lease period as per precise area communication order issued fiom

reputed research iostitutions on the following

i. Soil health & bio-diversity.

ii. Climate change leading to Droughts, Floods etc.

SECRETARY
SE,IAA.TN
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iii. Pollution leading to release of Greenhouse gases (GHG)' rise in Temperature' &

Livelihood ofthe local People'

iv.Possibilitiesofwatelcontaminationandimpactonaquaticecosystemhealth.

v. Agriculture, Forestry & TBditional practices

vi. Hydrothermal/Geothermal effect due to destruction in the Envirorunent'

vii. Bio-geochemical processes and its foot prints including envilonmental sftess'

viii. Sediment geochemistry in the surface steams'

24. Hydro-geological study considering the contour map ofthe water table detailing the number of

glound water pumping & open wells, and surfacs water bodies such as rivers' tanks' canals'

ponds etc. within I km (rartius) so as to assess the impacts on the nearby water bodies due to

mining activity. Based on actual monitored data, it may cleally be shown whether working will

intersect groundwater. Necessary data arrd documentation in this regard may be provided'

covering the entire mine lease period.

25. To fumish disaster management plan and disastgr mitigation measures in regald to all aspects to

avoid/reduce wlnerability to hazards & to cope with disaster/untoward accidents in & around the

proposed mine lease area due to the proposed method of mining activity & its related activities

covering the entire mine lease period as pel precise area communication order issued'

26. To fumish risk asses$nent and ma[agement ptan including anticipated \ulnerabilities during

operational and post operational phases ofMining.

27. Detailed Mine Closure Plan covering the entire mine lease period as per precise area

communication order issued.

A. STANDARD TERMS OF REFERENCE

l) Year-wise production details since 1994 should be given, clearly stating the highest production

achieved in any one year p or to 1994 lt may also be categorically informed whether there

had been any increase in production afler the EIA Notification 1994 came into force, w r't' the

highest production achieved p orto 1994.

A copy of the document in suppofi of the fact that the Proponent is the rightful lessee of the

mine should be given.

A1l documents including approved mine plan, EIA and Public Hearing should be compatible

with one another in terms of the mine lease axea, production levels, waste generation and its

management, mining technology etc. and should be in the name of the lessee.

All comer coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution Irfagery/

2)

3)

4)

Page 11 of2l
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topo sheet, topogaphic sheet, geomorphology and geology of the area should be provided.

Such an Imagery of the proposed area should clearly show the land use and other ecological

features ofthe study area (core and buffer zone).

5) Infomation should be provided in Survey of India Topo sheet in 1:50,000 scale indicating

geological map of the area, geomorphology of land forms of the area, existing mirerals and

mining history ofthe area, important water bodies, streams and rivers and soil characteristics.

6) Details about the land proposed for mining activities should be given with information as to

whether mining conforms to the land use policy ofthe State; land diversion for mining should

have approval fiom State land use boad or the concemed authority.

7) It should be clearly stated whether the Eoponent Company has a well laid doum Environment

Policy approved by its Boaxd of Directom? If so, it may be spelt out in the EIA Report with

description of the prescribed operating Focess/procedures to bring into focus any

infringement/deviation/ violation of the environmertal or forest norms/ conditions? The

hierarchical system oi administrative order of the Company to deal with the environmental

issues and for ensuring compliance with the EC conditions may also be given. The system of

reporting of non-compliances / violations ofenvironmental noms to the Board of Directors of

the Company and/or shareholdeG or stakeholders at large, may also be detailed in the EIA

Report.

8) Issues relati[g to Mine Safety, including subsidence study in case of underground mining and

slope study in case of open cast mining, blasting study etc. should be detailed. The proposed

safeguard measures in each case should also be provided.

9) The study ar€a will comprise of l0 km zone around the mine lease ftom lease periphery and

the data contained in the EIA such as waste generation etc. should be for the life ofthe mine /

lease period.

l0) Land use ofthe study area delineating forest area, agricultural land, grazing land, wildlife

sanctuary, national park, migratory routes of fauna, water bodies, human settlements and other

ecological features should be indicated. Land use plan of the mine lease area should be

prepared to encompass preoperational, operational and post operational phases and submitted.

lmpact, if any, of change of land use should be given.

1 1 ) Details of the land for any Over Burden Dumps outside the mine lease, such as extent of land

area, distance from mine lease, its land use, R&R issues, ifany, should be given.

Page 12 of21
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bonhrming the involvement of forest lard, if any, in the project area ln the event of any

contary claim by the Project Proponent regarding the status of forests' the site may be

inspected by the State Forest Department along with the Regional Offrce of the Ministry to

ascertain the status of forests, based on which, the celtificate in this regard as mentioned

ahove be issued. ln all such cases, it would be desirable for reprcsentative of the State Forest

Depaxunent to assist the Expert Appraisal Comlnittees

13) Status offorestry clearance for the broken up area and virgin forestland involved in the Project

including deposition of Net Present Value (NPV) and Compensatory Afforestatiol (CA)

should be indicated. A copy ofthe foresty clearance shouid also be fumished'

14) Implementation status of recognition of forest ghts under the Scheduled T bes and other

Traditional Forest Dwellers (Recognition ofForest Rights) Act, 2006 should be indicated'

15) The vegetation in the RF / PF areas in the study area, with necessary details, should be given

16) A study shall be got done to ascertain the impact of the Mining Project on wildlife of the study

area and details fumished. Impact of the project on the wildlife in the sunounding and any

other protected area and accordingly, detailed mitigative measures required, should be worked

out with cost implications and submitted.

l7) Location of National Parks, Sanctuaries, Biospherc Reserves, Wildlife Coridors, Ramsar site

Tiger/ Elephant Reserves/(existing as well as proposed), ifany, within 10 km ofthe mine lease

should be clearly indicated, supported by a location map duly authenticated by Chief Wildlife

Warden. Necessary clearance, as may be applicabte to such projects due to proximity of the

ecologically sensitive areas as mentioned above, should be obtained from the Standing

Commiftee of National Board of Wildlife and copy fumished.

18) A detailed biological study of the study area lcore zone and buffer zone (10 km radius ofthe

periphery of the mine lease)l shall be canied out. Details of flora and faun4 endangered,

e[demic and RET Species duly authenticated, sepamtely for core and buffer zone should be

fumished based on such primary field survey, clearly indicating the Schedule of the fauna

present. In case of any scheduledJ fauna found in the study area, the necessary plan along

with budgetary provisions for their conseNation should be prepared in consultation with State

Forest and Wildlife Department and details fumished. Necessary allocation of funds for

implementing the same should be made as part ofthe project cost.

19) Proximity to Areas deolared as 'Critically Polluted' or the Project areas likely to come under

the 'Aravali Range', (attmcting cout restdctions for mining operations), should

TARY
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also be indicated and where so required, clearance certifications from the pescribed

Authorities, such as the SPCB or State Mining Department should be secured and fumished to

the effect that the proposed mining activities could be considered.

20) Similarly, for Coastal Projects, a CRZ map duly authenticated by one of the authorized

agencies demarcating LTL. HTL, CRZ area, location of the mine lease with respect to CRZ,

coastal features such as mangroves, if any, should be fumished. (Note: The Mining prcjects

falling under CRZ would also need to oblain approval of the concemed Coastal Zone

Management Authority).

21) R&R Plar/compensation details for the Project Affected People (PAP) should be f,mished.

Wlile preparing the R&R Plan, the rclevant State,National Rehabilitation & Resettlement

Policy should be kept in view. In respect of SCs /STs and other weaker sections ofthe society

in the study area, a need based sample survey, family-wise, should

be undertaken to assess thet requirements, and action prognmmes prepared and submitted

accordingly, integrating the sectoral progammes of line departmelts of the State Govemment.

It may be clearly brought out whether the village(s) located in the mine lease area will be

shifted or not. The issues relating to shifting of village(s) including their R&R and socio-

economic aspects should be discussed in the Report.

22) One season (non-monsoon) [i.e. March-May (Summer Season); October-December (post

monsoon s€ason) ; December-February (winter season)lpdmary baseline data on arnbient air

quality as per CPCB Notification of 2009, water quality, noise level, soil and flom and fauna

shall be collected and the AAQ and other data so compiled presented date-wise in the EIA and

EMP Report. Site-specific meteorological dala should also be collected. The location of the

monitoring stations should be such as to reprcsent whole of the study area and justified

keeping in view the pre-dominant downwind direction and location of sensitive receptors.

There should be at least one monitoring station within 500 m of the mine lease in the pre-

dominant downwind direction. The minemlogical composition of PM10, particularly for free

silica, should be given.

23) Air quality modeling should be carried out for prediction of impact of the project on the air

quality of the area. lt should also take into account the impact of movement of Vehicles for

tansportation of mineral. The details of the model used and input pammeters used for

modeling should be provided. The air quality contouN may be shown on a location map

clearly indicating the location of the site, location of sensitive receptors, if any,

Pase 14 of21
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liabitation. The wind roses showing pre-dominant wind direction may also be indicated on the

map.

24) The water requirement for the Project, its availability and source should be fumished A

detailed water balance should also be provided. Flesh water requilement for the Project should

be indicated.

25) Necessary clearance from the Competelt Authority for dlawl of requisite quantity of water for

the Project should be Provided

26) Description of water conservation measures proposed to be adopted in the Project should be

given. Details of rainwater harvesting proposed in the Project, ifany, should be provided'

27) lmpact of the Project on the water quatity, both surface and grcundwater, should be assessed

and necessary safeguard measures, if any required, should be provided

28) Based on actual monitorcd data, it may clearly be shown whether working will intercect

groundwater. Necessary dala and documentation in this regard may be provided ln case the

working will intersect groundwatq tabte, a detailed Hydro Geological Study should be

undertaken and Report fumished The Report inter-alia, shall include details of the aquifers

present and impact of mining activities on these aquifers. Necessary permission from Centml

Ground Water Authority tbr working below ground water and tbl pumping of ground water

should also be obtained and copy fumished

29) Details of any stream, seasonal or otherwise, passing though the lease area and modification /

diversion proposed, if any, and the impact of the same on the hydrology should be brought out'

30) Infomation on site elevation, working deptlL goundwater table etc. Should be provided both

in AMSL and bgl. A schematic diagram may also be provided for the same.

31) A time bound Progressive Greenbelt Development Plan shall be prepared in a tabular folm

(indicating the linear and quantitative coverage, plant species and time ftame) and submitted,

keeping in mind, the same will have to be executed up front on commencemellt of the Project.

Phase-wise plan of plantation and compensatory afforestation should be charted clearly

indicating the area to be covered under plantation and the species to be planted. The details of

plantation already done should be given The plant sPecies selected for green belt should have

$eater ecological value and should be ol good utility value to the local population with

emphasis on local and native species and the species which are lolerant to pollution.

32) Impact on local tmnsport inftastructue due to the Project should be indicated. Projected

increase in truck traffic as a result ofthe Project in the present road network (1 inl those

TARY
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outside the Project area) should be worked out, irdicating whether it is capable ofhandling the

incremental load. Anangement for improving the infiastructure, if contemplated (including

action to be taken by other agencies such as State Govemment) should be covered. project

Proponent shall conduct Impact of Transportation study as p€I Indian Road Congress

Guidelines.

33) Details of the onsite shelter and facirities to be provided to the mine workers should be

included in the EIA Report.

34) conceptual post mining land use and Reclarnation and Restoration of mined out areas (with

plans and with adequate number ofsections) should be given in the EIA repofi.

35) Occupational Health impacts ofthe project should be anticipated and the proposed preventive

measures spelt out in detail. Details of pre-ptacement medical exanination and periodical

medical examination schedules should be incorporated in the EMp. The project specific

occupational health mitigation measures with required facilities proposed in the mining area

may be detailed.

36) Public health implications ofthe Project and retated activities for the population in the impact

zone should be systematically evaluated and the proposed remedial measues should be

detailed along with budgetary allocations.

37) Measues of socio economic significance and inlluence to the local community proposed to be

provided by the Project Proponent should be indicated. As far as possible, quantitative

dimensions may be given with time frames for implementation.

38) Detailed Environmental Management Plan @MP) to mitigate the environmental impacts

which, should inter-alia include the impacts of change of land use, loss of agdcultural and

grzzing land, if any, occupational health impacts besides other impacts specific to the proposed

Prcject.

39) Public Hearing points €ised and cornmitment ofthe Project Proponent on the same along with

time bound Action Plan with budgetary provisions to implement the sarne should be provided

and also incorporated in the final EI.{EMP Report ofthe Project.

40) Details of litigation pending against the project, if any, with direction /order passed by any

Court ofLaw against the Project should be given.

41) The cost of the Project (capital cost and recuning cost) as well as the cost towards

implementation ofEMP should be clearly spelt out.

42) A Disaster management Plan shall be prepared and included in the EIA,/EMP Report.
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43) Benehts of the Project if the Project is implemented should be spelt out The benefits of the

Project shall clearly indicate environmental, social, economic' employment potential' etc'

44) Besides the above, the below mentioned general points are also to be followed:-

a) Executive Summary ofthe EIA,EMP Report

b) AII documents to be properly referenced with index and continuous page numbering'

c) Where data are presented in the Report especially in Tables, the pe od in which the data

were collected and the sources should be indicated'

d) Project Proponent shall enclose all the analysis/testiog leports of water' air' soil' noise

etc. using the MoEF&CCINABL accredited laboratodes All the original analysis/testing

reports should be available during appraisal of the Project'

e) Where the documents provided arc in a language other than English, an English

translation should be Provided.

1) The Questionnaire for environmental appraisal of mining projects as devised earlier by

the Ministry shall also be filled and submitted.

g) While preparing the EIA report, the instructions for the Proponents and ilstuctions for

the Consultants issued by MoEF&CC vide O.M' No. J- 1 l013i4ll2006JA.11(I) dated 4th

August, 2009, which are available on the website ofthis Ministry, should be followed'

h) Changes, if any made in the basic scope and project pammeters (as submitted in Form-I

and the PFR for securing the TOR) should be brought to the attention of MoEF&CC

with reasons for such changes ard permission should be sought, as the ToR may also

have to be altered. Post Pubtic Hearing changes in saucture and content of the &aft

EIA,EMP (othq than modifications axising out of the P.H. process) will entail

conducting the PH again with the revised documentatiofl.

i) As per the circular no. J-11011/618/201o-tA II(l) dated 30.5.2012, cetified report ofthe

status of compliance of the conditions stipulated in the Environment Clearance for the

existing operations of the project, should be obtained ftom the Regional Office of

Ministry ofEnvironment, Forest and Climate Change, as may be applicable.

i) The EIA report should also include (i) swface plan of the area indicating contours of

main topogaphic featues, dlainage and mining area, (ii) geological maps and sections

and (iii) sections of the mine pit and extemal dumps, if any, clearly showing the land

featues ofthe adjoining area.

-){
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Itr addition to the above. the followins shall be furnished:_

itrcoiDoratins the information on followitrq Doints:

1. Project narne and location (Village, Dist ct, Srate, Indusrrial Estate (ifapplicable).

2. Process description in brief, specifically irdicating the gaseous emission, Iiquid effluent and

solid and hazaf,dous wastes.

3. Measures for mitigating the impact on the envircnment and mode ofdischarge or disposal.

4. Capital cost ofthe project, estimated time ofcompletion.

5. The proponent shall fumish the contour map of the water table detailing the number of wells

located around the site and impacts on the wells due to mining activity.

6. A detailed study ofthe lithology ofthe mining lease area shall be fumished.

7. Details ofvillage map, "A" register and FMB sketch shalt be tumished.

8. Detailed mining closure plan for the proposed project approved by the Geology of Mining

department shall be shall be submifted along with EIA report.

9. Obtain a lette. /certificate from the Assistant Director of Geology and Mining standing that

there is no other MineralVresources like sand in the quarrying area within the approved depth

of mining and below depth of mining and the same shall be fumished in the EIA report.

10. EIA report should strictly follow the Environmental Impact Assessment Guidance Manual for

Mining of Minerals published February 20 1 0.

I l. Detail plan on rehabilitation and r€clamation carried out for the stabilization and restoration of

the mined areas.

12. The EIA study report shall include the sunounding mining activity, ifany.

13. Modeling study for Air, Water and noise shall be caried out in this field and incremental

increase in the above study shall be substantiated with mitigation measures.

14. A study on the geological resources available shall be carried out and reported.

15. A specific study on agriculture & livelihood shall be carried out and reported.

16. Impact of soil erosion, soil physical chemical and biological property changes may be

assumed.

17. Site selected for the project - Nature of land - Agricultural (single/double crop), barren, Govt./

private lard, status ofis acquisition, nearby (in 2-3 km.) water body, population, with in 10km

other indushies, forest , eco-sensitive zones, accessibility, (note - in case of industrial estate

this information may not be necessary)

e---2-
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18. Baseline environmental data - air quality, surface and ground water quality, soil characteristic,

flora and fauna, socio-economic condition ofthe nearby population

19. Identification of hazards in handling, processing and storage of hazardous material and safety

system provided to mitigate the risk.

20. Likely impact ofthe project on air, water, land, flora-t'auna and nearby population

21. Emergency preparedness plan in case ofnatural or in planl emergencies

22. Issues raised during public headng (ifapplicable) and response given

23. CER plan with proposed expenditure.

24. Occupational Health Measures

25. Post project monito ng plan

26. The project proponent shall carry out detailed hydro geological study tlrough

intuitions^ABE f Accredited agencies.

27. A detailed report on the green belt development already undertaken is to be fumished and also

submit the proposal for green belt activities.

28. The proponent shall propose the suitable control measwe to control the fugitive emissions

during the operations ofthe mines.

29. A specific study should include impact on flora & faun4 disturbance to migBtory pattem of

animals.

30. Reserve funds should be earmarked for proper closure plan

31 . A detailed plan on plastic waste management shall be fumished. Further, tl}e proponent should

strictly comply with, Tamil Nadu Govemmeot Order (Ms) No.84 Environment and forests

(EC.2) Department dated 25.06.2018 regarding ban on one time use and throw away plastics

irespective of thickness with effect from 01.01.2019 under Environment (Protection) Act,

1986. In this connection, the project proponent has to furnish the action plan.

Besides the above. the below mentioned seneral points should also be followedr

a. A note confirming compliance of the TOR, with cross referencing of the relevant sections /

pages ofthe EIA report should be provided.

b. A1l documents may be properly referenced with index, page numbers and continuous page

numbering.

c. Where data are presented in the report especially in tables, the pe od in which the data were

collected and the sources should be indicated.
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While preparing the EIA repofi, the instructions for the proponents and instructions for the

consultants issued by MoEF & CC vide O.M. No. J-11013/41/2006-IA.ll (I) dated 4th

August, 2009, which are available on the website ofthis Ministry should also be followed.

The consultants involved in the prepaaation of EIA/EMp report after accreditation with

Quality Council of India (Qcl),4.,lational Accreditatior Board of Education and Training

(-l\'iABET) would need to irclude a ce(ificate in this regard in the ElA,EMp reporrs prepared

by them and data provided by other organizatior/Laboratories including their status of

approvals etc. In this regard circular no F. No.J -ll0l3/j'l/2004-IA-II(I) dated 2,d December,

2009, lSth March 2010, 28n May 2010, 28n June 2010, 3l'r December 2010 & 30s

September 20l l posted on the Ministry's website http://www.moef.nic.in/ may be refered.

. After preparing the EIA (as per the generic structue prescribed in AppendixJll of

the EIA Notification, 2006) covering the above mentioned points, the proponenr will

take further necessary action for obtaining environmental clearance in accordance

with the procedure prescribed under the EIA Notification, 2006.

. The firal EIA report shall be submitted ro rhe SEIAA, Tamil Nadu for obtaining

Environmental Clearance.

. The TORS with public hearing prescribed shall be valid for a period of three years

from the date of issue, for submission of the EIA,/EMP report as per OMNo.J-

I I 0 I 3/4 1/2006-IA-II(l)(part) dated 296 August, 2017.

The Additional Chief Secretary to Government,

Go\,1. ofTamil Nadu. Fort St. George, Chennai - 9

Forests Departrnent,

The Chairman, Central Pollution Contol Board, Parivesh Bhavan,

CBD Cum-Office Complex, East Arjun Nagar, New Delhi I10032.

The Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Control Board,

76, Mount Salai, Guindy, Chennai-600 032.

The APCCF (C), Regional Office, MoEF & CC (SZ),34, HEPC Buildins, 1"& 2'd Floor,

Cathedral Garden Road, Nungambakkam, Chennai -34.

k
Environment &

SEIAA-TN
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5.

6.

'7.

Monitoring Cell, IA Divisioq Ministry ofEnvironment, Forests & CC,

Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi I 10003

The Dist ct Collector, Karur District.

Stock File.
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MINE LAYOUT  PLAN AND LAND  USE PATTERN
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