
வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 
மற்றும்சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
பரப்பளவு – 2.10.50 ஹெக்டேர் 

முதல் ஐந்தாண்டு உற்பத்தித் திறன் 

1,61,587m3சாதாரண கல் மற்றும் 46,548m3 கிராவல் 

(கன மீே்ேரில்)  

ஆழம் – 20 மீே்ேர் BGL (3மீ கிராவல் +17மீே்ேர ்சாதாரண கல்) 

முதல் 5 ஆண்டுகள் 

புல எண் :718 & 720 

வகக - B1 

மாகைல்-B கிைாமம், வாலாஜாபாத் தாலுக்கா, 

காஞ்சிபுைம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு.  

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகை்         சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 

                 
 

     அடிப்பரட ஆய்வு காலம் – பிப்ைவைி 2022 முதல் ஏப்ைல் 2022 வரை 

  

 

 

 

 

 
 

ைிசச்ை்ட்சன் & க்ரூடாஸ் (1972) லிமிடடட். 
(இந்திய அைசு மமற்டகாள்கிறது) 

CERT எண். TC-7742, டபாறியாளைக்ள் 

R&C சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம், சுற்றுசச்ூழல் 
டபாறியியல் ஆய்வகப் பிைிவு, 

1/61, குளக்கரை டதரு, VOC நகை் டமயின் மைாடு, 

அரடயாலம்மபடர்ட, மதுைவாயல், டசன்ரன-

600095 

இரணயதளம்:http://www.rcenvirolab.com 

மின்னஞ்சல்: rcenvirolab@gmail.com 

 

திரு. R. சூர்யா 

த/ஹப.ராமசாமி, 

RKG வளாகம், ரடமஷ் நகர், 
2வது குறுக்குத் ஹதரு, டமற்கு தாம்பரம், 

ஹசன்கன- 600045. 
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குழுமத்தில் பின்வரும் முன்மமொழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனவவ உள்ள 
குவொரிகள் அடடயொளம் கொணப்பட்டு, இந்த EIA & EMP அறிக்டகடயத் 
தயொரிப்பதற்கொக ஆய்வு மெய்யப்பட்டு, எளிதொகப் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கொன தனிப்பட்ட குறியீடுகள் 
மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

முன்ம ொழியப்பட்ட குவொரிகள் 

குறி
யீடு 

உரிம யொளரின் 

மபயர ்

புல. 

எண்கள். 

பரப்பளவு 

(மெக்டடர்) நிமல 

P1 

R. சூரய்ொ, 

த/மப. ரொமெொமி, RKG 

வளொகம், ரவமஷ் நகர,் 

2வது குறுக்குத் மதரு, 

வமற்கு தொம்பரம், 

மென்டன - 600 045. 

718,720 2.10.50 

Lr.எண் மூலம் 

மபறப்பட்ட 

ToR. SEIAA-

TN/F.No.8695/S

EAC/ToR-

1047/2022 

வததி:31.01.202

2 

  ம ொத்த ் 2.10.50  

தற்டபொதுள்ள குவொரிகள் 

குறி
யீடு 

உரிம யொளரின் 

மபயர ்

புல . 

எண்கள். 

பரப்பளவு 

(மெக்டடர்) நிமல 

     

E1 

A. ஆவரொன் 

ெொமுவவல் 

B. த/மப.ஆவரொக்கிய
நொதன், 

C. எண்.15, வெஷொ 

நகர,் 

பூவிரந்்தவல்லி, 

மென்டன - 56 

176/6A,6B,7A, 

7B,7C,9A,9B 
1.83.50 

17.09.2018 

முதல் 

16.09.2023 

வடர 

E2 

M. சுதரெ்ன் 

Pl. எண். 37, பொரவ்தி நகர,் 

3வது மதரு, 

மொடம்பொக்கம், ெ-126 

178/1B2,1C1,1

C2, 1D1,1D2, 

1D4,181/1C1,1

C2,1G1 

3.25.00 

17.09.2018 

முதல் 

16.09.2023 

வடர 

E3 

K.திருமடல 

த/மப. கண்டணயன், 

எண்.52, பிள்டளயொர ்

வகொவில் மதரு, MGR 

நகர,் குன்றத்தூர,் ெ-69. 

174/1A1,175/2 1.50.00 

28.07.2016 

முதல் 

27.07.2021 

வடர 

   6.58.50  

                                  ம ொத்த குழு  அளவு          8.69.00  

ஆதொர ்: i).AD கடித ் – Rc.No.576/Q3/2019, டததி: 23.11.2020 

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

2269 (இ) வததி: 01.07.2016
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குறிப்பு விதிமுமறகள் (ToR) இணக்க ் 

திரு. R.சூர்யொ  

குறிப்பு விதிமுமறகள் (ToR) கடிதஎண்.SEIAA-TN/F.No.8695/SEAC/ToR-

1047/2022டததி 31.01.2022” 

குறிப்பிட்ட நிபந்தமனகள் 

1 சுரங்கத்தின் ஆழதட்த 20மீ இறுதி 

ஆழம் மற்றும் 1,61,587 cu.m அளவு 

ெொதொரண கல்லின் அளடவ ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு கட்டுப்படுத்துதல், 

5மீ உயரம் மகொண்ட சுரங்கத ்

திட்டதத்ின்படி, சுற்றியுள்ள 

பகுதியின் நீரவ்ளவியல் ஆட்சிடயக் 

கருத்தில் மகொண்டு நிடலயொனதொக 

இருப்படத உறுதி மெய்தல். மற்றும் 

பொதுகொப்பொன சுரங்கம். 

ஆம், இணங்கினார.் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டம் TOR பரிந்துரரயின்படி 
பரிந்துரரக்கப்பட்ட இருப்புக்கள் 
மற்றும் ஆழதர்த பூரத்்தி 
செய்யும் வரகயில் 
மாற்றியரமக்கப்பட்டது. 
மாற்றியரமக்கப்பட்ட சுரங்கத ்
திட்ட தகடுகள் இரணப்பு III இல் 
இரணக்கப்பட்டுள்ளன. 

2 15.01.2016 க்கு பிறகு, முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தரகயில் திட்ட 
ஆதரவாளர ்    சுரங்க நடவடிக்ரககரள ஏற்கனவவ 
வமற்சகாண்டிருந்தால், முன்சமாழிபவர/் திட்ட ஆதரவாளர ்
ெம்பந்தப்பட்ட துரற ொரந்்த AD/DD யிடமிருந்து பின்வரும் 
விவரங்கரளப் சபற்று ெமரப்்பிக்க வவண்டும். 

a) AD/DD சுரங்கங்களொல் 

வழங்கப்பட்ட கடடசி பணி 
அனுமதிெ ் சீட்டின் படி, முந்டதய 

சுரங்க செயல்பாட்டின் ஆரம்ப 

மற்றும் நிறுத்த கொலம் என்ன? 

இந்தக் வகள்வி இந்தத ்

திட்டத்திற்குப் மபொருந்தொது 

வமலும் இந்தத் திட்டம் புதிய 

குத்தடகக் குவொரியின் கீழ் 

வருகிறது, சுரங்கெ ்

மெயல்பொடுகளின் ஆரம்பம் 

மற்றும் முடிவுகளின் வரலொறு 

இதற்கு இல்டல. 

b) வதொண்டிமயடுக்கப்பட்ட 

கனிமங்களின் அளவு என்ன? 

இந்தக் வகள்வி இந்தத ்

திட்டத்திற்குப் மபொருந்தொது 

இந்த திட்டம் புதிய குத்தடக 

குவொரியின் கீழ் வருகிறது. 

c) ஒரு வருடத்தில் எடட்ிய அதிகபட்ெ 

உற்பத்தி  என்ன? 

இந்தக் வகள்வி இந்தத ்

திட்டத்திற்குப் மபொருந்தொது 

இந்த திட்டம் புதிய குத்தடக 

குவொரியின் கீழ் வருகிறது. 

d) இதற்க்கு முன்பு அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்க ஆழத்தின் விவரத்ரத 

இந்தக் வகள்வி இந்தத ்

திட்டத்திற்குப் மபொருந்தொது 
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சகாடுக்கவும். இந்த திட்டம் புதிய குத்தடக 

குவொரியின் கீழ் வருகிறது. 

e) முன்பு அடடயப்பட்ட 

உண்டமயொன சுரங்க ஆழத்தின் 

விவரதர்த சகாடுக்கவும். 

இந்தக் வகள்வி இந்தத ்

திட்டத்திற்குப் மபொருந்தொது 

இந்த திட்டம் புதிய குத்தடக 

குவொரியின் கீழ் வருகிறது. 

f) அந்த குதத்ரகப் பகுதிரய 
பயன்படுத்திய நபரின் சபயர ்
என்ன? 

இந்தக் வகள்வி இந்தத ்

திட்டத்திற்குப் மபொருந்தொது 

இந்த திட்டம் புதிய குத்தடக 

குவொரியின் கீழ் வருகிறது. 

g) ஏற்கனவவ, EC மற்றும் CTO 

மபற்றிருந்தொல், அதன் நகல் 

ெமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும். 

இந்தக் வகள்வி இந்தத ்

திட்டத்திற்குப் மபொருந்தொது 

இந்த திட்டம் புதிய குத்தடக 

குவொரியின் கீழ் வருகிறது. 

h) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்தின்படி, சுரங்கம் 

வமற்மகொள்ளப்பட்டதொ? 

இந்தக் வகள்வி இந்தத ்

திட்டத்திற்குப் மபொருந்தொது 

இந்த திட்டம் புதிய குத்தடக 

குவொரியின் கீழ் வருகிறது. 

3 சுரங்க குத்தடக பகுதியின் 

பொடறயியல் பற்றிய விரிவொன 

ஆய்வு அளிக்கப்பட வவண்டும். 

குத்தரக பகுதியின் புவியியல் 
பிரிவு 2.3.1, ப.20 அத்தியாயம் II 

இன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
4 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்தின்படி வழங்கப்பட்ட, 

வபொதுமொன வவலிகள், ஏற்கனவவ 

உள்ள மரங்கடள மீண்டும் நடுதல் 

மற்றும் அருகிலுள்ள குவொரிகள் 

மற்றும் நீரந்ிடலகளுக்கு இடடவய 

உள்ள பொதுகொப்பு தூரம் உட்பட 

சுற்றுப்புறத்தில் பசுடமப் 

பகுதியின் புடகப்படங்கடள 

ஆதரவொளர ்வழங்க வவண்டும். 

ஒப்புக்சகாள்ளப்பட்டு 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

5 1 கிமீ (சுற்றளவு) உள்ள நிலதத்டி நீர ்

உந்தி மற்றும் திறந்தமவளி 
கிணறுகளின் எண்ணிக்டகடய 

விவரிக்கும் நீரம்ட்டத்தின் விளிம்பு 

வடரபடத்டதக் கருத்தில் 

மகொண்டு, மடழக்கொலம் மற்றும் 

பருவமடழ அல்லொத இரண்டு 

கொலங்களிலும் வெகரிக்கப்பட்ட 

நீரம்ட்டத் தரவுகளுடன் திட்ட 

ஆறுகள், குளங்கள், கால்வாய்கள் 

வபான்ற அருகிலுள்ள வமற்பரப்பு 
நீரந்ிரலகள் பற்றிய விவரங்கள் 
ப.53-77 இல் அட்டவரண 3.3 ல் 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 3 

மாதங்களுக்கு (பிப்ரவரி-
ஏப்ரல்,2022) விரிவான 
நீரவ்ளவியல் ஆய்வுகள் 
நடத்தப்பட்டன. இதன் முடிவுகள் 
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ஆதரவொளர ் நீர-்புவியியல் ஆய்டவ 

வமற்மகொள்ள வவண்டும். சுரங்க 

நடவடிக்டகயொல் கிணறுகளில் 

ஏற்படும் பொதிப்புகடள மதிப்பிடும் 

வடகயில் PWD/TWAD. 

அத்தியாயம் III இன் கீழ் பிரிவுகள் 
3.2.5, ப.72-80 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

6 வமற்பரப்பு நீர/்நிலதத்டி நீரின் தரம், 

கொற்றின் தரம், 

வபொக்குவரத்து/வொகன இயக்க 

ஆய்வு உட்பட மண்ணின் தரம் 

தொவரங்கள்/விலங்குகள் 

மதொடரப்ொன சுற்றுெச்ூழல் மற்றும் 

சூழலியல் அளவுருக்களுக்கொன 

அடிப்படடத ் தரடவ 

முன்மமொழிபவர ் அளிக்க 

வவண்டும். 

அத்தியாயம் III இன் கீழ் பிரிவுகள் 
3.1-3.6, ப.52-133 இல் விவரங்கள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. பிரிவு 2.6.2, 

ப.40-42 இல் அத்தியாயம் II இன் 
கீழ் வபாக்குவரத்து விவரங்கள் 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

7 கொற்று மொசுபொடு, நீர ் மொசுபொடு 

மற்றும் சுகொதொர பொதிப்புகள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்படடயில் 

சுற்றுெச்ூழலில் உள்ள அடனத்து 

சுரங்கங்களிலிருந்தும் சுரங்கதத்ொல் 

ஏற்படும் ஒட்டுமமொத்த தொக்க 

ஆய்டவ ஆதரவொளர ்

வமற்மகொள்வொர,் அதன்படி 

சுற்றுெச்ூழல் வமலொண்டம திட்டம் 

தயொரிக்கப்பட வவண்டும். 

கொற்று மொசுபொடு, நீர ் மொசுபொடு 

மற்றும் உடல்நல பொதிப்புகள் 

மதொடரப்ொன ஒட்டுமமொத்த தொக்க 

ஆய்வு முடிவுகள் அத்தியொயம் VII 

இன் கீழ் பிரிவு 7.4,1 ப. 227-228ல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

முடிவுகளின் அடிப்படடயில், 

சுற்றுெச்ூழல் வமலொண்டமத் 
திட்டம் தயொரிக்கப்பட்டு ப. 244-

270 ல் அத்தியொயம் X ன் கீழ் 

வெரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

8 ெமூக-மபொருளொதொர ஆய்வுகள் 

சுரங்க நடவடிக்டகயிலிருந்து 5 கிமீ 

இடடயக மண்டலத்திற்குள் 

வமற்மகொள்ளப்பட வவண்டும். 

ெமூக-மபொருளொதொர ஆய்வுகள் 

வமற்மகொள்ளப்பட்டு அதன் முடிவு 

அத்தியொயம் III இன் கீழ் பிரிவு 3.6, 

ப.134-150 இல் விவொதிக்கப்பட்டது 

9 ஒரு மர ஆய்வு (எண்கள், 

இனங்களின் மபயர,் வயது, விட்டம் 

வபொன்றடவ) வமற்மகொள்ளப்படும்.   

பிரிவுகள் 4.6.2.1-4.6.3, ப.175-179 

அத்தியொயம் IV இன் கீழ், பசுடமப் 

பட்டட வமம்பொட்டு முன்மமொழிவு 

மவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

10 முன்மமொழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கொன விரிவொன சுரங்க 

மூடல் திட்டம் EIA/EMP அறிக்டகயில் 

வெரக்்கப்படும். 

ப.24-37இல் 2.4.3-2.5 பிரிவுகளில் 

சுரங்க மூடல் விவரங்கள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

11 உள்ளூர ் வசிப்பவரக்ளொல் மபொது 

விெொரடணயின் வபொது 

சபாது விொரரணக் 
கூட்டத்திற்குப் பிறகு இறுதி EIA 
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எழுப்பப்படும் அடனத்து 

வகள்விகளும் தீரக்்கப்பட வவண்டும் 

மற்றும் பொதுகொப்பு நடவடிக்டககள் 

அல்லது வமலொண்டமத் திட்டம் 

அதற்வகற்ப திருத்தப்பட்டு, MoEF & 

CC இன் அலுவலக குறிப்பொடண 

மதொடரப்ொக SEIAA/SEAC க்கு 

ெமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும். 

அறிக்ரகயில் இது 
புதுப்பிக்கப்படும். 

12 2016 இன் O.A எண்.186 

(M.A.No.350/2016) மற்றும் O.A 

எண்.200/2016 மற்றும் 

O.A.எண்.580/2016 (M.A.எண்.118212016) 

மற்றும் O.A.எண்.10212017 மற்றும் 

O.A.எண்.404/2016 (M.A.எண். 75812016, 

M.A.எண்.21,2016, M.A.20.எண்.926 . 

ஒப்புக்சகாள்ளப்பட்டு 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

13 திட்டத்டதெ ் சுற்றியுள்ள பசுடமப் 

பகுதியின் வநொக்கம் பறக்கும் 

உமிழ்டவக் டகப்பற்றுவதும், 

அழகியல் வமம்பொட்டிற்கு 

கூடுதலொக உருவொகும் 

இடரெெ்டலக் குடறப்பதும் ஆகும். 

DFO, மொவட்டம்/மொநில 

வவளொண்டமப் 

பல்கடலக்கழகத்துடன் 

கலந்தொவலொசித்து வளொகத்திலும் 

அடதெ ் சுற்றியும் பரந்த 

அளவிலொன உள்நொட்டு தொவர 

இனங்கள் நடப்பட வவண்டும், 

தொவர இனங்கள் அடரத்்தியொன 

விதொனம், வற்றொத பசுடமயொன 

தன்டம, பூரவ்ீக வதொற்றம் மற்றும் 

மபரிய இடல பகுதிகடளக் 

மகொண்டிருக்க வவண்டும். நடுதத்ர 

அளவிலொன மரங்கள் மற்றும் 

புதரக்ளுடன் மொறி மொறி சிறிய 

மரங்கள் நடப்பட வவண்டும். 

மியொவொக்கி முடறயில் நடவு 

மெய்வது, அதொவது மவவ்வவறு 

வடகயொன மரங்கடள மிக 

மநருங்கிய இடடமவளியில் நடுவது 

விரிவொன பசுடமப் பகுதி 

வமம்பொட்டுத ் திட்டம் 

அத்தியொயம் IV இன் கீழ் பிரிவுகள் 

4.6.2.1-4.6.3, ப.176-189 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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முயற்சி மெய்யலொம், இது நல்ல 

பெட்ெ நிறதட்த தரும். மூடப்படும் 

வநரத்தில் மரங்கள் நன்கு 

வளரந்்திருக்கும் வடகயில், சுரங்கப் 

பகுதியின் சுற்றளவில் பசுடமப் 

பகுதிடய உருவொக்க வவண்டும். 

14 திட்ட முன்மமொழிபவர,் GPS 

ஆயதம்தொகுப்புகளுடன் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 

தற்வபொடதய/உதவ்தெ பசுடமப் 

பகுதியின் விவரங்கடளயும், 

சுரங்கப் பகுதிடயெ ் சுற்றி 

குடறந்தபட்ெம் 3 மீ அகலம் வடர 

நடப்பட உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள 

மரங்களின் பட்டியடலயும் 

புடகப்படங்கள்/ஆவணங்களின் 

நகலுடன் வெரத்்து மவளியிட 

வவண்டும். EIA அறிக்டகயில் 

வெரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒப்புக்சகாள்ளப்பட்டு 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

கூடுதல் நிபந்தமனகள் 

1 SEAC இன் பரிந்துடரயின்படி 

மற்றும் முன்மமொழிபவரொல் 

ஏற்றுக்மகொள்ளப்பட்டபடி, 

சுரங்கத்தின் ஆழத்டத 20மீ 

ஆகவும், பசுடமப் பகுதியின் 

அளடவ 1,61,587 கனமீட்டரொகவும் 

ஐந்தொண்டுகளுக்குக் கட்டுப்படுத்தி, 

5மீ உயரம் மகொண்ட 5மீ 

நீரவ்ளவியல் சுற்றியுள்ள பகுதியின் 

ஆடச்ி மற்றும் நிடலயொன மற்றும் 

பொதுகொப்பொன சுரங்கத்டத உறுதி 

மெய்ய. 

ஒப்புக்சகாள்ளப்பட்டு 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

2 MoEF&CC அலுவலக 

குறிப்பொடணயின்படி F.No. 22-

65/2017-IA.III வததி: 30.09.2020, மற்றும் 

20/10/2020 மபொது கலந்தொய்வின் 

வபொது எழுப்பப்படும் கவடலகடள 

முன்மமொழிபவர ்நிவரத்்தி மெய்வொர ்

மற்றும் முன்மமொழியப்பட்ட 

அடனத்து நடவடிக்டககளும் 

ஒப்புக்சகாள்ளப்பட்டு 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
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சுற்றுெச்ூழல் வமலொண்டம 

திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொக 

இருக்கும். 

3. சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீடு 

கொரப்ன் உமிழ்டவ விரிவொக ஆய்வு 

மெய்வதுடன், கரியமில உமிழ்டவத ்

தணிக்க கொரப்ன் மூழ்கிகளின் 

வளரெ்ச்ி மற்றும் மவப்பநிடல 

குடறப்பு உள்ளிட்ட பிற உமிழ்வு 

மற்றும் கொலநிடல தணிப்பு 

நடவடிக்டககளின் கட்டுப்பொடு 

உள்ளிட்ட நடவடிக்டககடள 

பரிந்துடரக்கும். 

உமிழ்வு விவரங்கள் அத்தியொயம் 

IV இன் கீழ் ப.157 இல் பிரிவு 4.4.1.1 

இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

4. சுற்றுெச்ூழல் பொதிப்பு மதிப்பீடு 

பல்லுயிர,் இயற்டக சுற்றுெச்ூழல், 

மண் நுண்ணுயிர ் தொவரங்கள், 

விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் 

விடத வங்கி ஆகியவற்டற ஆய்வு 

மெய்து, இயற்டக சூழடல 

பரொமரிக்க நடவடிக்டக எடுக்க 

வவண்டும். 

சுற்றுெச்ூழல் விவரங்கள் 

அத்தியொயம் III இன் கீழ் பிரிவு 3.5, 

ப.99-135இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

5 குறிப்பிட்ட பகுதியின் நிடலயொன 

வமலொண்டம மற்றும் மபொருடக்ள் 

மற்றும் வெடவகளின் 

ஓட்டத்திற்கொன சுற்றுெச்ூழல் 

அடமப்டப மீட்மடடுப்பதற்கு 

நடவடிக்டக பரிந்துடரக்கப்பட 

வவண்டும். 

ஒப்புக்சகாள்ளப்பட்டு 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

நிமலயொன குறிப்பு விதிமுமறகள் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 

வொரியொன உற்பதத்ி விவரங்கள் 

மகொடுக்கப்பட வவண்டும், 1994 

ஆம் ஆண்டுக்கு முந்டதய எந்த 

ஒரு வருடத்திலும் எட்டப்பட்ட 

அதிகபட்ெ உற்பத்திடய 

மதளிவொகக் குறிப்பிட வவண்டும். 

EIA அறிவிப்பு 1994 நடடமுடறக்கு 

வந்த பிறகு உற்பதத்ியில் ஏவதனும் 

அதிகரிப்பு இருந்ததொ 

என்படதயும் திட்டவட்டமொக 

மபொருந்தொது. 

இது மீறல் வடக திட்டம் அல்ல. 

இந்தத் திட்டம் B1 வடகயின் கீழ் 

வருகிறது (கிளஸ்டர ்நிடல). 
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மதரிவிக்கலொம், w.r.t. 1994 க்கு முன் 

எட்டப்பட்ட அதிகபட்ெ உற்பத்தி. 

2 சுரங்கத்தின் உரிடமயொன 

குத்தடகதொரர ் முன்மமொழிபவர ்

என்படத ஆதரிக்கும் 

ஆவணத்தின் நகல் மகொடுக்கப்பட 

வவண்டும். 

குவொரி அடமக்க 

முன்மமொழியப்பட்ட இடம் பட்டொ 

நிலம்.  இடணப்பு III இல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்துடன் உரிடமயின் 

ஆவணம். 

3 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டம், EIA மற்றும் மபொது 

விெொரடண உட்பட அடனத்து 

ஆவணங்களும் சுரங்க குத்தடக 

பகுதி, உற்பத்தி நிடலகள், கழிவு 

உற்பத்தி மற்றும் அதன் 

வமலொண்டம, சுரங்க 

மதொழில்நுட்பம் வபொன்றவற்றின் 

அடிப்படடயில் ஒன்றுக்மகொன்று 

இணக்கமொக இருக்க வவண்டும் 

மற்றும் குதத்டகதொரரின் 

மபயரில் இருக்க வவண்டும். 

 

ஒப்புக்சகாள்ளப்பட்டு 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

4 சுரங்க குத்தடகப் பகுதியின் 

அடனத்து மூடல ஆயங்களும், 

உயர-்மதளிவுப் படம்/ 

வடொவபொஷீட், வடொவபொகிரொஃபிக் 

ஷீட,் புவியியல் மற்றும் 

அப்பகுதியின் புவியியல் 

ஆகியவற்றில் 

மிடகப்படுதத்ப்பட்டிருக்க 

வவண்டும். முன்மமொழியப்பட்ட 

பகுதியின் அதத்டகய படம் நில 

பயன்பொடு மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் (டமய மற்றும் 

இடடயக மண்டலம்) பிற 

சுற்றுெச்ூழல் அம்ெங்கடள 

மதளிவொகக் கொட்ட வவண்டும். 

மெயற்டகக்வகொள் படங்களில் 

மிடகப்படுதத்ப்பட்ட திட்டப் பகுதி 

ப.18 இல் படம் 2.3 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

வடொவபொஷீட்டில் 

மிடகப்படுதத்ப்பட்ட திட்டப் பகுதி 

படம் 1.3, ப.7 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

1 கிமீ சுற்றளவு மகொண்ட திட்டப் 

பகுதிடயெ ் சுற்றியுள்ள வமற்பரப்பு 

அம்ெங்கள் படம் 2.4 இல் ப.19 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளன. 

10கிமீ சுற்றளவு மகொண்ட திட்டப் 

பகுதியின் புவியியல் வடரபடம் 

படம் 2.6, ப.27 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

10 கிமீ சுற்றளவு மகொண்ட ஆய்வுப் 

பகுதியின் புவியியல் வடரபடம் 

படம் 2.7, ப.28 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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5 ெரவ்வ ஆஃப் இந்தியொ 

வடொவபொஷீட்டில் 1:50,000 அளவில் 

அப்பகுதியின் புவியியல் 

வடரபடம், அப்பகுதியின் நில 

வடிவங்களின் புவியியல், 

தற்வபொதுள்ள கனிமங்கள் மற்றும் 

அப்பகுதியின் சுரங்க வரலொறு, 

முக்கியமொன நீரந்ிடலகள், 

ஓடடகள் மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் 

மண்ணின் பண்புகள் 

ஆகியவற்டறக் குறிக்கும் தகவல் 

வழங்கப்பட வவண்டும். 

10கிமீ சுற்றளவு மகொண்ட திட்டப் 

பகுதியின் புவியியல் வடரபடம் 

படம் 2.6, ப.27 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

10 கிமீ சுற்றளவு மகொண்ட ஆய்வுப் 

பகுதியின் புவியியல் வடரபடம் 

படம் 2.7, ப.28 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

6 சுரங்க நடவடிக்டககளுக்கொக 

முன்மமொழியப்பட்ட நிலதட்தப் 

பற்றிய விவரங்கள், அரசின் நில 

பயன்பொட்டுக் மகொள்டகக்கு 

சுரங்கம் இணங்குகிறதொ என்ற 

தகவலுடன் மகொடுக்கப்பட 

வவண்டும்; சுரங்கத்திற்கொன 

நிலத்டத மொற்றுவதற்கு மொநில 

நில பயன்பொட்டு வொரியம் அல்லது 

ெம்மந்தப்பட்ட அதிகொரியிடம் 

அனுமதி மபற்றிருக்க வவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிடய, 

வருவொய்த்துடற அதிகொரிகளுடன் 

புவியியல் துடற அதிகொரிகள் 

ஆய்வு மெய்து, மொநில அரசின் 

மகொள்டகயின்படி நிலம் 

குவொரிக்கு ஏற்றது என 

கண்டறியப்பட்டது. 

7 முன்மமொழியப்பட்ட நிறுவனம் 

அதன் இயக்குநரக்ள் குழுவொல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நன்கு 

வடரயறுக்கப்பட்ட சுற்றுெச்ூழல் 

மகொள்டகடயக் 

மகொண்டிருக்கிறதொ என்பது 

மதளிவொகக் குறிப்பிடப்பட 

வவண்டும்? அப்படியொனொல், 

சுற்றுெச்ூழல் அல்லது வன 

விதிகள்/நிபந்தடனகடள 

மீறுதல்/விலகல்/ மீறல் 

ஆகியவற்டற கவனத்தில் 

மகொள்ள பரிந்துடரக்கப்பட்ட 

மெயல்பொட்டு 

மெயல்முடற/மெயல்முடறகள் 

பற்றிய விளக்கத்துடன் EIA 

அறிக்டகயில் குறிப்பிடப்படலொம்? 

முன்மமொழிபவர ் சுற்றுெச்ூழல் 

மகொள்டகடய 

வடிவடமத்துள்ளொர.் வமலும் இது 

ப.244-270 இல் அத்தியொயம் X இன் 

கீழ் விவொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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சுற்றுெச்ூழல் பிரெச்ிடனகடளக் 

டகயொள்வதற்கும், EC 

நிபந்தடனகளுக்கு 

இணங்குவடத உறுதி 

மெய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் 

படிநிடல அடமப்பு அல்லது 

நிரவ்ொக உத்தரவு 

வழங்கப்படலொம். நிறுவனத்தின் 

இயக்குநரக்ள் வொரியம் 

மற்றும்/அல்லது பங்குதொரரக்ள் 

அல்லது பங்குதொரரக்ளுக்கு 

இணங்கொதடவ / சுற்றுெச்ூழல் 

விதிமுடறகடள மீறுதல் பற்றி 

புகொரளிக்கும் முடறயும் EIA 

அறிக்டகயில் விவரிக்கப்படலொம். 

8 சுரங்கப் பொதுகொப்பு மதொடரப்ொன 

சிக்கல்கள், நிலதத்டி சுரங்கம் 

மற்றும் திறந்த கொஸ்ட் 

சுரங்கத்தின் வபொது ெொய்வு ஆய்வு, 

மவடிப்பு ஆய்வு வபொன்றடவ 

உட்பட, விரிவொக இருக்க 

வவண்டும். ஒவ்மவொரு 

ெந்தரப்்பத்திலும் 

முன்மமொழியப்பட்ட பொதுகொப்பு 

நடவடிக்டககள் வழங்கப்பட 

வவண்டும். 

இது இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட 

முடறடய உள்ளடக்கிய 

திறந்தமவளி குவொரி 
நடவடிக்டகயொகும். பொடற ஒரு 

கடினமொன, கெச்ிதமொன மற்றும் 

ஒவர மொதிரியொன உடலொக 

இருப்பதொல், மபஞ்சின் உயரம் 

மற்றும் அகலம் 900 மபஞ்ெ ்

வகொணங்களுடன் 5மீ ஆக 

பரொமரிக்கப்படும். 

சுரங்க வமலொளர,் டமன்ஸ் 
ஃவபொரவ்மன் மற்றும் டமனிங் வமட் 

வபொன்ற திறடமயொன நபரக்ளின் 

வமற்பொரட்வயின் கீழ் குவொரி 
நடவடிக்டககள் 

வமற்மகொள்ளப்படும். சுற்றுெச்ூழல் 

அனுமதிடயப் மபற்ற பிறகு, DGMS 

இலிருந்து வதடவயொன 

அனுமதிகள் மபறப்படும். 

9 குத்தடக சுற்றளவில் இருந்து 

சுரங்க குத்தடகடயெ ் சுற்றியுள்ள 

10 கிமீ மண்டலதட்த ஆய்வுப் 

பகுதி உள்ளடக்கும் மற்றும் EIA இல் 

உள்ள கழிவு உருவொக்கம் வபொன்ற 

தரவுகள் சுரங்கம் / குத்தடக 

இந்த ஆய்வுக்கொகக் கருதப்படும் 

ஆய்வுப் பகுதி 10 கிமீ சுற்றளவு 

மகொண்டது மற்றும் EIA 

அறிக்டகயில் உள்ள கழிவு 

உருவொக்கம் வபொன்ற அடனத்துத ்

தரவுகளும் சுரங்கம் / குத்தடகக் 
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கொலத்தின் வொழ்நொள் முழுவதும் 

இருக்க வவண்டும். 

கொலத்திற்கொனது. 

10 வனப்பகுதி, விவெொய நிலம், 

வமய்ெெ்ல் நிலம், வனவிலங்கு 

ெரணொலயம், வதசிய பூங்கொ, 

விலங்கினங்களின் 

இடம்மபயரந்்த பொடதகள், 

நீரந்ிடலகள், மனித 

குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுெச்ூழல் அம்ெங்கடளக் 

குறிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

நிலப் பயன்பொடு குறிப்பிடப்பட 

வவண்டும். சுரங்க குத்தடகப் 

பகுதியின் நில பயன்பொட்டுத ்

திட்டம், மெயல்பொட்டுக்கு 

முந்டதய, மெயல்பொட்டு மற்றும் 

மெயல்பொட்டுக்கு பிந்டதய 

கட்டங்கடள உள்ளடக்கியதொக 

தயொரிக்கப்பட்டு ெமரப்்பிக்கப்பட 

வவண்டும். நிலப்பயன்பொடு 

மொற்றத்தின் தொக்கம் ஏவதனும் 

இருந்தொல் மகொடுக்கப்பட 

வவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் 

பயன்பொடு மற்றும் நிலப்பரப்பு 

முடற ஆகியடவ அத்தியொயம் III 

இன் கீழ் ப.52 – 53 இல் பிரிவு 3.1.1 

இல் விவொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மெயல்பொட்டிற்கு முந்டதய, 

மெயல்பொட்டுக்கு மற்றும் 

மெயல்பொட்டுக்கு பிந்டதய 

கட்டங்கடளக் கொட்டும் திட்டப் 

பகுதியின் நில பயன்பொட்டுத ்

திட்டம், அத்தியொயம் II இன் கீழ் 

அட்டவடண 2.4, ப.20 இல் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

11 சுரங்க குதத்டகக்கு மவளிவய 

உள்ள நிலப்பரப்பின் அளவு, 

சுரங்க குதத்டகயில் இருந்து 

தூரம், அதன் நில பயன்பொடு, R&R 

சிக்கல்கள் ஏவதனும் இருந்தொல், 

நிலத்தின் விவரங்கள் 

மகொடுக்கப்பட வவண்டும். 

மபொருந்தொது. 

இந்த குவொரி மெயல்பொட்டின் 

வபொது எதிரப்ொரக்்கப்படும் 

கழிவுகள் எதுவும் இல்டல. மவட்டி 

எடுக்கப்பட்ட கரடுமுரடொன கல் 

முழுவதும் வதடவப்படும் 

வொடிக்டகயொளரக்ளுக்கு மகொண்டு 

மெல்லப்படும். எனவவ, குதத்டக 

பகுதிக்கு மவளிவய குப்டபகள் 

எதுவும் முன்மமொழியப்படவில்டல. 

12 திட்டப் பகுதியில் வன நிலம் 

ெம்பந்தப்பட்டிருந்தொல், மொநில 

வனத்துடறயில் உள்ள தகுதி 

வொய்ந்த அதிகொரியின் ெொன்றிதழ் 

வழங்கப்பட வவண்டும். 

கொடுகளின் நிடல குறித்து திட்ட 

ஆதரவொளர ் ஏவதனும் முரணொகக் 

மபொருந்தொது. 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதிக்குள் வன நிலம் இல்டல 

மற்றும் உத்வதெ திட்டப் பகுதி 

பட்டொ நிலமொகும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டம் இடணப்பு III இல் 
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கூறினொல், அந்த இடத்டத மொநில 

வனத்துடற அடமெெ்கத்தின் 

பிரொந்திய அலுவலகத்துடன் 

இடணந்து ஆய்வு மெய்து, 

கொடுகளின் நிடலடயக் 

கண்டறியலொம், அதன் 

அடிப்படடயில், இதில் உள்ள 

ெொன்றிதழ் வமவல 

குறிப்பிட்டுள்ளடதப் மபொறுத்து 

மவளியிடப்படும். இதுவபொன்ற 

எல்லொ நிகழ்வுகளிலும், மொநில 

வனத் துடறயின் பிரதிநிதிகள் 

நிபுணர ் மதிப்பீட்டுக் 

குழுக்களுக்கு உதவுவது 

விரும்பத்தக்கதொக இருக்கும். 

இடணக்கப்பட்டுள்ளது. 

13 நிகர தற்வபொடதய மதிப்பு (NPV) 

மற்றும் இழப்பீட்டு கொடு வளரப்்பு 

(CA) டவப்பு உட்பட திட்டத்தில் 

ஈடுபட்டுள்ள உடடந்த பகுதி 

மற்றும் கன்னி வனப்பகுதிக்கொன 

வன அனுமதியின் நிடல 

குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

வனத்துடற அனுமதியின் 

நகடலயும் வழங்க வவண்டும். 

மபொருந்தொது. 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதியில் எந்த வன நிலமும் 

இல்டல. 

14 பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ்

மற்றும் பிற பொரம்பரிய 

வனவொசிகள் (வன உரிடமகடள 

அங்கீகரிதத்ல்) ெட்டம், 2006ன் கீழ் 

வன உரிடமகடள 

அங்கீகரிப்பதன் நடடமுடற 

நிடல குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

மபொருந்தொது. 

இந்த திட்டம் வன உரிடமகள் 

ெட்டம், 2006 அங்கீகொரத்டத 

ஈரக்்கவில்டல. 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 

பகுதிகளில் உள்ள தொவரங்கள், 

வதடவயொன விவரங்களுடன் 

மகொடுக்கப்பட வவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கொப்புக்கொடுகள் இல்டல. 

16 ஆய்வுப் பகுதியின் 

வனவிலங்குகளின் மீது சுரங்கத ்

திட்டத்தின் தொக்கம் மற்றும் 

விவரங்கள் வழங்கப்படுவடதக் 

கண்டறிய ஒரு ஆய்வு மெய்யப்பட 

மபொருந்தொது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 

இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் 

வனவிலங்குகள்/பொதுகொக்கப்பட்ட 

பகுதி எதுவும் இல்டல. 
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வவண்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் 

வவறு ஏவதனும் பொதுகொக்கப்பட்ட 

பகுதியில் உள்ள 

வனவிலங்குகளின் மீதொன 

திட்டத்தின் தொக்கம் மற்றும் 

அதற்வகற்ப, வதடவப்படும் 

விரிவொன தணிப்பு 

நடவடிக்டககள், மெலவு 

தொக்கங்களுடன் உருவொக்கப்பட்டு 

ெமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும். 

17 வதசியப் பூங்கொக்கள், 

ெரணொலயங்கள், உயிரக்்வகொளக் 

கொப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள், ரொம்ெர ் தளம் புலி/ 

யொடனகள் 

கொப்பகங்கள்/(இருக்கும் மற்றும் 

முன்மமொழியப்பட்டடவ), சுரங்கக் 

குத்தடகக்கு 10 கி.மீ.க்குள் 

இருந்தொல், அடவ மதளிவொகக் 

குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

தடலடம வனவிலங்கு கொப்பொளர ்

மூலம். வமவல குறிப்பிடட்ுள்ளபடி 

சுற்றுெச்ூழல் பொதிப்புக்குள்ளொன 

பகுதிகள் அருகொடமயில் 

இருப்பதொல், அத்தடகய 

திட்டங்களுக்குப் மபொருந்தக்கூடிய 

வதடவயொன அனுமதிடய, வதசிய 

வனவிலங்கு வொரியத்தின் 

நிடலக்குழுவில் இருந்து மபற்று, 

அதன் நகல் வழங்கப்பட 

வவண்டும். 

மபொருந்தொது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 

கிமீ சுற்றளவில் வதசியப் 

பூங்கொக்கள், உயிரக்்வகொளக் 

கொப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள் மற்றும் 

புலி/யொடன கொப்பகங்கள் எதுவும் 

இல்டல. 
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18 ஆய்வுப் பகுதி [டமய மண்டலம் 

மற்றும் இடடயக மண்டலம் 

(சுரங்க குத்தடகயின் சுற்றளவில் 

10 கி.மீ. ஆரம்)] பற்றிய விரிவொன 

உயிரியல் ஆய்வு 

வமற்மகொள்ளப்பட வவண்டும். 

தொவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள், 

அழிந்துவரும், உள்ளூர ்மற்றும் RET 

இனங்கள், தனிதத்னியொக, டமய 

மற்றும் இடடயக மண்டலத்திற்கு 

தனித்தனியொக, அத்தடகய 

முதன்டம கள ஆய்வின் 

அடிப்படடயில் வழங்கப்பட 

வவண்டும், இது தற்வபொதுள்ள 

விலங்கினங்களின் 

அட்டவடணடய மதளிவொகக் 

குறிக்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏவதனும் திட்டமிடப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் கொணப்பட்டொல், 

அவற்டறப் பொதுகொப்பதற்கொன 

பட்மெட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

வதடவயொன திட்டமும் மொநில 

வனம் மற்றும் வனவிலங்குத ்

துடறயுடன் கலந்தொவலொசித்து, 

விவரங்கள் அளிக்கப்பட 

வவண்டும். அடத மெயல்படுத்த 

வதடவயொன நிதி ஒதுக்கீடு திட்ட 

மதிப்பின் ஒரு பகுதியொக 

மெய்யப்பட வவண்டும். 

ஒரு விரிவொன உயிரியல் ஆய்வு 

டமய மற்றும் இடடயக 

மண்டலங்களில் 

வமற்மகொள்ளப்பட்டது மற்றும் 

முடிவுகள் அத்தியொயம் III இன் கீழ் 

ப.99-133 இல் உள்ள 3.5 பிரிவில் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

19 'அதிகமொக மொசுபட்டதொக' 

அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகள் அல்லது 

'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீழ் 

வரக்கூடிய திட்டப் பகுதிகள் 

(சுரங்க நடவடிக்டககளுக்கொன 

நீதிமன்றக் கட்டுப்பொடுகடள 

ஈரக்்கும்) ஆகியடவயும் 

குறிப்பிடப்பட வவண்டும், வமலும் 

வதடவப்படும் இடங்களில், 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட 

மபொருந்தொது. 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் 

பகுதியொனது ‘அதிகமொக மொசுபட்ட’ 
பகுதியில் அறிவிக்கப்படவில்டல 

மற்றும் ‘ஆரவல்லி 

மடலதம்தொடரின் கீழ் வரொது. 
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அதிகொரிகளின் அனுமதிெ ்

ெொன்றிதழ்கள், உதவ்தெ சுரங்க 

நடவடிக்டககள் பரிசீலிக்கப்படும் 

வடகயில் SPCB அல்லது மொநில 

சுரங்கத் துடற பொதுகொக்கப்பட 

வவண்டும் மற்றும் வழங்கப்பட 

வவண்டும். 

20 இவதவபொல், கடவலொர 

திட்டங்களுக்கு, CRZ வடரபடம் LTL 

ஐ வடரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஏமென்சிகளில் ஒன்றொல் 

முடறயொக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

HTL, CRZ பகுதி, சுரங்க குத்தடக 

w.r.t CRZ இடம், ெதுப்புநிலங்கள் 

வபொன்ற கடற்கடர அம்ெங்கள், 

ஏவதனும் இருந்தொல், வழங்கப்பட 

வவண்டும். (குறிப்பு: CRZ இன் கீழ் 

வரும் சுரங்கத ் திட்டங்களும் 

ெம்பந்தப்பட்ட கடவலொர மண்டல 

வமலொண்டம ஆடணயத்தின் 

ஒப்புதடலப் மபற வவண்டும்). 

மபொருந்தொது. 

இந்தத் திட்டம் C. R. Z. அறிவிப்பு, 

2018ஐ ஈரக்்கவில்டல. 

21 திட்டத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கொன R&R 

திட்டம்/இழப்பீடு விவரங்கள் (PAP) 

அளிக்கப்பட வவண்டும். R&R 

திட்டத்டதத ் தயொரிக்கும் வபொது, 

மதொடரப்ுடடய மொநில/வதசிய 

மறுவொழ்வு & மீள்குடிவயற்றக் 

மகொள்டகடய பொரட்வயில் 

டவத்திருக்க வவண்டும். SC/ST 

மற்றும் ெமூகதத்ின் பிற 

நலிவடடந்த பிரிவினடரப் 

மபொறுத்தமட்டில், அவரக்ளின் 

வதடவகடள மதிப்பிடுவதற்கு 

குடும்ப வொரியொக ஒரு வதடவ 

அடிப்படடயிலொன மொதிரி 
கணக்மகடுப்பு வமற்மகொள்ளப்பட 

வவண்டும், வமலும் துடறெொர ்

திட்டங்கடள ஒருங்கிடணத்து 

மபொருந்தொது. 

300 மீட்டர ் சுற்றளவில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடியிருப்புகள் 

இல்டல. எனவவ, திட்டத்தொல் 

பொதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கொன R&R 

திட்டம் / இழப்பீடு விவரங்கள் (PAP) 

இந்த திட்டத்திற்கு 

எதிரப்ொரக்்கப்படவில்டல மற்றும் 

மபொருந்தொது. 
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அதற்வகற்ப மெயல் திட்டங்கடள 

தயொரித்து ெமரப்்பிக்க வவண்டும். 

மொநில அரசின் வரி துடறகள். 

சுரங்க குதத்டக பகுதியில் 

அடமந்துள்ள கிரொமங்கள் 

மொற்றப்படுமொ இல்டலயொ 

என்படத மதளிவொக 

மவளிப்படுதத்லொம். 

கிரொமங்கடள மொற்றுவது 

மதொடரப்ொன பிரெெ்டனகள், 

அவற்றின் R&R மற்றும் ெமூக-

மபொருளொதொர அம்ெங்கள் உட்பட, 

அறிக்டகயில் விவொதிக்கப்பட 

வவண்டும். 

22 ஒரு பருவம் (பருவமடழ 

அல்லொதது) [அதொவது. மொரெ்-்வம 

(வகொடட கொலம்); அக்வடொபர-்

டிெம்பர ் (மடழக்கொலத்திற்குப் 

பின்); டிெம்பர-்பிப்ரவரி 
(குளிரக்ொலம்)] CPCB 2009 

அறிவிப்பின்படி சுற்றுப்புற 

கொற்றின் தரம் குறித்த முதன்டம 

அடிப்படடத் தரவு, நீரின் தரம், 

இடரெெ்ல் நிடல, மண் மற்றும் 

தொவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் வெகரிக்கப்பட்டு, 

AAQ மற்றும் பிற தரவுகள் வததி 

வொரியொக ெமரப்்பிக்கப்படும். EIA 

மற்றும் EMP அறிக்டக. தளம் 

ெொரந்்த வொனிடல தரவுகளும் 

வெகரிக்கப்பட வவண்டும். 

கண்கொணிப்பு நிடலயங்களின் 

இருப்பிடம், ஆய்வுப் பகுதி 

முழுவடதயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 

வடகயில் இருக்க வவண்டும் 

மற்றும் முன் வமலொதிக்க கொற்றின் 

திடெ மற்றும் உணரத்ிறன் 

ஏற்பிகளின் இருப்பிடதட்தக் 

கருத்தில் மகொண்டு 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

வழிகொட்டுதல்களின்படி பிப்ரவரி-
ஏப்ரல், 2022 கொலப்பகுதிக்கொன 

அடிப்படடத ் தரவு 

வெகரிக்கப்பட்டது. 

அத்தியொயம் III இன் கீழ் ப. 56-133 

இல் 3.1.6 -3.6 பிரிவுகளில் 

விவரங்கள் வெரக்்கப்பட்டுள்ளன. 
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நியொயப்படுதத் வவண்டும். சுரங்க 

குத்தடகக்கு 500 மீட்டருக்குள் 

குடறந்த பட்ெம் ஒரு 

கண்கொணிப்பு நிடலயமொவது 

இருக்க வவண்டும். PM10 இன் கனிம 

கலடவ, குறிப்பொக இலவெ 

சிலிக்கொவிற்கு, மகொடுக்கப்பட 

வவண்டும். 

23 பகுதியின் கொற்றின் தரத்தில் 

திட்டத்தின் தொக்கதட்த கணிக்க 

கொற்றின் தர மொதிரியொக்கம் 

வமற்மகொள்ளப்பட வவண்டும். இது 

கனிம வபொக்குவரத்துக்கொன 

வொகனங்களின் இயக்கத்தின் 

தொக்கதட்தயும் கணக்கில் 

எடுத்துக்மகொள்ள வவண்டும். 

பயன்படுதத்ப்பட்ட மொதிரியின் 

விவரங்கள் மற்றும் மொடலிங் 

மெய்ய பயன்படுத்தப்படும் 

உள்ளட்ீடு அளவுருக்கள் 

வழங்கப்பட வவண்டும். கொற்றின் 

தர வடரயடறகள், தளத்தின் 

இருப்பிடம், உணரத்ிறன் 

ஏற்பிகளின் இருப்பிடம், ஏவதனும் 

இருந்தொல், இருப்பிடம் 

ஆகியவற்டறத ் மதளிவொகக் 

குறிக்கும் இருப்பிட வடரபடத்தில் 

கொட்டப்படலொம். முன் ஆதிக்கம் 

மெலுத்தும் கொற்றின் திடெடயக் 

கொட்டும் கொற்று வரொெொக்கள் 

வடரபடத்தில் குறிப்பிடப்படலொம். 

AERMOD பொரட்வ 10.2.1 ஐப் 

பயன்படுத்தி மொசுபடுத்தும் GLC 

களின் அதிகரிக்கும் 

கணிப்புக்கொன கொற்றின் தர 

மொதிரியொக்கம் மெய்யப்பட்டது. 

மொதிரி முடிவுகள் அத்தியொயம் IV 

இன் கீழ் ப. 161-165இல் பிரிவு 4.4.1.4 

இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

24 திட்டத்திற்கொன நீர ்வதடவ, அதன் 

இருப்பு மற்றும் ஆதொரம் 

ஆகியடவ வழங்கப்பட வவண்டும். 

விரிவொன நீர ் ெமநிடலயும் 

வழங்கப்பட வவண்டும். 

திட்டத்திற்கொன புதிய நீர ் வதடவ 

குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

இரண்டொம் அத்தியொயத்தின் கீழ் 

ப.42 இல் அட்டவடண 2.17 இல் 

தண்ணீர ் வதடவ விவரங்கள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

25 திட்டத்திற்கொன நீர ்வதடவ, அதன் 

இருப்பு மற்றும் ஆதொரம் 

மபொருந்தொது. 

தூசிடய அடக்குதல், பசுடமப் 
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ஆகியடவ வழங்கப்பட வவண்டும். 

விரிவொன நீர ் ெமநிடலயும் 

வழங்கப்பட வவண்டும். 

திட்டத்திற்கொன புதிய நீர ் வதடவ 

குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

பட்டட வமம்பொடு மற்றும் வீட்டு 

உபவயொகத்திற்கொன நீர,் சுரங்கப் 

பள்ளங்களில் வதங்கியுள்ள 

மடழநீர/்கசிவு நீரிலிருந்து 

மபறப்பட்டு, தினெரி வதடவயின் 

அடிப்படடயில் தண்ணீர ்

வடங்கரக்ள் மூலம் உள்ளூர ்

தண்ணீர ்

விற்படனயொளரக்ளிடமிருந்து 

வொங்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்படனயொளரக்ளிடம் இருந்து 

குடிநீர ்மபறப்படும். 

26 திட்டத்தில் வமற்மகொள்ள 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ்

பொதுகொப்பு நடவடிக்டககள் 

பற்றிய விளக்கம் அளிக்கப்பட 

வவண்டும். திட்டத்தில் 

முன்மமொழியப்பட்டுள்ள மடழநீர ்

வெகரிப்பு பற்றிய விவரங்கள் 

ஏவதனும் இருந்தொல் வழங்கப்பட 

வவண்டும். 

வவடல மெய்யும் குழியின் ஒரு 

பகுதி மடழ மபய்யும் வபொது மடழ 

நீடர வெகரிக்க அனுமதிக்கப்படும். 

இவ்வொறு வெகரிக்கப்படும் நீர,் 

பசுடம மண்டல வளரெ்ச்ிக்கும், 

தூசிடய அடக்குவதற்கும் 

பயன்படுதத்ப்படும். 

வதொண்டப்பட்ட குழிடய மடழ நீர ்

வெகரிப்பு அடமப்பொக மொற்றவும், 

வடரவு பருவதத்ில் திட்ட 

கிரொமத்திற்கு நீர ் வதக்கமொகவும் 

மெயல்பட சுரங்க மூடல் திட்டம் 

தயொரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

27 வமற்பரப்பு மற்றும் நிலதத்டி நீர ்

ஆகிய இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் 

திட்டத்தின் தொக்கம் மதிப்பீடு 

மெய்யப்பட வவண்டும் மற்றும் 

வதடவப்பட்டொல், வதடவயொன 

பொதுகொப்பு நடவடிக்டககள் 

வழங்கப்பட வவண்டும். 

வமற்பரப்பு நீர ்மற்றும் நிலத்தடி நீர ்

உள்ளிட்ட நீர ் சூழலின் தொக்க 

ஆய்வுகள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்டககள் அத்தியொயம் IV 

இன் கீழ் பக்கம் 154-155 இல் பிரிவு 

4.3 இல் விவொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

28 உண்டமயொன 

கண்கொணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்படடயில், வவடல மெய்வது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமொ 

என்பது மதளிவொகக் 

கொட்டப்படலொம். இது ெம்பந்தமொக 

வதடவயொன தரவு மற்றும் 

மபொருந்தொது. 

நிலத்தடி நீர ் மட்டம் நிலதத்டி 

மட்டத்திலிருந்து 40-45 மீ ஆழத்தில் 

கொணப்படுகிறது. குவொரியின் 

இறுதி ஆழம் 20m BGL. எனவவ, 

சுரங்க நடவடிக்டக நிலதத்டி நீர ்

மட்டத்தில் குறுக்கிடொது. நிலத்தடி 
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ஆவணங்கள் வழங்கப்படலொம். 

வவடல நிலதத்டி நீர ்

அட்டவடணயில் குறுக்கிடும் 

பட்ெத்தில், விரிவொன நீர ்புவியியல் 

ஆய்வு வமற்மகொள்ளப்பட்டு 

அறிக்டக ெமரப்்பிக்கப்பட 

வவண்டும். அறிக்டகக்கு இடடவய 

உள்ள நீரந்ிடலகளின் விவரங்கள் 

மற்றும் இந்த நீரந்ிடலகளில் 

சுரங்க நடவடிக்டககளின் தொக்கம் 

ஆகியடவ அடங்கும். நிலத்தடி 

நீருக்கு அடியில் வவடல 

மெய்வதற்கும், நிலதத்டி நீடர 

உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய நிலத்தடி 

நீர ் ஆடணயத்திடம் வதடவயொன 

அனுமதிடயப் மபற்று அதன் நகல் 

வழங்கப்பட வவண்டும். 

நீர ்மட்டம் ஏற்படுவது மதொடரப்ொன 

தரவுகள் அத்தியொயம் III இன் கீழ் 

ப.81 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

29 குத்தடகப் பகுதி வழியொகெ ்

மெல்லும் பருவகொல அல்லது வவறு 

எந்த நீவரொடடயின் விவரங்கள் 

மற்றும் முன்மமொழியப்பட்ட 

மொற்றம் / திடெதிருப்பல், 

ஏவதனும் இருப்பின், அது நீரியல் 

துடறயில் ஏற்படும் தொக்கம் 

ஆகியவற்டறக் மகொண்டு வர 

வவண்டும். 

மபொருந்தொது. 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓடடவயொ, 

பருவகொல அல்லது பிற 

நீரந்ிடலகவளொ மெல்வதில்டல. 

எனவவ, நீரந்ிடலகளில் 

மொற்றம்/திருப்பும் எதுவும் 

எதிரப்ொரக்்கப்படவில்டல. 

30 தளத்தின் உயரம், வவடல 

மெய்யும் ஆழம், நிலத்தடி நீர ்

அட்டவடண வபொன்றடவ. AMSL 

மற்றும் BGL இரண்டிலும் 

வழங்கப்பட வவண்டும். அதற்கொன 

திட்ட வடரபடமும் 

வழங்கப்படலொம். 

திட்டப் பகுதியின் மிக உயரந்்த 

உயரம் 74m AMSL ஆகும். 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 20m BGL 

ஆகும். 

இப்பகுதியில் நீர ்மட்டத்தின் ஆழம் 

40-45m BGL ஆகும். 

31 கொலக்மகடுவுடன் கூடிய 

முற்வபொக்கு பசுடமப் பகுதி 

வமம்பொட்டுத் திட்டம் அட்டவடண 

வடிவில் தயொரிக்கப்பட்டு 

(வநரியல் மற்றும் அளவு கவவரெ், 

தொவர இனங்கள் மற்றும் கொல 

அளவு ஆகியவற்டறக் குறிக்கும்) 

பசுடமப் பகுதி வமம்பொட்டுத ்

திட்டம் அத்தியொயம் IV இன் கீழ் 

ப.175-189 இல் பிரிவுகள் 4.6.1-4.6.3 

இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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மற்றும் ெமரப்்பிக்கப்பட 

வவண்டும், அடத மனதில் டவத்து, 

திட்டதட்தத் மதொடங்கும் வபொது 

அடத முன்னவர மெயல்படுத்த 

வவண்டும். வதொட்டம் மற்றும் 

ஈடுமெய்யும் கொடு வளரப்்பின் 

கட்டம் வொரியொன திட்டம், 

வதொட்டத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி 

மற்றும் நடப்பட வவண்டிய 

இனங்கள் ஆகியவற்டறக் 

குறிக்கும் வடகயில் மதளிவொக 

பட்டியலிடப்பட வவண்டும். 

ஏற்கனவவ நடவு மெய்த 

விவரங்கடள அளிக்க வவண்டும். 

பசுடமப் பகுதிக்கு 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட தொவர 

இனங்கள் அதிக சுற்றுெச்ூழல் 

மதிப்டபக் மகொண்டிருக்க 

வவண்டும் மற்றும் உள்ளூர ்

மற்றும் பூரவ்ீக இனங்கள் மற்றும் 

மொசுபொட்டடத் தொங்கும் இனங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் 

மகொடுக்கப்பட்டு உள்ளூர ்

மக்களுக்கு நல்ல பயன்பொட்டு 

மதிப்பொக இருக்க வவண்டும். 

32 இத்திட்டத்தின் கொரணமொக 

உள்ளூர ் வபொக்குவரத்து 

உள்கட்டடமப்பில் ஏற்படும் 

தொக்கம் சுட்டிக்கொட்டப்பட 

வவண்டும். தற்வபொடதய ெொடல 

வடலயடமப்பில் (திட்டப் 

பகுதிக்கு மவளிவய உள்ளடவ 

உட்பட) திட்டத்தின் விடளவொக 

டிரக் வபொக்குவரத்தில் 

திட்டமிடப்பட்ட அதிகரிப்பு, 

அதிகரிக்கும் சுடமடயக் 

டகயொளும் திறன் உள்ளதொ 

என்படதக் குறிக்கும் வடகயில் 

மெயல்பட வவண்டும். 

உள்கட்டடமப்டப 

IRC வழிகொட்டுதல்கள் 1961 இன் படி 

ஆய்வுப் பகுதியில் 

வபொக்குவரத்தின் தொக்கத்டத 

பகுப்பொய்வு மெய்வதற்கொக 

வபொக்குவரத்து அடரத்்தி 

கணக்மகடுப்பு 

வமற்மகொள்ளப்பட்டது, வமலும் 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 

முன்மமொழியப்பட்ட வபொக்குவரத்து 

கொரணமொக குறிப்பிடத்தக்க 

பொதிப்பு எதுவும் இல்டல என்று 

ஊகிக்கப்படுகிறது. அத்தியொயம் II 

இன் கீழ் ப.58-61 இல் பிரிவு 2.6.2 இல் 

விவரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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வமம்படுத்துவதற்கொன ஏற்பொடு, 

சிந்திக்கப்பட்டொல் (மொநில அரசு 

வபொன்ற பிற நிறுவனங்களொல் 

எடுக்கப்படும் நடவடிக்டக 

உட்பட) உள்ளடக்கப்பட 

வவண்டும். இந்திய ெொடல 

கொங்கிரஸின் 

வழிகொட்டுதல்களின்படி, திட்ட 

ஆதரவொளர ் வபொக்குவரத்தின் 

தொக்கதட்த ஆய்வு மெய்ய 

வவண்டும். 

33 சுரங்கத் மதொழிலொளரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படும் ஆன்டெட் 

தங்குமிடம் மற்றும் வெதிகள் 

பற்றிய விவரங்கள் EIA 

அறிக்டகயில் வெரக்்கப்பட 

வவண்டும். 

குவொரி குத்தடகக்கு வழங்கப்பட்ட 

பிறகு சுரங்கத ்

மதொழிலொளரக்ளுக்கு 

உள்கட்டடமப்பு மற்றும் இதர 

வெதிகள் வழங்கப்படும், வமலும் 

இது அத்தியொயம் II இன் கீழ் ப.61 

இல் பிரிவு 2.6.4 இல் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

34 சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய நிலப் 

பயன்பொடு மற்றும் 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட பகுதிகடள 

(திட்டங்களுடன் மற்றும் 

வபொதுமொன எண்ணிக்டகயிலொன 

பிரிவுகளுடன்) மீட்மடடுத்தல் 

மற்றும் மறுசீரடமத்தல் 

ஆகியடவ EIA அறிக்டகயில் 

மகொடுக்கப்பட வவண்டும். 

கருத்தியல் சுரங்க மூடல் திட்டம் 

அத்தியொயம் II இன் கீழ் ப.31-32& 52-

56 இல் பிரிவுகள் 2.4.3-2.5 இல் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சுரங்க மூடல் திட்டம் என்பது 

இடணப்பு IIIA என 

இடணக்கப்பட்ட 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொகும். 

35 இந்தத் திட்டத்தின் மதொழில்ெொர ்

சுகொதொர பொதிப்புகள் 

எதிரப்ொரக்்கப்பட வவண்டும் 

மற்றும் முன்மமொழியப்பட்ட 

தடுப்பு நடவடிக்டககள் விரிவொக 

விவரிக்கப்பட வவண்டும். வவடல 

வொய்ப்புக்கு முந்டதய மருத்துவ 

பரிவெொதடன மற்றும் கொலமுடற 

மருத்துவ பரிவெொதடன 

அட்டவடண விவரங்கள் EMP இல் 

இடணக்கப்பட வவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதியில் 

திட்டத்தின் மதொழில்ெொர ் சுகொதொர 

பொதிப்புகள் மற்றும் தடுப்பு 

நடவடிக்டககள் பற்றி அத்தியொயம் 

X இன் கீழ் ப.305-328 இல் 10.9-10.9.4 

பிரிவுகளில் விரிவொக 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. 
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முன்மமொழியப்பட்ட வதடவயொன 

வெதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 

குறிப்பிட்ட மதொழில்ெொர ்

சுகொதொரத ் தணிப்பு 

நடவடிக்டககள் விரிவொக 

இருக்கலொம். 

36 இத்திட்டத்தின் மபொது சுகொதொர 

தொக்கங்கள் மற்றும் பொதிப்பு 

மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கொன மதொடரப்ுடடய 

நடவடிக்டககள் முடறயொக 

மதிப்பீடு மெய்யப்பட வவண்டும் 

மற்றும் முன்மமொழியப்பட்ட தீரவ்ு 

நடவடிக்டககள் பட்மெட் 

ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவொக 

விவரிக்கப்பட வவண்டும். 

இந்த திட்டத்தொல் மபொது சுகொதொர 

பொதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ொரக்்கப்படவில்டல. CER 

மற்றும் CSR பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியொயம் VIII இன் கீழ் ப.290-291 

இல் பிரிவு 8.6 மற்றும் 8.7 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

37 திட்ட ஆதரவொளரொல் வழங்க 

முன்மமொழியப்பட்ட உள்ளூர ்

ெமூகத்திற்கு ெமூக-மபொருளொதொர 

முக்கியத்துவம் மற்றும் 

மெல்வொக்கின் நடவடிக்டககள் 

சுட்டிக்கொட்டப்பட வவண்டும். 

முடிந்தவடர, 

மெயல்படுத்துவதற்கொன கொல 

அளவுகளுடன் அளவு 

பரிமொணங்கள் 

மகொடுக்கப்படலொம். 

ஆய்வுப் பகுதியின் ெமூக-

சபாருளாதாரெ ் சூழலில் 
எதிரம்ரறயான தாக்கம் எதுவும் 
எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்ரல.வமலும் 
இந்தத் திட்டம் 24 வபருக்கு 
வநரடியாக வவரலவாய்ப்ரப 
வழங்குவதன் மூலம் ெமூக-

சபாருளாதாரெ ் சூழலுக்கு 
பயனளிக்கும். இது அத்தியாயம் VIII 

இன் கீழ் ப.288 இல் பிரிவு 8.1 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டது. 

38 சுற்றுெச்ூழல் பொதிப்புகடளத ்

தணிக்க விரிவொன சுற்றுெச்ூழல் 

வமலொண்டமத் திட்டம் (EMP), நில 

பயன்பொட்டின் மொற்றம், 

விவெொயம் மற்றும் வமய்ெெ்ல் 

நிலங்களின் இழப்பு, ஏவதனும் 

இருந்தொல், மதொழில்ெொர ் சுகொதொர 

பொதிப்புகள் மற்றும் 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு 

குறிப்பிட்ட பிற பொதிப்புகள் 

ஆகியடவ அடங்கும். 

எதிரப்ொரக்்கப்படும் 

தொக்கங்கடளக் குடறப்பதற்கொன 

திட்டத்திற்கொன விரிவொன 

சுற்றுெச்ூழல் வமலொண்டமத ்

திட்டம் அத்தியொயம் X இன் கீழ் 

ப.244-270 இல் வெரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

 

39 மபொது கருத்துக் வகட்பு புள்ளிகள் 

மற்றும் திட்ட முன்மமொழிபவரின் 

மபொது விெொரடணயின் முடிவுகள் 

இறுதி EIA/EMP அறிக்டகயில் 
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அரப்்பணிப்பு மற்றும் 

கொலக்மகடுவு மெயல் திட்டத்துடன் 

அடத மெயல்படுத்த பட்மெட் 

ஏற்பொடுகள் வழங்கப்பட 

வவண்டும் மற்றும் திட்டத்தின் 

இறுதி EIA/EMP அறிக்டகயில் 

இடணக்கப்பட வவண்டும். 

புதுப்பிக்கப்படும். 

40 திட்டத்திற்கு எதிரொக நிலுடவயில் 

உள்ள வழக்குகளின் விவரங்கள், 

ஏவதனும் இருந்தொல், திட்டத்திற்கு 

எதிரொக ஏவதனும் நீதிமன்றத்தொல் 

இயற்றப்பட்ட வழிகொட்டுதல் / 

உத்தரவுடன் மகொடுக்கப்பட 

வவண்டும். 

இந்தத் திட்டத்திற்கு எதிரொக எந்த 

நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு 

நிலுடவயில் இல்டல. 

41 திட்டத்தின் மெலவு (மூலதன 

மெலவு மற்றும் மதொடர ் மெலவு) 

மற்றும் EMP ஐ 

மெயல்படுத்துவதற்கொன மெலவு 

மதளிவொக குறிப்பிடப்பட 

வவண்டும். 

திட்டெ ்மெலவு ரூ. ரூ. 57,80,600/- 

CER மெலவு ரூ. 1,15,612/- 

முன்மமொழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கொன தற்வபொடதய 

ெந்டத சூழ்நிடலடய கருத்தில் 

மகொண்டு சுற்றுெச்ூழல் பொதுகொப்பு 

நடவடிக்டககடள மெயல்படுத்தும் 

வடகயில் ரூ. 16,59,800/-லட்ெங்கள் 

மூலதனெ ் மெலவு மற்றும் ரூ. Rs. 

6,04,830/-. மதொடரெ்ச்ியொன 

மெலவொக முன்மமொழியப்பட்டது. 

42 வபரிடர ் வமலொண்டமத் திட்டம் 

தயொரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 

அறிக்டகயில் வெரக்்கப்படும். 

வபரிடர ் வமலொண்டம திட்டம் 

பற்றிய விவரங்கள் அத்தியொயம் VII 

இன் கீழ் ப.215-219 இல் 7.3 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

43 திட்டம் மெயல்படுத்தப்பட்டொல், 

திட்டத்தின் பலன்கள் 

விவரிக்கப்பட வவண்டும். 

திட்டத்தின் பலன்கள் 

சுற்றுெச்ூழல், ெமூகம், 

மபொருளொதொரம், வவடல வொய்ப்பு 

வபொன்றவற்டறத ் மதளிவொகக் 

குறிக்கும். 

அத்தியொயம் VIII இன் கீழ் ப.240 – 

243 இல் விவரங்கள் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

44 வமற்கூறியவற்டறத ்தவிர, கீவழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மபொதுவொன 

குறிப்புகளும் பின்பற்றப்பட வவண்டும்: - 

a) EIA/EMP அறிக்டகயின் நிரவ்ொகெ ் தனி புத்தகமாக 
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சுருக்கம் இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 
b) அடனத்து ஆவணங்களும் 

அட்டவடண மற்றும் 

மதொடரெ்ச்ியொன பக்க எண்ணுடன் 

ெரியொகக் குறிப்பிடப்பட 

வவண்டும். 

ஆம். அரனத்து ஆவணங்களும் 
குறியீட்டு மற்றும் சதாடரெ்ச்ியான 
பக்க எண்ணுடன் ெரியாகக் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

c)  அறிக்டகயில் குறிப்பொக 

அட்டவடணகளில் தரவு 

வழங்கப்பட்டொல், தரவு 

வெகரிக்கப்பட்ட கொலம் மற்றும் 

ஆதொரங்கள் குறிப்பிடப்பட 

வவண்டும். 

வெகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 
அட்டவரணகள் மற்றும் 
ஆதாரங்களின் பட்டியல் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

d)  MoEF&CC/NABL அங்கீகொரம் மபற்ற 

ஆய்வகங்கடளப் பயன்படுத்தி 

நீர,் கொற்று, மண், ெத்தம் 

வபொன்றவற்றின் அடனத்து 

பகுப்பொய்வு/வெொதடன 

அறிக்டககடளயும் திட்ட 

ஆதரவொளர ்இடணக்க வவண்டும். 

திட்டத்தின் மதிப்பீட்டின் வபொது 

அடனத்து அெல் 

பகுப்பொய்வு/வெொதடன 

அறிக்டககளும் இருக்க வவண்டும் 

அடிப்பரட கண்காணிப்பு 
அறிக்ரககள் இந்த 
அறிக்ரகயுடன் அத்தியாயம் III 

இல் இரணக்கப்பட்டுள்ளன. 
மதிப்பீட்டின் வபாது இறுதி EIA 

அறிக்ரகயில் அெல் அடிப்பரட 
கண்காணிப்பு அறிக்ரககள் 
ெமரப்்பிக்கப்படும். 

e)  வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் 

ஆங்கிலம் அல்லொத வவறு 

மமொழியில் இருந்தொல், ஆங்கில 

மமொழிமபயரப்்பு வழங்கப்பட 

வவண்டும். 

சபாருந்தாது. 

f)  அடமெெ்கத்தின் முன்னர ்

வகுக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டங்களின் சுற்றுெச்ூழல் 

மதிப்பீட்டிற்கொன வகள்வித்தொளும் 

பூரத்்தி மெய்யப்பட்டு 

ெமரப்்பிக்கப்படும். 

அது இறுதி EIA/EMP அறிக்ரகயுடன் 
இரணக்கப்படும். 

g)  EIA அறிக்டகடயத ் தயொரிக்கும் 

வபொது, MoEF&CC வழங்கிய 

ஆதரவொளரக்ளுக்கொன 

அறிவுறுதத்ல்கள் மற்றும் 

ஆவலொெகரக்ளுக்கொன 

வழிமுடறகள் O.M. எண். J-

11013/41/2006-IA. இந்த 

ஒப்புக்சகாள்ளப்பட்டு 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
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அடமெெ்கத்தின் 

இடணயதளத்தில் கிடடக்கும் 

2009 ஆகஸ்ட் 4 வததியிடட் II(I) 

பின்பற்றப்பட வவண்டும். 

h)  அடிப்படட வநொக்கம் மற்றும் திட்ட 

அளவுருக்களில் ஏவதனும் 

மொற்றங்கள் மெய்யப்பட்டிருந்தொல் 

(படிவம்-I மற்றும் TOR ஐப் 

பொதுகொப்பதற்கொன PFR இல் 

ெமரப்்பிக்கப்பட்டடவ) அத்தடகய 

மொற்றங்களுக்கொன 

கொரணங்களுடன் MoEF&CC இன் 

கவனத்திற்குக் மகொண்டு வரப்பட 

வவண்டும், வமலும் TOR அனுமதி 

மபற வவண்டும். வமலும் 

மொற்றப்பட வவண்டும். வடரவு 

EIA/EMP இன் கட்டடமப்பு மற்றும் 

உள்ளடக்கத்தில் மபொது 

விெொரடணக்குப் பின் ஏற்படும் 

மொற்றங்கள் (P.H. 

மெயல்முடறயிலிருந்து எழும் 

மொற்றங்கள் தவிர) திருதத்ப்பட்ட 

ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் 

நடத்த வவண்டும். 

ஒப்புக்சகாள்ளப்பட்டு 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

i)  சுற்றறிக்டகயின்படி எண். J-

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

திட்டத்தின் தற்வபொடதய 

மெயல்பொடுகளுக்கொன 

சுற்றுெச்ூழல் அனுமதியில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தடனகளின் இணக்க நிடல 

குறிதத் ெொன்றளிக்கப்பட்ட 

அறிக்டக, சுற்றுெச்ூழல், வனம் 

மற்றும் கொலநிடல மொற்ற 

அடமெெ்கத்தின் பிரொந்திய 

அலுவலகத்திலிருந்து மபறப்பட 

வவண்டும், மபொருந்தக்கூடியதொக 

இருக்கலொம். 

சபாருந்தாது. 

j)  EIA அறிக்டகயில் (i) முக்கிய 

நிலப்பரப்பு அம்ெங்கள், வடிகொல் 

மற்றும் சுரங்கப் பகுதி, (ii) 

புவியியல் வடரபடங்கள் மற்றும் 

வமற்பரப்புத் திட்டம் படம் 2.8 இல் 
ப.29 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
புவியியல் படம் 2.9 இல் ப.30 இல் 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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பிரிவுகள் மற்றும் (iii) சுரங்கக் 

குழியின் பகுதிகள் மற்றும் 

மவளிப்புறக் குப்டபகள், ஏவதனும் 

இருந்தொல், மதளிவொகக் 

குறிப்பிடும் பகுதியின் 

வமற்பரப்புத் திட்டமும் இருக்க 

வவண்டும். அருகிலுள்ள பகுதியின் 

நில அம்ெங்கடளக் கொட்டுகிறது. 

மூடல் திட்டம் படம் 2.12-2.13 இல் 
ப.33-36இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ப ொருளடக்கம் 

வ.எண். தலை ்பு 
 க்கம் 

எண். 

I அறிமுகம் 1-12 

1.0 முன்னுரர 1 

1.1 அறிக்ரகயின் வநாக்கம் 2 

1.2 திட்ட முன்ம ொழிபவரின் விவவங்கள் 4 

 1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 4 

1.3.1 சுரங்க திட்டத்தின் இடம் 5 

1.4 சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி 8 

1.4.1  திரரயிடல் 8 

1.4.2 வநாக்கங்கள் 9 

1.4.3 சபாது மக்கள் ஆவலாெரன 9 

1.4.4 மதிப்பீடு 9 

1.5 குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) 10 

1.6 சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி பிந்ரதய கண்காணிப்பு 10 

1.7 
சுற்றுெச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆவணத்தின் 

சபாதுவான அரமப்பு 
10 

1.8  ஆய்வின் வநாக்கம் 11 

1.8.1 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து 

ஒழுங்குமுரற இணக்கம் & சபாருந்தக்கூடிய 

ெட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 
12 

II திட்ட விளக்கம் 13-46 

2.0 சபாது அறிமுகம் 13 

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 13 

2.1.1 திட்டத்தின் இருப்பிட விவரங்கள் 14 

2.1.2 செயல்பாட்டின் அளவு 15 

2.2 திட்டப் பகுதி 20 

2.3 காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் பிராந்திய புவியியல் 20 

2.3.1 உள்ளூர ்புவியியல் & புவியியல் 22 

2.4 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 22 

2.4.1 கழிவுகரள அகற்றுதல் 23 
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2.4.2 
கருத்தியல் சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்க மூடல் 

திட்டம் 
23 

2.4.3 சுரங்க மூடல் 24 

2.4.4 
சுரங்க வடிவரமப்பு சுரங்க மூடல் திட்டமிடல் & 

விருப்பங்கள் பரிசீலரனகள் 
25 

2.4.5 சுரங்க பிந்ரதய மூடல் கண்காணிப்பு 36 

2.5 சுரங்க முரற 37 

2.5.1 துரளயிடல் மற்றும் சவடிதத்ல் 38 

2.5.1.1 சவடிசபாருடக்ளின் வரக 38 

2.5.1.2 சவடிசபாருடக்ளின் வெமிப்பு 38 

2.5.2 இயந்திரமயமாக்கலின் அளவு 39 

2.6 சபாது அம்ெங்கள் 39 

2.6.1 வடிகால் முரற 39 

2.6.2 வபாக்குவரத்து அடரத்்தி 40 

2.6.3 கனிமப் பயன் மற்றும் செயலாக்கம் 42 

2.6.4 தற்வபாதுள்ள உள்கட்டரமப்புகள் 42 

2.7 திட்ட வதரவகள் 42 

2.7.1 தண்ணீர ்வதரவ 42 

2.7.2 ெக்தி மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்பு வதரவகள் 44 

2.7.3 எரிசபாருள் வதரவ 44 

2.7.4 திட்ட செலவு 45 

2.7.5 வவரலவாய்ப்பு  45 

2.8 திட்ட அமலாக்க அட்டவரண 45 

III சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 47-150 

3.0 சபாது 47 

3.1 நிலெ ்சூழல் 52 

3.1.1 நில பயன்பாடு/ நிலப்பரப்பு 52 

3.1.2 நிலப்பரப்பு 53 

3.1.3 பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 53 

3.1.4 நில நிலநடுக்க உணரத்ிறன் 53 

3.1.5 ஆய்வு பகுதியில் சுற்றுெச்ூழல் அம்ெங்கள் 53 

3.1.6 மண் சூழல் 56 

3.1.6.1 ஆய்வு முரற 57 

3.1.6.2 மண் பரிவொதரன முடிவுகள் 58 

3.1.6.3 முடிவுகள் மற்றும் கலந்துரரயாடல் 58 

3.2 நீர ்சூழல் 64 

3.2.1 வமற்பரப்பு நீர ்ஆதாரங்கள் 64 
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3.2.2 நிலத்தடி நீர ்வளங்கள் 64 

3.2.3 ஆய்வு முரற 64 

3.2.4 முடிவுகள் மற்றும் கலந்துரரயாடல் 68 

3.2.4.1 வமற்பரப்பு நீர ் 68 

3.2.4.2 நிலத்தடி நீர ் 72 

3.2.5 நீரந்ிரல ஆய்வுகள் 72 

3.2.5.1 நிலத்தடி நீர ்நிரல மற்றும் ஓட்டம் திரெ 72 

3.2.5.2 மின் எதிரப்்பாற்றல் விொரரண 78 

3.2.5.3 முரற மற்றும் தரவு ரகயகப்படுதத்ல் 78 

3.2.5.4 தரவு வழங்கல் 79 

3.2.5.5 புவி இயற்பியல் தரவு விளக்கம் 81 

3.3 காற்று சூழல் 81 
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மக்கள்சதாரக 
137-140 

3.29 
ஆய்வு பகுதியில் தகவல் சதாடரப்்பு மற்றும் 

வபாக்குவரத்து வெதிகள் 
141-145 

3.30 ஆய்வு பகுதியில் உள்ள மற்ற  வெதிகள் 146-148 

4.1 தண்ணீர ்வதரவகள் 155 

4.2 
ஒட்டுசமாத்த சுரங்கத்திலிருந்து உமிழ்வு 

விகிதத்திற்கான அனுபவ சூத்திரம் 
158 

4.3 மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 159 

4.4 PM2.5 இன் அதிகரிப்பு & விரளவு GLC 161 

4.5 PM10 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 164 

4.6 SO2 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 164 

4.7 NOX இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விரளவு GLC GLC 165 

4.8 
இயந்திரங்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் 

செயல்பாடு மற்றும் ஒலி நிரல 
169 

4.9 
கணிக்கப்பட்ட ெத்தம் அதிகரிக்கும் 

மதிப்புகள் 
170 

4.10 
பிளாஸ்டிங் காரணமாக கணிக்கப்பட்ட PPV 

மதிப்புகள் 
173 

4.11 
பசுரம பகுதி  வமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான 

பரிந்துரரக்கப்பட்ட இனங்கள் 
181-182 

4.12 பசுரம பகுதி  வமம்பாட்டுத் திட்டம் 188 

4.13 
பசுரம பகுதி  வமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான 

நிதி நிரல 
188-189 

4.1 4 சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 191-192 

4.15 உயிரியல் வளங்களுக்கான தாக்க மதிப்பீடு 193 

6.1 
முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 

செயல்படுத்தல் அட்டவரண 
205 

6.2 

முன்சமாழியப்பட்ட குவாரிக்கான 

முன்சமாழியப்பட்ட கண்காணிப்பு 

அட்டவரண ECக்குப் பின் 

206 

6.3 சுற்றுெச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்செட் 207 

7.1 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான இடர ்

மதிப்பீடு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ரககள் 

 

210-215 

7.2 
அவெர நிரலக்கான முன்சமாழியப்பட்ட 

குழுக்கள் 217 



xxxvii 

 

7.3 
சவவ்வவறு இடங்களில் தீரய அரணக்கும் 

கருவிகள் 

 

220 

7.4 
500-மீட்டர ்சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 

பட்டியல் 
222 

7.5 
முன்சமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தின் முக்கிய 

அம்ெங்கள் -P1 
223-224 

7.6 
தற்வபாதுள்ள குவாரியின் முக்கிய அம்ெங்கள் 

-E1 
224-225 

7.7 
தற்வபாதுள்ள குவாரியின் முக்கிய அம்ெங்கள் 

-E2 
225-226 

7.8 
தற்வபாதுள்ள குவாரியின் முக்கிய அம்ெங்கள் 

-E3 
226 

7.9 
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அத்தியாயம் I 

அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிலலயான வளரச்ச்ிலய 

உறுதி சசய்வதற்கான மமலாண்லமக் கருவியாகும், மமலும் இது ஒரு 

சசயல்திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் சபாருளாதார தாக்கங்கலள 

முடிசவடுப்பதற்கு முன் கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிசவடுக்கும் 

கருவியாகும், இது எந்தசவாரு திட்டதத்ிற்கும் சபாருத்தமான முடிவுகலள 

எடுப்பதில் முடிசவடுப்பவரக்லள வழிநடத்துகிறது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்லம மற்றும் பாதகமான விலளவுகலள 

முலறயாக ஆய்வு சசய்கிறது மற்றும் திட்ட வடிவலமப்பின் மபாது இந்த 

தாக்கங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்ளப்படுவலத உறுதி சசய்கிறது. இது 

சமூகப் பங்மகற்பு, தகவல், முடிசவடுப்பவரக்லள ஊக்குவிப்பதன் மூலம் 

முரண்கலள  குலறக்கிறது மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த திட்டத்திற்கான 

அடிதத்ளத்லத உருவாக்க உதவுகிறது.  

MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் படி குழுமம் பகுதி கணக்கிடப்பட்டது. 

2269(E) மததியிட்ட 1 ஜூலல 2016. இந்த சதாகுப்பு 8.69.0 செக்மடர ்பரப்பளவில் 

மாகரல் பி கிராமம், வாலாஜாபாத் தாலுக்கா, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மற்றும் 

தமிழ்நாடு மாநிலம்  P1 என குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் 

மற்றும் ஏற்கனமவ உள்ள 3 திட்டங்கலளக் சகாண்டுள்ளது. 

SEIAA-TN/F.No.8695/SEAC/ToR-1047/2022-க்கு இணங்க விரிவான 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்லகலயத் தயாரிப்பதற்காக 

பிப்ரவரி 2022 முதல் ஏப்ரல் 2022 வலரயிலான காலப்பகுதிக்கான அடிப்பலட 

சுற்றுசச்ூழல் தரவு மசகரிக்கப்பட்டது. 2022 – முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு 

திரு.R.சூரய்ா. 

இவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்ட அறிக்லகயானது, முன்சமாழியப்பட்ட 

1திட்டங்கள் மற்றும் தற்மபாதுள்ள 3 திட்டங்கள் மற்றும் அந்த திட்டங்களின் 

பாதகமான தாக்கங்கலளக் குலறப்பதற்கான விரிவான சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்லமத் திட்டம் (EMP) ஆகியவற்றின் ஒட்டுசமாதத் தாக்கங்கலளப் 

பற்றி விவாதிக்கிறது. 
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1.1 அறிக்ரகயின் ந ாக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துலற அலமசச்கம், அரசு. இந்தியாவின், 

அதன் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பின் மூலம் S.O. 14 சசப்டம்பர ்2006 

இன் 1533(E) மற்றும் வரத்்தமானி அறிவிப்பின்படி அதன் அடுத்தடுதத் 

திருத்தங்கள் எஸ்.ஓ. 14 ஆகஸ்ட் 2018 இன் 3977 (E) சுரங்கத் திட்டங்கலள 

இரண்டு வலககளாக வலகப்படுத்தியுள்ளது, அதாவது A (> 100 செக்மடர)் 

மற்றும் B (≤ 100 செக்மடர)்.  

மதசிய பசுலமத் தீரப்்பாயம் 04.09.2018 & 13.09.2018 மததியிட்ட உத்தரவு, , 

புது தில்லியில் ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் MoEF & 

CC அலுவலக குறிப்பாலண எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) மததியிட்ட 12.12.2018, 

B1 பிரிவில் வரும் அலனத்து திட்டப் பகுதிகளுக்கும் EIA மற்றும் EMP இன் 

விரிவான அறிக்லக மதலவ என்று கூறுகிறது. SEAC/SEIAA ஆல் 

மதிப்பிடப்பட்டது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிவிப்பின் 

அடிப்பலடயில், 2006, முன்சமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் "B1" என 

வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிக்ரகயின் ந ாக்கம்: 

o முன்சமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் இருந்து 500 மீட்டர ் சுற்றளவில் உள்ள 

திட்டங்களின் விலளவாக சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் பாதிப்புகலள 

விவரிக்கவும், கணக்கிடவும் 

o பாதகமான சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கலளக் குலறப்பதற்கான தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள வழங்குதல் 

1.2 திட்டம் மற்றும் திட்ட ஆதைவாளைின் அரடயாளம் 

அட்டவரை 1.1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தின் முக்கிய 
அம்சங்கள்  

திட்டத்தின் சபயர ்
திரு.R.சூரய்ா- சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரி 
புல எண் 718 மற்றும் 720 

அளவு 2.10.50 செக்மடர ்

நில வலக பட்டா நிலம் 

கிராமம் மற்றும் 
மாவட்டம் 

மாகரல் B கிராமம், வாலாஜாபாத் வட்டம், 

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம்
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படம் 1.1 500 மீட்டை ்சுற்றளவிற்குள் குவாைிகளின் மதாகுப்ரபக் காட்டும் மசயற்ரகக்நகாள் படம் 
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அட்டவரை 1.2 திட்ட முன்மமாழிபவைின் விவைங்கள் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

 முன்சமாழியப்பட்ட இரண்டு திட்டங்களும் திறந்த வளரப்்பு சுரங்க 

முலறலயப் பின்பற்றும். சவடிப்பின் மபாது ஜாக் மெமர ் துலளயிடுதல் 

மற்றும் குழம்பு சவடிமருந்துகலளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 5 மீ உயரமும் 5 

மீ அகலமும் சகாண்ட சபஞ்லச நிறுவுவதன் மூலம் குவாரி சசயல்பாடு 

சதாடங்கும். பாலற உலடக்கும் கருவிகள், லெட்ராலிக் மதாண்டும் 

இயந்திரம் மற்றும் டிப்பரக்ள் ஏற்றுவதற்கும் மபாக்குவரத்துக்கும் 

பயன்படுதத்ப்படும். 

அட்டவரை 1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம்  
குவாரியின் சபயர ்

திரு. R.சூை்யா- சாதாைை கல் மற்றும் கிைாவல் 

குவாைி. 
வலரபடத்தாள். 57 P/10 

திட்ட தள லமயத்தின் 

புவியியல் 

ஒருங்கிலணப்பு 

அட்சமரலக: 12°43'51.29"N, தீரக்்கமரலக: 79°43'32.67"E 

மிக உயரந்்த உயரம்               74 மீட்டர ்சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து மமல் 

சுரங்கத்தின் 

முன்சமாழியப்பட்ட 

ஆழம் 

20 மீட்டர ்தலரமட்டத்தின் கீழ் (3 மீட்டர ்கிராவல் + 17 

மீட்டர ்சாதாரண கல்) முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கு 

புவியியல் வளங்கள் 

சாதாரண கல் 

(கன மீட்டர)் 
கிராவல் (கன மீட்டர)் 

3,57,510 63,090 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

சாதாரண கல் 

(கன மீட்டர)் 
கிராவல் (கன மீட்டர)் 

1,61,587 

46,548 5 ஆண்டுகளுக்கு 

உற்பத்தி 
1,61,587 

தற்மபாதுள்ள குழி அளவு இல்லல 

இறுதி குழி பரிமாணம் 216 மீட்டர ்(L) x 81 மீட்டர ்(W) x 25 மீட்டர ்(D) 

சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 
40-45 மீட்டர ்தலரமட்டத்தின் கீழ் 

திட்ட உைிரமயாளை் மபயை ் திரு.R. சூை்யா 

முகவரி 

த/சப ராமசாமி, 

R.K.G வளாகம், ரமமஷ் நகர,் 

2வது குறுக்குத் சதரு, மமற்கு தாம்பரம், 

சசன்லன- 600045. 

லகமபசி 9080986079 

நிலல உரிலமயாளர ்
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சுரங்க முலற 

ஓப்பன்காஸ்ட் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் சவடித்தல் ஆகியவற்லற 
உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

குத்தலக பகுதி சதன்மமற்கு மநாக்கி சமன்லமயான 
சாய்வுடன் கிட்டத்தட்ட சவற்று நிலப்பரப்லபக் 
காட்டுகிறது.இப்பகுதியின் சராசரி உயரம் சராசரி 
கடல் மட்டத்திலிருந்து 74 மீட்டர ்

இயந்திரங்கள் 

முன்சமாழியப்பட்டன 

ஜாக் மெமர ் 3 

கம்ப்ரசர ் 1  

ராக் பிமரக்கருடன் 
லெட்ராலிக் மதாண்டும் 
இயந்திரம் 

1  

டிப்பரக்ள் 2 

சவடிக்கும் முலற 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல்கலள அகற்றுவதற்கு 
ஆழமற்ற துலளகலள உள்ளடக்கிய 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிக்கும் முலற பயன்படுத்த 
பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. 

உத்மதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
24 நபரக்ள் 

திட்ட சசலவு ரூ.57,80,600/- 

CER சசலவு @ திட்டச ்

சசலவில் 2% 
ரூ. 1,15,612/- 

 

 

 

ஏரிகள்/நீரத்்மதக்கங்கள்/ 

அலணகள் / ஓலடகள் / 

ஆறுகள் 

  

ஏரி 0.84 கிமீ வடக்கு 

சுருட்டல் ஏரி 0.93 கிமீ வடக்கு 

ஏரி 1.03 கிமீ வடமமற்கு 

சீதலபாக்கம் ஏரி 0.93 கிமீ கிழக்கு 

சின்ன ஏலசம்சரி ஏரி 2.17 கிமீசதன்மமற்கு 

மாமண்டூர ்குளம் 6.60 கிமீ வடமமற்கு 

சசய்யாறு ஆறு 3.18 கிமீ சதன்கிழக்கு 

பசுலம அரண் வளரச்ச்ி 

திட்டம் 

10640மீ2 பரப்பளவில் 7.5 மீட்டர,் 10 மீட்டர ் மற்றும் 50 

மீட்டர ் பாதுகாப்பு மண்டலங்களில் 1182 மரங்கள் 
நடப்படும். 

முன்சமாழியப்பட்ட நீர ்

மதலவ 
5.125 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 
சுருட்டல் 1.0கிமீ வடகிழக்கு 

சின்ன ஏலசம்சரி 1.7கிமீ- சதன்மமற்கு 

1.3.1 சுைங்க திட்டத்தின் இடம் 

முன்சமாழியப்பட்ட அலனத்து குவாரி திட்டங்களும் மாகரல்-B 

கிராமம், வாலாஜாபாத் தாலுகா மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அடங்கும். 

திட்டப் பகுதி மதுலரக்கு வடக்மக சுமார ் 13 கிமீ சதாலலவிலும், 

உத்திரமமரூரில் இருந்து சதற்மக 12.5 கிமீ சதாலலவிலும், மாகரல்-B 

கிராமத்திற்கு சதன்கிழக்மக 2 கிமீ சதாலலவிலும் அலமந்துள்ளது. 
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படம் 1.3 புவி-குறிப்பிடப்பட்ட நடாநபாஷீட் 10 கிமீ சுற்றளவில் முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்ரதக் 
காட்டுகிறது 
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1.4 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி: 
திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி சசயல்முலற நான்கு 

நிலலகலளக் சகாண்டிருக்கும். இந்த நிலலகள் வரிலசயாக கீமழ 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: - 

❖ திலரயிடல், 

❖ மநாக்குதல்  

❖ சபாது ஆமலாசலன  

❖   மதிப்பீடு 

1.4.1 திரையிடல் 

திலரயிடல் என்பது சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு சசயல்முலறயின் 

முதல் கட்டமாகும். திலரயிடல் கட்டதத்ின் மபாது, திட்ட முன்சமாழிபவர ்

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஐ நடத்த மவண்டுமா இல்லலயா என்பலத 

மாநில நிபுணர ் மதிப்பீட்டுக் குழு (SEAC) முடிவு சசய்யும். கீமழ 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி திட்ட உரிலமயாளர ் சபரும்பாலும் குறிப்பிட்ட 

நலடமுலறகலளப் பின்பற்ற மவண்டும். 

❖ திட்ட உரிலமயாளர ் 18.12.2019 அன்று சாதாரண கல் குவாரி குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்தார.் 

❖ துல்லியமான பகுதி தகவல்சதாடரப்ு கடிதம், புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கத்துலற,காஞ்சிபுரம்மாவட்டம்,576/Q3/19(சுரங்கங்கள் மததி 20.08.2020 

உதவி இயக்குநர ்அவரக்ளால் வழங்கப்பட்டது. 

❖ சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் 

தயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் இலண இயக்குநர/்உதவி இயக்குநர ் (i/c), 

புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலற, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், 

எண்.576/Q3/2019/சுரங்கங்கள், நாள்:23.11.2020. 

❖ மதசிய பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் O.A.., இயற்றிய 04.09.2018 & 

13.09.2018 மததியிடட் உத்தரவின்படி முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் “P1” 

வலகயின் கீழ் வருவதால். 2018 இன் எண். 173 &   2016 இன் எண். 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண எண். 11011/175/2018-IA-II (M) மததியிட்ட 

12.12.2018, முன்சமாழிபவர ் ஆன்லலனில் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்காக 

ToRக்கு விண்ணப்பித்தார,் முன்சமாழிவு எண். SIA/TN / MIN/65370/2021, மததி: 

03.08.2021. 
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❖ ToR முன்சமாழிவு SEIAA-TN அலுவலகத்தில் சமரப்்பிக்கப்பட்டது, ஒப்புதல    

எண். SEIAA-TN/ F.No. 8695 /2021, மததி 06.08.2021. 

 1.4.2 ந ாக்கங்கள் 

திட்டப் பகுதி உட்பட, சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு எல்லலகலள 

அலமப்பதால், மநாக்குதல்  முக்கியமானது; இது EIA என்ன உள்ளடக்கியது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு எவ்வாறு ஒன்றாக இலணப்பது என்பது 

குறிப்பு விதிமுலறகளின் (TOR) படி நிறுவுகிறது. எது மதலவ, எது 

சபாருதத்மற்றது என்பலதத் மதரந்்சதடுக்கவும் இது உதவுகிறது, மமலும் இது 

முழு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு சசயல்முலறக்கும் ஒரு மவலலத ்

திட்டமாகச ் சசயல்படுகிறது. மநாக்குதல் கட்டத்தில் மசகரிக்கப்பட்ட 

தகவல்கள் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு இன் அடுத்த படிகளில் 

பயன்படுதத்ப்படும். மநாக்குதல் கட்டத்திற்குச ் சசல்வதற்கு முன், 

உரிலமயாளரக்ள் கீமழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி பின்வரும் 

நலடமுலறகலளச ்சசய்ய மவண்டும். 

திட்ட உைிரமயாளை்  

o இந்த முன்சமாழிவு 08.10.2021 அன்று நலடசபற்ற 237வது SEAC 

கூட்டத்தில் லவக்கப்பட்டது மற்றும் குழுவானது ToR ஐ வழங்க 

பரிந்துலரத்தது. 

o இந்த முன்சமாழிவு 24.01.2022&25.01.2022 அன்று நலடசபற்ற 481வது 

SEIAA கூட்டத்தில் பரிசீலிக்கப்பட்டு, SEIAA-TN/F.No.8695/SEAC/ToR-

1047/2022 மததி:31.01.2022 என்ற கடிதத்தில் ToR வழங்கப்பட்டது. 

  1.4.3 மபாது மக்கள் ஆநலாசரன 

EIA/EMP அறிக்லகயின் இந்த வலரமவாடு விண்ணப்பம் தமிழ்நாடு 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்சசயலரிடம் முலறயாக, 

மநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் சவளிப்பலடயான முலறயில் சபாது 

விசாரலணலய நடத்துவதற்காக சமரப்்பிக்கப்படுகிறது. மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாலமயில் உள்ளது. 

 1.4.4 மதிப்பீடு 

        மதிப்பீடு குறிக்கிறது விண்ணப்பத்தின் மாநில நிபுணர ்

மதிப்பீட்டுக் குழுவின் (SEAC) விரிவான ஆய்வு மற்றும் இறுதி சுற்றுசச்ூழல் 
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தாக்க மதிப்பீடு / சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லம திட்டம் (EIA&EMP) மபான்ற பிற 

ஆவணங்கள் அறிக்லக, விலளவு சபாது மக்கள் ஆமலாசலனகள் உட்பட 

சபாது விசாரலண சுற்றுசச்ூழலுக்கான அனுமதிலய வழங்குவதற்காக 

சம்பந்தப்பட்ட ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்திடம் முன்சமாழிபவரால் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட நடவடிக்லககள். 

பின்வரும் குறிப்புகலளப் பயன்படுத்தி அறிக்லக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது: 

❖ கனிம சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டின் 

வழிகாட்டுதல் லகமயடு, சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன அலமசச்கம், 2010 

சுற்று சூழல் தாக்க மதிப்பீடு(EIA) அறிவிப்பு, சசப்டம்பர ்14, 2006 

❖ ToRLr.No. SEIAA-TN/F. எண்.8695/SEAC/ToR-1047/2022, மததி:31.01.2022 

❖ முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம். 

1.5 குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) 

 வழங்கப்பட்ட குறிப்பு விதிமுலற (ToR)   

❖ ToRLr.No. SEIAA-TN/F. எண்.8695/SEAC/ToR-1047/2022, மததி:31.01.2022 

1.6 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பி ்ரதய கை்காைிப்பு 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்ட உரிலமயாளரக்ள், மத்திய சுற்றுசச்ூழல், 

வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்றம் அலமசச்கம் MoEF & CC அறிவிப்பின்படி 

ஒவ்சவாரு காலண்டர ்ஆண்டிலும் ஜூன் 1 மற்றும் டிசம்பர ்1 ஆம் மததிகளில் 

EC வழங்கிய பிறகு MoEF & CC பிராந்திய அலுவலகம் & SEIAA க்கு அந்தந்த 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளரக்ள் நிரண்யிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி விதிமுலறகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் சதாடரப்ான அலரயாண்டு 

இணக்க அறிக்லகலய சமரப்்பிக்க மவண்டும். அதனால். 5845 (இ) மததி: 

26.11.2018. 

1.7 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஆவைத்தின் மபாதுவான 

அரமப்பு 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிக்லகயின் ஒடட்ுசமாத்த 

உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு, 2006 மற்றும் MoEF & CC ஆல் 

சவளியிடப்பட்ட "மினரல்கள் சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடட்ு வழிகாடட்ுதல் லகமயடு" ஆகியவற்றில் 

பரிந்துலரக்கப்படட் உள்ளடக்கங்களின் பட்டியலலப் 
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பின்பற்றுகின்றன. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஆவணத்தின் 

சபாதுவான அலமப்பு பின்வருமாறு இருக்க மவண்டும். 

❖       அறிமுகம் 

❖       திட்ட விளக்கம் 

❖       சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

❖       எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் & தணிப்பு   

நடவடிக்லககள் 

❖       மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (சதாழில்நுட்பம் & தளம்) 

❖       சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

❖       கூடுதல் ஆய்வுகள் 

❖       திட்டத்தின் நன்லமகள் 

❖       சுற்றுசச்ூழல் சசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

❖       சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லம திட்டம் (EMP) 

❖       சுருக்கம் & முடிவு 

❖       ஈடுபட்டுள்ள ஆமலாசகரக்ளின் சவளிப்பாடு. 

1.8 ஆய்வின் ந ாக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஆய்வின் முக்கிய மநாக்கம், குழுமம் 

குவாரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் ஒட்டுசமாத்த தாக்கதல்த 

அளவிடுவது மற்றும் ஒவ்சவாரு தனிப்பட்ட குத்தலகக்கும் பயனுள்ள தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள உருவாக்குவது ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், உமிழ்வு 

கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், சிலதவுறும்  

அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்சவளிமயற்றம், தூசி உருவாக்கம் 

மபான்ற மாசுபாட்டின் அலனத்து அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு 

இந்த அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழலில் குழுமம் குவாரி 

திட்டங்களால் எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகலள மதிப்பிடுவதற்கும், 

அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள பரிந்துலரப்பதற்கும், பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளுக்காக, பருவமலழக்கு பிந்லதய காலத்தில் (பிப்ரவரி முதல் ஏப்ரல் 

2022 வலர) அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்வு மமற்சகாள்ளப்பட்டது 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம்.  
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1.8.1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிரு ்து ஒழுங்குமுரற இைக்கம் 

& மபாரு ்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 

❖  தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி குவாரி 

குத்தலகக்கு விண்ணப்பம் 

❖   தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்கத ்

திட்டத்லதத் தயாரிப்பதற்கும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி சபறுவதற்கும் 

துல்லியமான பகுதி தகவல் சதாடரப்ு கடிதம் சபறப்பட்டது. 

❖   தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959-ன் திருத்தத்தின்படி 

சுரங்கத் திட்டம் விதி 41 & 42 இன் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

• ToR Lr.No. SEIAA-TN/F.No.8695/SEAC/ToR-1047/2022 மததி 31.01.2022  
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  அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

   2.0 அறிமுகம் 

முன்மமொழியப்பட்ட சொதொரண கல் மற்றும் ஜல்லி குவொரிகளுக்கு 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ததவவ. MoEF & CC அறிவிப்பின்படி இரண்டு 

முன்மமொழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனதவ உள்ள மூன்று குவொரிகள் ஒரு 

கிளஸ்டவர உருவொக்குகின்றன. 2269(E) தததியிட்ட 1 ஜூவல 2016 மற்றும் 

குழுமத்தின் மமொத்த பரப்பளவு 8.69.00 மெக்தடர.் 

மதொகுப்பின் பரப்பளவு 5 மெக்தடருக்கு தமல் இருப்பதொல், மொண்புமிகு 

ததசிய பசுவமத் தீரப்்பொயம், புது தில்லியில் O.A. இல் இயற்றப்பட்ட 04.09.2018 & 

13.09.2018 தததியிட்ட உத்தரவின்படி முன்மமொழியப்பட்ட திட்டங்கள் B1 

வவகயின் கீழ் வருகின்றன. 2018 இன் எண். 173 & O.A. எண், 186 இன் 2016 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பு F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) தததி 12.12.2018 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி மபறுவதற்கு EIA/EMP மற்றும் மபொது 

ஆதலொசவன ததவவ. 

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

       முன்மமொழியப்பட்ட திட்டம் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு 

கூடுதல் பகுதி ததவையில்வல. முன்மமொழியப்பட்ட குைொரிகளில் இருந்து 

கழிவுநீர ் உற்பத்தி/மைளிதயற்றம் இல்வல. குழுமம் முன்மமொழியப்பட்ட 

மற்றும் ஏற்கனதை உள்ள அவனத்து குைொரிகளுக்கும் சுரங்க முவற 

மபொதுைொனது. ஜொக்தேமர ் துவளயிடுதல் மற்றும் மைடித்தல் மூலம் 

பொவறயிலிருந்து கணிசமொன அளவு பொவறகவள பிரித்து, திறந்தமைளி 

இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட முவறயில் ததொண்டுைதற்கு முன்மமொழியப்பட்டது.  
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2.1.1 திட்டத்தின் இருப்பிட விவரங்கள் 

             முன்மமொழியப்பட்ட அவனத்து குவொரி திட்டங்களும் மொகரல் B 

கிரொமம், வொலொஜொபொத் தொலுகொ மற்றும் கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் உள்ளன. 

திட்டப் பகுதி கொஞ்சிபுரத்தில் இருந்து வடதமற்தக 10 கிமீ மதொவலவிலும், 

வொலொஜபொத்திலிருந்து வடகிழக்தக 12.5 கிமீ மதொவலவிலும், சிதலபொக்கம் 

கிரொமத்திலிருந்து மதன்கிழக்தக 2.0 கிமீ மதொவலவிலும் அவமந்துள்ளது. 

திட்ட தளங்களுக்கொன அணுகல் விவரங்கள் அட்டவவண 2.1 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.1 திட்டதள இணைப்பு  

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன தள இணைப்பு 

அருகிலுள்ள 

சொவல 

ததசிய மநடுஞ்சொவல (NH-48) மபங்களூர-்மசன்வன - 15.3 

கி.மீ வடக்தக இவணக்கிறது 

மொநில மநடுஞ்சொவல (SH-118A) கொஞ்சிபுரம் - 

உத்திரதமரூர ்- 3.0 கிமீ-கிழக்கு 

அருகில் உள்ள 

கிரொமம் 
சுருட்டல் 1.3 கி.மீ- வடகிழக்கு 

அருகில் உள்ள 

நகரம் 
கொஞ்சிபுரம் - 10.0 கிமீ - வடதமற்கு 

அருகிலுள்ள 

இரயில்தவ 
கொஞ்சிபுரம் - 13.0 கிமீ - வடக்கு 

அருகிலுள்ள 

விமொன 

நிவலயம் 

மசன்வன -57.0 கிமீ - வடகிழக்கு 

துவறமுகம் மசன்வன - 72 கிமீ - வடகிழக்கு 

ஆதொரம்: சரத்வ ஆஃப் இந்தியொ தடொதபொஷீட் மற்றும் கூகுள் எரத்் படம்                                      
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அட்டவணை 2.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் எல்ணல 
ஒருங்கிணைப்புகள்  

திட்ட தளத்தின் எல்ணல ஒருங்கிணைப்புகள் 

மூணல தூை் எை்கள். அட்சரேணக தீே்க்கரேணக 

1  12°43'52.00"N  79°43'37.44"E 

2  12°43'49.43"N 79°43'36.12"E 

3  12°43'49.24"N 79°43'34.64"E 

4  12°43'49.77"N 79°43'33.34"E 

5  12°43'50.09"N 79°43'28.75"E 

6  12°43'52.76"N 79°43'28.90"E 

7  12°43'52.33"N 79°43'33.59"E 

8  12°43'53.17"N 79°43'33.93"E 

ஆதொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.1.2 மெயல்பாட்டின் அளவு 

அட்டவணை 2.3 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான மெயல்பாட்டு 

விவரங்கள்  

திட்டத்திற்கொன மசயல்பொட்டு விவேங்கள் 

விவேங்கள் 

விவேங்கள் 

சொதொேை கல் 

கிேொவல் 

(2 வருட திட்ட 

கொல ்) 

புவியியல் வளங்கள் 3,57,510 63,090 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 1,61,587 46,548 

5 ஆண்டு திட்ட கொலத்திற்கு 

உற்பத்தி 
1,61,587 46,548 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்ட கொலம் 
5 ஆண்டுகள் 

தவவல நொட்களின் 

எண்ணிக்வக 
1500 நொட்கள் 

ஒரு நொவளக்கு உற்பத்தி (m3) 108 
 

              78 
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லொரி சுவமகளின் 

எண்ணிக்வக (ஒரு சுவமக்கு 

6 மீ3) 

18               13 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்தின் மமொத்த ஆழம் 

25மீ தவரமட்டத்திற்கு கீழ் (3மீ கிரொவல் 

+22மீ சொதொரண கல்) 

சுரங்கத்தின் மமொதத் ஆழம் 

(தடொரின் படி) 

20மீ தவரமட்டத்திற்கு கீழ் (3மீ கிரொவல் 

+17மீ சொதொரண கல்) 

ஆதொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 2.1 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியின்   புணகப்படங்கள்  

 



17 | P a g e  

 

  

பட ் 2.2 புவிசொே் ஒருங்கிணைப்புகளுடன் முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் குத்தணக தூைின் எல்ணலணயக்
 கொடடு ் ்  மசயற்ணகக்ரகொள் பட ் 
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 பட ் 2.3 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து வணேயப்பட்ட 300மீ  ற்று ் 500மீ ஆே ் வே ்புகணளக் 

கொட்டு ் கூகுள் எேத்் பட ் 
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பட ் 2.4 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 1 கிமீ சுற்றளவில் ர ற்பேப்பு அ ்சங்கணளக் 

கொட்டு ் இருப்பிட வணேபட ்
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2.2 திட்டப் பகுதி 

❖ முன்மமொழியப்பட்ட திட்டம் தளம் சொரந்்தது. 

❖ திட்டப் பகுதிக்குள் கனிமப் பயன் அல்லது மசயலொக்கம் எதுவும் 

முன்மமொழியப்படவில்வல. 

❖ முன்மமொழியப்பட்ட பகுதியில் ைன நிலம் எதுவும் இல்வல மற்றும் மபரிய 

தொைரங்கள் மற்றும் மரங்கள் இல்வல. 

அட்டவணை 2.4 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நில பயன்பாட்டு 

முணற  

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தின் நில பயன்பொட்டு முணற 

விளக்க ் 

தற்ரபொணதய 

பேப்பளவு 

(மெக்ரடே்) 

குவொேியின் வொழ்நொள் 

முடிவில் உள்ள பகுதி 

(மெக்ரடே்) 

குவொரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 
இல்வல 0.90.60 

உள்கட்டவமப்பு இல்வல 0.01.00 

சொவலகள் 0.01.00 0.02.00 

பயன்படுத்தப்படொதது 2.09.50 0.10.50 

பொதுகொப்பு& பசுவம 

பகுதி 
இல்வல 1.06.40 

ம ொத்த மதொணக 2.10.50 2.10.50 

ஆதொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.3   காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் பிராந்திய புவியியல் 

கொஞ்சிபுரம் மொவடட்ம் நொன்கொம் கொல, மூன்றொம் நிவல மற்றும் 

மமதசொதசொயிக் யுகங்களின் உருவொக்கம் மற்றும் ஆரக்்கியன் கொலத்தின் படிகப் 

பொவறகளின் அடிதத்ள வளொகத்வத உருவொக்குவதன் மூலம் அடிக்தகொடிட்டுக் 

கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

கடினமொன பொவறகள் இந்த மொைட்டத்தின் 60% பரப்பளவில் பரவியுள்ளன. 

இந்த பொவறகள் கிரொவனடிக் மநய்ஸ்கள். ஆரக்்கியன் ையது மற்றும் 

சொரத்னொவகட்டுகளின் தீவிர அடிப்பவட ஊடுருைல். அவை முக்கியமொக 

பதயொவடட் மற்றும் ேொரன்்ப்மளண்தட ஆகியைற்வறக் மகொண்டிருக்கின்றன, 

தமலும் அவை ஆம்பிதபொவலட், தடொலவரட்டின் வடக்குகள் மற்றும் 

எப்தபொதொைது குைொரட்்ஸ் மற்றும் மபரம்ிட்களின் நரம்புகளொல் ஊடுருவுகின்றன. 
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அட்டவணை 2.5 புவியியல் அண ப்புகளின் ஸ்ட்ேொடிகிேொஃபிக் வொேிசு 

வயது உருவொக்க

 ் 

குழு பொணற வணககள் 
ம

ச
தன

ொத
ச

ொயி
க்

 

ப்ளஸ்ீதடொசீனின் 

பிற்பகுதியில் 

சமீபத்தியது 

 
 

ஃப்ளூவியல்/மவர

ன் 

  தலட்டவரட்டுகள் 

ஆரம்பம் முதல் 

நடுதத்ர 

ப்ளஸ்ீதடொசீன் 

 

 

குவொரட்்ஸ்  

(கொன்ஜீவரம் 

கிரொவல்கள்) 

 

 

சுண்ணொம்பு 

நிவறந்த 

மணற்கல் மற்றும் 

களிமண் 

மிதயொ 

பிலிதயொசீன் 

கடலூர ்
 

மணற்கல் 

மமதசொதசொயி

க் 

கீழ் 

கிமரட்தடசி

யஸ் 

ஸ்ரீமபரும்பு

தூர ்
 

மணற்கல்/தேல்/ 

தபலிதயொதசொ

யிக் 
மபரம்ியன் 

தல்சீர ் கீழ் 

தகொண்ட்வொ

னொ 

கொக்கி கிரீன் 

தேல்/கூட்டம்/ம

ணற்கல் 

அடிப்பவட 

சொயங்கள் 

ஆ
ரக்்

கி
ய

ன்
 

 

இவளய 

ஊடுருவல்

கள் 

 அடிப்பவட 

சொயங்கள் 

 மிக்மொவடட் 

சிக்கலொன 

மிக்மொவடட் க்னீஸ் 
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 சொரத்னொ

வகட் 

தமக்னவடட் 

குவொரட்்வசட் 

வபரொக்ஸீன் 

கிரொனுவலட் 

சொரன்ொக்கிட ்

 தகொண்ட

வலட் 

கொரம்னட் 

சில்லிமவனட் 

க்னீஸ் 

2.3.1 உள்ளூர் புவியியல் & நில வடிவங்களின் ரதொற்ற ் 

 10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கியமொக கிரொவனட், 

கிரொவனட்டொய்டு க்னீஸ், சுண்ணொம்பு, மணற்கல், மணல் மற்றும் வண்டல் 

மற்றும் அல்ட்ரொமொஃபிக் பொவறகள், படம் 2.5 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. புவியியல் 

ரீதியொக, ஆய்வுப் பகுதியொனது, படம் 2.6 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி, மபடிப்மளய்ன், 

மபடிமமன்ட், ஆழமற்ற மவள்ள சமமவளி, தசனல் பொர,் தநரியல் தமடு மற்றும் 

வண்டல் சமமவளி ஆகியவற்றொல் ஆனது. 

2.4 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள்: 

 சொதொரண கல் மற்றும் கிரொவல் (அட்டவவண 2.6) ஆகியவற்றின் வளங்கள் 

மற்றும் இருப்புக்கள், முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன அதிகபட்ச குத்தவகப் 

பகுதிவய உள்ளடக்கும் வவகயில் பிரிவுகவளத் திட்டமிடுவதன் மூலம் குறுக்கு 

மவட்டு முவறயின் அடிப்பவடயில் கணக்கிடப்பட்டது. புவியியல் வளங்களின் 

கிவடக்கும் தன்வமயின் அடிப்பவடயில் ததொண்டும் இயந்திரம் சிதசொஃப் மபஞ்ச ்

உருவொக்கம் மற்றும் துல்லியமொன பகுதி தகவல் மதொடரப்ு கடிதம் மற்றும் ToR 

இன் படி 7.5 மீ மற்றும் 10 மீ அத்தியொவசிய பொதுகொப்பு தூரத்வத விட்டுவிட்டு, 

மபஞ்ச ் உருவொக்கதத்ின் தபொது பூட்டப்பட்ட இருப்புகவளக் கழிப்பதன் மூலம் 

ததொண்டும் வகயிருப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. மபஞ்ச ்இழப்பொக) மற்றும் உத்ததச 

திட்டத்திற்கு கழிவு / அதிக சுவம / பக்கசச்ுவம இல்வல என்பவதக் கருத்தில் 

மகொண்டு சுரங்க இருப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. 
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அட்டவணை 2.6 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் கிணடக்கும் 
புவியியல் வளங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் - P1 

வள வணக 
ொதாரை கல் 
கனமீட்டேில் 

கிேொவல்   
கனமீட்டேில் 

 புவியியல் ைளம் 3,57,510 63,090 

சுரண்டக்கூடிய 
இருப்புக்கள் 

1,61,587 
46,548 

ஆதொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம்  
அட்டவணை 2.7 ஆை்டு வாரியான உற்பத்தித் திடட்ம் P1&P2 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் – P1 

    ஆை்டு 
ொதாரை கல் 
கனமீட்டேில்  

கிேொவல் கனமீட்டேில்  

I 13,608 20,412 

II 17,424 26,136 

III 50,615 -- 

IV 51,880 -- 

V 28,060 --- 

மமாத்தம் 1,61,587 46,548 

2.4.1 கழிவுகணள அகற்றுதல்: 

இந்த சொதொரண கல் மற்றும் ஜல்லி குைொரி மசயல்பொட்டில் 

எதிரப்ொரக்்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் இல்வல. அகற்றப்பட்ட முழுப் 

மபொருடக்ளும் பயன்படுத்தப்படும் (100%). ஜல்லிக்கற்களின் தமல் அடுக்கு 

அகற்றப்பட்டு, ததவைப்படும் ைொடிக்வகயொளரக்ளுக்கு தநரடியொக விற்கப்படும். 

2.4.2 கருத்தியல் சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம்: 

கருத்தியல் சுரங்கத ் திட்டம் மற்றும் மதொடரப்ுவடய குறுக்குமவட்டுகள் 

ஆதரவொளரக்ளிடமிருந்து வருடொந்திர சொதொரண கல் மற்றும் கிரொவல் 

உற்பத்திவயக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
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அட்டவணை 2.8 ஆை்டு வாரியான ொதாரை கல் உற்பத்தி தரவு 
முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் 

ஆை்டுரதொறு ் உற்பத்தி 

ஆ
ை்
டு 

பிேிவு 
மப
ஞ்ச ்

நீள
 ் 

(மீ) 

(மீ) 

அக
ல ் 

ஆழ
 ் 

(மீ) 

CBM 

இல் 

மதொகு
தி 

சொதொே
ை கல் 

உற்பத்
தி 

CBM இல் 

கிேொவல் 

உற்பத்தி 

I XY-AB 
I 84 81 3 20412 ….. 20412 

I 84 81 2 13608 13608 ….. 

II XY-CD 
I 132 66 3 26136 ….. 26136 

I 132 66 2 17424 17424 ….. 

III XY-AB 
II 79 71 5 28045 

50615 
….. 

III 74 61 5 22570 ….. 

IV 
XY-AB IV 64 51 5 16320 

51880 
….. 

XY-CD II 127 56 5 35560 ….. 
V XY-CD III 122 46 5 28060 39130 ….. 

ம ொத்த மதொணக 219205 161587 46548 

ஆதொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.4.3 சுரங்க மூடல் 

o சுரங்க வொழ்நொளின் முடிவில், ததொண்டப்பட்ட சுரங்கப் பள்ளம்/ 
மவற்றிடமொனது மவழ நீவர தசகரிப்பதற்கொன மசயற்வக நீரத்்ததக்கமொகச ்
மசயல்படுவததொடு வறட்சிக் கொலத்தின் ததவவ அல்லது மநருக்கடிகவளச ்
சமொளிக்க உதவும். 

o சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பசுவமப் பகுதி பொதுகொப்புத் தவட மற்றும் தமல் 

மபஞ்சுகள் மற்றும் தற்கொலிக நீரத்்ததக்கம் ஆகியவவ சுற்றுசச்ூழல் 

அவமப்வப தமம்படுத்தும். 

o சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு மதொந்தரவொன தளத்வத அதன் இயற்வகயொன 

நிவலக்குத் திரும்பச ் மசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் ஏததனும் 

பொதகமொன விவளவுகவளத் தடுக்கும் அல்லது குவறக்கும் அல்லது மனித 

ஆதரொக்கியம் மற்றும் பொதுகொப்பிற்கு அசச்ுறுத்தல்கவளத் தடுக்கும் 

அல்லது குவறக்கும் ஒரு மசயல்முவறயொகும். 

o புனரவ்ொழ்வளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் 

உடல்ரீதியொக பொதுகொப்பொக இருப்பது, புவி-மதொழில்நுட்ப ரீதியொக 

நிவலயொனது, புவி-தவதியியல் ரீதியொக மொசுபடுத்தொதது/ மற்றும் 
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சுரங்கத்திற்குப் பிந்வதய நிலப் பயன்பொட்வட ஒப்புக்மகொள்ளும் திறன் 

மகொண்டதொக இருத்தல் ஆகியவவ முக்கிய மூடல் தநொக்கங்களொகும். 

  2.4.4   சுேங்க வடிவண ப்பு சுேங்க மூடல் திடட்மிடல் & விருப்பங்கள் 
பரிசீலணனகள் 

❖ உள் மற்றும் மவளிப்புற பங்குதொரரக்ளொல் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவவமப்பு 

பரிசீலவனயின் ஆரம்ப கட்டத்தில் சுரங்க மூடல் நன்கு 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ சுரங்கக் குழியின் எல்வலயில் 2 மீட்டர ் உயரம் மகொண்ட கட்டு கட்டுதல் 

மற்றும் அதன் நிவலத்தன்வமவய எல்லொ தநரத்திலும் உறுதி மசய்தல் 

மற்றும் மவழயின் தபொது குழிக்கு மண் சரிவவதயும் தசகரிப்பவதயும் 

தவிரக்்க இயற்வகயொன சரிவில் மவல வடிகொல் அவமக்கவும்.  

❖ கனிமத்வத முழுவமயொகச ் சுரண்டிய பிறகு, விபத்துகவளத் தவிரக்்க, 

தொழ்வொன மபஞ்ச ்கொல் சுவர ்பக்கமொனது சம்ப் பிட்கள் இல்லொமல் மவற்றுப் 

பரப்பொகப் பரொமரிக்கப்படும்.  

❖ சுரங்க மூடப்படுவதற்கு முன் அவனத்து கூரவ்மயொன விளிம்புகளும் 

மமன்வமயொன முகத்திற்கு உவடயணிந்து, மதொங்கும் சுவர ் பக்கத்தில் 

தளரவ்ொன குப்வபகள் இல்லொமல் இருப்பவத உறுதி மசய்யும். 

❖ சமூகப் மபொறுப்புகளின் ஒரு பகுதியொக திட்ட ஆதரவொளர,் TNPCB & TWAD 

இன் தரநிவலகளின்படி பயனுள்ள சுத்திகரிப்பு மசயல்முவறக்குப் பிறகு, 

தசமிக்கப்பட்ட சுரங்கக் குழி நீவர அருகிலுள்ள கிரொமங்களுக்கு வழங்க 

உறுதியளிக்கிறொர.்  

❖ பூரவ்ீக இனங்கள் எல்வலத் தவடகளில் 3 வரிவச வடிவங்களில் நடப்படும் 

மற்றும் 1 வது மபஞ்சில், மபொதுமக்கள் மற்றும் கொல்நவடகளின் உள்ளொரந்்த 

நுவழவவத் தடுக்க வொசலில் ஒரு முழு தநர கொவலொளி நியமிக்கப்படும். 

❖ குவொரிக்கு மசல்லும் பொவத மூடப்பட்டவுடன் உடனடியொக 

துண்டிக்கப்படும். 

❖ தளவவமப்பு வடிவவமப்பு தயொரிக்கப்பட்டு, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் 

துவறயின் அங்கீகொரத்வதப் மபற தவண்டும்.  

❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட தளவவமப்பின்படி கட்டுவதற்கு முன்மமொழிபவருக்கு 

அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 
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 படம் 2.5 காஞ்சிபுரம் மாவடட்த்தின் பிராந்திய புவியியல் வணரபடம் 
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படம் 2.6 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவில் புவியியல் வணேபட ் 
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படம். 2.7 முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவுக்கு புவியியல் வணரபடம் 
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படம். 2.8 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன ர ற்பேப்புத் திட்ட ்  ற்று ் புவியியல் திட்ட ் 
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படம் 2.9 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன ர ற்பேப்பு  ற்று ் புவியியல் திட்டத்தின் 

குறுக்குமவட்டு ரதொற்ற ் 
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பட ் 2.10 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன ஆை்டு வொேியொன வளேச்ச்ி  ற்று ் உற்பத்தித் 

திட்ட ் 
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படம் 2.11 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன ஆை்டு வொேியொன ர  ்பொட்டுத் திட்டத்தின் 

குறுக்குமவட்டு ரதொற்ற ் 
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பட ் 2.12 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன கருத்தியல் / இறுதி சுேங்க மூடல் திட்ட ் 
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பட ் 2.13 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன சுேங்க தளவண ப்பு  ற்று ் நில பயன்பொட்டுத் திட்ட ்  
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படம்:2.14 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன சுேங்க அண ப்பு  ற்று ் நில பயன்பொட்டுத் 

திட்ட ் 
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❖ தளத்தில் விடப்பட்ட கட்டவமப்புகளின் இயற்பியல் மற்றும் இரசொயன 

நிவலத்தன்வம, உயிரியல் ரீதியொக தவறுபட்ட, நிவலயொன சூழலின் 

இயற்வகயொன மறுவொழ்வு, இறுதி நில பயன்பொடு உகந்ததொக உள்ளது 

மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதி மற்றும் உள்ளூர ் சமூகத்தின் ததவவகளுக்கு 

இணங்குகிறது மற்றும் ததவவகவள எடுத்துக்மகொள்வது. மூடுதலின் 

சமூக-மபொருளொதொர தொக்கத்வத உள்ளூர ் சமூகம் கணக்கில் 

எடுத்துக்மகொள்வது மற்றும் குவறக்கிறது. 

 சுரங்கம் மூடப்படுவதொல் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சூழலியலில் சொதகமொன 

மொற்றம் ஏற்படும். 

2.4.5 சுேங்க பிந்ணதய மூடல் கை்காைிப்பு 

திறந்த குழி சுரங்கப் பணிகள் மதொடரப்ொன மூடலுக்குப் பிந்வதய 

கண்கொணிப்பின் தநொக்கம் மூடல் தநொக்கங்கவள அவடைவத உறுதி 

மசய்ைதொகும். 

❖    மீதமுள்ள குழி சுைரக்ளின் புவி மதொழில்நுட்ப நிவலதத்ன்வமவய             

கண்கொணிக்கவும். 

❖    ைடிைவமப்பு தநொக்கங்களின் சொதவனவய உறுதிப்படுத்த, குழி 

சுைரக்ளில் தவர ஆட்சிவய கண்கொணிக்கவும். 

❖    மீன், ைொழ்விடங்கள் மற்றும் ைனவிலங்கு பொதுகொப்பு மதொடரப்ொன மூடல் 

தநொக்கங்கவள உறுதிப்படுதத் குழியில் உள்ள நீர ் மட்டத்வத 

கண்கொணித்தல் ஆகியவை அவடயப்படுகின்றன. 

❖    கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட குழி மைளிதயற்றும் புள்ளிகளில் மொதிரி நீரின் தரம் 

மற்றும் அளவு. 

❖    நீர ் தமலொண்வம சிக்கல் உள்ள எதிரப்ொரொத பகுதிகவளக் கண்டறிந்து 

தசொதிக்கவும். 

❖    மபரம்்கள் & தைலிகள் தபொன்ற தவடகளின் தநரவ்மவய ஆய்வு மசய்யவும். 

❖    மசயல்திறவன தீரம்ொனிக்க தவடகளுடன் ைனவிலங்கு மதொடரப்ுகவள 

கண்கொணிக்கவும். 

❖    மபொருந்தக்கூடிய மைள்ளம் நிவறந்த குழிகளில் நீரை்ொழ் ைொழ்விடங்கவள 

ஆய்வு மசய்யவும். 

❖    தூசி அளவைக் கண்கொணிக்கவும். 
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பசுண ப் பகுதிக்கொன பட்மெட் முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன 

ர  ்பொட்டுத் திட்ட ் 

வ.

எ
ை் 

ரவணல 

விவேங்கள் 

ஒவ்மவொரு பகுதிக்கு ் ஆை்டு வொேியொன 

ரதொட்ட விவேங்கள் 

1 

ஆ
ம் 

ஆ
ண்
டு 

2வது 

ஆ
ண்டு 

3வ
து 

ஆ
ண்
டு 

4வ
து 

ஆ
ண்
டுக
ள் 

5வ
து 

ஆ
ண்
டுக
ள் 

மமொதத்
ம் 

இல்வல. 

மசடிகள் 

(5 

ஆண்டுக
ள்) 

மமொத்
தம் 

மசலவு 

(ரூ.) 

1 மசடியின் நொற்று 

(ஒரு 

மரக்கன்று/மசடிக்
கு ததொரொயமொக 

100 ரூபொய் 

மசலவொகும்). 

235 235 235 235 235 1175 117,500 

2 குவொரி 
அணுகுமுவற 

சொவல ஓரத்தில் 

ததொட்டம் 

(எண்களில்) 

22 22 22 22 22 110 11000 

3 பரொமரிப்பு (ரூ.) 

(தண்ணீர ்ததவவ, 

உரமிடும் உரம், 

பூசச்ிக்மகொல்லி 

பயன்பொடு, 

கொவலொளி 
தபொன்றவவ) 

Cost (Rs. 30000/-) per year for five-year period 150000 

 கம்பி தவலி 

புதுப்பித்தல் (560 

மீட்டர)் 

மீட்டருக்கு 

@ 300ரூ 

1,68,000 

 கொரல்ண்ட் 

வடிகொல் 

புதுப்பித்தல் (251 

மீட்டர)் 

75300 

ஒரு 

மீட்டருக்கு 

@ 300ரூ 

75,300 

Total 5,21,800 

ஆதொரம்: FAE மற்றும் EC ஆல் முன்மமொழியப்பட்டது 

2.5 சுரங்க முணற 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன சுரங்க முவற 

மபொதுைொனது. திறந்தமைளி இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க முவறயொனது, 

மபஞ்ச ் உயரத்திற்குக் குவறயொத மபஞ்ச ் அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர ் உயர 

மபஞ்சுகவள உருைொக்குைவத உள்ளடக்கியது. இருப்பினும், சொதொரண கல் 

அட்டவணை 2.9 சுேங்க மூடல் வேவு மசலவுத் திட்ட ் 

ஒரு 

168000 
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குைொரிகவளப் மபொறுத்த ைவரயில், தமதல உள்ள விதிமுவறகள் 106 (2) (b) இன் 

விதிகவளக் கவடப்பிடிப்பது, சுரங்கச ் சிக்கல்களுடன் இவணந்த பல்தைறு 

உள்ளொரந்்த மபட்தரொமஜனடிக் கொரணிகளொல் அரிதொகதை 

சொத்தியமொகும். எனதை, சுரங்கச ் சட்டம் - 1952 இன் கீழ், MMR-1961 இன் 

ஒழுங்குமுவற 106 (2) (b) உடன் ததவையொன ஏற்பொடுகள் கிவடக்கப்மபற, 

சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநரிடமிருந்து தமற்கண்ட ஒழுங்குமுவற 

விதிகளில் தளரவ்ு மபற முன்மமொழியப்பட்டது. 

சொதொரண கல் ஒரு பொத்ததொலித் உருைொக்கம் மற்றும் பொவறயில் இருந்து 

கணிசமொன அளவு பொவறகவள பிளவுபடுத்துைது ஜொக்ேொமர ்

துவளயிடுதலின் மூலம் தமற்மகொள்ளப்படும் மற்றும் ஸ்லரி மைடிமருந்துகள் 

மைடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். ரொக் பிதரக்கர ்அலகுடன் இவணக்கப்பட்ட 

ததொண்டும்  இயந்திரம் மபரிய பொவறகவள உவடத்து ததவையொன அளவு 

துண்டு துண்டொக உவடக்க அருகிலுள்ள மநொறுக்கிகள் பயன்படுத்தப்படும்.  

2.5.1 துணளயிடுதல் & மவடித்தல் 

கீதழ மகொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுருக்களின்படி துவளயிடுதல் மற்றும் 

மைடிதத்ல் தமற்மகொள்ளப்படும். 

இவடமைளி                   – 1.2மீ 

சுவம                     – 1.0 மீ 

துவளயின் ஆழம்                  – 1.5 மீ 

ஒரு துவளக்கு கட்டணம்     – 0.50 - 0.75 கிதலொ 

தூள் கொரணி        – 6.0 டன்கள்/கிதலொ 

துவள விட்டம்       – 32 மி.மீ 

2.5.1.1 மவடிமபாருட்களின் வணக 

 ஸ்லரி மவடிமபொருட்கள் (ஒரு திரவம், ஆக்ஸிஜதனற்றிகள் மற்றும் 

எரிமபொருளின் கணிசமொன பகுதிகவளக் மகொண்ட ஒரு மவடிக்கும் மபொருள், 

தமலும் ஒரு தடிப்பொக்கி), NONEL / எலக்ட்ரிக் மடட்டதனட்டர ் & மவடிக்கும் 

உருகி. 

2.5.1.2 மவடிமபாருட்களின் செமிப்பு 

திட்டப் பகுதிக்குள் மைடிமபொருடக்வள தசமிப்பதற்கொன முன்மமொழிவு 

எதுவும் இல்வல, அந்தந்த திட்ட ஆதரைொளரக்ள் மவடிக்கும் நடைடிக்வககவள 

தமற்மகொள்ைதற்கொக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவடிமபொருள் முகவரக்ளுடன் 
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ஒப்பந்தம் மசய்துள்ளனர ்மற்றும் DGMS ைழிகொட்டுதல்களின்படி திறவமயொன 

நபர ் பொதுகொப்பு மற்றும் ஒட்டுமமொத்த குைொரி நடைடிக்வககளின் 

தமற்பொரவ்ைக்கு பணியமரத்்தப்படுைொர.் 

மைடிமருந்துகள் தினசரி அடிப்பவடயில் மைடிமருந்து ஏமஜன்சியில் 

இருந்து மபறப்படும் மற்றும் திறவமயொன பிளொஸ்டர ் தமற்பொரவ்ையின் கீழ் 

மைடிவவப்பு  தமற்மகொள்ளப்படும் மற்றும் மைடிக்கும் இருப்பு இல்வல 

என்பவத உறுதி மசய்யும்; ஏததனும் இருப்பு சப்வளயர ் மூலம் திரும்ப 

எடுக்கப்படும். 

2.5.2 இயந்திரமயமாக்கலின் அளவு 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் - P1 

வ.எை் வணக எை்கள் அளவு/திறன் உந்து சக்தி 

1 உந்து சக்தி 3 
1.2 மீ முதல் 2 

மீ 

அழுத்தப்பட்ட 

கொற்று 

2 கம்ப்ரசர ் 1 400psi டீசல் இயக்கி 

3 
ததொண்டும் இயந்திரத்துடன் 

வொளி / ரொக் பிதரக்கர ்அலகு 
1 300 HP டீசல் இயக்கி 

4 டிப்பரக்ள் 2 20 டன்கள் டீசல் இயக்கி 

ஆதொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.6 மபாது அம்ெங்கள் 

2.6.1 வடிகால் முணற 

ைடிகொல் முவற என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட ைடிகொல் படுவகயில் உள்ள 

நீதரொவடகள், ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளொல் உருைொக்கப்பட்ட ைடிைமொகும், இது 

ஒரு நிலப்பரப்பில் உள்ள பொவறகள் மற்றும் புவியியல் கட்டவமப்புகளின் 

பண்புகவள மைளிப்படுத்துகிறது. நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு குறிப்பிட்ட 

பகுதியில் கடினமொன அல்லது மமன்வமயொன பொவறகள் ஆதிக்கம் 

மசலுத்தினொலும், நிலத்தின் சொய்வு ஆகியைற்றொல் அவை 

நிரை்கிக்கப்படுகின்றன. திட்டப் பகுதிக்குள் ஓவடகள், கொல்ைொய்கள், 

நீரந்ிவலகள் எதுவும் கடக்கவில்வல. முன்மமொழியப்பட்ட பகுதியின் ைடிகொல் 

ைடிைமொனது, படம் 2.15 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி, தமற்பரப்பிற்கு அடியில் 

சீரொன பொவறயியவலக் குறிக்கும் மடன்ட்ரிடிக் - துவண மடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

 

 

அட்டவணை 2.10 முன்ம ொழியப்பட்ட இயந்திேங்கள் 

வேிணசப்படுத்தல் 
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2.6.2 சபாக்குவரத்து அடர்த்தி 

கிழக்கில் உள்ள திட்டப் பகுதிகளிலிருந்து 3 கி.மீ மதொவலவில் உள்ள 

கொஞ்சிபுரம் - உத்திரதமரூர ்மொநில மநடுஞ்சொவலவய (SH-118A) இவணக்கும் 

அருகிலுள்ள பஞ்சொயத்து சொவலகள் வழியொக, சரக்குகளின் தபொக்குவரத்து 

வழியின் அடிப்பவடயில் நடத்தப்பட்ட தபொக்குவரத்து கணக்மகடுப்பு, 

சொதொரண கல் முக்கியமொக மகொண்டு மசல்ல உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

திருவண்ணொமவல - கொஞ்சிபுரம் மொநில மநடுஞ்சொவல (SH-116), தமற்கில் 

உள்ள திட்டப் பகுதிகளிலிருந்து 5.5 கிமீ மதொவலவில், மூன்று இடங்களில் 

தபொக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடுகள் தமற்மகொள்ளப்பட்டன: 

1. பஞ்சொயத்து சொவல 

         2. கொஞ்சிபுரம் - உத்திரதமரூர ்மொநில மநடுஞ்சொவல (SH-118A) 

         3. திருவண்ணொமவல - கொஞ்சிபுரம் மொநில மநடுஞ்சொவல (SH-116) 

  கொட்சி மூலம் 24 மணிதநரம் மதொடரந்்து தபொக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடு 

மசய்யப்பட்டது  

கனரக தமொட்டொர ் வொகனங்கள், இலகுரக வொகனங்கள் மற்றும் 

இரு/மூன்று சக்கர வொகனங்கள் ஆகிய மூன்று வவககளின் கீழ் 

வொகனங்கவளக் கண்கொணித்தல் மற்றும் எண்ணுதல். சொவலகளில் 

தபொக்குவரத்து மநரிசல் அதிகமொக இருப்பதொல், ஒவ்மவொரு ஷிப்டிலும் 

ஒவ்மவொரு ஸ்தடேனிலும் ஒதர தநரதத்ில் இரண்டு திறவமயொன நபரக்ள் 

ஈடுபடுதத்ப்பட்டனர ்- தபொக்குவரதவ்த கணக்கிடுவதற்கு இரு திவசகளிலும் 

ஒருவர.் ஒவ்மவொரு மணி தநரத்தின் முடிவிலும், புதிதொக எண்ணும் பதிவும் 

தமற்மகொள்ளப்பட்டன. 

நிணலயக் 

குறியீடு 
சொணலயின் மபயே ்

தூே ் 

 ற்று ் 

திணச 

சொணல வணக 

TS1 பஞ்சொயத்து சொவல 
0.65 கி.மீ -

கிழக்கு 

கிரொம சொவல 

  (ஒற்வற 

பொவத) 

TS2 
கொஞ்சிபுரம் - உத்திரதமரூர ்மொநில 

மநடுஞ்சொவல 

3.0 கி.மீ -

கிழக்கு 

SH-118A 

சொவல 

  (இரண்டு 

பொவத) 

TS3 
திருவண்ணொமவல - கொஞ்சிபுரம் மொநில 

மநடுஞ்சொவல 

5.5 கி.மீ -

தமற்கு 

SH-116 சொவல 

(இரண்டு 

பொவத) 

ஆதொரம்: GTMS FAE & TM மூலம் ஆன்-வசட் கண்கொணிப்பு    

அட்டவணை 2.11 ரபொக்குவேத்து கைக்மகடுப்பு இடங்கள் 
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நிணலயக் 

குறியீடு 

HMV LMV 
2/3 சக்கே 

வொகனங்கள் 
ம ொத்த 

PCU 
இல்வல PCU இல்வல PCU இல்வல PCU 

TS1 80 240 25 25 110 55 320 

TS2 150 450 200 200 250 125 775 

TS3 160 480 220 220 230 115 815 

ஆதொரம்: GTMS FAE & TM மூலம் ஆன்-வசட் கண்கொணிப்பு 

* PCU மொற்றும் கொரணி: HMV (டிரக்குகள் மற்றும் தபருந்து) = 3, LMV (கொர,் ஜீப் 

மற்றும் ஆட்தடொ) = 1 மற்றும் 2/3 சக்கர ைொகனங்கள் = 0.5 

திட்ட ் லொேிகளின் திறன் ஒரு நொணளக்கு 

ஒட்டும ொத்த 

பயைங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

PCU இல் 

மதொகுதி 

பொவத 

PCU இல் 

தற்தபொதுள்ள 

தபொக்குவரத்து 

அளவு 

திட்டத்தொல் 

தபொக்குவரத்
து மபருகும் 

மமொதத் 

தபொக்குவரத்
து அளவு 

IRC - 1960 

வழிகொட்டுதல்களி
ன்படி PCU இல் 

மணிதநரத் திறன் 

பஞ்சொயத்து 

சொவல 
320 123 443 1200 

கொஞ்சிபுரம் - 

உத்திரதமரூர ்

மொநில 

மநடுஞ்சொவல 

775 73 859 

1500 

 திருவண்ணொம
வல - கொஞ்சிபுரம் 

மொநில 
மநடுஞ்சொவல 

815 50 865 

  ஆதொரம்: GTMS FAE & TM மூலம் ஆன்-வசட் கண்கொணிப்பு பகுப்பொய்வு 

சுருக்கம் 

 

அட்டவணை 2.12 தற்ரபொதுள்ள ரபொக்குவேத்து அளவு 

அட்டவணை 2.13 சொதொேை கல்  ைிரநே ரபொக்குவேத்து ரதணவ 

ஒரு நொணளக்கு சொதொேை கல்  ற்று ் சேணள ரபொக்குவேத்து 

அட்டவணை 2.14 ரபொக்குவேத்து மதொகுதி 

P1 15 டன்கள் 41 123 

     ஆதொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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இந்த திட்டத்தின் கொரணமொக தற்தபொதுள்ள தபொக்குைரத்து மநரிசல் 

அதிகமொக இருக்கொது. 

IRC 1960 இன் படி தற்தபொதுள்ள இந்த கிரொம சொவல ஒரு மணி தநரத்தில் 

1,200 PCU ஐ வகயொள முடியும் மற்றும் முக்கிய மொைட்ட சொவல ஒரு மணி 

தநரத்தில் 1500 PCU ஐ வகயொள முடியும். எனதை இந்த முன்மமொழியப்பட்ட 

தபொக்குைரத்து கொரணமொக எந்த இவணப்பும் இருக்கொது.  

2.6.3 கனிமப் பயன் மற்றும் மெயலாக்கம் 

 முன்மமொழியப்பட்ட எந்தத் திட்டத்திலும் கனிமச ்மசயலொக்கம் அல்லது 

தொதுப் பயன் படுத்தும் திட்டம் எதுவும் இல்வல. 

2.6.4 தற்சபாதுள்ள உள்கட்டணமப்புகள் 

சுரங்க அலுைலகம், மதொழிலொளரக்ளுக்கொன தற்கொலிக ஓய்ைவறகள், 

கழிைவற மற்றும் சிறுநீர ் கழிப்பிட ைசதிகள் தபொன்ற உள்கட்டவமப்புகள் 

குைொரி குத்தவகக்கு ைழங்கப்பட்ட பிறகு சுரங்க விதியின்படி கட்டப்படும். 

2.7 திட்டத் சதணவ 

2.7.1 தை்ைீர் சதணவ 

KLD இல் தண்ணீர ் ததவைகள் பற்றிய விைரங்கள் கீதழ 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத் தள ் - P2 

*ரநொக்க ் அளவு ஆதொே ் 

தூசி அடக்குமுவற 2.0 KLD குத்தவகக்கு அருகில் உள்ள ஆழ்துவள 

கிணறுகளில் இருந்து தண்ணீர ்

மபறப்படும் 

பசுவம பகுதி 

வளரச்ச்ி 

1.75 KLD குத்தவகக்கு அருகில் உள்ள ஆழ்துவள 

கிணறுகளில் இருந்து தண்ணீர ்

மபறப்படும் 

குடிநீர ்மற்றும் 

உள்நொட்டு தநொக்கம் 

1.25 KLD குடிநீர ்மற்றும் வீட்டு உபதயொகத்திற்கொக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பவனயொளரக்ளிடம் இருந்து 

தண்ணீர ்மபறப்படும். 

ம ொத்த ் 5.0 KLD 

ஆதொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு முந்வதய சொத்தியக்கூறு 

அறிக்வக 

அட்டவணை.2.15 நீே் ரதணவகள் 
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படம். 2.15 முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வணரபடம்
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2.7.2 ெக்தி மற்றும் பிற உள்கட்டணமப்பு சதணவகள் 

எந்த முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கும் சுரங்க நடைடிக்வககளுக்கு 

மின்சொரம் ததவையில்வல. குைொரி மசயல்பொடு பகல் தநரத்தில் மட்டுதம 

பரிந்துவரக்கப்படுகிறது (மபொது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM, மதிய உணவு இவடதைவள 

1 PM - 2 PM). அலுைலகம் மற்றும் பிற உள்கட்டவமப்புகளில் 

பயன்படுத்துைதற்கொன மின்சொரம் அந்தந்த திட்ட முன்மமொழிபைரொல் SEB 

இலிருந்து மபறப்படும். 

 திட்டப் பகுதிக்குள் பட்டவறகள் எதுவும் முன்மமொழியப்படவில்வல. 

எனதவ திட்டப் பகுதியில் இருந்து கழிவுநீர ் மவளிதயறொது. சுரங்க 

அலுவலகத்தில் இருந்து மவளிதயறும் வீடட்ுக் கழிவுகள் மசப்டிக் தடங்க் 

மற்றும் சொக் பிட ்ஆகியவற்றில் மவளிதயற்றப்படும். திட, திரவ அல்லது வொயு 

வடிவில் உருவொகும் நசச்ுக் கழிவுகள் எதுவும் இல்வல. எனதவ கழிவு 

சுத்திகரிப்பு நிவலயம் ததவவ இல்வல. 

2.7.3 எரிமபாருள் சதணவ 

  சுரங்க இயந்திரங்களுக்கு அதிதவக டீசல் (HSD) பயன்படுத்தப்படும். 

அருகில் உள்ள எரிமபொருள் நிவலயங்களில் இருந்து டீசல் மகொண்டு 

வரப்படும். முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்தின் (P1) சரொசரி டீசல் நுகரவ்ு 168 

லிட்டர ்HSD / நொள் மற்றும் முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்தின் (P2) 109 லிட்டர ்HSD 

/ நொள் ஆகும். 

எேிமபொருள் ரதணவ முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ்  

சொதொேை கல் கிேொவல் 

ததொண்டும் இயந்திர 
எரிமபொருள் நுகரவ்ு 

16 லிட்டர/்மணி 10 லிட்டர/்மணி 

ததொண்டும் இயந்திர 
திறன் 

20 மீ3 சொதொரண கல் 
மணிதநரம் 

60 மீ3 கிரொவல் /மணி 

தினசரி உற்பத்திக்கு 
ததவவயொன தநரம் 

115/20 = 6.0 
மணிதநரம் 

78/60 =1.3 மணிதநரம் 

மமொதத் டீசல் நுகரவ்ு 

  ஒரு நொவளக்கு 

96 லிட்டர ் 13 லிட்டர ்

சொதொரண கல் மற்றும் 
சரவள உற்பத்திக்கொன 
மமொதத் டீசல் நுகரவ்ு 

109 லிட்டர/்நொள் 
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முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ்  

திட்ட மசலவு Rs. 57,80,600/- 

ஆதொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் & முன்னுரிவம அறிக்வக 

 2.7.5 சவணலவாய்ப்பு  
நொளொந்த குவொரி நடவடிக்வககவள தமற்மகொள்ள சுரங்கத் திட்டத்தில் 

பின்வரும் சுரங்கபணி தவவலயொட்கள் முன்மமொழியப்பட்டுள்ளது. 

தவவலவொய்ப்பு என்பது முன்மமொழியப்பட்ட உற்பத்தி இலக்வக இலக்கொகக் 

மகொண்டது மற்றும் முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன உதலொக சுரங்க 

விதிமுவறகள், 1961 இன் சட்டப்பூரவ் விதிகளுக்கு இணங்க தவண்டும். 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ்  

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ்  

குவொரி தமலொளர ் 1 

துவண / பிளொஸ்டர ் 1 

ஜொக் தெமர ்ஆபதரட்டர ் 4 

ததொண்டும் இயந்திர ஆபதரட்டர ்& 

டிவரவர ்

2 

டிப்பர ்டிவரவர ் 2 

உதவி மசய்பவர ் 1 

துப்புரவொளர ்மற்றும் இவண 

இயக்குபவர ்

3 

பொதுகொப்பு 1 

உவழப்பு 7 

தமலொண்வம தமற்பொரவ்வ 2 

ம ொத்த ் 24  
ஆதொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்கள் 

2.8 திட்ட அமலாக்க அட்டவணை 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கிவடத்த பிறகு ைணிக நடைடிக்வக 

மதொடங்கும். தமிழ்நொடு மொநில மொசுக்கட்டுப்பொட்டு ைொரியத்திடம் இருந்து 

CTO மற்றும் CTE மபறப்படும். சுரங்க நடைடிக்வக மதொடங்கும் முன் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் தபொது விதிக்கப்பட்ட நிபந்தவனகள் 

மதொகுக்கப்படும். 

 

2.7.4 திட்டெ ்மெலவு 

அட்டவணை 2.16 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்களின் திட்டச ்மசலவு 

அட்டவணை 2.17 உத்ரதச  னிதவள வேிணசப்படுத்தல் 
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வ. 

எை் 
விவரங்கள் 

சநர அட்டவணை 

(மாதத்தில்) குறிப்புகள் ஏரதனு ் 

இருந்தொல் 

1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி 

      

2 நிறுை ஒப்புதல்      திட்டம் நிறுைப்பட்ட 

கொலம் 

3 இயக்க ஒப்புதல்      உற்பத்தி மதொடங்கும் 

கொலம் 

கொலைரிவச மொறுபடலொம்; விதிகள் மற்றும் விதிமுவறகளுக்கு உட்பட்டது 

/& பிற எதிரப்ொரொத சூழ்நிவலகள் 

      ஆதொரம்: EIA அறிவிப்பு & CPCB ைழிகொட்டுதல்கள் 

அட்டவணை 2.18 எதிர்பாரக்்கப்படும் சநர அட்டவணை 
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அத்தியாயம் III 

சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 ப ாது 

இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்திலேலய அடிப்படைத் தரவுகளுக்கு ஒரு 

பிந்திய பின்னணிடய அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பே 

சுற்றுசச்ூழே் மற்றும் சூழலியே் பண்புகளிே் உருவாக்கப்பை்ை டமக்லரா-

லேவே் களத் தரடவ சிறப்பாகப் பாராை்ை உதவும். பரந்த-ஸ்லபக்ை்ரம் 

நிடேடமகடள நன்கு புரிந்துலகாள்ள திை்ை சூழலின் அடிப்படை நிடே 

பிரிவு வாரியாக விவரிக்கப்பைட்ுள்ளது. அடிப்படை சுற்றுசச்ூழே் தரமானது 

நிேம், நீர,் காற்று, சத்தம், ஆய்வுப் பகுதியின் உயிரியே் மற்றும் சமூக-

லபாருளாதார நிடே லபான்ற பே்லவறு சுற்றுசச்ூழே் கூறுகளின் பின்னணி 

சுற்றுசச்ூழே் காை்சிடயக் குறிக்கிறது. மத்திய மாசுக் கைட்ுப்பாைட்ு 

வாரியம் (CPCB) வழிகாைட்ுதே்களுைன் பிப்ரவரி, மாரச் ் மற்றும் ஏப்ரே் 2022 

மாதங்களிே் திை்ை தளத்தின் அடிப்படை நிடேடய மதிப்பிடுவதற்கான கள 

கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் லமற்லகாள்ளப்பை்ைன. குழுமம் குவாரிகள் குறித்து 

சுற்றுசச்ூழே் தரவுகள் லசகரிக்கப்பைட்ுள்ளன ரிசச்ரை்ச்ன் & குரூைாஸ் (1972) 

லிமிலைை,் ISO 9001:2015 சான்றிதழ் & MoEF அறிவிக்கப்பை்ை ஆய்வகம். கீலழ 

உள்ள பண்புகளுக்கு -  

❖ நிே 

❖ தண்ணீர ்

❖ காற்று 

❖ சத்தம் 

❖ உயிரியே் 

❖ சமூக லபாருளாதார நிடே 
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ஆய்வு  குதி 

சுற்றிலும் 10 கிமீ சுற்றளவு (வான்வழி தூரம்) பரப்பளவு சுற்றளவு இன் 

சுரங்க லதாகுப்பு சுற்றுசச்ூழே் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வுக்காக 

கருதப்படுகிறது. தற்லபாதுள்ள சூழடேப் புரிந்து லகாள்ள தரவு லசகரிப்பு 

பயன்படுத்தப்பை்ைது லகாத்து அதற்கு எதிராக திை்ைதத்ின் சாத்தியமான 

தாக்கங்கடள மதிப்பிை முடியும். ஆய்வு பகுதி இரண்டு மண்ைேங்களாக 

பிரிக்கப்பைட்ுள்ளது: டமய மண்ைேம் மற்றும் இடையக மண்ைேம். டமய 

மண்ைேம் ஆகும் லகாத்து என கருதப்படுகிறது மற்றும் தாங்கே் மண்ைேம் 

குழுமத்தின் சுற்றளவிே் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவு. டமய மற்றும் இடையக 

மண்ைேங்கள் இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் 

லகாள்ளப்படுகின்றன. 

ஆய்வு காலம் 

❖ அடிப்படை ஆய்வு பிப்ரவரி 2022– ஏப்ரே் 2022 வடரயிோன ஆய்வுக் 

காேத்திே் நைத்தப்பை்ைது. 

ஆய்வு முறற  

❖ லமாத்த ஸ்லைஷன் உதவியுைன் திை்ைப் பகுதி விரிவாக ஆய்வு 

லசய்யப்பைட்ு, GPS உதவியுைன் எே்டேத் தூண்கள் எடுக்கப்பை்ைன. 

அப்பகுதியின் நிவாரணத்டதப் புரிந்துலகாள்வதற்காக, 

லசயற்டகக்லகாள் பைங்களின் மீது எே்டே ஒருங்கிடணப்புகள் 

மிடகப்படுத்தப்பை்ைன. புவன் (ISRO) மூேம். 

❖ மண் மாதிரிகள் லசகரிக்கப்பைட்ு பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைது 

லதாைரப்ுடைய இயற்பியே்-லவதியியே் பண்புகள், பரிமாற்றம் 

லகஷன்ஸ், ஊை்ைச ்சத்துக்கள் & நுண்ணூை்ைச ்சத்துக்கள் லபான்றடவ, 

பாதிப்டப மதிப்பிடுவதற்காக காரணமாக சுரங்க நைவடிக்டககள் 

மற்றும் பசுடம பகுதி மரக்கன்றுகடள பரிந்துடரக்க லவண்டும் 

வளரச்ச்ி. 

❖ நிேத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுக் காேத்திே் தற்லபாதுள்ள ஆழ்துடள 

கிணறுகளிலிருந்து லசகரிக்கப்பை்ைன, அலத லநரதத்ிே் இடையக 
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மண்ைேத்திே் உள்ள குளங்களிலிருந்து லமற்பரப்பு நீர ்

லசகரிக்கப்பை்ைது. மாதிரிகள் இருந்தன பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைது 

நீரின் தரத்டத தீரம்ானிக்க லதடவயான அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 

அளவுலகாே்களின் அடிப்படையிே்) மற்றும் சுற்றுசச்ூழலின் 

பாரட்வயிே் லபாருத்தமானடவ முன்லமாழியப்பை்ை சுரங்கங்களின் 

தாக்கம் 

❖ காற்றின் திடச, லவப்பநிடே, ஈரப்பதம், மடழப்லபாழிவு மற்றும் 

லபாதுவான வானிடே பற்றிய தரவுகடள லசகரிக்க தளத்திே் 

வானிடே ஆய்வு டமயம் அடமக்கப்பை்ைது. சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரத்டத (AAQ) மதிப்பிடுவதற்காக, பறக்கும் தூசிக்கான சுவாச தூசி 

மாதிரிகள் (RDS), வாயு இடணப்புகளுைன் கூடிய PM10 மற்றும் SO2, NOX 

மற்றும் PM2.5 மற்றும் பிறவற்றிற்கான ஃடபன் ைஸ்ை் மாதிரிகள் (FDS) 

ஆகியவற்டறப் பயன்படுத்தி சுற்றுப்புற காற்றின் மாதிரிகள் 

லசகரிக்கப்பை்ைன. NAAQ விதிமுடறகளின்படி அளவுருக்கள் 

மற்றும்பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைது முதன்டம காற்று மாசுபடுத்திகள் 

காற்றின் தரத்தின் தற்லபாடதய நிடேடய உருவாக்குவதற்கு. 

❖  சத்தம் அடிப்படை அளடவ நிறுவ ஒலி அளவு மீை்ைர ் உதவியுைன் 

லவவ்லவறு இைங்களிே் லவவ்லவறு இைங்களிே் நிடே அளவீடுகள் 

லசய்யப்பை்ைன. தாக்க மண்ைேத்திே் இடரசச்ே் அளவுகள். 

❖ தற்லபாதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களின் வடிவத்டத 

ஆய்வு லசய்வதற்காக ஆய்வுப் பகுதியின் சூழலியடே 

மதிப்பிடுவதற்கு அடிப்படை உயிரியே் ஆய்வுகள் 

லமற்லகாள்ளப்பை்ைன. 

❖ தற்லபாடதய சமூக-லபாருளாதார நிடேடமகடளப் 

புரிந்துலகாள்வதற்கும் அதனாே் ஏற்படும் தாக்கத்தின் அளடவ 

மதிப்பிடுவதற்கும் ஆய்வுப் பகுதியிே் கிராமம் மற்றும் குடும்ப 
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அளவிே் சமூக-லபாருளாதார ஆய்வு நைத்தப்பை்ைது. 

முன்லமாழியப்பைை் சுரங்கத் திை்ைத்திற்கு. 

❖ ஆய்வுக்குத் லதடவயான பே்லவறு சுற்றுசச்ூழே் அளவுருக்களுக்கான 

மாதிரி முடறகள், மாதிரியின் அதிரல்வண், மாதிரி பகுப்பாய்வு முடற 

லபான்றடவ அை்ைவடண 3.1 இே் லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன. 

அட்டவறை 3.1 கை்காைி ்பு  ை்புக்கூறுகள் மற்றும் 
கை்காைி ்பின் அதிர்பவை் 

 ை்பு 

 

அளவுருக்க
ள் 

கை்காைி ்பி
ன் 

அதிர்பவை் 

இடங்களி
ன் 

எை்ைிக்
றக 

பெறிமுறற 

ந
ிே

 ப
ய

ன்
ப

ாடு
/ 

ந
ிே

 உ
ட

ற
 

ஆ
ய்

வு
ப்

 

ப
கு

தி
யி

லி
ரு

ந்
து

 1
0
 

கி
மீ

 சு
ற்

ற
ள

வு
க்

கு
ள்

 

ந
ிே

ப்
 ப

ய
ன்

ப
ாை

டு
 

மு
ட

ற
 

2011 மக்கள் 

லதாடக 

கணக்லகடுப்பு 

டகலயடு 

மற்றும் 

லசயற்டகக்
லகாள் 

பைங்களிலிருந்
து தரவு 

சுரங்க 

டமய 

பகுதி 

லசயற்டகக் 

லகாள்  

பைங்கள் 

முதன்டம ஆய்வு 

*மண்  

இயற்பியே்-

லவதியியே் 

பண்புகள் 

படிக்கும் 

காேத்திே் 

ஒருமுடற 

7 

(1டமய&5 

இடையக 

மண்ைேம்) 

IS 2720 

லவளாண்டம 

டகலயடு - இந்திய 

லவளாண் 

ஆராய்சச்ி 

கவுன்சிே், புது 

திே்லி 

த
ண்

ணீ
ர ்

  
  

 

த
ரம்

  

உைே், 

இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியா
வியே் 

அளவுருக்க
ள் 

படிக்கும் 

காேத்திே் 

ஒருமுடற 

7 

(1லமற்பரப்
பு நீர ் & 5 

நிேத்தடி 

நீர)் 

IS 10500& CPCB 

தரநிடேகள் 
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வ
ான

ிட
ே

 ஆ
ய்

வு
  

காற்றின் 

லவகம் 

காற்றடிக்கு
ம் திடச 

லவப்ப 

நிடே 

லமக மூடி 

உேர ் குமிழ் 

லவப்பநிடே 

மடழப்லபா
ழிவு 

1 மணிலநர 

லதாைரச்ச்ி 

இயந்திர/தானி
யங்கி 

வானிடே 

நிடேயம் 

1 

தள குறிப்பிை்ை 

முதன்டம தரவு & 

IMD 

நிடேயத்திலிருந்
து இரண்ைாம் 

நிடே தரவு 

* 

சுற்றுப்
புற 

காற்றி
ன் தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

பறக்கும் தூசி 

24 மணி 
லநரமும், 

வாரத்திற்கு 

இரண்டு 

முடறயும் 

(மாரச்-்லம 2021.) 

8 

(1 டமய & 

7 பஃபர)் 

IS 5182 பகுதி 1-23 

லதசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தர 

தரநிடேகள், CPCB 

*ஒ
லி

 

ம
ை

்ை
ங்

க
ள்

 

சுற்றுப்புறச ்

சத்தம் 

ஒவ்லவாரு 

இைத்திற்கும் 24 

மணிலநரம் 

மணிலநர 

கண்காணிப்பு 

8 

(1 டமய & 

6 இடையக 

மண்ைேம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

வழிகாைட்ுதே்க
ளின்படி 

சூ
ழ

லி
ய

ே்
  

தற்லபாதுள்
ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விேங்கினங்
கள் 

படிக்கும் 

காேத்திே் 

களப்பயணம் 

மூேம் 

ஆய்வு 

பகுதி 

குவாை்லரை ் & 

டிரான்லஸக்ை் 
ஆய்வு மூேம் 

முதன்டம ஆய்வு 

இரண்ைாம் நிடே 

தரவு - வன 

லவடே திை்ைம் 

ச
மூ

க
ல

ப
ாரு

ள
ாத

ார
 

அ
ம்

ச
ங்

க
ள்

 

ச
மூ

க
-ல

ப
ாரு

ள
ாத

ார
 

ப
ண்

பு
க

ள்
, 

ம
க்

க
ள்

ல
த

ாட
க

 

பு
ள்

ள
ிவி

வ
ரங்

க
ள்

 
ம

ற்
று

ம்
 

ஆ
ய்

வு
 

ப
கு

தி
யி

ே்
 

இ
ரு

க்
கு

ம்
 

உ
ள்

க
ை

்ை
ட

ம
ப்

பு
 

தள வருடக & 

மக்கள் லதாடக 

கணக்லகடுப்பு 

டகலயடு, 2011 

ஆய்வு 

பகுதி 

முதன்டம 

கணக்லகடுப்பு, 

மக்கள் லதாடக 

கணக்லகடுப்பு 

டகலயடு & 

லதடவ 

அடிப்படையிோ
ன மதிப்பீடுகள். 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து ரிசச்ரை்ச்ன் & குரூைாஸ் (1972) லிமிலைை் 
மூேம் ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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     * அடனத்து கண்காணிப்பு மற்றும் லசாதடன லவண்டும் CPCB மற்றும் 

MoEF & CC வழிகாைட்ுதே்களின்படி லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. 

3.1 ெிலச ்சூழல் 

இந்த பிரிவின் முக்கிய லநாக்கம், முன்லமாழியப்பை்ை சுரங்கத் 

தளத்டதச ் சுற்றி 10கிமீ சுற்றளவிே் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்படை 

நிடேடய வழங்குவதாகும், இதனாே் சுரங்க நைவடிக்டககள் காரணமாக 

சுற்றுப்புறங்களிே் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கடள எதிரக்ாேத்திே் 

மதிப்பிை முடியும். 

3.1.1 ெில  யன் ாடு/ ெில ் ர ்பு  

 லமற்பாரட்வயிைப்பை்ை வடகப்படுத்தே் வழிமுடறடயப் 

பயன்படுத்தி புவன் (ISRO) இன் LISS III பைங்களின் மூேம் அப்பகுதியின் நிே 

பயன்பாைட்ு முடற ஆய்வு லசய்யப்பை்ைது. இந்த ஆய்விே், 

முன்லமாழியப்பைை் திை்ைத் தளங்களின் எே்டே வரம்புகளிலிருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவிே் உள்ள LISS III பைங்கள், நிேப் பயன்பாைட்ுக் காப்பீை்டின் 

பகுப்பாய்வுக்காக எடுக்கப்பை்ைது. நிேத்தடி உண்டம தரவு புேதத்ிே் 

லசகரிக்கப்பைட்ு லமற்பாரட்வயிைப்பை்ை வடகப்பாை்டின் லபாது 

பயன்படுத்தப்பை்ைது. LU/LC களிே் இைஞ்சாரந்்த மாறுபாடுகள் பைம் 3.1 இே் 

காை்ைப்பைட்ுள்ளன. 

அட்டவறை 3.2 ெில ்  யன் ாடு ெில ் ர ்பு ஆய்வு ்  குதியின் 
புள்ளிவிவரங்கள் 

 வ. 

எை். 
வறக ் ாடு 

 குதி 
(பெக்டடர்) 

 குதி 
(%) 

1 மீன் வளரப்்பு 3 0.01 

2 தரிசு பாடற / பாடற கழிவு / தாள் பாடற பகுதி 96 0.31 

3 பயிர ்நிேம் 11963 39.09 

4 அைரந்்த காடு 1481 4.84 

5 தரிசு நிேம் 1310 4.28 

6 
கடரலயார உப்புத்தன்டம / காரதத்ன்டமயாே் 
பாதிக்கப்பை்ை நிேம் 800 2.61 

7 ஸ்க்ரப் அே்ேது இே்ோமே் நிேம் 1174 3.84 

8 சுரங்க / லதாழிே்துடற தரிசு நிேங்கள் 37 0.12 

9 லதாை்ைங்கள் 8826 28.85 

10 தீரவ்ு 648 2.12 

11 நீரந்ிடேகள் 4262 13.93 

பமாத்த  ர ் ளவு 30599 100 
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ஆதாரம்: LISS III லசயற்டகக்லகாள் பைங்கள் 

அை்ைவடணயின்படி (3.2), ஆய்வுப் பகுதியிே் உள்ள நிேத்தின் 

லபரும்பகுதி லமாத்த பரப்பளவிே் 39% பயிர ்நிேமாகும், அடதத் லதாைரந்்து 

லதாை்ைங்கள் மற்றும் நீரந்ிடேகள் முடறலய 29% மற்றும் சுமார ்14% ஆகும். 

அடனத்து நிே பயன்பாடு மற்றும் நிேப்பரப்புகளிே், சுரங்க தளங்கள் 

லமாத்த நிேப்பரப்பிே் 0.12% மைட்ுலம உள்ளன. இந்த சிறிய சதவீத சுரங்க 

நைவடிக்டககள் சுற்றுசச்ூழலிே் குறிப்பிைத்தக்க தாக்கத்டத ஏற்படுத்தாது 

3.1.2 ெில ் ர ்பு 

 குத்தடக பகுதி லதன்லமற்கு லநாக்கி லமன்டமயான சாய்வுைன் 

கிை்ைத்தை்ை லவற்று நிேப்பரப்டபக் காைட்ுகிறது. இப்பகுதியின் 74மீ சராசரி 

உயரம் சராசரி கைே் மை்ைத்திலிருந்து. 

3.1.3  குதியின் வடிகால் அறம ்பு 

 அத்தியாயம் 2 இே் ஏற்கனலவ விவரிக்கப்பைட்ுள்ளபடி, திை்ை தளங்கள் 

லைன்ை்ரிடிக் வடிவத்டதக் காைட்ும் பகுதிக்குள் அைங்கும். 

3.1.4 ெிலெடுக்க உைர்திறன் 

முன்லமாழியப்பைை் திை்ை தளங்கள் BMTPC இன் படி நிே அதிரவ்ு லசத 

அபாய மண்ைேம் III இே் விழுகின்றன, இது மிதமான நிே அதிரவ்ு அபாய 

மண்ைேத்டதக் குறிக்கிறது, ஏலனனிே் திை்ைப் பகுதி லதன்னிந்தியாவின் 

தீபகற்பக் கவசத்தின் கடினமான பாடற நிேப்பரப்பிே் விழுகிறது. 

3.1.5 ஆய்வு ்  குதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

திை்ைப் பகுதிக்குள் வனவிேங்கு சரணாேயங்கள், லதசிய பூங்கா 

மற்றும் லதாே்லபாருள் நிடனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இே்டே. திை்ைப் 

பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பை்ை மற்றும் ஒதுக்கப்பை்ை வனப் பகுதி எதுவும் 

இே்டே. எனலவ, வன நிேத்டத டகயகப்படுத்துதே்/திருப்புதே் 

லதடவயிே்டே. முன்லமாழியப்பைை் சுரங்க குத்தடகப் பகுதிடயச ்

சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழே் உணரத்ிறன் லதாைரப்ான விவரங்கள், அதாவது 10 

கிமீ சுற்றளவு மற்றும் அருகிலுள்ளநீரந்ிடேகள் அை்ைவடணகள்3.3 இே் 

லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன. 
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 டம் 3.1 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தில் இருெ்து 10கிமீ சுற்றளவு ெில ்  யன் ாடு/ெில ் ர ்பு 

வறர டம் வறர டம்
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அட்டவறை 3.3 திட்ட ்  குதியில் உள்ள சுற்றுசச்ூழல் உைர்திறன் 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்களின் விவரங்கள்  

வ. 

எை் 

உைரத்ிறன் 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 
ப யர ்

குவாரி 
பதாகு ்புலிருெ்து கிமீ 

தூரம் 

1 

லதசிய பூங்கா / 

வனவிேங்கு 

சரணாேயங்கள் 

இே்டே 
10கிமீ சுற்றளவிே் 

இே்டே 

2 காப்புக்காடு மருதம் R.F 7.75கிமீ லதன்கிழக்கு 

3  

ஏரிகள்/நீரத்்லதக்கங்கள்/ 
அடணகள் / ஓடைகள் / 

ஆறுகள் 

ஏரி 0.84 கி.மீ வைக்கு 

சுருை்ைே் ஏரி 0.93 கி.மீ வைக்கு 

ஏரி 1.03 கி.மீ வைலமற்கு 

சீதேபாக்கம் 
அருலக ஏரி 0.93 கி.மீ கிழக்கு 

சின்ன 
ஏேசல்சரிக்கு 

ஏரி 
2.17 கி.மீ லதன்லமற்கு 

மாமண்டூர ்
குளம் 

6.60 கி.மீ வைலமற்கு 

லசய்யாறு 
ஆறு 

3.18 கி.மீ லதன்கிழக்கு 

பாோறு ஆறு 5.93 கி.மீ வைக்கு கிழக்கு 

4 

புலிகள் 

காப்பகம்/யாடனகள் 

காப்பகம்/ உயிரக்்லகாள 

காப்பகம் 

இே்டே 10கிமீசுற்றளவிே்இே்டே 

5 
கடுடமயான மாசுபை்ை 

பகுதிகள் 
இே்டே 10கிமீசுற்றளவிே்இே்டே 

6 சதுப்புநிேங்கள் இே்டே 10கிமீசுற்றளவிே்இே்டே 

7 மடேகள்/மடேகள் இே்டே 10கிமீசுற்றளவிே்இே்டே 

8 
அறிவிக்கப்பை்ை 

லதாே்லியே் தளங்கள் 
இே்டே 10கிமீசுற்றளவிே்இே்டே 

9 
லதாழிே்கள்/ 

அனே்மின் நிடேயங்கள் 

சிப்காை் 
லதாழிே் 
பூங்கா 

6.39 லதன்லமற்கு 

10 பாதுகாப்பு நிறுவே் இே்டே 10கிமீசுற்றளவிே்இே்டே 
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அட்டவறை 3.4 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத் தளத்திற்கு 

அருகிலுள்ள ெீர்ெிறலகள் 

முன்பமாழிய ் ட்ட தளம் 

வ. எை் ப யர் தூரம் & திறச 

1 ஏரி 0.84 கிமீ வைக்கு 

2 சுருை்ைே் ஏரி 0.93 கிமீ வைக்கு 

3 ஏரி 1.03 கிமீ வைலமற்கு 

4 சீதேபாக்கம் அருலக ஏரி 0.93 கிமீ கிழக்கு 

5 சின்ன ஏேசல்சரிக்கு அருகிே் ஏரி 2.17கிமீ லதன்லமற்கு 

6 மாமண்டூர ்லதாை்டி 6.60கிமீ வைலமற்கு 

7 லசய்யாறு ஆறு 3.18கிமீ லதன்லமற்கு 

8 பாோறு ஆறு 5.93கிமீ வைக்கு கிழக்கு 

ஆதாரம்: கிராம வடரபைம் மற்றும் கள ஆய்வு 

3.1.6 மை் சூழல் 

                ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் நிேச ் சூழலின் 

முக்கியமான கூறுகளிே் ஒன்றாகும். கேப்பு மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து லசகரிக்கப்பைட்ு லவவ்லவறு அளவுருக்களுக்கு 

பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைன. கண்காணிப்பு தளங்களின் 

இருப்பிைங்கள் அை்ைவடண 3.5 இே் காை்ைப்பைட்ுள்ளன. 

மை் மாதிரி எடு ் தன் டொக்கம்: 

❖ ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்படை மண்ணின் பண்புகடளத ்

தீரம்ானிக்க 

❖ மண்ணின் பண்புகளிே் முன்லமாழியப்பை்ை லசயே்பாை்டின் 

தாக்கதட்த ஆய்வு லசய்ய மற்றும் 
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❖ விவசாய உற்பத்தியின் தாக்கத்டத ஆய்வு லசய்ய 

அட்டவறை 3.5 மை் மாதிரி இடங்கள் 

வ. 

எ
ை் 

இரு ்பிட
க் குறியீடு 

கை்காைி ்பு 
இடங்கள் 

தூரம் மற்றும் திறச  

ஒருங்கிறை ்பு
கள் 

 

1 S-1 
டமய மண்ைேம் 

அருகில் 
0.23 கிமீ தென்கிழக்கு 

12°43'43.23"N 

79°43'40.13"E 

2 S-2 
டமய மண்ைேம் திட்டப் பகுதி     12°43'50.88"N 

79°43'32.97"E 

3 S-3 
கருலவப்பம்பூண்

டி 

6.11 கிமீ லதன்கிழக்கு  12°40'56.42"N 

79°45'15.71"E 

4 S-4 
பாவூர ்

4.06 கி.மீ லதன்லமற்கு 
12°41'41.81"N 

79°43'0.71"E 

5 S-5 
லசாடியபாக்கம் 

3.36 கி.மீ கிழக்கு 
12°43'38.42"N 

79°41'38.01"E 

6 S-6 
குருவிமலல 

5.17 கி.மீ வைலமற்கு 
12°46'40.99"N 

79°43'37.00"E 

7 S-7 
ஆரப்பாக்கம் 

3.40 கி.மீ லதன்கிழக்கு 
12°44'10.98"N 

79°45'28.65"E 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி மூேம் 
ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 

3.1.6.1 ஆய்வு முறற 

மண்ணின் தரதட்த ஆய்வு லசய்வதற்காக, பே்லவறு நிே 

பயன்பாைட்ு நிடேடமகடளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் திை்ைத ்

தளத்திலும் அடதச ் சுற்றியுள்ள மண்ணின் நிடேடயயும் 

மதிப்பிடுவதற்கு மாதிரி இைங்கள் லதரந்்லதடுக்கப்பை்ைன. 90-லச.மீ 

ஆழம் வடர மண்ணிே் ஆகர ் லபாரிங் (பைம் 3.3) மூேம் மாதிரிகள் 

லசகரிக்கப்பை்ைன. மண் வடக, தாவர உடற, உள்கை்ைடமப்பு 

வசதிகள் உை்பை லதாழிே்துடற மற்றும் குடியிருப்பு நைவடிக்டககள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்படையிே் மண் மாதிரி எடுப்பதற்கு ஆறு (6) 

இைங்கள் லதரந்்லதடுக்கப்பைை்ன, இது மண்ணின் பண்புகளின் 

ஒைட்ுலமாத்த லயாசடனடய வழங்கும். மாதிரிகள் உைே் மற்றும் 

லவதியியே் பண்புகளுக்காக பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைன. மாதிரிகள் 
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ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பை்ைன. மாதிரிகள் பாலித்தீன் 

டபகளிே் நிரப்பப்பைட்ு, குறியிைப்பைட்ு ஆய்வகத்திற்கு ஆய்வுக்காக 

அனுப்பப்பை்ைன மற்றும் முடறயின் விவரங்கள் அை்ைவடண 3.6 இே் 

லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன. 

அட்டவறை 3.6 மை் மாதிரியின் விவரங்கள் 

விவரங்கள் விவரங்கள் 

 

அதிரல்வண் 

ஒவ்லவாரு நிடேயத்திலிருந்தும் ஒரு ஒரு லபரிய 

அளவிோன ஒரு சிறிய பிரதிநிதி துடணக்குழு, லசறிவு 

மாதிரி ஆய்வு காேத்திே் ஒருமுடற 

 

முடற 

லமே் மண்ணின் கேடவயான கிராப் மாதிரிகள் 3 

ஆழம் மை்ைங்களிே் இருந்து லசகரிக்கப்பைட்ு 

பகுப்பாய்வுக்கான பிரதிநிதி மாதிரிடய வழங்க 

கேக்கப்பை்ைன. அடவ காற்று புகாத பாலித்தீன் 

டபகளிே் லசமிக்கப்பைட்ு ஆய்வகத்திே் ஆய்வு 

லசய்யப்பை்ைன.   

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து ரிசச்ரை்ச்ன் & குரூைாஸ் (1972) 
லிமிலைை் மூேம் ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
3.1.6.2 மை்  ரிடசாதறன முடிவுகள் 

"மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (M. L. ஜாக்சன், 1967) & லவளாண்டம, 

கூைட்ுறவு மற்றும் விவசாயிகள் நேத்துடற, லவளாண்டம மற்றும் 

விவசாயிகள் நே அடமசச்கம், இந்திய அரசு" ஆகியவற்றிே் 

பரிந்துடரக்கப்பைை் நிடேயான முடறகளின்படி மாதிரிகள் 

பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ை 

முக்கிய பண்புகள் லமாத்த அைரத்்தி, லபாலராசிை்டி, ஊடுருவே் விகிதம், 

pH மற்றும் கரிமப் லபாருைக்ள், டநை்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் 

லபாை்ைாசியம். மண்ணின் நிடேயான வடகப்பாடுகள் பைம் 3.5 

மற்றும் மண்ணின் இயற்பியே்-லவதியியே் பண்புகள் மற்றும் 

லசாதடன முடிவுகள் அை்ைவடண 3.7 இே் கீலழ லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன 

3.1.6.3முடிவுகள் மற்றும் கலெ்துறரயாடல் 

இயற்பியல்  ை்புகள் 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியே் பண்புகள் அடமப்பு, லமாத்த 

அைரத்்தி, லபாலராசிை்டி மற்றும் நீர ்டவத்திருக்கும் திறன் ஆகியடவ 
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ஆராயப்பை்ைன. ஆய்வுப் பகுதியிே் காணப்படும் மண்ணின் அடமப்பு 

களிமண் முதே் களிமண் வடர இருக்கும். ஆய்வுப் பகுதியிே் 

மண்ணின் லமாதத் அைரத்்தி 0.88 மற்றும் 1.09 g/cc வடர மாறுபடும். நீர ்

பிடிப்பு திறன் 44.8 முதே் 54.8 வடர மற்றும் லபாலராசிை்டி 28.6 முதே் 40% 

வடர மாறுபடும். 

இரசாயன  ை்புகள் 

❖ மண்ணின் தன்டம சற்று காரமானது முதே் வலுவான 

காரமானது pH 6.50 முதே் 8.10 வடர இருக்கும் 

❖ டநை்ரஜன் 18 முதே் 32 கிலோ/ லெக்லைர ்வடர இருக்கும் 

❖  குலளாடரடு 32முதே் 58 மி.கி/கிலோ வடர இருக்கும் 

❖  லபாை்ைாசியம் 260 மற்றும் 311 mg/kg வடர இருக்கும் 

மை் வறகபிரித்தல் 

மண் வடகபிரித்தே் வடரபைத்தின்படி (பைம் 3.5), 10 கிமீ சுற்றளவு 

லகாண்ை ஆய்வுப் பகுதி முதன்டமயாக 4 மண் வரிடசகடளக் 

லகாண்டுள்ளது. இதிே், மண் வரிடச, இன்லசப்டிலசாே்கள் ஆய்வுப் 

பகுதியின் லபரும்பகுதிடய உருவாக்குகின்றன, அடதத் லதாைரந்்து 

என்டிலசாே்கள் மற்றும் லவரட்ிலசாே்கள். சிறிய பகுதிகடள 

உள்ளைக்கிய மீதமுள்ள மண் ஆரை்ரக்ளிே் அே்ஃபிலசாே்கள் மற்றும் 

என்டிலசாே்கள் அைங்கும். 

        டம் 3.2 றமய மை்டலத்தில் மை் மாதிரி  திட்டம் 
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 டம் 3.3 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத் தளத்றதச ்சுற்றி 10கிமீ சுற்றளவில் மை் மாதிரி இடங்கறள 

காட்டும் புவி-குறி ்பிட ் ட்ட டடாட ாஷீட ்
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 டம் 3.4 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்ட ்  குதிகளிலிருெ்து 10கிமீ சுற்றளவுக்கு மை் வறக ் ாட்றடக் 
காட்டும் வறர டம் 
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அட்டவறை 3.7 ஆய்வு ்  குதியின் மை்ைின் தரம் 

அளவுரு 

 

அல
கு 

S-1 

றமய 
மை்டல

ம் 

S-2 

றமய 
மை்டல

ம் 

S-3 

கருடவ ் ம்
பூை்டி 

S-4 

 ாவூர் 

S-5 

டசாடியம்
 ாக்கம் 

S-6 

குருவிம
லை 

S-7 

ஆரப்பா
க்கம் 

1 27°C இே் pH - 7.51 7.41 8.02 6.50 6.92 6.68 8.10 

2 
25 ̊C இே் மின் 

கைத்துத்திறன் 

ms/c

m 
0.56 0.51 0.34 0.25 0.15 0.07 0.21 

3 அடமப்பு % 
மணே் 
மண் 

களி 
மண் 

மணே் 
மண் 

மணே் 
மண் 

மணே் 
மண் 

களிமண் 
மணே் 
மண் 

4 மணே் % 35.1 32.7 38.9 40.5 34.4 36.4 42.9 

5 பிளவு % 30.3 35.5 34.1 32.5 30.8 28 16.8 

6 களிமண் % 34.4 31.6 27.0 26.8 34.6 35.6 40.3 

7 
நீர ்தாங்கும் 

திறன் 
% 48.5 52.3 45.5 50.2 44.8 47.2 54.8 

8 லமாத்த அைரத்்தி g/cc 1.05 1.18 1.01 0.98 0.91 0.88 1.09 

9 லபாலராசிை்டி % 28.6 30.5 32 35.5 39.7 40 38.2 

10 காே்சியம் (Ca) mg/kg 1524 1694 512 864 458 912 832 

11 லமக்னீசியம் (Mg) mg/kg 731 689 324 433 291 21.1 28.4 

12 மாங்கனீசு (Mn) mg/kg 30.5 33.8 38 37.4 35.5 1.41 1.13 

13 துத்தநாகம் (Zn) mg/kg 1.68 1.84 0.96 1.02 1.23 177 148 

14 குலளாடரடு (Cl) mg/kg 150 138.4 142 166 125 90.2 154.5 

15 சே்லபை்(S04) mg/kg 114.2 120 151.4 98.5 132 90.2 154.5 

16 கந்தகம் (எஸ்) mg/kg 52 48 33.30 29 22.8 34.8 27 

17 
லபாை்ைாசியம்(

லக) mg/kg 280 311 260 157 113.2 144 138 
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ஆதாரம்: எக்ஸேன்ஸ் ஆய்வகத்LEADதின் மாதிரி முடிவுகள். 

18 பாஸ்பரஸ்(P) mg/kg 58 54 49.00 39 32 43 37 

19 டநை்ரஜன் (N) mg/kg 32 31.4 21.4 26 21 18 24 

20 தாமிரம் (Cu) mg/kg 2.34 2.42 0.93 1.21 1.02 2.01 1.76 

21 ஈயம்  (Pb) mg/kg 0.55 0.68 0.89 1.06 1.21 0.29 0.65 

22 இரும்பு mg/kg 42 54 12.1 21.3 16.8 25.3 30.2 

23 
ஆரக்ானிக் 

காரப்ன் 
% 1.67 1.98 1.32 1.96 1.48 1.79 1.81 

24 கரிமப் லபாருள் % 0.97 1.15 0.77 1.14 0.86 1.04 0.94 
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3.2 ெீர் சூழல் 

    நீர ் ஆதாரங்கள், லமற்பரப்பு மற்றும் நிேத்தடி நீர ் ஆகிய இரண்டும் 

இப்பகுதியின் வளரச்ச்ியிே் குறிப்பிைத்தக்க பங்கு வகிக்கின்றன. இந்த 

ஆய்வின் லநாக்கம், முக்கியமான நீர ்தர அளவுருக்கடள மதிப்பிடுவது 

மற்றும் விவசாய உற்பத்தித்திறன், உள்நாை்டு சமூக பயன்பாடு, 

லபாழுதுலபாக்கு வளங்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியே் 

ஆகியவற்றின் மீதான தாக்கங்கடள மதிப்பீடு லசய்வது ஆகும். 

தண்ணீர ் மாதிரிகள் லகன்களிே் லசகரிக்கப்பைட்ு, ஆய்வுக்காக 

ஆய்வகத்திற்கு விதிமுடறகளின்படி லகாண்டு லசே்ேப்பை்ைன. 

3.2.1 டமற் ர ்பு ெீர் வளங்கள் 

   இப்பகுதியிே் மிதமான மடழப்லபாழிவு உள்ளது, திறந்தலவளி 

கிணறுகளிே் மடழநீர ்லசமிப்பு அப்பகுதியிே் நடைமுடறயிே் உள்ளது 

மற்றும் லசமிக்கப்பை்ை நீர ் சிே மாதங்களுக்குப் பிறகு குடிநீர ்

ஆதாரமாக லசயே்படுகிறது மடழக்காேம். 

3.2.2 ெிலத்தடி ெீர ்வளங்கள் 

      நிேத்தடி நீர ் அசல்சயன் மற்றும் சமீபத்திய வண்ைே் படிக 

வடிவங்களிே் ஏற்படுகிறது. நிேத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் நைத்டத 

மடழப்லபாழிவு, நிேப்பரப்பு, புவியியே், புவியியே், கை்ைடமப்புகள் 

லபான்றவற்றாே் கைட்ுப்படுத்தப்படுகிறது. நிேத்தடி நீர ் வானிடே 

மற்றும் உடைந்த பாடறகளிே் ஃபிலரடிக் நிடேயிே் ஏற்படுகிறது. 

நிேத்தடி நீரின் இயக்கம் வானிடே மற்றும் முறிவின் தீவிரத்தாே் 

கைட்ுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆழ்துடளக் கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துடள 

கிணறுகள் இப்பகுதியிே் நிேத்தடி நீடர உறிஞ்சும் கை்ைடமப்புகள் 

ஆகும். லதாண்ைப்பை்ை கிணற்றின் விை்ைம் 6 முதே் 8 மீ வடரயிலும், 

ஆழ்துடள கிணறுகளின் ஆழம் 9 முதே் 13 மீை்ைர ்வடரயிலும் இருக்கும்.  

3.2.3ஆய்வு முறற 

 உளவு ஆய்வு லமற்லகாள்ளப்பை்ைது மற்றும் கண்காணிப்பு 

இைங்கள் இதன் அடிப்படையிே் இறுதி லசய்யப்பை்ைன: 
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❖ வடிகாே் முடற 

❖ குடியிருப்புப் பகுதிகளின் இருப்பிைம் / பாதிப்பு ஏற்பைக்கூடிய 

பகுதிகள் 

❖ அடிப்படை நிடேடமகடளக் குறிக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ள 

பகுதிகள் 

இரண்டு (2) லமற்பரப்பு, மூன்று (3) திறந்த கிணறு மற்றும் இரண்டு (2) 

ஆழ்குழாய் கிணறு நீர ் மாதிரிகள் (பைம் 3.6) ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து 

லசகரிக்கப்பைட்ு, இயற்பியே்-லவதியியே் நிடேடமகள், கன 

உலோகங்கள் மற்றும் பாக்டீரியாவியே் உள்ளைக்கங்கடள 

மதிப்பிடுவதற்காக பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைன. லமற்பரப்பு மற்றும் 

நிேத்தடி நீரிே் சுரங்கம் மற்றும் பிற நைவடிக்டககளின் விடளவு. 

அலமரிக்க லபாது சுகாதார சங்கம் (APHA) லவளியிை்ை CPCB, IS-10500:2012 

மற்றும் 'தண்ணீர ் மற்றும் கழிவுநீடர ஆய்வு லசய்வதற்கான 

நிடேயான முடறகள்' ஆகியவற்றாே் குறிப்பிைப்பை்ை 

நடைமுடறகளின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைன. நீர ்

மாதிரி இைங்கள் பைம் 3.6 மற்றும் அை்ைவடண 3.8 இே் 

லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன.  
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 டம் 3.5 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத் தளங்கறளச ்சுற்றி 10 கி.மீ சுற்றளவில் ெீர் மாதிரி இடங்கறளக் 

காட்டும் புவி-குறி ்பிட ் ட்ட வறர  டதாள்.
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 டம் 3.6 ெீரின் தர  கு ் ாய்வுக்கான ெீர் மாதிரிகள் டசகரி ்பு 
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அட்டவறை 3.8 ெீர் மாதிரி இடங்கள் 

வரிறச 
எை் 

குறியீடு இடங்கள் 

தூரம் 
மற்றும் 
திறச 

 

ஒருங்கிறை ்புகள் 

லமற்பரப்பு நீர ்

1 SW-1 ஆரப்பாக்கம் 
3.55 கி.மீ 
வைலமற்கு 

12°44'24.58"N 

79°45'29.13"E 

2 SW-2 ஆரப்பாக்கம் 
3.08 கி.மீ 
வைலமற்கு 

12°43'58.03"N 

79°45'19.28"E 

ெிலத்தடி ெீர ்

3 DW-1 டமய மண்ைேம் 
திை்ைப் 
பகுதி 

12°43'49.72"N 

79°43'35.02"E 

4 DW-2 டமய மண்ைேம் 

 

- 12°43'39.77"N 

79°43'36.10"E 

5 DW-3 பாவூர ்

4.23 கி.மீ 
லதன் 
லமற்கு 

12°41'36.35"N 

79°43'2.55"E 

6 BW-1 புதுப்பாடளயம் 
5.93 கி.மீ 
வைலமற்கு 

12°45'11.83"N 

79°40'29.42"E 

7 BW-2 லவதே் 
4.13 கி.மீ 

வைக்கு 

12°46'5.41"N 

79°43'56.89"E 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து ரிசச்ரை்ச்ன் & குரூைாஸ் (1972) 

லிமிலைை் மூேம் ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
3.2.4 முடிவுகள் மற்றும் கலெ்துறரயாடல் 

     முக்கியமான நீர ் தர அளவுருக்களின் முடிவுகள் IS 10500:2012 இன் 

தரநிடேகளுைன் ஒப்பிைப்பைட்ு பின்வரும் பிரிவுகளிே் 

விவாதிக்கப்பைட்ுள்ளன. 

3.2.4.1 டமற் ர ்பு ெீர் 
pH 7.14 முதே் 7.53 வடர மாறுபடும், அலத லநரத்திே் லகாந்தளிப்பு 

ஏற்றுக்லகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் காணப்படுகிறது. 
காரப்லனைட்ுகள், டபகாரப்லனைட்ுகள், குலளாடரடுகள், 

பாஸ்லபைக்ள், டநை்லரைட்ுகள், காே்சியம், லமக்னீசியம் மற்றும் 
லசாடியம் உள்ளிை்ை TDS லமற்பரப்பு நீரிே் 482 முதே் 511 mg/l வடர 

மாறுபடும். குலளாடரடு 52 முதே் 250 mg/l வடர மாறுபடும்; டநை்லரை் 
12 வடர மாறுபடும், அலத சமயம் சே்லபை் 53 முதே் 96மி.கி/லி வடர 
இருக்கும். 
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அட்டவறை 3.9 ெிலத்தடி ெீர் மாதிரி தர முடிவுகள் 

வ. 
எ
ை் 

அளவுருக்கள் 
அலகுக
ள் 

முடிவுகள் IS 10500: 2012 இன்  டி தரெிறலகள் 

DW1 DW2 DW3 BW1 BW2 
ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடி

ய வரம்பு 

அனுமதிக்க ் ட்ட 
வரம்பு 

1 நிறம் லெசன் < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 5 15 

2 நாற்றம் - ஒத்துக்லகாள்ளக்கூடியது - - 

3 pH@ 25°C - 7.9 7.6 7.7 6.9 7.3 6.5-8.5 தளரவ்ு இே்டே 

5 

மின் 
கைத்துத்திறன் 

@ 25°C 

µs/cm 
217.

5 
175.1 167.3 

136.

8 

 

128.

4 

குறிப்பிைப்பைவிே்டே 
குறிப்பிைப்பைவிே்

டே 

6 லகாந்தளிப்பு NTU 0.4 0.4 0.4 0.5 0.8 1 5 

7 TDS mg /l 1457 1173 1122 914 859 500 2000 

8 
லமாத்த 

கடினத்தன்டம 
mg/l 571 

356.5

6 

324.4

4 
285 160 200 600 

9 
Ca என 

காே்சியம் 
mg/l 25 20 23 19 17 75 200 

10 
லமக்னீசியம் 

Mg ஆக 
mg/l 24 30 14 12 10 30 100 

11 
லபாை்ைாசியம் 

K+ ஆக 
mg/l 3.5 3.1 2.5 2.5 9 10 12 

11 
Cl-ஆக 

குலளாடரடு 
mg/l 57 45 75 56 2.3 250 1000 

13 சே்லபை் SO4- mg/l 85 70 38 34 31 200 400 

14 Fe என இரும்பு mg/l 0 0.45 0 0 52 0.3 தளரவ்ு இே்டே 
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15 
டநை்லரைட்ுக

ள் NO3 
mg/l 10 8 4 4 0 45 தளரவ்ு இே்டே 

16 ஈயம் Pb mg/l BDL(DL:0.01) 7 0.01 தளரவ்ு இே்டே 

17 
Zn ஆக 

துத்தநாகம் 
mg/l BDL(DL:0.02) 5 15 

18 
லமாத்த 

லகாலிஃபாரம்் MPN/ 10°ml 
< 2 100 மிே்லியிலும் 

கண்ைறிய முடியாது 

100 மிே்லியிலும் 
கண்ைறிய முடியாது 

19 இ - லகாலி < 2 

* IS: 10500:2012-குடிநீர ் தரநிடேகள்; # WHO தரநிடேயின்படி அனுமதிக்கப்பை்ை வரம்புக்குள். மாற்று ஆதாரங்கள் 

இே்ோத நிடேயிே் குடிநீடர குடிநீருக்கு    பயன்படுத்தோம். குறிப்பு: WW- திறந்த கிணறு நீர,் BW - ஆழ்துடள கிணறு 

நீர.் 
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அட்டவறை 3.10 டமற் ர ்பு ெீர் மாதிரியின் தர முடிவுகள் 

வ. 
எை். 

அளவுரு அலகு 

 
CPCB ெியமிக்க ் ட்ட 
சிறெ்த  யன் ாடு 

                       SW1 

               ஆரப்பாக்கம்  

SW2 

ஆரப்பாக்கம் 

1 நிறம் லெசன் 5 5 300 

2 Odour - ஒத்துக்லகாள்ளக்கூடியது ஒத்துக்லகாள்ளக்கூடியது குறிப்பிைப்பைவிே்டே 

3 pH@ 25oC - 7.53 7.14 6.5 – 8.5 

4 
மின் கைத்துத்திறன் 

@ 25°C 
µs/cm 1227 1050  

5 லகாந்தளிப்பு NTU 8 8 குறிப்பிைப்பைவிே்டே 

6 
லமாத்த கடரந்த 
திைப்லபாருள்கள் 

mg /l 482 511 1500 

7 
CaCO3 ஆக லமாத்த 

கடினத்தன்டம 
mg/l 420 450 

குறிப்பிைப்பைவிே்டே 

8 Ca என காே்சியம் mg/l 64 80 குறிப்பிைப்பைவிே்டே 

9 லமக்னீசியம் Mg ஆக mg/l 61 68 குறிப்பிைப்பைவிே்டே 

10 Na என லசாடியம் mg/l 115 108 200 

11 லபாை்ைாசியம் mg/l 5 4 12 

12 Cl-ஆக குலளாடரடு mg/l 234 154 1000 

13 சே்லபை் SO4- mg/l 31 200 400 

14 Fe என இரும்பு mg/l - - தளரவ்ு இே்டே 

15 டநை்லரைட்ுகள் NO3 mg/l 12 12 தளரவ்ு இே்டே 

16 ஈயம் Pb mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) தளரவ்ு இே்டே 

17 Zn ஆக துத்தநாகம் mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 15 

18 
லமாத்த 

லகாலிஃபாரம்் 
MPN/ 

100ml 

<2 <2 5000 

  19 இ - லகாலி <2 <2 குறிப்பிைப்பைவிே்டே 
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3.2.4.2 ெிலத்தடி ெீர் 
 நீர ்மாதிரிகளின் pH ஏற்றுக்லகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.9முதே் 7.9 

வடர, 6.5 முதே் 8.5 வடர இருக்கும். அடனத்து மூேங்களிலிருந்தும் நீர ்

மாதிரிகளின் சே்லபைட்ுகள் மற்றும் குலளாடரடுகள் நீரின் தரத ்

தரத்தின்படி ஏற்றுக்லகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

தண்ணீர ் மாதிரிகளிே் உள்ள லகாந்தளிப்பு லதடவடய பூரத்்தி 

லசய்கிறது. அடனத்து மாதிரிகளிலும் TDS 859- 1457 mg/l வரம்பிே் 

காணப்படுகிறது. அடனத்து மாதிரிகளுக்கும் லமாத்த 

கடினத்தன்டம 160மற்றும் 571 mg/l வடர மாறுபடும். நுண்ணுயிரியே் 

அளவுருக்கள் பற்றி லபசுடகயிே், எே்ோ இைங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ்

மாதிரிகள் லதடவடய பூரத்்தி லசய்கின்றன. IS 10500:2012 உைன் 

ஒப்பிடும்லபாது இவ்வாறு பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ை அடனத்து 

அளவுருக்களும் பரிந்துடரக்கப்பை்ை வரம்புகளுக்குள் வரும். 

3.2.5 ெீர்ெிறல ஆய்வுகள் 

 10 கிமீ சுற்றளவிே் உள்ள பகுதியிே் ஏராளமான திறந்தலவளி 

கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துடள கிணறுகள் உள்ளன. ஆய்வுப் பகுதியிே் 

உள்ள கிணறுகளின் நீர ்உற்பத்தித் திறடனக் கண்ைறிய நிேத்தடி நீர ்

திறன் ஆய்வு நைத்தப்பை்ைது. இந்த ஆய்வுக்காக, பைம் 3.7 இே் 

காை்ைப்பைட்ுள்ளபடி, நிேத்தடி நீர ்ஆய்வு வடரபைம் தயாரிக்கப்பை்ைது. 

ஆய்வுப் பகுதியின் லபரும்பகுதியிே் அடமந்துள்ள கிணறுகள் 

நிமிைத்திற்கு 50-100 லிை்ைர ் தண்ணீடரக் லகாடுக்கும் திறன் 

லகாண்ைடவ என்று வடரபைம் காைட்ுகிறது. 

3.2.5.1 ெிலத்தடி ெீர் ெிறல மற்றும் ஓட்டம் திறச 

நிேத்தடி நீர ் புவியீரப்்பு லசே்வாக்கின் கீழ் மிக உயரந்்த 

நிடேயான நிேத்தடி நீர ் உயரத்தின் புள்ளிகளிலிருந்து குடறந்த 

நிடேயான நிேத்தடி நீர ் உயரத்தின் புள்ளிகளுக்கு நகரும் லபாது, 

ஆய்வு பகுதிக்குள் நிேத்தடி நீர ் இயக்கத்தின் திடசடய ஊகிக்க 

நிேத்தடி நீர ் மை்ைங்களின் ஆழம் பற்றிய தரவு அவசியம். பின்னணி 

நிேத்தடி நீரின் தரத்டத நன்றாகக் கண்காணிப்பதற்கும், ரீசாரஜ்் 

மற்றும் லவளிலயற்றப் பகுதிகடளக் கண்ைறிவதற்கும் இைத்டதத் 
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லதரந்்லதடுப்பதிே் நிேத்தடி நீர ்ஓை்ைத்தின் திடசடயப் பற்றிய அறிவு 

அவசியம். எனலவ, பிப்ரவரி முதே் ஏப்ரே் 2022 வடரயிோன 

காேகை்ைத்திே், முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைப் பகுதிகடளச ்சுற்றியுள்ள 1 

கிமீ சுற்றளவிே் பே்லவறு இைங்களிே் உள்ள 6 திறந்தலவளி கிணறுகள் 

மற்றும் 7 ஆழ்குழாய் கிணறுகளிே் இருந்து நிேத்தடி நீர ் உயரவ்ு 

லதாைரப்ான தரவு லசகரிக்கப்பை்ைது. 

இவ்வாறு 8 திறந்தலவளி கிணறுகள் மற்றும் 7 ஆழ்துடள 

கிணறுகளிே் இருந்து லசகரிக்கப்பை்ை தரவு அை்ைவடணகள் 3.11 

மற்றும் 3.12 இே் வழங்கப்பைட்ுள்ளது. தரவுகளின்படி, திறந்த 

கிணறுகளிே் நிடேயான நீர ்அை்ைவடணயின் சராசரி ஆழம் 5.1 முதே் 

7.5 மீ வடர இருக்கும்; 46 முதே் 55 மீ வடரயிோன லபாரல்வே்களிே் 

நிடேயான லபாைல்ைன்லைாலமை்ரிக் லமற்பரப்புக்கு சராசரி ஆழம். 

நிடேயான நீர ் அை்ைவடண மற்றும் லபாைல்ைன்லைாலமை்ரிக் 

லமற்பரப்பு தரவு ஆகியடவ நிடேயான நிேத்தடி நீர ் அை்ைவடண 

மற்றும் திறந்த கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துடள கிணறுகளுக்கான 

லபாைல்ைன்லைாலமை்ரிக் லமற்பரப்பு உயரங்கடளக் 

கணக்கிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பை்ைன, நிேத்தடி நீர ் உயரத்டத 

(ஈக்விலபாலைன்ஷியே் டெை்ராலிக் லெை் என்றும் அடழக்கப்படும்) 

இடணக்கும் விளிம்பு லகாடுகடள வடரயவும். விளிம்பு லகாடுகளுக்கு. 

இவ்வாறு தயாரிக்கப்பை்ை வடரபைங்கள் பைம் 3.8 மற்றும் 3.9 இே் 

காை்ைப்பைட்ுள்ளன. நிேத்தடி நீர ் ஓைை்ம் திடசயின் வடரபைங்களிே் 

இருந்து, லபரும்பாோன திறந்தலவளி கிணறு நிேத்தடி நீர,் 

முன்லமாழியப்பைை் திை்ை தளங்களிே் உள்ள ENE இே் அடமந்துள்ள 

திறந்த கிணறு எண் 6 மற்றும் NNE இே் உள்ள திறந்த கிணறு எண் 8 ஐ 

லநாக்கி பாய்கிறது என்படதயும், லபரும்பாோன லபாரல்வே் நிேத்தடி 

நீடர லநாக்கி பாய்கிறது என்படதயும் புரிந்து லகாள்ள முடியும். 

முன்லமாழியப்பைை் திை்ை தளங்களிே் வைகிழக்கு இே் அடமந்துள்ள 

ஆழ்துடள கிணறு எண் 5 &6 நிேத்தடி நீர ் ஓை்ைத் தகவலின் 

அடிப்படையிே், லமலே குறிப்பிைட்ுள்ள திறந்த கிணறுகள் மற்றும் 
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ஆழ்குழாய் கிணறுகள் இரண்டையும் நீரின் தர கண்காணிப்பு 

லநாக்கத்திற்காக லதரவ்ு லசய்யோம், ஏலனனிே் எதிரக்ாேத்திே் 

தளங்களின் சுரங்க நைவடிக்டககளாே் ஏற்படும் அசுத்தங்களாே் 

கிணறுகள் எளிதிே் பாதிக்கப்பைோம். 

அட்டவறை 3.11 1 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள திறெ்தபவளி 
கிைறுகளின் ெீரம்ட்டம் 

ெிறலய
ம் ID 

ஒருெிறல ் ட்ட ெிலத்தடி 

ெீர் மட்ட ஆழம் BGL(m) அட்சடர
றக 

தீரக்்கடர
றக பி ்ரவரி 

2022 

மாரச் ்
2022 

ஏ ்ர
ல் 

2022 

சரா
சரி 

OW1 6.9 6.5 7.3 6.9 12°43'22.00"N 79°43'38.79"E 

OW2 6.1 6.4 6.7 6.4 12°43'15.14"N 79°43'38.49"E 

OW3 7.2 7.5 7.8 7.5 12°43'46.15"N 79°43'20.29"E 

OW5 7.2 7.8 6.6 7.2 12°43'52.08"N 79°43'22.71"E 

OW4 6.1 6.5 6.9 6.5 12°44'5.59"N 79°43'25.80"E 

OW6 4.7 5.1 5.5 5.1 12°44'9.34"N 79°43'45.59"E 

OW7 6.1 6.3 6.5 6.3 12°44'7.34"N 79°43'51.27"E 

OW8 5.5 6 6.5 6 12°43'57.38"N 79°44'10.04"E 

ஆதாரம்: ஆன்டசை் கண்காணிப்பு தரவு 

அட்டவறை 3.12 1 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ட ார்பவல்களின்  
ெீர்மட்டம் 

ெிறலய
ம் ID 

ஒருெிறல ் ட்ட ெிலத்தடி 

ெீர் மட்ட ஆழம் BGL(m) 

ஒருெிறல ்
 ட்ட 

ெிலத்தடி 

ெீர் மட்ட 
ஆழம் BGL(m) 

தீரக்்க 

டரறக பி ்ரவரி 
2022 

மாரச் ்
2022 

ஏ ்ர
ல் 
2022 

சரா
சரி 

OW1 48 51 54 51 12°42'58.89"N 79°44'10.69"E 

OW2 50 54 58 54 12°43'28.93"N  79°43'25.10"E 

OW3 49 53.5 58 53.5 12°43'6.15"N  79°42'51.31"E 

OW4 51 55 59 55  12°43'31.82"N  79°42'36.44"E 

OW5 44 46 48 46 12°44'40.70"N  79°43'42.89"E 

OW6 44 48 52 48  12°44'14.79"N  79°44'2.09"E 

OW7 47 50 53 50  12°43'58.89"N  79°44'37.18"E 
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 டம் 3.7முன்பமாழிய ் ட்ட திட்ட தளங்களில் இருெ்து 10கிமீ சுற்றளவில் ெிலத்தடி ெீர் எதிர் ார் ்பு வறர டம்
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 டம் 3.8 திறெ்த கிைறு ெிறலயான ெிலத்தடி ெீர் உயர வறர டம், கட்டு ் டுத்த ் டாத ெீர்ெிறலக்குள் 
ெிலத்தடி ெீர் ஓட்டத்தின் திறசறயக் காட்டுகிறது. 
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 டம் 3.9 ட ார்பவல் ெிறலயான ெிலத்தடி ெீர் உயர வறர டம் வறரயறுக்க ் டட் ெீரெ்ிறலக்குள் 
ெிலத்தடி ெீர் ஓட்டத்தின் திறசறயக் காட்டுகிறது
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3.2.5.2 மின் எதிர் ் ாற்றல் விசாரறை 

 நிேத்தடி நீரவ்ளவியே் நிடேடமகடளப் 

புரிந்துலகாள்வதற்காக புவி இயற்பியே் ஆய்வு 

லமற்லகாள்ளப்படுகிறது. புவி இயற்பியே் ஆய்வு குறிப்பாக நீரந்ிடே 

நிடேடமகள் பற்றிய லபாதுமான ஆய்வுக் கிணறு தரவு இே்ோத 

பகுதிகளிே் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பூமியின் லமற்பரப்பு 

அடுக்குகளின் எதிரப்்பிே் உள்ள பக்கவாைட்ு மற்றும் லசங்குத்து 

இடைநிறுத்தங்கடள வடரயறுப்பதற்கான நன்கு அறியப்பை்ை புவி 

இயற்பியே் முடறகளிே் மின்சார எதிரப்்பு முடற ஒன்றாகும். இது 

முக்கியமாக டெை்லராஜியாேஜி துடறயிே் நீரந்ிடேகடளக் 

கண்ைறிவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தற்லபாடதய ஆய்வு 

பூமியின் லமற்பரப்பு அடுக்குகடள வடரயறுக்க லசங்குத்து மின்சார 

ஒலிடய (VES) பயன்படுத்துகிறது. மின் எதிரப்்பாற்றே் ஆய்வு நான்கு 

மின்முடனகள் லகாலினியர ்அடமப்பிே் பயன்படுத்தப்பை்ைது, அங்கு 

மின்லனாை்ைம் லவளிப்புற மின்முடனகள் மூேம் தடரயிே் 

அனுப்பப்படுகிறது மற்றும் உள் மின்முடனகள் பைம் 3.10 இே் 

காை்ைப்பைட்ுள்ளபடி சாத்தியமான லவறுபாைட்ை அளவிடுகின்றன. 

3.2.5.3 முறற மற்றும் தரவு றகயக ் டுத்தல் 

தற்லபாடதய ஆய்வு லசங்குத்து மின் ஒலி அளவீடுகடளச ்

லசய்வதற்கு ஸ்க்ேம்லபரக்ர ் வரிடசடயப் பயன்படுத்துகிறது, 

ஏலனனிே் இது பக்கவாைட்ு ஒத்திடசவற்ற தன்டமகளாே் குடறந்த 

தாக்கதட்த ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் அதிக ஆழமான விசாரடணடய 

வழங்கும் திறன் லகாண்ைது. தற்லபாடதய ஆய்வின் முக்கிய 

குறிக்லகாள், அளவிைப்பை்ை தரவுகளுைன் ஒத்துப்லபாகும் லசங்குத்து 

ஒத்திடசவுகடளத் லதடுவதாகும். 

ஒரு ஷ்ேம்லபரக்ருக்கு, லவளிப்படையான எதிரப்்டப பின்வருமாறு 

கணக்கிைோம்: 

   ρa =  GΔV/I          

ΔV = சாத்தியமான லவறுபாடு 

G    = வடிவியே் காரணி. 
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 ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பை்ை கள உபகரணமானது SSR – MP – 

ATS மாதிரியுைன் கூடிய ஆழமான மின்தடை மீை்ைர ்ஆகும். இந்த சிக்னே் 

ஸ்லைக்கிங் லரசிஸ்டிவிை்டி மீை்ைர ் என்பது பூமியின் மின்தடை 

அளவீடுகளுக்கான பே புதுடம அம்சங்கடள உள்ளைக்கிய உயரத்ர 

தரவு டகயகப்படுத்தும் அடமப்பாகும். கருவி பற்றிய கூடுதே் 

தகவலுக்கு, உற்பதத்ியாளரின் டகலயைட்ைப் பாரக்்கவும். 

 

 டம் 3.10 மின் எதிர் ்பு விசாரறையின் டகாட் ாடு 

 

 டம் 3.11 சுரங்க குத்தறக  குதியில் ெடத்த ் ட்ட புவி இயற்பியல் 
ஆய்றவக் காட்டும்  டம் 

 

3.2.5.4தரவு வழங்கல் 

திை்ை தளத்திே் இருந்து லபறப்பை்ை புவி இயற்பியே் VES தரவு 

அை்ைவடண 3.13 இே் காை்ைப்பைட்ுள்ளது. விரிவான புவி இயற்பியே் 

ஆய்விே் இருந்து லபறப்பை்ை களத் தரவு, விளக்கத்திற்காக 

உற்பத்தியாளர ் (I.G.I.S) வழங்கிய லமன்லபாருளின் உதவியுைன் 
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திை்ைமிைப்பை்ைது. விளக்கத்தின் லநாக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் 

தடேகீழ் சாய்வு எனப்படும் சதி பைம் 3.12 இே் காை்ைப்பைட்ுள்ளது. 

 அட்டவறை 3.13 பசங்குத்து மின் ஒலி தரவு  

சாதாரை கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
இரு ்பிட ஒருங்கிறை ்புகள் - 12°43'50.88"N;79°43'32.97"E 

வ.எை் 
AB/2 

(m) 

MN/2 

(m) 

வடிவியல் 

காரைி 
(G) 

உள்ள 

எதிர் ்பு 
Ω 

Ωm இல் 

பவளி ் றடயான 

எதிர் ் ாற்றல் 

1 5 2 16.485 3.30973 54.5609 

2 10 2 75.36 3.10109 233.6981 

3 15 5 62.8 5.16963 324.6528 

4 20 5 117.75 3.50607 412.8397 

5 25 5 188.4 3.1722 597.6425 

6 30 10 125.6 6.81834 856.3835 

7 35 10 176.625 7.09301 1252.803 

8 40 10 235.5 3.5773 842.4542 

9 45 10 302.225 3.06472 926.235 

10 50 10 376.8 6.05564 2281.765 

11 60 20 251.2 6.09426 1530.878 

12 70 20 353.25 6.01625 2125.24 

13 80 20 471 5.06441 2385.337 

14 90 20 604.45 4.05233 2449.431 

15 100 20 753.6 4.07788 3073.09 

 

 டம் 3.12   ாறறகளின் விரிசல் மை்டலத்தில் இருெ்து கசிெ்து 

வரும் ெிலத்தடி ெீர் மட்டத்றத காட்டும் வறர டம்  
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3.2.5.5 புவி இயற்பியல் தரவு விளக்கம் 

நிலெ்ெடி நீர ்நிகழ்வலெக் குறிக்கும் குலைந்ெ எதிரப்்புெ்ென்லம 

தகாண்ட பாலை உருவாக்கம், நிலெ்ெடி மட்டெ்திலிருந்து 40-45மீ 

ஆழெ்தில் நிகழ்கிைது, படம் 3.12 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. 

முன்தமாழியப்படட் திட்டெ்திை்கு முன்தமாழியப்பட்ட அதிகபடச் ஆழம் 

ெலர மட்டெ்திை்கு கீழழ 20மீ. எனழவ, சுரங்க நடவடிக்லக முழு சுரங்க 

வாழ்நாள் முழுவதும் நீரந்ிலலலய பாதிக்காது. 

3.3 காற்று சூழல் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்திே் சுரங்க நைவடிக்டககளின் 

தாக்கதட்த மதிப்பிடுவதற்கு, தற்லபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

முக்கியமானது.காற்று சூழே் குறித்த அடிப்படை ஆய்வுகளிே் 

குறிப்பிை்ை காற்று மாசு அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றிே் 

அவற்றின் தற்லபாடதய நிடேகள் ஆகியடவ அைங்கும். குழுமத்டத 

சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவிே் உள்ள ஆய்வு மண்ைேத்டதப் லபாறுத்து 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்படைத் தகவடே உருவாக்குகிறது. 

இப்பகுதியிே் காற்று மாசுபாை்டின் ஆதாரங்கள் லபரும்பாலும் வாகன 

லபாக்குவரத்து, லசப்பனிைப்பைாத கிராம சாடே மற்றும் உள்நாை்டு 

மற்றும் விவசாய நைவடிக்டககளாே் எழும் தூசுகள் காரணமாகும். 

அடிப்படைக் காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்டம லநாக்கம், ஆய்வுப் 

பகுதியின் தற்லபாடதய சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்டத நிறுவுவதாகும். 

குழமத்டத முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைத்தின் லசயே்பாை்டின் லபாது 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் தரங்களுக்கு இணங்குவடத 

மதிப்பிடுவதற்கும் இடவ பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த பகுதி மாதிரி 

இைங்கடள அடையாளம் காணுதே், கண்காணிப்பு காேத்திே் 

பின்பற்றப்பை்ை முடற மற்றும் மாதிரி அதிரல்வண் ஆகியவற்டற 

விவரிக்கிறது. 
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3.3.1 வானிறலயியல் 

காற்றின் தரத்டதப் அறிய  வானிடே ஆய்வு முக்கியமானது. 

வானிடே நிடே மற்றும் வளிமண்ைே சிதறே் ஆகியவற்றுக்கு 

இடைலயயான காற்டற உள்ளைக்கியது. காற்றின் ஏற்ற இறக்கங்கள் 

மிகவும் பரந்த காே இடைலவளியிே் சிதறே் மற்றும் அவற்றுைன் 

லதாைரப்ுடைய பிற லசயே்முடறகடள வலுவாக பாதிக்கின்றன 

குழுமம்  குவாரிகடள மூடி, திை்ை தளத்திே் ஒரு தற்காலிக 

வானிடே நிடேயம் நிறுவப்பை்ைது. காற்றின் ஓை்ைம், காற்றின் லவகம், 

காற்றின் திடச, ஈரப்பதம் மற்றும் லவப்பநிடே ஆகியவற்றிற்கு எந்த 

தடைகளும் இே்டே என்பதாே் தடர மை்ைத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்திே் 

நிடேயம் நிறுவப்பை்ைது. ஆன்டசை் கண்காணிப்பு நிடேயத்திலிருந்து 

லபறப்பை்ை வானிடே தரவு அை்ைவடண 3.14 இே் வழங்கப்பைட்ுள்ளது. 

ஆன்டசை் தரவுகளின்படி, பிப்ரவரி, 2022 இே் லவப்பநிடே 19 முதே் 

32.50C வடர சராசரியாக 26.50C ஆக இருந்தது; மாரச்,் 2022 இே் 

சராசரியாக 290C உைன் 23 முதே் 340C வடர; மற்றும் ஏப்ரே், 2022 இே் 23.5 

முதே் 360C வடர சராசரியாக 30.50C. மூன்று மாத காேப்பகுதியிே், 

ஈரப்பதம் சராசரியாக 65 முதே் 72% வடர இருந்தது. அதிகபைச் சராசரி 

ஈரப்பதம் பிப்ரவரி 2022 இே் அளவிைப்பை்ைது, அலதசமயம் மாரச் ் 2022 

இே் குடறந்தபைச் ஈரப்பதம். காற்றின் லவகத்டதப் பற்றி லபசும்லபாது, 

பிப்ரவரி 2022 இே் காற்றின் லவகம் 0.45 முதே் 4.92m/s வடர சராசரியாக 

3.68m/s ஆக இருந்தது; மாரச்,் 2022 இே் 1.17 முதே் 5.81m/s வடர 

சராசரியாக 3.75m/s; மற்றும் ஏப்ரே், 2022 இே் 0.89 முதே் 6.7m/s வடர 

சராசரியாக 3.87m/s. மூன்று மாதங்களிே், கிளவுை் கவர ் மதிப்புகள் 0 

முதே் 8 வடர இருந்தது.  
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அட்டவறை 3.14   தளத்தில் வானிறல தரவு 

வ.எை் அளவுருக்கள் பி ்ரவரி 
2022  

மாரச் ்
2022  

ஏ ்ரல் 
2022 

1 லவப்பநிடே 

(0C) 

அதிகபைச்ம் 32.5 34 36 

குடறந்தபைச்ம் 19 23 23.5 

சராசரி 26.5 29 30.5 

2 லவப்பநிடே 

(0C) 

சராசரி 
72 65 68 

3 காற்றின் 

லவகம் 

(மீ/வி) 

அதிகபைச்ம் 4.92 5.81 6.7 

குடறந்தபைச்ம் 0.45 1.17 0.89 

சராசரி 3.68 3.75 3.87 

4 கிளவுை் கவர ்

(OKTAS) 

 
0-8 0-8 0-8 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி மூேம் 
ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 

3.3.1.1 காலெிறல 

  காஞ்சிபுரம் கைே் மை்ைத்திலிருந்து 137 மீை்ைர ்உயரத்திே் உள்ளது. 

காஞ்சிபுரம் காேநிடே லவப்பமண்ைேமாக 

வடகப்படுத்தப்பைட்ுள்ளது. இங்கு லகாடைக்காேத்திே் நே்ே 

மடழப்லபாழிவு இருக்கும், அலத சமயம் குளிரக்ாேத்திே் மடழ மிகக் 

குடறவு. காஞ்சிபுரத்தின் தை்பலவப்ப நிடேகள் பின்வருமாறு 

விளக்கப்பைட்ுள்ளன. 

❖ சராசரி ஆண்டு லவப்பநிடே 28.2°C | 82.7°F. 

❖ இங்கு ஆண்டு மடழப்லபாழிவு சுமார ்849மிமீ | 334 அங்குேம். 

❖ வறண்ை மாதம் 16 மிமீ |0.6 அங்குே மடழயுைன் ஜனவரி ஆகும். 

சராசரியாக 180மிமீ |, அதிக அளவு மடழப்லபாழிவு அக்லைாபர ்

மாதத்திே் ஏற்படுகிறது 7.1 அங்குேம். 

❖ ஆண்டின் லவப்பமான மாதம் லம, சராசரி லவப்பநிடே 31.0°C | 

84.1°F. ஆண்டின் மிகக் குடறந்த சராசரி லவப்பநிடே டிசம்பர ்

மாதத்திே் 24.6°C | 76.4°F. 

❖ வறண்ை மாதத்திற்கும் அதிக மடழ லபய்யும் மாதத்திற்கும் 

இடையிோன மடழப்லபாழிவின் லவறுபாடு 164 மிமீ | 6 அங்குேம். 
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ஆண்டு முழுவதும் ஆண்டு லவப்பநிடேயிே் மாறுபாடு 6.4°C | 

11.4°F 

ஆதாரம்:https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/kanchipuram-5892/ 

3.3.1.2 காற்று முறற  

முன்லமாழியப்பைை் திை்ை தளத்திே் இருந்து காற்று மாசுபாடுகள் 

மற்றும் இடரசச்ே் ஆகியவற்றின் சிதறே் முடறடய உள்ளூர ்காற்றின் 

முடற லபரிதும் பாதிக்கும். காற்றின் வடிவத்டத பகுப்பாய்வு 

லசய்வதற்கு 3 மாத காேப்பகுதியிே் காற்றின் லவகம் மற்றும் 

திடசயின் மணிலநர தளம் சாரந்்த தரவு லதடவப்படுகிறது. பைம் 3.13 

இே் காை்ைப்பைட்ுள்ளபடி இவ்வாறு உருவாக்கப்பை்ை காற்றின் 

திடசடய காைட்ும் வடரபைம் லவளிப்படுத்துகிறது: 

❖ ஆய்வுக் காேத்திே் அளவிைப்பை்ை சராசரி காற்றின் லவகம் 3.77m/s 

ஆகும். 

❖ லதன்லமற்கு முதே் லதற்கு வடரயிோன திடசகளிே் 

லமலோங்கிய காற்று ஆதிக்கம் லசலுத்தியது. 

 

 டம் 3.13 காற்றின் திறசறய காட்டும் வறர டம் 
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3.3.2 ஆய்வுமுறற மற்றும் குறிக்டகாள்கள் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்டம லநாக்கம், ஆய்வுப் 

பகுதியின் தற்லபாடதய காற்றின் தரம் மற்றும் NAAQS உைன் அதன் 

இணக்கதட்த மதிப்பிடுவது ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியிே் காற்று 

மாசுபாை்டின் கவனிக்கப்பை்ை ஆதாரங்கள் லதாழிே்துடற, 

லபாக்குவரத்து மற்றும் உள்நாை்டு நைவடிக்டககள். 

பின்வருவனவற்டறக் கருத்திே் லகாண்டு விஞ்ஞான ரீதியாக 

வடிவடமக்கப்பைை் சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

லநை்லவாரக்் மூேம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்படை நிடே 

நிறுவப்பைட்ுள்ளது: 

❖ சிலனாப்டிக் அளவிே் வானிடே நிடே 

❖ ஆய்வுப் பகுதியின் நிேப்பரப்பு 

❖ அடிப்படை நிடேடயப் லபறுவதற்கான பிராந்திய பின்னணி 

காற்றின் தரத்தின் பிரதிநிதிகள் 

❖ லவவ்லவறு லசயே்பாடுகடளக் குறிக்கும் குடியிருப்புப் 

பகுதிகளின் இருப்பிைம் 

❖ அணுகே் மற்றும் ஆற்றே் கிடைக்கும் தன்டம 

3.3.3 மாதிரி மற்றும்  கு ் ாய்வு நுட் ங்கள் 

அட்டவறை 3.15 AAQ  கு ் ாய்விற்கு ்  யன் டுத்த ் டும் முறற 

மற்றும் கருவி 

அளவுரு முறற 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 

லமற்கு மற்றும் லகய்க் 

முடற) 

வாயு இடணப்புைன் 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(லஜக்கப் & 

லொசல்ெய்சர ்

வாயு இடணப்புைன் 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
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மாற்றியடமக்கப்பை்ை 

முடற) 

இேவச 

சிலிகா 
நிலயாஷ் – 7601 

காணக்கூடிய 

ஸ்லபக்ை்லராஃலபாை்லைாலமை்ரி 
ஆதாரம்: எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி & CPCB அறிவிப்பின் அடிப்படையிே் 

மாதிரி முடற 

அட்டவறை 3.16 டதசிய சுற்று ்புற காற்று தர தரெிறலகள் 

வ
. 
எ
ை்

 

மாசு டுத்தும் 

டெரம் 

எறடயுள்ள 

சராசரி 

சுற்று ்புற காற்றில் பசறிவு 

பதாழில்துறற, 

குடியிரு ்பு, 

கிராமம் 

மற்றும் பிற 

 குதிகள் 

சுற்றுசச்ூழல் 

உைர்திறன் 

 குதி (மத்திய 

அரசாங்கத்தால் 

அறிவிக்க ் ட்டது 

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) 

ஆண்டு 

சராசரி* 
24 மணி 
லநரம்** 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 

துகள்கள் 

(10µm க்கும் 

குடறவான 

அளவு) PM10 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 
24 மணி 
லநரம்** 

60.0 

10°.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 ்2009 

*ஒரு வருைத்திே் குடறந்தபைச்ம் 104 அளவீடுகளின் வருைாந்திர 

எண்கணிதம் வாரத்திற்கு இரண்டு முடற 24 மணிலநரத்திற்கு சீரான 

இடைலவளியிே் எடுக்கப்பை்ைது. 

** 24 மணிலநரம் / 8 மணிலநரம் அே்ேது 1 மணிலநரம் 

கண்காணிக்கப்படும் மதிப்பு ஒரு வருைத்திே் 98 % லநரத்திற்கு இணங்க 
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லவண்டும். இருப்பினும், 2% லநரம், அடவ வரம்புகடள மீறோம் ஆனாே் 

லதாைரந்்து இரண்டு நாை்கள் கண்காணிப்பிே் இே்டே. 

3.3.4 மாதிரிக்கான அதிர்பவை் மற்றும் அளவுருக்கள் 

பிப்ரவரி மற்றும் ஏப்ரே் 2022 காேப்பகுதியிே் லதாைரச்ச்ியான 24 

மணிலநர (8 மணி லநர 3 ஷிப்ை)் அை்ைவடணடய, எைட்ு (8) இைங்களிே் 

வாரத்திற்கு இரண்டு மாதிரிகள் வீதம் சுற்றுப்புற காற்றின் தர 

கண்காணிப்பு லமற்லகாள்ளப்பைட்ுள்ளது. சுற்றுப்புறத்தின் 

அடிப்படைத் தரவு CPCB, MoEF வழிகாைட்ுதே்கள் மற்றும் 

அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சே்பர ் டை ஆக்டசடு (SO2) மற்றும் 

டநை்ரஜன் டை ஆக்டசடு (NO2) ஆகியவற்றிற்காக காற்று 

உருவாக்கப்பைட்ுள்ளது. 

காற்று வீசும் தடர தூசியின் விடளவுகடள மறுப்பதற்காக 

ஒவ்லவாரு கண்காணிப்பு நிடேயத்திலும் தடர மை்ைத்திலிருந்து 

குடறந்தபைச்ம் 3 ± 0.5 மீ உயரத்திே் உபகரணங்கள் டவக்கப்படுவது 

உறுதி லசய்யப்பை்ைது. கருவிகள் மரங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் 

இே்ோத திறந்தலவளியிே் டவக்கப்பைட்ுள்ளன, இே்டேலயனிே் 

அடவ மாசுபடுத்திகளின் மடுவாக லசயே்படுகின்றன, இதன் 

விடளவாக கண்காணிப்பு முடிவுகள் குடறவாக இருக்கும். 

3.3.5 சுற்று ்புற காற்றின் தர கை்காைி ்பு ெிறலயங்கள் 

தற்லபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்டத மதிப்பிடுவதற்காக, 

பைம் 3.14 இே் காைை்ப்பைட்ுள்ளபடி, எைட்ு கண்காணிப்பு நிடேயங்கள் 

ஆய்வுப் பகுதியிே் அடமக்கப்பை்ைன. மாதிரி இைங்களின் விவரங்கள் 

அை்ைவடண 3.17 இே் லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன. முன்லமாழியப்பை்ை திை்ை 

தளங்களிே் இருந்து அளவிைப்பை்ை காற்று மாசுபடுத்திகளின் 

லசறிவுகள் அை்ைவடணகள் 3.18 - 3.19 மற்றும் பைம் 3.16 - 3.20 இே் 

காை்ைப்பைட்ுள்ளபடி எளிதான காை்சிப்படுத்தலுக்கான பைட்ை 

விளக்கப்பைங்களிே் லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன. 
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அட்டவறை 3.17 சுற்று ்புற காற்றின் தரம் (AAQ) கை்காைி ்பு 

இடங்கள் 

வரி
றச 
எை். 

இரு ்
பிடக் 
குறியீ
டு   

 

 

  

கை்காைி ்பு 
இடங்கள் 

தூரம் மற்றும் திறச  

ஒருங்கி
றை ்புகள் 

 

1 AAQ-1 டமய மண்ைேம் 0.31 கிமீ தென்கிழக்கு 
12°43'40.63"N 

79°43'41.01"E 

2 AAQ-2 டமய மண்ைேம் திை்ைப் பகுதி 
12°43'50.80"N 

79°43'32.57"E 

3 AAQ-3 ஆரப்பாக்கம் 3.53 கி.மீ வைக்கு கிழக்கு 
12°44'08.45"N 

79°45'33.06"E 

4 AAQ-4 புதுப்பாடளயம் 4.21 கி.மீ லதன் லமற்கு 
12°41'37.79"N 

79°42'53.50"E 

5 AAQ-5 மாமண்டூர ் 5.94கி.மீ வைலமற்கு 
12°45'11.29"N 

79°40'28.99"E 

6 AAQ-6 குண்டியத்தண்ைேம் 1.90 கி.மீ வைலமற்கு 
12°44'46.40"N 

79°42'57.72"E 

7 AAQ-7 லமே்லபரமநே்லூர ் 3.42 கி.மீ லதன் கிழக்கு 
12°45'32.26"N 

79°44'26.66"E 

8 AAQ-8 மணே்லமடு 5.78 கி.மீ லதன் கிழக்கு 
12°41'25.18"N 

79°45'39.06"E 

ஆதாரம்: ரிசச்ரை்ச்ன் & குரூைாஸ் (1972) லிமிலைை் மூேம் GTMS உைன் 
இடணந்து ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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 டம் 3.14 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தில் இருெ்து 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்று ்புற காற்றின்  

தர கை்காைி ்பு ெிறலயத்தின் இரு ்பிடங்கறளக் காட்டும்  டம்.
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அட்டவறை 3.18 AAQ முடிவுகளின் சுருக்கம் 

PM2.5 

ெிறலய 

ஐடி 
அதிக ட்சம் குறறெ்த ட்சம் சராசரி 98வது சதவீதம் STDEV 

AAQ-1 25.9 21.1 23.72 25.67 1.28 

AAQ-2 25 20 22.77 24.77 1.32 

AAQ-3 25.3 20.10 22.83 24.86 1.32 

AAQ-4 23.4 19.60 21.43 23.31 1.12 

AAQ-5 22.2 17.40 19.71 21.92 1.18 

AAQ-6 23.3 17.30 19.92 23.25 1.53 

AAQ-7 20.6 16.50 19.17 20.55 0.89 

AAQ-8 21.7 16.9 19.31 21.29 1.13 

PM10 

ெிறலய 

ஐடி 
அதிக ட்சம் குறறெ்த ட்சம் சராசரி 98வது 

சதவீதம் 
STDEV 

AAQ-1 48.7 43.9 45.78 48.19 1.24 

AAQ-2 47.9 43.5 45.29 47.53 1.23 

AAQ-3 47.1 43.20 45.21 46.92 1.07 

AAQ-4 42.5 37.80 40.26 42.41 1.36 

AAQ-5 44.3 36.6 40.40 44.25 2.15 

AAQ-6 46.4 39.30 42.23 46.31 1.80 

AAQ-7 42.7 37.10 39.55 42.15 1.27 

AAQ-8 42.6 35.10 39.17 41.63 1.41 

SO2  

ெிறலய 

ஐடி 
அதிக ட்சம் குறறெ்த ட்சம் சராசரி 98வது 

சதவீதம் 
STDEV 

AAQ-1 12 9.7 10.92 19.95 0.6 

AAQ-2 10.9 8.9 9.97 10.808 0.56 

AAQ-3 11.6 6.9 9.20 7.3 1.24 

AAQ-4 12.3 7.30 9.83 12.12 1.22 

AAQ-5 9.1 6.10 7.6 8.96 0.75 

AAQ-6 7.3 5.60 6.55 7.25 0.41 

AAQ-7 8.6 6.2 7.31 8.46 0.65 

AAQ-8 7.1 5.90 6.48 7.05 0.32 

NO2 

 

ெிறலய 

ஐடி 
அதிக ட்சம் குறறெ்த ட்சம் சராசரி 98வது 

சதவீதம் 
STDEV 

AAQ-1 22.5 18.3 21.00 22.45 1.10 
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AAQ-2 22.3 19.8 20.9 22.3 0.76 

AAQ-3 26.8 18.40 23.70 26.52 2.16 

AAQ-4 24.8 18.30 21.61 24.29 1.69 

AAQ-5 22.9 18.50 20.43 22.72 1.29 

AAQ-6 21.5 17.70 19.45 21.18 0.96 

AAQ-7 19.9 16.7 18.40 19.08 0.80 

AAQ-8 19.7 16.60 18.28 19.52 0.75 

அட்டவறை 3.19ஆய்வு ்  குதியில் அதிக ட்சம், குறறெ்த ட்சம், 

சராசரி மற்றும் 98வது சதவீதம் சராசரி காற்று மாசு டுத்தும் 

பசறிவுகள் 

வ.எை் அளவுரு 

மாசு டுத்தும் பசறிவு, µg/m3 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 

1 அதிகபைச்ம் 23.42 45.28 9.86 22.55 

2 குடறந்தபைச்ம் 18.61 39.56 7.08 18.04 

3 சராசரி 21.10 42.24 8.48 20.47 

4 98வது சதவீதம் 23.90 44.92 10.24 22.26 

5 
NAAQ 

விதிமுடறகள் 
60 100 80 80 

குறி ்பு: PM2.5µm க்கும் குறறவான துகள்களின் அளவு; PM10- 

துகள்களின் அளவு 10 µm க்கும் குறறவானது; SO2-சல் ர் றட 

ஆக்றசடு; றெட்ரஜனின் NOx-ஆக்றசடுகள்; SD-தரெிறல விலகல்  

 

 
  டம் 3.15  ார் விளக்க ் டம் அதிக ட்சம், குறறெ்த ட்சம் மற்றும் 

10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள எட்டு காற்றின் தர கை்காைி ்பு 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Maximum 25.9 25 25.3 23.4 22.2 23.3 20.6 21.7

Minimum 21.1 20 20.1 19.6 17.4 17.3 16.5 16.9

Mean 23.72 22.77 22.83 21.43 19.71 19.92 19.17 19.31

98th Percentile 25.67 24.77 24.86 23.31 21.92 23.25 20.55 21.29

NAAQ NORMS 60 60 60 60 60 60 60 60
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ெிறலயங்களில் இருெ்து அளவிட ் ட்ட PM2.5 இன் சராசரி 

பசறிவுகறளக் காட்டுகிறது. 

 
 

  டம் 3.16  ார ் விளக்க ் டம் அதிக ட்சம், குறறெ்த ட்சம் 

மற்றும் PM10 இன் சராசரி பசறிவுகறளக் காட்டுகிறது, 10கிமீ 

சுற்றளவில் உள்ள எட்டு காற்றின் தர கை்காைி ்பு 

ெிறலயங்களில் இருெ்து 10கிமீ சுற்றளவில் அளவிட ் டுகிறது. 

 

 டம் 3.17 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள எட்டு காற்றின் தர 

கை்காைி ்பு ெிறலயங்களில் இருெ்து அளவிட ் ட்ட SO2 இன் 

அதிக ட்ச, குறறெ்த ட்ச மற்றும் சராசரி பசறிவுகறளக் காட்டும் 

 ார் விளக்க ் டம் 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

MAX 48.7 47.9 47.1 42.5 44.3 46.4 42.7 42.6

MIN 43.9 43.5 43.2 37.8 36.6 39.3 37.1 35.1

MEAN 45.78 45.29 45.21 40.26 40.40 42.23 39.55 39.17

98TH PERCENTILE 48.19 47.53 46.92 42.41 44.25 46.31 42.15 41.63

NAAQ NORMS 100 100 100 100 100 100 100 100
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AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

MAX 12 10.9 11.6 12.3 9.1 7.3 8.6 7.1

MIN 9.7 8.9 6.9 7.3 6.1 5.6 6.2 5.9

MEAN 10.92 9.97 9.20 9.83 7.60 6.55 7.31 6.48

98TH PERCENTILE 19.95 10.81 7.30 12.12 8.96 7.25 8.46 7.05

NAAQ NORMS 80 80 80 80 80 80 80 80

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

S
O

2
co

n
ce

n
tr

a
ti

o
n

 i
n

 

µ
g

/m
³



93 | P a g e  

 

 

 டம் 3.18  ார ் விளக்க ் டம் அதிக ட்சம், குறறெ்த ட்சம் 

மற்றும் 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள எட்டு காற்றின் தர கை்காைி ்பு 

ெிறலயங்களில் இருெ்து அளவிட ் ட்ட Nox இன் சராசரி 
பசறிவுகறளக் காட்டுகிறது. 

 

 

 டம் 3.19  ார் விளக்க ் டம் 10கிமீ சுற்றளவில் வளிமை்டலத்தில் 

மாசுகளின் அதிக ட்ச, குறறெ்த ட்ச மற்றும் சராசரி 

பசறிவுகறளக் காட்டுகிறது 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

MAX 22.5 22.3 26.8 24.8 22.9 21.5 19.9 19.7

MIN 18.3 19.8 18.4 18.3 18.5 17.7 16.7 16.6

MEAN 21.00 20.90 23.70 21.61 20.43 19.45 18.40 18.28

98TH PERCENTILE 22.45 22.30 26.52 24.29 22.72 21.18 19.08 19.52

NAAQ NORMS 80 80 80 80 80 80 80 80
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 PM2.5  PM10  SO2  NO2

Maximum 23.42 45.28 9.86 22.55

Minimum 18.61 39.56 7.08 18.04

Mean 21.10 42.24 8.48 20.47

98th percentile 23.90 44.92 10.24 22.26
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3.3.6 முடிவுகள் & கலெ்துறரயாடல் 

பிப்ரவரி 2022 முதே் ஏப்ரே் 2022 வடர திை்ைத் தளங்களிலிருந்து 

10 கிமீ சுற்றளவிே் ஏழு இைங்களிே் சுற்றுப்புறக் காற்றின் தரம் 

கண்காணிக்கப்பை்ைது. கண்காணிப்பு தரவுகளின்படி, PM10 39.56 µg/m3 

முதே் 45.28 µg/m3 வடர இருக்கும்; PM2.5 18.61 µg/m3 இலிருந்து 23.42 µg/m3 

வடர; SO2 7.08µg/m3 இலிருந்து 9.86 µg/m3 வடர; NOx 18.04 µg/m3 முதே் 

22.55µg/m3 வடர. மாசுபடுத்திகளின் லசறிவு அளவுகள் CPCB ஆே் 

பரிந்துடரக்கப்பைை் NAAQS இன் ஏற்றுக்லகாள்ளக்கூடிய 

வரம்புகளுக்குள் வரும். 

3.4 இறரசச்ல் சூழல் 

சாடே மற்றும் சுரங்க நைவடிக்டககளிே் வாகன இயக்கம் 

என்பது ஆய்வுப் பகுதியிே் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுரங்க 

நைவடிக்டக மற்றும் வாகனப் லபாக்குவரத்தின் சத்தத்தின் 

சுற்றுசச்ூழே் மதிப்பீடு, லசவிப்புேன், உைலியே் பதிே்கள் லபான்ற 

பே்லவறு காரணிகடளக் கருத்திே் லகாண்டு லமற்லகாள்ளோம். 

எரிசச்ே் மற்றும் லபாது சமூக பதிே்கள். 

ஆய்வுப் பகுதியிே் இடரசச்ே் கண்காணிப்பின் முக்கிய 

லநாக்கம், அடிப்படை இடரசச்ே் அளடவ நிறுவுவதும், திை்ைத் 

தளத்டதச ் சுற்றியுள்ள திை்ைச ் லசயே்பாடுகளின் லபாது 

உருவாக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் லமாத்த இடரசச்லின் 

தாக்கதட்த மதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

3.4.1 மாதிரி இடங்கறள அறடயாளம் காணுதல் 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இடரசச்ே் அளடவ 

மதிப்பிடுவதற்காக, அை்ைவடண 3.20 மற்றும் பைம் 3.23 இே் 

காை்ைப்பைட்ுள்ளபடி எைட்ு (8) இைங்களிே் இடரசச்ே் கண்காணிப்பு 

லமற்லகாள்ளப்பை்ைது, 10 கிமீ சுற்றளவிே் வணிக, குடியிருப்பு, 

கிராமப்புற பகுதிகடள உள்ளைக்கியது. ஆய்வின் லநாக்கம் மற்றும் 
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லநாக்கங்கடளப் பூரத்்தி லசய்ய லபாருத்தமான இடரசச்ே் 

கண்காணிப்பு முடற லதரவ்ு லசய்யப்பை்ைது. 

அட்டவறை 3.20 இறரசச்ல் கை்காைி ்பு இடங்களின் 

விவரங்கள் 

வ. 
எை் 

இரு ்பிடக் 
குறியீடு 

கை்காைி ்பு 
இடங்கள் 

தூரம் 
மற்றும் 
திறச 

ஒருங்கிறை ்புகள் 

1 N1 
டமய மண்ைேம் 0.21 கிமீ 

தென்கிழக்கு 
12°43'43.32"N 
79°43'39.90"E 

2 N2 
டமய மண்ைேம் திை்ைப் பகுதி 

12°43'51.59"N 
79°43'36.65"E 

3 N3 
சீதளபாக்கம் 1.83 கி.மீ 

லதன்கிழக்கு 
12°43'0.68"N 
79°44'10.79"E 

4 N4 
ஆரப்பாக்கம் 3.59 கி.மீ 

வைகிழக்கு 
12°44'5.25"N 
79°45'35.39"E 

5 N5 
புதுப்பாடளயம் 4.18 கி.மீ 

லதன்லமற்கு 
12°41'39.36"N 
79°42'52.95"E 

6 N6 
மாமண்டூர ் 5.98 கி.மீ 

வைலமற்கு 
12°45'11.53"N 
79°40'27.58"E 

7 N7 
லமே்லபரமநே்லூர ் 3.42 கி.மீ 

வைகிழக்கு 
12°45'32.42"N 
79°44'25.05"E 

8 N8 
பூடனத்தாங்கே் 1.96 கி.மீ 

வைலமற்கு 
12°412'46.34"N, 
79°51'20.54"E 

ஆதாரம்: ரிசச்ரை்ச்ன் & குரூைாஸ் (1972) லிமிலைை் மூேம் GTMS உைன் 
இடணந்து ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
3.4.2 கை்காைி ்பு முறற 

ஆய்வுக்கு டிஜிை்ைே் சவுண்ை் லேவே் மீை்ைர ்பயன்படுதத்ப்பை்ைது. 

அடனத்து வாசிப்பும் தடர மை்ைத்திலிருந்து 1.5 மீை்ைர ் உயரத்திே் 

உள்ள ‘ஏ-லவயிை்டிங்’ அடேவரிடச லநை்லவாரக்்கிே் 

எடுக்கப்பை்ைது.ஒலி நிடே மீை்ைர ்ஒரு நிடேயான மற்றும் நிடேயான 

வாசிப்டபக் லகாடுக்காது மற்றும் முழு கண்காணிப்பு காேத்திலும் 

உண்டமயான ஒலி அளடவ மதிப்பிடுவது மிகவும் கடினம். இந்தக் 

குடறபாைட்ைத் தணிக்க, Leq ஆே் குறிப்பிைப்பை்ை லதாைரச்ச்ியான 

சமமான ஒலி நிடே பயன்படுத்தப்படுகிறது. சமமான ஒலி நிடே, 

'Leq', பின்வரும் சமன்பாைட்ைப் பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிை்ை 

காேத்திற்கு மாறி ஒலி அழுத்த நிடே, 'L' இலிருந்து லபறோம். சமமான 

இடரசச்ே் நிடே கணித ரீதியாக பின்வருமாறு 

வடரயறுக்கப்படுகிறது: 

Leq = 10 பதிவு L / T∑ (10Ln/10) 
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L = லநரத்தின் லசயே்பாை்டிே் ஒலி அழுத்த நிடே dB (A) 

  T = கவனிப்பின் லநர இடைலவளி 

 லநரத்தின் லசயே்பாைாகக் காை்ைப்படும் அளவிைப்பை்ை 

இடரசச்ே் அளவுகள், சமூகத்தின் ஒலியியே் காேநிடேடய விவரிக்க 

பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒவ்லவாரு நிடேயத்திலும் சுமார ் 60 நிமிை 

லநர இடைலவளியிே் பதிவுலசய்யப்பை்ை இடரசச்ே் அளவுகள் சமமான 

இடரசச்ே் அளவுகளுக்குக் கணக்கிைப்படும். சமமான இடரசச்ே் 

நிடே என்பது லநரம் மாறுபடும் இடரசச்ே் நிடேகடள விவரிக்கும் 

ஒற்டற எண் விளக்கமாகும். 

3.4.3 ஆய்வு ்  குதியில் சுற்று ்புற இறரசச்ல் அளவின் 

 கு ் ாய்வு 

டிஜிை்ைே் ஒலி அழுத்த நிடே ஒலி நிடே மீை்ைர ் (மாைே்: HTC SL-

1352) மூேம் அளவிைப்படுகிறது. ஆய்வுக் காேத்திே் லபறப்பை்ை 

பே்லவறு Leq தரவுகளின் பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைது. பகே் 

லநரத்திலும் இரவு லநரத்திலும் மாறுபாடு காணப்பைை்து. முடிவுகள் 

கீலழ உள்ள அை்ைவடண 3.21 மற்றும் பைம் 3.22 முதே் 3.23 வடர. 

பகே் லநரம்: 6:00 மணி முதே் 22.00 மணி வடர. 

இரவு லநரம்: 22:00 மணி முதே் 6.00 மணி வடர. 
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 டம் 3.20 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தில் இருெ்து 10கிமீ சுற்றளவில் இறரசச்ல் ெிறல கை்காைி ்பு 

ெிறலயத்தின் இரு ்பிடங்கறளக் காட்டும்  டம்
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அட்டவறை 3.21 சுற்று ்புற இறரசச்ல் தர முடிவு 

வ
.எ
ை்

 

இடங்கள் 

இறரசச்ல் ெிறல 

(dB (A) Leq) சுற்று ்புற ஒலி 

தரெிறலகள்  கல் 

டெரம் 

இரவு 

டெரம் 

1 

 

டமய மண்ைேம் 

46 36.5 

லதாழிே்துடற 

நாள் லநரம்- 75 dB 

(A) 

இரவு லநரம்- 70 dB 

(A) 

2 டமய மண்ைேம் 46.4 36.8 

குடியிருப்பு 

பகே் லநரம் – 55 

dB (A) 

இரவு லநரம்- 45 dB 

(A) 

3 சீதளபாக்கம்    44.2 31.8 

4 ஆரப்பாக்கம் 43.5 32.5 

5 புதுப்பாடளயம் 44.3 32.7 

6 மாமண்டூர ் 43.4 34.4 

7 லமே்லபரமநே்லூர ் 44.2 31.4 

8 பூடனத்தாங்கே் 45 33.2 

 

 

 டம் 3.21 றமய மற்றும் இறடயாக மை்டலங்களில் அளவிட ் ட்ட 

 கல் டெர இறரசச்ல் அளறவக் காட்டும்  ார் விளக்க ் டம் 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

Day Time (Db (A) Leq) 46 46.4 44.2 43.5 44.3 43.4 44.2 45

Standards 75 75 55 55 55 55 55 55
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 டம் 3.22 றமய மற்றும் இறடயக மை்டலங்களில் இரவு டெர 
இறரசச்ல் அளறவக் காட்டும்  ார் விளக்க ் டம் 

3.4.4 முடிவுகள் & கலெ்துறரயாடல் 

முன்லமாழியப்பைை் திை்ைப் பகுதிடயச ் சுற்றியுள்ள 8 

இைங்களிே் சுற்றுப்புற இடரசச்ே் அளவுகள் அளவிைப்பை்ைன. பகே் 

லநரத்திே் டமய மண்ைேத்திே் பதிவு லசய்யப்பை்ை இடரசச்ே் 

அளவுகள் திை்ைம் 46.4. dB (A), மற்றும் இரவு லநரத்திே் திை்ைம்  36.8. dB (A), 

36.5 dB (A) Leq. இடையக மண்ைேத்திே் பகே் லநரத்திே் 43.4 முதே் 46 dB 

(A) Leq வடரயிலும், இரவிே் 31.4 முதே் 36.5 dB (A) Leq வடரயிலும் 

பதிவுலசய்யப்பை்ை ஒலி அளவுகள் மாறுபடும். இதனாே், 

லதாழிே்துடற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இடரசச்ே் அளவு CPCB 

இன் லதடவகடள பூரத்்தி லசய்கிறது. 

3.5 சூழலியல் சூழல் 

3.5.1 முன்னுறர  

சூழலியே் என்பது உயிரினங்களுக்கும் அவற்றின் 

சுற்றுசச்ூழலுக்கும் இடையிோன உறவுகள் மற்றும் லதாைரப்ுகடளக் 

டகயாளும் அறிவியலின் ஒரு கிடள ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியின் 

சுற்றுசச்ூழே் ஆய்வு நைத்தப்பை்ைது, குறிப்பாக உயிரினங்களின் 

பை்டியே் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியிே் இருக்கும் அடிப்படை சூழலியே் 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

Night Time (Db (A) Leq) 36.5 36.8 31.8 32.5 32.7 34.4 31.4 33.2

Standards 70 70 45 45 45 45 45 45
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நிடேடமகடள மதிப்பீடு லசய்தே். உயிரியே் ஆய்வின் முக்கிய 

லநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியிே் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் 

விேங்கினங்கள் லதாைரப்ான அடிப்படைத் தரவுகடள 

லசகரிப்பதாகும். தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்கள் குறித்த 

பகுதியின் விரிவான ஆய்வு மூேம் தரவு லசகரிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

பே்லவறு ஆதாரங்களிே் இருந்தும், அதாவது, மாவை்ை வன 

அலுவேகம், தமிழ்நாடு அரசு லபான்ற அரசுத் துடறகளிலிருந்தும் 

தகவே் லசகரிக்கப்படுகிறது. தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களின் 

சரிபாரப்்பு பை்டியே் தளத்திே் கண்காணிப்பு மற்றும் வனத்துடற 

பதிவுகளின் அடிப்படையிே் தயாரிக்கப்பை்ைது. 

3.5.2 டவறலயின் டொக்கம் 

இந்த ஆய்வுக்கான பணியின் லநாக்கம் இேக்கிய ஆய்வு, கள 

ஆய்வுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு லசயே் திை்ைத்துைன் அவற்றின் தணிப்பு 

ஆகியவற்றின் அடிப்படையிே் சூழலியே் உணரத்ிறன் ஏற்பிகடள 

அடையாளம் காண்படத உள்ளைக்கியது. முன்லமாழியப்பை்ை 

சாதாரண கே் குவாரியின் டமய மற்றும் இடையக மண்ைேத்திே் 

ஆய்வு லமற்லகாள்ளப்பை்ைது, சுரங்கத் தளத்தின் சுற்றுசச்ூழே் 

நிடேடமகள் குறித்த உண்டமத் தகவே்கடளக் லகாண்டு 

வருவதற்காக முதன்டம மற்றும் இரண்ைாம் நிடே தரவுகடளப் 

பயன்படுத்தி இந்த ஆய்வு முடறயாகவும் அறிவியே் பூரவ்மாகவும் 

லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி. 

     முன்லமாழியப்பை்ை குவாரி தளத்தின் எே்டேயிே் இருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவிற்குள் உள்ள லபாதுவான வாழ்விை வடக, தாவர அடமப்பு, 

தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களின் சரக்குகடளத் தயாரித்தே் 

ஆகியடவ ஆய்விே் அைங்கும். சூழலியே் ரீதியாக உணரத்ிறன் 

வாய்ந்த பகுதிகடள அடையாளம் காணவும், டமயப் பகுதியிலும் 

அதன் இடையக மண்ைேத்திலும் ஏலதனும் அரிதான, அழிந்து வரும், 

உள்ளூர ்அே்ேது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) தாவரங்கள் மற்றும் 

விேங்கினங்கள் உள்ளனவா என்படத அடையாளம் காணவும் 
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தளத்தின் உயிரியே் மதிப்பீடு லசய்யப்பை்ைது. லதடவப்பை்ைாே், 

வனவிேங்குகளின் வாழ்விைங்கடளப் பாதுகாப்பதற்கும், REET 

இனங்கள் ஏலதனும் இருந்தாே் அவற்டறப் பாதுகாப்பதற்கும் 

லபாருத்தமான தணிப்பு நைவடிக்டககடள பரிந்துடரக்கவும் இந்த 

ஆய்வு வடிவடமக்கப்பைட்ுள்ளது. 

3.5.3 உயிரியல் ஆய்வுகளின் டொக்கங்கள் 

தற்ட ாறதய ஆய்வு பின்வரும் டொக்கங்களுடன் 

டமற்பகாள்ள ் டட்து: 

❖ உள்ளூர ் பே்லுயிர ் லபருக்கத்திே் முன்லமாழியப்பை்ை சுரங்கத ்

திை்ைத்தின் சாத்தியமான தாக்கதட்த ஆய்வு லசய்தே் மற்றும் 

பாதிக்கப்பைக்கூடிய உயிரியக்கத்திற்கு லதடவப்பை்ைாே், 

தணிப்பு நைவடிக்டககடள பரிந்துடரத்தே். 

❖ சுரங்க நைவடிக்டக மற்றும் அடதச ்சுற்றியுள்ள தாவரங்களின் 

(நிேப்பரப்பு மற்றும் நீரவ்ாழ்) தன்டம மற்றும் பரவடே 

மதிப்பிடுதே். 

❖ தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்கள், எண்லைமிக், அரிய, 

அழிந்து வரும் மற்றும் அசச்ுறுதத்லுக்கு உள்ளான (REET) 

இனங்கள் டமய மற்றும் இடையக பகுதியிலிருந்து 

தனித்தனியாகச ் லசகரித்து, தற்லபாதுள்ள விேங்கினங்களின் 

அை்ைவடணடயத் லதளிவாகக் குறிப்பிைவும். 

❖ மாநிே வனம் மற்றும் வனவிேங்குத் துடறயுைன் 

கேந்தாலோசித்து அவற்டறப் பாதுகாப்பதற்கான பைல்ஜை் 

ஒதுக்கீடுகளுைன் லதடவயான திை்ைத்டதத் தயாரித்து, ஆய்வுப் 

பகுதியிே் காணப்படும் விேங்கினங்கள் ஏலதனும் 

அை்ைவடணயிே் இருந்தாே், விவரங்கள் அளிக்கப்பைட்ுள்ளன. 

❖ பே்லுயிர ் லபருக்கத்திற்கான பயனுள்ள லமோண்டம மற்றும் 

பாதுகாப்பு நைவடிக்டககடள வகுக்க. 
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3.5.4 ஆய்வு  குதி சூழலியல் 

 லமயப் பகுதி, 2.10.50ஐச ் சுை்றியுள்ள பகுதியின் ொவரங்கள் 

மை்றும் விலங்கினங்களின் பன்முகெ்ென்லமயில் ொக்கெல்ெ 

ஏை்படுெ்ெக்கூடும். எனழவ, ெை்ழபாலெய பணியானது, இரண்டு 

கரடுமுரடான கல் குவாரிெ் திட்டங்களின் சுை்றுசச்ூழலிலும், முக்கிய 

குெ்ெலகப் பகுதியின் பல்லுயிரப்் தபருக்கெ்திலும் ஏை்படும் 

பாதிப்புகள் குறிெ்து சரியான ெணிப்பு மை்றும் நிலலயான 

ழமலாண்லமெ் திட்டெ்துடன் விரிவான ஆய்வு நடெ்ெப்பட்டது. 

ொவரங்கள், விலங்கினங்கள் மை்றும் பன்முகெ்ென்லம மதிப்பீட்டின் 

அடிப்பலட ஆய்வின் ழபாது பின்வரும் முலைகள் பயன்படுெ்ெப்பட்டன.

 

 டம் 3.23 கள ் ைியின் ட ாது வரிறச முறறயின் அடி ் றடயில் 

தாவரங்களின் வறககறள ஆய்வு பசய்யும் புறக ் டம். 

3.5.4.1 முறறறம  

• தற்லபாடதய ஆய்வு பின்வரும் படிகளிே் லமற்லகாள்ளப்பை்ைது: 
• 10 கிமீ சுற்றளவிே் உள்ள ஆய்வுப் பகுதிக்குள் இருக்கும் 

தாவரங்களுக்கான காை்சி சந்திப்பு முடற மூேம் கள ஆய்வு 
நைத்தப்பை்ைது. 

• டமய மற்றும் தாங்கே் பகுதிகடள ஆய்வு லசய்த பிறகு, 

விரிவான மேர ் சரக்குகள் லதாகுக்கப்பைட்ு, ஆய்வுப் பகுதியின் 
அடனத்து தாவரங்களின் பை்டியே் தயாரிக்கப்பைட்ு அவற்றின் 
வாழ்விைங்கள் பதிவு லசய்யப்பை்ைன. 

• IUCN லரை் லைை்ைா புக் மூேம் அரிய, அழிந்து வரும் மற்றும் 
அசச்ுறுத்தும் தாவர இனங்கள் சரிபாரக்்கப்பை்ைன. 

• தாவரங்கள் மற்றும் விேங்குகள் சமூகங்கள் குறிப்பிைப்பை்ைன.  
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3.5.4.2 தள டதர்வு அளவுடகால்கள்  

 நிேப்பரப்பு, நிேப்பயன்பாடு, தாவர அடமப்பு லபான்றவற்டறக் 
லகாண்டு மாதிரி இைங்கடளத் லதரவ்ுலசய்தது. இயற்டக தாவரங்கள், 

சாடேலயாரத் லதாை்ைங்கள் மற்றும் காடு அே்ோத பகுதி (விவசாயத் 
துடற, சமலவளிப் பகுதிகளிே், கிராம தரிசு நிேம், முதலியன) 
ஆகியவற்றின் மீது அவதானிப்புகள் எடுக்கப்பை்ைன. லவவ்லவறு 
இனங்களின் பிரதிநிதித்துவம். தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்கடள 
மாதிரியாக்கும் முடற பருவமடழக் காேத்தின் லபாது, திை்ைப் 
பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவு வடர டமயப் பகுதி மற்றும் 
இடையகப் பகுதியிே் ஏற்படும் நிேப்பரப்புத் தாவரங்கள் மற்றும் 
விேங்கினங்களின் பை்டியடே மதிப்பிடுவதற்காக 
லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. மாதிரி எடுக்கும்லபாது தாவரங்கள் மற்றும் 
விேங்கினங்களுக்கு எந்த லசதமும் ஏற்பைாது. 

 3.5.4.3 றலன் டிரான்பசக்ட்ஸ் சர்டவ முறற  

 முடறயின் லபாருத்தத்டத மதிப்பிை, சீரற்ற கள ஆய்வு 
லசய்யப்பை்ைது. திை்ைப் பகுதியிலிருந்து 10 கி.மீ சுற்றளவுக்கு கள ஆய்வு 
நைத்தப்பைட்ு, இனங்கள் அைரத்்தியின் அடிப்படையிே் 10 இைங்கள் 
லதரவ்ு லசய்யப்பை்ைன. டேன் ை்ரான்லசக்ைஸ்் முடற மற்ற மாதிரி 
முடறகளிே் ஆய்வுக்கு லதரந்்லதடுக்கப்பை்ைது, ஏலனனிே் அடவ 
பயன்படுத்துவதற்கு எளிடமயானடவ. டேன் ை்ரான்லசக்ைஸ்் 
ப்ளாைட்ுகள் அளவு மற்றும் வடிவத்திே் ஒலர மாதிரியானடவ மற்றும் 
மாதிரி பகுதி முழுவதும் லதாராயமாக விநிலயாகிக்கப்படுகின்றன, 

இது ஆய்வு வடிவடமப்டப லநரடியானதாக ஆக்குகிறது. அடவ மிகவும் 
மலிவு நுை்பங்களிே் ஒன்றாகும், ஏலனனிே் அடவ மிகக் குடறந்த 
லபாருைக்ள் லதடவப்படுகின்றன.  

3.5.5 றமய மை்டலத்தில் தாவரங்கள் 

 வடகபிரித்தே் அடிப்படையிே், சுரங்க குத்தடகப் பகுதியிே் 
இருந்து 19 குடும்பங்கடளச ் லசரந்்த லமாத்தம் 33 இனங்கள் பதிவு 
லசய்யப்பைட்ுள்ளன. குத்தடகப் பகுதியிே் உள்ள இனங்களிே் 
மூலிடககள் (13), மரங்கள் (10), புதரக்ள் (06), ஏறுபவரக்ள் (02), லகாடிகள் 
(01), புே் (02) ஆகியடவ அைங்கும். 19 குடும்பங்களிே், அை்ைவடண 3.22 
இே் குறிப்பிைப்பைட்ுள்ளபடி, ஃலபலபசி மற்றும் ோமியாசிலய ஆய்வுப் 
பகுதியிே் முக்கிய ஆதிக்கம் லசலுத்தும் இனங்கள். லமலும், 

அசச்ுறுத்தப்பை்ை வடகயாக எந்த இனமும் காணப்பைவிே்டே 

 



104 | P a g e  

 

3.5.5.1 இறடயக மை்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் 

 இடையக மண்ைேத்திே், 41 குடும்பங்கடளச ்லசரந்்த லமாத்தம் 81 

இனங்கள் பதிவு லசய்யப்பைட்ுள்ளன. அவற்றிே் மரங்கள் (32), புதரக்ள் 
(14), மூலிடககள் (19), ஏறுபவரக்ள் (09), லகாடிகள் (5), புற்கள் (4), 

கற்றாடழ (1) ஆகியடவ அைங்கும். அை்ைவடண 3.23 இே் 
குறிப்பிைப்பைட்ுள்ளபடி, லபரும்பாோன இனங்கள் ஃலபலபசி மற்றும் 
லபாலயசி குடும்பத்டதச ் லசரந்்தடவ. இடையக பகுதியிே் அரிய, 

அழிந்துவரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாவர இனங்கள் 
காணப்பைவிே்டே. அறிவியே் லபயர ் லகாண்ை தாவரங்களின் 
விவரங்கள் அை்ைவடண 3.23 இே் குறிப்பிைப்பைட்ுள்ளன.  

இருப்பினும், நிடேயான குறிப்பு விதிமுடறகளின் (ToR) படி 
லதடவப்படும் தகவே்: 

குறி ்பு விதிமுறறகள் எை்: 10. வன ் குதி, விவசாய ெிலம், 

டமய்சச்ல் ெிலம், வனவிலங்கு சரைாலயம், டதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்ப யர்ெ்த  ாறதகள், ெீர்ெிறலகள், மனித 

குடியிரு ்புகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கறளக் குறிக்கும் 

ஆய்வு ்  குதியின் ெில ்  யன் ாடு குறி ்பிட ் ட டவை்டும். 

சுரங்க குத்தறக ்  குதியின் ெில  யன் ாட்டுத் திட்டம், 

பசயல் ாட்டுக்கு முெ்றதய, பசயல் ாட்டு மற்றும் பசயல் ாட்டுக்கு 

பிெ்றதய கடட்ங்கறள உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்க ் ட்டு 

சமர் ்பிக்க ் ட டவை்டும். ெில ் யன் ாடு மாற்றத்தின் தாக்கம் 

ஏடதனும் இருெ்தால் பகாடுக்க ் ட டவை்டும். 

    வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் அல்லது ழெசிய பூங்காக்கள் அல்லது 

முக்கியமான பைலவப் பகுதிகள் (IBAக்கள்), ஈரநிலங்கள், 

விலங்கினங்களின் இடம்தபயரந்்ெ பாலெகள், நீரந்ிலலகள் மை்றும் 

மனிெ குடியிருப்புகள் ழபான்ை பாதுகாக்கப்பட்ட அல்லது சுை்றுசச்ூழல் 

உணரவ்ுப் பகுதிகள் எதுவும் சுரங்க குெ்ெலகக்கு முன்தமாழியப்பட்ட 

பகுதிக்குள் இல்லல. சுரங்க குெ்ெலகப் பகுதிலயச ்சுை்றியுள்ள 10 கிமீ 

ொங்கல் மண்டலெ்திலும் கூட. எனழவ, ஆய்வுக்கு உட்பட்ட பகுதி 

சூழலியல் ரீதியாக உணரத்ிைன் இல்லல. 

குறி ்பு விதிமுறறகள் எை்: 12) மாெில வனத்துறறயில் உள்ள 

தகுதி வாய்ெ்த அதிகாரியிடமிருெ்து ஒரு சான்றிதறழ வழங்க 

டவை்டும், திட்ட ்  குதியில் வன ெிலம் ஏடதனும் இருெ்தால், அறத 

உறுதி ் டுத்துகிறது. காடுகளின் ெிறல குறித்து திட்ட ஆதரவாளர ்
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ஏடதனும் முரைாகக் கூறினால், அெ்த இடத்றத மாெில வனத்துறற 

அறமசச்கத்தின் பிராெ்திய அலுவலகத்துடன் இறைெ்து ஆய்வு 

பசய்து, காடுகளின் ெிறலறயக் கை்டறியலாம், அதன் 

அடி ் றடயில், இதில் உள்ள சான்றிதழ் டமடல 

குறி ்பிட்டுள்ளறத ் ப ாறுத்து பவளியிட ் டும். இதுட ான்ற 

எல்லா ெிகழ்வுகளிலும், மாெில வனத் துறறயின் பிரதிெிதிகள் 

ெிபுைர் மதி ்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு உதவுவது விரும் த்தக்கதாக 

இருக்கும். 

    மருதம் R. F ஆனது SE பக்கத்திே் 7.42km லதாடேவிே் அடமந்துள்ளது. 

சுரங்க குத்தடக பகுதியிலோ அே்ேது இடையக மண்ைேத்திலோ 

பாதுகாக்கப்பை்ை காடுகள் (PF) இே்டே. இதனாே், வன நிேம் எந்த 

வடகயிலும் ஈடுபைவிே்டே. எனலவ, வனத்துடறயின் சான்றிதழ் 

லதடவயிே்டே.  

குறி ்பு விதிமுறறகள்: 13) திட்டத்தில் ஈடு ட்டுள்ள உறடெ்த  குதி 

மற்றும் வன ் குதிக்கான ெிகர தற்ட ாறதய மதி ்பு (NPV) மற்றும் 

இழ ்பீட்டு காடு வளர் ்பு (CA) உள்ளிட்டவற்றுக்கான வன 

அனுமதியின் ெிறல குறி ்பிட ் ட டவை்டும். வனத்துறற 

அனுமதியின் ெகறலயும் வழங்க டவை்டும். 

   முன்பு கூறியது லபாே், உத்லதச திை்ைத்திே் எந்த வடகயிலும் வன 

நிேம் சம்பந்தப்பை்டிருக்கவிே்டே. எனலவ வன அனுமதி 

லதடவயிே்டே. 

குறி ்பு விதிமுறறகள்: 14)  ட்டியலிட ் ட்ட  ழங்குடியினர் மற்றும் 

பிற  ாரம் ரிய வனவாசிகள் (வன உரிறமகறள அங்கீகரித்தல்) 

சட்டம், 2006 இன் கீழ் வன உரிறமகறள அங்கீகரி ் தன் 

ெறடமுறற ெிறல குறி ்பிட ் ட டவை்டும். 

    சுரங்க குத்தடகப் பகுதியிே் காடுகலளா, வனவாசிகலளா, 

காடுகடளச ்சாரந்்த சமூகங்கலளா இே்டே. காடுகளாே் பாதிக்கப்பை்ை 

குடும்பங்கள் (PF) அே்ேது மக்கள் (PP) இருக்கக்கூைாது. எனலவ, 

இத்திை்ைத்தின் காரணமாக பாரம்பரிய வனவாசிகளின் உரிடமகள் 

பாதிக்கப்பைாது. 
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குறி ்பு விதிமுறறகள்: 15) ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள RF/PF 

 குதிகளில் உள்ள தாவரங்கள், டதறவயான விவரங்களுடன் 

பகாடுக்க ் ட டவை்டும்.  

மருதம் R. F ஆனது டமய மண்ைேத்தின் 7.42km SE லதாடேவிே் 

அடமந்துள்ளது. இது ஒரு அைரந்்த ஸ்க்ரப் வன நிேமாகும், இதிே் 

லபரும்பாலும் காே்லியா சினிரியா, காடுனலரகம் ஸ்பிலனாசா, கரிசா 

ஸ்டபனரம், அே்பிசிஸ் அமரா, புக்கனானியா ோன்சான் மற்றும் 

லைாலைானியா விஸ்லகாசா ஆகியடவ உள்ளன.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 3.24 சுற்றுசச்ூழை் ஆய்வு வலரபடம் 5 கிமீ சுற்றளவு
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வ.எ
ை் 

ஆங்கில ் 

ப யர ்

வட்டார 

பமாழி 

ப யர ்

அறிவியல் ப யர ்
குடும்  ் 

ப யர ்

1 
லமஸ்குயிை ் லவலிகாதத்ா

ன் மரம் 

புலராலசாபிஸ் 
ஜூலிஃப்லளாரா 

ஃலபலபசிலய 

2 

மிே்ேை்டியா 
பின்னாைா 

புங்கம் 
எண்லணய் 
மரம் 

லபாங்கமியா 
பின்னைா 

ஃலபலபசிலய 

3 
ஆசிய பே்மிற 
பாம் 

படன மரம் லபாராசஸ் 
ஃபிளாலபே்லிஃபர ்

அலரலகசிலய 

4 
லநானி நுனா மரம் லமாரிண்ைா 

சிை்ரிஃலபாலியா 

ரூபியாசிலய 

5 
நீம் லவம்பு அசாடிராக்ைா 

இண்டிகா 

லமலிலயசி 

6 
ஜுவா லகாய்யா 

மரம் 

டசடியம் குஜாவா மிரல்ைசி 

7 
லேப்லபக் வாடக அே்பிசியா 

லேலபக் 

ஃலபலபசிலய 

8 
விே்ை் லைை் 
பாம் 

ஏஷமரம் பீனிக்ஸ் 
லரக்லினாை்ைா 

அலரலகசிலய 

9 டீக் லதக்கு லைக்லைானா 
கிராண்டிஸ் 

ோமியாசிலய 

10 
லகாகனை் லதன்டன 

மரம் 

லகாலகாஸ் 
நியூசிஃலபரா 

அலரலகசிலய 

புதரக்ள் 

1 
மிே்க் வீை் எருக்கு கலோை்லராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அலபாசிலன
சிலய 

2 
ஆவாரம் ஆவடர லசன்னா 

ஆரிகுேை்ைா 

ஃலபலபசிலய 

3 
இந்திய 
ஒலியாண்ைர ்

அராலி லநரியம் 
இண்டிகம் 

அலபாசிலன
சிலய 

4 
டசலோன் 
லைை் பாம் 

ஈசச்ம் பீனிக்ஸ் புசிே்ோ அலரலகசிலய 

5 
லகாளும்னர ்
கக்டுஸ் 

சப்பாத்திக்க
ே்லி 

லசரியஸ் 
ப்லைலராலகானஸ் 

கற்றாடழ 

6 
விே்ை் லசஜ் உனிலசடி ேந்தனா லகமரா லவரல்பலனசி

லய 

மூலிடககள் 

1 
 காமன் 
லுகாஸ் 

தும்டப லியூகாஸ் 
அஸ்லபரா 

ோமியாசிலய 

2 
எே்லோ ப்ரூை் 
டநை்லஷை ்

கண்ைங் 
கத்திரிடக 

லசாேனம் 
வரஜ்ீனியம் 

லசாேலனசி
லய 

3 
இந்தியன் 
லைாப் 

அருகம்புே் டசலனாைான் 
ைாக்டைோன் 

லபாலயசி 

அட்டவறை 3.22 றமய மை்டலம்  உள்ள தாவரங்கள் 

மரங்கள் 
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4 
லமௌன்டைன் 
நாை்கிராஸ் 

பூடே பூண்டு ஏரவ் ேனை அமரந்லதசி 

5 
காமன் நை் 
லசை்ஜ் 

லகாடர டசபரஸ் 
லராை்டுண்ைஸ் 

டசபலரசி 

6 
லைவிே் 
லதாரன்் 

லநருஞ்சி டிரிபுேஸ் 
லைலரஸ்ை்ரிஸ் 

ஜிலகாபிலேே்
ஸ் 

7 
ப்ரிக்லி சப்ப் 
ப்லளாலவர ்

நாயுருவ் அசச்ிராந்லதஸ் 
அஸ்லபரா 

அமரந்லதசி 

8 

லமஸ்லசாஸ்
லபரம் 
லசாவலயாலே
ன்ஸ் 

விடேடி 
துளசி 

   hyptis suaveolens ோமியாசிலய 

9 
ப்ளூமியா 
லமாலிஸ் 

பிங்க் 
ப்ளூமியா 

புளூமியா 
ஆக்சிே்ேரிஸ் 

ஆஸ்லைலரசி 

10 

குலராை்ைன் 
டைக்லியம் 

ரயிே் பிந்து குலராை்ைன் 
லபான்பிளாண்டி
யானஸ் 

யூலபாரப்ியா
சிலய 

11 

யூபலைாரியம் 
ஓலைாராை்ைம் 

கம்யூனிஸ்ை் 
பாசச்ா 

   
குலராலமாலேனா 
ஓலைாராை்ைா 

ஆஸ்லைலரசி 

12 

டிரிைாக்ஸ் 
ப்லராகம்லப
ன்ஸ் 

வீைட்ுக்காயபூ
ண்டு 

டிரிைாக்ஸ் 
ப்லராகம்லபன்ஸ் 

ஆஸ்லைலரசி 

13 
லராசரி லப குண்டுமணி அப்ரூஸ் 

ப்ரிலகலைாரியஸ் 

ஃலபலபசிலய 

பகாடி வறக 

1 

விே்ை் 
மரகிஜா 

லமாசுக்கை்ைா
ன் 
பூடனபுடுகு  

பாசிஃப்லளாரா 
ஃலபாடிைா 

பாசிப்லளாலர
சி 

2 

விே்ை் கிலரப் பிரண்டை சிசஸ் 
குவாை்ராங்குேரி
ஸ் 

விை்லைசி 

புே் 

1 
ஃலபப்ரிஃபியூ
ஜ் பிளான்ை் 

கண்ைகத்தரி லசாேனம் 
சாந்லதாகாரப்ம் 

லசாேலனசி
லய 

புே்லவளி 

1 
லபரம்ுைா 
கிராஸ் 

 அருகம்புே் டசலனாைான் 
ைாக்டைோன் 

லபாலயசி 

2 
ைஸ்ஸாக் 
பாஸ்பேம் 

பாஸ்பேம் பாஸ்பாேம் 
குவாை்ரிஃபாரியம் 

லபாலயசி 
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அட்டவறை 3.23 இறடயக  மை்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள்  
வ

.எ
ண்

 

ஆங்கிேப் 
லபயர ்

வை்ைார 
லமாழி 
லபயர ்

அறிவியே் 
லபயர ்

குடும்பப் 
லபயர ்

வளங்க
டளப் 

பயன்படு
த்தும் 
வடக 

*(E, M, EM) 

மரங்கள் 

1 நீம்  
இந்தியன் 
லிோக் 

லவம்பு அசாடிராக்ைா 
இண்டிகா 

லமலிலயசி M 

2 மிே்ேை்டி
யா 
பின்னாைா 

லபாங்கம் 
எண்லணய் 
மரம் 

லபாங்கமியா 
பின்னைா 

ஃலபலபசிலய E 

3 கம் அரபிக் 
ை்ர ீ 

கருலவேம் அகாசியா 
நிலோை்டிகா 

மிலமாலசசி NE 

4 லகாகனை் லதன்டன 
மரம் 

லகாலகாஸ் 
நியூசிஃலபரா 

அலரலகசிலய EM 

5 ைமரிந்த ் புளியமரம் புளி இண்டிகா பருப்பு 
வடககள் 

EM 

6 இந்திய பிக் 
ை்ர ீ

அதி ஃபிகஸ் 
லரசிலமாசா 

லமாலரசிலய EM 

7 பணான ை்ர ீ வாடழமரம் மூசா முலசசிலய EM 

8 இந்திய 
ஃபிர ்ை்ர ீ

லநை்டிலிங்க
ம் 

பாலிோத்தி
யா 
ோங்கிஃலபா
லியா 

அன்லனாலன
சிலய 

E 

9 கஸ்ைர ்
ஆயிே் 
பிளான்ை் 

அமனக்கு ரிசினஸ் 
கம்யூனிஸ் 

யூலபாரப்ியா
சிலய 

M 

1

0 

லஜயின்ை் 
லதாரணி 
பம்பூ 

லபருமுங்கி
ே் 

பம்புசா 
மூங்கிே்கள் 

லபாலயசி M 

1

1 

கை்ச ்ை்ர ீ கருங்காலி அகாசியா 
சுந்தர ்

பருப்பு 
வடககள் 

M 

1

2 

மணிே்கரா 
ஜலபாை்ைா 

சப்லபாை்ைா மணிே்கரா 
ஜலபாை்ைா 

சப்லபாை்ைா E 

1

3 

யூகலிப்ைஸ் யூகலிப்ைஸ் யூகலிப்ைஸ் 
குலளாபுே்ஸ் 

மிரல்ைசி EM 

1

4 

ப்ளாக் 
பிளம் 

நாவே்மரம் டசஜியம் 
சீரகம் 

மிரல்ைசி EM 

1

5 

லேமன் ஏழுமுசட்ச
பாேம் 

சிை்ரஸ் 
எலுமிசட்ச 

ருலைசி EM 

1

6 

பன்யன் ை்ரீ ஆேமரம் ஃபிகஸ் 
லபங்காலேன்
சிஸ் 

லமாலரசிலய E 
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1

7 

ஆசிய 
பே்டமரா 
பாம் 

படன மரம் லபாராசஸ் 
ஃபிளாலபே்லி
ஃபர ்

அலரலகசிலய E 

1

8 

மாங்லகா மங்கா மங்கிஃலபரா 
இண்டிகா 

அனகாரட்ி
யாசிலய 

E 

1

9 

டீக் லதக்கு லைக்லைானா 
கிராண்டிஸ் 

லவரல்பலன
சிலய 

E 

2

0 

இந்திய 
கூஸ்லபரர்ி 

லநே்லி எம்பிலிகா 
அஃபிசினாலி
ஸ் 

ஃபிோந்லதசி
லய 

EM 

2

1 

அகாசியா 
நிலோை்டி
கா 

கருலவேம் 
மரம் 

வசல்சலியா 
நிலோை்டிகா 

ஃலபலபசிலய M 

2

2 

கிரீமி பீகாக் 
ப்லளாவர ்

வதநாராய
ணி 

லைலோனிக்
ஸ் எோைா 

ஃலபலபசிலய M 

2

3 

லென்ன மருதாணி ோலசானியா 
இன்ரம்ிஸ் 

லித்லரசி EM 

2

4 

பப்பாயா பப்பாளி 
மரம் 

கரிகா 
பப்பாளி எே் 

காரிலகசி EM 

2

5 

சீன சஸ்ை் 
ை்ர ீ

லநாசச்ி டவலைக்ஸ் 
லநகுண்லைா 

லவரல்பலன
சிலய 

E 

2

6 

இந்திய 
லபே் 

விே்வம் ஏகே் 
மாரல்மலோ
ஸ் 

ருலைசி EM 

2

7 

லநானி நுனா மரம் லமாரிண்ைா 
சிை்ரிஃலபாலி
யா 

ரூபியாசிலய M 

2

8 

ஜுவா லகாய்யா டசடியம் 
குஜாவா 

மிரல்ைசி EM 

2

9 

கஸ்ைரை்் 
ஆப்பிள் 

சீதாப்பழம் அன்லனானா 
லரை்டிகுோை்
ைா 

அன்லனாலன
சிலய 

E 

3

0 

லேப்லபக் வாடக அே்பிசியா 
லேலபக் 

ஃலபலபசிலய E 

3

1 

டீக் லதக்கு லைக்லைானா 
கிராண்டிஸ் 

ோமியாசி
லய 

E 

3

2 

லகாகனை் லதங்காய் 
மரம் 

லகாலகாஸ் 
நியூசிஃலபரா 

அலரலகசிலய M 

புதரக்ள்  

1 ஆவாரம் ஆவடர லசன்னா 
ஆரிகுேை்ைா 

ஃலபலபசிலய M 

2 டநை் சாடு 
பிளான் 

சுண்டைகா லசாேனம் 
லதாரவ்ும் 

லசாேலனசி
லய 

EM 

3 இந்திய 
ஒலியாண்ை
ர ்

அரலி லநரியம் 
இண்டிகம் 

அலபாசிலன
சிலய 

M 
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4 ப்லேம் ஆப் 
தி வூை ்

இைல்ிப்பூ லசாராலகாக் 
சினியா 

ரூபியாசிலய M 

5 டெக்லரா
பிோ 
ஸ்பிலனாசா 

நீரம்ுள்ளி டெை்லராபி
ோ 
ஆரிகுேை்ைா 

அகந்லதசி M 

6 டசலோன் 
லைை் பாம் 

இசச்ம் பீனிக்ஸ் 
புசிே்ோ 

அலரலகசிலய EM 

7 ை்டரயாங்
குளர ்
ஸ்புரூக் 

சதுரகே்லி யூலபாரப்ியா 
பழங்காே 

யூலபாரப்ியா
சிலய 

NE 

8 புரிகிங் நை் கை்ைமணக்
கு 

ஜை்லராபா 
கரக்ாஸ் 

யூலபாரப்ியா
சிலய 

EM 

9 இந்திய 
மே்லோ 

துத்தி அபுடிலோன் 
இண்டிகம் 

லமலிலயசி M 

1

0 

ஸு 
ப்லளாவர ்

லசம்பருத்தி டெபிஸ்கு 
லராசா-
சிலனன்சிஸ் 

மாே்லவசி EM 

1

1 

லராசரி லப குண்டுமணி அப்ரூஸ் 
ப்ரிலகலைாரிய
ஸ் 

ஃலபலபசிலய M 

1

2 

மிே்க் வீை் எருக்கு கலோை்லராபி
ஸ் 
ஜிகாண்டியா 

அலபாசிலன
சிலய 

M 

1

3 

'குமிழ் புேங்கன் க்லமலினா 
ஆசியை்டிகா 
எே். 

ோமியாசி
லய 

E 

1

4 

பாே்ஸ் 
கக்ைஸ் 

நிறமுடைய 
ஸ்பரஜ்் 

யூலபாரப்ியா 
ோக்டியா 
ொவ். 

யூலபாரப்ியா
சிலய 

M 

         மூலிறககள்  

1 ப்ரிக்லி சாப் 
ப்லளாவர ்

நாயுருவ் அசச்ிராந்லத
ஸ் அஸ்லபரா 

அமரந்லதசி M 

2 டிரிைாக்ஸ் 
லைய்சி 

வீைட்ுகாயப்
பூண்டு 

டிரிைாக்ஸ் 
ப்லராகம்லபன்
ஸ் 

ஆஸ்லைலரசி M 

3 ஜாய்ன்ைடு 
பிளாை்லசை்
ஜ் 

லகாடரக்கி
ழங்கு 

டசபரஸ் 
லவளிப்படுத்
துகிறார ்

டசபலரசி M 

4 இந்திய 
காப்பரல்ீஃப் 

குப்டபலம
னி 

அகலிபா 
இண்டிகா 

யூலபாரப்ியா
சிலய 

M 

5 ைரம்ரிக்ஸ் மஞ்சள் குரக்ுமா 
ோங்கா 

ஜிங்கிலபலர
சி 

EM 

6 எலிபண்ை் 
இயர ்

லசம்பு லகாலோகாசி
யா இண்டிகா 

அலரசிலய EM 

7 பாே்ஸ் 
லைய்சி 

கரிசிேங்க
ண்ணி 

எக்லிப்ைா 
புலராஸ்லைை்
ைா 

ஆஸ்லைலரசி EM 
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8 காமன் நை் 
லசை்ஜ் 

லகாடர டசபரஸ் 
லராை்டுண்ை
ஸ் 

டசபலரசி NE 

9 புவர ்
லேன்ை் 
பிளாை் 
லசை்ஜ் 

குன்னலகா
ரா 

டசபரஸ் 
கம்ப்ரஸஸ் 

டசபலரசி NE 

1

0 

சிே்லி மிளகாய் லகப்சிகம் 
ஃப்ரூை்லசன்ஸ் 

லசாேலனசி
லய 

EM 

1

1 

லபங்காே் 
லை 
ப்லளாவர ்

கனம்வாழ் கலமலினா 
லபங்காலேன்
சிஸ் 

கலமலிலனசி
லய 

M 

1

2 

கிளிலயாம் 
விஸ்லகாசா 

நாய் கடுகு லசலோம் 
விஸ்லகாசா 

கப்பரிலைசி M 

1

3 

காமன் 
லுகாஸ் 

தும்டப லியூகாஸ் 
அஸ்லபரா 

ோமியாசி
லய 

M 

1

4 

லகரை் 
கிராஸ் 

பாரத்்தீனிய
ம் 

பாரத்்தீனியம் 
ஹிஸ்ைலரா
லபாரஸ் 

ஆஸ்லைலரசி NE 

1

5 

லரை் 
ொக்வீை ்

முகூரத்டத லபாரல்ெவி
யா டிஃபுசா 

நிக்ைாஜிலன
சிலய 

M 

1

6 

லொலி 
பஸிே் 

துளசி ஓசிமம் 
லைனுஃப்லளா
ரம் 

ோமியாசி
லய 

M 

1

7 

ஐலராப்பிய 
ப்ளாக்டநை்
லஷை் 

மணதத்க்கா
ளி 

லசாேனும்னி
க்ரம் 

லசாேலனசி
லய 

EM 

1

8 

லகாம்ப்ரீ
னா டப 
கேர ்

கும்பிபூண்டு லகாம்ப்ரீனா 
லசலோசிலயா
யிைஸ்் 

அமரந்லதசி M 

1

9 

லொலி 
பஸிே் 

கை்டுதுளசி ஓசிமம் 
கருவடற 

ோமியாசி
லய 

M 

லகாடிகள் 

1 ஐவி லகரை்் லகாடவ லகாக்கினியா 
கிராண்டிஸ் 

குக்குரப்ிலை
சி 

M 

2 ஸ்லைம்டு 
வய்ன் 

லபரண்டை சிசஸ் 
குவாை்ராங்கு
ேரிஸ் 

விை்லைசி M 

3 பலூன் 
வய்ன் 

முைக்லகாை
ன் 

காரட்ிலயாஸ்
லபரம்ம் 
லெலிகாபம் 

சபிண்லைசி M 

4 பை்ைரப்்லள 
லப 

கரக்கரட்ும் கிளிை்லைாரி
யா 
லைரல்னடியா 

ஃலபலபசிலய M 

5 இந்திய 
சரச்பரிே்
ோ 

நன்னாரி லெமிலைஸ்ம
ஸ் இண்டிகஸ் 

அஸ்க்லேபி
யாலைசி 

M 
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6 பாய்ன்ைடு 
லகரை்் 

லகாவக்காய் டிரிலகாசாந்
லதஸ் 
டிலயாகா 

குக்குரப்ிலை
சி 

EM 

7 விே்ை் 
ஜாஸ்டமன் 

மே்லி ஜாஸ்மினம் 
அகஸ்டிஃலபா
லியம் 

ஓடேலயசி EM 

8 முகியா 
லமைராஸ்ப
தானா 

முசுமுசுக்
டக 

முகியா 
வூை்ஸ்பதானா 

குக்குரப்ிலை
சி 

M 

9 விே்ை் 
மரகுஜா 

லமாசுக்கை்
ைான் 
பூடனபிடுகு 

பாசிஃப்லளா
ரா ஃலபாடிைா 

பாசிப்லளா
லரசி 

EM 

லகாடிமரம் 

1 வாை்ைர ்
ஸ்பிநச ்

வள்ளிகீடர ஐலபாமியா 
அக்வாை்டிகா 

கன்வாே்வு
லேசிலய 

EM 

2 க்லரானா 
டிரிஃப்லளா
ரா 

சிறுபுேடி லைஸ்லமாடிய
ம் 
ை்டரஃப்லளார
ம் 

ஃலபலபசிலய EM 

3 கிரவுண்ை் 
ஸ்பரஜ்் 

சித்ரபாேவி யூஃலபாரப்ியா 
ப்லராஸ்ை்ராை்
ைா 

யூலபாரப்ியா
சிலய 

EM 

4 நை் கிராஸ் லகாடர டசபரஸ் 
லராை்ைாண்ை
ஸ் 

லபாலயசி M 

5 கிரீபிங்-
ஆக்ஸ்லய 

மாடே 
மூக்குத்தி 
பூண்டு 

லவலைலியா 
ை்ரிலோபாைா 

ஆஸ்லைலரசி M 

புே் 

1 ஆசிய 
டரஸ் 

லநே்லு ஓரிசா சாடிவா லபாலயசி E 

2 எராக்லராஸ்
டிஸ் 

புே்லு எராக்லராஸ்டி
ஸ் 
ஃலபருஜினி
யா 

லபாலயசி E 

3 வின்ை்மிே் 
கிராஸ் 

லசவ்வரகுப்
புே் 

குலளாரிஸ் 
பாரப்ைா 

அமரந்லதசி NE 

4 இந்திய 
லைாப் 

அருகம்புே் டசலனாைான் 
ைாக்டைோன் 

லபாலயசி E 

கற்றாடழ 

1 பிரக்லி 
பியர ்

சபதிகே்லி ஓபன்டியா 
டிே்லினி 

கற்றாடழ M 

E- லபாருளாதாரம், M- மருத்துவம், EM- லபாருளாதாரம் மற்றும் 

மருத்துவம், NE- மதிப்பீடு லசய்யப்பைவிே்டே 
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3.5.5.2 ெீர்வாழ் தாவரங்கள் 

    ஆய்வுக் காேத்திே் நீரவ்ாழ் தாவரங்கடள மதிப்பிடுவதற்கான கள 

ஆய்வும் லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. ஆய்வுப் பகுதியிே் காணப்பை்ை நீரவ்ாழ் 

தாவரங்களின் பை்டியே் அை்ைவடண எண். 3.24 இே் 

லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளது. 

அட்டவறை 3.24 ெீர்வாழ் தாவரங்கள்  

வ
.எ
ை்

  

 

அறிவியல் ப யர ்

ப ாது 

ப யர் 
வடபமாழி 

ப யர(தமி
ழ்) 

IUCN 

அசச்ுறுத்த ் ட்ட
வரக்ளின் சிவ ்பு 

 ட்டியல் 

இனங்கள் 

1 ஐலகாரன்ியா 
கிராசிப் 

நீர ்
பதும
ராகம் 

அகாயதா
மடர 

NA 

2 அலபாலனாலஜை்லைா
னாை்ைன்ஸ் 

மிதக்கு
ம் 

சரிடக 
ஆடே 

லகாை்டிகி
ழங்கு 

NA 

3 நிம்லபயா லநௌசச்ாலி நீே நீர ்
அே்லி 

லநே்ேம்
பாள் 

NA 

4 லகலரக்ஸ் 
க்ரூசியாை்ைா 

குறுக்கு 
புே் 

லகாடரப்
புே்லு 

LC 

5 டசலனாைான் 
ைாக்டைோன் 

ஸ்கைச்்
-புே் 

அருகம்பு
ே் 

 

6 டசபரஸ் எக்சே்ைைஸ் உயர
மான 

பிளாை் 
லசை்ஜ் 

லகாடரகி
ழாங் 

 

  * LC- குறறெ்த கவறல, NA- இன்னும் மதி ்பிட ் டவில்றல 

 

.  
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இட ாடமாயாக்காரடன 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஹி ்டிஸ் சுடவடயாபலன்ஸ் 

புளூமியா அசச்ு 
குடராட்டன் 

ட ான்பிளாை்டியானஸ் 

லுகாசாஸ்ப ரா   ாசிஃ ்டளாரா ஃட ாடிடா எல்  
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எடவால்வுலஸ் 
அல்சினாய்டுகள் (எல்.) 

லெ்தனா டகமரா  

 

ேந்தனா லகமரா

 

சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் 

 

 

குடராடமாபலனா ஓடடாராட்டா 

டிரிடாக்ஸ்  ்டராகம்ப ன்ஸ் பீனிக்ஸ் பரக்லினாட்டா 
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ஓ ன்டியா குவாபடமபலன்சிஸ் 
ஜிசி ஸ் ஓடனாட ாலியா (எல்.) 

ஏர்வ லனட  ாஸ் ாலம் குவாட்ரிஃ ாரியம் 

எெ்டரடியா ரிகிடா   புடராடசாபிஸ் ஜூலிஃ ்டளாரா 
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றசடனாடாை்டாக்றடலான் 
(எல்.) 

ெிம்ட யா தாமறர எல். 

அல்பிசியாபலப க்  றசடியம் குஜாவா  

 கடலாட்டராபிஸ் அசாடிராக்டா இை்டிகா  
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பமாரிை்டா சிட்ரிஃட ாலியா 

 

 

 

 

 

 

 

கிளிடயாம் விஸ்டகாசா எல் 

  

டசாலனம் சாெ்டதாகார் ம் 

 

டசாலனம் ட்றரடலா ாட்டம் 

டகாம் ்ரனீா 
பசடலாசிடயாயிட்ஸ் 

 

 ார்த்தீனியம்  
ஹிஸ்டடராட ாரஸ் 
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ஓசிமம் கருவறற  ராட்டில்ஸ்டனக் பதபவடியா  

டமாரிங்கா ஒலிஃப ரா  ம்புசா மூங்கில்கள் 

 டம் 3.25 றமய மற்றும் இறடயக  குதியில் உள்ள தாவரங்கள் 

3.5.5.3 ஆய்வு ்  குதியில் அரிய மற்றும் அழிெ்து வரும் தாவரங்கள் 

IUCN லரை் லிஸ்ை் என்பது தாவர மற்றும் விேங்கு இனங்களின் 

உேகளாவிய பாதுகாப்பு நிடேடயப் பற்றிய உேகின் மிக விரிவான 

பை்டியோகும். ஆயிரக்கணக்கான இனங்கள் மற்றும் 

கிடளயினங்களின் அழிவு அபாயத்டத மதிப்பிடுவதற்கு இது ஒரு 

அளவுலகாே்கடளப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த அளவுலகாே்கள் 

அடனத்து உயிரினங்களுக்கும் உேகின் அடனத்து பகுதிகளுக்கும் 

லபாருந்தும். அதன் வலுவான அறிவியே் அடிப்படையுைன், IUCN சிவப்பு 

பை்டியே் உயிரியே் பன்முகத்தன்டமயின் நிடேக்கு மிகவும் 

அதிகாரப்பூரவ் வழிகாை்டியாக அங்கீகரிக்கப்பைட்ுள்ளது. ஆய்வுப் 
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பகுதியிே் உள்ள பை்டியலிைப்பை்ை தாவரங்களிே், அடவ எவருக்கும் 

எந்த அசச்ுறுத்தே் வடகயும் ஒதுக்கப்பைவிே்டே. 

3.5.5.4. ஆய்வு ்  குதியின் எை்படமிக் தாவரங்கள் 

டி லகண்லைாே் (1855) முதன்முதலிே் " எண்ைமிக்" என்ற கருத்டதப் 

பயன்படுத்தினார,் இது ஒரு வடகபிரித்தே் அேகின் ஒரு பகுதியாக 

வடரயறுக்கப்படுகிறது, குறிப்பாக ஒரு தடைலசய்யப்பை்ை 

விநிலயாகம் அே்ேது வாழ்விைத்டதக் லகாண்ை ஒரு இனம், புவியியே், 

சுற்றுசச்ூழே் அே்ேது தற்காலிக தடைகள் மூேம் அதன் சுற்றியுள்ள 

பகுதியிலிருந்து தனிடமப்படுத்தப்பை்ைது. பதிவு லசய்யப்பை்ை தாவர 

வடககளிே், இந்த பிராந்தியத்தின் உள்ளூர ் தாவரங்களின் நிடே 

எதுவும் ஒதுக்கப்பைவிே்டே. 

3.5.5.5  ல்லுயிர் பவ ்  ்  குதிகள் 

ஆய்வுப் பகுதியிே் குறிப்பிை்ை பே்லுயிர ் டமயங்கள் எதுவும் 

இே்டே. தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களுக்கு எந்த அசச்ுறுத்தலும் 

இே்டே. 

3.5.6 விலங்கினங்கள் 

பாலூை்டிகள், பறடவகள், ஊரவ்ன, நீர ் வாழ்வன மற்றும் 

பை்ைாம்பூசச்ிகள் ஆகியடவ லமற்லகாள் காை்ைப்பைட்ு பை்டியலிைப்பை்ை 

முடறயின்படி விேங்கு கணக்லகடுப்பு லமற்லகாள்ளப்பைட்ுள்ளது. 

பை்டியலிைப்பை்ை அடனத்து உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு புத்தகம் 

மற்றும் இந்திய வனவிேங்கு பாதுகாப்பு சை்ைம், 1972 உைன் 

ஒப்பிைப்பை்ைன. முக்கிய பகுதியிே் அரிதான, அழிந்து வரும், 

அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் இே்டே. 

3.5.6.1 விலங்கின முறற 

விேங்கினங்கடளப் பற்றிய ஆய்வு, அப்பகுதியின் குறிப்பிை்ை 

விேங்கினப் பண்புகடளப் புரிந்து லகாள்ள கணிசமான அளவு லநரம் 

எடுக்கும். குத்தடக இைங்களிலிருந்து லசகரிக்கப்பைை் முதன்டம 

தரவுகளின் அடிப்படையிே் விேங்கினங்களின் மதிப்பீடு 
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லசய்யப்பைட்ுள்ளது. விேங்குகளின் பாரட்வ மற்றும் திை்ைப் பகுதியிே் 

அவரக்ளின் வருடககளின் அதிரல்வண் ஆகியவற்டறப் லபாறுத்து 

உள்ளூர ்மக்களிைமிருந்தும் இருப்பு உறுதி லசய்யப்பை்ைது. கூடுதோக, 

அதிகாரிகள், உள்ளூர ்மக்கள் இப்பகுதியின் விேங்கினங்கடள ஆய்வு 

லசய்வதற்கான மற்லறாரு ஆதாரமாக இருந்தனர.் களச ்

லசயே்பாடுகள் உைே்/சுறுசுறுப்பான லதைே், பாடறகள், துவாரங்கள், 

லவற்று ஆய்வு மற்றும் கூடு கைட்ும் தளங்களின் இருப்பிைம் மற்றும் 

வாழ்விை மதிப்பீடு லபான்றடவ ஆகும். வடகபிரித்தே் அடையாளம் 

என்பது கள வழிகாை்டி புத்தகம் மற்றும் வனவிேங்குகள் பற்றிய தரவு 

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

தரவுத்தளம்) மற்றும் இந்திய விேங்கியே் ஆய்வு (ZSI). விரிவான 

விேங்கினங்கள் அை்ைவடண 3.25 மற்றும் 3.26 இே் 

குறிப்பிைப்பைட்ுள்ளன. 

3.5.6.2  ாலூட்டிகளின் கைக்பகடு ்பு மற்றும் கை்காைி ்பு 

புள்ளி எண்ணிக்டக முடறகள் மற்றும் சந்தரப்்பவாத பறடவ 

பாரட்வகடளப் பயன்படுதத்ி பறடவகள் மாதிரிகள் 

எடுக்கப்படுகின்றன. பறடவ குரே் ஒலிகள் மற்றும் புடகப்பைங்கள் 

மூேம், கிராம உள்ளூர ் மக்களுைன் கேந்தாலோசித்து இனங்கள் 

அடையாளம் காணப்பை்ைன. புள்ளி எண்ணிக்டக: இந்த முடறகளிே், 

பாரட்வயாளர ்லதாராயமாக லதரந்்லதடுக்கப்பை்ை புள்ளியிே் நிற்பார ்

மற்றும் 50 மீ சுற்றளவிே் காணப்படும் அே்ேது லகைை் பறடவகள் 5 

நிமிைங்களுக்கு பதிவு லசய்யப்படும். இந்த கவனிப்பு முதே் 

புள்ளியிலிருந்து குடறந்தது 30 மீ லதாடேவிே் மற்லறாரு புள்ளியிே் 

மீண்டும் மீண்டும் லசய்யப்படுகிறது. ஒவ்லவாரு காோண்டிலும் 20-

புள்ளி எண்ணிக்டகடய நாங்கள் கணக்கிைட்ுள்லளாம், இது 10 கிமீ 

சுற்றளவு பகுதிக்குள் லமாத்தம் 80-புள்ளி எண்ணிக்டகடய (20 x 4) 

உருவாக்குகிறது. 
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சந்தரப்்பவாத பறடவ பாரட்வகள்: ஆய்வுப் பகுதியிே் பயணம் 

லசய்யும் லபாது, கணக்லகடுப்பு லநரத்திே் பே பறடவ இனங்கள் 

கண்ைறியப்படும். இத்தடகய இனங்கள் அவற்றின் லதாற்றத்தாே் 

அே்ேது அவற்றின் அடழப்பின் மூேம் மீண்டும் குறியிைப்படுகின்றன. 

 3.5.6.3  றறவகளின் கைக்பகடு ்பு மற்றும் கை்காைி ்பு 

லநரடி மற்றும் மடறமுக சான்றுகள் மூேம் பாலூை்டிகடள ஆய்வு 

லசய்வதற்காக அடனத்து முக்கிய வாழ்விைங்களுக்கும் டேன் 

டிரான்லசக்ை் முடறகள் (நடைபயிற்சி மற்றும் வாகனத்திே்) மூேம் 

தீவிர ஆய்வு லசய்யப்பை்ைது. பை்ைாம்பூசச்ி 10 × 100 மீ அளவுள்ள 2 

லநரியே் குறுக்குலவைட்ுகளாே் கணக்கிைப்பை்ைது, ஒவ்லவாரு 

காோண்டிலும் குடறந்தபைச்ம் 1 கிமீ இடைலவளியிே் லபாைப்பை்ைது. 

லமலும், உள்ளூர ் மக்கள் மற்றும் வனவிேங்கு நிபுணரக்ளுைன் 

கேந்தாலோசித்து தற்லபாதுள்ள இேக்கியங்கள் மற்றும் இரண்ைாம் 

நிடே தகவே்களிே் நீர ் வாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் மீன்கள் 

ஆவணப்படுத்தப்பைட்ுள்ளன. 

3.5.6.4 றமய மை்டலத்தில் விலங்கினங்கள்  

டமய மண்ைேத்திே் லமாத்தம் 22 வடகயான இனங்கள் 

காணப்படுகின்றன, சாதாரண கே் மற்றும் கிராவே்  குவாரி 

(அை்ைவடண 3.25 ) அவற்றிே் பூசச்ிகள் 9 ஊரவ்ன 3 பாலூை்டிகள் 1 

மற்றும் பறடவ 9 லமாத்தம் 15 குடும்பங்கடளச ் லசரந்்த 22 இனங்கள் 

உள்ளன. முக்கிய சுரங்க குத்தடக பகுதியிே் இருந்து பதிவு 

லசய்யப்பை்ைது. இந்த இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் 

சுற்றுப்புறங்களிே் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகலவா அே்ேது 

பரவக்கூடியதாகலவா இே்டே. இந்திய வனவிேங்கு சை்ைம் 1972 இன் 

படி அை்ைவடண I இனங்கள் இே்டே மற்றும் எைட்ு இனங்கள் 

அை்ைவடண IV இன் கீழ் உள்ளன 

சுரங்க குத்தடக பகுதியிே் லமாத்தம் ஒன்பது வடகயான 

பறடவகள் காணப்பை்ைன. ஆதிக்கம் லசலுத்தும் இனங்கள் 
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லபரும்பாலும் பறடவகள் மற்றும் பூசச்ிகள் மற்றும் நீர ் வாழ்வன 

எதுவும் காணப்பைவிே்டே. ஆபத்தான, ஆபத்தான, 

பாதிக்கப்பைக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 

காணப்பைவிே்டே. அறிவியே் லபயருைன் டமய மண்ைேத்திே் உள்ள 

விேங்கினங்களின் விவரங்கள் அைை்வடணயிே் 

குறிப்பிைப்பைட்ுள்ளன. 3.25. 

அட்டவறை 3.25 றமய மை்டலத்தில் விலங்கினங்கள் 

வ.எ
ை்  

ப ாதுவான
து 

ப யர/்ஆங்
கில ் 
ப யர ்

குடும்  ் 
ப யர ்

அறிவியல் ப யர ்

வனவில
ங்கு 

 ாதுகா
 ்பு 
சட்டம் 

1972 
அட்டவ
றை 
 ட்டியல் 

IUCN 
சிவ ்
பு 

 ட்டி
யல் 
தரவு 

பூசச்ிகள் 
1 காமன் 

டைகர ்
நிம்பலிலை ைானஸ் லஜனுடியா NL NL 

2 லரை் 
லவய்ன்டு   
ைாரை்்ைர ்

லிலபே்லு
லிலை 

சிம்லபை்ரம் 
ஃலபான்ஸ்லகாேம்
பி 

NL LC 

3 க்ராசல்ஷாப்
லபர ்

அக்ரிடிலை டெலராகிளிபஸ் 
எஸ்பி 

NL LC 

4 ப்ளூ டைகர ் நிம்பலிலை திருமடே 
லிமினியஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

5 ஸ்டிக் 
இன்லசசை்் 

லோன்லசா
டிலை 

கராசியஸ் 
லமாலராசஸ் 

NL LC 

6 லமாை்ைே் 
எமிக்ரன்ை் 

லபரிலை லகலைாப்சிலியா 
டபரந்லத 

NL LC 

7 பிரயிங் 
மன்டிஸ் 

மாண்டிலை மாண்டிஸ் மதம் NL NL 

8 ஸ்ை்ரிப்டு 
டைகர ்  

நிம்பலிலை ைானஸ் 
பிலளக்ஸிப்பஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

9 அக்லரயா 
வலயாோ 

நிம்பலிலை அக்லரயா 
வலயாோ 

NL LC 

ஊர்வன 
10 காரை்ன் 

லிசரை்் 
அகமிலை கலோை்ஸ் 

லவரச்ிகேர ்
NL LC 

11 காமன் 
ெவுஸ்  
லகக்லகா 

லகக்லகா
னிலை 

லெமிைாக்டைேஸ் 
ஃப்ரீனாைஸ் 

NL LC 

12 லபன்த்லராை
டு லிசரை்் 

அகமிலை சிதனாலபான்டிலச
ரியானா 

NL LC 

 ாலூட்டிகள் 
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1 இந்திய 
பீே்டு 
லமௌஸ் 

முரிலை முஸ் பூடுகா அை்ைவ
டண IV 

NL 

 றறவகள் 

1 ஆசிய கிரீன் 
பீ –ஈை்ைர ்

லமலராபி
லை 

லமலராப்லசாரிய
ண்ைலிஸ் 

NL LC 

2 லகாயே் குக்கலிலை யூடினாமிஸ் அை்ைவ
டண IV 

LC 

3 காமன்டம
னா 

ஸ்ைரன்ிலை அக்ரிலைாலதரஸ் 
டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

4 லகை்ைே் 
எக்லரை் 

ஆரட்ிலை புபுே்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

5 ெவுஸ் 
கிலரௌ 

லகாரவ்ிலை லகாரவ்ஸ் 
ஸ்ப்லளண்ைன்ஸ் 

NL LC 

6 லகாயே் குக்கலிலை யூடினாமிஸ் 
ஸ்லகாலோலபசிய
ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

7 கிலரௌ 
ஃலபசண்ை் 

குக்கலிலை லசன்ை்லராபஸ் 
சிலனன்சிஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

8 இந்திய பான் 
லெரான் 

ஆரட்ிலை ஆரட்ிலயாோ 
கிலரயி 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

9 கிலர 
டிராங்லகா 

டிக்ரூரிலை டிக்ரூரஸ் 
லுலகாலபயஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

*NE- மதிப்பீடு லசய்யப்பைவிே்டே; LC- குடறந்த கவடே, NT - அருகிே் 

அசச்ுறுத்தே், T- அசச்ுறுத்தே் 

3.5.6.5 இறடயக மை்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

 வடகபிரித்தே் அடிப்படையிே் 34 குடும்பங்கடளச ் லசரந்்த 

லமாத்தம் 44 இனங்கள் இடையக சுரங்க குத்தடகப் பகுதியிே் இருந்து 

பதிவு லசய்யப்பைட்ுள்ளன. வாழ்விை வடகப்பாை்டின் அடிப்படையிே் 

லபரும்பாோன இனங்கள் பறடவகள் 20, அடதத் லதாைரந்்து பூசச்ிகள் 

13 ஊரவ்ன 5 பாலூை்டிகள் 3 மற்றும், நீர ் வாழ்வன D3 இந்திய 

வனவிேங்கு சை்ைம் 1972 இன் படி அை்ைவடண IV இன் கீழ் நான்கு 

அை்ைவடண II இனங்கள் மற்றும் இருபத்தி ஆறு இனங்கள் உள்ளன. 

லமாத்தம் 20 இனங்கள் சுரங்க குத்தடக பகுதியிே் பறடவகள் 

காணப்பை்ைன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்பைக்கூடிய மற்றும் 

உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்பைவிே்டே. 

   ஆதிக்கம் லசலுத்தும் இனங்கள் லபரும்பாலும் பறடவகள் மற்றும் 

பூசச்ிகள் மற்றும் நீர ் வாழ்வன விரிவான கள ஆய்வின் லபாது 
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(லொப்லோபாை்ராசஸ் டைலஜரினஸ்), (ரானா லெக்ஸாைாக்டைோ), 

(ஸ்லபலராலதகா ப்ரீவிலசப்ஸ்) காணப்பை்ைன. விேங்கின ஆய்வுகளின் 

டமய & இடையக மண்ைேத்தின் முடிவு, நிம்ஃபாலிலை மற்றும் 

அகமிலை, மான்டிலை ஆகியடவ ஆய்வுப் பகுதியிே் முதன்டமயான 

ஆதிக்கம் லசலுத்தும் இனங்கள் என்படதக் காைட்ுகிறது, இது 

அை்ைவடண 3.26 இே் குறிப்பிைப்பைட்ுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியிே் I 

இனங்கள் அை்ைவடண இே்டே. ஆபத்தான, பாதிக்கப்பைக்கூடிய 

மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் காணப்பைவிே்டே. இடையக 

மண்ைேத்திே் உள்ள விேங்குகளின் பன்முகத்தன்டம பற்றிய 

விவரங்கள் அை்ைவடண.3.26 இே் லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன. 

அட்டவறை 3.26 இறடயக மை்டலத்தில் விலங்கினங்கள் 

வ
.எ
ை்

 ப ாதுவான
து 

ப யர/்ஆங்
கில ் 

ப யர ்

குடும்  ் 

ப யர ்
அறிவியல் ப யர ்

அட்டவ
றை 

 ட்டியல் 

வனவிலங்
குகள் 

 ாதுகா ்பு
ச ்சட்டம் 

1972 

சிவ ்
பு 

 ட்டி
யல் 

தரவு 

பூசச்ிகள் 

1 ைவ்னி 
லகாஸ்ைர ்

நிம்பலிலை ைானஸ் 

கிரிசிப்பஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

2 மிே்க்வீை் 
பை்ைரப்்லள   

நிம்பலிலை ைாடனலன NL LC 

3 ப்ளூ டைகர ் நிம்பலிலை திருமடே 

லிமினியஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

4 காமன் 
இந்தியன் 
க்லரா 

நிம்பலிலை யூப்லோயா லகார ் அை்ைவ
டண IV 

LC 

5 கிரீன் 
மாரஸ்் ெக் 

லிலபே்லுலி
லை 

ஆரத்ல்தை்ரம் 

சபீனா 

NL LC 

6 லமாை்ைே் 
எமிகிரான்ை் 

லபரிலை லகலைாப்சிலியா 

டபரந்லத 

NL LC 

7 ஸ்ை்ரிப்டு 
டைகர ்  

நிம்பலிலை ைானஸ் 

பிலளக்ஸிப்பஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

8 ஆன்ை் ஃபாரம்ிசிலை காம்லபாலனாைஸ் 

விசினஸ் 

NL NL 
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9 லரை் 
லவய்ன்டு   
ைாரை்்ைர ்

லிலபே்லுலி
லை 

சிம்லபை்ரம் 

ஃலபான்ஸ்லகாேம்
பி 

NL      LC 

1

0 

லேஸ்சர ்
கிராஸ் ப்ளூ 

டேலசனிலை ஜிசினா ஓடிஸ் 

இண்டிகா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

1

1 

பிலரயிங் 
மண்திஸ் 

மாண்டிலை மாண்டிஸ் மதம் NL NL 

1

2 

க்ராசல்ஷாப்
லபர ்

அக்ரிடிலை டெலராகிளிபஸ் 

எஸ்பி 

NL LC 

1

3 

காமன் 
டைகர ்

நிம்பலிலை ைானஸ் லஜனுடியா அை்ைவ
டண IV 

LC 

ஊர்வன 

1 சமலிலயான் சாமலிலயா
னிலை 

பசல்சாந்தி 

ஜீோனிகஸ் 

Sch II (பகுதி 

II) 

LC 

2 காரை்ன் 
லிசரை்் 

அகமிலை கலோை்ஸ் 

லவரச்ிகேர ்

NL LC 

3 கிரீன் வய்ன் 
ஸ்லனக் 

லகாலுப்ரிலை அலெதுே்ோ 

நசுதா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

4 காமன் 
ெவுஸ் 

லகக்லகா 

லகக்லகானி
லை 

லெமிைாக்டைே
ஸ் ஃப்ரீனாைஸ் 

NL LC 

5 லரை் ஸ்லனக் லகாலுப்ரிலை Ptyas சளி Sch II (பகுதி 

II) 

LC 

 ாலூட்டிகள் 

1 இந்திய 

பாே்ம் 
ஸ்குய்ரே் 

 

சியூரிலை பியூனம்லபாே்ஸ் 
பே்மரும் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

2 இந்திய 

பீே்டு 
லமௌஸ் 

முரிலை முஸ் பூடுகா அை்ைவ
டண IV 

LC 

3 லொம்ெவு
ஸ் 

முரிலை மஸ் மஸ்குேஸ் 

டைை்லேரி 
NL LC 

 றறவகள்  

1 ெவுஸ் 
கிலரௌ 

லகாரவ்ிலை லகாரவ்ஸ்ஸ்ப்லள
ண்ைன்ஸ் 

NL LC 

2 லகை்லே 
எக்ராதை ்

ஆரட்ிலை புபுே்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

3 ப்ளாக் 
ை்ரன்லகா 

டிக்ரூரிலை டிசிறுரஸ்் 
மசிராரக்்ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

4 லரை ்
லவன்ைடு 

புே்புே் 

டபக்லனா
லனாடிலை 

டபக்லனாலைாஸ்
லகஃபர ்

அை்ைவ
டண IV 

LC 

5 இந்திய 

பான் 

லெரான் 

ஆரட்ிலை ஆரட்ிலயாோ 

கிலரயி 

அை்ைவ
டண IV 

LC 
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6 ஆசிய கிரீன் 
பீ ஈை்ைர ்

லமலராபிலை லமலராப்லசாரிய
ண்ைலிஸ் 

NL LC 

7 ஸ்மாே் சன் 
லபரை்் 

லநக்ைரினிலை லநக்லைரினியா 

ஆசியை்டிகா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

8 காமன்டம
னா 

ஸ்ைரன்ிலை அக்ரிலைாலதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

9 ப்ளூ ராக் 

பிக்லயான் 

லகாேம்பிலை லகாேம்பா 

லிவியா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

1

0 

காமன் கூை் ராலிலை ஃபுலிகா அை்ரா அை்ைவ
டண IV 

LC 

1

1 

ஸ்மாே் சன் 
லபரை்் 

லநக்ைரினிலை லநக்லைரினியா 

ஆசியை்டிகா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

1

2 

ஷிக்ரா அசிபிை்ரிலை ஆக்சிபிை்ைர ்

லபடியஸ் 

NL LC 

1

3 

காமன் 
குடவே் 

ஃபாசியானி
லை 

லகாடூரனிஸ் 
லகாடூரனிஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

1

4 

ஸ்மாே் ப்ளூ 

கிங்ஃபிஷர ்

அே்லசடினி
லை 

அே்சிலைா 

அத்திஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

1

5 

லராஸ் ரின் 
பாரக்ீை் 

பிை்ைாகுலிலை பிை்ைசுோ 

கிராலமரி 
NL LC 

1

6 

கிலர 
பிரான்லகா
ளின் 

ஃபாசியானி
லை 

ஃபிராங்லகாலின
ஸ் 

பாண்டிசீரியனஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

1

7 

டூ டைே் 
ஸ்லபலரா 

டிக்ரூரிலை டிசிறுரஸ்் 
மசிராரக்்ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

1

8 

டவை் 
பரஸ்்ை்டு 
வாை்ைரல்ெ
ன் 

ராலிலை அமலராரன்ிஸ் 

ஃபீனிகுரஸ் 

NL LC 

1

9 

கிலரை்லராங்
லகா 

டிக்ரூரிலை டிசிறுரஸ்் 
மசிராரக்்ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

2

0 

லகாயே் குக்கலிலை யூடினாமிஸ் அை்ைவ
டண IV 

LC 

ெிலெீர் வாழ்வன 

1 இந்திய 

பரல்ராவ் 

பிராக் 

டிக்லராக்லளா
சிலை 

ஸ்பிொராலதச 
ப்லரவிஸ்ப்ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

2 கிரீன் பான் 
ப்ராக் 

ராணிலை ராணா 

லெக்ஸாைாக்டை
ோ 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

3 டைகர ்
பிராக் 

லகாரல்ைை்ைா லொப்லோபாை்
ராசஸ் 

டைகிரினஸ் 

(ரானா டைகரினா) 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

*NL-நாை்லிஸ்ை், LC- குடறந்த , NT- அருகிே் உள்ள.  
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அட்டவறை 3.27 ெீர்வாழ் விலங்கினங்கள்  

வரிறச 
எை் 

ப ாது ப யர ் அறிவியல் ப யர ்

1 பலே காரப்்லேை் ஆம்பிலியுபாரங்்லகாைன் 
லமாோ 

2 கைே்ா கைே்ா லேபிலயா கைே்ா 

3 கரந்ாைக லேபிலயா லேபிலயா காே்பாசு 

4 மிருகாே் காரப்் சிரர்ினா மிருகோ 

5 மிரிகே் சிரர்ினா லரபா 

குறி ்பு விதிமுறறகள் எை்: 16) ஆய்வு ்  குதியின் 

வனவிலங்குகளின் மீது சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

விவரங்கள் வழங்க ் டுவறதக் கை்டறிய ஒரு ஆய்வு பசய்ய ் ட 

டவை்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் டவறு ஏடதனும்  ாதுகாக்க ் ட்ட 

 குதியில் உள்ள வனவிலங்குகளின் மீதான திட்டத்தின் தாக்கம் 

மற்றும் அதற்டகற் , டதறவ ் டும் விரிவான தைி ்பு 

ெடவடிக்றககள், பசலவு தாக்கங்களுடன் டவறல பசய்து 

சமர் ்பிக்க ் ட டவை்டும். 

இரண்டு முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைங்களிே் இருந்து லவடிப்பு, 

சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ுகள் மற்றும் தூசி உருவாக்கம் உள்ளிை்ை பிற 

இடையூறுகள் வனவிேங்குகளுக்கு பாதகமான தாக்கத்டத 

ஏற்படுத்தக்கூடும். ஆனாே் இந்த பாதிப்புகள் உண்டமயான சுரங்கப் 

பகுதியிலிருந்து 500 மீ சுற்றளவுக்கு அப்பாே் நீடிக்க வாய்ப்பிே்டே. 

இப்பகுதியிே் மடழப்லபாழிவு குடறவாக உள்ளதாலும், சுரங்கத்தின் 

காரணமாக நசச்ுக் கழிவுகள் உற்பத்தி லசய்யப்பைாமலோ அே்ேது 

லவளிலயற்றப்பைாமலோ இருப்பதாே், உத்லதச சுரங்க 

நைவடிக்டகயாே் சுற்றியுள்ள பகுதியிே் உள்ள வனவிேங்கு இனங்கள் 

மீது கூடுதே் மற்றும் பாதகமான பாதிப்புகள் ஏதும் ஏற்பைப் 

லபாவதிே்டே. 10 கிமீ சுற்றளவிே் சுற்றுசச்ூழலியே் ரீதியாக 

உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகள் அே்ேது பாதுகாக்கப்பை்ை பகுதிகள் 

இே்ோததாே், REET இனங்கள் அே்ேது வனவிேங்குகடளப் 

பாதுகாப்பதற்கான குறிப்பிை்ை தணிப்பு நைவடிக்டககள் எதுவும் 

திை்ைமிைப்பைவிே்டே. 
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குறி ்பு விதிமுறறகள் எை்: 17) டதசிய ் பூங்காக்கள், 

சரைாலயங்கள், உயிரக்்டகாளக் கா ் கங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள், ராம்சார் தளம் புலி/யாறன கா ் கங்கள்/ 

(இருக்கும் மற்றும் முன்பமாழிய ் ட்டறவ), சுரங்க குத்தறகக்கு 10 

கிமீக்குள் ஏடதனும் இருெ்தால், அறவ பதளிவாகக் குறி ்பிட ் ட 

டவை்டும். தறலறம வனவிலங்கு கா ் ாளரால் முறறயாக 

அங்கீகரிக்க ் டட் இரு ்பிட வறர டம். டமடல குறி ்பிட்டுள்ள டி 

சுற்றுசச்ூழல் ரதீியாக உைரத்ிறன் வாய்ெ்த  குதிகள் 

அருகாறமயில் இரு ் தால், அத்தறகய திட்டங்களுக்கு ் 

ப ாருெ்தக்கூடிய டதறவயான அனுமதி, டதசிய வனவிலங்கு 

வாரியத்தின் ெிறலக்குழுவிலிருெ்து ப ற ் ட்டு அதன் ெகல் 

வழங்க ் ட டவை்டும். 

லதசிய பூங்காக்கள், சரணாேயங்கள், உயிரக்்லகாள 

காப்பகங்கள், வனவிேங்கு தாழ்வாரங்கள், ராம்சார ் தளங்கள், 

புலி/யாடன காப்பகங்கள்/ (இருப்படவ மற்றும் 

முன்லமாழியப்பைை்டவ) சுரங்க குத்தடக பகுதியின் 10 கி. மீக்குள் 

இே்டே. திை்ைப் பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பை்ை காடுகள் கூை இே்டே. 

எனலவ லதசிய வனவிேங்கு வாரியத்தின் அனுமதி சமரப்்பிப்பு 

எழவிே்டே. 

குறி ்பு விதிமுறறகள் எை்: 18) ஆய்வு ்  குதியின் [றமய 

மை்டலம் மற்றும் இறடயக மை்டலம் (சுரங்க குத்தறகயின் 

சுற்றளவில் 10 கிமீ ஆரம்)] விரிவான உயிரியல் ஆய்வு 

டமற்பகாள்ள ் ட டவை்டும். தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள், அழிெ்துவரும், உள்ளூர ்மற்றும் RET 

இனங்கள், தனித்தனியாக, றமய மற்றும் இறடயக மை்டலத்திற்கு 

தனித்தனியாக, அத்தறகய முதன்றம கள ஆய்வின் 

அடி ் றடயில் வழங்க ் ட டவை்டும், இது தற்ட ாதுள்ள 

விலங்கினங்களின் அட்டவறைறய பதளிவாகக் குறிக்கிறது. 

ஆய்வு ்  குதியில் ஏடதனும் திட்டமிட ் ட்ட விலங்கினங்கள் 
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காை ் ட்டால், அவற்றற ்  ாதுகா ் தற்கான  ட்பஜட ்

ஒதுக்கீடுகளுடன் டதறவயான திட்டமும் மாெில வனம் மற்றும் 

வனவிலங்குத் துறறயுடன் கலெ்தாடலாசித்து, விவரங்கள் 

அளிக்க ் ட டவை்டும். அறத பசயல் டுத்த டதறவயான ெிதி 

ஒதுக்கீடு திட்ட மதி ்பின் ஒரு  குதியாக பசய்ய ் ட டவை்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான உயிரியே் ஆய்வு [டமய மண்ைேம் 

மற்றும் சுரங்க குத்தடகயின் சுற்றளவிே் 10 கிமீ சுற்றளவுக்கு இடையக 

மண்ைேம்] லமற்லகாள்ளப்பை்ைது மற்றும் முடிவுகள் அை்ைவடணகள் 

3.25 முதே் 3.26 வடர ToR புள்ளி எண்.15 இன் கீழ் வழங்கப்பைட்ுள்ளன. 

நான்கு அை்ைவடண II இனங்கள் உள்ளன மற்றும் இருபத்தி ஆறு 

இனங்கள் இந்திய வனவிேங்கு சை்ைம் 1972 இன் படி அை்ைவடண IV இன் 

கீழ் உள்ளன. ஆய்வு பகுதியிே் லமாத்தம் 20 வடகயான பறடவகள் 

காணப்பை்ைன. பறடவயின் முக்கிய அசச்ுறுத்தே் விவசாயத்திே் 

பூசச்ிக்லகாே்லிகளின் பயன்பாடு ஆகும். அழிந்து வரும், உள்ளூர ்

மற்றும் RET இனங்கள் எதுவும் இே்டே. ஆய்வுப் பகுதியிே் அை்ைவடண 

I இனங்கள் எதுவும் இே்டே [டமய மண்ைேம் மற்றும் இடையக 

மண்ைேம் (சுரங்க குத்தடகயின் சுற்றளவிே் 10 கி. மீ சுற்றளவு)] 

முன்லமாழியப்பைை் திை்ைமானது லமலே குறிப்பிைட்ுள்ள இனங்கள் மீது 

லநரடியாகலவா அே்ேது மடறமுகமாகலவா பாதகமான தாக்கத்டத 

ஏற்படுத்தப் லபாவதிே்டே. 

குறி ்பு விதிமுறறகள் எை்: 31) ஒரு அட்டவறை வடிவத்தில் 

(டெரியல் மற்றும் அளவு கவடரஜ், தாவர இனங்கள் மற்றும் கால 

அளவு ஆகியவற்றறக் குறிக்கும்) ஒரு காலக்பகடுவுக்குட் ட்ட 

முற்ட ாக்கான  சுறம  குதி டமம் ாட்டுத் திட்டம் தயாரிக்க ் ட்டு 

சமர்பிக்க ் ட டவை்டும், மனதில் றவத்து, அறத முன்டனாக்கி 

பசயல் டுத்த டவை்டும். திட்டத்தின் பதாடக்கத்தில். டதாட்டம் 

மற்றும் ஈடுபசய்யும் காடு வளர் ்பின் கடட்ம் வாரியான திட்டம், 

டதாட்டத்தின் கீழ் உள்ள  குதி மற்றும் ெட ் ட டவை்டிய இனங்கள் 

ஆகியவற்றறக் குறிக்கும் வறகயில் பதளிவாக  ட்டியலிட ் ட 
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டவை்டும். ஏற்கனடவ ெடவு பசய்த விவரங்கறள அளிக்க 

டவை்டும்.  சுறம ்  குதிக்கு டதர்ெ்பதடுக்க ் ட்ட தாவர 

இனங்கள் அதிக சுற்றுசச்ூழல் மதி ்ற க் பகாை்டிருக்க 

டவை்டும் மற்றும் உள்ளூர் மற்றும் பூர்வீக இனங்கள் மற்றும் 

மாசு ாட்றடத் தாங்கும் இனங்கள் ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் 

அளிக்கும் வறகயில் உள்ளூர் மக்களுக்கு ெல்ல  யன் ாட்டு 

மதி ் ாக இருக்க டவை்டும். 

முன்லமாழியப்பைை் திை்ைம் 1.06.40 லெக்லைர ்

முன்லமாழியப்பைை் திை்ைம் சுரங்க குத்தடகப் பகுதி முதே் ஐந்து 

ஆண்டுகளிே் கிரீன்லபே்ை் லமம்பாைட்ுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும். 

அசாடிராக்ைா இண்டிகா அே்பிசியா லேலபக், லைலோனிக்ஸ் லரஜியா, 

லைக்லைானா கிராண்டிஸ், லநரியம் இண்டிகம் லபான்ற பிராந்திய 

மரங்கள் மற்ற பிராந்திய மரங்கள் குத்தடக எே்டே மற்றும் 

வழித்தைங்கள் மற்றும் லசயே்பைாத குப்டபகள் மீது நைப்படும்.. 

3.5.6.6. ஆய்வு  குதியின் அரிய மற்றும் அழிெ்து வரும் 

விலங்கினங்கள்: 

1. இெ்திய வனவிலங்கு ( ாதுகா ்பு) சட்டம், 1972 இன்  டி 

வனவிேங்குகள் (பாதுகாப்பு) சை்ைம், 1972, ஜனவரி 17, 2003 அன்று 

திருத்தப்பை்ைது, இது வன விேங்குகள், பறடவகள் மற்றும் 

தாவரங்கடளப் பாதுகாப்பதற்கும், சுற்றுசச்ூழே் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழடே உறுதி லசய்யும் லநாக்கிே் அதனுைன் லதாைரப்ுடைய 

அே்ேது அதனுைன் லதாைரப்ுடைய அே்ேது தற்லசயோன 

விஷயங்களுக்கும் வழங்குவதற்கான ஒரு சை்ைமாகும். நாை்டின் 

பாதுகாப்பு. பாரட்வயுள்ள சிே விேங்கினங்களுக்கு இந்திய 

வனவிேங்கு (பாதுகாப்பு) சை்ைம், 1972-ன்படி லவவ்லவறு 

அை்ைவடணயிே் அவற்டறச ் லசரப்்பதன் மூேம் பாதுகாப்பு 

வழங்கப்பை்ைது. இங்கு அழியும் அபாயத்திே் உள்ள புேம்லபயரந்்த 

விேங்கினங்கள் எதுவும் இப்பகுதியிே் காணப்பைவிே்டே. இந்த பகுதி 

எந்த விேங்கினங்களின் இைம்லபயரவ்ு பாடதயும் அே்ே. 
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2. IUCN RED (2013)  ட்டியலின் டி 

இயற்டக பாதுகாப்புக்கான சரவ்லதச ஒன்றியம் IUCN சிவப்பு 

பை்டியே் என்பது தாவர மற்றும் விேங்கு இனங்களின் உேகளாவிய 

பாதுகாப்பு நிடேடயப் பற்றிய உேகின் மிக விரிவான பை்டியோகும். 

ஆயிரக்கணக்கான இனங்கள் மற்றும் கிடளயினங்களின் அழிவு 

அபாயத்டத மதிப்பிடுவதற்கு இது ஒரு அளவுலகாே்கடளப் 

பயன்படுத்துகிறது. இந்த அளவுலகாே்கள் அடனத்து 

உயிரினங்களுக்கும் உேகின் அடனத்து பகுதிகளுக்கும் லபாருந்தும். 

அதன் வலுவான அறிவியே் அடிப்படையுைன், IUCN சிவப்பு பை்டியே் 

உயிரியே் பன்முகத்தன்டமயின் நிடேக்கு மிகவும் அதிகாரப்பூரவ் 

வழிகாை்டியாக அங்கீகரிக்கப்பைட்ுள்ளது. இடையக மண்ைேத்திே் 

அை்ைவடண II மற்றும் IV ஆகியடவ அறிவிக்கப்பை்ை இனங்கள் கீலழ 

லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன. 

1. அட்டவறை II இனங்கள் 

பசல்சாந்தி, எலி பாம்பு, சவ் ஸ்லகே்ை் விரியன், ரசே்ஸ் விரியன்.   

2. அட்டவறை IV இனங்கள் 

 பசட்சக் குளத் தவடள, இந்திய துவாரத் தவடள, கருப்பு 

ை்லராங்லகா, சிவப்பு-லவண்டு புே், லகாயே், இந்திய வயே் எலி, இந்திய 

படன அணிே், லபாதுவான இந்திய காகம், வரி புலி, புலி, நீேப்புலி,  

இந்திய சுவர ் பே்லி, இந்தியன் குளம் லகாக்கு, சாம்பே் நிற  லகாக்கு  

லபான்றடவ, 

3.5.7 முடிவுகள் மற்றும் கலெ்துறரயாடல் 

    வனவிேங்கு பாதுகாப்புச ் சை்ைம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் கவனிக்கப்பை்ை அை்ைவடண I வடக விேங்குகள் இே்டே 

மற்றும் IUCN இன் படி பாதிக்கப்பைக்கூடிய, ஆபத்தான அே்ேது 

அசச்ுறுத்தும் வடககளிே் எந்த உயிரினமும் இே்டே. ஆய்வுப் 

பகுதியிே் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பை்டியே் இனங்கள் எதுவும் இே்டே. 

எனலவ, குறுகிய காேத்திே் இந்த சிறிய சுரங்க நைவடிக்டக சுற்றியுள்ள 
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தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களிே் குறிப்பிைத்தக்க தாக்கதட்த 

ஏற்படுத்தாது. 

3.6 சமூக-ப ாருளாதார சூழல் 

 சமூக-லபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழே் ஆய்வின் 

இன்றியடமயாத பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்லதாடக 

அடமப்பு, அடிப்படை வசதிகடள வழங்குதே், வீடு, கே்வி, சுகாதாரம் 

மற்றும் மருத்துவ லசடவகள், லதாழிே், நீர ் வழங்கே், சுகாதாரம், 

தகவே் லதாைரப்ு, லபாக்குவரத்து, நிேவும் லநாய்களின் முடற மற்றும் 

லகாவிே்கள், வரோற்று நிடனவுசச்ின்னங்கள் லபான்ற அம்சங்கடள 

உள்ளைக்கியது. அடிப்படை மை்ைத்திே். இது திை்ைத்தின் தன்டம மற்றும் 

அளடவப் லபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்டத காை்சிப்படுத்தவும் 

கணிக்கவும் உதவும். 

       இந்த முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைத்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் 

சமூக-லபாருளாதார நிடே கணிசமாக லமம்படும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைமானது லநரடி 

மற்றும் மடறமுக லவடேவாய்ப்டப வழங்கும் மற்றும் அந்த பகுதியிே் 

உள்கை்ைடமப்பு வசதிகடள லமம்படுத்தி, அவரக்ளின் வாழ்க்டகத ்

தரத்டத லமம்படுதத் வழிவகுக்கும். 

3.6.1 ஆய்வின் டொக்கங்கள் 

சமூக-லபாருளாதார ஆய்வின் லநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

❖ உத்லதச சுரங்கத ் திை்ைத்தின் ஆய்வுப் பகுதியிே் வாழும் 

மக்களின் சமூக-லபாருளாதார நிடேடய ஆய்வு லசய்தே் 

❖ ஆய்வுப் பகுதியிே் உள்ள மக்களின் வாழ்க்டகத் தரத்திே் 

திை்ைத்தின் தாக்கத்டத மதிப்பிடுதே் 

❖ ஆய்வுப் பகுதியிே் எடுக்கப்பை லவண்டிய சமூக லமம்பாைட்ு 

நைவடிக்டககடளப் பரிந்துடர லசய்தே் 
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3.6.2 டவறலயின் டொக்கம் 

❖ இரண்ைாம் நிடே ஆதாரங்களிே் இருந்து அப்பகுதியின் 

சமூக-லபாருளாதார சூழடே ஆய்வு லசய்தே் 

❖ தரவு லசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 

❖ திை்ை தாக்கத்தின் கணிப்பு 

❖ தணிப்பு நைவடிக்டககள் 

3.6.3 மாவடட் விவரக்குறி ்பு 

காஞ்சிபுரம் மாவைை்ம் தமிழ்நாை்டின் வைகிழக்கு கைற்கடரயிே் 

அடமந்துள்ளது மற்றும் வங்காள விரிகுைா மற்றும் லசன்டன 

நகரத்டத ஒை்டியுள்ளது மற்றும் லமற்கிே் லவலூர ் மற்றும் 

திருவண்ணாமடே மாவை்ைங்கள், வைக்லக திருவள்ளூர ் மாவை்ைம் 

மற்றும் லசன்டன மாவை்ைம், லதற்கிே் விழுப்புரம் மாவை்ைம் 

ஆகியவற்றாே் எே்டேகளாக உள்ளது. கிழக்கிே் வங்காள விரிகுைா. 

இது 11° 00′ முதே் 12° 00’ வைக்கு அைச்லரடககள் மற்றும் 77° 28′ முதே் 78° 

50′ கிழக்கு தீரக்்கலரடககளுக்கு இடைலய அடமந்துள்ளது. 

மாவை்ைத்தின் லமாத்த புவியியே் பரப்பளவு 1704.79 Sq.Kms மற்றும் 

கைற்கடர 87.2 Kms. லகாவிே் நகரமான காஞ்சிபுரம் மாவை்ைத் 

தடேடமயகமாகும். நிரவ்ாக காரணங்களுக்காக, மாவை்ைம் 520 

வருவாய் கிராமங்கடளக் லகாண்ை 5 தாலுகாக்கடள உள்ளைக்கிய 2 

வருவாய் லகாை்ைங்களாக பிரிக்கப்பைட்ுள்ளது. வளரச்ச்ி 

காரணங்களுக்காக, இது 274 கிராம பஞ்சாயத்துக்களுைன் 5 வளரச்ச்ி 

லதாகுதிகளாக பிரிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

தமிழ்நாை்டின் காஞ்சிபுரம் மாவை்ைத்திே் 2011 மக்கள் லதாடக 

கணக்லகடுப்பின்படி லமாத்த மக்கள் லதாடக 3,998,252. இதிே் 2,012,958 

ஆண்கள் மற்றும் 1,985,294 லபண்கள். 2011 இே் காஞ்சிபுரம் 

மாவை்ைத்திே் லமாத்தம் 1,006,245 குடும்பங்கள் வசித்து வந்தன. 

காஞ்சிபுரம் மாவைை்த்தின் சராசரி பாலின விகிதம் 986. 

2011 மக்கள் லதாடக கணக்லகடுப்பின்படி, லமாத்த 

மக்கள்லதாடகயிே் 63.5% மக்கள் நகரப்்புறங்களிே் வாழ்கின்றனர,் 
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36.5% லபர ் கிராமப்புறங்களிே் வாழ்கின்றனர.் நகரப்்புறங்களிே் 

சராசரி கே்வியறிவு விகிதம் 89.4% ஆகவும், கிராமப்புறங்களிே் 76% 

ஆகவும் உள்ளது. லமலும், காஞ்சிபுரம் மாவை்ைத்திே் நகரப்்புறங்களின் 

பாலின விகிதம் 986 ஆகவும், கிராமப்புறங்களிே் 986 ஆகவும் உள்ளது. 

காஞ்சிபுரம் மாவை்ைத்தின் லமாத்த எழுத்தறிவு விகிதம் 84.49% ஆகும். 

காஞ்சிபுரம் மாவை்ைத்திே் ஆண்களின் கே்வியறிவு விகிதம் 80.05% 

மற்றும் லபண்களின் கே்வியறிவு விகிதம் 70.62% ஆகும். 

காஞ்சிபுரம் மாவை்ைத்திே் 0-6 வயதுடைய குழந்டதகளின் 

மக்கள் லதாடக 431574 ஆகும், இது லமாத்த மக்கள் லதாடகயிே் 11% 

ஆகும். 0-6 வயதுக்குை்பை்ை 220341 ஆண் குழந்டதகளும் 211233 லபண் 

குழந்டதகளும் உள்ளனர.் எனலவ, 2011 மக்கள்லதாடக 

கணக்லகடுப்பின்படி, காஞ்சிபுரத்தின் குழந்டத பாலின விகிதம் 959 

ஆக உள்ளது, இது காஞ்சிபுரம் மாவை்ைத்தின் சராசரி பாலின 

விகிதத்டத (986) விை குடறவாகும். காஞ்சிபுரம் நகரத்திே் லமாத்த 

குழந்டதகள் (0-6) 15,955 மக்கள் லதாடக கணக்லகடுப்பு இந்திய 

அறிக்டகயின்படி 2011 இே். 8,158 ஆண் குழந்டதகள், 7,797 லபண்கள். 

காஞ்சிபுரம் நகரதத்ின் லமாத்த மக்கள் லதாடகயிே் 9.71% குழந்டத. 

காஞ்சிபுரம் மாவை்ைத்தின் லமாத்த பரப்பளவு 4,483 கிமீ2. காஞ்சிபுரம் 

மாவை்ைத்தின் அைரத்்தி ஒரு சதுர கிலோமீை்ைருக்கு 892 லபர.் மக்கள் 

லதாடக கணக்லகடுப்பு 2011 இன் ஆரம்ப தற்காலிக தரவுகளின்படி, 

சுமார ் 665 சதுர கி.மீ. பகுதி நகரப்்புறத்தின் கீழ் உள்ளது, 3,818 சதுர 

கி.மீ. கிராமப்புறதத்ின் கீழ் உள்ளது. 

3.6.4 ஆய்வு  குதியின் சமூக-ப ாருளாதார ெிறல  

அை்ைவடண 3.28 இே் காை்ைப்பைட்ுள்ளபடி, முன்லமாழியப்பை்ை 

திை்ைத் தளங்கடளச ்சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவிே் உள்ள எழுபத்லதழு 

கிராமங்கள் சமூக-லபாருளாதார ஆய்வுக்கு உை்பை்ைடவ. சமூக-

லபாருளாதார ஆய்வுகள் லதாைரப்ான தரவு அை்ைவடணகள் 3.28-3.30 

இே் லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளது.  
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அட்டவறை 3.28 வாலாஜா ாத் டவுன்  ஞ்சாயத்தின் மக்கள்பதாறக 

வரி
றச 
எை் 

அளவுருக்கள்
/ 

கிராமத்தின் 
ப யர ்

கிராமத்
தின் 

பமாத்த 
மக்கள் 
பதா
றக 

பமா
த்த 
மக்க
ள் 
பதா
றக 
ஆை்
கள் 

பமா
த்த 
மக்க
ள் 
பதா
றக 
ப 
ை் 

0-6 

வயதுக்கு
ட் ட்ட 
ஆை்கள் 

0-6 

வயதுக்கு
ட் ட்ட 

ப ை்கள் 

SC 
மக்க
ள் 
பதா
றக  

ST 

மக்க
ள் 
பதா
றக 

பமாத்
த 

எழுத்த
றிவு 
விகித
ம் 

ப ை் 

ST SC 

எழுத்
தறிவு 
விகித
ம் 

1 
அைவப்பாக்க

ம் 
765 396 369 41 28 499 8 465 2 241 

247 

2 அலிசூர ் 1751 892 859 87 89 324 63 1093 33 166 196 

3 
ஆண்டித்தங்க

ே் 
406 206 200 20 14 10 0 277 0 5 

5 

4 அஞ்சூர ் 2579 1278 1301 151 166 868 78 1820 43 434 469 

5 ஆரப்பாக்கம் 2937 1475 1462 181 197 1626 320 1794 149 818 989 

6 அசூர ் 1234 609 625 67 65 741 17 822 10 378 385 

7 அவளூர ் 3960 1948 2012 240 205 240 73 2377 39 121 155 

8 
பாவாசாஹிப்

லபை்டை 
593 302 291 41 35 305 0 358 0 159 

159 

9 சித்தாத்தூர ் 322 159 163 9 9 0 6 161 3 0 3 

10 
ஏகனாம்லபை்

டை 
2268 1137 1131 122 133 10 0 1707 0 4 

4 

11 இளநகர ் 1725 879 846 93 79 111 29 1003 14 57 72 

12 
இடளயனார்

லவலூர ்
1079 544 535 67 57 554 0 643 0 281 

281 

13 எரிலவாய் 905 454 451 61 47 26 4 575 2 17 19 

14 
ெனுமந்தண்

ைேம் 
1278 625 653 63 65 248 30 817 19 128 

139 
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15 இருமரம் 223 104 119 11 16 222 0 134 0 118 118 

16 
ஐயங்காரக்ுள

ம் 
3012 1526 1486 142 127 301 11 2084 6 143 

148 

17 கடுகலூர ் 1204 587 617 81 77 850 8 691 5 436 439 

18 களக்காை்டூர ் 2539 1288 1251 172 129 59 172 1468 83 34 123 

19 
களியம்பூண்

டி 
2426 1265 1161 136 111 980 27 1695 9 473 

491 

20 கம்பராஜபுரம் 1527 766 761 93 79 273 56 944 30 134 160 

21 
கமுகம்பள்ள

ம் 
217 107 110 12 19 0 74 127 39 0 

35 

22 கன்னிகுளம் 727 372 355 47 35 421 23 453 11 207 219 

23 கரடண 1177 613 564 56 51 68 13 810 6 34 41 

24 
கருலவப்பம்பூ

ண்டி 
1652 846 806 96 89 844 19 1157 7 410 

422 

25 
காை்ைாங்குள

ம் 
1028 514 514 59 41 289 0 606 0 147 

147 

26 காவம்டபர ் 682 339 343 37 51 343 39 427 23 171 187 

27 
கவுந்தண்ைே

ம் 
1619 796 823 66 68 392 67 970 31 200 

236 

28 
கிலோை்டிவா

க்கம் 
1320 660 660 68 69 785 0 1024 0 399 

399 

29 கீழ்புத்தூர ் 170 80 90 7 5 1 0 99 0 0 0 

30 
லகாலிவாக்க

ம் 
2010 1113 897 94 77 421 1 1391 0 190 

191 

31 
லகாயம்பாக்க

ம் 
255 132 123 15 14 255 0 188 0 123 

123 

32 
குன்னவாக்க

ம் 
1397 698 699 89 88 622 5 724 3 306 

308 

33 குருவிமடே 1508 769 739 87 86 24 15 886 7 10 18 

34 மாகரே் 2834 1399 1435 154 149 1777 36 1754 20 882 898 
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35 
மடேயங்குள

ம் 
2390 1218 1172 140 110 937 58 1438 23 457 

492 

36 மாமண்டூர ் 5503 2829 2674 258 284 2844 74 4080 41 1432 1465 

37 மருதம் 1893 950 943 62 53 372 0 1345 0 189 189 

38 
மருத்துவம்பா

டி 
1560 784 776 79 85 441 29 991 13 218 

234 

39 லமே்பாக்கம் 581 272 309 33 38 61 40 348 25 34 49 

40 லமே்புத்தூர ் 430 214 216 27 23 300 0 263 0 154 154 

41 முருக்லகரி 485 258 227 28 21 0 0 281 0 0 0 

42 
முத்தியாே்லப

ை்டை 
2586 1297 1289 127 126 32 27 1920 14 16 

29 

43 
நாய்க்கன்லப

ை்டை 
2106 1072 1034 140 117 85 60 1439 25 45 

80 

44 
நரியம்பாக்க

ம் 
35 14 21 1 0 0 0 24 0 0 

0 

45 நரியம்புதூர ் 20 11 9 2 1 0 11 8 5 0 6 

46 லநே்லவலி 667 322 345 38 50 577 0 403 0 297 297 

47 லநமிலி 2788 1408 1380 133 146 958 38 1850 18 473 493 

48 
லநய்யடிவாக்

கம் 
1360 666 694 62 78 682 48 896 24 366 

390 

49 ஒழுகடர 1240 613 627 61 71 488 0 697 0 239 239 

50 பைப்பம் 284 136 148 13 16 239 0 224 0 125 125 

51 
லபருமாநே்லூ

ர ்
438 203 235 16 28 12 18 277 11 7 

14 

52 லபருநகர ் 5499 2823 2676 297 300 2068 157 3466 83 987 1061 

53 புலிலவாய் 491 237 254 16 32 217 19 324 11 112 120 

54 
புஞ்சரசந்தங்

கள் 
1425 734 691 68 68 224 54 853 26 113 

141 

55 புத்தலி 1032 510 522 66 76 766 27 674 13 389 403 

56 புத்லதரி 3677 1764 1913 157 171 2642 0 2584 0 1412 1412 
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57 ராவதநே்லூர ் 3260 1631 1629 179 152 1098 0 2250 0 556 556 

58 சீயமங்கேம் 564 281 283 29 23 309 0 350 0 144 144 

59 லசம்புேம் 148 66 82 4 7 54 0 104 0 31 31 

60 சிேம்பாக்கம் 461 244 217 24 23 0 11 270 6 0 5 

61 சிறுகளத்தூர ் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

62 சிறுடமலூர ் 1029 510 519 44 57 699 4 638 2 348 350 

63 சிறுநே்லூர ் 2163 1079 1084 101 92 791 10 1440 5 397 402 

64 தம்மனூர ் 2116 1088 1028 134 114 667 151 1231 68 337 420 

65 தங்கி 922 464 458 61 46 347 12 565 6 177 183 

66 
திம்மராஜம்

லபை்டை 
2224 1108 1116 87 108 25 0 1731 0 12 

12 

67 
திடணயம்பூ

ண்டி 
1103 571 532 81 70 893 54 706 22 430 

462 

68 
திருப்புலிவன

ம் 
1821 892 929 102 104 356 85 1141 45 190 

230 

69 
திருக்கழுக்கு
ன்றம் காடு 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

70 
வளத்லதாை்ை

ம் 
1182 592 590 64 61 391 0 796 0 200 

200 

71 
வள்ளுவப்பாக்

கம் 
1107 552 555 67 64 334 29 767 18 168 

179 

72 வயேக்காவூர ் 1429 752 677 90 56 809 0 890 0 369 369 

73 லவதே் 906 463 443 47 62 7 13 490 6 4 11 

74 லவங்கசல்சரி 753 379 374 49 43 1 45 435 25 0 20 

75 லவங்காரம் 176 89 87 9 18 86 0 96 0 44 44 

76 விே்லிவேம் 1731 856 875 85 100 326 0 1036 0 172 172 

77 
விை்சந்தாங்க

ே் 
1016 517 499 64 56 343 13 634 9 168 

172 
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அட்டவறை 3.29 ஆய்வு ்  குதியில் தகவல் பதாடரப்ு மற்றும் ட ாக்குவரத்து வசதிகள் 
வ
. எ
ை்

 

ஊ
ர் 
ப
 
ய
ர்`

 

டி
ரா
க்
ட
ர்க
ள்

 

வி
ல
ங்
கு
க
ள
ால்
 

இ
ய
க்
க
 ்
 
டு
ம்
 

வ
ை்
டி
க
ள்

 

க
ரு
 ்
பு
 ட
ா ்
ட
் 

( 
க்
க
ா)
 ச
ாற

ல
 

A
T

M
 

வ
ை
ிக
 வ
ங்
கி

 

கூ
ட்
டு
ற
வு
 வ
ங்
கி

 

வி
வ
ச
ாய
க்
 க
ட
ன்

 

ச
ங்
க
ங்
க
ள்

 

ப
 
ாது
 

வி
ெ
ிட
ய
ாக
 

அ
ற
ம
 ்
பு
 
(P

D
S

) 

க
ற
ட

ம
ை்
டி
ஸ்
/வ
ழ
க்
க

ம
ான

 ச
ெ்
ற
த

 

வ
ார
ாெ்
தி
ர 

ெ
ாட
் 

வி
வ
ச
ாய
ம்

 

 

ச
ெ்
ற
த
 ்
 
டு
த்
த
ல்
 

ச
ங்
க
ம்

டக
ாற

ட
 

க
ால
த்
தி
ல்
 

வி
வ
ச
ாய
த்
தி
ற்
கு
 

டத
ற
வ
ய
ான

 
மி
ன்
ச
ார
ம்

வ
ை
ிக
 

 
ய
ன்
 
ாட
்டி
ற்
க
ா

ன
 மி
ன்
ச
ார
ம்

 

வி
வ
ச
ாய
 ்
 

ப
 
ாரு

ட்
க
ள்
 

(மு
த
ல்
)

உ
ற்
 
த்
தி
ய
ாள

ர்க
ள்
 ப
 
ாரு

ட்
க
ள்
 

(மு
த
ல்
) 

வ
ன
 ்
 
கு
தி

 

ெ
ிக
ர 
 
கு
தி
 

வி
ற
த
க்
க
 ்
 
ட
்ட

து
 

1 
அைவப்பாக்கம் 

2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 15 2 
லந
ே் 

 2.

15 
58.23 

2 
அலிசூர ்

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 20 2 
லந
ே் 

 0 166.62 

3 
ஆண்டித்தங்க

ே் 
2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 18 2 

லந
ே் 

 1 63.3 

4 
அஞ்சூர ்

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 20 2 

லந
ே்  

23

7.

4 

6.84 

5 
ஆரப்்பாக்கம் 

2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 8 1  
ொலோ 

பிளாக்குக
ள் 

0 272.18 

6 
அசூர ்

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 6 2 
லந
ே் 

 0 77.95 

7 
அவளூர ்

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 10 1 
லந
ே் 

 0 312.79 

8 
பாவாசாஹிப்

லபை்டை 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 8 2 

லந
ே் 

 0 5.13 

9 
சித்தாத்தூர ்

2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 8 2 
லந
ே் 

 0 54.61 

10 
ஏகனாம்லபை்

டை 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 20 1 

லந
ே் 

 0 3.5 

11 
இளநகர ்

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 12 1 

லந
ே்  

10

.1

5 

197.61 
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12 
இடளயனார்

லவலூர ்
2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 8 2 

லந
ே் 

 0 165.01 

13 
எரிலவாய் 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 20 1 
லந
ே் 

 0 88.12 

14 
ெனுமந்தண்ை

ேம் 
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 6 2 

லந
ே் 

 3 88.52 

15 இருமரம் 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 0 2   0 33.42 

16 
ஐயங்காரக்ுளம் 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 
லந
ே் 

பாே் 0 38.9 

17 
கடுகலூர ்

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 8 2 
லந
ே் 

 9.

85 
600 

18 
களக்காை்டூர ்

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 10 1 
லந
ே் 

 0 162.34 

19 
களியம்பூண்டி 

2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 6 1 
லந
ே் 

 2 143.13 

20 கம்பராஜபுரம் 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 8 1   0 304.98 

21 
கமுகம்பள்ளம் 

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 
லந
ே் 

பாே் 0 0 

22 
கன்னிகுளம் 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 
லந
ே் 

 1 58.98 

23 
கரடண 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 10 1 

மா
ங்

லகா 

 0 3.9 

24 
கருலவப்பம்பூ

ண்டி 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 14 2 

லந
ே் 

 3 301.87 

25 காை்ைாங்குளம் 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 10 1   0 161.09 

26 
காவம்டபர ்

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 20 2 
லந
ே் 

 1 51.1 

27 
கவுந்தண்ைேம் 

2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 8 2 
லந
ே் 

 0 211.69 

28 
கிலோை்டிவாக்

கம் 
2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 

லந
ே் 

 0 81.5 

29 
கீழ்புத்தூர ்

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 20 2 
லந
ே் 

 0 63.67 
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30 
லகாலிவாக்கம் 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 12 1 
லந
ே் 

பாே் 0 94.98 

31 
லகாயம்பாக்கம் 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 8 2 
லந
ே் 

 0 100.78 

32 
குன்னவாக்கம் 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 12 1   
29

.6

9 

13.15 

33 குருவிமடே 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 10 1   0 43.65 

34 
மாகரே் 

2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 8 2 
லந
ே் 

 0 203.23 

35 
மடேயங்குளம் 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 12 1 
லந
ே் 

 0 246.27 

36 
மாமண்டூர ்

2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 8 1 
லந
ே் 

 0 100.92 

37 
மருதம் 

2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 12 2 
லந
ே் 

 2 247.24 

38 
மருத்துவம்பாடி 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 0 2 
லந
ே் 

 0 198.52 

39 
லமே்பாக்கம் 

2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 6 2 
லந
ே் 

 1 160.28 

40 
லமே்புத்தூர ்

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 0 2 
லந
ே் 

 0 55.16 

41 
முருக்லகரி 

2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 18 2 
லந
ே் 

 0 26.65 

42 
முத்தியாே்லபை்

டை 
2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 20 1 

லந
ே் 

துணி 0 21.74 

43 
நாய்க்கன்லபை்

டை 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 20 1   0 0 

44 
நரியம்பாக்கம் 

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 
லந
ே் 

 

0 36.85 

45 
நரியம்புதூர ்

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2   
10

4.

47 

11.42 

46 
லநே்லவலி 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 20 2 
லந
ே் 

 0 71.63 

47 லநமிலி 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 0 2   0 16.96 
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48 
லநய்யடிவாக்க

ம் 
2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 10 2 

லந
ே் 

 0 135.25 

49 
ஒழுகடர 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 18 2 
லந
ே் 

 1 68.75 

50 
பைப்பம் 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 20 1 
லந
ே் 

 0 34.54 

51 லபருமாநே்லூர ் 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 10 1   0 65.13 

52 
லபருநகர ்

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 

லந
ே்  

11

6.

16 

457.52 

53 
புலிலவாய் 

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 
லந
ே் 

 0 97.19 

54 
புஞ்சரசந்தங்க

ள் 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 12 1 

லந
ே் 

பாே் 0 8.98 

55 
புத்தலி 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 20 2 

லந
ே்  

11

2.

2 

117.29 

56 
புத்லதரி 

2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 8 2 
லந
ே் 

 0 62.46 

57 
ராவதநே்லூர ்

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 12 1 
லந
ே் 

 0 74.76 

58 
சீயமங்கேம் 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 8 2 
லந
ே் 

 0 20.23 

59 
லசம்புேம் 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 20 2 
லந
ே் 

 0 29.93 

60 
சிேம்பாக்கம் 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 20 2 
லந
ே் 

 50 59.63 

61 சிறுகளத்தூர ்                0 9.34 

62 
சிறுடமலூர ்

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 14 2 

லந
ே்  

75

.0

3 

24.76 

63 
சிறுநே்லூர ்

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 19 1 
லந
ே் 

 0 150.57 

64 
தம்மனூர ்

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 1 
லந
ே் 

 0 160.62 
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65 
தங்கி 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 16 1 
லந
ே் 

 0 55.85 

66 
திம்மராஜம்லப

ை்டை 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 8 2   0 0 

67 
திடணயம்பூ

ண்டி 
2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 18 2 

லந
ே் 

 0 84.36 

68 
திருப்புலிவனம் 

2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 18 2 
லந
ே் 

 0 146.55 

69 
திருக்கழுக்குன்

றம் காடு                
56

.3

8 

0 

70 
வளத்லதாை்ைம் 

2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 12 1 
லந
ே் 

 0 14.64 

71 
வள்ளுவப்பாக்

கம் 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 8 1 

லந
ே் 

 0 41.12 

72 
வயேக்காவூர ்

2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 9 2 
லந
ே் 

 3 200.32 

73 
லவதே் 

2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 6 2 
லந
ே் 

 0 79.3 

74 
லவங்கசல்சரி 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 14 2 

லந
ே்  

19

.1

9 

118.47 

75 
லவங்காரம் 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 18 2 
லந
ே் 

 2 25.1 

76 
விே்லிவேம் 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 10 1 
லந
ே் 

 0 265.81 

77 விை்சந்தாங்கே் 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 10 1   0 125.52 
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அட்டவறை 3.30 ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள மற்ற வசதிகள் 
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1 அைவப்பாக்கம் 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 

2 அலிசூர ் 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

3 ஆண்டித்தங்கே் 1 2 0 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 

4 அஞ்சூர ் 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

5 ஆரப்்பாக்கம் 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 

6 அசூர ் 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 

7 அவளூர ் 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

8 பாவாசாஹிப்லபை்டை 2 2 0 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 

9 சித்தாத்தூர ் 1 2 0 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

10 ஏகனாம்லபை்டை 1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

11 இளநகர ் 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

12 இடளயனாரல்வலூர ் 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

13 எரிலவாய் 1 2 0 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 

14 ெனுமந்தண்ைேம் 1 2 0 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

15 இருமரம் 2 2 0 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 

16 ஐயங்காரக்ுளம் 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

17 கடுகலூர ் 1 2 0 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

18 களக்காை்டூர ் 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

19 களியம்பூண்டி 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

20 கம்பராஜபுரம் 1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

21 கமுகம்பள்ளம் 2 2 0 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 

22 கன்னிகுளம் 1 2 0 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 
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23 கரடண 1 2 0 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

24 கருலவப்பம்பூண்டி 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

25 காை்ைாங்குளம் 2 2 0 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

26 காவம்டபர ் 1 2 0 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

27 கவுந்தண்ைேம் 1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

28 கிலோை்டிவாக்கம் 1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

29 கீழ்புத்தூர ் 1 2 0 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

30 லகாலிவாக்கம் 1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

31 லகாயம்பாக்கம் 2 2 0 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

32 குன்னவாக்கம் 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 

33 குருவிமடே 1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

34 மாகரே் 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 

35 மடேயங்குளம் 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

36 மாமண்டூர ் 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

37 மருதம் 1 2 0 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

38 மருத்துவம்பாடி 1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

39 லமே்பாக்கம் 1 2 0 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 

40 லமே்புத்தூர ் 2 2 0 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

41 முருக்லகரி 1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

42 முத்தியாே்லபை்டை 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

43 நாய்க்கன்லபை்டை 1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

44 நரியம்பாக்கம் 2 2 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

45 நரியம்புதூர ் 2 2 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

46 லநே்லவலி 1 2 0 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 

47 லநமிலி 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

48 லநய்யடிவாக்கம் 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

49 ஒழுகடர 1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

50 பைப்பம் 1 2 0 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

51 லபருமாநே்லூர ் 1 2 0 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

52 லபருநகர ் 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

53 புலிலவாய் 1 2 0 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 

54 புஞ்சரசந்தங்கள் 2 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
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55 புத்தலி 1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

56 புத்லதரி 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

57 ராவதநே்லூர ் 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

58 சீயமங்கேம் 1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

59 லசம்புேம் 2 2 0 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 

60 சிேம்பாக்கம் 1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

61 சிறுகளத்தூர ்                

62 சிறுடமலூர ் 1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

63 சிறுநே்லூர ் 1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

64 தம்மனூர ் 1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

65 தங்கி 1 2 0 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

66 திம்மராஜம்லபை்டை 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

67 திடணயம்பூண்டி 1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

68 திருப்புலிவனம் 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 

69 திருக்கழுக்குன்றம் காடு                

70 வளத்லதாை்ைம் 1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

71 வள்ளுவப்பாக்கம் 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

72 வயேக்காவூர ் 1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

73 லவதே் 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

74 லவங்கசல்சரி 1 2 0 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

75 லவங்காரம் 2 2 0 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 

76 விே்லிவேம் 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

77 விை்சந்தாங்கே் 2 2 0 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html  

 

  

 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
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3.6.5  ரிெ்துறர  

o மக்களுக்கு கே்வி பற்றிய விழிப்புணரட்வ ஏற்படுத்தவும், சிறந்த 

வாழ்வாதாரத்டதப் லபறவும் விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி நைத்தப்பை 

லவண்டும்.  

o மக்கள் சுயலதாழிே் லசய்பவரக்ளாக, குறிப்பாக லபண்கள் 

மற்றும் லவடேயற்ற இடளஞரக்ளுக்கு லதாழிே் பயிற்சித் திை்ைம் 

ஏற்பாடு லசய்யப்பை லவண்டும். 

o தகுதி மற்றும் திறன்களின் அடிப்படையிே் உள்ளூர ் சமூகம் 

விரும்பப்பைோம். நீண்ை காே மற்றும் குறுகிய காே லவடே 

வாய்ப்புகடள உருவாக்க லவண்டும். 

o மருத்துவ வசதிகடள மக்கள் எளிதாகப் லபறுவதற்கு சுகாதாரப் 

பாதுகாப்பு டமயம் மற்றும் ஆம்புேன்ஸ் வசதி ஏற்படுத்தப்பை 

லவண்டும். ஆபத்துகடள உள்ளைக்கிய சிகிசட்சக்காக 

லதாடேதூர இைங்களுக்குச ் லசே்வடதத் தவிரக்்க, அந்த 

இைத்திே் மகப்லபறு வசதிடய ஏற்படுத்த லவண்டும். 

அதுமைட்ுமே்ோமே், இப்பகுதிகள் பே்லவறு லநாய்களாே் 

பாதிக்கப்படும் பகுதிகளாக இருப்பதாே், திை்ைத்டதச ்

சுற்றியுள்ள கிராம மக்களுக்கு சிறந்த சுகாதார வசதிகடள 

வழங்க, டமய இைத்திே் நவீன வசதிகளுைன் கூடிய 

மருத்துவமடனடய முன்னுரிடம அடிப்படையிே் திறக்க 

லவண்டும். 

o ஒரு லசயே் திை்ைத்டத உருவாக்கும் லபாது, ஒதுக்கப்பை்ை 

மற்றும் பாதிக்கப்பைக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் வரும் மக்கடளக் 

கண்ைறிவது மிகவும் முக்கியம். லசயே் திை்ைங்கடள 

உருவாக்கும் லபாது சிறப்பு ஏற்பாடுகளுைன் இந்த குழுக்களுக்கு 

சிறப்பு கவனம் லசலுத்த முடியும். 
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3.6.6 சுருக்கம் & முடிவு 

ஆய்வுப் பகுதியிே் உள்ள சமூக-லபாருளாதார ஆய்வு அதன் 

மக்கள்லதாடக, சராசரி குடும்ப அளவு, எழுத்தறிவு விகிதம் மற்றும் 

பாலின விகிதம் லபான்றவற்டறப் பற்றிய லதளிவான பைத்டத 

அளிக்கிறது. மக்கள் லதாடகயிே் ஒரு பகுதியினர ் தங்கள் நாடள 

நைத்த நிரந்தர லவடேயின்றி அவதிப்படுவதும் 

கண்ைறியப்பைட்ுள்ளது- இன்டறய வாழ்க்டக. நீண்ை காே 

அடிப்படையிே் தங்களுடைய நிடேத்தன்டமக்காக ஓரளவு வருமானம் 

ஈை்ை லவண்டும் என்பலத அவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. 

முன்லமாழியப்பைை் திை்ைம், அப்பகுதியிே் உள்ள லவடே 

வாய்ப்டப லமம்படுத்துவதன் மூேம், உள்ளூர ்மக்களுக்கு முன்னுரிடம 

லவடேகடள வழங்குவடத லநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது மற்றும் 

அடதலயாை்டி சமூக தரத்டத லமம்படுத்தும். 
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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 வபொது 

சுற்றியுள்ள சூழலில் உருவொக்கப்படு ். கனி  கவப்புகளின் நிகழ்வு, 

குறிப்பிட்ட ைள ், அவற்றின் சுரண்டல், மபரு ்பொலு ், சுற்றுசச்ூழகல 

பொதிக்கொைவொறு அக கிறது. நிகலயொன வளரச்ச்ிகய உறுதிமசய்யு ் 

வககயில் சுற்றுசச்ூழலின் ச நிகலகய பரொ ரிக்கு ் வககயில் முகறகள் 

வைரந்்மைடுக்கப்பட வவண்டு ். 

சுரங்க நடவடிக்ககயுடன் சுற்றுசச்ூழகலை ்ைக்ககவக்க, ைற்வபொதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிகலயில் ஆய்வுககள வ ற்மகொள்வது  ற்று ் பல்வவறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் ைொக்கை்கை  திப்பிடுவது அவசிய ். நிகலயொன 

வளங்ககளப் பிரிைம்ைடுப்பைற்கொன மபொருை்ை ொன வ லொண்க ை ்

திட்டங்ககள உருவொக்க இது உைவு ். 

ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிகலக்கொன  ொதிரிகய அகடயொள ் கண்டு 

சரிபொரக்்க முடியொை சந்ைரப்்பங்களில், ைரக்்கரதீியொன பகுைை்றிவு / 

ஆவலொசகன / புற இடுகக அடிப்பகடயில் கணிப்புகள் வந்துள்ளன. 

சுற்றுசச்ூழல் ைொக்க  திப்பீட்டில் பின்வரு ் அளவுருக்கள் முக்கியை்துவ ் 

வொய்ந்ைகவ  ற்று ் விரிவொக விவொதிக்கப்படுகின்றன: 

❖ நிலச ்சூழல் 

❖  ண் சூழல் 

❖ நீர ்சூழல் 

❖ கொற்று சூழல் 

❖ இகரசச்ல் சூழல் 

❖ சமூக மபொருளொைொர சூழல் 

❖ உயிரியல் சூழல் 
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திட்ட ைளைத்ில் அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் நிகலயின் அடிப்பகடயில், 

பொதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் கொரணிகள் கண்டறியப்பட்டு, 

அளவிடப்பட்டு  திப்பீடு மசய்யப்படுகின்றன.  

4.1 நிலச ்சூழல் 

 4.1.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம்: 

❖ நில பயன்பொடு  ற்று ் நிலப்பரப்பில் நிரந்ைர அல்லது ைற்கொலிக 

 ொற்ற ். 

❖ சுரங்க குைை்கக பகுதியின் நிலப்பரப்பில்  ொற்ற ் சுரங்கை்தின் 

ஆயுட்கொலைத்ின் முடிவில்  ொறு ். 

❖ கனரக வொகனங்களின் இயக்கை்ைொல் ஏற்படு ் தூசி  ற்று ் இகரசச்ல் 

கொரண ொக விவசொய நிலங்கள்  ற்று ்  க்கள் வசிக்கு ் இடங்களுக்கு 

ஏற்படு ் சிக்கல்கள். 

❖ குவொரிகளொல் க யப் பகுதியின் அழகியல் சூழல் சீரழிைல். 

❖  கழக்கொலை்தில்  ண் அள்ளப்படுவைொல் அருகிலுள்ள நீரந்ிகலகளில் 

 ண் அரிப்பு  ற்று ் வண்டல் படிவுமவளிப்படு ் 

❖  வவகலப் பகுதியில் இருந்து கழுவுவைொல் நீர ்ஓட்டை்தின் வண்டல். 

4.1.2 முன்பமாழியப்பட்ட திடட்த்திலிருந்து பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ சுரங்க நடவடிக்கக படிப்படியொக மைொகுதிகளில்  ட்டுப்படுைை்ப்படு ் 

 ற்று ் வைொண்டு ் இயந்திரைத்ின் மூல ் படிப்படியொக 

வ ற்மகொள்ளப்படு ்  ற்று ் பசுக   ண்டல கட்ட ் வொரியொன வளரச்ச்ி 

வபொன்ற பிற குகறப்பு நடவடிக்கககளுடன் படிப்படியொக 

வ ற்மகொள்ளப்படு ்.  

❖ குவொரி குழிககளச ்சுற்றிலு ்  கழ வடிகொல்ககள அக ைை்ல்  ற்று ் 

 கழயின் வபொது நிலைை்டி நீரொல் ஏற்படு ் அரிப்கபை் ைடுக்கவு ்  ற்று ் 

முன்ம ொழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்வவறு பயன்பொட்டிற்கொக  கழ நீகர 

வசகரிக்கவு ் குகறந்ை உயரை்தில் ஆக்கப்பூரவ் ொன இடைத்ில் ைடுப்பு 

அகண கட்டுைல். 

❖ பொதுகொப்பு வலயைத்ிற்குள் எல்கலயில் பசுக ப் பகுதி வ  ்பொடு. 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குழியில் வசமிக்கப்படு ் சிறிய அளவு ைண்ணீர ்

பசுக க்கு பயன்படுை்ைப்படு ். 
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❖  பயன்படுைை்ப்படொை பகுதி, மவட்டப்பட்ட குழிகளின் வ ல் மபஞ்சுகள், 

பொதுகொப்புை் ைகட வபொன்றவற்றில் ைடிைை் வைொட்ட ் வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ கருை்தியல் நிகலயில், குவொரியின் நில பயன்பொட்டு முகற பசுக ப் 

பகுதி  ற்று ் ைற்கொலிக நீரை்்வைக்க ொக  ொற்றப்படு ். 

❖  குவொரிகய சுற்றி உள்ள ைொவரங்கள்  ற்று ் குவொரிகய சுற்றி 7. 5 மீட்டர ்

இகடயில் அக க்கப்படு ் பசுக  வைொட்ட ் குவொரியில் இருந்து வரு ் 

தூசி உமிழ்கவ கட்டுப்படுை்ை உைவு ். 

❖ கருை்தியல் நிகலயிவலவய முகறயொன வவலிகள் அக க்கப்படு ், 

மபொது க்கள்  ற்று ் கொல்நகடகள் உள்ளொரந்்ை நுகழவகைை் ைடுக்க, 24 

 ணி வநரமு ் பொதுகொப்பு வபொடப்படு ். 

4.2 மண் சூழல் 

 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி 2 மீ ைடி ன் மகொண்ட கிரொவல் 

உருவொக்க ் மூல ் மூடப்பட்டிருக்கு ்  ற்று ் வைொண்டப்பட்ட கிரொவல் 

வநரடியொக திறந்ை சந்கையில் வைகவப்படு ் வொடிக்ககயொளரக்ளுக்கு 

விற்கப்படு ். 

4.2.1   மண் சுற்றுசச்ூழலில் எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

சுரங்க நடவடிக்கககளொல் பின்வரு ் பொதிப்புகள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன: 

❖ நிலை்தின் வ ல் உள்ள ைொவரங்ககள அகற்றுைல். 

❖ வ ற்பரப்பு அடுக்குககள விட குகறவொன ஊடுருவக்கூடிய அல்லது 

அதிக அரிக்கு ் ைன்க  மகொண்ட  ண்ணின் அடிவொனங்களின் 

மவளிப்பொடு. 

❖  கழகய உறிஞ்சு ்  ண்ணின் திறன் குகறக்கப்பட்டது. 

❖ மசறிவு  ற்று ் வவக ் கொரண ொக புயல்-நீர ் ஓட்டை்தில் ஆற்றல் 

அதிகரிை்ைது. 

❖ ைொவரங்ககள நிறுவுவைற்குப் மபொருை்ை ற்ற நிலைை்டிப் 

மபொருடக்ளின் மவளிப்பொடு. 
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4.2.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ குவொரி பகுதிகளுக்கு வ ற்பரப்பு நீர ் மசல்வகைை் ைடுக்க திட்ட 

எல்கலகயச ்சுற்றி  கல வடிகொல்கள் அக க்கப்படு ். வடிகொல்களில் 

இருந்து ைண்ணீர ்இயற்கக வடிகொல் பொகைகளில் மவளிவயற்றப்படு ். 

❖ வவகல மசய்யு ் பகுதிகளிலிருந்து மவளிவயறு ் நீர,் குவொரி ைளை்தில் 

இருந்து மவளிவயற்றப்படுவைற்கு முன், வண்டல்ககளப் பிடிக்கவு ், 

இகடநிறுை்ைப்பட்ட வண்டல் சுக ககளக் குகறக்கவு ் வண்டல் 

குளங்ககள வநொக்கி அனுப்பப்படு ். வண்டல் குளங்கள் ஓடுைல், 

ைக்ககவக்கு ் வநர ்  ற்று ்  ண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பகடயில் வடிவக க்கப்பட வவண்டு ். விரு ்பிய முடிகவ அகடய 

மைொடரச்ச்ியொன வண்டல் குளங்ககள வழங்க வவண்டிய அவசிய ் 

இருக்கலொ ். 

❖ ைளை்தில் உள்ள ைொவரங்கள் முடிந்ைவகர ைக்ககவக்கப்படு ். 

❖ அரிப்பு கட்டுப்பொட்டு அக ப்புகள் முகறயொக கண்கொணிக்கப்பட்டு 

பரொ ரிக்கப்படு ், இைனொல் அகவ  கழக்கொலை்தில் சிறப்பொக 

மசயல்படு ். 

4.2.3 கழிவுத் பதாட்டி மமலாண்கம 

 இந்ை சொைொரண கல் குவொரி நடவடிக்ககயில் எதிரப்ொரக்்கப்படு ் 

கழிவுகள் எதுவு ் இல்கல. மவட்டப்பட்ட மபொருட்கள் முழுவது ் 

பயன்படுைை்ப்படு ். 

4.3 நீர் சூழல் 

4.3.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

o வொகனங்ககள கழுவுவைொல் கழிவு நீர ்உருவொகு ். 

o வ ற்பரப்பு மவளிப்பொடு அல்லது வவகல மசய்யு ் பகுதிகளில் 

இருந்து கழுவுைல். 

o வீடட்ு கழிவுநீர ்உருவொகு ். 

o திட்டப் பகுதியில் வடிகொல் பொகை பொதிக்கப்படு ். 

o சுரங்க குழி நீர ்மவளிவயற்றப்படு ். 

o குை்ைகக பகுதியின் கீழ்பகுதியில்  கழக்கொலங்களில் வண்டல் 

சுக  அதிகரிக்கு ். 
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o இயந்திரங்ககள கழுவுவைொல் ஏற்படு ் கழிவுகள் எண்மணய்  ற்று ் 

கிரீஸ்  ற்று ் இகடநிறுை்ைப்பட்ட திடப்மபொருடக்கள 

மவளிவயற்று ். 

o மசப்டிக் வடங்கில் இருந்து மவளிவயறு ் கழிவுநீர ் நிலை்ைடி 

நீர ்ட்டை்தில் ஊடுருவி அகை  ொசுபடுை்துகிறது. 

o சுரங்க ் கொரண ொக வ ற்பரப்பு வடிகொல் பொதிக்கப்படலொ ். 

4.3.1.1 KLD இல் நீர ்மதகவகள் பற்றிய விவரங்கள்  

அட்டவணை 4.1 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன நீர் ததணவகள் 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத் தளம்  

*மநாக்கம் அளவு ஆதாரம் 

தூசி அடக்குமுகற 2.0 KLD குை்ைககக்கு அருகில் உள்ள ஆழ்துகள 

கிணறுகளில் இருந்து ைண்ணீர ்

மபறப்படு ் 

பசுக  அரண்  

வளரச்ச்ி 

1.75 KLD குை்ைககக்கு அருகில் உள்ள ஆழ்துகள 

கிணறுகளில் இருந்து ைண்ணீர ்

மபறப்படு ் 

உள்நொட்டு வநொக்க ் 1.25 KLD வீடட்ு உபவயொகை்திற்கொக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ைண்ணீர ்
விற்பகனயொளரக்ளிட ் இருந்து 

ைண்ணீர ்மபறப்படு ். 

பமாத்தம் 5.0 KLD 

     * அங்கீகரிக்கப்பட்ட ைண்ணீர ் விற்பகனயொளரக்ளிட ் இருந்து குடிநீர ்

வைகவக்கு ைண்ணீர ்மகொண்டு வரப்படு ் 

ஆைொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டை்திற்கு முந்கைய சொை்தியக்கூறு 

அறிக்கக 

4.3.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ உை்வைச சுரங்க குைை்கக பகுதியில்  கல வடிகொல் அக ப்பு  ற்று ் 

தீரவ்ு மைொட்டி கட்டப்படு ்.  கல வடிகொல் மசட்டில்லிங் மைொட்டியுடன் 

இகணக்கப்பட்டு, மசட்டில்லிங் மைொட்டிகளில் வண்டல்கள் சிக்கி, 

மைளிவொன நீர ் ட்டுவ  இயற்கக வடிகொல்க்கு மவளிவயற்றப்படு ். 



156 | P a g e  

 

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

10மீ x 3மீ பரப்பு தீரவ்ு 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.் 

❖ உள் சரிவுகளுடன் மபஞ்சுகள் வழங்கப்படு ் 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   ண்டல 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 ்

மீண்டு ் பயன்படுை்துவைற்கு முன் இகட றிப்பு மபொறிகள் / 

எண்மணய் பிரிப்பொன்கள் வழியொக அனுப்பப்படு ். 

❖  கழக்கொலங்களில் இகடநிறுைை்ப்பட்ட திடப்மபொருடக்கள 

நிகலநிறுை்துவைற்கு உைவ, அகலைல் அல்லது உகறைல் முகவரக்ள் 

பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖ குவொரி குழி நீர ் ற்று ் அருகிலுள்ள கிரொ ங்களின் நிலைை்டி நீரின் 

நிலை்ைடி நீரின் ைர ் குறிை்து அவ்வப்வபொது (ஒவ்மவொரு 6  ொைை்திற்கு ் 

ஒருமுகற) பகுப்பொய்வு நடை்ைப்படு ். 

❖  ML வழங்கப்படு ் ைள அலுவலக ்  ற்று ் சிறுநீர ்

கழிப்பகறகள்/கழிவகறகளில் இருந்து வீட்டு கழிவுநீர ் மசப்டிக் 

வடங்கில் மவளிவயற்றப்படுகிறது, அகைை் மைொடரந்்து ஊறகவக்கு ் 

குழிகள். 
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❖ சுரங்கை்திலிருந்து மவளிவயற்றப்படு ் கழிவு நீர,் தூசிகய 

அடக்குவைற்கு ்,  ரங்ககள நடுவைற்கு ் பயன்படுை்துவைற்கு முன், 

மைொட்டிகளில் சுை்திகரிக்கப்படு ். 

❖  கழக்கொலை்திற்கு முன்னு ் பின்னு ்  ண் அகற்று ் பணி 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ வழக்க ொன கண்கொணிப்பு (6  ொைங்களுக்கு ஒரு முகற)  ற்று ் 

திறந்ை கிணறு, ஆழ்துகள கிணறுகள்  ற்று ் வ ற்பரப்பு நீர ்

ஆகியவற்றில் உள்ள நீரின் ைரைக்ை பகுப்பொய்வு மசய்ைல். 

4.4 காற்று சூழல் 

4.4.1 அகனத்து முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களிலிருந்தும்     

எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

❖ வைொண்டு ்இயந்திர ், துகளயிடுைல், மவடிை்ைல்  ற்று ் 

மபொருடக்ளின் வபொக்குவரை்து வபொன்ற பல்வவறு நிகலகளில் 

சுரங்கை்தின் வபொது, குறிப்பிட்ட மபொருள் (PM), சல்பர ்கட ஆக்கசடு 

வபொன்ற வொயுக்கள், வொகன மவளிவயற்றை்திலிருந்து கநட்ரஜன் 

ஆக்கசடுகள் ஆகியகவ முக்கிய கொற்று  ொசுபொடுகளொகு ். 

❖ மவடிமபொருளின் முழுக யற்ற மவடிப்பினொல் ஏற்படு ் நசச்ு 

வொயுக்கள் சில வநரங்களில் கொற்கற  ொசுபடுை்ைலொ ். 

❖ சுரங்க நடவடிக்கககளில் இருந்து மவளிவயறு ் தூசி துகள்கள், 

சுரங்கை் மைொழிலொளரக்ள் மீது விகளகவ ஏற்படுை்ைக்கூடு ் 

❖ அவை வநரை்தில் கொற்றில் பரவு ் தூசி நீண்ட தூர ் பயணிை்து சுரங்க 

குை்ைகக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிரொ ங்களில் குடிவயறலொ ். 

4.4.1.1 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

சொவல்ய  ற்று ் பலர,் 2001 உருவொக்கிய அனுபவ சூை்திரங்ககளப் 

பயன்படுை்தி மவவ்வவறு சுரங்க நடவடிக்கககளின் விகளவொக உமிழ்வு 

 திப்பிடப்படுகிறது. SPM, SO2  ற்று ் NOX உமிழ்வு  திப்பீட்டிற்குப் 

பயன்படுைை்ப்படு ் ச ன்பொடுகள் அட்டவகண 4.2 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவகண 4.2 ஒட்டுபமாத்த சுரங்கத்திலிருந்து உமிழ்வு 

விகிதத்திற்கான அனுபவ சமன்பாடு 

பசயல்

பாடு 

மாசுபடு

த்தும் 

ஆதார 

வகக 

அனுபவச ்

சமன்பாடு 

அளவுருக்கள் 

ம
 
ொை
ை்
 ்

 

சு
ரங்
க
 ்

 

SPM பகுதி E=[u0.4a0.2{9.7+0.01p

+b/(4+0.3b)}] 

u = கொற்றின் வவக ்(m/s); p = 

கனி  உற்பை்தி (Mt/yr); b = 

அதிக சுக  ககயொளுைல் 

(Mm3/yr); a = குை்ைகக 

பகுதி(கிமீ2); E = உமிழ்வு 

விகிை ்(g/s). 

ம
 
ொை
ை்
 ்

 

சு
ரங்
க
 ்

 

SO2 பகுதி E=a0.14{u/(1.83+0.93

u)} [{p/(0.48+0.57p)} 

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

u = கொற்றின் வவக ்(m/s); p = 

கனி  உற்பை்தி (Mt/yr); b = 

அதிக சுக  ககயொளுைல் 

(Mm3/yr); a = குை்ைகக 

பகுதி(கிமீ2); E = உமிழ்வு 

விகிை ்(g/s). 

ம
 
ொை
ை்
 ்

 

சு
ரங்
க
 ்

 

NOX பகுதி E=a0.25{u/(4.3+32.5u)

} 

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

}] 

u = கொற்றின் வவக ்(m/s); p = 

கனி  உற்பை்தி (Mt/yr); b= 

அதிக சுக  ககயொளுைல் 

(Mm3/yr); a = குை்ைகக 

பகுதி(கிமீ2); E = உமிழ்வு 

விகிை ்(g/s). 

 

 அனுபவ சூை்திரைக்ைப் பயன்படுை்தி இவ்வொறு கணக்கிடப்படு ் 

உமிழ்வு விகிை ் AERMOD  ொடலிங்கில் உள்ளடீுகளில் ஒன்றொகப் 

பயன்படுைை்ப்படுகிறது. ஒட்டும ொை்ை சுரங்கை்திற்கொன SPM உமிழ்வு 

கணக்கீடு, சுரங்க நடவடிக்கககளின் வபொது பின்பற்றப்படு ் எந்ை 

 ொசுக்கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்ககககளயு ் கருை்தில் மகொள்ளொைைொல், SPM 

 திப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கு  ட்டுவ  குவொரி ைளை்தில் இருந்து உமிழப்படு ் 

உண்க யொன SPM ஆக எடுை்துக் மகொள்ளப்படுகிறது. PM10 உமிழ்வு விகிை ் 

ம ொைை் SPM உமிழ்வில் 52% என்ற அடிப்பகடயில் SPM  திப்பீட்டில் இருந்து 

மபறப்பட்டது என்பகைக் கவனை்தில் மகொள்ள வவண்டு ். PM10, SO2  ற்று ் 

NOX உமிழ்வு முடிவுகள் அட்டவகண 4.3 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன.  
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அட்டவகண 4.3 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

மெயல்பொடு  ொசுபடுத்தும் 
கைக்கிடப்பட்ட 

 திப்பு (g/s) 

சுரங்க 

குத்தணக 

பகுதி m2 

இல் 

கைக்கிடப்பட்ட 

 திப்பு (g/s/m2) 

ஒட்டும ொை்ை 

சுரங்க ் 

PM2.5 
0.02537749 

21050 1.20558E-06 

ஒட்டும ொை்ை 

சுரங்க ் 

PM10 
1.31962947 

21050 6.26902E-05 

ஒட்டும ொை்ை 

சுரங்க ் 

SO2 
0.078101145 

21050 3.71027E-06 

ஒட்டும ொை்ை 

சுரங்க ் 

NOX 
0.011801514 

21050 5.60642E-07 

 

4.4.1.2 கணக்கீடு மற்றும் மாதிரி விவரங்கள் 

 வ ற்கூறிய உள்ளடீுககளப் பயன்படுை்துவைன் மூல ், குவொரி 

நடவடிக்கககளின் கொரண ொக ைகர  ட்ட மசறிவுகள் (GLC) சுற்றுப்புறக் 

கொற்றில் PM2.5, PM10, SO2  ற்று ் NOX வபொன்ற  ொசுகளின் ம ொை்ை மசறிகவக் 

கணக்கிடுவைற்கு  திப்பிடப்படுகிறது. முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி 

 ற்று ் ஏற்பிகளின் மீது கொற்று  ொசுபடுை்திகளின் விகளவு 

 ொசுபடுை்திகளின் மசறிவு  ற்று ் வளி ண்டலை்தில் அவற்றின் பரவல் 

ஆகியவற்றொல் பொதிக்கப்படுகிறது. 

கொற்றின் ைர  ொதிரியொக்க ் என்பது கொற்று  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு 

நடவடிக்ககககள முன்னறிவிை்ைல், திட்டமிடுைல்  ற்று ்  திப்பீடு 

மசய்வைற்கொன ஒரு முக்கிய ொன கருவியொகு ். இகடநிறுைை்ப்பட்ட 

துகள்கள். (SPM) என்பது குவொரி நடவடிக்கககளின் வபொது ஏற்படு ் முக்கிய 

 ொசுபொடு ஆகு ். வபொக்குவரை்தின் வபொது வைொண்டு ் இயந்திர ், 

துகளயிடுைல், மவடிக்கச ் மசய்ைல், ஏற்றுைல்  ற்று ் வொகனங்களின் 

இயக்க ்  ற்று ் கொற்றின் வவக ், கொற்றின் திகச, மவப்பநிகல, 



160 | P a g e  

 

 கழப்மபொழிவு, ஈரப்பை ்  ற்று ் வ க மூட்ட ் வபொன்ற வொனிகல 

அளவுருக்கள் ஆகியவற்றின் ைொக்கங்கள் கணிப்பில் அடங்கு ். 

திட்டை் ைளை்கைச ்சுற்றி 10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள பல்வவறு இடங்களில் 

உள்ள ஒவ்மவொரு ஏற்பியிலு ் சுற்றுப்புறக் கொற்றுச ் சூழலில் ஏற்படு ் 

ைொக்கைக்ையு ், திட்டை் ைளை்தில் அதிகபட்ச ொக அதிகரிக்கு ் GLCஐயு ் 

கணிக்க இந்ை  ொதிரி பயன்படுைை்ப்பட்டது. புள்ளிவிவரங்கள் 4.1- 4.6 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.  

4.4.1.3 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து அதிகரிக்கும் பசறிவின் 

மாதிரியாக்கம்   

கொற்றில் பரவு ் துகள்களொன PM10  ற்று ் PM2.5 ஆகியகவ குவொரிகள், 

வபொக்குவரை்து  ற்று ் மவளிப்படு ் பகுதிகளின் கொற்று அரிப்பு  ற்று ் 

த ோண்டும் இயந்திரம் ஓடுவைொல் சல்பர ் கட ஆக்கசடு (SO2)  ற்று ் 

கநட்ரஜன் ஆக்கசடுகளின் (NOx) மவளிவயற்ற ். திட்டப் பகுதியில் உள்ள 

கொற்று  ொசுபொட்டிற்கு, இழுை்துச ்மசல்லு ் சொகலகவள கொரண ். இவைவபொல், 

சோ ோரண கற்ககள ஏற்றுைல் - இறக்குைல்  ற்று ் மகொண்டு மசல்வது, 

மவளிப்படு ் பகுதியில் கொற்று அரிப்பு  ற்று ் இலகுரக வொகனங்களின் 

இயக்க ் ஆகியகவ  ொசுபொட்டிற்கு கொரண ொகின்றன. இது திட்டப் 

பகுதிகயச ் சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற கொற்று சூழலில் ைொக்கைக்ை 

ஏற்படுை்துகிறது. 

 நில வ  ்பொடு கட்ட ், சுரங்க மசயல்முகற  ற்று ் வபொக்குவரை்து 

ஆகியவற்றின் வபொது சுரங்க ்  ற்று ் அைனுடன் மைொடரப்ுகடய 

மசயல்பொடுகளொல் கொற்று சுற்றுசச்ூழலின் ைொக்க ் ஏற்படுகிறது. சல்பர ்கட 

ஆக்கசடு (SO2), த ோண்டும் இயந்திரம்  / ஏற்றுைல் கருவிகள்  ற்று ் 

வபொக்குவரை்து சொகலகளில் மசல்லு ் வொகனங்கள் ஆகியவற்றின் 

கொரண ொக கநடர்ஜன் ஆக்கசடுகள் (NOx) மவளிவயற்ற ் மிகக் குகறவு. 

ஏற்றுைல் - சோ ோரண கல் இறக்குைல்  ற்று ் வபொக்குவரை்து, மவளிப்படு ் 

பகுதியின் கொற்று அரிப்பு  ற்று ் இலகுரக வொகனங்களின் இயக்க ் 

ஆகியகவ சுரங்க நடவடிக்கககளில் முக்கிய  ொசுபடுை்து ் ஆைொர ொக 
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இருக்கு ். இரண்டு முன்ம ொழியப்பட்ட குவொரிகளின் ஒட்டும ொைை் 

உற்பை்திகயக் கருை்தில் மகொண்டு, ஏஇஆரஎ் ்ஓடி வியூ 10.2.1ஐப் 

பயன்படுை்தி கொற்றுச ் சூழலில் ஏற்படு ் பொதிப்புகளின் கணிப்பு 

வ ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளது. முடிவுகள் அட்டவகணகள் 4.5-4.8 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளன.  

4.4.1.4 மாதிரி முடிவுகள் 

 PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) ஆகியவற்றின் பிந்கைய திட்ட விகளவொன 

மசறிவுகள் அட்டவகண 4.4 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன.   

அட்டவணை  4.4 PM2.5 இன் அதிகரிப்பு & விணைவு  GLC 

நிகலய ் 

குறியீடு 

புவியியல் 
ஒருங்கிகணப்புகள் 

சரொசரி 
அடிப்பகட 

 திப்பு 
(μg/m3) 

அதிகரிக்கு ் 

 திப்பு 
(μg/m3) 

ம ொைை் ் 

 திப்பு 
(μg/m3) 

AAQ1 12°43'40.63"N 79°43'41.01"E 23.72 5.0 28.72 

AAQ2 12°43'50.80"N 79°43'32.57"E 22.77 10.0 32.77 

AAQ3 12°44'8.45"N 79°45'33.06"E 22.83 0.3 23.13 

AAQ4 12°41'37.79"N 79°42'53.50"E 21.43 1.0 22.43 

AAQ5 12°45'11.29"N 79°40'28.99"E 19.71 1.0 20.71 

AAQ6 12°44'46.40"N79°42'57.72"E 19.92 0.5 20.42 

AAQ7 12°45'32.26"N 79°44'26.66"E 19.17 0.0 19.17 

AAQ8 12°41'25.18"N79°45'39.06"E 19.31 0.3 19.61 
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படம் 4.1 முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன PM2.5 இன் அதிகரிக்கும் 

மெறிவு கணிக்கப்பட்டுள்ளது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 4.2 முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன PM10 இன் அதிகரிக்கும் 

மெறிவு 



163 | P a g e  

 

படம் 4.3 முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன NOx இன் அதிகரிக்கும் 

மெறிவு கணிக்கப்பட்டது  

  

படம் 4.4 முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன SO2 இன் அதிகரிக்கும் 

மெறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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 அட்டவணை 4.5 PM 10 இன் அதிகரிப்பு  ற்றும் விணைவு GLC 

நிலை
யம் 

குறியீ
டு 

புவியியல் 
ஒருங்கிலைப்புகள் 

சராசரி 

அடிப்பலை 

மதிப்பு 
(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு 
(μg/m3) 

மமாத்தம் 

மதிப்பு (μg/m3) 

AAQ1 12°43'40.63"N 79°43'41.01"E 45.78 10.0 55.78 

AAQ2 12°43'50.80"N 79°43'32.57"E 45.29 10.0 55.29 

AAQ3 12°44'8.45"N 79°45'33.06"E 45.21 0.5 45.71 

AAQ4 12°41'37.79"N 79°42'53.50"E 40.26 1.0 41.26 

AAQ5 12°45'11.29"N 79°40'28.99"E 40.40 1.0 41.40 

AAQ6 12°44'46.40"N 79°42'57.72"E 42.23 1.0 43.23 

AAQ7 12°45'32.26"N 79°44'26.66"E 39.55 0.0 39.55 

AAQ8 12°41'25.18"N 79°45'39.06"E 39.17 0.0 39.17 

 

அட்டவணை 4.6 SO2 இன் இன்கிரிம ன்டல் & ரிெல்டன்ட் GLC 

நிலையம் 

குறியடீு 

புவியியல் 
ஒருங்கிலைப்புகள் 

சராசரி 
அடிப்பலை 

மதிப்பு 
(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு 
(μg/m3) 

மமாத்தம் 

மதிப்பு 
(μg/m3) 

AAQ1 12°43'40.63"N79°43'41.01"E 10.92 5.0 15.92 

AAQ2 12°43'50.80"N79°43'32.57"E 9.97 10.0 19.97 

AAQ3 12°44'8.45"N 79°45'33.06"E 9.20 0.0 9.20 

AAQ4 12°41'37.79"N79°42'53.50"E 9.83 1.0 10.83 

AAQ5 12°45'11.29"N79°40'28.99"E 7.6 1.0 8.6 

AAQ6 12°44'46.40"N79°42'57.72"E 6.55 0.5 7.05 

AAQ7 12°45'32.26"N79°44'26.66"E 7.31 0.0 7.31 

AAQ8 12°41'25.18"N79°45'39.06"E 6.48 0.0 6.48 
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அட்டவணை 4.7 NOX இன் இன்கிரிம ன்டல் & ரிெல்டன்ட் GLC 

நிலை
யம் 

குறியீ
டு 

புவியியல் 
ஒருங்கிலைப்புகள் 

சராசரி 
அடிப்பலை 

மதிப்பு (μg/m3) 

அதிகரிக்கு
ம் 

மதிப்பு 
(μg/m3) 

மமாத்தம் 

மதிப்பு 
(μg/m3) 

AAQ1 12°43'40.63"N79°43'41.01"E 21.00 1.0 22.00 

AAQ2 12°43'50.80"N79°43'32.57"E 20.90 1.0 21.90 

AAQ3 12°44'8.45"N 79°45'33.06"E 23.70 0.0 23.70 

AAQ4 12°41'37.79"N79°42'53.50"E 21.61 0.1 21.71 

AAQ5 12°45'11.29"N79°40'28.99"E 20.43 0.1 20.53 

AAQ6 12°44'46.40"N79°42'57.72"E 19.45 0.0 19.45 

AAQ7 12°45'32.26"N79°44'26.66"E 18.40 0.0 18.40 

AAQ8 12°41'25.18"N79°45'39.06"E 18.28 0.0 18.28 

 

ஒட்டும ொை்ை மசறிவு  திப்புகள் அைொவது, அகனை்து ஏற்பி 

இடங்களிலு ் உள்ள  ொசுபடுை்திகளின் 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 ். 

4.4.2 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

4.4.2.1 துகளயிடுதல் 

   தூசிகயக் கட்டுப்படுை்ை, ஈர ொன துகளயிடல் பயிற்சி மசய்யப்படு ். 

ைண்ணீர ்பற்றொக்குகற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-வ ொல் கொலரின் வொயில் 

டஸ்ட்  ூட் உடன் உலர ் துகளயிடுவைற்கு மபொருைை் ொன 

வடிவக க்கப்பட்ட டஸ்ட் 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 ். 
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❖ தூசி இல்லொை வளி ண்டலைை்ொல், இயந்திர ், க ்ப்ரசர ்

வபொன்றவற்றின் ஆயுள் அதிகரிக்கு ். 

❖ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கு ். 

❖ துரப்பணை்தின் ஊடுருவல் விகிை ் அதிகரிக்கப்படு ் தூசி இல்லொை 

வளி ண்டலை்தின் பொரக்வை ் திறன் வ  ்படுைை்ப்படு ், இைன் 

விகளவொக பொதுகொப்பொன வவகல நிகலக கள் ஏற்படு ். 

4.4.2.2 பவடித்தல் 

❖ உள்ளூர ் நிகலக களுக்கு ஏற்ப மவடிப்பைற்கு ஏற்ற வநர ் வைரவ்ு 

மசய்யப்பட்டு, மவடிக்கு ் முகை்தில் ைண்ணீர ்மைளிக்கப்படு ். 

❖  மவப்பநிகல ைகலகீழொக ஏற்படு ்  ற்று ் குடியிருப்பு பகுதிககள 

வநொக்கி பலை்ை கொற்று வீசு ் வபொது மவடிப்பது ைவிரக்்கப்படு ். 

❖ ைகுந்ை மவடிக்கு ் மின்வனற்ற ்  ற்று ் குறுகிய கொல ைொ ை ொன 

மடட்டவனட்டரக்ள், கொலர ் ண்டலை்தில் வபொது ொன அளவு துகளகள் 

ஆகியவற்கறப் பயன்படுை்தி கட்டுப்படுை்ைப்பட்ட மவடிப்பு 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ நொளின் ஒரு குறிப்பிட்ட வநரை்திற்கு அைொவது  திய உணவு வநரை்தில் 

மவடிப்பது கட்டுப்படுை்ைப்படு ். 

❖ மபொருள் ஏற்று ் முன் மவடிைை் மபொருடக்ளின் மீது ைண்ணீர ்

மைளிக்கப்படு ். 

❖ மைொழிலொளரக்ளுக்கு முகமூடி வழங்கப்படு ்  ற்று ் அவற்றின் 

பயன்பொடு கண்டிப்பொக கண்கொணிக்கப்படு ். 

4.4.2.3 சாகல மற்றும் மபாக்குவரத்து 

❖ வபொக்குவரை்தின் வபொது தூசி உருவொகொ ல் இருக்க ஒரு நொகளக்கு 

இரண்டு முகற இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகளில் ைண்ணீர ்

மைளிக்கப்படு ். 

❖ மபொருள் வபொக்குவரை்து பகல் வநரை்தில் வ ற்மகொள்ளப்படு ்  ற்று ் 

மபொருள் ைொர ்பொயின் மூல ் மூடப்பட்டிருக்கு ். 

❖  தூசி உருவொவகைை் ைவிரக்்க, டிப்பரக்ளின் வவக ் 20 கிமீ/ ணிக்கு <20 

கிமீ/ ணிக்கு  ட்டுப்படுை்ைப்படு ். 

❖ இழுை்துச ்மசல்லு ் சொகலகள்  ற்று ் ஏற்று ் இடங்களில் ைண்ணீர ்

மைளிைை்ல் ஒரு நொகளக்கு இரண்டு முகற வ ற்மகொள்ளப்படு ். 
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❖ வொயு  ொசுபொட்டின் முக்கிய ஆைொர ் ைொதுப் வபொக்குவரை்துக்கு 

பயன்படுைை்ப்படு ் வொகன ் ஆகு ்; எனவவ, இயந்திரங்களின் 

வொரொந்திர பரொ ரிப்பு எரிப்பு மசயல்முகறகய வ  ்படுை்துகிறது 

 ற்று ்  ொசுபொட்கடக் குகறக்கிறது. 

❖ உவலொக ் இல்லொை இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகள் பயன்பொட்டுக்கு 

வருவைற்கு முன் வொரந்வைொறு ் சுருக்கப்படு ். 

❖ கசிவு ஏற்படொ ல் இருக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பொர ் ஏற்றுவது 

ைவிரக்்கப்படு ். 

❖ அகனை்து வபொக்குவரை்து வொகனங்களு ் மசல்லுபடியொகு ் PUC 

சொன்றிைகழ கவைத்ிருப்பது உறுதி மசய்யப்படு ். 

❖ இழுை்துச ்மசல்லு ் சொகலகள்  ற்று ் வசகவச ்சொகலகள் ைளரவ்ொன          

மபொருடக்ள் குவிந்து கிடப்பகைை் ைடுக்க ைர ் பிரிக்கப்படு ். 

4.4.2.4 பசுகம அரண்  

❖ டிரொக்டரக்ள்/டிப்பரக்ளின் இயக்கை்ைொல் புழுதி உருவொகுவகைை ்

ைடுக்க, சுரங்கப் பொகைகள் முழுவது ்  ரங்கள் நடுைல்  ற்று ் 

சுரங்கப் பொகைககள வழக்க ொன ைரப்படுை்துைல் ஆகியகவ 

நகடமுகறப்படுைை்ப்படு ். 

❖ திட்ட இடை்கைச ் சுற்றி வபொது ொன அகலை்தில் பசுக ப் பகுதி 

உருவொக்கப்படு ். 

4.4.2.5 பதாழில்சார் சுகாதாரம் 

❖ மைொழிலொளரக்ளுக்கு முகமூடி வழங்கப்படு ்  ற்று ் அவற்றின் 

பயன்பொடு கண்டிப்பொக கண்கொணிக்கப்படு ். 

❖ அகனை்து சுரங்கை ் மைொழிலொளரக்ள்  ற்று ் டிப்பர ் ஓட்டுநரக்ள் 

 ை்தியில் தூசி முகமூடி அணிவைன் முக்கியை்துவ ் குறிைை் 

விழிப்புணரக்வ உறுதி மசய்வைற்கொக வருடொந்திர  ருை்துவ 

பரிவசொைகன, பயிற்சி  ற்று ் பிரசச்ொர ் ஏற்பொடு மசய்யப்படு ். 

❖ முன்பமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்கககளின் பசயல்திறகன 

மதிப்பிடுவதற்கு ஒவ்பவாரு ஆறு மாதங்களுக்கும் சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு நடத்தப்படும். 
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4.5 இகரசச்ல் சூழல் 

ஒலி  ொசுபொடு முக்கிய ொக டிரக்குகள்  ற்று ் HEMM. துகளயிடுைல், 

மவடிைை்ல்  ற்று ் ஓட்டுைல் வபொன்ற மசயல்பொடுகளொல் ஏற்படுகிறது. திட்டப் 

பகுதிக்கு அருகொக யில்  க்கள் குடியிருப்பு இல்லொைைொல், இந்ை 

நடவடிக்கககளொல் இந்ைப் பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு எந்ைப் பிரசக்னயு ் 

ஏற்படொது. மவடிைை்ல்  ற்று ் க ்ப்ரசர ்மசயல்பொடு (துகளயிடுைல்)  ற்று ் 

வபொக்குவரை்து நடவடிக்கககள் ஆகியவற்கறக் கருைத்ில் மகொண்டு 

இகரசச்ல்  ொதிரியொக்க ் வ ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

இந்ை முக்கிய சை்ைைக்ை உருவொக்கு ் ஆைொரங்கள் கொரண ொக வவகல 

மசய்யு ் குழிகயச ்சுற்றியுள்ள பல்வவறு தூரங்களில் இகரசச்ல் அளகவக் 

கணக்கிடுவைற்கு கணிப்புகள் வ ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளன. சுற்றியுள்ள 

சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அளவுகளில் ஏற்படு ் ைொக்கைக்ை  திப்பிடுவைற்கு 

இகரசச்ல்  ொதிரியொக்க ் வ ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 ொதிரியின் அடிப்பகட நிகழ்வு ஒலியின் வடிவியல் ைணிப்பு ஆகு ். 

ஒரு புள்ளியில் சை்ை ் வகொள அகலககள உருவொக்குகிறது, அகவ 

மூலை்திலிருந்து கொற்றின் வழியொக 1,10° அடி/வி வவகை்தில் பரவுகின்றன, 

முைல் அகல கொலப்வபொக்கில் எப்வபொது ் அதிகரிை்து வரு ் வகொளைக்ை 

உருவொக்குகிறது. அகல பரவு ்வபொது, குறிப்பிட்ட அளவு ஆற்றல் வகொளை்தின் 

பரப்பளவில் பரவுவைொல் இகரசச்லின் தீவிர ் குகறகிறது.  ொதிரியின் 

அனு ொன ் புள்ளி மூல உறகவ அடிப்பகடயொகக் மகொண்டது, அைொவது, 

ஒவ்மவொரு இரட்டிப்பு தூரை்திற்கு ் இகரசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) 

குகறக்கப்படு ். 

 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 

விரிவொக்க ்  

 Lp1 & Lp2 என்பது மூலை்திலிருந்து r1  ற்று ் r2 மைொகலவில் 

அக ந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி அளவுகள் 
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 Ae1,2 என்பது சுற்றுசச்ூழலின் கொரண ொக ஏற்படு ் அதிகப்படியொன 

வைய் ொன ் ஆகு ். அகனை்து ஆைொரங்களின் ஒருங்கிகணந்ை விகளகவ 

 டக்ககச ்வசரை்்ைல் மூல ் பல்வவறு இடங்களில் தீர ்ொனிக்க முடியு ். 

                    Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

4.5.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

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

 ொதிரிக்கு வைகவயொன உள்ளடீுகள்: 

❖ மூல ைரவு 

❖ ஏற்பி ைரவு 

❖ ைணிவு கொரணி  

 சுரங்க மசயல்பொட்டில் பயன்படுை்ைப்படு ் அகனை்து இயந்திரங்கள் 

 ற்று ் மசயல்பொடுககள கணக்கில் எடுை்துக்மகொண்டு மூல ைரவு 

கணக்கிடப்பட்டது. இது அட்டவகண 4.10 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

வ.எண்  
இயந்திரம் / 

பசயல்பாடு 

சுற்றுசச்ூழலில் 

தாக்கம் 

மூலத்திலிருந்து 50 

அடியில் dB(A) இல் 

உற்பத்தி 

பசய்யப்படும் சத்தம்* 

1 மவடிை்ைல் ஆ ் 94 

2 ஜொக் வ  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 ொை்ை சை்ை ் 95.8 

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

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

உபகரணங்கள்  ற்று ் மசயல்பொட்டு இகரசச்ல் அளவுகள் (அதிகபட்ச ்) 

அட்டவகண 4.8 இயந்திரங்களால் உற்பத்தி பசய்யப்படும் 

பசயல்பாடு மற்றும் ஒலி நிகல 
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வைொரொய ொக இருக்கு ் என்று நொங்கள் கருதிவனொ ். 109 dB (A) இகரசச்ல் 

முன்கணிப்பு  ொதிரி. 

இணரச்ெல் 
கண்கொைிப்பு 

இடம் 

திட்ட 
தைத்தி

ல் 
இருந்து 
தூரம்( ீ

) 

பகல் 
தநரத்தி
ல் 
அடிப்ப
ணட 
இணரச்ெ
ல் நிணை 
(dBA). 

கைிக்கப்படு
ம் இணரச்ெல் 
நிணை(dBA) 

இரவு 
தநரத்தில் 

அடிப்பணட + 
கைிக்கப்பட்
ட இணரச்ெல் 
நிணை(dBA) 

க ய  ண்டல ், 

(N1) 
50 40.2 63.18 63.20 

சீைளபொக்க ் (N2) 1830 39 31.91 39.77 

ஆரப்பொக்க ்(N3) 3590 37.6 26.05 37.89 

புதுப்பொகளய ் (N4) 4180 39.7 24.73 39.83 

 ொ ண்டூர(்N5) 5980 38.8 21.62 38.88 

வ ல்மபர நல்லூர(்
N6) 

3420 39.2 26.47 39.42 

பூகனை்ைொங்கல் 
(N7) 

1960 38.6 31.31 39.34 

 

  க ய  ண்டலை்தில் அதிகரிக்கு ் இகரசச்ல் அளவு 40.2 dB (A) ஆகவு ், 

ைொங்கல்  ண்டல ் இகடயக  ண்டலைத்ில் 21.62 dB (A) முைல் 63.18 dB (A) 

வகரயிலு ் இருக்கு ். இகடயக  ண்டலை்தில் உள்ள மவவ்வவறு ஏற்பிகளில் 

சை்ை ் அளவு குகறவொக உள்ளது, இதில் உள்ள தூர ்  ற்று ்  ற்ற 

நிலப்பரப்பு அ ்சங்கள் இகரசச்கலக் குகறக்கிறது. நிலைத்ின் பிரதிபலிப்பு, 

வளி ண்டல ், கொற்றின் வவக ், மவப்பநிகல,  ரங்கள்  ற்று ் கட்டிடங்கள் 

உள்ளிட்ட பல கொரணிகளொல் ஏற்படு ் குகறகவக் கருைத்ில் மகொண்டு, 

ரிமசப்டரக்ளில் கண்கொணிக்கப்பட்ட  திப்புகள்  ற்று ் கணக்கிடப்பட்ட 

 திப்புகள் கொரண ொக ஏற்படு ் ஒலி அளவு கணிை சூை்திரை்தின் 

அடிப்பகடயில் அக ந்துள்ளது. சூை்திரைத்ின் மசயல்பொட்டின் வபொது, 35.5 dB 

(A), ம ொைை் இகரசச்ல் அளகவக் கணக்கிட ைகட விகளவு 

அட்டவணை 4.9 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன 
கண்கொைிப்பு இடங்கைில் உள்ை கூட்டு இணரச்ெல் நிணைகள் 
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கழிக்கப்படுகிறது. வ வல உள்ள அட்டவகணயில் இருந்து, சை்ை ்  ொசு 

(ஒழுங்குமுகற  ற்று ் கட்டுப்பொடு) விதிகள், 2000 (முைன்க  விதிகள் 

மவளியிடப்பட்டது) படி குடியிருப்புகளுக்கு அருகிலுள்ள 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 ்

22.11.2000 வைதியிட்ட S.O. 1046(E), S.O. 1088(E), வைதி 11.10.2002, 1910.90 (E) .2006 

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

கீழ்). 

4.5.2 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

   சை்ைைக்ைக் 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 க ட்ரொலிக் ரொக் பிவரக்கர ்

பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖  முகறயொன இகடமவளி, சுக , ைண்டு  ற்று ் உகந்ை 

கட்டண ்/ைொ ைை்துடன் கட்டுப்படுை்ைப்பட்ட மவடிப்பு 

பரொ ரிக்கப்படு ். 

❖  சொைக ொன வளி ண்டல நிகலயிலு ், குகறவொன  னிை மசயல்பொடு 

வநரை்திலு ், மின்சொர ் அல்லொை துவக்க அக ப்கபப் பயன்படுைத்ி 

மவடிப்பு வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ இகரசச்ல் ஏற்படுவகைக் குகறக்க ஒவ்மவொரு வொரமு ் 

இயந்திரங்களின் முகறயொன பரொ ரிப்பு, எண்மணய்  ற்று ் 

எண்மணய் ைடவுைல் மசய்யப்படு ். 

❖ அதிக அளவு சைை்ை்கை உருவொக்கு ் இயந்திரங்களில் (HEMM) 

பணிபுரியு ் மைொழிலொளரக்ளுக்கு ஒலி கொப்பிடப்பட்ட அகறககள 

வழங்குைல். 

❖ அகனை்து இயந்திரங்களிலு ் கசலன்சரக்ள் /  ப்ளரக்ள் 

நிறுவப்படு ். 
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❖ திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றிலு ், இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகளிலு ் 

பசுக ப் பகுதி /வைொட்ட ் உருவொக்கப்படு ். வைொட்ட ் சை்ை ் 

பரவுவகைக் குகறக்கிறது. 

❖ HEMM ஆபவரட்டரக்ள்  ற்று ் HEMM அருவக பணிபுரியு ் நபரக்ளுக்கு 

கொது  ஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் வபொன்ற ைனிப்பட்ட பொதுகொப்பு 

உபகரணங்கள் (PPE) வழங்கப்படு ்  ற்று ் பயிற்சி  ற்று ் 

விழிப்புணரவ்ு இருந்ைொலு ் அவற்றின் பயன்பொடு உறுதி 

மசய்யப்படு ். 

❖ பொைக ொன இகரசச்ல் நிகல விகளவுகள் 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 ் மவடிை்ைல், 

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 வீடுகளில் கொணப்படுகிறது. 

மவடிப்பொல் தூண்டப்படு ் அதிரவ்ுகளொல் விரிசல்  ற்று ் 

வசைங்களுக்கு அதிக வொய்ப்புள்ளது, அவைச ய ் RCC 

கட்டக க்கப்பட்ட கட்டக ப்புகள் அதிக நில அதிரவ்ுககளை ்ைொங்கு ். 

இது ைவிர, ைகர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயை்கை உருவொக்கலொ ். 

❖ மவடிப்பு நடவடிக்கககளொல் ஏற்படு ்  ற்மறொரு ைொக்க ் சிகைவுறு ் 

பொகறகள் ஆகு ். இகவ சுரங்க குைை்கக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள 

வீடுகள் அல்லது விவசொய வயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு கொய ் 

அல்லது கட்டக ப்புகளுக்கு வசை ் ஏற்படலொ ். முன்ம ொழியப்பட்ட 

திட்டப் பகுதிகளிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் அட்டவகண 4.12 

இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. குவொரியில் மவடிப்பைொல் ஏற்படு ் நில 
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அதிரவ்ுகள் அனுபவ ச ன்பொட்கடப் பயன்படுைத்ி 

கணக்கிடப்படுகிறது. 

❖ உசச் துகள் வவகைக்ை (PPV)  திப்பிடுவைற்கொன அனுபவ ச ன்பொடு 

கீவழ மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

V = K [R/Q0.5] –B 

விரிவாக்கம், 

                  V = உசச் துகள் வவக ் (mm/s) 

                  K = ைள ்  ற்று ் பொகற கொரணி  ொறிலி (500) 

                       Q = அதிகபட்ச உடனடி கட்டண ் (kg) 

                  B =பொகற  ற்று ் ைளை்துடன் மைொடரப்ுகடய                     

நிகலயொனது (மபொதுவொக 1.6) 

                        R = கட்டணை்திலிருந்து தூர ் (மீ) 

இருப்பிட ஐடி 

அதிகபட்ச 

கட்டணம் 

கிமலாவில் 

(மீ) இல் 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

PPV in 

mm/s 

முன்மமாழியப்பட்ை 
திட்ைம் 

38.37 1830 0.477 

 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள், அதிகபட்ச கட்டண ொன 38.37 

கிவலொகவப் பயன்படுை்தி, முகறவய 0.477 என்ற உசச் துகள் வவகைக்ை 

உருவொக்குகிறது. 29/8/1997 வைதியிட்ட சுற்றறிக்கக எண். 7 மூல ் 

பொதுகொப்பொன நிகல அளவுவகொல்களுக்கு சுரங்க பொதுகொப்பு மபொது 

இயக்குநரகை்தின்படி இவ்வொறு உற்பை்தி மசய்யப்படு ் உசச் துகள் 

வவக ொனது உசச் துகள் வவக ் 8 மிமீ/விக்குக் கீவழ உள்ளது. ஆனொல் 

அகனை்து திட்ட ஆைரவொளரக்ளு ் ஒரு குண்டுமவடிப்புக்கொன கட்டண ் 100 

கிவலொவிற்கு குகறவொக இருக்க வவண்டு ் என்பகை உறுதிமசய்து, 

திறக யொன நபரின் வ ற்பொரக்வயின் கீழ் ஆன்கசட் நிகலக களின் 

அடிப்பகடயில் ஒரு நொகளக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முகற 

குண்டுமவடிப்கப வ ற்மகொள்ள வவண்டு ். எவ்வொறொயினு ், நில அதிரவ்ுகள் 

 ற்று ் மவடிப்பினொல் ஏற்படு ் பொகறகள் ஆகியவற்றொல் ஏற்படு ் 

பொதிப்புககளை் ைவிரக்்க சட்டப்பூரவ் வைகவகளின்படி கட்டுப்பொட்டு 

நடவடிக்கககள் வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

அட்டவகண 4.10 பிளாஸ்டிங் காரணமாக கணிக்கப்பட்ட PPV 

மதிப்புகள் 
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4.5.3.1 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ குழு  ் குவொரிகளில் மவடிகவப்பு நடவடிக்கககள் ஆழ ொன துகள 

துகளயிடுைல்  ற்று ் நில அதிரவ்ுககளக் குகறக்கு ் ைொ ை ொன 

மடட்டவனட்டரக்களப் பயன்படுை்தி மவடிக்கொ ல் 

வ ற்மகொள்ளப்படுகின்றன. 

❖  பொதுகொப்பொன மவடிப்பிற்கொகவு ் சரியொன அளவு மவடி ருந்துகள், 

ைகுந்ை ைண்டுப் மபொருடக்ள்  ற்று ் மபொருை்ை ொன ைொ ை அக ப்பு 

பின்பற்றப்படு ். 

❖ DGMS வழிகொட்டுைல்களின்படி மவடிப்பிலிருந்து வபொது ொன 

பொதுகொப்பொன தூர ் பரொ ரிக்கப்படு ். 

❖  DGMS வழிகொட்டுைல்களின்படி மவடிப்பு ைங்குமிட ் வழங்கப்படு ். 

❖ பகல் வநரை்தில்  ட்டுவ  மவடிப்பு நடவடிக்கககள் 

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 மகொடுக்க சரியொக வடிவக க்கப்படு ். 

❖ முழு பயிற்சி மபற்ற மவடி மவடிக்கு ் நபர ் (சுரங்க ் மசய்யப்பட்டது, 

சுரங்க வ ற்பொரக்வயொளர,் 2 ் வகுப்பு சுரங்க வ லொளர/் 1வது வகுப்பு 

சுரங்க வ லொளர)் நியமிக்கப்படுவொர.் 

❖ மவடிக்கு ் விதிகளின் ஒரு மைொகுப்பு வகரயப்பட்டு, பணியொளர ்

அல்லது மபொது க்களுக்கு ஆபை்து ஏற்படொை வககயில் ைளை்தில் 

மவடிக்கு ் நடவடிக்கககள் நகடமபறுவகை உறுதி மசய்வைற்கொக 

பின்பற்றப்படு ் விரிவொன மசயல்பொட்டு நகடமுகறககள 

வகொடிட்டுக் கொட்டி மவடிை்ைல் மைொடங்கு ். 

❖ மவடிக்கு ் சக்திகயக் கட்டுப்படுைை்வு ், கொற்வறொட்ட ் / ைவறொன 

தீயினொல் ஏற்படு ் சுற்றுசச்ூழல் இகடயூறுககளக் குகறக்கவு ் 

வபொது ொன வகொணை் ைண்டுப் மபொருள் பயன்படுைை்ப்படு ். 
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❖  மடட்டவனட்டரக்ள் முன்னவர தீர ்ொனிக்கப்பட்ட வரிகசயில் 

இகணக்கப்பட்டு, எந்ை வநரை்திலு ் ஒவர ஒரு சொரஜ்்  ட்டுவ  

மவடிக்கப்படுவகை உறுதிமசய்து, NONEL அல்லது அதுவபொன்ற வகக 

துவக்க அக ப்பு பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖ அதிரவ்ு விகளவுககள குகறக்கு ் வககயில் துகளககள சுடுவது 

இலவச முகங்களின் திகசயில் இருப்பகை உறுதி மசய்யு ் வககயில் 

மவடிப்பு ைொ ை வரிகச வடிவக க்கப்பட வவண்டு ். 

❖  கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் வவக ் 0.251 மிமீ/விக்கு மிகொ ல் இருக்கு ் 

வககயில் மபொருை்ை ொன மவடிப்பு நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படு ். 

❖ மவடிப்பு நகடமுகறகளின் மசயல்திறகன சரிபொரக்்க ஒவ்மவொரு 6 

 ொைங்களுக்கு ் அதிரவ்ு கண்கொணிப்பு வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.6 சூழலியல் மற்றும் உயிரியல் பன்முகத்தன்கம 

4.6.1 சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிரியலில் தாக்கம் 

உயிரியல் சூழலில் சுரங்க நடவடிக்கககளின் தாக்கம் 

பின்வருமாறு: 

A. சுரங்க குை்ைகக பகுதியில் வன நில ் எதுவு ் இல்கல. சுரங்க 

நடவடிக்ககயின் வபொது  ரங்கள் மவட்டப்படொது எனவவ கொடழிப்பு 

நடவடிக்கக எடுக்கப்படொது. 

B. சுரங்க பகுதியில் ைற்வபொதுள்ள ைொவரங்களில் சில  ரங்கள்  ற்று ் 

குறுங்கொடொக சிைறிக் கிடக்கு ் ைொவரங்கள் உள்ளன. சுரங்க 

நடவடிக்ககயொல் அவரக்ள் மைொந்ைரவு மசய்ய  ொட்டொரக்ள். எனவவ, 

ைொவரங்களின் ைொக்க ் மிகக் குகறவு. 

C. சொைொரண கல் குவொரி கழிவுககள மகொண்டு மசல்வது தூசி 

 ொசுபொட்கட உருவொக்கலொ ், இது அப்பகுதியின் பல்லுயிர ்இழப்கப 

உருவொக்கலொ ். 

D. வளி ண்டலை்தில் உள்ள தூசி, சுரங்க ்  ற்று ் அைனுடன் 

மைொடரப்ுகடய நடவடிக்கககளொல் பங்களிக்கிறது, சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளில் உள்ள ைொவரங்களின் இகலகளில் படிந்ைொல் அவற்றின் 

வளரச்ச்ிகயை் ைடுக்கலொ ். 

E. வளொகங்கள்  ற்று ் அகைச ் சுற்றியுள்ள ைொவரங்கள்  ற்று ் 

விவசொயை்தின் வளரச்ச்ி. இயந்திரங்கள் மவடிை்துச ் சிைறுவைொல் 
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ஏற்படு ் சைை் ்  ற்று ் அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள பகுதிகளிலிருந்து 

கொட்டு விலங்குகள்  ற்று ் பறகவககள விரட்டுகின்றன. 

F. குை்ைகக பகுதி  ற்று ் அைன் இகடயக  ண்டல ் எந்ை சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன் பகுதியு ் இல்லொ ல் உள்ளது பல்லுயிர ்  ற்று ் வன 

உயிரினங்களின் ைொக்க ் மிகக் குகறவு. 

4.6.2 தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

4.6.2.1. பசுகம அரண்  வளரச்ச்ி 

திட்டை் ைள ொனது சுரங்கை்தின் எல்கலயிலு ் அகைச ் சுற்றியு ், 

சொகலகள்  ற்று ் பிற கொலிப் பகுதிகளிலு ் பசுக  அரண்  உருவொக்க ஒரு 

நிலை்கைக் மகொண்டிருக்க வவண்டு ். பசுக   ண்டலை்தின் முக்கிய 

வநொக்க ்  ொசுபொட்டின் மூலை்திற்கு ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கு ் இகடயில் 

ஒரு ைகடகய வழங்குவைொகு ். இந்ை திட்ட ்  ரங்ககள மவட்டுவைற்கு 

வழிவகுக்கொது என்றொலு ், வைொட்ட வசகவகள் மூல ் பிரவைசை்தின் 

பசுக கய வ  ்படுை்துவைற்கு முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளது. தூசி உமிழ்கவை ்

ைவிரக்்க, மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட மபொருடக்ள் வபொக்குவரை்தின் வபொது 

ைொரப்ொலின் மூல ் மூடப்படு ். 

❖ வவக ொக வளரு ் ைொவரங்களுக்கு முன்னுரிக  அளிக்கப்படு ். 

❖ உயர ் விைொனை்திற்கொன விருப்ப ் உள்ளூர ் வககககளக் மகொண்ட 

ைொவரங்ககள உள்ளடக்கியது. 

❖ வற்றொை  ற்று ் பசுக யொன ைொவரங்களுக்கு முன்னுரிக  

அளிக்கப்படு ். 

❖ இது கொற்றில் உள்ள சஸ்மபண்டட் பொரட்்டிகுவலட் வ ட்டகர (SPM) 

கட்டுப்படுை்துவைன் மூல ் சுற்றுப்புற கொற்றின் ைரைக்ை 

வ  ்படுை்துகிறது. 

❖ இது சுற்றியுள்ள பகுதியில் சை்ைைக்ை குகறக்க உைவுகிறது. 

❖ இது புதிய பறகவகள்  ற்று ் பூசச்ிககள ைனக்குள் குடிவயற 

உைவுகிறது.  

❖ இது சூழலியல் ச நிகலகய பரொ ரிக்கிறது. 

❖ இது ைளை்தின் அழகியல்  திப்கப அதிகரிக்கிறது. 
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4.6.2.2. பசுகம அரண்  திட்டம் 

பசுக ை் பகுதி திட்ட ொனது கொற்று  ொசுபொடுகள்  ற்று ் சை்ை ் 

ஆகியவற்றின் முக்கிய ொன மூழ்கி ஆகு ். சுரங்கப் பகுதியில் உள்ள 

பசுக யொனது  ொசு அளகவக் குகறக்க உைவுவது  ட்டு ல்லொ ல், 

சுற்றுசச்ூழல் நிகலக ககள வ  ்படுை்துகிறது  ற்று ்  ண் அரிப்கப 

அதிக அளவில் ைடுக்கிறது. இது அழகியகல வ லு ் வ  ்படுை்துகிறது 

 ற்று ் சுற்றியுள்ள க க்வரொக்களவ ட்டில் நன்க  பயக்கு ். 

எவ்வொறொயினு ், குை்ைகக பகுதியின் பசுக ை் பகுதி அப்பகுதிக்கு ஏற்ற 

உள்ளூர ் இனங்ககள உள்ளடக்கு ். பசுக ை ் பகுதிற்கொக 

வைரந்்மைடுக்கப்பட்ட ைொவர இனங்கள் விகரவொன வளரச்ச்ி, எப்வபொது ் 

பசுக யொன, மபரிய அளவு  ற்று ் ம ன்க யொன வ ற்பரப்புடன் 

சிறிய/ஊசல் விடுப்பு மகொண்டகவ. ைொவரங்களுக்கு  ரங்ககளை ்

வைரந்்மைடுக்கு ் வபொது பல்வவறு ைொவர இனங்களின் கலகவகயை ்

வைடுகிறது.  

பசுக ை ்பகுதி பின்வரு ் பகுதிகளில் உருவொக்கப்பட வவண்டு ்: 

❖ சுரங்க எல்கலயில் 

❖ முக்கிய சொகலகளின் ஓரை்தில் 

❖ பின் நிரப்பு ் பகுதிகளில் 

 ண்ணின் ைர ், நடவு மசய்யு ் இட ், உயிரவ்ொழு ் வொய்ப்புகள், 

வணிக  திப்பு வபொன்றவற்கறக் கருைத்ில் மகொண்டு வைொட்ட வககககளை ்

வைரந்்மைடுக்க வவண்டு ். உள்நொட்டு இனங்கள்  ட்டுவ  நடப்படு ். 

 ரக்கன்றுகளுக்கு இகடவய உகந்ை இகடமவளிகய கவை்து கலப்பு நடவு 

மசய்ய வவண்டு ்.  

4.6.2.3. காடு வளரப்்பு 

குை்ைகக உரிக யொளரொல் உருவொக்கப்பட்ட குை்ைகக பகுதியில் 

உள்ள அணுகுமுகற சொகலயில் அதிக எண்ணிக்ககயிலொன  ரங்கள் 

கொணப்படுகின்றன. எல்கலயில் உள்ள 7.5 பொதுகொப்பு தூர ் அடுை்ைடுைை் 

கொடு வளரப்்புக்கு பயன்படுைை் அகடயொள ் கொணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினு ், 

கொடு வளரப்்பு எப்மபொழுது ் முகறயொகவு ் அறிவியல் பூரவ் ொகவு ் 

வ ற்மகொள்ளப்பட வவண்டு ். குைை்கக எல்கலயில் அசொடிரொக்டொ இண்டிகொ, 

மநரிய ் இண்டிக ்  ற்று ் அல்பிசியொ மலமபக் வபொன்ற பிரொந்திய  ரங்கள் 
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நடப்பட்டு, அந்ைந்ை உை்வைச திட்டை்தில் அமவன்யூ வைொட்ட ் 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். பசுக  அரண் பரிந்துகரக்கப்பட்ட இனங்கள் 

வ  ்பொட்டுை் திட்ட ் அட்டவகண 4.12 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ை 

பகுதியில் உயிரவ்ொழு ் விகிை ் 80% ஆக இருக்கு ் என 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. கொடு வளரப்்பு திட்ட ் அட்டவகண 4.13 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது  ற்று ் பசுக  அரண்  வ  ்பொட்டு திட்டை்தின் 

பட்மஜட் அட்டவகண 4.14 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது 

கனி ை்கை முழுக யொக பிரிைம்ைடுைை் பிறகு, குழி  கழ  ற்று ் 

கசிவு நீகர வசகரிக்க அனு திக்கப்படு ், இது அருகிலுள்ள கிணறுகளுக்கு 

நீரை்வ்ைக்க ொக மசயல்படு ். மீன் வளரப்்பு ் முயற்சி வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

பள்ளங்ககளச ் சுற்றிலு ் ைடுப்பகண அக க்கப்படு ். சுரங்க குைை்கக 

பகுதிக்கு மவளிவய உள்ள ைொவரங்களின் மீது சுரங்கை்தின் ைொக்கை்கை 

குகறக்க, வபொது ொன பொதுகொப்பு நடவடிக்கககள் மசயல்படுைை்ப்பட 

வவண்டு ் என்று பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. சுரங்க ் என்பது வொகனங்களின் 

இயக்க ்  ற்று ் அதிகரிைை்  ொனுடவியல் மசயல்பொடுககள 

உள்ளடக்கியைொல், சில பகுதிககள உள்ளூர ்  க்ககள ஈடுபடுை்துவைன் 

மூலமு ், அை்ைககய நடவடிக்கககளின் நன்க கள் குறிை்து அவரக்ளுக்குக் 

கற்பிப்பைன் மூலமு ் வவலி அக க்கலொ ். 

4.6.2.4. மாவட்டத்தில் மதாட்டக்ககலக்கான தாவர வகககள் 

பரிந்துகர வழங்கப்பட்டது  

மதாட்டத்திற்கு தாவர வகககள் பரிந்துகரக்கும் மபாது 

பின்வரும் முகற பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

❖ ைற்வபொதுள்ள உயிரினங்களின் இயற்ககயொன வளரச்ச்ி  ற்று ் 

பல்வவறு உயிரினங்களின் உயிரவ்ொழ்வு விகிை ். 

❖ ஒரு குறிப்பிட்ட வகக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ைொவர இனை்தின் 

மபொருைை் ்.  

❖ பல்லுயிர ்மபருக்கைக்ை உருவொக்குைல். 

❖ நன்கு வளரு ் ைொவர ், அடரை்்தியொக படரந்்து வளரு ் ைொவரங்கள் 

பசுக யொன ைொவரங்கள். 

❖ இயற்கக வளரச்ச்ியின் மபரிய விகளவுகள் இல்லொ ல்  ொசுக்ககள 

உறிஞ்சுவதில் திறக யொனது. 
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❖ பின்வரு ் இனங்கள் இப்பகுதியில் நிலவு ் ைட்பமவப்ப நிகலக்கு 

மிகவு ் மபொருை்ை ொன வைொட்டை்திற்கு முைன்க யொனைொக கருைலொ ்.  

4.6.2.5. திறகமயான தூசி பிடிப்புக்கான தாவர இகலகளின் 

உடலியல் அம்சங்கள் 

பின்வரு ் இகலச ் மசயல்பொடுகள் வநரடியொகவவொ அல்லது 

 கறமுக ொகவவொ திறக யொன தூசிகயப் பிடிக்க உைவுகின்றன. 

❖ ைொவரங்களின் ஒளிசவ்சரக்்கக (ஒளிகயப் பயன்படுை்தி CO2  ற்று ் 

HO2 இலிருந்து கொரவ்பொக ட்வரட்டுகளின் உற்பை்திஆற்றல்). 

❖ டிரொன்ஸ்பிவரஷன் (நீர ் வவரக்ளொல் உறிஞ்சப்பட்டு ஆகல முழுவது ் 

மகொண்டு மசல்லப்படுகிறது 

❖ வளி ண்டலை்தில் ஆவியொகிறது). 

❖ நீர ்இயக்க ்  ற்று ் குளிரச்ச்ி. 

❖ அப்சிசிஷன் (இகலயுதிர ் ைொவரங்களில் பருவகொல இகலகள் 

உதிரை்ல்). 

❖ ஊட்டசச்ை்து  றுசுழற்சி  ற்று ் கழிவு நீக்க ். 

❖ இரண்டு உடலியல் அ ்சங்கள் உள்ளன, அகவ இகல உருவவியல் 

 ற்று ் கட்டுப்படுைை்ப்படுகின்றன 

❖ உடற்கூறியல் அ ்ச ், இகல  ற்று ் ைொவரங்களின் தூசிகயப் 

பிடிக்கு ் திறனில் உைவுகிறது. இகவ அகவ: 

❖  ஒளிசவ்சரக்்கக மசயல்முகற 

❖ டிரொன்ஸ்பிவரஷன் மசயல்முகற 
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படம் 4.5 பசுமம பகுதி த ம்பொட்டுத் திட்டம் 
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வ.

எ
ண் 

தாவரத்
தின் 

தாவரவி
யல் 

பபயர ்

குடும்ப
ப் 

பபயர ்

பபா
து 

பபய
ர் 

வகக 

உய
ரம் 

(மீ) 

Re 

தகல
முகற

கள் 

இகட
பவளி 

(மீ) 

பசுகம
யான/ 

இகலயு
திர ்

தி 

 றன் 

தூசியின் 

அகற்றுதல் 

(%) 

தூசி பிடிப்பு 

திறன் 

அம்சங்கள் 

1 

அசொடிரொ
க்டொ 
இண்டிகொ 

ம லி
வயசி 

வவ ்
பு,  

 ர ் 
15–
20 

நொற்று
கள் 

8x8 

என்று ் 

பசுக 
யொன 

25.54 

இரண்டிலு ் நன்கு 

ைனிை்ை ைடி ன் 

அடுக்கு 

பொலிவசட ்  ற்று ் 

ஸ்பொங்கி 

ஆகியவற்றில் நன்கு 

வவறுபடுகிறது 

பொரன்கி ொ. 
பஞ்சுவபொன்ற 

பொரன்கி ொ என்பது 

கீழ் வ ல்வைொலில் 

உள்ளது 

2 

மடக்வடொ
னொ 
கிரொண்டி
ஸ் 

லொமி
யொசி
வய 

வைக்
கு 

 ர ் 40 
நொற்று
கள் 

2x2 
இகலயு
திர ்

14.94 

3 

பொலியொல்
தியொ 
லொங்கிஃ
வபொலியொ 

அன்
வனொ
வனசி
வய 

மநட்
டிலி
ங்க ் 

 ர ் 10 
நொற்று
கள் 

3x3 

என்று ் 

பசுக 
யொன 

29.84 

 

அல்பிசி
யொ 
மலமபக் 

ஃவபவப
சிவய 

வொ
கக 

 ர ் 
18–
30 

நொற்று
கள் 

3x3/5x5 

என்று ் 

பசுக 
யொன 

23.03 

 

அட்டவகண 4.11 பசுகம அரண்   மமம்பாடடுத் ் திட்டத்திற்கான பரிந்துகரக்கப்பட்ட இனங்கள் 
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மடவலொனி
க்ஸ் 

மரஜியொ 

ஃவபவப
சிவய 

மச ்
 யிர்

- 

மகொ
ன்
கற 

 ர ் 12 
மவட்
டுைல் 

3x3/5x5 
இகலயு
திர ்

18.05 

பல வொஸ்குலர ்
மூடக்டகள் ஏற்பொடு 

மசய்யப்படட்ுள்ளன 

கிட்டை்ைட்ட 

இகணயொன 

மைொடர ்

4 
வநரிய ் 

இண்டிக ் 

அவபொ
சிவனசி
வய 

அரொ
லி 

புைர ் 2–6 
மவட்
டுைல் 

2x2 

என்று ் 

பசுக 
யொன 

12.3 

வ ல்  ற்று ் கீழ் 

இரண்டு ் 

வ ல்வைொல் மசல்கள் 

உள்ளன, 

வ ல்புறை்தில் 

ம வசொபில் உள்ளது 

& கீழ் வ ல்வைொல், 

வொஸ்குலர ்திசுக்கள் 

ைற்வபொகைய 

சிந்ைகன 

இகல இகணயொக . 

5 
வபொககன்
வில்லொ 

நிகொகி
வனசி
வய 

கொகி
ைபூ 

புைர ் 4 
மவட்
டுைல் 

3x3 

என்று ் 

பசுக 
யொன 

21.35 

8 

 

மச ்பருை்
தி வரொசொ 
சிமனன்சி
ஸ் 

 ொல்
வவசி 

மச ்
பருை்
தி 

புைர ் 3 
மவட்
டுைல் 

3x3 

என்று ் 

பசுக 
யொன 

21.09 
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               படம் 4.6 பசுமம பகுதி வைர்ச்ெிக்கொக பரிந்துணரக்கப்பட்ட தொவர இனங்கள்
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ஆ
ண்

டு
 

நடவு 
மெய்ய 

உத்ததெிக்க
ப்பட்ட 

 ரங்கைின் 
எண்ைிக்

ணக 

உயிர் 
பிணழ
ப்பு % 

 ீ2 

இல் 
மூடப்
பட 

தவண்
டிய 

பகுதி 

பொதுகொப்பு 
வையத்தின் 

கீழ் ததொட்டம் 

(எண்கைில்)இ
னத்தின் 
மபயர் 

வைர்க்கப்ப
டும் என 

எதிர்பொர்க்க
ப்படும் 

 ரங்கைின் 
எண்ைிக்

ணக 

 பாதுகாப்பு வையத்தின் கீழ் 
ததாட்ைம் 

(எண்களில்) 

 

I 235 80% 2120  

 

அசாடிராக்ைா 
இண்டிகா 

அல்பிசியா 
மைமபக் 

மைதைானிக்ஸ் 
மரஜியா 

மைக்தைானா 
கிராண்டிஸ் 

தநரியம் 
இண்டிகம், 

முதைியன 

202 

II 235 80% 2120 202 

III 235 80% 2120 202 

IV 235 80% 2120 202 

V 235 80% 2120 202 

ஆ
ண்டு 

குவாரி அணுகுமுலற சாலை 
ஓரத்தில் ததாட்ைம் (எண்களில்) 

 

I 22 80% 

80% 

80% 

80% 

80% 

200 26 

II 22 200 26 

III 22 200 26 

IV 22 200 26 

V 22 200 26 

 

வரி
லச 

எண்  

தவலை 
விவரங்க

ள் 

ஒவ்மவாரு பகுதிக்கும் ஆண்டு வாரியான 
ததாட்ை விவரங்கள் 

1 

ஆம் 
ஆ
ண்
டு 

2வ
து 

ஆ
ண்
டு 

3வ
து 

ஆ
ண்
டு 

4வது 

ஆண்
டுகள் 

5வது 

ஆண்
டுகள் 

மமாத்
தம் 

இல்
லை. 
மசடிக

ள் 

(5 

ஆண்
டுகள்) 

மமா
த்தம் 

மசை
வு 

(ரூ.) 

1 மசடியின் 
நாற்று 
(ஒரு 
மரக்கன்று/

235 235 235 235 235 1175 117,500 

அட்டவணை 4.12 பசுமம பகுதி த ம்பொட்டுத் திட்டம் 

அட்டவணை 4.13 பசுமம பகுதி த ம்பொட்டுத் திட்டத்திற்கொன 
பட்மெட் 
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மசடிக்கு 
ததாராயமா
க 100 

ரூபாய் 
மசைவாகு
ம்). 

2 குவாரி 
அணுகுமு
லற 
சாலை 
ஓரத்தில் 
ததாட்ைம் 
(எண்களில்) 

22 22 22 22 22 110 
11000.0

0 

3 பராமரிப்பு 
(ரூ.) 
(தண்ைரீ் 
ததலவ, 

உரமிடும் 
உரம், 

பூச்சிக்மகா
ல்ைி 
பயன்பாடு, 

காவைாளி 
தபான்ற
லவ) 

ஐந்து வருை காைத்திற்கு ஒரு வருைத்திற்கு 
மசைவு (ரூ. 30000/-). 

150000.

00 

மமாத்தம் 2,78,50

0 

4.6.3. விலங்கினங்களின் மீது எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

❖ திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வனவிலங்கு சரணொலய ் 

 ற்று ் உயிரக்்வகொளக் கொப்பக ் எதுவு ் இல்கல. 

❖  இகடயக  ண்டலை்தில் அரிைொன, உள்ளூர ்  ற்று ் அழிந்து வரு ் 

உயிரினங்கள் எதுவு ் பதிவொகவில்கல. எவ்வொறொயினு ், சுரங்கைத்ின் 

வபொது, சுற்றுப்புற வனவிலங்குகளுக்கு எந்ைவிை ொன பொைக ொன 

பொதிப்கபயு ் ைவிரக்்க, குறிப்பொக கொற்று  ற்று ் சைை்ை்திற்கொன 

 ொசுக்கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கககள் உட்பட முகறயொன சுற்றுசச்ூழல் 

வ லொண்க  திட்டை்துடன் சுரங்கை்தின் விஞ்ஞொன முகறகய நிரவ்ொக ் 

நகடமுகறப்படுை்து ். 

❖ உை்வைச சுரங்க குை்ைககப் பகுதிகள் அகனை்திலு ் சுற்றிை் திரியு ் 

விலங்குகள் நுகழவகைை் ைடுக்க வவலி அக க்கப்படு ். 
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❖ இப்பகுதியில் கொணப்படு ் ைொவரங்களுக்கு ஏற்படு ் பொைக ொன 

ைொக்கை்கை குகறக்க உைவு ் பசுக  அரண்  வ  ்பொடு 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.6.3.1. வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான 

நடவடிக்கககள் 

❖ சுரங்கப் பகுதியில் வ ல்  ண்ணில் பூரவ்ீக ைொவர இனங்களின் 

விகைகள் அதிக அளவில் உள்ளன. 

❖ வ ல்  ண்  றுசீரக ப்பு  ற்று ் நடப்பட்ட நொற்றுகளுக்கு 

மபொருைை் ொன வ ற்பரப்பு பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖ சுரங்கை்திற்கு உள்வளயு ் மவளிவயயு ் வொகனங்களின் இயக்கை்கை 

சரிபொரை்்து கட்டுப்படுை்துகிறது. 

❖ வனை்துகறயுடன் கலந்ைொவலொசிை்து ைொவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்களுக்கு உகந்ை சூழலுக்கொன ைணிப்பு நடவடிக்ககககள 

வ ற்மகொள்வது. 

❖ சுரங்க  ற்று ் சுற்றளவில் தூசிகய அடக்கு ் அக ப்பு நிறுவப்படு ். 

❖ சுரங்கப் பகுதிகயச ் சுற்றியுள்ள வைொட்டங்கள் சிறிய 

விலங்கினங்களுக்கொன வொழ்விடங்ககள உருவொக்கவு ் பல்வவறு 

விலங்கினங்களுக்கு சிறந்ை சூழகல உருவொக்கவு ் உைவு ். பக்கை்து 

கிரொ ங்களில் இயற்கக  ற்று ் வனவிலங்குகள் குறிைை் 

விழிப்புணரக்வ உருவொக்கி வ  ்படுை்துைல். 

4.6.3.2. தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ அட்டவகண-I இனங்ககளப் பொதுகொப்பைற்குை் ைகுந்ை திட்ட ் 

ையொரிக்கப்பட்டு, அகைச ் மசயல்படுை்ை வைகவயொன நிதி 

உருவொக்கப்படு ். 

❖ விலங்கினங்களின் வளரச்ச்ி  ற்று ் வளரச்ச்ிக்கு அகனை்து ைடுப்பு 

நடவடிக்கககளு ் எடுக்கப்படு ். 

❖ பக்கை்து கிரொ ங்களில் இயற்கக  ற்று ் வனவிலங்குகள் பற்றிய 

விழிப்புணரக்வ உருவொக்கி வ  ்படுை்துைல். 

❖ வனவிலங்குகளுக்கு தீங்கு விகளவிக்கொ ல் இருக்க, அது திட்டப் 

பகுதிக்கு அருகில் வந்ைொல்,  ொகல 6.00  ணிக்குப் பிறகு எந்ைப் 
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பணியு ் வ ற்மகொள்ளப்படக் கூடொது என்று மைொழிலொளரக்ளுக்கு 

பயிற்சி அளிக்கப்படு ். 

4.6.4. நீர்வாழ் பல்லுயிர ்மீதான தாக்கம் 

 சொைொரண கல் குவொரியில் இருந்து கழிவுநீர ் மவளிவயற்ற ் 

முன்ம ொழியப்படொைைொல், சுரங்க நடவடிக்கககள் ைற்வபொதுள்ள நீரவ்ொழ் 

சூழலுக்கு இகடயூறு ஏற்படுை்ைொது. சுரங்க குைை்கக பகுதிக்குள் 

இயற்ககயொன வற்றொை வ ற்பரப்பு நீரந்ிகல இல்கல. வடக்கு  ற்று ் 

கிழக்குப் பகுதியில் சில பருவகொல நீரந்ிகலகள் உள்ளன. இது 

பயன்படுைை்ப்பட்ட குை்ைகக பகுதியிலிருந்து மைொகலவில் உள்ளது. நீரவ்ொழ் 

பல்லுயிரக்ளுக்கு எந்ை பொதிப்பு ் இல்கல. நீரந்ிகலகளில் நீரவ்ொழ் பல்லுயிர ்

மபருக்க ் கொணப்படுகிறது. 

4.6.5 உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்க மதிப்பீடு 

இந்ை அை்தியொய ் சுரங்க நடவடிக்கககளொல் சூழலியல்  ற்று ் 

பல்லுயிர ் மபருக்கை்தில் ஏற்படு ் பல்வவறு பொதிப்புககள 

எடுை்துக்கொட்டுகிறது. முக்கிய சுரங்க குை்ைககப் பகுதியில் உள்ள 

ைொவரங்கள்  ற்று ் வனவிலங்கு குறிப்பொக அசச்ுறுைை்ப்பட்ட இனங்கள் 

(முக்கிய ொக, அழிந்து வரு ்  ற்று ் பொதிக்கப்படக்கூடிய) அடிப்பகடை் ைரவு 

 ற்று ் அைன் ைொக்க ் ஆகியவற்கறக் குறிப்பிடுகிறது. ைொக்க ்  ற்று ் 

 திப்பீடுகளின் விவர ் அட்டவகண எண் 4.15. இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

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. 

விலங்கினங்கள் மபரு ்பொலு ் 

இகடயக பகுதியில் இருந்து 

இட ்மபயரந்்ைன. 

2 அரிைொன அல்லது அழிந்து வரு ் 

உயிரினங்கள் வசிக்கு ் 

பகுதிக்கு அருகில் 

அக ந்துள்ளது 

முக்கிய சுரங்க குை்ைகக பகுதியில் 

ஆபை்ைொன, ஆபை்ைொன, 

பொதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் 

எதுவு ் கொணப்படவில்கல. 

அட்டவகண 4.14 சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடுகள்  
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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 ் 10 கிமீ 

மைொகலவில் அக ந்துள்ளது. 

4 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் 

வனவிலங்குகளுக்கொன 

நீரந்ிகலகளுக்கு அணுககல 

கட்டுப்படுை்துகிறது 

'இல்கல' 

5 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்கை் 

திட்ட ் வ ற்பரப்பு நீரின் 

ைரை்கை பொதிக்கிறது, இது 

வனவிலங்குகளுக்கு ் 

ைண்ணீகர வழங்குகிறது 

'இல்கல' திட்டமிடப்பட்ட அல்லது 

அசச்ுறுை்ைப்பட்ட வனவிலங்கு 

விலங்குகள் க யப் பகுதியில் 

வழக்க ொகக் கொணப்படுகின்றன. 

6 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்கை் 

திட்ட ் அருகில் உள்ள 

பல்லுயிரப்் பகுதிகய 

பொதிக்கு ் வண்டல்  ண்கண 

அதிகரிக்கிறது. 

வடிகொல் வபொன்ற வ ற்பரப்பு ஓகட 

வ லொண்க  முகறயொக 

கட்டப்படுவைொல், அருகில் உள்ள 

சுரங்கப் பகுதியில்  ண் படிைல் 

பொதிப்பு இருக்கொது. 

7 திட்ட நடவடிக்கககளொல் வன 

விலங்குகள் /சறுக்கல் அல்லது 

இறப்பு ஏற்படு ் அபொய ் 

'இல்கல' 

8 இை்திட்ட ் கழிவுநீகர 
நீரந்ிகலகளில் 

மவளியிடுகிறது, இது 

வனவிலங்குகளுக்கு நீகர 
வழங்குகிறது 

க யப் பகுதிக்கு அருகில் 

நீரந்ிகலகள் இல்லொைைொல் நீர ்
 ொசுபடுவைற்கொன வொய்ப்புகள் 

குகறவு. 

9 சுரங்கை் திட்ட ் வன 

அடிப்பகடயிலொன 

வொழ்வொைொரை்கை பொதிக்கிறது / 

உள்ளூர ்வொழ்வொைொர ் சொரந்்து 

இருக்கு ் எந்ைமவொரு 

குறிப்பிட்ட வன 

உற்பை்திகயயு ் பொதிக்கிறது 

'இல்கல' 

10 இந்ை திட்ட ் இட ்மபயரவ்ு 

பொகைககள பொதிக்கு ் 

கண்கொணிப்புக் கொலை்தில் 

இட ்மபயரை்ல் பொகை 

கொணப்படவில்கல. 

11 இை்திட்ட ்  ருை்துவப் பயன் 

மகொண்ட ஒரு பகுதியின் 

ைொவரங்ககள பொதிக்கு ் 

'இல்கல' 

12 வனப்பகுதி திகசதிருப்பப்பட 

வவண்டு ், கொரப்ன் உயர ்
சீக்மவஸ்ட்வரஷன் உள்ளது 

'இல்கல 'எந்ை வன நிலமு ் 

 ொற்றப்படவில்கல. 

13 இை்திட்ட ் சதுப்பு நிலங்ககள 

பொதிக்கு ் 

மீன் இனப்மபருக்க ், கடல் 

சூழலியல் 

'இல்கல'. க ய சுரங்க குை்ைககக்கு 

அருகில் ஈரநில ் இல்கல. முக்கிய 

சுரங்கப் பகுதியில் இனப்மபருக்க ் 

 ற்று ் கூடு கட்டு ் இட ் இல்கல. 
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*(வடிவ ஆைொர ்: EIA வழிகொட்டுைல் ககவயடு-சுரங்க ்  ற்று ் கனி ங்கள், 2010) 

4.6.6. தாக்க மதிப்பீடு  

தாக்க 
மதிப்பீடு 

உறுப்பு 

   சுரங்க வ  ்பொடு  ற்று ் மசயல்பொடு  ற்று ் உமிழ்வு 
உருவொக்க ் கொரண ொக அப்பகுதியின் உயிரியல் 
வளங்களில்  ொற்ற ். 

சாத்தியமான 
விகளவு/ 

அக்ககற 

    வசிப்பிட இழப்பு, சொைொரண கல் குவொரி வ  ்பொடு  ற்று ் 
மசயல்பொட்டு நடவடிக்கககளின் வபொது பறக்கு ்  தூசி 
உமிழ்வுகள் உட்பட கொற்று உமிழ்வுகளின் பரப்பளவு  ற்று ் 
வரி ஆைொரங்கள் கொரண ொக உயிரியல் ஏற்பிகளின் 
ஆவரொக்கியை்தில் ைொக்க ். 

தாக்கங்களின் பண்புகள் 

இயற்கக வநர ்கற எதிர ்கற நடுநிகல 

○ ● ○ 

வகக வநரடி  கறமுக ஒட்டும ொை்ை 

● ○ ○ 

அளவு திட்டப் பகுதி உள்ளூர ்  ண்டல ் பிரொந்திய ொனது 

● ○ ○ ○ 

கால அளவு குறுகிய கொல ் நீண்ட கொல 

○ ● 

தீவிரம் குகறந்ை நடுைை்ர உயர ்
● ○ ○ 

அதிர்பவண் ரிவ ொட் (R.) அவ்வப்வபொது 
(O) 

கொலமுகற 
(பி) 

மைொடரச்ச்ியொன 
(C) 

○ ○ ○ ● 

தாக்கத்தின் முக்கியத்துவம் 

முக்கியத்துவம் முக்கிய ற்ற க னர ் மிை ொன வ ஜர ்
● ○ ○ ○ 

குறிப்பு: '●' என்பது ஆ ் என்பகைக் குறிக்கிறது  ற்று ் '○' என்பது இல்கல என்பகைக் 

குறிக்கிறது. 

4.7 சமூகப் பபாருளாதாரம்: 

4.7.1 முன்பமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனமவ உள்ள திடட்ங்களில் 
இருந்து எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம்: 

❖ சுரங்க நடவடிக்கககளில் இருந்து தூசி உற்பை்தியொனது, அருகிலுள்ள 

பகுதியில் உள்ள மைொழிலொளரக்ள்  ற்று ்  க்களின் ஆவரொக்கியை்தில் 

எதிர ்கறயொன ைொக்கை்கை ஏற்படுை்து ். 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கை்ைொல் அப்வரொச ்வரொடுகள் வசை கடயு ். 

 

அட்டவகண எண்: 4.15 உயிரியல் வளங்களுக்கான தாக்க 
மதிப்பீடு 
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❖ வநரடியொகவு ்  கறமுக ொகவு ் வவகல வொய்ப்புகள் அதிகரிப்பைன் 

மூல ் அப்பகுதி  க்களின் மபொருளொைொர நிகலகய 

வ  ்படுை்துகிறது. 

4.7.2 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ அகனை்து இயந்திரங்கள்  ற்று ் உபகரணங்களுக்கு ் நல்ல 

பரொ ரிப்பு நகடமுகறகள் பின்பற்றப்படு ், இது சொை்திய ொன 

இகரசச்ல் சிக்கல்ககளை் ைவிரக்்க உைவு ்.  

❖  ை்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரியை்தின் (CPCB) வழிகொட்டுைலின்படி 

திட்டப் பகுதியிலு ் அகைச ் சுற்றிலு ் பசுக ப் பகுதி 

உருவொக்கப்படு ். 

❖ க ய  ண்டலை்திற்குள் சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்கபக் குகறக்க கொற்று 

 ொசுக்கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கக எடுக்கப்படு ். 

❖ மைொழிலொளரக்ளின் பொதுகொப்பிற்கொக, சுரங்கச ் சட்ட ்  ற்று ் 

விதிகளின்படி ககயுகறகள், ைகலக்கவச ், பொதுகொப்பு கொலணிகள், 

கண்ணொடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள்  ற்று ் கொதுககளப் 

பொதுகொக்கு ் சொைனங்கள் வபொன்ற ைனிப்பட்ட பொதுகொப்பு 

உபகரணங்கள் வழங்கப்படு ். 

❖  இந்ை திட்டை்தில் இருந்து வநரடியொகவு ்  கறமுக ொகவு ் ரொயல்டி, 

வரி, வரிகள் வபொன்றவற்றின் மூல ் நிதி வருவொய் மூல ்  ொநில 

 ற்று ்  ை்திய அரசுகளுக்கு பலன் கிகடக்கு ். 

❖ வ ற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, குவொரி மசயல்பொடுகள் அப்பகுதியில் 

அதிக நன்க  பயக்கு ் வநர ்கறயொன ைொக்கைக்ை ஏற்படுை்து ். 

4.8 பதாழில்சார் ஆமராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

 சுரங்கை்தின் மசயல்பொட்டு கட்டை்தில் மைொழில்சொர ்ஆவரொக்கிய ்  ற்று ் 

பொதுகொப்பு அபொயங்கள் ஏற்படுகின்றன  ற்று ் முைன்க யொக பின்வருவன 

அடங்கு ்: 

❖ சுவொச ஆபை்துகள் 

❖ சை்ை ் 

❖ இயற்கக அபொயங்கள் 

❖  மவடிக்கு ் வசமிப்பு  ற்று ் ககயொளுைல் 

 



195 | P a g e  

 

4.8.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

சிலிக்கொ தூசியின் நீண்டகொல மவளிப்பொடு சிலிவகொசிகஸ 

ஏற்படுைை்க்கூடு ், பின்வரு ் நடவடிக்கககள் பரிந்துகரக்கப்படுகின்றன: 

❖ சுரங்க வைொண்டு ் இயந்திர ்  ற்று ் டிப்பரக்ளின் வகபின்கள் AC 

 ற்று ் ஒலி ஆைொரை்துடன் இகணக்கப்படு ். 

❖ ைனிப்பட்ட முக மூடிககள பயன்படுை்துவது கட்டொய ொக்கப்படு ். 

4.8.2 சத்தம் 

       சுரங்க நடவடிக்கககளின் வபொது மைொழிலொளரக்ள் அதிக சைை்ைத்ிற்கு 

ஆளொக வநரிடு ். பின்வரு ் நடவடிக்கககள் மசயல்படுைை் 

முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளன. 

❖ எந்ைப் பணியொளரு ் 85 dB(A) க்கு ் அதிக ொன சை்ைைக்ை 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) ஐ அகடயு ் வபொது அல்லது சரொசரி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) 

ஐ அகடயு ் வபொது மசவிப்புலன் பொதுகொப்பின் பயன்பொடு தீவிர ொக 

மசயல்படுை்ைப்படு ். 

❖  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   இயற்கக அபாயங்கள் 

இயற்கக அபொயங்ககளக் கட்டுப்படுைை் பின்வரு ் நடவடிக்கககள் 
முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளன 

❖ பணியிட பொதுகொப்பு வ லொண்க  குறிைை் குறிப்பிடட் 
பணியொளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படு ்; 

❖ ைற்மசயலொன பொகற வீழ்சச்ி  ற்று ் / அல்லது நிலசச்ரிகவை் ைடுக்க, 

குறிப்பொக மவடிப்பு நடவடிக்கககளுக்குப் பிறகு, மைொழிலொளரக்ளுக்கு 
மவளிப்படு ் ஒவ்மவொரு வ ற்பரப்கபயு ் பொகற அளவிடுவைன் மூல ் 
பணிை் ைள  திப்பீடு மசய்யப்படு ்; 
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❖  இயற்கக ைகடகள், ைற்கொலிக ைண்டவொளங்கள் அல்லது குறிப்பிடட் 
ஆபை்து சமிக்கஞகள் பொகற மபஞ்சுகள் அல்லது ைகர 
 ட்டை்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கு ் அதிக ொன உயரை்தில் வவகல 
மசய்யப்படு ்  ற்ற குழி பகுதிகளில் வழங்கப்படு ்; 

❖  சொகலகள்  ற்று ் நகடபொகைககள பரொ ரிை்ைல், வபொது ொன நீர ்
வடிகொல் வழங்குைல்  ற்று ் சொைொரண வ ல்  ண்   வபொன்ற அகனை்து 
வொனிகல வ ற்பரப்புடன் வழுக்கு ் பரப்புககளை் ைடுப்பது ் 
வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.8.4 பதாழில்சார் சுகாதார ஆய்வு 

  அகனை்து நபரக்ளு ் முன் வவகலவொய்ப்பு  ற்று ் அவ்வப்வபொது 

 ருை்துவ பரிவசொைகனக்கு உட்படுைை்ப்படுவொரக்ள். பின்வரு ் 

வசொைகனககள நடை்துவைன் மூல ் பணியொளரக்ள் மைொழில் சொரந்்ை 

வநொய்களுக்கு கண்கொணிக்கப்படுவொரக்ள் 

❖ மபொது உடல் பரிவசொைகனகள் 

❖ ஆடிவயொம ட்ரிக் வசொைகனகள் 

❖ முழு  ொரப்ு, எக்ஸ்வர, நுகரயீரல் மசயல்பொடு வசொைகனகள், 

ஸ்கபவரொம ட்ரிக் 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 ஊழியரக்ளுக்கு முைலுைவி பயிற்சி மைொடரந்்து 

அளிக்கப்படு ். முைலுைவி பயிற்சி மபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் 

மூவலொபொய இடங்களில் கொட்டப்படு ். 

4.9 சுரங்க கழிவு மமலாண்கம 

 முன்ம ொழியப்பட்ட எந்ை குவொரிகளிலிருந்து ் கழிவுகள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுவதில்கல. 

4.10 சுரங்க மூடல் 
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 சுரங்கை் திட்டங்களில் சுரங்க மூடல் திட்ட ் மிக முக்கிய ொன 

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

சட்ட  ற்று ் நிதி அ ்சங்ககள முற்வபொக்கொன  ற்று ் சுரங்க மூடல் 
மசயல்பொடுககள உள்ளடக்கியைொக இருக்க வவண்டு ். மூடல் மசயல்பொடு 
என்பது திட்டப்பணி நீக்கப்பட்டதில் இருந்து மைொடங்கு ் மைொடரச்ச்ியொன 
மசயல்பொடுகள் ஆகு ். எனவவ, சுரங்கை் திட்டைத்ில் முற்வபொக்கொன சுரங்க 
மூடல் திட்ட ் குறிப்பொகக் ககயொளப்பட வவண்டு ்  ற்று ் சுரங்கை ்
திட்டை்துடன்  றுபரிசீலகன மசய்யப்பட வவண்டு ். முற்வபொக்கொன சுரங்க 
மூடல் என்பது மைொடரச்ச்ியொன மசயல்பொடுகளொக இருப்பைொல், விஞ்ஞொன 
சுரங்கைத்ின் முன்ம ொழிவுகள் மூடல் திட்டை்தில் வசரக்்கப்பட வவண்டிய 
மபரு ்பொலொன மசயல்பொடுககள உள்ளடக்கியது என்பது 
மவளிப்பகடயொனது. ைளை்திற்கொன மூடல் வநொக்கங்ககள உருவொக்கு ் 
வபொது, ைளை்தின் ஏற்கனவவ உள்ள அல்லது சுரங்கை்திற்கு முந்கைய நில 
பயன்பொட்கட கருைத்ில் 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 க்களுக்கு ஏற்றுக்மகொள்ளக்கூடிய ைளை்திற்கு உற்பை்தி 

 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 அளவுமகால் 

சுரங்கைக்ை மூடுவதில் உள்ள நிபந்ைகனகள் கீவழ 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளன: 

4.10.1.1 இயற்பியல் நிகலத்தன்கம 

 சுரங்கப் பணிகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு ைங்குமிடங்கள் வபொன்றவற்கற 

உள்ளடக்கிய அகனை்து  ொனுடவியல் கட்டக ப்புகளு ், சுரங்க ் 
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மசயலிழந்ை பிறகு மீைமுள்ளகவ இயற்பியல் ரீதியொக நிகலயொனைொக இருக்க 

வவண்டு ். வைொல்வி அல்லது இயற்பியல் ரீதியொன சீரழிவு கொரண ொக மபொது 

சுகொைொர ்  ற்று ் பொதுகொப்புக்கு அவரக்ள் எந்ை ஆபை்கையு ் 

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 இரசாயன நிகலத்தன்கம 

  சுரங்க ைளை்தில் திடக்கழிவுகள் இரசொயன நிகலைை்ன்க யுடன் 

இருக்க வவண்டு ். இைன் மபொருள், உவலொகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரி  

வசர ்ங்களின் கசிவுக்கு வழிவகுக்கு ் இரசொயன  ொற்றங்கள் அல்லது 

நிகலக களின் விகளவுகள் மபொது சுகொைொர ்  ற்று ் பொதுகொப்பிற்கு 

ஆபை்கை ஏற்படுை்ைக்கூடொது அல்லது சுற்றுசச்ூழல் பண்புககள 

சீரக்ுகலக்கக்கூடொது.  ொசுபடுை்து ் மவளிவயற்ற ் பொைக ொன 

ைொக்கங்ககள ஏற்படுைை்க்கூடு ் என்று முன்கூட்டிவய கணிக்கப்பட்டொல், 

இகடநிறுை்ைப்பட்ட திடப்மபொருட்ககள நிகலநிறுை்துவது அல்லது நீரின் 

ைர ்  ற்று ் அளவு வபொன்றவற்கற வ  ்படுை்ை 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 ் இரசொயன பண்புககள சொரந்்துள்ளது, அவைச ய ் சுரங்க 

ைளை்தின் உயிரியல் உறுதிப்பொடு  றுவொழ்வு  ற்று ் இறுதி நில 

பயன்பொட்டுடன் மநருக்க ொக மைொடரப்ுகடயது. ஆயினு ்கூட, உயிரியல் 

நிகலைை்ன்க யொனது,  ண்ணின் உகறகய உறுதிப்படுை்துைல், 
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அரிப்பு/கழுவி, கசிவு வபொன்றவற்கறை் ைடுப்பைன் மூல ் இயற்பியல் அல்லது 

இரசொயன நிகலைை்ன்க கய கணிச ொக பொதிக்கலொ ். 

 சீரக்ுகலந்ை ைளை்தின் மீது ஒரு ைொவர உகற மபொதுவொக புனரவ்ொழ்வு 

திட்டை்தின் முக்கிய வநொக்கங்களில் ஒன்றொகு ், ஏமனனில் ைளைக்ை 

நிகலநிறுை்துவைற்கொன சிறந்ை நீண்ட கொல முகறயொக ைொவர உகற 

உள்ளது.  றுவொழ்வுை் திட்டை்தின் முக்கிய நிலவவகல கூறுகள் முடிந்ைது ், 

ஒரு நிகலயொன ைொவர சமூகைக்ை நிறுவுவைற்கொன மசயல்முகற 

மைொடங்குகிறது.  று ைொவரங்களுக்கு,  ண் ஊட்டசச்ை்து அளகவ 

வ லொண்க  மசய்வது ஒரு முக்கிய ொன கருை்ைொகு ். ஊட்டசச்ை்துக்ககளச ்

வசரப்்பது மூன்று சூழ்நிகலகளில் பயனுள்ளைொக இருக்கு ். 

❖ சமூக கொடுகளின் வளரச்ச்ிக்கு வைகவயொன இடை்தில் உள்ள 

மபொருகள விட பரவலொன வ ல்  ண்ணின் ஊட்டசச்ை்து அளவு 

குகறவொக உள்ளது. 

❖ இயற்ககயொக நிகழு ் ைொவரங்ககள விட அதிக ஊட்டசச்ை்து 

வைகவப்படு ் ைொவரங்ககள வளரக்்கு ் வநொக்க ் எ.கொ. 

விவசொயை்திற்கொன திட்டமிடல். 

❖ ஈரப்பை ் கட்டுப்படுை்து ் கொரணியொக இல்லொை கொலங்களில் பூரவ்ீக 

ைொவரங்களிலிருந்து விகரவொன வளரச்ச்ிப் பதிகலப் மபறுவது 

விரு ்பை்ைக்கது எ.கொ. பசுக ை் ைகடகளின் வளரச்ச்ி. 

 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 

மாற்று திட்ட மற்றும் ததாழில்நுடப் தளம் 

5.1 அறிமுகம்  

திட்ட முன்ம ொழிவுக்கு  ொற்றொக கருதுவது EIA மெயல்முறறயின் 

தேறவயொகு ். த ொக்குேல் மெயல்பொட்டின் தபொது, ஒரு முன்ம ொழிவுக்கொன 

 ொற்றுகறை த ரடியொகதவொ அல்லது அறடயொை ் கொணப்பட்ட முக்கிய 

சிக்கல்கறைக் குறிப்பிடுவேன் மூல ொகதவொ பரிசீலிக்கலொ ் அல்லது 

சுே்திகரிக்கலொ ்.  ொற்றுகைின் ஒப்பீடு, குறற ்ேபட்ெ சுற்றுெச்ூழல் 

ேொக்கங்களுடன் திட்ட த ொக்கங்கறை அறடவேற்கொன சிற ்ே முறறறயே ்

தீர ்ொனிக்க உேவுகிறது அல்லது மிகவு ் சுற்றுெச்ூழல்  ட்பு  ற்று ் மெலவு 

குறற ்ே விருப்பங்கறைக் குறிக்கிறது. 

5.2 திட்ட தளத்தின் ததர்வின் பின்னணியில் உள்ள காரணிகள் 

 ொகரல் B கிரொ  ் ெொேொரண கல் குவொரி திட்டங்கை் தேொண்டு ் இய ்திர ் 

ெொேொரண கல் ேை ் ெொர ்்ேறவ. அறனே்து முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க 

குே்ேறக பகுதிகளு ் பின்வரு ்  ன்ற கறைக் மகொண்டுை்ைன. 

❖ திட்டப் பகுதிக்குை் குடியிருப்பு இல்றல; எனதவ R&R  சிக்கல்கை் 

இல்றல. 

❖ சுரங்க குே்ேறகக்கு பயன்படுேே்ப்பட்ட பகுதிகைில் ஆறு, ஓறட,  ல்லொ 

 ற்று ்  ீர ்ிறலகை் இல்றல. 

❖ இப்பகுதியில் திறற யொன, அறர திறன்  ற்று ் திறற யற்ற 

மேொழிலொைரக்ை் கிறடப்பது. 

❖  ருே்துவ ், தீயறணப்பு, கல்வி, தபொக்குவரே்து, ேகவல் மேொடரப்ு 

 ற்று ் உை்கட்டற ப்பு வெதிகை் தபொன்ற அறனே்து அடிப்பறட 

வெதிகளு ்  ன்கு இறணக்கப்பட்டு அணுகக்கூடியேொக உை்ைது. 

❖ சுரங்க  டவடிக்றககை்  ிலே்ேடி  ீர ் ட்டே்தில் குறுக்கிடொது. எனதவ, 

 ிலே்ேடி  ீர ்சுற்றுெச்ூழலுக்கு எ ்ே பொதிப்பு ் இல்றல. 

❖ ஆய்வுப் பகுதி  ில அதிரவ்ு  ண்டலே்தில் விழுகிறது - III, கட ்ே கொல 

வரலொற்றில்  ிலெெ்ரிவு,  ில டுக்க ், ெரிவு தபொன்ற மபரிய வரலொறுகை் 

எதுவு ் பதிவு மெய்யப்படவில்றல. 
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5.3 மாற்று தளத்தின் பகுப்பாய்வு 

சுரங்கே் ேை ் கனி ப் பகுதி என்பேொல்  ொற்று வழிகை் எதுவு ் 

பரி ்துறரக்கப்படவில்றல. 

5.4 முன்தமாழியப்பட்ட ததாழில்நுட்பத்ததத் ததர்ந்ததடுப்பதற்குப் 

பின்னால் உள்ள காரணிகள்: 

இய ்திர ய ொக்கப்பட்ட திற ்ே வைரப்்பு   சுரங்க மெயல்பொடு, 

துறையிடுேல்  ற்று ் மவடிக்கு ் முறற ஆகியறவ அப்பகுதியில் ெொேொரண 

கல்றலப் பிரிேம்ேடுக்க பயன்படுே்ேப்படு ். முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க 

குே்ேறக பகுதிகை் பின்வரு ்  ன்ற கறைக் மகொண்டுை்ைன: 

❖ ேொதுப் படிவு ஒதர  ொதிரியொகவு ், பொே்தேொலிே் உருவொக்க ொகவு ் 

இருப்பேொல்,  ிலேே்டி முறறறய விட திற ்ேமவைி தவறல மெய்யு ் 

முறற விரு ்பப்படுகிறது. 

❖ டிரொக்டர ்/ டிமரய்லரில் தேொண்டு ் இய ்திரே்தின் உேவியுடன் மபொருை் 

ஏற்றப்பட்டு வொடிக்றகயொைரக்ைின் தேறவக்கு மகொண்டு 

மெல்லப்படு ். 

❖ பிைொஸ்டிங்  ற்று ் ட்ரில்ஸ் கிறடப்பது  ற்று ் கட்டுப்படுே்ேப்பட்ட 

மவடிக்கு ் மேொழில்நுட்ப ் தேறவயொன துண்டு துண்டொக 

மகொடுக்கிறது, இேனொல் கனி  ் பொதுகொப்பொக றகயொைப்படுகிறது 

 ற்று ் இரண்டொ ்  ிறல மவடிப்பு இல்லொ ல் பயன்படுே்ேப்படுகிறது. 

❖ குவொரிகளுக்குே் ேகு ்ே அறரே் திறன் மகொண்ட மேொழிலொைரக்ை் 

அருகில் உை்ை கிரொ ங்கறைெ ்சுற்றி எைிேொகக் கிறடக்கு ்.  

5.5 மாற்றுத் ததாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

இ ்ே திட்டே்திற்கு திற ்ே வைரப்்பு  இய ்திர ய ொக்கப்பட்ட முறற 

தேர ்்மேடுக்கப்பட்டது. இ ்ே மேொழில்நுட்ப ் குறறவொன கரப்்ப கொலே்றேக் 

மகொண்டுை்ைது, மபொருைொேொர ரீதியொக லொபகர ொனது, பொதுகொப்பொனது 

 ற்று ் குறற ்ே உறழப்புெ ்மெலறவக் மகொண்டது. ெ ்றே  ிறலற க்கு 

ஏற்ப உற்பே்திறய அதிகரிக்க அல்லது குறறக்க இ ்ே முறற உை்ைற  ்ே 

ம கிழ்வுேே்ன்ற றயக் மகொண்டுை்ைது.  
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அத்தியாயம் VI 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 தபாது 

சுற்றுெச்ூழல் அைவுருக்கைின் கண்கொணிப்பு  ற்று ்  திப்பீடு 

சுற்றுெச்ூழலில்  ிகழக்கூடிய ெொே்திய ொன  ொற்றங்கறைக் குறிக்கிறது, இது 

இயற்றக சூழலின்  ிறலறய பரொ ரிக்க தேறவயொன இடங்கைில் 

ெரிமெய்யு ்  டவடிக்றககறை மெயல்படுே்ே வழி வகுக்கிறது 

ஏற்றுக்மகொை்ைப்பட்ட  டவடிக்றககைின் மெயல்திறன் அல்லது 

குறறபொட்றட  திப்பிடுவேற்கு  திப்பீடு மிகவு ் பயனுை்ை கருவியொகு ் 

 ற்று ் எதிரக்ொல திருே்ேங்களுக்கொன நுண்ணறிறவ வழங்குகிறது.  

சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பின் முக்கிய த ொக்க ், சுற்றுெச்ூழல் 

பண்புக்கூறுகை்  ற்று ் மெயல்பொட்டுக் கட்டே்தில்  றடமுறறயில் உை்ை 

 ிறலற கை் ஆகியவற்றில் மபறப்பட்ட முடிவுகை் திட்டமிடல் கட்டே்தில் 

கணிப்புக்கு இணங்குவறே உறுதி மெய்வேொகு ். முடிவுகைின் மு ்றேய 

கணிப்பில் இரு ்து கணிெ ொன விலகல் ஏற்பட்டொல், கொரணேற்ே 

அறடயொை ் கொணவு ், தீரவ்ு  டவடிக்றககறை பரி ்துறரக்கவு ் இது 

அடிப்பறடே் ேரவொக அற கிறது. சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பு என்பது 

சுற்றுெச்ூழல் (பொதுகொப்பு) ெட்ட ், 1986 இன் கீழ் ெட்டப்பூரவ் விதிகளுக்கு 

இணங்குவது கட்டொய ொகு ், SEIAA-TN வழங்கிய சுற்றுெச்ூழல் அனு தி (EC) 

உே்ேரவுகைின் கீழ் கண்கொணிப்பு மேொடரப்ொன மேொடரப்ுறடய 

 ிப ்ேறனகை்  ற்று ் ேமிழ் ொடு  ொசுக் கட்டுப்பொட்டின் உே்ேரவின் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுை்ை  ிப ்ேறனகை் CTE/CTO வழங்கு ் தபொது தபொரட்ு. 

6.1 கண்காணிப்பு தபாறிமுதறயின் முதற 

சுற்றுெச்ூழல் த லொண்ற  திட்ட ் (EMP)மெயல்படுே்துேல்  ற்று ் 

குறிப்பிட்ட கொல கண்கொணிப்பு ஆகியறவ அ ்ே ்ே திட்ட ஆேரவொைரக்ைொல் 

த ற்மகொை்ைப்படு ். முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டே்ேொல் ஏற்படு ் பொதிப்புகறை 

கண்கொணிப்பேற்கொக ஒரு விரிவொன கண்கொணிப்பு மபொறிமுறற 

வகுக்கப்பட்டுை்ைது; தூசிறய அடக்குேல், ெே்ே ்  ற்று ் மவடிப்பு 

அதிரவ்ுகறை கட்டுப்படுே்துேல், இய ்திரங்கை்  ற்று ் வொகனங்கறை 

பரொ ரிே்ேல், சுரங்க வைொகே்தில் வீட்டு பரொ ரிப்பு, தேொட்ட ், சுற்றுெச்ூழல் 



 
 

 

203 | P a g e  

 

த லொண்ற  திட்டே்றே மெயல்படுே்துேல்  ற்று ் சுற்றுெச்ூழல் அனு தி 

 ிறலற கை் தபொன்ற சுற்றுெச்ூழல் பொதுகொப்பு  டவடிக்றககை் அ ்ே ்ே 

சுரங்க  ிரவ்ொகே்ேொல் கண்கொணிக்கப்படு ்.  றுபுற ், பசுற  பகுதி 

த  ்பொடு, சுற்றுெச்ூழல் ேர கண்கொணிப்பு தபொன்ற பகுதி அைவிலொன 

பொதுகொப்பு  டவடிக்றககறை மெயல்படுே்துவது, அவரக்ைின் சுரங்க 

 ிரவ்ொகே்திற்கு அறிக்றக மெய்யு ் மூே்ே  ிரவ்ொகியொல் 

த ற்மகொை்ைப்படுகிறது.  

முன்ம ொழியப்பட்ட குவொரியில் சுற்றுெச்ூழல் த லொண்ற  திட்ட ் 

(EMP)  ற்று ் பிற சுற்றுெச்ூழல் பொதுகொப்பு  டவடிக்றககறை 

மெயல்படுே்துவறே கண்கொணிக்க சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பு மெல் (EMC) 

அற க்கப்படு ். 

இ ்ே கலே்தின் மபொறுப்புகை்: 

❖  ொசு கட்டுப்பொட்டு  டவடிக்றககறை மெயல்படுே்துேல். 

❖ திட்டே்றே மெயல்படுே்துவறே கண்கொணிே்ேல். 

❖ தேொட்டே்திற்கு பி ்றேய பரொ ரிப்பு. 

❖ எடுக்கப்பட்ட  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு  டவடிக்றககைின் 

மெயல்திறறன ெரிபொரக்்க. 

❖ சுற்றுெச்ூழலுடன் மேொடரப்ுறடய பிற மெயல்பொடுகை். 

சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பு மெல் ேைே்தில் உை்ை அறனே்து 

கண்கொணிப்பு திட்டங்கறையு ் ஒருங்கிறணக்கு ்  ற்று ் இவ்வொறு 

உருவொக்கப்படு ் ேரவு மேொடர ்்து  ொ ில ஒழுங்குமுறற  ிறுவனங்களுக்கு 

இணக்க  ிறல அறிக்றககைொக வழங்கப்படு ். 

கண்கொணிக்கப்படு ் சுற்றுெச்ூழல் பண்புகைின்  ொதிரி  ற்று ் 

பகுப்பொய்வு அறிக்றக ஒவ்மவொரு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ஆேரவொைரொலு ் 

அறரயொண்டு  ற்று ் ஆண்டுக்கு ஒரு இறடமவைியில் ேமிழ் ொடு  ொசுக் 

கட்டுப்பொட்டு வொரியே்திற்கு (TNPCB) ெ ரப்்பிக்கப்படு ். அறரயொண்டு 

அறிக்றககை் சுற்றுெச்ூழல்  ற்று ் வன அற ெெ்க ், பிரொ ்திய அலுவலக ் 

 ற்று ் SEIAA-TN ஆகியவற்றிற்கு ் ெ ரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

  சுற்றுெச்ூழல் பண்புகைின்  ொதிரி  ற்று ் பகுப்பொய்வு  ே்திய  ொசுக் 

கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் (CPCB) / சுற்றுெச்ூழல், வன ்  ற்று ் கொல ிறல  ொற்ற 

அற ெெ்க ் (MoEF & CC) வழிகொட்டுேல்கைின்படி இருக்கு ். பட ் 6.1 
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படம் 6.1: முன்தமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 

விளக்கப்படம் 

* உே்தேெ திட்டங்கைில் சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பு பிரிவு உருவொக்கப்படு ் 

6.2 தணிப்பு நடவடிக்தககளின் அமலாக்க அட்டவதண 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டே்தின் மெயல்பொடுகைொல் சுற்றுெச்ூழலுக்கு 

ஏற்படு ் பொதிப்றபக் குறறக்கு ் வறகயில் அேத்ியொய ்-4 இல் 

முன்ம ொழியப்பட்ட ேணிப்பு  டவடிக்றககை் மெயல்படுேே்ப்படு ். ேணிப்பு 

 டவடிக்றககைின் அ லொக்க  அட்டவறண 6.1 இல் மகொடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

 

 

 

 

 

 

 

* அந்தந்த முன்தமாழியப்படட்து 

திட்ட ஆதரவாளர். 

அதமப்பின் ததலவர ்

சுரங்க தமலாண்தம நிதல 

சுரங்க த லொைர ்

சுரங்க தமற்பார்தவயாளர ்

சுரங்க துறண 
தள 

தமற்பார்தவயாளர் 

எ ்தபனல் ஆதலொெகர ்/ 

மவைி ஆய்வக ் NABL / 

MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது 

பகுதி நிதல 

சுற்றுெச்ூழல் அதிகொரி 

உதவியாளர் ததாட்டக்காரர் தண்ணீர ்ததளிப்பான் 

ஆபதரட்டர் 
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அட்டவதண 6.1 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 
தசயல்படுத்தல் அட்டவதண 

வ 
எண் 

பரிந்துதரகள் கால கட்டம் அட்டவதண 

1 

 ில சுற்றுெச்ூழல் 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்றககை் 

திட்டே்றே 

மெயல்படுே்துவேற்கு முன் 

திட்ட ் 
மேொடங்கிய 
உடதனதய 

2 

 ண் ேரக் 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்றககை் 

திட்டே்றே 

மெயல்படுே்துவேற்கு முன் 

திட்ட ் 

மேொடங்கிய 

உடதனதய 

3 

 ீர ்  ொசு 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்றககை் 

திட்டே்றே 

மெயல்படுே்துவேற்கு முன் 

 ற்று ் சுரங்க 

 டவடிக்றகயுடன் 

உடனடியொக 
 ற்று ் திட்ட 
முன்தனற்ற ் 

4 

கொற்று  ொசுக் 
கட்டுப்பொட்டு 
 டவடிக்றககை் 

திட்டே்றே 
மெயல்படுே்துவேற்கு முன் 
 ற்று ் சுரங்க 
 டவடிக்றகயுடன் 

உடனடியொக 
 ற்று ் திட்ட 
முன்தனற்ற ் 

5 

ஒலி  ொசுக் 
கட்டுப்பொட்டு 
 டவடிக்றககை் 

திட்டே்றே 
மெயல்படுே்துவேற்கு முன் 
 ற்று ் சுரங்க 
 டவடிக்றகயுடன் 

உடனடியொக 
 ற்று ் திட்ட 
முன்தனற்ற ் 

6 
சுற்றுெச்ூழல் 
சூழல் 

சுரங்க 
 டவடிக்றககளுடன் 
ஒவ்மவொரு ஆண்டு ் 
கட்ட ் வொரியொக 
மெயல்படுே்ேப்படு ் 

உடனடியொக 
 ற்று ் திட்ட 
முன்தனற்ற ் 

6.3 கண்காணிப்பு அட்டவதண மற்றும் அதிர்தவண் 

கடற கை்  ிறறதவற்றப்படுவறே கண்கொணிப்பு உறுதி மெய்யு ். இது 

ெட்டப்பூரவ் ேரங்களுக்கு எதிரொக அைவீடு மெய்வேற்கொக, மவைிதயற்றங்கை், 

உமிழ்வுகை்  ற்று ் கழிவுகைின் அைவுகை்  ற்று ் மெறிவுகை் தபொன்ற 

அைவீட்டுே் ேகவல்கைின் த ரடி அைவீடு  ற்று ் பதிவு வடிவே்றே 

எடுக்கலொ ். கண்கொணிப்பில் ெமூக-மபொருைொேொர மேொடரப்ு, உை்ளூர ்

மேொடரப்ு  டவடிக்றககை் அல்லது புகொரக்ைின்  திப்பீடு ஆகியறவ 

அடங்கு ். 

சுரங்க  டவடிக்றககைில் சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பு பின்வரு ொறு 

த ற்மகொை்ைப்படு ்: 

❖ கொற்றின் ேர ் 

❖  ீர ் ற்று ் கழிவு  ீர ்ேர ் 

❖ இறரெெ்ல் அைவுகை் 
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❖  ண்ணின் ேர ்  ற்று ் 

❖ பசுற  பகுதி த  ்பொடு 

கண்கொணிப்பு விவரங்கை் அட்டவறண 6.2 இல் விவரிக்கப்பட்டுை்ைன. 

அட்டவதண 6.2 முன்தமாழியப்பட்ட குவாரிக்கான 
முன்தமாழியப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவதண சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதிக்குப் பின் 

வ
.எ

ண்
 

V
எ

ண்
  

எ
ண்

சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகள் 
இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 
அளவு 

அதிர்தவண் 

1 கொற்று ேர ் 

2 இடங்கை் (1 

ற ய & 1 

இறடயக 

24  ணி 6  ொேங்களுக்கு 

ஒருமுறற 

பறக்கு ் தூசி, 

PM2.5, PM10, SO2 

 ற்று ் NOx. 

2 
வொனிறல 

ஆய்வு 

கொற்றின் ேரக் 

கண்கொணிப்பு & 

IMD இரண்டொ ் 

 ிறலே் ேரவு 

மேொடங்குவேற்
கு முன் சுரங்க 

ேைே்தில் 

 ணித ர
 ் / 

தினெரி 

மேொடரெ்ச்ியொ
ன ஆன்றலன் 

கண்கொணிப்பு 

கொற்றின் 

தவக ், 

கொற்றின் திறெ, 

மவப்ப ிறல, 

ஈரப்பே ் 

 ற்று ் 

 றழப்மபொழிவு 

3 

 ீர ்ேர 

கண்கொணிப்
பு 

2 இடங்கை் (1SW 

& 1 GW) 
- 

6  ொேங்களுக்கு 

ஒருமுறற 

IS:10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுறறகைி
ன் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்ட 

அைவுருக்கை் 

4  ீரியல் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகைில் 

சு ொர ்1 

கிதலொமீட்டர ்

மேொறலவில் 

உை்ை 

திற ்ேமவைி 
கிணறுகைில் 

 ீர ்ட்ட ் 

- 
6  ொேங்களுக்கு 

ஒருமுறற 

ேறர ட்டே்தின்  

கீழ் (bgl) ஆழ ் 

5 ெே்ே ் 

2 இடங்கை் (1 

ற ய & 1 

இறடயக) 

 ணித ர
 ் - 1  ொை் 

6  ொேங்களுக்கு 

ஒருமுறற 

இரைசச்ல் 

நிரல 

குரைந்தபட்சம் 

அதிகபட்சம் 

பகல் &  இைவு 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுை்ை 

குடியிருப்பில் 

(அறிக்றகயில்) 

– 

மவடிப்பு 

 டவடிக்றகயி
ன் தபொது 

உெெ் துகை் 

தவக ் 

7  ண் 

2 இடங்கை் 

(1ற ய & 1 

இறடயக 

– 

ஆறு 

 ொேங்களுக்கு 

ஒருமுறற 

உடல்  ற்று ் 

இரெொயன 

பண்புகை் 

8 பசுற  அரன் 
திட்டப் 

பகுதிக்குை் 
தினெரி  ொேொ ்திர பரொ ரிப்பு 

ஆேொர ்: கனி  சுரங்கே்திற்கொன றகதயட்டின் வழிகொட்டுேல், பிப்ரவரி 2010 
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6.4 சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்தம திட்ட பட்தெட் ஒதுக்கீடு 

சுற்றுெச்ூழல் பண்புகறை கண்கொணிப்பேற்கொன மெலவு, 

கண்கொணிக்கப்பட தவண்டிய அைவுரு, அதிரம்வண் மகொண்ட இடங்கறை 

 ொதிரி/கண்கொணிேே்ல்  ற்று ் ஒவ்மவொரு முன்ம ொழிவுக்கு ் எதிரொன 

மெலவு ஒதுக்கீடு ஆகியறவ அட்டவறண 6.3 இல் கொட்டப்பட்டுை்ைன. NABL / 

MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவைிப்புற ஆய்வகே்திற்கு கண்கொணிப்பு பணி 

அவுட்தெொரஸ்் மெய்யப்படு ்.  

அட்டவதண 6.3 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 
சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்ஜெட் 

 

 சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பு திட்டே்திற்கொன ஒவ்மவொரு 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டே்திற்கு ் ஆண்டுக்கு ரூ. 2,95,000/ 

 6.5 கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அறிக்தகயிடல் 

அட்டவதணகள்: 

கொற்றின் ேர ்,  ீரின் ேர ், இறரெெ்ல் அைவுகை்  ற்று ் பிற 

சுற்றுெச்ூழல் பண்புக்கூறுகை் பற்றிய கண்கொணிக்கப்படு ் ேரவு, 

தேறவயொன திருே்ே  டவடிக்றககறை எடுப்பேற்கொக குழு  ் சுரங்க 

த லொண்ற  ஒருங்கிறணப்பொைர ்  ற்று ் அ ்ே ்ே அற ப்பின் ேறலவர ்

ஆகிதயொரொல் அவ்வப்தபொது ஆய்வு மெய்யப்படு ். கண்கொணிப்புே் ேரவுகை் 

ேமிழ் ொடு  ொ ில  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியே்திட ் CTO  ிப ்ேறனகை் 

 ற்று ் சுற்றுெச்ூழல் ேணிக்றக அறிக்றககளுக்கு இணங்க ஒவ்மவொரு 

ஆண்டு ் MoEF & CC  ற்று ் அறரயொண்டு இணக்க கண்கொணிப்பு 

வ. எண்   அளவுரு மூலதன 
தசலவு 

ஆண்டுக்கான ததாடர ்
தசலவு 

1 கொற்று ேர ் - Rs 60,000/- 

2 வொனிறல ஆய்வு - Rs 15,000/- 

3  ீர ்ேர ் - Rs 20,000/- 

4  ீர ்  ிறல 
கண்கொணிப்பு 

 Rs 10,000/- 

5  ண்ணின் ேர ் - Rs 20,000/- 

6 ெே்ே ் ேர ் - Rs 10,000/- 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு - Rs 1,50,000/- 

8 பசுற  பகுதி - Rs 10,000/- 

 தமாத்தம் - Rs 2,95,000 /- 
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அறிக்றககை் MoEF & CC பிரொ ்திய அலுவலக ்  ற்று ் SEIAAக்கு 

ெ ரப்்பிக்கப்படு ். 

கொலமுறற அறிக்றககை் ெ ரப்்பிக்கப்பட தவண்டு ்:  

❖ MoEF & CC - அறரயொண்டு  ிறல அறிக்றக. 

❖ TNPCB - அறரயொண்டு  ிறல அறிக்றக. 

❖ புவியியல்  ற்று ் சுரங்கே் துறற: கொலொண்டு, அறரயொண்டு 

வருடொ ்திர அறிக்றககை். 

சுரங்க த லொைர ் / அ ்ே ்ே திட்டே்தின் முகவர ் ேவிர, கொலமுறற 

அறிக்றககறை ெ ரப்்பிப்பொர:்   

❖ சுரங்க பொதுகொப்பு இயக்குனர.் 

❖ மேொழிலொைர ்அ லொக்க அதிகொரி. 

❖ துறறயொல்  ிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுறறகைின்படி 

மவடிமபொருடக்றைக் கட்டுப்படுே்துபவர.் 
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அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.0 ப ாது 

திட்ட முன்மமொழிபவரொல் அடடயொளம் கொணப்பட்ட திட்ட ஆதரவொளர ்

மற்றும் ஒழுங்குமுடற ஆடணயத்தொல் அடடயொளம் கொணப்பட்ட திட்ட 

ஆதரவொளர ்படி பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் மெய்யப்பட்டன. மபொதுமக்கள் 

மற்றும் பிற பங்குதொரரக்ளொல் அடடயொளம் கொணப்பட்ட திட்ட ஆதரவொளர ்

மபொது விெொரடணக்குப் பிறகு இடணக்கப்படும்: 

❖ மபொது ஆலலொெடன 

❖ இடர ்மதிப்பீடு 

❖  லபரிடர ்லமலொண்டம திட்டம் 

❖ ஒட்டுமமொத்த தொக்க ஆய்வு 

❖ பிளொஸ்டிக் கழிவு லமலொண்டம 

❖ லகொவிட்-க்கு பிந்டதய சுகொதொர லமலொண்டம திட்டம் 

7.1 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான ப ாது ஆலலாசனன  

 திட்டத் தளத்திலலொ அல்லது அதன் திட்டத்திலலொ பரந்த அளவிலொன 

மபொதுமக்களின் பங்லகற்டப உறுதிமெய்யும் வடகயில், முடறயொக, 

லநரக்கட்டுப்பொடு மற்றும் மவளிப்படடயொன முடறயில் மபொது 

விெொரடணடய நடத்துவதற்கொக, சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீடு (EIA) மற்றும் 

சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டமத் திட்டம் (EMP)வடரவுகளுடன் விண்ணப்பம் 

தமிழ்நொடு மொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியதத்ின் (TNPCB) உறுப்பினர ்மெயலரிடம் 

ெமரப்்பிக்கப்படும். மொவட்டத்தில் உள்ள மநருக்கம் மற்றும் மபொது 

விெொரடண நடவடிக்டககளின் முடிவுகள் இறுதி சுற்றுெச்ூழல் தொக்க 

மதிப்பீடு (EIA) மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டமத் திட்டம் 

(EMP)அறிக்டககளில் விவரிக்கப்படும். 

7.2 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான இடர ்மதி ்பீடு  

2002 டிெம்பர ்31, 2002 லததியிட்ட சுற்றறிக்டக எண்.13 இன் படி, தன்பொத ்

சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநரகம் (DGMS) வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ்

மதிப்பீட்டு வழிகொட்டுதலின் அடிப்படடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கொன 

வழிமுடற அடமந்துள்ளது. DGMS இடர ் மதிப்பீட்டு மெயல்முடற லநொக்கம் 
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பணிெச்ூழலில் இருக்கும் மற்றும் ெொத்தியமொன அபொயங்கடளக் கண்டறிந்து, 

உடனடி கவனம் லதடவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிடம அளிப்பதற்கொக, 

அந்த அபொயங்களின் அபொய அளடவ மதிப்பிடுதல். லமலும், இந்த 

ஆபத்துக்களுக்குப் மபொறுப்பொன வழிமுடறகள் அடடயொளம் கொணப்பட்டு 

அவற்றின் கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்டககளும் துல்லியமொன மபொறுப்புகளுடன் 

பரிந்துடரக்கப்படுகின்றன. 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கொக DGMS, வழங்கிய உலலொக 

சுரங்கத்டத நிரவ்கிப்பதற்கொன தகுதிெ ் ெொன்றிதடழ டவதத்ிருக்கும் தகுதி 

வொய்ந்த சுரங்க லமலொளரின் வழிகொட்டுதலின் கீழ் முழு குவொரி 

நடவடிக்டகயும் லமற்மகொள்ளப்படும். இடர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகடளத ்

தடுப்பது மற்றும் அது நிகழொமல் தடுக்க லதடவயொன நடவடிக்டககடள 

எடுப்பது. 

 இந்த முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் மதொடரப்ுடடய 

மெயல்பொடுகள் மதொடரப்ொக மனித தூண்டுதலொல் ஏற்படும் அபொயங்களின் 

கொரணிகள் விரிவொன பகுப்பொய்வுடன் சுரங்கத்திற்கொன கொரணங்கள் 

மற்றும் கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்டககள் அட்டவடண 7.1 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவனை 7.1 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டம் இடர் மதி ்பீடு & 

கட்டு ் ாட்டு நடவடிக்னககள் 

வரி
னச 

எை் 

ஆ த்து 

காரைிகள் 

ஆ த்துக்கான 

காரைங்கள் 

கட்டு ் ாட்டு 

நடவடிக்னககள் 

1 மவடிமபொருடக்
ள் மற்றும் 

கனரக 

கொரணமொக 

விபத்துக்கள் 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

தவறொன 

டகயொளுதல் 

மற்றும் 

பொதுகொப்பற்ற 

பணி 
நடடமுடற 

சுரங்கெ ் ெட்டம், 1952, 

மமட்டொலிஃமபரஸ் 

டமன்ஸ் ஒழுங்குமுடற, 

1961 மற்றும் 

சுரங்கங்களின் அடனத்து 

பொதுகொப்பு 

முன்மனெெ்ரிக்டககள் 

மற்றும் விதிகள்  

அடனத்து சுரங்கத்தின் 

லபொதும் விதிகள், 1955 

கண்டிப்பொக 

பின்பற்றப்படும் 

மெயல்பொடுகள்;அருகிலுள்
ள குழு மதொழிற்பயிற்சி 
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டமயத்தில் உள்ள 

பயிற்சிக்கு 

மதொழிலொளரக்ள் 

அனுப்பப்படுவொரக்ள், 

அங்கீகரிக்கப்படொத 

நபரக்ளின் நுடழவு 

தடடமெய்யப்படும்;சுரங்க 

அலுவலக வளொகம் 

மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் 

தீயடணப்பு மற்றும் 

முதலுதவி 

ஏற்பொடுகள்;பொதுகொப்பு 

பூட், தடலக்கவெம், 

கண்ணொடி லபொன்ற 

அடனத்து பொதுகொப்பு 

உபகரணங்களின் 

ஏற்பொடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் 

கிடடக்கும் மற்றும் 

அவற்றின் 

பயன்பொட்டிற்கொன 

வழக்கமொன லெொதடன. 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

திட்டங்களின்படி குவொரி 
லவடல மெய்தல் மற்றும் 

சுரங்கத் திட்டங்கடள 

மதொடரந்்து புதுப்பித்தல்; 

முகங்கடள தினெரி 
அடிப்படடயில் சுத்தம் 

மெய்வது, அதிகப்படியொன 

அல்லது அடிபடுவடதத ்

தவிரப்்பதற்கொக தினமும் 

மெய்யப்பட லவண்டும்; 

மவடிமருந்துகடளக் 

டகயொளுதல், ெொரஜ்் 

மெய்தல் மற்றும் சுடுதல் 

ஆகியடவ சுரங்க 

லமலொளரின் 

லமற்பொரட்வயின் கீழ் 

மடட்ுலம திறடமயொன 

நபரக்ளொல் 

லமற்மகொள்ளப்படும்; 
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உற்பத்தியொளரின் 

வழிகொடட்ுதல்களின்படி 

அடனத்து சுரங்க 

உபகரணங்கடளயும் 

பரொமரித்தல் மற்றும் 

லெொதடன மெய்தல். 

2 துடளயிடுதல் முடறயற்ற 

மற்றும் 

பொதுகொப்பற்ற 

நடடமுடறகள் 

அழுத்தப்பட்ட 

கொற்றின் அதிக 

அழுத்தம் 

கொரணமொக, 

குழல்கடள 

மவடிக்கலொம் 

துரப்பண கம்பி 

உடடந்து 

லபொகலொம் 

❖ துடளயிடுதலுக்கொக 

நிறுவப்பட்ட 

பொதுகொப்பொன இயக்க 

முடற (SOP) 

கண்டிப்பொக 

பின்பற்றப்படும். 

❖ பயிற்சி மபற்ற 

ஆபலரட்டரக்ள் 

மடட்ுலம பணியில் 

அமரத்்தப்படுவொரக்ள். 

❖ பிளொஸ்டர ்/ பிளொஸ்டிங் 
ஃலபொரல்மன் அடனத்து 

இடங்கடளயும் 

முழுடமயொக ஆய்வு 

மெய்யும் வடர, 
துப்பொக்கிெ ் சூடு 

நடத்தப்பட்ட பகுதியில் 

எந்த துடளயிடுதலும் 

மதொடங்கப்படக்கூடொது. 

❖ ஒன்றின் லமல் ஒன்றொக 

இருக்கும் இடங்களில் 

உள்ள மபஞ்சுகளில் 

ஒலர லநரத்தில் 

துடளயிடுதல் 

லமற்மகொள்ளப்படக்கூ
டொது. 

❖ ஆபலரட்டர ்
டகலயட்டின்படி 

கம்ப்ரெர ்மற்றும் டிரில் 

உபகரணங்களில் 

உள்ள லதய்ந்து லபொன 

பொகங்கடள 

அவ்வப்லபொது தடுப்பு 

பரொமரிப்பு மற்றும் 

மொற்றுதல். 

❖ அடனத்து பயிற்சி 
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அலகுகளும் ஈரமொன 

துடளயிடுதலுடன் 

வழங்கப்பட லவண்டும், 

திறடமயொன லவடல 

நிடலயில் 

பரொமரிக்கப்பட 

லவண்டும். 

❖ ஆபலரட்டர ் அடனத்து 

தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு 

உபகரணங்கடளயும் 

தவறொமல் பயன்படுதத் 

லவண்டும். 

4 மவடித்தல் சிதறும் பொடற   

,தடர அதிரவ்ு, 

ெத்தம் மற்றும் 

தூசி. 

முடறயற்ற 

ெொரஜ்ிங், 

ஸ்மடம்மிங் & 

பிளொஸ்டிங்/ 

பிளொஸ்ட் 
ல ொல்கடள 
ஃடபனிங் 

மெய்தல் 

வொகனங்களின் 

இயக்கத்தொல் 

அதிரவ்ு 

❖ விதிமுடறகளின்படி 

ஒரு தொமதத்திற்கு 

அதிகபடெ் 

கட்டணதட்த 

கடட்ுப்படுத்துங்கள் 

மற்றும் உகந்த மவடிப்பு 

துடள வடிவத்தின் 

மூலம், அதிரவ்ுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட 

வரம்பிற்குள் 

கடட்ுப்படுத்தப்படும் 

மற்றும் மவடிப்பு 

பொதுகொப்பொக 

நடத்தப்படும். 

❖ ெொரஜ்ிங், ஸ்மடம்மிங் & 

பிளொஸ்டிங் / பிளொஸ்ட ்

ல ொல்ஸ் ஃடபரிங் 

ஆகியவற்றிற்கொன SOP, 

மெயல்பொட்டின் ஆரம்ப 

கட்டத்தின் லபொது 

மவடிக்கும் குழுவினர ்
பின்பற்றுவொரக்ள். 

❖ பகல் லநரத்தில் 

மடட்ுலம துப்பொக்கிெ ்

சூடு நடத்தப்படுகிறது. 

❖ எந்த ஒரு நொளில் ெொரஜ்் 

மெய்யப்பட்ட 

அடனத்து துடளகளும் 

அலத நொளில் 

சுடப்படும். 
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❖ ஆபத்து மண்டலம் 

மதளிவொக 

வடரயறுக்கப்படும் 

(சிவப்புக் மகொடிகள் 

மூலம்) 

5 லபொக்குவரத்து விபத்துக்கள் 

மற்றும் 

கொயங்களுக்கு 

பங்களிக்கும் 

அபொயங்கள் 

மற்றும் 

பொதுகொப்பற்ற 

லவடல 

மபொருள் 

ஓவரல்லொடிங் 

வொகனத்டத 

முந்திெ ்

மெல்லும் லபொது 

டிரக்டக 

இயக்குபவர ்
தனது 

அடறடய 

ஏற்றும்லபொது 

அடத விடட்ு 

மவளிலயறுகி
றொர ்

❖ லவடலடயத் 
மதொடங்கும் முன், 

ஓடட்ுநரக்ள் 

டிரக்/டிப்பரில் 

எண்மணய் (கள்), 

எரிமபொருள் மற்றும் நீர ்
நிடலகள், டயர ்
மபொதுத் தூய்டம 

மற்றும் பிலரக்குகள், 

ஸ்டீயரிங் அடமப்பு, 

ஆகியவற்டறப் 

பரிலெொதிப்பொரக்ள். 

❖ தொனொக இயக்கப்படும் 

ஆடிலயொ-விஷுவல் 

ரிவரச்ிங் அலொரம், 

ரியர ் வியூ மிரரக்ள், 

டெட் இண்டிலகட்டர ்
டலடக்ள் உள்ளிட்ட 

எெெ்ரிக்டக 

ெொதனங்கள் நல்ல 

நிடலயில் உள்ளன. 

❖ எந்த ஒரு 

அங்கீகரிக்கப்படொத 

நபடரயும் வொகனத்தில் 

ெவொரி மெய்ய 

அனுமதிக்கொதீரக்ள் 

அல்லது எந்த 

அங்கீகரிக்கப்படொத 

நபடரயும் வொகனத்டத 

இயக்க 

அனுமதிக்கொதீரக்ள். 

❖ அடனத்து 

மூடலகளிலும் 

குழிவொன 

கண்ணொடிகள் 

டவக்கப்பட லவண்டும் 

❖ அடனத்து 
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வொகனங்களிலும் 

ஒவ்மவொரு 

முடனயிலும் ஒரு 

ஸ்பொட்டருடன் ரிவரஸ்் 

 ொரன் 

மபொருத்தப்பட்டிருக்க 

லவண்டும் 

❖ வொகனத் திறனுக்கு 

ஏற்ப ஏற்றுதல் 

❖ ஆபலரட்டரட்கலயட்டி
ன்படி வொகனங்கடள 

அவ்வப்லபொது 

பரொமரித்தல் 

6 இயற்டக 

சீற்றங்கள் 

எதிரப்ொரொத 

ெம்பவங்கள் 

❖ மடழநீர ் மவள்ளத்தில் 

மூழ்குவடதத் தடுக்க 

தப்பிக்கும் வழிகள் 

ஏற்படுத்தப்படும் 

❖ தீடய அடணக்கும் 

கருவிகள் மற்றும் 

மணல் வொளிகள் 

7 டமன் 

மபஞ்சுகள் 

மற்றும் குழி 

ெொய்வு 

லதொல்வி 

ெொய்வு 

வடிவியல், 

புவியியல் 

அடமப்பு 

❖ இறுதி அல்லது 

அடனத்து குழி ெொய்வு 

60° கீலழ இருக்க 

லவண்டும் மற்றும் 

ஒவ்மவொரு மபஞ்ெ ்

உயரம் 5 மீஇருக்க 

லவண்டும். 

ஆதொரம்: FAE & EC ஆல் பகுப்பொய்வு மெய்யப்பட்டு முன்மமொழியப்பட்டது 

7.3 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான ல ரிடர ்லமலாை்னம திட்டம்  

நிலநடுக்கம், நிலெெ்ரிவு லபொன்ற இயற்டக லபரழிவுகள் கடந்த கொல 

வரலொற்றில் பதிவு மெய்யப்படவில்டல, ஏமனனில்  நில அதிரவ்ு மண்டலம் III 

இன் கீழ் வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி கடலில் இருந்து மவகு 

மதொடலவில் உள்ளதொல் கடும் மவள்ளம் மற்றும் சுனொமியொல் ஏற்படும் 

லபரழிடவ எதிரப்ொரக்்கவில்டல. 

 லபரிடர ் லமலொண்டமத் திட்டம், உயிர ் பொதுகொப்பு, சுற்றுெச்ூழடலப் 

பொதுகொத்தல், நிறுவன பொதுகொப்பு, உற்பத்திடய மறுசீரடமத்தல் மற்றும் 

கொப்புெ ்மெயல்பொடுகடள இலத முன்னுரிடம வரிடெயில் உறுதி மெய்வடத 

லநொக்கமொகக் மகொண்டுள்ளது. 
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அவசரநினல 

ஒருங்கினை ் ாளர் 

ஆதரவு குழு மீட்பு குழு         

தீயனை ்பு 

குழு 

 லபரிடர ் லமலொண்டம திட்டத்தின் லநொக்கம், சுரங்கம் மற்றும் 

மவளிப்புற லெடவகளின் ஒருங்கிடணந்த வளங்கடளப் பயன்படுதத்ி 

பின்வருவனவற்டற அடடவதொகும். 

❖ பொதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிெட்ெ. 

❖ மற்றவரக்டளப் பொதுகொதத்ல்; 

❖ மெொத்து மற்றும் சுற்றுெச்ூழலுக்கு ஏற்படும் லெததட்த குடறதத்ல்; 

❖ மதொடக்கத்தில் ெம்பவத்டதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் 

மகொண்டு வருதல்; 

❖ பொதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பொதுகொப்பொன மறுவொழ்வு; மற்றும் 

❖ அவெரநிடலக்கொன கொரணம் மற்றும் சூழ்நிடலகள் பற்றிய 

அடுத்தடுதத் விெொரடணக்கு மதொடரப்ுடடய பதிவுகள் மற்றும் 

உபகரணங்கடள பொதுகொத்தல். 

 ஒரு லபரிடர ்நடந்தொல், தடுப்பு நடவடிக்டககள் இருந்தலபொதிலும், கீலழ 

உள்ள விளக்கங்களின்படி லபரிடர ் லமலொண்டம மெய்யப்பட லவண்டும். 

அவெரகொல சூழ்நிடலகடளக் டகயொள்வதற்கொக முன்மமொழியப்பட்ட ஒரு 

அடமப்பு உள்ளது மற்றும் முக்கிய பணியொளரக்ள் மற்றும் அவரக்ளது 

குழுவினருக்கு இடடலயயொன ஒருங்கிடணப்பு படம்-7.1 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளது.  

      

 டம் 7.1 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான ல ரிடர் 
லமலாை்னம குழு அனம ்பு 
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அவெரநிடல அடமப்பு அவெர ஒருங்கிடணப்பொளரொல் 

வழிநடதத்ப்படும், அவர ்தகுதிவொய்ந்த சுரங்க லமலொளரொக   இருப்பொர.் 

அவர ் இல்லொத நிடலயில், சுரங்க லமலொளர ் வரும் வடர, சுரங்கத்தில் 

இருக்கும் மபரும்பொலொன மூத்தவரக்ள் அவெரகொல ஒருங்கிடணப்பொளரொக 

இருப்பொரக்ள். அவெரகொல சூழ்நிடலகடளக் கவனிப்பதற்கொக மூன்று 

குழுக்கள் இருக்கும் - தீயடணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மற்றும் ஆதரவுக் குழு. 

அணிகளின் முன்மமொழியப்பட்ட அடமப்பு மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது 

அட்டவடண 7.2.  

அட்டவனை 7.2 அவசர நினலக்கான முன்பமாழிய ் ட்ட 

குழுக்கள் 

 தவி தகுதி 

தீனய அனைக்கும் குழு 

குழுத் தடலவர/் அவெர 
ஒருங்கிடணப்பொளர ்(EC) 

சுரங்க லமலொளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்கத் தடலவர ்
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துடண 

மீட்பு குழு 

குழுத் தடலவர/் அவெர 
ஒருங்கிடணப்பொளர ்(EC) 

சுரங்க லமலொளர ்

குழு உறுப்பினர/் ெம்பவக் 

கட்டுப்பொட்டொளர ்(IC) 
சுற்றுெச்ூழல் அதிகொரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்கத் தடலவர ்
ஆதரவு குழு 

குழுத் தடலவர/் அவெர 
ஒருங்கிடணப்பொளர ்(EC) 

சுரங்க லமலொளர ்

உதவி குழு தடலவர ் சுற்றுெச்ூழல் அதிகொரி 
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துடண 

பொதுகொப்புக் குழுத் தடலவர/் 
அவெரகொல பொதுகொப்புக் 

கட்டுப்பொட்டொளர ்
சுரங்கத் தடலவர ்

சுரங்கம் மெயல்பொட்டுக்கு வந்ததும், பணியொளரக்ளின் மபயரக்ளுடன் 

லமலல உள்ள அட்டவடண தயொரிக்கப்பட்டு, அந்தந்த முன்மமொழியப்பட்ட 

குவொரிகளுக்கொன மதொழிலொளரக்ளுக்கு எளிதொகக் கிடடக்கும். சுரங்கம், 

தீயடணப்பு நிடலயம் மற்றும் அண்டட மதொழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் 

பல்லவறு துடறகடளக் கட்டுப்படுத்த, ஒரு மமொடபல் மதொடரப்ு மநட்மவொரக்் 

மற்றும் வயரம்லஸ் சுரங்க அவெரக் கட்டுப்பொட்டு அடறடய (MECR) 

இடணக்க லவண்டும். 
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7.3.1 அவசரக் குழுவின்  ாத்திரங்கள் மற்றும் ப ாறு ்புகள்  

(அ) அவசர ஒருங்கினை ் ாளர் (EC) 

 அவெரகொல ஒருங்கிடணப்பொளர ் தளத்தின் முழுடமயொன 

கட்டுப்பொட்டட ஏற்றுக்மகொள்வொர ்மற்றும் MECR இல் இருக்க லவண்டும்.  

(ஆ) சம் வக் கட்டு ் டுத்தி (IC) 

 ெம்பவக் கட்டுப்பொட்டொளர ் என்பது அவெரநிடலயின் இடத்திற்குெ ்

மென்று, அவெரநிடலடயக் கடக்க அல்லது கட்டுப்படுத்துவதற்கொன மெயல் 

திட்டத்டத லமற்பொரட்வயிடும் ஒரு நபரொக இருக்க லவண்டும். ஷிப்ட் 

லமற்பொரட்வயொளர ் அல்லது சுற்றுெச்ூழல் அதிகொரி ஐசியின் மபொறுப்டப 

ஏற்க லவண்டும்.  

(இ) பதாடர்பு மற்றும் ஆலலாசனனக் குழு 

 ஆலலொெடன மற்றும் தகவல் மதொடரப்ு குழுவில் சுரங்கத் துடறகளின் 

தடலவரக்ள் அதொவது சுரங்க லமலொளர ்இருக்க லவண்டும்.  

(ஈ) லரால் கால் ஒருங்கினை ் ாளர் 
 டமன் ஃலபொரல்மன் லரொல் கொல் ஒருங்கிடணப்பொளரொக இருப்பொர.் 

லரொல் கொல் ஒருங்கிடணப்பொளர ் லரொல் அடழப்டப நடத்துவொர ் மற்றும் 

சுரங்கப் பணியொளரக்டள ெட்டெடப இடத்திற்கு மவளிலயற்றுவொர.் 

கடடமயில் இருக்கும் அடனத்து பணியொளரக்ளுக்கும் கணக்கு டவப்பலத 

அவரது முக்கிய பணியொக இருக்கும்.  

(இ) லதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

 பயிற்சி மபற்ற பணியொளரக்ளின் மீட்புப் பணிடய லமற்மகொள்வதற்கு 

பயிற்சி மபற்ற மற்றும் ஆயுதம் ஏந்திய நபரக்ள் குழுவொக இருக்க லவண்டும். 

முதலுதவி மற்றும் தீடய அடணப்பதில் பயிற்சி மபற்றவரக்ள் லதடல் 

மற்றும் மீட்புக் குழுவில் லெரக்்கப்படுவொரக்ள்.  

(f) அவசரகால  ாதுகா ்பு கட்டு ் டுத்தி 

 அவெரகொல பொதுகொப்புக் கட்டுப்பொட்டொளர ் பிரதொன வொயில் 

அலுவலகத்தில் அடமந்துள்ள மூத்த பொதுகொப்பு நபரொக இருக்க லவண்டும் 

மற்றும் மவளிப்புற ஏமஜன்சிகடள வழிநடத்துகிறொர,் எ.கொ., தீயடணப்புப் 

படட, கொவல்துடற, மருத்துவர ்மற்றும் ஊடகவியலொளரக்ள் லபொன்றடவ. 
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7.3.2 அவசரக் கட்டு ் ாட்டு நனடமுனற 

அவெரகொலத்தின் ஆரம்பம், அடனத்து நிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு மபரிய 

தீ அல்லது மவடிப்பு அல்லது லதொண்டும் இயந்திரம் லபொது சுவர ் இடிந்து 

விழுவதன் மூலம் மதொடங்கும் மற்றும் பல்லவறு பொதுகொப்பு ெொதனங்கள் 

மற்றும் பணியில் இருக்கும் மெயல்பொட்டு ஊழியரக்ளொல் கண்டறியப்படும். 

பணியில் இருக்கும் ஊழியர ்ஒருவர ்இருந்தொல், அவர ் (அவருக்கு லபொதுமொன 

விவரம் மதரிவிக்கப்பட்ட தளத்தின் அவெர நடடமுடறயின்படி) அருகில் 

உள்ள அலொரம் அடழப்பு புள்ளிக்குெ ் மென்று, கண்ணொடிடய உடடத்து, 

அலொரங்கடளத் தூண்டுவொர.் விபத்து நடந்த இடம் மற்றும் தன்டம குறித்து 

அவெர கட்டுப்பொட்டு அடறக்கு மதரிவிக்கவும் அவர ்தன்னொல் முடிந்தவடர 

முயற்சி மெய்வொர.் 

❖ பணி அவெர நடடமுடறக்கு இணங்க, அவெரநிடலடய 

விளக்குவதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பின்வரும் முக்கிய 

நடவடிக்டககள் உடனடியொக நடடமபறும். 

❖ தீயடணப்பு வீரர ் தடலடமயில் தீயடணப்புக் குழுவினர ் தீ நுடர 

மடண்டரக்ள் மற்றும் லதடவயொன உபகரணங்களுடன் ெம்பவம் நடந்த 

இடத்திற்கு வருவொரக்ள். 

❖ அவெரகொல பொதுகொப்புக் கட்டுப்பொட்டொளர ் பிரதொன வொயில் 

அலுவலகத்தில் இருந்து தனது பணிடயத் மதொடங்குவொர.் 

❖ ெம்பவக் கட்டுப்பொட்டொளர ்அவெரகொல இடத்திற்கு விடரந்து மென்று 

மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அவெரநிடலடயக் டகயொளத ்

மதொடங்குவொர.் 

❖ தளத்தின் முதன்டமக் கட்டுப்பொட்டொளர ் தனது ஆலலொெடன மற்றும் 

தகவல் மதொடரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு வந்து 

தளத்தின் முழுடமயொன கட்டுப்பொட்டட ஏற்றுக்மகொள்வொர.் 

❖ அவர ்ெம்பவக் கட்டுப்பொட்டொளரிடமிருந்து மதொடரந்்து தகவல்கடளப் 

மபறுவொர ்மற்றும் இதற்கொன முடிவுகடள மற்றும் வழிகொட்டுதல்கடள 

வழங்குவொர:் 

❖ ெம்பவக் கட்டுப்படுத்தி 

❖  சுரங்க கட்டுப்பொட்டு அடறகள 

❖ அவெர பொதுகொப்பு கட்டுப்படுத்தி 
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7.3.3 முன்பமாழிய ் ட்ட தீனய அனைக்கும் கருவிகள் 

சுரங்கத்தில் உள்ள மூலலொபொய இடங்களில் பின்வரும் வடகயொன 

தீடய அடணக்கும் கருவிகள் முன்மமொழியப்பட்டுள்ளன. 

7.3 பவவ்லவறு இடங்களில் தீனய அனைக்கும் கருவிகள்  

இடம் தீனய அனைக்கும் வனக 

மின் உபகரணங்கள் CO2 வடக, நுடர வடக, உலர ்இரெொயன தூள் வடக 

எரிமபொருள் லெமிப்பு 

பகுதி 

CO2 வடக, நுடர வடக, உலர ்இரெொயன தூள் வடக, 

மணல் வொளி 

அலுவலக பகுதி உலர ்இரெொயன வடக, நுடர வடக 

7.3.4 அலாரம் அனம ்பு 

டெட் கன்ட்லரொலர,் தீயடணப்புக் குழுவிடமிருந்து லபரிடர ்

மெய்திடயப் மபறும்லபொது, சுரங்கக் கட்டுப்பொட்டு அடற உதவியொளர ் 5 

நிமிடங்களுக்கு டெரன் ஒலி எழுப்புவொர.் 

மபொது முகவரி அடமப்பு மூலம் லபரிடர ் மெய்திடய ஒளிபரப்ப 

ெம்பவக் கட்டுப்பொட்டொளர ் ஏற்பொடு மெய்வொர.் ெம்பவக் 

கட்டுப்பொட்டொளரிடமிருந்து "எமரம்ஜன்சி ஓவர"் என்ற மெய்திடயப் 

மபற்றவுடன், அவெரகொல கட்டுப்பொட்டு அடற உதவியொளர ்2 நிமிடங்களுக்கு 

லநரொக அலொரதட்த ஒலிப்பதன் மூலம் "அடனத்து மதளிவொன சிக்னடலயும்" 

வழங்குவொர.் 

பீதி அல்லது தவறொன புரிதடலத் தவிரக்்க அலொரம் அடமப்பின் 

அம்ெங்கள் அடனவருக்கும் விளக்கப்படும்.  

❖ லபரழிவு. ஆபத்து / லபரழிவுகடளத் தடுக்க அல்லது கவனிப்பதற்கொக, 

பின்வரும் கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்டககள் ஏலதனும் 

எடுக்கப்பட்டிருந்தொல். 

❖ சுரங்க அலுவலக வளொகம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயடணப்பு 

மற்றும் முதலுதவி ஏற்பொடுகள் மெய்யப்பட்டுள்ளன. 

❖ பொதுகொப்பு பூட,் தடலக்கவெம், கண்ணொடி, தூசி முகமூடிகள், கொது 

லபொன்ற அடனத்து பொதுகொப்பு உபகரணங்களின் ஏற்பொடுகள்  

❖ பிளக்குகள் மற்றும் கொது மஃப்ஸ் லபொன்றடவ ஊழியரக்ளுக்குக் 

கிடடக்கப்மபறுகின்றன மற்றும் வழக்கமொன கண்கொணிப்பின் மூலம் 

அவற்றின் பயன்பொடு கண்டிப்பொக கடடபிடிக்கப்படுகிறது. 
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❖ அபொயகரமொன வளொகங்களில் பணிபுரியும் அடனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் பயிற்சி மற்றும் புத்தொக்க படிப்புகள். 

❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி சுரங்க  லவடல மற்றும் சுரங்கத ்

திட்டங்கடளத் மதொடரந்்து புதுப்பித்தல். 

❖ சுரங்க  முகங்கடள சுத்தம் மெய்வது மதொடரந்்து மெய்யப்படுகிறது. 

❖ மவடிமருந்துகடளக் டகயொளுதல், ெொரஜ்் மெய்தல் மற்றும் மவடிக்கெ ்

மெய்தல் ஆகியடவ SOP-ஐப் பின்பற்றும் தகுதி வொய்ந்த நபரக்ளொல் 

மட்டுலம லமற்மகொள்ளப்படுகின்றன. 

❖ சுரங்கப் பள்ளத்தில் லமற்பரப்பு நீர ் வருவடதத் தவிரக்்க மடல 

வடிகொல் மற்றும் மண் கட்டுகடள ெரிபொரத்்து மதொடரந்்து 

பரொமரித்தல். 

❖ குறிப்பொக மடழக்கொலங்களில் அவெர பம்பிங் மெய்ய லபொதுமொன 

அளவு டீெல் மகொண்ட மஜனலரட்டர ் மெட்களுடன் கூடிய அதிக திறன் 

மகொண்ட கொத்திருப்பு பம்புகடள வழங்குதல். 

❖ ஒலி சிக்னலுக்கொக மவடிக்கும் லபொது மவடிக்கும் டெரன் 

பயன்படுதத்ப்படுகிறது. 

❖ மவடிப்பதற்கு முன் மற்றும் மவடித்த பிறகு, சிவப்பு மற்றும் பெட்ெ 

மகொடிகள் கொட்சி ெமிக்டஞகளொக கொட்டப்படும். 

❖ மவடிப்பு லநரம் மற்றும் அத்துமீறி நுடழயக் கூடொது என்படதக் 

குறிக்கும் எெெ்ரிக்டக அறிவிப்புப் பலடககள் முக்கிய இடங்களில் 

டவக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ உற்பத்தியொளரின் வழிகொட்டுதல்களின்படி அடனத்து சுரங்க 

உபகரணங்களின் வழக்கமொன பரொமரிப்பு மற்றும் லெொதடன 

லமற்மகொள்ளப்பட்டது. 

7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்க ஆய்வு 

இந்த சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீடு (EIA) மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் 

லமலொண்டமத் திட்டம் (EMP)அறிக்டகடயத் தயொரிப்பதற்கொக பின்வரும் 

முன்மமொழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனலவ உள்ள குவொரிகள் அடடயொளம் 

கொணப்பட்டு ஆய்வு மெய்யப்பட்டு அட்டவடண 7.4 இல் எளிதொகப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும். அவற்றின் முக்கிய அம்ெங்கள் 

அட்டவடணகள் 7.5-7.9 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவனை 7.4 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 
 ட்டியல் 

முன்மமொழியப்பட்ட குவொரிகள் 

குறியீ
டு 

உரிடமயொளரின் 
மபயர ்

S.F. No அளவு 
(எக்லட
ர)் 

நிடல 

P1 ஆர.் சூரய்ொ, 
த/மப ரொமெொமி, 

ஆரல்கஜி வளொகம், 

ரலமஷ் நகர,் 
2வது குறுக்குத் மதரு, 

லமற்கு தொம்பரம், 

மென்டன - 600 045. 

718,720 2.10.50 Lr.எண் மூலம் 
மபறப்பட்ட ToR. 

SEIAA-

TN/F.No.8695/SEAC/T

oR-1047/2022 

லததி:31.01.2022 

  மமொதத்ம் 2.10.50  

தற்லபொதுள்ள குவொரிகள் 

குறியீ
டு 

உரிடமயொளரின் 
மபயர ்

S.F. No. அளவு 
(எக்லட
ர)் 

நிடல 

E1 ஏ.ஆலரொன் ெொமுலவல் 

த/மப.ஆலரொக்கியநொ
தன், 

எண்.15, லெஷொ நகர,் 
பூவிரந்்தவல்லி, 

மென்டன - 56. 

176/6A,6B,7A, 

7B,7C,9A,9B 

1.83.50 17.09.2018 to 

16.09.2023 

E2 எம்.சுதரெ்ன் 

Pl. எண். 37, பொரவ்தி 
நகர,் 3வது மதரு, 

மொடம்பொக்கம், 

மென்டன - 126. 

178/1B2,1C1,1C2, 

1D1,1D2, 

1D4,181/1C1,1C2,

1G1 

3.25.00 17.09.2018 to 

16.09.2023 

E3 லக.திருமடல 

த/மப. கண்டணயன், 

எண்.52, பிள்டளயொர ்
லகொவில் மதரு, 

எம்ஜிஆர ்நகர,் 
குன்றத்தூர,் 
மென்டன-69. 

174/1A1,175/2 1.50.00 28.07.2016  

27.07.2021 

   6.58.50  

 பமாத்த கிளஸ்டர் அளவு  8.69.0 

 

ஆதாரம்:  AD கடிதம் – Rc.No.576/Q3/2019, லததி: 23.11.2020 

 

குறி ்பு: குழுமம் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின்படி 

கணக்கிடப்படுகிறது – S.O. 2269 (இ) லததி: 01.07.2016. 
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அட்டவனை 7.5 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தின் முக்கிய 

அம்சங்கள்  

குவொரியின் மபயர ்
திரு. R.சூர்யா- சாதாரை கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரி. 
வடரபடத்தொள். 57 P/10 

திட்ட தள டமயத்தின் 

புவியியல் ஒருங்கிடணப்பு 

அட்ெலரடக: 12°43'51.29"N, தீரக்்கலரடக: 

79°43'32.67"E 

மிக உயரந்்த உயரம்                 74 மீ ெரொெரி கடல் மட்டத்திலிருந்து லமல் 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமொழியப்பட்ட ஆழம் 

முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கு 20மீ BGL (3மீ கிரொவல் + 

17மீ ெொதொரண கல்) 

புவியியல் வளங்கள் 

ெொதொரண கல் 

(கன மீட்டர)் 
கிரொவல்  (கன மீட்டர)் 

3,57,510 63,090 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 

ெொதொரண கல் 

(கன மீட்டர)் 
கிரொவல்  (கன மீட்டர)் 

1,61,587 

46,548 5 ஆண்டுகளுக்கு உற்பத்தி (TR 

படி) 
                 1,61,587 

தற்லபொதுள்ள குழி அளவு இல்டல 

இறுதி குழி பரிமொணம் 216மீ (L) x 81 மீ (W) x 20மீ (D) 

சுற்றுவட்டொரப் பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 
40-45 மீ தடரமட்டதத்ின் கீழ் 

சுரங்க முடற 

ஓப்பன்கொஸ்ட் இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க 

முடற, துடளயிடுதல் மற்றும் மவடிதத்ல் 

ஆகியவற்டற உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

குத்தடக பகுதி மதன்லமற்கு லநொக்கி 

மமன்டமயொன ெொய்வுடன் கிட்டத்தட்ட மவற்று 

நிலப்பரப்டபக் கொட்டுகிறது. இப்பகுதியின் 

ெரொெரி உயரம் ெரொெரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 74மீ. 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமொழியப்பட்டன 

ஜொக் ல மர ் 3 

கம்ப்ரெர ் 1  

ரொக் பிலரக்கருடன் ட ட்ரொலிக் 

லதொண்டும் இயந்திரம் 
1  

டிப்பரக்ள் 2 

மவடிக்கும் முடற 

ெொதொரண கல் மற்றும் கிரொவல்கடள 

அகற்றுவதற்கு ஆழமற்ற துடளகடள 

உள்ளடக்கிய கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்கும் 

முடற பயன்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

உத்லதெ மனிதவள 24 நபரக்ள் 
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வரிடெப்படுதத்ல் 

திட்ட மெலவு ரூ.57,80,600/- 

CER மெலவு @ திட்டெ ்மெலவில் 

2% 
ரூ. 1,15,612/- 

ஏரிகள்/நீரத்்லதக்கங்கள்/ 

அடணகள் / ஓடடகள் / 

ஆறுகள் 

ஏரி 0.84 வடக்கு 

சுருட்டல் ஏரி 0.93 வடக்கு 

ஏரி 1.03 வடலமற்கு 

சீதளபொக்கம் ஏரி 0.93 கிழக்கு 

சின்ன ஏலெல்ெரி ஏரி 2.17 

மதன்லமற்கு 

மொமண்டூர ்குளம் 6.60 வடலமற்கு 

மெய்யொறு ஆறு 3.18 

மதன்கிழக்கு 

பசுடம பகுதி வளரெ்ச்ி திட்டம் 

10640மீ2 பரப்பளவில் 7.5 மீ, 10மீ மற்றும் 50மீ 

பொதுகொப்பு மண்டலங்களில் 1182 மரங்கள் 

நடப்படும். 

முன்மமொழியப்பட்ட நீர ்லதடவ 5.125 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 
சுருட்டல் -1.0கி.மீ- வடகிழக்கு 

சின்ன ஏலெல்ெரி 1.7கிமீ- மதன்லமற்கு 

ஆதொரம்:  

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 

அட்டவனை 7.6 தற்ல ாதுள்ள குவாரியின் முக்கிய அம்சங்கள் –E1 

தற்லபொதுள்ள குவொரியின் முக்கிய அம்ெங்கள் – E1 

குவொரியின் மபயர ்
திரு.A.ஆலரொன் ெொமுலவல், ெொதொரண கல் மற்றும் 

கிரொவல் குவொரி 
வடரபடத்தொள் 57 P/10 

இடடலய அட்ெலரடக 12°43'46.58''N முதல் 12°43'52.64''N வடர 
இடடலய தீரக்்கலரடக 79°43'15.17''E முதல் 79°43'21.32''E வடர 
மமொதத் உற்பத்தி (ROM) ெொதொரண கல் மற்றும் கிரொவல் மீ3 - 1,47,625 மீ3 

இறுதி குழி பரிமொணம் 168மீ (L) * 109 மீ (W) * 35 மீ (D) 

சுரங்க முடற 

ஓப்பன்கொஸ்ட் இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க 

முடற துடளயிடுதல் மற்றும் மவடிதத்ல் 

ஆகியவற்டற உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமொழியப்பட்டன 

ஜொக் ல மர ் 4 

கம்ப்ரெர ் 2  

ட ட்ரொலிக் லதொண்டும் 

இயந்திரம் 
1  

டிப்பரக்ள் 4 
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மவடிக்கும் முடற 

ஷொட் ல ொல் டிரில்லிங் மூலம் 

கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட பிளொஸ்டிங் முடற மற்றும் 25 

மிமீ ஸ்லரி மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் 

ஆகியடவ ெொதொரண கல்டல அகற்றுவதற்கும் 

மவற்றி மபறுவதற்கும் உடடக்க மற்றும் ஹீவிங் 

விடளடவப் பயன்படுதத் 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. ஆழமொன துடளயிடல் 

முன்மமொழியப்படவில்டல. 

உத்லதெ மனிதவள 

வரிடெப்படுதத்ல் 
20 நபரக்ள் 

திட்ட மெலவு 61.67 லட்ெம் 

CER மெலவு @ திட்டெ ்

மெலவில் 2% 
ரூ.1,23,340/- 

ஆதொரம்: படிவம் 1M 

அட்டவனை 7.7தற்ல ாதுள்ள குவாரியின் முக்கிய அம்சங்கள் –E2 

தற்லபொதுள்ள குவொரியின் முக்கிய அம்ெங்கள் – E2 

குவொரியின் மபயர ் திரு.M.சுதரெ்ன்,ெொதொரண கல் மற்றும் கிரொவல் 

குவொரி 
வடரபடத்தொள் 57 P/10 

இடடலய அட்ெலரடக 12°43'51.14''N முதல் 12°43'57.08''N வடர 
இடடலய தீரக்்கலரடக 79°43'07.34''E முதல் 79°43'16.63''E வடர 
மமொதத் உற்பத்தி (ROM) ெொதொரண கல் மற்றும் கிரொவல் மீ3 - 3,65,310 மீ3 

இறுதி குழி பரிமொணம் 208மீ (L) *155மீ (W) * 35 மீ (D) 

சுரங்க முடற 

ஓப்பன்கொஸ்ட் இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க 

முடற துடளயிடுதல் மற்றும் மவடிதத்ல் 

ஆகியவற்டற உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமொழியப்பட்டன 

ஜொக் ல மர ் 6  

கம்ப்ரெர ் 3 

ட ட்ரொலிக் லதொண்டும் 

இயந்திரம் 
                     1  

டிப்பரக்ள் 6  

மவடிக்கும் முடற 

ஷொட் ல ொல் டிரில்லிங் மூலம் 

கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட பிளொஸ்டிங் முடற மற்றும் 25 

மிமீ ஸ்லரி மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் 

ஆகியடவ ெொதொரண கல்டல அகற்றுவதற்கும் 

மவற்றி மபறுவதற்கும் உடடக்க மற்றும் ஹீவிங் 

விடளடவப் பயன்படுதத் 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. ஆழமொன துடளயிடல் 

முன்மமொழியப்படவில்டல. 

உத்லதெ மனிதவள 

வரிடெப்படுதத்ல் 
25 நபரக்ள் 

திட்ட மெலவு 78.72 லட்ெம் 

CER மெலவு @ திட்டெ ் ரூ.1,57,440/- 
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மெலவில் 2% 

  

ஆதொரம்: சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி அறிவிப்பு 

அட்டவனை 7.8 தற்ல ாதுள்ள குவாரியின் முக்கிய அம்சங்கள் –E3 

தற்லபொதுள்ள குவொரியின் முக்கிய அம்ெங்கள் – E3 

குவொரியின் மபயர ் திரு. K.. திருமடல, ெொதொரண கல் மற்றும் கிரொவல் 

குவொரி 
வடரபடத்தொள் 57 P/10 

இடடலய அட்ெலரடக   12°44'08.63"N முதல் 12°44'18.71"N வடர 
இடடலய தீரக்்கலரடக 79°42'16.36"E முதல் 79°42'21.37"E வடர 

மமொதத் உற்பத்தி (ROM) 
ெொதொரண கல் மற்றும் கிரொவல் மீ3 

64,301 மீ3 

இறுதி குழி பரிமொணம் 150மீ (L) * 100மீ (W) * 27மீ (D) 

சுரங்க முடற 

ஓப்பன்கொஸ்ட் இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க 

முடற துடளயிடுதல் மற்றும் மவடிதத்ல் 

ஆகியவற்டற உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமொழியப்பட்டன 

ஜொக் ல மர ் 2  

கம்ப்ரெர ் 1 

ட ட்ரொலிக் லதொண்டும் 

இயந்திரம் 
1  

டிப்பரக்ள் 2  

மவடிக்கும் முடற 

ஷொட் ல ொல் டிரில்லிங் மூலம் 

கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட பிளொஸ்டிங் முடற மற்றும் 25 

மிமீ ஸ்லரி மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் 

ஆகியடவ ெொதொரண கல்டல அகற்றுவதற்கும் 

மவற்றி மபறுவதற்கும் உடடக்க மற்றும் ஹீவிங் 

விடளடவப் பயன்படுதத் 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. ஆழமொன துடளயிடல் 

முன்மமொழியப்படவில்டல. 

உத்லதெ மனிதவள 

வரிடெப்படுதத்ல் 
11 நபரக்ள் 

திட்ட மெலவு 60.4 லட்ெம் 

CER மெலவு @ திட்டெ ்

மெலவில் 2% 
ரூ.1,20,800 /-- 

ஆதொரம்: சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி அறிவிப்பு 

குழுமத்திற்குள்  உள்ள அடனத்து குவொரிகளிலும் (முன்மமொழியப்பட்ட 
மற்றும் ஏற்கனலவ உள்ள) துடளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் 
லதொண்டும் இயந்திரம் மற்றும் லபொக்குவரத்து நடவடிக்டககள் கொரணமொக 
ஒட்டுமமொத்த தொக்கம் முக்கியமொக எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது மற்றும் 
மவடிப்பினொல் ஏற்படும் கொற்று மற்றும் இடரெெ்ல் சூழல் மற்றும் நில 
அதிரவ்ுகளில் மபரும் பொதிப்பு ஏற்படும். 
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7.4.1 காற்று சூழல் 

 குழுமத்திற்குள் சுரங்கத்தின் ஒட்டுபமாத்த சுனமனய 

கைக்கிடுவது அட்டவனை 12 இல் காட்ட ் ட்டுள்ளது. 

அட்டவனை 7.9 சாதாரை கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற் த்தி சுனம 

குவாரி 

ஐந்தாண்டு 

திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்பத்தி 

மீ3 இல் 

ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி 

ஒரு நாள் 

உற்பத்தியில் மீ3 

ஒரு நாளளக்கு 

லாரி 
சுளைகளின் 

எண்ணிக்ளக 

P1 1,61,587 32,317 108 18 

E1 1,47,625 29,525 98 16 

E2 3,65,310 73,062 243 41 

E3         64,301 12,860 43 7 

மைாத்தை் 7,38,823 1,47,764 492 82 

அட்டவனை 7.10 கிராவல்ளின் ஒட்டுபமாத்த உற் த்தி சுனம 

குவாரி 

இரண்டு 

ஆண்டு திட்ட 

காலத்தில் 

உற்பத்தி 

மீ3 இல் 

ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி 

ஒரு நாள் 

உற்பத்தி 

மீ3 இல் 

ஒரு நாளளக்கு 

லாரி 
சுளைகளின் 

எண்ணிக்ளக 

P1 46,548 23,274 78 13 

மைாத்தை் 46458 23,274 78 13 

  முன்மமொழியப்பட்ட குவொரிகடளக் கருத்தில் மகொண்டு ஒட்டுமமொத்த 

அடிப்படடயில், ெொதொரண கல்லின் ஒட்டுமமொத்த உற்பத்தி நொமளொன்றுக்கு 

108 மீ3 ஆகும், மகொதத்ிலிருந்து ஒரு நொடளக்கு 18 ட்ரிப் ெொதொரண கல் திறன் 

மகொண்டது. 

குறிப்பு: 

       ஒரு நொடளக்கு ெொதொரண கல்லின் உற்பத்தியொனது 5 வருட குத்தடக 

கொலத்திற்கும், கிரொவல் உற்பத்திக்கு P1 க்கு 2 வருடங்கள், என 

கணக்கிடப்படுகிறது. முன்மமொழியப்பட்ட குவொரிகளில் இருந்து ஒரு 

நொடளக்கு 13 டிரிப் கிரொவல் உற்பத்தி திறன் மகொண்ட கிரொவல் உற்பத்தி  

78மீ3 ஆகும். லமலும் தற்லபொதுள்ள குவொரிகளின் சுடம குழுமம் தற்லபொதுள்ள 

சூழலின் கீழ் உள்ளது. லமற்கூறிய உற்பத்தி அளவுகளின் அடிப்படடயில், 4 
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சுரங்கங்களிலும் பல்லவறு மெயல்பொடுகளொல் மவளிலயற்றப்படும் 

உமிழ்வுகள், தடர தயொரிப்பு, லதொண்டும் இயந்திரம், தொது டகயொளுதல் 

மற்றும் லபொக்குவரத்து லபொன்ற பல்லவறு மெயல்பொடுகடள உள்ளடக்கியது. 

சுரங்க AP-42க்கொன USEPA-Emission Estimation Technique Manual அடிப்படடயில் 

இந்த நடவடிக்டககள் முடறயொக பகுப்பொய்வு மெய்யப்பட்டு, 

வளிமண்டலத்தில் ெொத்தியமொன உமிழ்வுகடள வரவடழத்து மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வுகள் அட்டவடண 7.14 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவனை 7.11 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளில் 

இருந்து உமிழ்வு மதி ்பீடு 

P1 க்கான உமிழ்வு மதி ்பீடு 

பசயல் ா
டு 

மாசு டுத்து
ம் 

கைக்கிட ் ட்
ட மதி ்பு (g/s) 

குத்த
னக 

 குதி மீ2 

கைக்கிட ் ட்
ட மதி ்பு 

(g/s/m2) 

மமொதத்ம் 

சுரங்கம் 

PM2.5 
0.02537749 

21050 1.20558E-06 

மமொதத்ம் 

சுரங்கம் 

PM10 
1.31962947 

21050 6.26902E-05 

மமொதத்ம் 

சுரங்கம் 

SO2 
0.078101145 

21050 3.71027E-06 

மமொதத்ம் 

சுரங்கம் 

NOX 
0.011801514 

21050 5.60642E-07 

 

குவாரி "E1"க்கான உமிழ்வு மதி ்பீடு 

பசயல் ா
டு 

மாசு டுத்து
ம் 

கைக்கிட ் ட்
ட மதி ்பு (g/s) 

குத்த
னக 

 குதி மீ2 

கைக்கிட ் ட்
ட மதி ்பு 

(g/s/m2) 

மமொதத்ம் 

சுரங்கம் 

 

PM 2.5 0.036906285 18350 2.01124E-06 

PM10 1.118372266 18350 6.09467E-05 

SO2 0.053206129 18350 2.89952E-06 

NOX 0.011141108 18350 6.07145E-07 

குவாரி "E2"க்கான உமிழ்வு மதி ்பீடு 

பசயல் ா
டு 

மாசு டுத்து
ம் 

கைக்கிட ் ட்
ட மதி ்பு (g/s) 

குத்த
னக 

 குதி மீ2 

கைக்கிட ் ட்
ட மதி ்பு 

(g/s/m2) 

மமொதத்ம் 

சுரங்கம் 

 

PM2.5 0.04138109 32500 1.27326E-06 

PM10 1.253972416 32500 3.85838E-05 

SO2 0.053206129 32500 2.89952E-06 

NOX 0.011141108 32500 6.07145E-07 
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குவாரி "E3"க்கான உமிழ்வு மதி ்பீடு 

பசயல் ா
டு 

மாசு டுத்து
ம் 

கைக்கிட ் ட்
ட மதி ்பு (g/s) 

குத்த
னக 

 குதி மீ2 

கைக்கிட ் ட்
ட மதி ்பு 

(g/s/m2) 

மமொதத்ம் 

சுரங்கம் 

 

PM2.5 0.035446341 15000 2.36309E-06 

PM10 1.074131541 15000 7.16088E-05 

SO2 0.023676071 15000 1.5784E-06 

NOX 0.010403813 15000 6.93588E-07 

ஆதொரம்: கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்டககளுடன் உமிழ்வு கணக்கீடுகள் 

அட்டவனை 7.12 குழுமத்திற்குள் அதிகரிக்கும் & வினளவு GLC 

முன்மைாழியப்பட்ட திட்டத்தில் இருந்து அதிகரிக்குை் தளர ைட்ட 

மெறிவு-P1 

மாசு டுத்திகள் 

சராசரி 
அடி ் னட 

மதி ்பு 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதி ்பு 

(μg/m3) 

பமாத்த மதி ்பு (μg/m3) 

PM2.5 19.64 10 29.64 

PM10 41.48 30 71.48 

SO2 6.38 6 12.38 

NOX 18.85 2 20.85 

திட்ட ்  குதி-E1 இலிருந்து அதிகரிக்குை் தளர ைட்ட மெறிவு 

PM2.5 20.4 10 30.4 

PM10 41.21 39.1 80.31 

SO2 8.4 10 18.4 

NOX 20.31 5 25.31 

திட்ட ்  குதி-E2 இலிருந்து அதிகரிக்குை் தளர ைட்ட மெறிவு 

PM2.5 21.20 11 32.2 

PM10 41.48 33 74.48 

SO2 7.9 6 13.9 

NOX 18.85 5 23.85 
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திட்ட ்  குதி-E3 இலிருந்து அதிகரிக்குை் தளர ைட்ட மெறிவு 

PM2.5 21.54 11.8 33.34 

PM10 43.62 40.2 83.82 

SO2 7.8 5 12.8 

NOX 21.4 8 29.4 

NOX 21.54 11.8 33.34 

7.4.2 இனரசச்ல் சூழல் 

ஒலி மொசுபொடு முக்கியமொக துடளயிடுதல் மற்றும் மவடிதத்ல் மற்றும் 

டிரக்குகள் மற்றும் HEMM லபொன்ற மெயல்பொடுகளொல் ஏற்படுகிறது. 

மவடிதத்ல் மற்றும் கம்ப்ரெர ் மெயல்பொடு (துடளயிடுதல்) மற்றும் 

லபொக்குவரத்து நடவடிக்டககள் ஆகியவற்டறக் கருதத்ில் மகொண்டு 

ஒட்டுமமொத்த ஒலி மொதிரியொக்கம் லமற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ 

சுற்றளவில் உள்ள பல்லவறு குவொரிகடளெ ்சுற்றியுள்ள பல்லவறு தூரங்களில் 

இடரெெ்ல் அளடவக் கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் 

லமற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளன. 

ஒலர மொதிரியொன இழப்பு இல்லொத ஊடகம் மூலம் அடரக்லகொள ஒலி 

அடல பரவலுக்கு, முதல் மகொள்டகயின் அடிப்படடயில் மொதிரிடயப் 

பயன்படுத்தி மவவ்லவறு ஆதொரங்களில் பல்லவறு இடங்களில் இடரெெ்ல் 

அளடவ மதிப்பிடலொம். 

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

விரிவாக்கம்: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 மதொடலவில் அடமந்துள்ள 

புள்ளிகளில் ஒலி அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுெச்ூழல் நிடலடமகளின் கொரணமொக ஏற்படும் 

அதிகப்படியொன லதய்மொனம் ஆகும். அடனத்து ஆதொரங்களின் 

ஒருங்கிடணந்த விடளடவ மடக்டகெ ்லெரத்த்ல் மூலம் பல்லவறு இடங்களில் 

தீரம்ொனிக்க முடியும். 

                  Lptotal = 10 பதிவு {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 
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 லமலல உள்ள ெமன்பொடுகடளப் பயன்படுத்தி மபறப்பட்ட 

கணிக்கப்பட்ட மற்றும் மமொத்த இடரெெ்ல் அளவுகள் அட்டவடண 7.13 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவனை 7.13 குழுமத்லிருந்து கைிக்க ் ட்ட சத்தம் 
அதிகரிக்கும் மதி ்புகள் 

இரு ்பிட 
ஐடி 

தூரம் 

(மீ) 
தினச 

பின்னைி 
மதி ்பு 

(நாள்) 

dB(A) 

அதிகரிக்
கும் 

மதி ்பு 

dB(A) 

பமாத்த 

கைிக்க ் 
ட்ட dB(A) 

குடியிரு ்பு 

 குதி 

தரநினலக
ள் dB(A) 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு P1 
1830 மதற்கு 39 31.91 39.77 

55 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு E1 
1215 வடக்கு 38.6 31.31 39.34 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

E2 

1225 வடக்கு 38.6 31.30 39.31 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

E3 

918 வடக்கு 38.6 30.00 39.16 

ஆதொரம்: ஆய்வக கண்கொணிப்பு தரவு 

 அதிகரிக்கும் இடரெெ்ல் அளவு 3191–39 dB (A) வரம்பிற்குள் 

கொணப்படுகிறது. இடடயக மண்டலத்தில் உள்ள மவவ்லவறு ஏற்பிகளில் 

ெத்தம் அளவு குடறவொக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற 

நிலப்பரப்பு அம்ெங்கள் இடரெெ்டலக் குடறக்கிறது. இடடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள மவவ்லவறு ஏற்பிகளில் ெதத்ம் அளவு குடறவொக உள்ளது, இதில் உள்ள 

தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்ெங்கள் இடரெெ்டலக் குடறக்கிறது. 35.5 

dB (A), தடடயொக உள்ள தடரப் பிரதிபலிப்பு, வளிமண்டலம், கொற்றின் லவகம், 

மவப்பநிடல, மரங்கள் மற்றும் கட்டிடங்கள் லபொன்ற பல கொரணிகளொல் 

குடறவடதக் கருத்தில் மகொண்டு, ரிெப்டரக்ளில் கண்கொணிக்கப்பட்ட 

மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் கொரணமொக ஏற்படும் ஒலி 

அளவு கணித சூதத்ிரதட்த அடிப்படடயொகக் மகொண்டது. விடளவு. லமலல 

உள்ள அட்டவடணயில் இருந்து, ெதத்ம் மொசு (ஒழுங்குமுடற மற்றும் 

கட்டுப்பொடு) விதிகள், 2000 (முதன்டம விதிகள் மவளியிடப்பட்டது) படி 

குடியிருப்பு பகுதிக்கு அருகிலுள்ள அடனத்து இடங்களிலும் சுற்றுப்புற 

இடரெெ்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இடடநிடல மண்டலம்) 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்படதக் கொணலொம்.  
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 இந்திய அரசிதழில், 14.2.2000 லததியிட்ட S.O.123(E), பின்னர ் S.O. 1046(E), 

லததியிட்ட 22.11.2000, S.O. 1088(E), லததி 11.10.2002 (E) 1569, S. 19.09.2006 மற்றும் 

11.01.2010 லததியிட்ட S.O. 50 (E) சுற்றுெச்ூழல் (பொதுகொப்பு) ெட்டம், 1986 இன் 

கீழ்.). 

7.4.3 தனர அதிர்வுகள்  

லதொண்டும் இயந்திரம், துடளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல், 

லபொக்குவரத்து வொகனங்கள் லபொன்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் மெயல்பொடு 

கொரணமொக குழுமத்திற்குள்  உள்ள 7 சுரங்கங்களிலும் சுரங்க 

நடவடிக்டககளொல் நில அதிரவ்ுகள் எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன. 

இருப்பினும், அடனத்து 7 சுரங்கங்களிலிருந்தும் நில அதிரவ்ுக்கொன 

முக்கிய ஆதொரம் மவடிப்பு ஆகும். நில அதிரவ்ுகளின் மபரும் தொக்கம் சுரங்க 

குத்தடக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிரொமங்களில் அடமந்துள்ள வீடுகளில் 

விரிெல் கொணப்படுகிறது. மவடிப்பினொல் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளொல் 

விரிெல் மற்றும் லெதம் ஏற்பட அதிக வொய்ப்புள்ளது, அலதெமயம் RCC 

கட்டடமக்கப்பட்ட கட்டடமப்புகள் அதிக நில அதிரவ்ுகடள தொங்கும். இது 

தவிர, தடர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பயத்டத 

உருவொக்கலொம். 

மவடிப்பு நடவடிக்டககளொல் ஏற்படும் மற்மறொரு தொக்கம் சிடதவுறும்    

பொடறகள் ஆகும். இடவ சுரங்கப் பகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது 

விவெொய வயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு கொயம் அல்லது 

கட்டடமப்புகளுக்கு லெதம் ஏற்படலொம். 7 சுரங்கங்களில் இருந்து அருகிலுள்ள 

குடியிருப்புகள் முடறலய கீலழ உள்ள அட்டவடண 7.14. 

குறியீடு 

அதிக ட்ச 

பவடிமருந்து 

(கி.கி) 

மீ இல் 
அருகிலுள்ள 
குடியிரு ்பு 

உசச் துகள் லவகம் 

(மிமீ/வி) 

P1க்கு அருகிலுள்ள 
குடியிருப்பு 

38.37 1830 0.47 

E1 க்கு அருகில் 
குடியிருப்பு 

29.5 1215 0.20 

E2 க்கு அருகில் 
குடியிருப்பு 

73.0 1225 0.40 

E3 க்கு அருகில் 
குடியிருப்பு 

12.9 918 0.16 

   ஆதொரம்: மவடிப்பு கணக்கீடுகள் 

அட்டவனை 7.14 4 சுரங்கங்களில் நில அதிரவ்ுகள் 
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அடனத்து சுரங்கங்களிலும் மவடிப்பதொல் ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள், உெெ் 

துகள் லவகதட்த (PPV) மதிப்பிடுவதற்கொன அனுபவ ெமன்பொட்டடப் 

பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது: 

V = K [R/Q0.5] –B 

விரிவொக்கம்: 

V = உெெ் துகள் லவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ரொக் கொரணி மொறிலி 

Q = அதிகபட்ெ உடனடி கட்டணம் (கிலலொ) 
B = பொடற மற்றும் தளத்துடன் மதொடரப்ுடடய மொறிலி 

(மபொதுவொக 1.6) 

 R = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ)  

 அட்டவடண 7.17 இலிருந்து, ஒவ்மவொரு சுரங்கத்திலும் ஒரு 

மவடிப்புக்கொன கட்டணம் அதிகபட்ெமொகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் 

லததியிட்ட சுற்றறிக்டக எண். 7 மூலம் சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநரகத்தின் 

மபொது இயக்குநரகதத்ின்படி 8 மிமீ/வி என்ற உெெ் துகள் லவகத்திற்குக் கீலழ 

PPV உள்ளது. 29 /8/1997. 

7.4.4 சமூக ப ாருளாதார சூழல்  

 7 சுரங்கங்கள் CER க்கு பங்களிக்கும் மற்றும் ெமூகம் வளரெ்ச்ியடடயும். 

அலுவலக குறிப்பொடணயின் பொரொ 6 (II) இன் படி, அடனத்து சுரங்கங்களும் 

பசுடமக் களத் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 லகொடிகள், அடவ EAC/SEAC 

இன் வழிகொட்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க 

லவண்டும். 

❖ 1 முன்மமொழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கு CER - ரூ  1,15,612/- 

❖ தற்லபொதுள்ள திட்டங்கள் CER - ரூ 4,01,580 /- க்கு நிதியளிக்கும் 

❖ குழுமத்தில் உள்ள 4 திட்டங்கள் CER லநொக்கி நிதியளிக்கும் – ரூ. 

5,17,192/- 

 திட்ட பசலவு CER @ 2% 

P1 Rs.57,80,600/- Rs.1,15,612 

E1 Rs.61,67,000 Rs.1,23,340 

E2 Rs.78,72,000 Rs.1,57,440 

E3 Rs.60,40,000 Rs.1,20,800 

பமாத்தம் Rs. 2,58,59,600 Rs.5,17,192 

 

 

அட்டவனை 7.15 4சுரங்கங்களிலிருந்து சமூக ப ாருளாதார 
நன்னமகள் 
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லவனலவாய் ்பு 

P1 28 

E1 18 

E2 20 

E3 11 

பமாத்தம் 74 

குழுமத்தில் 2 முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கங்கள் மூலம் மமொத்தம் 52 

லபருக்கு லவடல கிடடக்கும், ஏற்கனலவ 74 லபர ் சுரங்கங்களில் 

பணியமரத்்தப்பட்டுள்ளனர.் 

குறியீ
டு 

நடுவதற்கு 

முன்பமாழிய ்
 ட்ட 

மரங்களின் 

எை்ைிக்னக 

உ
யி
ர் 

பி
ன
ழ
 ்
பு

 %
 

 
ர ்
 
ள
வு

 ச
. 

மீ
 

இ
ன
த்
தி
ன்

 

ப
 
ய
ர ் வளர்க்க ் டும் என 

எதிர ்ார்க்க ் டும் 

மரங்களின் 

எை்ைிக்னக 

P1 1182 80% 10640 அெொடிரொக்
டொ 

இண்டிகொ 
அல்பிசியொ 
மலமபக் 

மடலலொனிக்
ஸ் மரஜியொ 
மடக்லடொ
னொ 

கிரொண்டிஸ் 

லநரியம் 

இண்டிகம், 

முதலியன 

946 

E1 410 80% 3670 328 

E2 720 80% 6500 576 

E3 666 80% 6000 533 

பமாத்த
ம் 

2978 

பமாத்த 

 ர ் ள
வு 

26810 பமாத்தம் 2383 

முன்பமாழிய ் ட்ட சுரங்கத்திட்டம்  

 முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்களின் அடிப்படடயில் லவம்பு, 

லதக்கு லபொன்ற 1182 பூரவ்ீக மரங்கள் திட்ட வளொகத்தில் 5 ஆண்டுகளுக்குள் 

80% உயிரவ்ொழும் விகிதத்துடன் நடப்படும் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. 

அட்டவனை 7.16 4 சுரங்கங்களிலிருந்து லவனல வாய் ்புகள் 

அட்டவனை 7.17 4 சுரங்கங்களிலிருந்து  சுனமஅரை் 
லமம் ாடடு ் ்  யன்கள் 
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உத்லதெ திட்டமொன P1இல் 10642 மீ2 பரப்பளவில் 946 மரங்கள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. 

7.5 முன்பமாழிய ் ட்ட சுரங்கத்திட்டம் திட்டத்திற்கான பிளாஸ்டிக் 

கழிவு லமலாை்னம திட்டம்  

அடனத்து திட்ட ஆதரவொளரக்ளும் 01.01.2019 முதல் நடடமுடறக்கு 

வரும் வடகயில், ஒருமுடற பயன்படுத்துவதற்கும், தடிமன் பொரொமல் 

பிளொஸ்டிக்டக தூக்கி எறிவதற்கும் தமிழ்நொடு அரசு ஆடண (Ms) எண். 84 

சுற்றுெச்ூழல் மற்றும் வனத்துடற (EC.2) லததி: 25.06.2018 இணங்க லவண்டும். 

சுற்றுெச்ூழல் (பொதுகொப்பு) ெட்டம், 1986 இன் கீழ். 

7.5.1 குறிக்லகாள் 

❖ பிளொஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்டமயொன விநிலயொக ெங்கிலி 

வடலயடமப்டப ஆய்வு மெய்ய. 

❖ அடனத்து பிளொஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி மெய்யக்கூடிய 

மபொருடக்டள லெகரிப்பதற்கொக மதொட்டிகடள நிறுவுவதன் மூலம் 

நிடலயொன பிளொஸ்டிக் கழிவு லமலொண்டமடய கண்டறிந்து 

முன்மமொழிதல் அடமப்டபத் தயொரித்தல், மெயல்படுத்துவதற்கும் 

கண்கொணிப்பதற்கும் லதடவயொன வழிமுடறகள். 

வ. 

எை். 
பசயல் ாடு ப ாறு ்பு 

1 

விதிகடள இடணத்து தளவடமப்பு வடிவடமப்டப 

உருவொக்குதல், பிளொஸ்டிக் கழிவு லமலொண்டமக்கு 

கழிவு உற்பத்தியொளரக்ளிடம் இருந்து 

வசூலிக்கப்படும் பயனர ்கட்டணம், குப்டப 

மகொட்டுதல், பிளொஸ்டிக் கழிவுகடள எரித்தல் 

அல்லது மபொதுமக்களுக்கு இடடயூறு 

விடளவிக்கும் பிற மெயல்களுக்கு 

அபரொதம்/அபரொதம். 

சுரங்க 

லமலொளர ்

2 

மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி மெய்யக்கூடிய 

மற்றும் உள்நொட்டு அபொயகரமொன கழிவுகடள 

பிரிதம்தடுப்படத நடடமுடறப்படுத்த, கழிவு 

உற்பத்தியொளரக்டள கட்டொயப்படுத்துதல் 

சுரங்க 

லமலொளர ்

3 பிளொஸ்டிக் கழிவுகள் லெகரிப்பு 
சுரங்கத் 
தடலவர ்

4 மபொருள் மீட்பு வெதிகடள அடமத்தல் 
சுரங்க 

லமலொளர ்

அட்டவனை 7.18 பிளாஸ்டிக் கழிவுகனள நிரவ்கி ் தற்கான 
பசயல் திட்டம் 
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5 

மபொருள் மீட்பு வெதிகளில் மறுசுழற்சி 

மெய்யக்கூடிய மற்றும் மறுசுழற்சி மெய்ய 

முடியொத பிளொஸ்டிக் கழிவுகடள பிரித்தல் 

சுரங்கத் 
தடலவர ்

6 

பதிவுமெய்யப்பட்ட மறுசுழற்சி மெய்பவரக்ளுக்கு 

மறுசுழற்சி மெய்யக்கூடிய பிளொஸ்டிக் கழிவுகடள 

லெனலொக்குதல் 

சுரங்கத் 
தடலவர ்

7 

மறுசுழற்சி மெய்ய முடியொத பிளொஸ்டிக் 

கழிவுகடள சிமமன்ட் சூடளகளில், ெொடல 

கட்டுமொனத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு 

வழியடமதத்ல் 

சுரங்கத் 
தடலவர ்

8 
அடனத்து பங்குதொரரக்ளிடடலயயும் அவரக்ளின் 

மபொறுப்பு குறித்து விழிப்புணரட்வ ஏற்படுத்துதல் 

சுரங்க 

லமலொளர ்

9 

குப்டப மகொட்டுவது, பிளொஸ்டிக் கழிவுகடள 

திறந்த மவளியில் எரிப்பது அல்லது 

மபொதுமக்களுக்கு இடடயூறு விடளவிக்கும் 

மெயல்களில் ஈடுபடுவது லபொன்றவற்டற திடீர ்
லெொதடன மெய்தல். 

சுரங்க 

உரிடமயொளர ்

ஆதொரம்: FAE மற்றும் EC ஆல் முன்மமொழியப்பட்டது 

7.6 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான லகாவிட் சுகாதார 

லமலாை்னமத் திட்டம்  

SARS-CoV-2 மகொலரொனொ டவரஸொல் ஏற்படும் லகொவிட் – 19 லநொய்கள் 

ஒப்பீட்டளவில் ஒரு புதிய லநொயொகும், இந்த லநொயின் இயற்டகயொன வரலொறு, 

குறிப்பொக மீட்புக்குப் பிந்டதய நிகழ்வுகளின் அடிப்படடயில் புதிய 

தகவல்கள் மொறும் அடிப்படடயில் அறியப்படுகின்றன. கடுடமயொன 

லகொவிட்-19 லநொய்க்குப் பிறகு, குணமடடந்த லநொயொளிகள் லெொரவ்ு, உடல்வலி, 

இருமல், மதொண்டடப்புண், சுவொசிப்பதில் சிரமம் லபொன்ற பல்லவறு 

வடகயொன அறிகுறிகடளயும் மதொடரந்்து மதரிவிக்கலொம். தற்லபொது 

லகொவிட்-க்கு பிந்டதய சீக்வொலொக்கள் மற்றும் அதற்கும் குடறவொன 

ெொன்றுகள் உள்ளன. ஆரொய்ெச்ி லதடவ மற்றும் தீவிரமொக 

பின்பற்றப்படுகிறது. லகொவிட் குணமடடந்த அடனத்து லநொயொளிகளின் 

பின்மதொடரத்ல் பரொமரிப்பு மற்றும் நல்வொழ்வுக்கு ஒரு முழுடமயொன 

அணுகுமுடற லதடவப்படுகிறது. 
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7.6.1 பிந்னதய லகாவிட் பின்பதாடரத்ல் பநறிமுனற 

❖ லகொவிட ்மபொருத்தமொன நடத்டதடயத் மதொடரவும் (முகமூடியின் 

பயன்பொடு, டக மற்றும் சுவொெ சுகொதொரம், உடல் இடடமவளி). 

❖ லபொதுமொன அளவு மவதுமவதுப்பொன நீடரக் குடிக்கவும் 

(முரணொக இல்டல என்றொல்). 

❖ உங்கள் பணியிடங்கள் சுத்தமொகவும் சுகொதொரமொகவும் 

இருப்படத உறுதி மெய்து மகொள்ளுங்கள். 

❖ லமற்பரப்புகள் (எ.கொ., லமடெகள் மற்றும்) மற்றும் மபொருடக்டள 

(எ.கொ., மதொடலலபசிகள், தடலக்கவெம்) கிருமிநொசினியொல் 

மதொடரந்்து துடடக்க லவண்டும். 

❖ பணியிடத்டதெ ் சுற்றியுள்ள முக்கிய இடங்களில் சுத்திகரிப்பு 

ல ண்ட் ரப் டிஸ்மபன்ெரக்டள டவக்கவும். இந்த 

டிஸ்மபன்ெரக்ள் மதொடரந்்து நிரப்பப்படுவடத உறுதிமெய்யவும் 

❖ டக கழுவுவடத ஊக்குவிக்கும் சுவமரொட்டிகடளக் கொண்பி 

❖ ஊழியரக்ள், ஒப்பந்ததொரரக்ள் மற்றும் வொடிக்டகயொளரக்ள் 

லெொப்பு மற்றும் தண்ணீருடன் டககடள கழுவக்கூடிய 

இடங்களுக்கு அணுகல் இருப்படத உறுதிமெய்யவும். 

❖ சுவொெ சுகொதொரத்டத ஊக்குவிக்கும் சுவமரொட்டிகடள 

கொட்சிப்படுத்தவும். 

❖ உங்கள் ெமூகத்தில் லகொவிட்-19 பரவத் மதொடங்கினொல், லலெொன 

இருமல் அல்லது குடறந்த தரக் கொய்ெெ்ல் (37.3° டிகிரி மெல்சியஸ் 

அல்லது அதற்கு லமல்) உள்ளவரக்ள் வீட்டிலலலய இருக்க 

லவண்டும் என்படத உங்கள் ஊழியரக்ள், ஒப்பந்ததொரரக்ள் 

மற்றும் வொடிக்டகயொளரக்ளுக்குெ ் சுருக்கமொகெ ் மெொல்லுங்கள். 

லநொய்த்மதொற்றின் அறிகுறிகடள மடறக்கக்கூடிய 

பொரொசிட்டமொல்/அமெட்டமிலனொஃமபன், இப்யூபுரூஃபன் அல்லது 

ஆஸ்பிரின் லபொன்ற எளிய மருந்துகடள எடுத்துக் மகொள்ள 

லவண்டியிருந்தொல் அவரக்ள் வீட்டிலலலய இருக்க லவண்டும் 

(அல்லது வீட்டிலிருந்து லவடல மெய்ய லவண்டும்). 
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❖ லகொவிட-்19 இன் லலெொன அறிகுறிகள் இருந்தொலும், மக்கள் 

வீட்டிலலலய இருக்க லவண்டும் என்ற மெய்திடயத் மதொடரந்்து 

மதொடரப்ுமகொண்டு விளம்பரப்படுத்துங்கள். 

❖ லநருக்கு லநர ் ெந்திப்பு அல்லது நிகழ்வு லதடவயொ என்படதக் 

கவனியுங்கள். மதொடலமதொடரப்ு அல்லது ஆன்டலன் நிகழ்வு 

மூலம் அடத மொற்ற முடியுமொ? 

❖ கூட்டம் அல்லது நிகழ்டவ குடறக்க முடியுமொ, அதனொல் 

குடறவொன மக்கள் கலந்து மகொள்ளலொமொ? 

❖ அடனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் திசுக்கள் மற்றும் டக சுத்திகரிப்பு 

உள்ளிட்ட லபொதுமொன மபொருடக்ள் மற்றும் மபொருடக்டள 

முன்கூட்டிலய ஆரட்ர ் மெய்யுங்கள். சுவொெ அறிகுறிகடள 

உருவொக்கும் எவருக்கும் வழங்க அறுடவ சிகிெட்ெ முகமூடிகள் 

உள்ளன. 

❖ ெய்வன்ப்ரொஷ் மருத்துவ நடடமுடறயில் நம்பப்படுவது லபொல, 

லூக் மவதுமவதுப்பொன நீர/்பொலுடன் சியொவன்ப்ரொடஷ 

கொடலயில் (1 லதக்கரண்டி அளவு) பயன்படுத்துவது மிகவும் 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது என்று ஆயுஷ் அடமெெ்கம் 

பரிந்துடரக்கிறது. பிந்டதய மீட்பு கொலத்தில் பயனுள்ளதொக 

இருக்கும். 

❖ மதொடரந்்து வறட்டு இருமல் / மதொண்டட வலி இருந்தொல், உப்பு 

வொய் மகொப்பளித்து நீரொவி உள்ளிழுக்க லவண்டும். வொய் 

மகொப்பளிக்க/நீரொவி உள்ளிழுக்க மூலிடககள்/மெொலொ 

லெரத்்தல். இருமல் மருந்துகள், மருத்துவ மருத்துவர ் அல்லது 

ஆயுஷ் மருத்துவரின் தகுதி வொய்ந்த பயிற்சியொளரின் 

ஆலலொெடனயின் லபரில் எடுக்கப்பட லவண்டும். 

❖ உயரத்ர கொய்ெெ்ல், மூெச்ுத் திணறல், Sp 02 <95%, விவரிக்க 

முடியொத மொரப்ு வலி, புதிய குழப்பம், குவிய பலவீனம் லபொன்ற 

ஆரம்ப எெெ்ரிக்டக அறிகுறிகடளக் கண்டறியவும். 

❖ புடகபிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துவடத தவிரக்்கவும். 
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❖ திட்டத்டதப் பற்றி உங்கள் பணியொளரக்ள் மற்றும் 

ஒப்பந்ததொரரக்ளுடன் மதொடரப்ு மகொண்டு, திட்டத்தின் கீழ் 

அவரக்ள் என்ன மெய்ய லவண்டும் - அல்லது மெய்யக்கூடொது - 

என்படத அவரக்ள் அறிந்திருப்படத உறுதிமெய்யவும். லலெொன 

அறிகுறிகள் இருந்தொல் அல்லது அறிகுறிகடள மடறக்கக்கூடிய 

எளிய மருந்துகடள (எ.கொ., பொரொசிட்டமொல், இப்யூபுரூஃபன்) 

எடுத்துக் மகொண்டொலும், லவடலயிலிருந்து விலகி இருப்பதன் 

முக்கியத்துவத்டத வலியுறுத்துங்கள். 

கணிெமொன எண்ணிக்டகயிலொன பணியொளரக்ள், 

ஒப்பந்ததொரரக்ள் மற்றும் ெப்டளயரக்ள் உங்கள் வணிக இடத்திற்கு 

வர முடியொவிட்டொலும், உங்கள் வணிகத்டத எப்படி நடத்துவது என்பது 

குறித்த திட்டமொனது - பயணத்தில் உள்ள உள்ளூர ் கடட்ுப்பொடுகள் 

கொரணமொகலவொ அல்லது லநொய் கொரணமொகலவொ கூறப்படலவண்டும். 
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அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பலன்கள் 

8.0 பபாது 

 முன்ம ொழியப்படட் திட்டங்கள்,  ொகரல் பி கிரொ த்தில் உள்ள P1, 

5 ஆண்டுகளில் 1,61,587 m3 சொதொரண  கல்லலயு ், 2 ஆண்டுகளில் 46548 

m3 கிரொவொல் உற்பத்தி மசய்வலத ந ொக்க ொகக் மகொண்டுள்ளது. இது 

அண்லட பகுதிகளில் சமூக-மபொருளொதொர மசயல்பொடுகலள 

ந  ்படுத்துவநதொடு பின்வரு ்  ன்ல கலளயு ் ஏற்படுத்து ். 

❖   நவலல வொய்ப்பு அதிகரிப்பு. 

❖ சமூக-மபொருளொதொர  லனில் முன்நனற்ற ் 

❖ உடல் உள்கட்டல ப்பில் முன்நனற்ற ் 

❖ சமூக உள்கட்டல ப்பில் முன்நனற்ற  

8.1வேலல ோய்ப்பு 

 சுரங்க  டவடிக்லககலள ந ற்மகொள்வதற்கொக 24  பரக்ளுக்கு 

நவலலவொய்ப்லப வழங்குவதற்கு ், இ ்த கிளஸ்டரில் நவலலவொய்ப்லப 

வழங்குவதில் உள்ளூர ்  க்களுக்கு முன்னுரில  வழங்குவதற்கு ் 

உத்நதசிக்கப்பட்டுள்ளது. ந லு ், ஒப்ப ்த நவலலகள், மதொழில் வொய்ப்புகள், 

நசலவ வசதிகள் நபொன்றவற்றில் பலருக்கு  லறமுக நவலலவொய்ப்பு 

கிலடக்கு ். சுரங்கத் திட்டத்தொல் உள்ளூர ்  க்களின் மபொருளொதொர  ிலல 

உயரு ்.  

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட சமூக-பபாருளாதார நல நடேடிக்லககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க  டவடிக்லகயின் தொக்க ் உடனடி திட்ட தொக்க ் 

பகுதியில் சமூக-மபொருளொதொர சூழலில் மிகவு ் சொதக ொனதொக இருக்கு ். 

ந ரடியொகவு ்  லறமுக ொகவு ் உள்ள நவலல வொய்ப்புகள், குறிப்பொக 

உள்ளூர ்சமூகங்களில் குலற ்த திறன் மகொண்ட நவலல நதடுபவரக்ளுக்கு 

ந  ்பட்ட பண வரு ொனத்திற்கு பங்களிக்கு ். 

8.3 இயற்பியல் உள்கட்டலமப்பில் முன்வனற்றம் 

 முன்ம ொழியப்பட்ட குவொரியொனது தமிழ் ொட்டின் வொலொஜொபொத ்

தொலுகொ  ற்று ் கொஞ்சிபுர ்  ொவட்டத்தில் உள்ள  ொகரல் B கிரொ த்தில் 

அல  ்துள்ளது  ற்று ் இப்பகுதியில் ஏற்கனநவ  ன்கு  ிறுவப்பட்ட தகவல் 



241 | P a g e  

 

மதொடரப்ு, சொலலகள்  ற்று ் பிற வசதிகள் உள்ளன. முன்ம ொழியப்பட்ட 

சுரங்க ் கொரண ொக பின்வரு ் மபௌதீக உள்கட்டல ப்பு வசதிகள் ந லு ் 

ந  ்படு ். 

❖ சொலல நபொக்குவரத்து வசதிகள் மதொடரப்ுகள் 

❖   ருத்துவ ், கல்வி  ற்று ் சமூக  லன்கள் அருகிலுள்ள 

குடி கனுக்குக் கிலடக்கு ் . 

❖ சுரங்கத்தில் பணிபுரியு ் மதொழிலொளரக்ளுக்கு கூடுதலொக  க்கள் 

மதொலக. 

8.4 சமூக உள்கட்டலமப்பில் முன்வனற்றம் 

சிவில் கட்டு ொன கொலத்தில், வரத்த்க ், குப்லப தூக்குதல், சுகொதொர ் 

 ற்று ் பிற துலண நசலவகளில் நவலலவொய்ப்பு எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது, 

இ ்தத் துலறகளில் நவலலவொய்ப்பு முதன்ல யொக தற்கொலிக ொக அல்லது 

ஒப்ப ்த அடிப்பலடயில் இருக்கு ்  ற்று ் திறல யற்ற மதொழிலொளரக்ளின் 

ஈடுபொடு அதிக ொக இருக்கு ். மதொழிலொளர ் பலடயில் மபரு ் பகுதியினர ்

முக்கிய ொக உள்ளூர ்கிரொ வொசிகளொக இருப்பொரக்ள், அவரக்ள் விவசொய ் 

 ற்று ் சுரங்க  டவடிக்லககளில் தங்கலள ஈடுபடுத்திக் மகொள்வொரக்ள் 

என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. இது அவரக்ளின் வரு ொனதல்த 

ந  ்படுத்துவநதொடு, அப்பகுதியின் ஒட்டும ொதத் மபொருளொதொர 

வளரச்ச்ிக்கு ் வழிவகுக்கு ். 

8.5 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 

 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க ் கீநழ மகொடுக்கப்பட்டுள்ள  ற்ற 

உறுதியொன பலன்கலளக் மகொண்டிருக்க வொய்ப்புள்ளது. 

❖ உள்கட்டல ப்பு வசதிகள், நபொக்குவரத்து, சுகொதொர ், சுரங்க ்  ற்று ் 

பிற சமூக நசலவகளுக்கு மபொருடக்ள்  ற்று ் நசலவகலள 

வழங்குதல் நபொன்ற ஒப்ப ்த நவலலகளில் உள்ளூர ்  க்களுக்கு 

 லறமுக நவலல வொய்ப்புகள். 

❖ வொடலக குடியிருப்புக்கொன கூடுதல் வீட்டு நதலவ அதிகரிக்கு ். 

❖ கலொசச்ொர, மபொழுதுநபொக்கு  ற்று ் அழகியல் வசதிகளு ் ந  ்படு ். 
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❖ தகவல் மதொடரப்ு, நபொக்குவரத்து, கல்வி, சமூக ந  ்பொடு  ற்று ் 

 ருத்துவ வசதிகளில் முன்நனற்ற ்  ற்று ் நவலலவொய்ப்பு  ற்று ் 

வரு ொன வொய்ப்புகளில் ஒட்டும ொத்த  ொற்ற ். 

❖ தகவல் மதொடரப்ு, நபொக்குவரத்து, கல்வி, சமூக ந  ்பொடு  ற்று ் 

 ருத்துவ வசதிகளில் முன்நனற்ற ்  ற்று ் நவலலவொய்ப்பு  ற்று ் 

வரு ொன வொய்ப்புகளில் ஒட்டும ொத்த  ொற்ற ். 

❖ ரொயல்டி, CESS, DMF, GST நபொன்ற வருவொய் மூல ் வரி வருவொய் 

அதிகரிக்கு ் அதன் மூல ்  ொ ில அரசு ் உத்நதச சுரங்கதத்ிலிரு ்து 

ந ரடியொகப் பயனலடயு ். 

8.6 பபரு நிறுேன சமூக பபாறுப்பு 

தனிப்பட்ட திட்ட ஆதரவொளர,் CSR  டவடிக்லககள்  ற்று ் வணிக 

மசயல்முலறகளுடன் சமூக மசயல்முலறகலள ஒருங்கிலணதத்ல் பற்றிய 

விழிப்புணரல்வ அலனத்து  ட்ட ஊழியரக்ளிலடநயயு ் வளரப்்பதற்கு 

மபொறுப்நபற்பொர.் CSR  டவடிக்லககலள ந ற்மகொள்வதில் 

ஈடுபட்டுள்ளவரக்ளுக்கு நபொது ொன பயிற்சி  ற்று ்  றுசீரல ப்பு 

வழங்கப்படு ். 

இத்திட்டத்தின் கீழ், திட்ட முன்ம ொழிபவர,் திட்ட தளத்தில் இரு ்து 10 

கிமீ மதொலலவில் உள்ள கிரொ ங்களின் சமூக  ற்று ் மபொருளொதொர 

ந  ்பொட்டிற்கொன பின்வரு ் திட்டங்கலள ந ற்மகொள்வொர.் இதற்கொக 

ஒவ்மவொரு ஆண்டு ் தனி பட்மஜட் வழங்கப்படு ். இத்திட்டத்லத இறுதி 

மசய்ய முன்ம ொழிபவர ் உள்ளூர ் அரசொங்கத்துடன் மதொடரப்ுமகொள்வொர.் 

திட்டங்கள் பின்வரு ் பர ்த பகுதிகளிலிரு ்து நதர ்்மதடுக்கப்படு ் – 

❖ சுகொதொர நசலவகள் 

❖ சமூக வளரச்ச்ி 

❖ உள்கட்டல ப்பு ந  ்பொடு 

❖ கல்வி  ற்று ் விலளயொட்டு 

❖ சுய நவலலவொய்ப்பு 

❖ CSR மசலவு  திப்பீடு 

❖  ொகரல் B கிரொ  ்/அருகிலுள்ள கிரொ ங்களில் சமூகப் மபொறுப்புணரவ்ு 

 டவடிக்லககள் முக்கிய ொகக் கல்வி, சுகொதொர ்,  களிர ் சுயஉதவி 

குழுக்களின் பயிற்சி  ற்று ் உள்கட்டல ப்புக்கொன பங்களிப்பு 
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நபொன்றவற்றில் ந ற்மகொள்ளப்படு ், CSR பட்மஜட்டில் லொபத்தில் 2.5% 

ஒதுக்கப்படுகிறது. 

8.7 பபரு நிறுேன சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு 

மபரு  ிறுவன ் சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்புக்கொன (CER) ஒதுக்கீடு இ ்திய 

அரசு, MoEF & CC அலுவலக குறிப்பொலணயின்படி F.No.22-65/2017-IA.III, நததி: 

01.05.2018. 

 அலுவலக குறிப்பொலணயின் பொரொ 6 (II) இன் படி, பசுல க் களத ்

திட்ட ்  ற்று ் மூலதன முதலீடு ≤ 100 நகொடிகள், அலனத்து 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்களு ் EAC/SEAC இன் வழிகொட்டுதலின்படி CER க்கு 

மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க நவண்டு ். ம ொதத் மூலதனச ்மசலவு ரூ.1 

57,80,600 /-  ற்று ் அநத நவலலகளின் 2% ரூ.  1,15,612 /- 

அட்டேலை 8.1 CER - பசயல் திட்டம் 

பசயல்பாடு பசலவு 

அரப்பொக்க ்  ற்று ் அருகில் உள்ள 

அரசு ந ல் ிலலப்பள்ளியில் நூலக 

வசதிகள், குடி ீர ் வசதிகலள 

ந  ்படுத்துதல். 

Rs. 115612/- 

பமாத்தம் Rs. 115612 /- 

ஆதொர ்: FAE ஆல்  டத்தப்பட்ட கள ஆய்வு, திட்ட ஆதரவொளருடன் 

ஆநலொசலன. 

 

 

 

அத்தியாயம் IX 

சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 மபொரு ்தொது, ஏமனனில் ந ொக்குதல் கட்டத்தில் சுற்றுசச்ூழல் மசலவு 

பலன் பகுப்பொய்வு பரி ்துலரக்கப்படவில்லல. 
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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, சுற்றுப்புறக் காற்றின் தரே்,  ீரின் தரே், சமூகப் 

மபாருளாதார முன்மனற்றத் தரங்கள் ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அமனத்து 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்கமளயுே் மவதத்ிருப்பமத உறுதி மசய்யுே். 

 மபறுதல் அமேப்புகளின் ஆதரவுத ்திறமன மேே்படுத்துே் வமகயில், 

மூல ேட்டத்தில் தணிப்பு  டவடிக்மககள் ேற்றுே் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஒட்டுமோத்த சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் ஆகியமவ 

மவளிப்படுதத்ப்படுகின்றன. இ ்த அத்தியாயத்தில் வழங்கப்பட்ட 

சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் (EMP), தணிப்பு  டவடிக்மககள் 

மசயல்படுத்தப்படுவமத உறுதிமசய்வதற்கான  ிரவ்ாக அே்சங்கமளப் 

பற்றி விவாதிக்கிறது ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) இன் 

ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் மசயல்திறன் கண்காணிக்கப்படுகிறது. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பைாள்மை 

 சுற்றுசச்ூழலுக்கு மபாறுப்பான முமறயில் அதன் அமனத்து 

மசயல்பாடுகமளயுே்  டத்துவதற்குே் சுற்றுசச்ூழல் மசயல்திறமன 

மதாடர ்்து மேே்படுத்துவதற்குே் திட்ட ஆதரவாளர ் உறுதிபூண்டுள்ளார.் 

திட்ட முன்மோழிபவர,்  

❖ 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 மசயல்படுத்த மிகவுே் உதவிகரோனது. 

❖ சுற்றுசச்ூழல் மகாள்மகமய மசயல்படுத்துவமத உறுதி மசய்ய 

மதமவயான ஆதாரங்கமள ஒதுக்குங்கள். 
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❖ திட்ட வளரச்ச்ியின் அமனத்து  ிமலகளிலுே் பயனுள்ள மூடல் 

மூமலாபாயே் இருப்பமதயுே், சாத்தியோன  ீண்டகால சுற்றுசச்ூழல் 

ேற்றுே் சமூக தாக்கங்கமளக் குமறக்க முற்மபாக்கான ேறுசீரமேப்பு 

முடி ்தவமர விமரவாக மேற்மகாள்ளப்படுவமதயுே் 

உறுதிப்படுதத்வுே்.   

❖ சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகளில் ஏமதனுே் குமறபாடு அல்லது 

எதிரப்ாராத மசயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிமய எசச்ரிக்க 

கண்காணிப்பு திட்டங்கமள மசயல்படுதத்வுே். 

❖ 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 

கண்காணிப்புப் பிரிவு சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டத்மத திறே்பட 

மசயல்படுத்துவமத உறுதிமசய்து, ஒவ்மவாரு முன்மோழியப்பட்ட 

குவாரியின் சுரங்க மேலாண்மே  ிமல மூலே் சுற்றுசச்ூழல் சட்ட 

விதிகளுக்கு இணங்குவமத உறுதி மசய்யுே். 

அ ்தக் குழுமவ மபாறுப்மபற்க மவண்டுே்: 

❖  ீ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 ோசு கட்டுப்பாடு ேற்றுே் பாதுகாப்பு  டவடிக்மககள்/ 

சாதனங்கமள மசயல்படுத்துதல் ேற்றுே் கண்காணித்தல். 

❖ திட்டே் ேற்றுே் மவளி  ிறுவனங்களுடன் சுற்றுசச்ூழல் மதாடரப்ான 

மசயல்பாடுகமள ஒருங்கிமணத்தல். 

❖ சுற்றியுள்ள கிராேங்களில் உள்ள மதாழிலாளரக்ள் ேற்றுே் 

ேக்கள்மதாமக பற்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்கள் மசகரிப்பு. 

❖ பசுமே அரண்  வளரச்ச்ி. 



246 | P a g e  

 

❖ 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 நிலச ்சூழல் மமலாண்மம 

 குவாரியின் மசயல்பாடு, குவாரி குழிமய தற்காலிக  ீரத்்மதக்கோக 

ோற்றுவதன் மூலே்  ிலதம்த ேறுசீரமேத்தல் ேற்றுே் மீதமுள்ள பகுதி 

(பயன்படுதத்ப்படாத பகுதிகள், உள்கட்டமேப்பு, மபாக்குவரத்து சாமலகள்) 

பசுமே அரண் வளரச்ச்ிக்கு பயன்படுதத்ப்படுே். சுற்றுசச்ூழலின் அழகியல் 

பாதிக்கப்படாது. குவாரி மசயல்பாட்டின் மபாது திட்டப் பகுதியில் மபரிய 

தாவரங்கள் இல்மல ேற்றுே் குவாரி மசயல்பாடு முடி ்ததுே் பசுமே அரண்  

மேே்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் அடரத்்தியான மதாட்டே் உருவாக்கப்படுே். 

அட்டவமண 10.1 நிலச ்சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ை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/தண்ணீர ் பிரிப்புடன் சே்ப்களுக்கு எரிமபாருள் 

 ிரப்புே் பகுதிகளின் வடிகால். 

சுரங்கத் 
தமலவர ்

ேற்றுே் 

சுரங்க 

துமண 

ேண் ேற்றுே்  ிலதத்டி  ீர ் ோசுபாட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட 

சே்பவத்மதத் மதாடர ்்து மதமவப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

கருத்தியல்  ிமலயில், சுரங்கக் குழிகள் ேமழ  ீர ்

மசகரிப்பாக ோற்றப்படுே். 

மீதமுள்ள பகுதி பசுமே ேண்டலோக ோற்றப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்
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திட்டப் பகுதிக்கு மவளிமய மவளிப்புறக் குப்மபகள் இல்மல. சுரங்கத் 
தமலவர ்

சுற்றுவட்டார  ிலங்கள் பாதிக்கப்படுவமதத ்தடுக்க, திட்டப் 

பகுதிமயச ் சுற்றிலுே் மகட்ச ் குழிகள் / குடிமயற்றப் 

மபாறிகளுடன் கூடிய ேமல வடிகால்கள் அமேக்கப்பட 

மவண்டுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவு பறக்குே் தூசிமயத் தடுக்க 

அடர ்்த மதாட்டத்துடன்  டப்படுே், இது ஒலித் தமடயாகவுே் 

மசயல்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

ஆதாரே்: FAE ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

10.3 மண் மமலாண்மம-  

முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்திலிரு ்து அதிக சுமே அல்லது கழிவுகள் 

எதுவுே் எதிரப்ாரக்்கப்படவில்மல. 

அட்டவமண 10.2 மண் மமலாண்மமை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

திட்ட எல்மலயில் இரு ்து ேமல வடிகால் வழியாக 

மவளிமயறுே் மேற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி 

விடப்படுே். 

சுரங்கத் 
தமலவர ்

ேற்றுே் 

சுரங்க 

துமண 

ஓட்டே் ேற்றுே் அரிப்பு அபாயத்தின் மசறிமவக் குமறக்க, 

வடிகால் அமேப்புகளுடன் கூடிய சாமலகள் ேற்றுே் பிற 

அணுகல் சாமலகமள வடிவமேத்தல். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

வண்டல் மபாறிகளிலிரு ்து மவற்று வண்டல் ேமல வடிகால் 

அமேப்மபப் பராேரிக்கவுே், சரிமசய்யவுே் அல்லது 

மேே்படுதத்வுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

ேண்ணின் pH, EC, குமளாமரடு, அளவு ேற்றுே்  ீர ்தாங்குே் 

திறன் ஆகியவற்மற மசாதிக்கவுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

ஆதாரே்: FAE ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது. 
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10.4. நீர் மமலாண்மம 

 முன்மோழியப்பட்ட குவாரித் திட்டத்தில், கழிவு ீர ் உற்பத்திக்கான 

எ ்த மசயல்முமறயுே் ஈடுபடவில்மல, இய ்திரங்கள் கழுவுே் எண்மணய் 

ேற்றுே் கிரீஸ் ேட்டுமே எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது ேற்றுே் சுரங்க 

அலுவலகத்திலிரு ்து உள் ாட்டு கழிவு ீர.் ToR இன் படி 20 மீ BGL ஆழே் வமர 

குவாரி மசயல்பாடு முன்மோழியப்பட்டது, இப்பகுதியில்  ீரே்ட்டே் தமர 

ேட்டத்திலிரு ்து 40- 45 மீ ஆழத்தில் ஏற்படுகிறது. எனமவ, முன்மோழியப்பட்ட 

திட்டே் முழு குவாரி காலத்திலுே்  ிலதத்டி  ீர ்ேட்டத்தில் குறுக்கிடாது. 

அட்டவமண 10.3 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 வழியாகத ்

தமடயற்ற பகுதிகளில் இரு ்து மவளிமயறுே்  ீமர 

திருப்பிவிடவுே் தற்காலிக ேற்றுே்  ிர ்தர ேமல 

வடிகால் அமேக்கப்படுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிமய உள்ள இயற்மக 

வடிகால்/ ல்லாக்கள்/புமராக்மலட்டுகள் சுரங்க 

 டவடிக்மககளின் எ ்த இடத்திலுே் மதா ்தரவு 

மசய்யக்கூடாது. 

சுரங்க மேலாளர ்

திட்டப் பகுதியிலிரு ்து  ீர ்ிமலகளில் கழிவு ீர ்

உற்பத்தி அல்லது மவளிமயற்றே் இல்மல என்பமத 

உறுதிமசய்யவுே். 

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 ்
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CPCB ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு  ிலதத்டி 

 ீர ் ேற்றுே் மேற்பரப்பு  ீர ் கண்காணிப்மப 

மேற்மகாள்ளுங்கள். 

மேலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

   ஆதாரே்: FAE ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது. 

10.5 ைாற்று தர மமலாண்மம 

முன்மோழியப்பட்ட குவாரி  டவடிக்மகயானது பறக்குே் தூசியின் 

காரணோக துகள்களின் மசறிவுகமள அதிகரிக்குே். டிரக்  டோட்டே் 

காரணோக தூசி உருவாகுே் வாய்ப்புள்ளதால், மபாக்குவரத்து சாமலகள், 

அருகாமேயில் உள்ள அணுகு சாமலகள் ஆகியவற்றில் தினசரி தண்ணீர ்

மதளிதத்ல் மேற்மகாள்ளப்படுே். மவளிமயற்றுே் உமிழ்வுத ் மதமவகளுக்கு 

இணங்க வாகனங்கள் முமறயாகப் பராேரிக்கப்படுவது உறுதி 

மசய்யப்படுே். 

அட்டவமண 10.4 ைாற்று சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள்  

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

மதாண்டுே் இய ்திரத்தின் மபாது தூசி உருவாகுவது 

தினசரி (இரண்டு முமற) மவமல மசய்யுே் முகத்தில் 

மதளிப்பதன் மூலே், தினசரி (இரண்டு முமற)  ீமர 

இழுத்துச ் மசல்லுே் சாமலயில் மதளிப்பதன் மூலமுே் 

குமறக்கப்படுகிறது. 

சுரங்க 

மேலாளர ்

ஈரோன துமளயிடல் மசயல்முமற / துமளயிடுே் மபாது 

தூசி உற்பத்திமயக் கட்டுப்படுதத் தூசி பிரிதம்தடுக்குே் 

அமேப்புடன் பயிற்சிகள் மசயல்படுத்தப்படுகின்றன. 

சுரங்க 

மேலாளர ்

காற்று ோசுபாட்மடக் குமறக்க சுரங்கங்களில் உள்ள 

உபகரணங்கள் ேற்றுே் இய ்திரங்கமள இயக்குபவர ்

மகமயட்டின்படி பராேரித்தல். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

சுரங்க  டவடிக்மககள் ேற்றுே் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட 

காற்று ோசுக்கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மககளின் 

மசயல்திறன் ஆகியவற்றால் ஏற்படுே் பாதிப்மப 

அணுகுவதற்கு சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

திட்டப் பகுதி ேற்றுே் சுற்றியுள்ள கிராேங்களில் 

மேற்மகாள்ளப்பட்டது. 

சுரங்க 

மேலாளர ்

அமனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்குே் தூசி முகமூடி 

வழங்குதல். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவு முழுவதுே் பசுமே அரண் 

மேே்பாடு. 

சுரங்க 

மேலாளர ்
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     ஆதாரே்: FAE ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது. 

  10.6 ஒலி மாசுை் ைட்டு ் ாடு  

வாகன இயக்கே், டிரக்குகமள ஏற்றுதல், துமளயிடுதல் ேற்றுே் 

மவடிதத்ல் ேற்றுே் மவட்டுே்  டவடிக்மககள் காரணோக இமடவிடாத ஒலி 

அளவுகள் இருக்குே். இரவு ம ரத்தில் சுரங்க  டவடிக்மககள் எதுவுே் 

திட்டமிடப்படவில்மல. 

அட்டவமண 10.5 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 

சுரங்க இய ்திரங்கள் ேற்றுே் மபாக்குவரத்து 

வாகனங்களுக்கு பயனுள்ள மசலன்சரக்மள வழங்குதல். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

HEMM முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபமரட்டர ்மகபின்கமள 

வழங்குதல். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

துமளயிடுதலின் சத்தத்மதக் குமறக்க கூரம்ேயான 

துரப்பண பிடக்ள் பயன்படுதத்ப்படுகின்றன. 

சுரங்கத் 
தமலவர ்

மவடிப்பிலிரு ்து வருே் சத்ததம்தக் குமறக்க தாேதோன 

மடட்டமனட்டரக்மளப் பயன்படுத்துவதன் மூலே் 

கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட மவடிக்குே் மதாழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க 

மேலாளர ்

சுரங்க  டவடிக்மககள் ேற்றுே் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட 

இமரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மககளின் மசயல்திறன் 

ஆகியவற்றால் ஏற்படுே் பாதிப்மப அணுகுவதற்காக 

ஆண்டு சுற்றுப்புற இமரசச்ல்  ிமல கண்காணிப்பு திட்டப் 

பகுதி ேற்றுே் சுற்றியுள்ள கிராேங்களில் 

மேற்மகாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் மபாது கூடுதல் 

சத்த கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மககள் மதமவப்பட்டால் 

கூடுதல் இமரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மககள் 

எடுக்கப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

மவடிக்குே் மபாது தாேதங்கமளப் பயன்படுத்தி அதிகபட்ச சுரங்க துமண 
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உடனடி கட்டணத்மதக் குமறக்கவுே். 

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 ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

10.7 தமர அதிர்வு மற்றும் சிதரும்  ாமறைற்ைள் ைட்டு ் ாடு 

 சாதாரண கல் ேற்றுே் மேல்ேண் குவாரி மசயல்பாடு, கனரக பூமி 

 கருே் இய ்திரங்களின் மவடிப்பு ேற்றுே் இயக்கத்தின் காரணோக 

அதிரவ்ுகமள உருவாக்குகிறது, மவடிப்பினால் பாமறகள் பறக்கின்றன. 

அட்டவமண 10.6 நில அதிர்வுைள் மற்றும் சிதரும் 

 ாமறைற்ைளுை்ைான 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 பாமற மவடித்தல் தகுதியான 

 பரக்ளின் மேற்பாரம்வயின் கீழ் மேற்மகாள்ளப்படுே். 
சுரங்க மேலாளர ்

பாமற மவடிதத்ல் மபாது ஏமதனுே் முரண்பாடுகமளத ்

தவிரப்்பதற்காக, சட்டப்பூரவ் சுரங்க மேலாளரின் 

மேற்பாரம்வயின் கீழ், சட்டப்பூரவ் தகுதிவாய் ்த 

மவடிதத்ல் சுரங்க மேலாளரின் மேற்பாரம்வயின் கீழ் 

மேற்மகாள்ளப்படுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

மிஸ்ஃபயர/் பாமற தூசிகமளத் தவிரக்்க மபாருத்தோன 

இமடமவளி ேற்றுே் பாரே் பராேரிக்கப்படுே். 
சுரங்க மேலாளர ்

 ில அதிரவ்ுகமளக் கட்டுப்படுதத் மவடிப்புத ்

துமளகளின் எண்ணிக்மக கட்டுப்படுத்தப்படுே். 
சுரங்க மேலாளர ்

ேதிய ம ரத்தில் ேட்டுமே பாமற மவடித்தல் 

 டத்தப்படுே். 
சுரங்க துமண 

சத்தே் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்மப 

மேற்மகாள்ளப்படுே். 
சுரங்க மேலாளர ்

பாமற மவடிதத்ல் துமளயின் ஆழத்திற்கு மபாதுோன 

அளவு தண்டுகள் ேற்றுே் மபாருதத்ோன மகாணப் 

மபாருடக்ளால் தண்டு அமேக்கப்பட்டிருப்பமத 

உறுதிமசய்க. 

சுரங்கத் 
தமலவர ்

  ஆதாரே்: FAEகள் ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 
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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  ிரவ்ாகத்திற்காக பின்வருே் கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மககள் 

முன்மோழியப்பட்டு சுரங்க மேலாளரின் மபாறுப்பாக இருக்குே். 

❖ திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச ் சுவர ் முழுவதுே் பசுமே 

அரண் மேே்பாடு. 

❖ பசுமே அரண் மேே்பாட்டுத ் திட்டத்மதச ் மசயல்படுதத் 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது ேற்றுே் ஒவ்மவாரு பருவத்திற்குே் பி ்மதய 

மதாட்ட  ிமல மதாடர ்்து சரிபாரக்்கப்படுே். 

❖ ேரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ாழ்மவத் தடுக்குே் முக்கிய பண்புகள் 

பறக்குே் தூசி ஆகுே், இ ்த பறக்குே் தூசியானது, இழுத்துச ்மசல்லுே் 

சாமலகளில் தண்ணீர ் மதளிப்பதன் மூலமுே், புதிதாக  டப்பட்ட 

பகுதிக்கு அருகில் ஒரு மதளிப்பான் அலகு  ிறுவுவதன் மூலமுே் 

கட்டுப்படுதத்லாே். 

❖ ஆண்டு வாரியாக பசுமே அரண்  வளரச்ச்ி பதிவு மசய்யப்பட்டு 

கண்காணிக்கப்படுே். 

❖ மதாட்டப் பரப்பின் அடிப்பமடயில். 

❖ மதாட்ட காலே் 

❖ மதாட்ட வமக 

❖ தாவரங்களுக்கு இமடயில் இமடமவளி 

❖ உரே் ேற்றுே் உரங்களின் வமக ேற்றுே் அதன் காலங்கள் 

❖ லாப்பிங் காலே்,  ீரப்்பாசன இமடமவளி 

❖ உயிர ்பிமழப்பு விகிதே் 

❖ மதாட்ட அடரத்்தி 
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   பசுமேயான பகுதி ேற்றுே்  ீர ் மதக்கத்தின் மூலே் சிறிய 

விலங்கினங்களின் தாவரங்கள் ேற்றுே் குடிமயற்றத்தின் வளரச்ச்ிக்கான ஒரு 

இணக்கோன சூழமல திட்டமிடப்பட்ட இறுதி ேறுசீரமேப்பு வழங்குகிறது. 

சுரங்க வாழ்க்மகயின் முடிவில் திட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பசுமே 

ேண்டலே் ேற்றுே்  ீரத்்மதக்கே் ஆகியமவ சுரங்கதத்ிற்குப் பி ்மதய 

காலத்தில் திட்டப் பகுதிக்கு பறமவகள் ேற்றுே் விலங்குகமள ஈரக்்குே்.  

10.8.1  சுமம அரண் வளரச்ச்ி திடட்ம் 

 சுரங்கத் திட்ட காலத்திற்கு, சுரங்க குத்தமக பகுதி ேற்றுே் குவாரி 

அணுகு சாமல ஓரங்களில் 80% உயிரவ்ாழுே் விகிதத்தில் பாதுகாப்பு தமடயில் 

சுோர ் 430 ேரக்கன்றுகள்  டப்பட உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் 

சுரங்க  டவடிக்மகயால் ஏற்படுே்  ில பயன்பாட்டு ோற்றங்கமளக் கருத்தில் 

மகாண்டு பசுமே ேண்டல மேே்பாட்டுத் திட்டே் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.7 முன்பமாழிய ் ட்ட  சுமம அரண்  5 

ஆண்டுைளுை்ைான பசயல் ாடுைள்  

                சுமம அரண்  மமம் ாட்டுத் திடட்ம் 

                 

ஆண்
டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிை்ை ்
 டட் 

மரங்ைளின் 

எண்ணிை்மை 

உயிர் 
பிமழ
 ்பு % 

உள்ளடை்ை ்
 ட 

மவண்டிய 

 குதி m2 

இனத்தின் 

ப யர ்

வளர்ை்ை ் டும் 

என 

எதிர் ார்ை்ை ்
 டும் 

மரங்ைளின் 

எண்ணிை்மை 

  ாதுைா ்பு வலயத்தின் கீழ் மதாட்டம் 

(எண்ைளில்) 

 

I 235 80% 2120  

 

அசாடிராக்
டா 

இண்டிகா 

அல்பிசியா 

மலமபக் 

மடமலானி
க்ஸ் 

மரஜியா 

மடக்மடா
னா 

கிராண்டி
ஸ் 

ம ரியே் 

இண்டிகே், 

முதலியன 

202 

II 235 80% 2120 202 

III 235 80% 2120 202 

IV 235 80% 2120 202 

V 235 80% 2120 202 

ஆண்
டு 

குவாரி அணுகுமுமற சாமல 

ஓரத்தில் மதாட்டம் (எண்ைளில்) 

 

I 22 80% 

80% 

80% 

80% 

80% 

200 26 

II 22 200 26 

III 22 200 26 

IV 22 200 26 

V 22 200 26 
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10.8.1.1  சுமம அரண்  வளர்சச்ித் திட்டம்-  

  சுரங்கத் திட்ட காலத்திற்கு சுோர ்1182 ேரக்கன்றுகள், சுரங்க குத்தமகப் 

பகுதி ேற்றுே் குவாரி அணுகு சாமல ஓரங்களில் 80% உயிரவ்ாழுே் விகிதத்தில் 

பாதுகாப்புத் தமடயில்  டப்பட உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் சுரங்க 

 டவடிக்மகயால் ஏற்படுே்  ில பயன்பாட்டு ோற்றங்கமளக் கருத்தில் 

மகாண்டு பசுமே ேண்டல மேே்பாட்டுத் திட்டே் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ குவாரி பகுதியின் சுற்றளவில் ஒரு பசுமேயான பகுதி வழங்கவுே், 

அருகிலுள்ள பகுதிகளில் தூசி பரவுவமத எதிரத்்துப் மபாராடவுே். 

❖ ேண்ணின் அரிப்மபப் பாதுகாத்தல்,  ிலத்தடி  ீர ்ேட்டத்மத உயரத்்தி 

ஈரப்பதத்மதப் பாதுகாத்தல்.  

அட்டவமண 10.8  சுமம அரணுை்கு   ரிந்துமரை்ை ் ட்ட  தாவர 

இனங்ைள் 

வ
.

எ
ண் 

தாவரத்
தின் 

தாவர
வியல் 

ப யர் 

குடும்
  ் 

ப யர் 

ப ாது 

ப யர் 

வ
மை 

உ
யர
ம் 

(மீ) 

Re 

தமல
மு

மறை
ள் 

இ
மட
பவ
ளி 
(மீ) 

 சுமம
யான/ 

இமல
யுதிர் 

திற
ன் 

தூசி
யின் 

அைற்
றுதல் 

(%) 

தூசி பிடி ்பு 

திறன் 

அம்சங்ைள் 

1 

அசாடி
ராக்டா 

இண்டி
கா 

மேலி
மயசி 

மவே்பு, 

மவே்பு 

ேர
ே் 

15–
20 

 ாற்
றுகள் 

8x8 

என்றுே் 

பசுமே
யான 

25.54 

இரண்டிலுே்  ன்கு 

தனித்த தடிேன் 

அடுக்கு பாலிமசட் 

ேற்றுே் ஸ்பாங்கி 

பாரன்கிோவில் 

 ன்கு மவறுபடுகிறது. 

பஞ்சுமபான்ற 

பாரன்கிோ கீழ் 

மேல்மதாலில் உள்ளது 

பல வாஸ்குலர ்

மூட்மடகள் 

ஏறக்குமறய 

இமணயான 

மதாடரக்ளாக 

அமேக்கப்பட்டிருக்கு

ே். 

2 

மடக்
மடானா 

கிராண்
டிஸ் 

லாமி
யாசி
மய 

மதக்கு 
ேர
ே் 

40 
 ாற்
றுகள் 

2x2 
இமல
யுதிர ்

14.94 

3 

பாலியா
ல்தியா 

லாங்கி
ஃமபாலி
யா 

அன்
மனா
மனசி
மய 

ம ட்டி
லிங்க
ே் 

ேர
ே் 

10 
 ாற்
றுகள் 

3x3 

என்றுே் 

பசுமே
யான 

29.84 

4 

அல்பிசி
யா 

மலமபக் 

ஃமப
மபசி
மய 

வாமக 
ேர
ே் 

18–
30 

 ாற்
றுகள் 

3x3/

5x5 

என்றுே் 

பசுமே
யான 

23.03 

5 

மடமலா
னிக்ஸ் 

மரஜியா 

ஃமப
மபசி
மய 

மசே்ே
யிர-் 

மகான்
மற 

ேர
ே் 

12 
மவட்
டுதல் 

3x3/

5x5 

இமல
யுதிர ்

18.05 
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ஆதாரே்: ேத்திய ோசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியே்; FAEs & EIA ஒருங்கிமணப்பாளர ்

❖ அப்பகுதியின் சூழலியமல மீட்மடடுக்கவுே், உள்ளூர ் சமூகத்தின் 

அழகியல் அழமக மீட்மடடுக்கவுே் ேற்றுே் உள்ளூர ் சமூகத்தின் 

தீவனே், எரிமபாருள் ேற்றுே் ேரத்தின் மதமவகமள பூரத்்தி மசய்யவுே். 

 பல வரிமசகளுடன் (மூன்று அடுக்குகள்)  ன்கு திட்டமிடப்பட்ட பல 

 வரிமசகளுடன் (மூன்று அடுக்குகள்) சிறப்பாகத ் திட்டமிடப்பட்ட 

 பசுமேப் பகுதியானது,  ீளோன விதான இமலகளுடன், எல்மலமயச ்

சுற்றிலுே் அடர ்்த மதாட்டங்கள் ேற்றுே் மதமவயற்ற இடங்களுக்கு காற்று, 

தூசி சத்தே் பரவுவமதத் தடுக்குே் வமகயில், சாமலகள் மூலே் 

உருவாக்கப்பட மவண்டுே். விகிதே். 

10.8.2 மதாட்டத்திற்கு  ரிந்துமரை்ை ் ட்ட இனங்ைள் 

 மதாட்டத்திற்கு இனத்மத பரி ்துமரக்குே் மபாது பின்வருே் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

❖ உயிர ்பன்முகத்தன்மேமய உருவாக்குதல். 

❖ மவகோக வளருே், அடரத்்தியான விதானே், வற்றாத ேற்றுே் 

பசுமேயான மபரிய இமல பகுதி. 

❖ இயற்மக வளரச்ச்ியில் மபரிய பாதிப்புகள் இல்லாேல் ோசுக்கமள 

உறிஞ்சுவதில் திறமேயானது. 

10.9 பதாழில்  ாதுைா ்பு மற்றும் சுைாதார மமலாண்மம 

 மதாழில்சார ் பாதுகாப்பு ேற்றுே் ஆமராக்கியே் ஆகியமவ 

உற்பத்தித்திறன் ேற்றுே்  ல்ல முதலாளி-பணியாளர ் உறவுடன் மிக 

ம ருக்கோக மதாடரப்ுமடயமவ. குவாரிகளில் மதாழில்சார ் ஆமராக்கிய 

6 

ம ரியே் 

இண்டிக
ே் 

அமபா
சிமன
சிமய 

அராலி 
புத
ர ்

2–6 
மவட்
டுதல் 

2x2 

என்றுே் 

பசுமே
யான 

12.3 

மேல் ேற்றுே் கீழ் 

மேல்மதால் மசல்கள் 

இரண்டுே் உள்ளன, 

மேல் ேற்றுே் கீழ் 

மேல்மதாலுக்கு 

இமடமய மேமசாபில் 

உள்ளது, இமலக்கு 

இமணயாக 

வாஸ்குலர ்திசுக்கள் 

உள்ளன. 

7 

பூமகன்
வில்லா 

கிளாப்
ரா 

 ிகாகி
மனசி
மய 

காகித
பூ 

புத
ர ்

4 
மவட்
டுதல் 

3x3 

என்றுே் 

பசுமே
யான 

21.35 

8 

 

மசே்பரு
த்தி 

மராசா 

சிமனன்
சிஸ் 

ோல்
மவசி 

மசே்ப
ருத்தி 

புத
ர ்

3 
மவட்
டுதல் 

3x3 

என்றுே் 

பசுமே
யான 

21.09 
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பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் பறக்குே் தூசி ேற்றுே் இமரசச்ல் ஆகுே். 

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

மசயல்பாட்டின் மபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு ேற்றுே் சுரங்க 

உபகரணங்கமளப் பராேரிப்பது கவனிக்கப்படுே். தூசி, சதத்ே் ேற்றுே் 

அதிரவ்ு காரணோக மதாழிலாளரக்ளின் ஆமராக்கியத்தில் எ ்தவிதோன 

பாதகோன விமளவுகமளயுே் தவிரக்்க மபாதுோன  டவடிக்மககள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

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. 

❖ சளி பரிமசாதமன, வி ்தணு எண்ணிக்மக மசாதமன. 

❖ விரிவான வழக்கோன இரதத்ே் ேற்றுே் சிறு ீர ்பரிமசாதமன. 

 அமனத்து ஊழியரக்ளின் ேருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுமதாறுே் 

 ிமலயான வடிவத்தில் பராேரிக்கப்படுே். அதன் பிறகு, 

பணியாளரக்ள் ஆண்டுமதாறுே் ேருத்துவ பரிமசாதமனக்கு 

உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். கீமழ உள்ள மசாதமனகள் ஊழியரக்ளின் 
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ேருத்துவ வரலாற்றின் தரவுத்தளத்மத மேே்படுதத்ிக்மகாண்மட 

இருக்குே். 

அட்டவமண 10.9 மருத்துவ  ரிமசாதமன அட்டவமண 

வ.எ
ண். 

பசயல் ாடுை
ள் 

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 ஆடிமயாமேட்ரி
க் மசாதமன 

     

D சுவாச 

மசாதமன 

     

2 காலமுமற ேருத்துவப் பரிமசாதமன (சுரங்கத் 
மதாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் 

பரிமசாதமன - 

அப் 

     

B ஆடிமயாமேட்ரி
க் மசாதமன 

     

C கண் 

பரிமசாதமன - 

அப் 

     

D சுவாச 

மசாதமன 

     

3 ேருத்துவ 

முகாே் 

(சுரங்கத் 
மதாழிலாளரக்
ள் ேற்றுே் 

அருகிலுள்ள 

கிராே ேக்கள்) 

     

4 பயிற்சி 

(சுரங்கத் 
மதாழிலாளரக்
ள்) 
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ேருத்துவப் பின்மதாடரத்ல்: பணியாளரக்ள் வயது வாரியாக மூன்று 

இலக்குக் குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படுவாரக்ள்: 

வயது குழு சுரங்ை விதிைள் 1955 

இன்  டி PME 

சிற ்புத் மதர்வு 

25 வருடங்களுக்குே் 

குமறவானது 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

அவசர காலங்களில் 

25 முதல் 40 வயது 

வமர 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

அவசர காலங்களில் 

40 வயதுக்கு மேல் மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

அவசர காலங்களில் 

ம ாய் கண்டறிதல்/விபத்து ஏற்பட்ட உடமனமய முதன்மேயான 

முன்னுரிமேயில் ேருத்துவ உதவி என்பது தடுப்பு அே்சங்களின் 

சாராே்சே். 

10.9.2 முன்பமாழிய ் ட்ட பதாழில்சார் சுைாதாரம் மற்றும் 

 ாதுைா ்பு நடவடிை்மைைள் 

❖ சுரங்க தளத்தில் மதாழிலாளரக்ள்  ீரிழப்பு ஏற்படாத வமகயில் 

மபாதுோன குடி ீர ்வி ிமயாகே் மசய்யப்படுே். 

❖  மவளிர ்  ிறே் மகாண்ட இலகுரக ேற்றுே் தளரவ்ான ஆமடகமள 

அணிவது விருே்பதத்க்கது. 

❖ இமரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு உத்திகளின் மதமவமய 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. 

❖ தூசி உருவாக்குே் ஆதாரங்கள் கண்டறியப்பட்டு முமறயான 

கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மக எடுக்கப்படுே். 

❖ அமனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்குே் அவ்வப்மபாது ேருத்துவ 

பரிமசாதமனகள் மசய்யப்படுே். 
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❖   ிரவ்ாகே் ேற்றுே் மதாழிலாளரக்ளால் பாதுகாப்பு மதாடரப்ான DGMS 

சட்டங்கள், விதிகள் ேற்றுே் ஒழுங்குமுமறகளின் விதிமுமறகமள 

கண்டிப்பாக கமடபிடித்தல். 

❖ 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 மேற்பாரம்வயின் கீழ் 

பணிபுரிய அனுேதிக்கப்படுவாரக்ள். அவரக்ளுக்கு அமனத்து 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களுே் வழங்கப்படுே். 

❖ சுரங்கங்கள் ேற்றுே் பணியேரத்த்ப்பட்டவரக்ளின் பாதுகாப்பு குறித்து 

விவாதிக்க ஒவ்மவாரு ோதமுே் பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டே் ஏற்பாடு 

மசய்யப்படுே். 

❖  பணியாளரக்ள் ேற்றுே் இமண குவாரி உரிமேயாளரக்ளிமடமய 

பாதுகாப்பு விழிப்புணரவ்ு ேற்றுே்  ல்லிணக்கதம்த வளரப்்பதற்காக 

வருடா ்திர சுரங்க பாதுகாப்பு வாரே் மகாண்டாடுதல். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 டம் 10.1 சுரங்ைத் பதாழிலாளரை்ளுை்ைான தனி ் டட் 

 ாதுைா ்பு உ ைரணங்ைள் 
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10.9.3 சுகாதாரம் மற்றும்  ாதுைா ்பு  யிற்சி திட்டம் 

 இய ்திரங்கமள திறே்பட ேற்றுே் திறமேயாக இயக்க ேற்றுே் 

பராேரிக்க, ஆபமரட்டரக்ள் ேற்றுே் கூட்டுறவு  ிறுவனங்களுக்கு இய ்திர 

உற்பத்தியாளரக்ளுடன் இமண ்து சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்மத 

ஆதரவாளரக்ள் வழங்குவாரக்ள். மேற்பாரம்வயாளரக்ள் ேற்றுே் அலுவலக 

ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திட்டே் ோ ிலத்தில் உள்ள குழு 

மதாழிற்பயிற்சி  ிமலயங்களில் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டு சுற்றுசச்ூழல் 

ஆமலாசகரக்மள ஈடுபடுத்தி அமனத்து ஊழியரக்ளுக்குே் சுரங்க 

மசயல்பாடு ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல்  ட்பு முமறயில் மேற்மகாள்ள 

அவ்வப்மபாது பயிற்சி அளிக்கப்படுே். 

அட்டவமண 10.10  ணியாளரை்ளுை்கு முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைாலமுமற  யிற்சிைளின்  ட்டியல் 

 ாடபநறி  ணியாளர்ைள் அதிர்பவண் 
ைால 

அளவு 
அறிவுறுத்தல் 

புதிய 

பணியாளர ்

பயிற்சி 

அமனத்து புதிய 

ஊழியரக்ளுே் 

சுரங்க 

அபாயங்களுக்கு 

ஆளாகியுள்ளனர ்

ஒருமுமற 
ஒரு 

வாரே் 

பணியாளர ்

உரிமேகள் 

மேற்பாரம்வயாளர ்

மபாறுப்புகள் 

சுய மீட்பு 

சுவாச சாதனங்கள் 

மபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள் 

மதாடரப்ு அமேப்புகள் 

தப்பிதத்ல் ேற்றுே் 

அவசரகால 

மவளிமயற்றே் 

தமர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

மதாழில்சார ்சுகாதார 

அபாயங்கள் 

மின் அபாயங்கள் 

முதலுதவி 

மவடிமபாருடக்ள் 

பணி பயிற்சி 

டிரில்லிங், 

பிளாஸ்டிங், 

ஸ்மடே்மிங், 

பாதுகாப்பு, 

சாய்வு 

 ிமலத்தன்மே, 

 ீர ் ீக்கே், 

பணியாளரக்ளுக்கு 

புதிய பணி 
 ியேனே் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

ோறி 

பணி சார ்்த 

உடல் லே் ேற்றுே் 

பாதுகாப்பு 

 மடமுமறகள் ேற்றுே் 

பல்மவறு சுரங்க 

 டவடிக்மககளுக்கான 

SOP. 

ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 
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இழுத்து 

மசல்லுே் 

சாமல 

பராேரிப்பு 

மபான்றமவ,  

பணிகளில் 

மேற்பாரம்வயிடப்பட்ட 

 மடமுமற.  

புத்துணரச்ச்ி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி 

மபற்ற அமனத்து 

ஊழியரக்ளுே் 

ஆண்டுமதாறுே் 
ஒரு 

வாரே் 

மதமவயான சுகாதார 

ேற்றுே் பாதுகாப்பு 

தர ிமலகள் 

மபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள் 

மதாடரப்ு அமேப்புகள் 

தப்பிக்குே் வழிகள், 

அவசரகால 

மவளிமயற்றங்கள் 

தீ எசச்ரிக்மக 

தமர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

முதலுதவி 

மின் அபாயங்கள் 

விபத்து தடுப்பு 

மவடிமபாருடக்ள் 

சுவாச சாதனங்கள் 

ஆபத்து 

பயிற்சி 

அமனத்து 

பணியாளரக்ள் 

சுரங்கது 

மவளிப்பட்டது 

ஆபத்துகள் 

ஒருமுமற ோறி 

அபாயத்மத 

அங்கீகரிதத்ல் ேற்றுே் 

தவிரப்்பது 

அவசர மவளிமயற்ற 

 மடமுமறகள் 

சுகாதார தர ிமலகள் 

பாதுகாப்பு விதிகள் 

சுவாச சாதனங்கள் 

ஆதாரே்: DGMS விதிமுமறகளின்படி FAEகள் ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

ேதிப்பீடு (EIA) ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

10.9.4 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மமை்ைான  ட்பெட ்ஒதுை்கீடு 

 சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டத்மதச ் மசயல்படுத்துவதற்கு 

 ிறுவனதத்ால் மபாதுோன பட்மெட் ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமணகள் 10.11 சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகள் ேற்றுே் கட்டுப்பாட்டு 

 டவடிக்மககமள மவற்றிகரோக கண்காணித்தல் ேற்றுே் 

மசயல்படுத்துவதற்கான மதாடரச்ச்ியான மசலவினங்களுக்கான 

ஒட்டுமோத்த முதலீட்மட வழங்குகின்றன. 
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அட்டவமண 10.11 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்ைான EMP 

 ட்பெட் 

 
ண்
பு 

பசயல்
 ாடு 

தணி ்பு 

நடவடிை்மைைள் 

பசயல் டுத்து
வதற்ைான 

ஏற் ாடு 

மூல
தனச ்

பசல
வு INR 

பதாடர் 
பசலவு 

INR 

ஓராண்
டுை்கு 

ைா
ற்று 

தர
ம் 

இழுத்து 

மசல்லுே் 

தூசி 

அடக்குத
ல் 

இருபுறமுே் 

சுருக்கே், தரே் 

ேற்றுே் வடிகால் 

300 RS 

/மீட்டருக்கு 

460மீ  ீளமுள்ள 

சுரங்கப்பாமத
யில் வாடமக 

மடாசர ்& 

வடிகால் 

கட்டுோனே் 

1,38,00

0/- 
13,800 /- 

 ிமலயான 

தண்ணீர ்மதளிக்குே் 

ஏற்பாடுகள் + ஒரு 

 ாமளக்கு இரண்டு 

முமற மசா ்த 

தண்ணீர ்மடங்கர ்

மூலே் தண்ணீர ்

மதளிதத்ல் 

ஒரு 

மடங்கருக்கு 

தண்ணீர ்@ ரூ 

100/- 

600000

/- 
60000/- 

ML பகுதி ேற்றுே் 

சுற்றுப்புற 

பகுதிக்குள் 

விதிமுமறகளின்படி 

காற்றின் தரே் 

மதாடர ்்து 

கண்காணிக்கப்படு
ே் 

CPCB 

விதிமுமறகளி
ன்படி 

வருடா ்திர 

இணக்கே் 

0 60000/- 

சுரங்க 

குழி 

மசயல்
பாடுகள் 

ஈரோன துமளயிடல் 

 மடமுமறப்படுதத்
ப்படுே் 

இயக்கச ்

மசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 

0 0 
கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட 

தாேத மவடிப்பு 

பயன்படுதத்ப்படுே் 

டிரக் 

ஏற்றுதல் 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/

டிராக்டரக்ளில் 

அதிக பாரே் 

ஏற்றக்கூடாது 

பாதுகாப்பு 

காவலர ்மூலே் 

மகமுமறயாக 

கண்காணிப்பு 

0 15,000/- 
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கல் ஏற்றிச ்மசல்லுே் 

லாரிகள் தப்பிச ்

மசல்லாேல் இருக்க 

தாரப்்பாய் மூலே் 

மூடப்படுே் 

வளிேண்டலத்திற்கு 

அபராதே் 

லாரிகள் 

தாரப்்பாய் 

மூலே் 

மூடப்படுோ 

என்பமத 

கண்காணித்த
ல் 

0 10,000/- 

ML பகுதிக்குள் 20 

km/hr மவக 

வரே்புகமள 

அேல்படுத்துதல் 

பாதுகாப்பு 

காவலர ்மூலே் 

மகமுமறயாக 

கண்காணிப்பு 

0 15,000/- 

RTO 

விதிமுமறகளின்படி 

மவளிமயற்றுே் 

புமககமள 

வழக்கோன 

கண்காணிப்பு 

மவளிமயற்றுே் 

புமககமளக் 

கண்காணித்த
ல் 

0 10,000/- 

சாமல 

பராேரி
ப்பு 

குவாரி 
நுமழவாயிலில் 

இரு ்து குமற ்தது 

200 மீ தூரத்திற்கு 

சாமலகமள 

வழக்கோன 

துமடப்பு ேற்றுே் 

பராேரிப்பு 

2 

மதாழிலாளரக்
ளுக்கான 

ஒதுக்கீடு @ 

ரூ.30,000/மதாழி
லாளர ்(ஒப்ப ்த 

அடிப்பமடயில்
) 

0 60,000/- 

குவாரியின் 

மவளிமயறுே் 

வாயில் அருமக வீல் 

வாஷ் அமேப்மப 

 ிறுவுதல் 

 ிறுவல் + 

பராேரிப்பு + 

மேற்பாரம்வ 

60,000/

- 
10,000/- 

 

 ண்பு 
பசயல் ா

டு 

தணி ்பு 

நடவடிை்மை 

பசயல் டுத்துவ
தற்ைான ஏற் ாடு 

EMP இன் 

விமல INR 

மூலத
னச ்

பசல
வு INR 

பதா
டர் 
பசல
வு 

INR 

ஒலி 

மேலாண்
மே 

சுரங்க 

குழி 

மசயல்பா

சத்தத்தின் 

ஆதாரே் 

மபாக்குவரத்

இயக்கச ்

மசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

0 0 
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டுகள் து 

வாகனங்கள் 

ேற்றுே் 

HEMM ஆகுே். 

இதற்காக 

சீரான 

இமடமவளி
யில் 

முமறயான 

பராேரிப்பு 

மசய்யப்படு
ே். 

மசய்யப்பட்டது 

சீரான 

இமடமவளி
யில் 

மபாக்குவரத்
து 

வாகனங்கள் 

ேற்றுே் 

HEMM 

ஆகியவற்றி
ன் 

எண்மணய் 

ேற்றுே் 

கிரீசிங் 

மசய்யப்படு
ே் 

இயக்கச ்

மசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 

0 0 

அமனத்து 

வாகனங்க
ளின் டீசல் 

இன்ஜின்களி
லுே் 

மபாதுோன 

மசலன்சரக்
ள் 

வழங்கப்படு
ே். 

இயக்கச ்

மசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 

0 0 

அமனத்து 

மபாக்குவரத்
து 

வாகனங்க
ளுே் 

உடற்தகுதி 

சான்றிதமழ 

இயக்கச ்

மசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 

0 0 
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மவத்திருப்ப
து உறுதி 

மசய்யப்படு
ே். 

குத்தமகப் 

பகுதியின் 

சுற்றளவில் 

உள்ள 

மதாட்டங்க
ள் 

குமறப்புத் 
தமடயாகச ்

மசயல்படுே். 

இயக்கச ்

மசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 

0 0 

அதிரவ்ுக
ள் 

துமளயிட
ல் ேற்றுே் 

மவடிதத்ல் 

மதமவயான 

பாதுகாப்பு 

கருவிகள் 

ேற்றுே் 

மசயலாக்க
ங்கள் சாரெ்் 

மசய்யுே் 

மபாது 

மவடிக்குே் 

இடத்திற்கு 

அருகில் 

மபாதுோன 

அளவில் 

மவக்கப்படு
ே். 

OHS பகுதியில் 

ஏற்பாடு 

மசய்யப்பட்டுள்ள
து 

0 0 

மவடிப்புக்கு 

முன் 

முமறயான 

எசச்ரிக்மக 

அமேப்பு 

பின்பற்றப்ப
ட்டு, 

மவடிப்புக்கு 

முன் 

அப்பகுதி
மய 

அகற்றுவது 

உறுதி 

மசய்யப்படு
ே். 

எசச்ரிக்மக 

அமேப்பின் 

 ிறுவல் 

30,000/- 
3,000/

- 
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மபாரட்்டபிள் 

பிளாஸ்டர ்

மகாட்டமக
க்கான 

ஏற்பாடு 

மபாரட்்டபிள் 

பிளாஸ்டிங் 

தங்குமிடே் 

 ிறுவுதல் 

70,000/- 
4,000/

- 

 

 ண்பு 
பசயல் ா
டு 

தணி ்பு 

நடவடிை்மைைள் 

பசயல் டுத்
துவதற்ைான 

ஏற் ாடு 

EMP இன் விமல  

மூலத
னச ்

பசல
வு  

பதாடர் 
பசலவு  

மமற் ர ்
பு நீர ்

தண்ணீர ்

மசகரிக்க
ப்பட்டது 

பருவே
மழ 

காலத்தில் 

காலே் 

ேமழக்காலத்தில் 

குவாரிமயச ்

சுற்றியுள்ள 

மேற்பரப்பு  ீர ்

மவளிமயற்றே் 

இயற்மகயான 

வடிகால் 

முமறப்படி ேமல 

வடிகால்/புயல்  ீர ்

வடிகால்கமளப் 

பின்பற்றுே். ஒரு 

ேமல வடிகால் 

வழியாக 

அரிக்கப்பட்ட 

வண்டல்கள் 

இயற்மக 

வடிகால் 

அமேப்புக்கு 

மவளிமயற்றப்படு
வதற்கு முன்பு 

சிக்க 

மவக்கப்படுே். 

இல்மலமயனில், 

ேமல 

வடிகால்களில் 

இரு ்து தண்ணீர ்

தற்காலிக குழி 

 ீரத்ம்தக்கங்களி
ல் 

மசகரிக்கப்படுே். 

குடிமயறிய பிறகு, 

இ ்த 

ேமல 

வடிகால்கள் 

@ ரூ. 300/ 

மீட்டர ்(புற 

 ீளே் 251மீ) + 

பராேரிப்புக்
கான 

மதாடரச்ச்ி
யான மசலவு 

75,300/

- 
7,530/- 
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மசகரிக்கப்பட்ட 

 ீர ்ஒரு மதாட்டே் 

ேற்றுே் தூசி 

அடக்குமுமறக்கு 

பயன்படுதத்ப்படு
ே். 

திட 

ைழிவு 

சுரங்க 

குழி 

மசயல்பா
டுகள் 

ேனித 

 டவடிக்மகயால் 

ஏற்படுே் வீட்டுக் 

கழிவுகள் 

மசகரிக்கப்பட்டு 

திடக்கழிவு 

மகயாளுே் 

 ிறுவனத்திடே் 

ஒப்பமடக்கப்படு
ே். 

வீடட்ுக் 

கழிவுகமள 

மசகரிப்பதற்
கான 

ஏற்பாடு 

ேற்றுே் 

அங்கீகரிக்க
ப்பட்ட 

 ிறுவனே் 

மூலே் 

அகற்றுதல் 

(மூலதனே் 

மசலவு 

உறுப்பினர ்

கப்பல் 

கட்டணே் + 

மதாடர ்

மசலவு 

மசகரிப்பு / 

அகற்றல் 

கட்டணே்) 

35,000/

- 
25,000/- 

குப்மபத் 
மதாட்டிகள் 

மபான்றவற்மற 

வழங்குதல். 

குப்மப 

மதாட்டிக
மள 

 ிறுவுதல் 

10,000/

- 
2,000/- 

ைழி ் 
மறைள்/ 

சுைாதார
ம் 

சுரங்க 

குழி 

மசயல்பா
டுகள் 

பமயா 

டாய்மலட்டுகள் 

சுரங்க 

குத்தமகக்கு 

இயக்கச ்

மசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்ட

0 0 



268 | P a g e  

 

மவளிமய 

உரிமேயாளரின் 

 ிலத்திமலமய 

கிமடக்குே் 

து 

EC 

நி ந்த
மன 

காட்சி 

பலமக 
 

 ிர ்தர 

கட்டமேப்பா
க குவாரி 
நுமழவாயி
லில் 

 ிமலயான 

காட்சி 

பலமக 

25,000/

- 
1,000/- 

 

 ண்பு 
பசயல்
 ாடு 

தணி ்பு 

நடவடிை்மை 

பசயல் டுத்
துவதற்ைான 

ஏற் ாடு 

EMP இன் விமல  

மூலத
னச ்

பசலவு  

பதாடர் 
பசலவு  

பதாழில்
சார் 
சுைாதார
ம் 

மற்றும் 

 ாதுைா ்
பு 

சுரங்க 

குழி 

மசயல்பா
டுகள் 

மதாழிலாளரக்ளு
க்கு தனிப்பட்ட 

பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படுே் 

24 கருவிகள் 

வழங்குதல் 
0 96,000/- 

மதாழிலாளரக்ளு
க்கு ேருத்துவ 

பரிமசாதமன 

மசய்யப்படுே் 

IME & PME 

உடல் லப் 

பரிமசாதமன 

0 88,000/- 

முதலுதவி வசதி 

மசய்து தரப்படுே் 

10 கருவிகள் 

வழங்குதல் 
0 30,000/- 

சுரங்க 

பாதுகாப்பு 

முன்மனசச்ரிக்
மக பலமககள், 

பலமககள் 

இருக்குே். 

பலமககள் 

ேற்றுே் 

பலமககளுக்
கான 

ஏற்பாடு 

20,000/- 2,000/- 

குவாரி பகுதிக்கு 

கே்பி மவலி 

அமேக்கப்படுே். 

கே்பி மவலி @ 

300 

மீட்டருக்கு 

560 மீ 

1,68,000/

- 
16,800/- 
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வளர்சச்ி 

 சுமம 

அரண்  

சுரங்க 

குழி 

மசயல்பா
டுகள் 

சாமலக
ள் 

வழியாக 

மபாக்குவ
ரத்து 

குவாரியின் 7.5 மீ 

பாதுகாப்பு 

ேண்டலத்திற்குள் 

புற  ீளத்தில் 

சுோர ்500 

ேரங்கள் ஐ ்து 

ஆண்டுகளில் 

 டப்படுே். 

(இரண்டு அடுக்கு 

மதாட்டே்) 

தள அனுேதி, 

 ிலே் 

தயாரிதத்ல், 

குழி/பள்ளே் 

மதாண்டுதல், 

ேண் 

திருத்தே், ஒரு 

மசடிக்கு 500 

ரூபாய்க்கு 

ேரக்கன்றுக
மள  டுதல் 

ேற்றுே் 

பராேரிப்பு 

2,78,500/

- 
55,700/- 

மபாக்குவரத்து 

சாமலயின் 

இருபுறமுே் 

உள்ள 1 கி.மீ., 

பரப்பிற்கு, ஐ ்து 

ஆண்டுகளுக்கு, 

100 ேரங்கள் 

 டப்படுே். 

மேமல 

ேற்றுே் 

பராேரிப்பு @ 

10,000/- 

ஒவ்மவாரு 

ஆண்டுே் 

50,000 10,000/- 

சுரங்ை 

மூடல் 

பசயல்
 ாடு 

சுரங்க 

குழி 

மசயல்பா
டுகள் 

மூடுதலில் 

பசுமே அரண்  

வளரச்ச்ி, கே்பி 

மவலி, 

வடிகால்கள் 

அடங்குே் 

மூடல் 

மசலவில் 

ஏற்பாடு 

மசய்யப்பட்ட
து 

0 0 

ம ாை்குவ
ரத்து 

மமலாண்
மம 

சுரங்க 

குழி 

மசயல்பா
டுகள் 

சாமலக
ள் 

வழியாக 

மபாக்குவ
ரத்து 

மபாக்குவரத்து 

வழித்தடங்களில் 

பாரக்்கிங் வசதி 

இல்மல. ML இன் 

வடக்கு பகுதியில் 

வாகனங்கள் / 

HEMM களுக்கு 

தனி ஏற்பாடு 

மசய்யப்படுே். 

மபாக்குவரத்து 

 ிரவ்ாகத்திற்கா
க மகாடிகள் 

பயன்படுதத்ப்ப
டுே் 

தங்குமிடே் 

ேற்றுே் 

மகாடிகளுட
ன் வாகன 

 ிறுத்துமிடே் 

1,00,000/

- 
10,000/- 

பமாத்த EMP  ட்பெட் 16,59,800 6,04,830 
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 சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு  டவடிக்மககமளச ் மசயல்படுதத், 

முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான தற்மபாமதய ச ்மத விமலமயக் 

கருத்தில் மகாண்டு, ரூ.16,59,800/-மூலதனச ் மசலவாகவுே், ரூ.6,04,830/-

மதாடரச் ்மசலவாகவுே் பரி ்துமரக்கப்படுகிறது. 

10.10 முடிவுமர 

 சுரங்க  டவடிக்மககளின் பல்மவறு அே்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

மதாடரப்ான பாதிப்புகள் ேதிப்பீடு மசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் 

கவமலகமளத் தணிக்க சாத்தியோன அமனத்து வழிகமளயுே் கருத்தில் 

மகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் தயாரிக்கப்பட்டு அதற்கான 

 ிதியுே் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத ் திட்டே் (EMP) 

ோறுே், ம கிழ்வானது ேற்றுே் அவ்வப்மபாது ேதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. 

முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மதாடரப்ுமடய திட்டத்திற்கு, EMP 

வழக்கோன ேதிப்பாய்வில் இருக்குே். திட்டத்திற்குப் மபாறுப்பான மூதத் 

 ிரவ்ாகே், சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் (EMP) பயனுள்ளதாகவுே் 

மபாருதத்ோனதாகவுே் இருப்பமத உறுதி மசய்வதற்காக, சுற்றுசச்ூழல் 

மேலாண்மேத் திட்டே் (EMP) ேற்றுே் அமதச ் மசயல்படுத்துவது பற்றிய 

ேதிப்பாய்மவ  டத்துே். எனமவ, சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் (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 

காஞ்சிபுரம் மாவடட்ம், வாலாஜாபாத ் தாலுகாவில் உள்ள மாகரல் B 

கிராமம், உள்ள மமாத்த பரப்பளவு 8.69.00 மெக்டடர ் பரப்பளவவக் மகாண்ட 

மாகரல் B வில்டலஜ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குழுமம் 

குவாரிகளின் 1 முன்மமாழியப்பட்ட & தற்டபாதுள்ள 3 குவாரிகளின் 

ஒட்டுமமாத்த சுவமகவள கருத்தில் மகாண்டு இந்த (EIA) அறிக்வக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்பட்ட நாடு 

மாநிலம், குழுமம் பகுதி S.O. 2269(E) டததி 1 ஜூவல 2016. 

 இந்த சுற்று சூழல் தாக்க மதிப்பீடு(EIA) அறிக்வக மபறப்பட்ட குறிப்பு 

விதிமுவற (ToR)க்கு இணங்க தயாரிக்கப்பட்டது 

o ToR Lr.No. SEIAA-TN/F.No.8695/SEAC/ToR-1047/2022. டததி:31.01.2022. 

அடிப்பவட கண்காணிப்பு ஆய்வு பிப்ரவரி 2022 - ஏப்ரல் 2022 காலகட்டதத்ில் 

டமற்மகாள்ளப்பட்டது. 

11.1 திட்ட விளக்கம் 

 அட்டவணை 11.1 முக்கிய அம்சங்கள்  

குவாரியின் மபயர ்
திரு. R.சூர்யா- சாதாரை கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரி. 
வவரபடத்தாள். 57 P/10 

திடட் தள வமயத்தின் 

புவியியல் 

ஒருங்கிவணப்பு 

அடச்டரவக: 12°43'51.29"N, தீரக்்கடரவக: 

79°43'32.67"E 

மிக உயரந்்த உயரம் 
              74 மீட்டர ் சராசரி கடல் மடட்த்திலிருந்து 

டமல் 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழியப்படட் 

ஆழம் 

முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கு 25 மீட்டர ்BGL (3 கிராவல் + 

22 மீட்டர ்சாதாரண கல் ) 

புவியியல் வளங்கள் 

சாதாரண கல் 

(கன மீட்டர)் 
கிராவல் (கன மீட்டர)் 

4,62,660 63,090 

சுரண்டக்கூடிய சாதாரண கல் கிராவல் (கன மீட்டர)் 
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இருப்புக்கள் (கன மீட்டர)் 

1,61,587 

46,548 5 ஆண்டுகளுக்கு 

உற்பத்தி 
1,61,587 

தற்டபாதுள்ள குழி அளவு இல்வல 

இறுதி குழி பரிமாணம் 216 மீட்டர ்(L) x 81 மீட்டர ்(W) x 25 மீட்டர ்(D) 

சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 
40-45 மீட்டர ்தவரமட்டத்தின் கீழ் 

சுரங்க முவற 

ஓப்பன்காஸ்ட் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க 
முவற, துவளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் 
ஆகியவற்வற உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

குத்தவக பகுதி மதன்டமற்கு டநாக்கி 
மமன்வமயான சாய்வுடன் கிட்டத்தட்ட மவற்று 
நிலப்பரப்வபக் காடட்ுகிறது.இப்பகுதியின் 
சராசரி உயரம் சராசரி கடல் மட்டதத்ிலிருந்து 74 

மீட்டர ்

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்படட்ன 

ஜாக் டெமர ் 3 

கம்ப்ரசர ் 1  

ராக் பிடரக்கருடன் 
வெட்ராலிக் டதாண்டும் 
இயந்திரம் 

1  

டிப்பரக்ள் 2 

மவடிக்கும் முவற 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல்கவள 
அகற்றுவதற்கு ஆழமற்ற துவளகவள 
உள்ளடக்கிய கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்கும் 
முவற பயன்படுத்த பரிந்துவரக்கப்படுகிறது. 

உத்டதச மனிதவள 

வரிவசப்படுத்தல் 
24 நபரக்ள் 

திடட் மசலவு ரூ.57,80,600/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
ரூ. 1,15,612/- 

 

 

  

ஏரி 0.84 கிமீ வடக்கு 
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ஏரிகள்/நீரத்்டதக்கங்கள்/ 

அவணகள் / ஓவடகள் / 

ஆறுகள் 

சுருட்டல் ஏரி 0.93 கிமீ வடக்கு 

ஏரி 1.03 கிமீ வடடமற்கு 

சீதலபாக்கம் ஏரி 0.93 கிமீ கிழக்கு 

சின்ன ஏலசட்சரி ஏரி 2.17 கிமீமதன்டமற்கு 

மாமண்டூர ்குளம் 6.60 கிமீ வடடமற்கு 

மசய்யாறு ஆறு 3.18 கிமீ 

மதன்கிழக்கு 

பசுவம அரண் வளரச்ச்ி 

திட்டம் 

10640 மீ2 பரப்பளவில் 7.5 மீ, 15 மீ மற்றும் 50 மீ 
பாதுகாப்பு மண்டலங்களில் 1182 மரங்கள் 
நடப்படும். 

முன்மமாழியப்படட் நீர ்

டதவவ 
5.125 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 
சுருட்டல் -1.0கி.மீ- வடகிழக்கு 

சின்ன ஏலசச்சரி 1.7கி.மீ - ததன்சமற்கு 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் சரட்வ ஆஃப் 
இந்தியா இட விலக்க வவரபடம் 

                நில பயன்பாட்டு முணற 

விளக்கம் 

தற்பபாணதய 
பகுதி 

(மெக்ட்டர்) 

குவாரியின் இறுதிப் 
பகுதி (மெக்டர்) 

குவாரிக்கு உட்படட் பகுதி இல்வல 0.90.60 

உள்கட்டவமப்பு இல்வல 0.01.00 

சாவலகள் 0.01.00 0.02.00 

பயன்படுதத்ப்படாத பகுதி 2.09.50 0.10.50 

பசுவம பகுதி இல்வல 1.06.40 

மமாத்தம் 2.10.50 2.10.50 

ஆதாரம்: அந்தந்த திட்டங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்கள்  

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் 

வள வணக 
சாதாரை கல் 
கனமீட்டரில் 

கிராவல்   
கனமீட்டரில் 

கனமீட்டரில்  3,57,510    63,090 

அட்டவணை 11.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் நில பயன்பாடட்ு 
முணற 

அட்டவணை 11.3 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் வளங்கள் 
மற்றும் இருப்புக்கள் 
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புவியியல் வளம் 

கனமீட்டரில் சுரங்க 
வளம் 

1,61,587 
   46,548 

 

 

திட்டத்திற்கான மசயல்பாட்டு விவரங்கள்  

விவரக்குறிப்புகள் 

விவரங்கள் 

சாதாரை கல் கன 
மீட்டரில்  

கிராவல் கன 
மீட்டரில் 2-

ஆை்டுக்கு 
உற்பத்தி 

புவியியல் வளங்கள் 3,57,510 63,090 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 1,61,587 46,548 

ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்திற்கு 
உற்பத்தி 

1,61,587 46,548 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டு  
டவவல நாட்களின் 

ஒரு நாவளக்கு உற்பத்தி 108           78 

லாரி சுவமகளின் 
எண்ணிக்வக (ஒரு சுவமக்கு 6 

மீ3) 

18           13 

சுரங்கத்தின் மமாத்த ஆழம் 

25மீ தவர மட்டத்திற்கு கீழ் (3மீ 

கிராவல்+ 22மீ சாதாரண கல்) 
20 மீ இறுதி சுரங்க ஆழம் -   தவர 
மட்டத்திற்கு கீழ் (3மீ கிராவல் + 17மீ 
சாதாரண கல்) 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 

குழி 

நீளம் 
(அதிகபட்சம்) 

(மீட்டர்) 

அகலம் 
(அதிகபட்சம்) 

(மீட்டர்) 
ஆழம் (அதிகபட்சம்) 

I 216 81 
25மீட்டர ்தவர 

மட்டத்திற்கு கீழ் 

1500 நாடக்ள் 
எண்ணிக்வக 

அட்டவணை 11.4 அல்டிபமட் குழி பரிமாைம் 

முன்ம ொழியப்படட்  திட்ட ் 
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முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத் தளம்  

*பநாக்கம் அளவு ஆதாரம் 

தூசி அடக்குமுவற 2.0 KLD குத்தவகக்கு அருகில் உள்ள ஆழ்துவள 

கிணறுகளில் இருந்து தண்ணீர ்

மபறப்படும் 

பசுவம பகுதி 

வளரச்ச்ி 

1.75 KLD குத்தவகக்கு அருகில் உள்ள ஆழ்துவள 

கிணறுகளில் இருந்து தண்ணீர ்

மபறப்படும் 

குடிநீர ்மற்றும் 

உள்நாட்டு டநாக்கம் 

1.25 KLD குடிநீர ் மற்றும் வீடட்ு 

உபடயாகத்திற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

தண்ணீர ் விற்பவனயாளரக்ளிடம் 

இருந்து தண்ணீர ்மபறப்படும். 

மமாத்தம் 5.0 KLD 

ஆதாரம்: முன்னுரிவம அறிக்வக 

11.2 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

அடிப்பவட கண்காணிப்பு ஆய்வு பிப்ரவரி 2022 – ஏப்ரல் 2022 இல் 

டமற்மகாள்ளப்பட்டது. இப்பகுதியில் தற்டபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

சூழ்நிவலவய மதிப்பிடுவதற்காக. சுற்று சூழல் தாக்க மதிப்பீடு(EIA) 

ஆய்வுகளின் டநாக்கத்திற்காக, திடட்ப் பகுதி வமய மண்டலமாகக் 

கருதப்பட்டது மற்றும் திட்டப் பகுதிக்கு மவளிடய திட்டப் பகுதியின் 

சுற்றளவில் 10கிமீ சுற்றளவு வவரயிலான பகுதி இவடயக மண்டலமாகக் 

கருதப்பட்டது. 

முன்மமாழியப்படட் சுரங்கங்கவளப் பற்றிய அடிப்பவட 

சுற்றுசச்ூழல் தரவு டசகரிக்கப்பட்டது: - 

1) நிலம் 

2) தண்ணீர ்

3) காற்று 

4) சத்தம் 

5) உயிரியல் 

6) சமூக-மபாருளாதார நிவல 

 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்கள்  

அட்டவணை 11.5 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் நீர் பதணவ
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11.2.1 நிலச ்சூழல் 

 சமீபத்திய மசயற்வகக்டகாள் படங்களின் அடிப்பவடயில் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நில பயன்பாடட்ு முவற கீடழ மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது: 

வ. 

எை். 
வணகப்பாடு 

பகுதி 
(மெக்படர்

) 

பகுதி 
(%) 

1 மீன் வளரப்்பு 3 0.01 

2 
தரிசு பாவற / பாவற கழிவு / தாள் பாவற 
பகுதி 96 0.31 

3 பயிர ்நிலம் 11963 39.09 

4 அடரந்்த காடு 1481 4.84 

5 தரிசு நிலம் 1310 4.28 

6 
கவரடயார உப்புதத்ன்வம / 
காரத்தன்வமயால் பாதிக்கப்பட்ட நிலம் 800 2.61 

7 ஸ்க்ரப் அல்லது இல்லாமல் நிலம் 1174 3.84 

8 சுரங்க / மதாழில்துவற தரிசு நிலங்கள் 37 0.12 

9 டதாட்டங்கள் 8826 28.85 

10 தீரவ்ு 648 2.12 

11 நீரந்ிவலகள் 4262 13.93 

மமாத்த பரப்பளவு 30599 100 

ஆதாரம்: சரட்வ ஆஃப் இந்தியாஇடவிலக்க வவரபடம் மற்றும் 

டலண்டச்ாட் மசயற்வகக்டகாள் படம் 

 அட்டவவணயின்படி (3.2), ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் 
மபரும்பகுதி மமாத்த பரப்பளவில் 39% பயிர ் நிலமாகும், அவதத ்
மதாடரந்்து டதாட்டங்கள் மற்றும் நீரந்ிவலகள் முவறடய 29% மற்றும் 
சுமார ் 14% ஆகும். அவனத்து நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்புகளில், 

சுரங்க தளங்கள் மமாத்த நிலப்பரப்பில் 0.12% மடட்ுடம உள்ளன. இந்த 
சிறிய சதவீத சுரங்க நடவடிக்வககள் சுற்றுசச்ூழலில் குறிப்பிடத்தக்க 
தாக்கதவ்த ஏற்படுத்தாது. 
 

 

 

அட்டவணை 11.6 நில பயன்பாடு / 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு 
பகுதிக்கான நில அடணட்  புள்ளிவிவரங்கள் 
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11.3 மை் பை்புகள் 

11.3.1 இயற்பியல் பை்புகள் 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அவமப்பு, மமாத்த 
அடரத்்தி, டபாடராசிட்டி மற்றும் நீர ் வவத்திருக்கும் திறன் ஆகியவவ 
ஆராயப்பட்டன. ஆய்வு பகுதியில் காணப்படும் மண் அவமப்பு மணல் 

களிமண் முதல் களிமண் வவர இருக்கும். ஆய்வுப் பகுதியில் மண்ணின் 
மமாத்த அடரத்்தி 0.88 மற்றும் 1.09 g/cc வவர மாறுபடும். நீர ்பிடிப்பு திறன் 
44.8 முதல் 54.8 வவர மற்றும் டபாடராசிட்டி 28.6 முதல் 40% வவர 
மாறுபடும். 
11.3.2 இரசாயன பை்புகள் 

o மண்ணின் தன்வம சற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது 
pH 6.50 முதல் 8.10 வவர இருக்கும் 

o வநட்ரஜன் 18 மற்றும் 32 மி.கி/எக் 

o பாஸ்பரஸ் 32 மற்றும் 58 மி.கி/எக் 

o மபாட்டாசியம் 260 மற்றும் 311 mg/hec வவர இருக்கும் 

11.4 நீர ்சூழல் 

11.4.1 பமற்பரப்பு நீர் 
pH 7.14 முதல் 7.53 வவர மாறுபடும், அடத டநரத்தில் மகாந்தளிப்பு 

ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் காணப்படுகிறது. 

காரப்டனடட்ுகள், வபகாரப்டனடட்ுகள், குடளாவரடுகள், பாஸ்டபடக்ள், 

வநட்டரடட்ுகள், கால்சியம், மமக்னீசியம் மற்றும் டசாடியம் உள்ளிட்ட 

TDS டமற்பரப்பு நீரில் 482 முதல் 511 mg/l வவர மாறுபடும். குடளாவரடு 

145முதல் 234 mg/l வவர மாறுபடும்; வநட்டரட் 12 மிகி/லி வவர 

மாறுபடும், அடத சமயம் சல்டபட் 53 முதல் 96 மி.கி/லி வவர இருக்கும். 

11.4.2 நிலத்தடி நீர ்

நீர ்மாதிரிகளின் pH (6.9 முதல் 7.9) ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 

முதல் 8.5 வவர இருக்கும். அவனத்து மூலங்களிலிருந்தும் நீர ்

மாதிரிகளின் சல்டபடட்ுகள் மற்றும் குடளாவரடுகள் நீரின் தரத ்

தரத்தின்படி ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தண்ணீர ்

மாதிரிகளில் உள்ள மகாந்தளிப்பு டதவவவய பூரத்்தி மசய்கிறது. 
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அவனத்து மாதிரிகளிலும் 859 - 1457mg/l வரம்பில் TDS காணப்படுகிறது. 

அவனத்து மாதிரிகளுக்கும் மமாத்த கடினத்தன்வம 160 முதல் 571 mg/l 

வவர மாறுபடும். நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்கள் பற்றி டபசுவகயில், 

எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ் மாதிரிகள் டதவவவய பூரத்்தி 

மசய்கின்றன. IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடும்டபாது இவ்வாறு பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்ட அவனத்து அளவுருக்களும் பரிந்துவரக்கப்பட்ட 

வரம்புகளுக்குள் வரும். 

11.5 காற்று சூழல் 

11.5.1 தளத்தின் குறிப்பிட்ட வானிணல 

 ஆய்வுக் காலதத்ில் தளத்தின் குறிப்பிட்ட வானிவல ஒரு 

தானியங்கி வானிவல நிவலயத்தால் பதிவு மசய்யப்பட்டது. 

வரிணச 
எை் 

அளவுருக்கள் பிப்ரவரி 
2022 

மாரச் ்
2022 

ஏப்ரல் 
2022 

1 மவப்பநிவல (0C) அதிகபடச்ம் 32.5 34 36 

குவறந்தபடச்ம் 19 23 23.5 

சராசரி 26.5 29 30.5 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் 
(%) 

சராசரி 
72 65 68 

3 காற்றின் 
டவகம்(மீ/வி) 

அதிகபடச்ம் 4.92 5.81 6.7 

குவறந்தபடச்ம் 0.45 1.17 0.89 

சராசரி 3.68 3.75 3.87 

4 கிளவுட் கவர ்
(OKTAS) 

 
0-8 0-8 0-8 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இவணந்து எக்ஸலன்ஸ் டலபடரட்டரி மூலம் ஆன்-

வசட் கண்காணிப்பு/மாதிரி 

11.5.2 சுற்றுப்புற காற்றின் தர முடிவுகள் – 

 பிப்ரவரி 2022 முதல் ஏப்ரல் 2022 வவர திட்டத் தளங்களிலிருந்து 10 

கிமீ சுற்றளவில் ஏழு இடங்களில் சுற்றுப்புறக் காற்றின் தரம் 

கண்காணிக்கப்பட்டது. கண்காணிப்பு தரவுகளின்படி, PM10 39.56 µg/m3 

முதல் 42.58 µg/m3 வவர இருக்கும்; PM2.5 18.61 µg/m3 இலிருந்து 23.42 µg/m3 

வவர; SO2 7.08µg/m3 இலிருந்து 9.86 µg/m3 வவர; NOx 18.04 µg/m3 முதல் 

22.55µg/m3 வவர. மாசுபடுத்திகளின் மசறிவு அளவுகள் CPCB ஆல் 

அட்டவணை 11.7 தளத்தில் பதிவு மசய்யப்பட்ட வானிணல தரவு 
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பரிந்துவரக்கப்படட் NAAQS இன் ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் 

வரும். 

11.6 இணரசச்ல் சூழல் 

 முன்மமாழியப்படட் திட்டப் பகுதிவயச ் சுற்றியுள்ள 8 இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இவரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. வமய மண்டலத்தில் 

பகல் டநரத்தில் பதிவுமசய்யப்பட்ட ஒலி அளவுகள்  46.4 dB (A) Leq மற்றும் 

இரவு டநரத்தில்  36.8 dB (A) Leq பகலில் இவடயக மண்டலத்தில் 

பதிவுமசய்யப்பட்ட ஒலி அளவுகள் 43.4 முதல் 46 dB (A) Leq மற்றும் இரவில் 

31.4 முதல் 36.5 dB (A) Leq வவர மாறுபடும். இதனால், மதாழில்துவற 

மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இவரசச்ல் அளவு CPCB இன் 

டதவவகவளப் பூரத்்தி மசய்கிறது. 

11.7 உயிரியல் சூழல் 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ்சட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவவண I வவக விலங்குகள் இல்வல, டமலும் IUCN 

இன் படி எந்த உயிரினமும் பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது 

அசச்ுறுத்தும் வவககளில் இல்வல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து வரும் 

சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் எதுவும் இல்வல. எனடவ குறுகிய காலத்தில் 

டமற்மகாள்ளப்படும் இந்த சிறிய சுரங்க நடவடிக்வகயானது சுற்றியுள்ள 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கதவ்த 

ஏற்படுத்தாது. 

11.8 சமூக-மபாருளாதார சூழல்  

மாகரல் பி கிராமத்தில் உத்சதசிக்கப்படட்ுள்ள சுரங்கத் திட்டத்தின் 

தாக்கதத்த ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக-தபாருளாதார அம்சத்தில் 

மதிப்பிடும் முயற்சி சமற்தகாள்ளப்படட்ுள்ளது. மக்கள் ததாதக 

அதமப்பு, சவதலவாய்ப்பு உருவாக்கம், ததாழில் மாற்றம், வீடட்ு 

வருமானம் மற்றும் நுகரவ்ு முதற ஆகியதவ கணக்கில் 

எடுத்துக்தகாள்ளப்பட்ட பல்சவறு பண்புகளாகும். முன்தமாழியப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டத்ததச ் தசயல்படுத்துவது சேரடி மற்றும் மதறமுக 

சவதலவாய்ப்தப உருவாக்கும். தவிர, சுரங்க ேடவடிக்தக 
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சட்டப்பூரவ்மாக தசல்லுபடியாகும் மற்றும் அது மாேில கருவூலத்திற்கு 

வருமானத்தத தகாண்டு வரும். தற்சபாது மக்கள்ததாதகயில் பாதிக்கும் 

சமற்பட்டவரக்ள் பருவகால விவசாயத்தத ேம்பியிருப்பதால் மக்களின் 

முக்கியத் ததாழிலாக உள்ளது. முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

தசயல்படுத்தப்படுவதன் மூலம், அப்பகுதி மக்களின் ததாழில் முதற 

மாறும், சமலும் மக்கள் பருவகால விவசாயத்தில் ஈடுபடாமல் சுரங்க 

அடிப்பதடயிலான ேடவடிக்தககளில் ஈடுபடுவாரக்ள். 

11.9 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

முன்மமாழியப்படட் திட்டம் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்வககளால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகளின் சுருக்கம் கீடழ 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது: - 

தாக்கம் தைிப்பு நடவடிக்ணக 

நிலச ்சூழல் 

▪ இயற்வக 

நிலப்பரப்புகவள 

அழித்தல் 

▪ மண்ணின் பண்புகளில் 

மாற்றங்கள் 

▪ மண் அரிப்பு மற்றும் சரிவு 

உறுதியற்ற தன்வம 

▪ அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி அறிவியல் மற்றும் 

முவறயான முவறயில் சுரங்கம் 

டமற்மகாள்ளப்படும் 

▪ பாதுகாப்பு வலயம் அல்லது இவடயக 

பகுதி பராமரிக்கப்படும் மற்றும் 

மவட்டப்படாது, அதற்கு பதிலாக 

பாதுகாப்பு வலயத்தில் டதாட்டம் 

டமற்மகாள்ளப்படும். 

▪ உத்டதச சுரங்க எல்வல முழுவதும் 

முடக்ம்பி டவலி அவமக்கப்படும் 

▪ கருத்தியல் நிவலயில், குவாரியின் 
நில பயன்பாடட்ு முவற பசுவம பகுதி 
மற்றும் தற்காலிக நீரத்்டதக்கமாக 
மாற்றப்படும் 

▪ மவல கடட்ுதல் 

▪ குவாரி குழிவயச ் சுற்றிலும் மவல 
வடிகால்கவள அவமத்தல் மற்றும் 
மவழயின் டபாது நிலத்தடி நீரால் 
மண் அரிப்வபத் தடுக்கவும் மற்றும் 

அட்டவணை 11.8 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன 

எதிர்பொரக்்கப்படு ் சுற்றுசசூழல் ்  தொக்கங்கள்  ற்று ் தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 
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முன்மமாழியப்படட் பகுதிக்குள் 
பல்டவறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் 
நீவர டசகரிக்கவும் குவறந்த 
உயரத்தில் மூடலாபாய இடத்தில் 
குடிடயறும் மபாறிகவள அவமத்தல். 

நீர் சூழல் 

▪ நீரந்ிவல ரீசாரஜ்் 

குவறதல் மற்றும் 

டமற்பரப்பு ஓட்டம் 

அதிகரிப்பு; 

▪ நில வடிகால் மதாந்தரவு, 

அதிக சுவம மற்றும் 

நீரவ்ழிகள் அரிப்பு; 

▪ நீர ் பாயும் டமற்பரப்பில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கள்; 

▪ நீடராவட அவடப்பு 

மற்றும் துகள்கள் அல்லது 

கழிவுகளால் 

மாசுபடுவதால் 

டமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர ்

ஆதாரங்களின் அளவு 

மற்றும் தரத்தில் ஏற்படும் 

மாற்றங்கள்; 

▪ இயற்வக வடிகட்டி 

ஊடகத்வத அகற்றுவதால் 

நீரந்ிவலகள் மாசுபடுதல். 

▪ குவாரி குழிவயச ் சுற்றிலும் மவல 
வடிகால்கவள அவமத்தல் மற்றும் 
மவழயின் டபாது நிலத்தடி நீரால் 
மண் அரிப்வபத் தடுக்கவும் மற்றும் 
முன்மமாழியப்படட் பகுதிக்குள் 
பல்டவறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் 
நீவர டசகரிக்கவும் குவறந்த 
உயரத்தில் மூடலாபாய இடத்தில் 
குடிடயறும் மபாறிகவள அவமத்தல். 

▪ பருவமவழக்கு முன்னும் பின்னும் 
மண் அகற்றும் பணி 
டமற்மகாள்ளப்படும். குறிப்பாக 
மவழக்காலங்களில் நீர ் டதங்கும் 
மதாட்டி மற்றும் வாய்க்கால்கவள 
வாரந்டதாறும் சுத்தம் மசய்யப்படும். 

▪ திட்டப் பகுதியில் வழங்கப்படட்ுள்ள 
தள அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீர ்
கழிப்பவறகள்/கழிவவறகளில் 
உள்ள வீடட்ுக் கழிவுநீர ் மசப்டிக் 
டடங்க் மூலம் மவளிடயற்றப்படும், 

அவதத் மதாடரந்்து டசாக் பிட் 
அவமப்பு. 

▪ டிப்பரக்ள் மற்றும் HEMM  ஆகியவவ 

நியமிக்கப்பட்ட இடத்தில் 

கழுவப்படட்ு, கழுவப்பட்ட நீர ்

வடிகால் வழியாக எண்மணய் 

மற்றும் கிரீஸ் மபாறிவயக் மகாண்ட 

மசட்டில்லிங் டடங்கிற்கு 

அனுப்பப்படும், மதளிவான நீர ்

மடட்ுடம பசுவமப் பகுதியின் 

வளரச்ச்ிக்கு மீண்டும் 

பயன்படுத்தப்படும். 

காற்று சூழல் 

▪ பறக்கும் தூசியின் 

தவலமுவற 

▪ முக்கியமாக டதாண்டும் 

இயந்திரம், ஏற்றுதல் 

▪ ஒரு நாவளக்கு இரண்டு முவற 

தண்ணீர ் மதளித்து, இழுத்துச ்

மசல்லும் சாவலகள் நன்கு 

பராமரிக்கப்படும் 
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மற்றும் இறக்குதல் 

மசயல்பாடுகளின் டபாது 

தூசி உருவாகும். 

▪ வாயு மாசுபாடுகள் 

மபரும்பாலும் 

டபாக்குவரத்து மூலம் 

உருவாக்கப்படும். 

▪ தூசிப் புழுக்களால் 

மதரிவுநிவல குவறதல். 

▪ டமற்பரப்புகளின் பூசச்ு 

எரிசச்ல் மற்றும் வசதி 

இழப்புக்கு வழிவகுக்கும். 

▪ உடல் மற்றும்/அல்லது 

இரசாயன மாசுபாடு 

மற்றும் அரிப்பு. 

▪ ஓடும் நீரில் 

இவடநிறுத்தப்பட்ட 

துகள்களின் மசறிவு 

அதிகரிப்பு. 

▪ குவறந்த 

ஒளிசட்சரக்்வகக்கு 

வழிவகுக்கும் 

தாவரங்களின் பூசச்ு, 

▪ வளரச்ச்ி தவடபடுதல், 

தவழகவள அழித்தல், 

பயிரக்ள் சீரழிதல்; 

▪ தூசிவய சுவாசிப்பதால் 

ஏற்படும் உடல்நலக் 

டகடுகள் அதிகரிப்பு. 

▪ டசறு மற்றும் தூசி படிவுகள் 

டதங்காமல் இருக்க அணுகு சாவல 

சுத்தம் மசய்யப்படட்ு பிரஷ் 

மசய்யப்படும். 

▪ அணுகு சாவலயில் தூசி மற்றும் 

குப்வபகள் குவறக்கப்படுவவத 

உறுதி மசய்வதற்காக, அவனத்து 

டிப்பர ் ஓடட்ுநரக்ளும் அவனத்து 

டயரக்ளிலும் தண்ணீர ் மதளிக்கும் 

முவறவயப் பயன்படுத்த 

அறிவுறுத்தப்படுவாரக்ள் மற்றும் 

தளத்வத விடட்ு மவளிடயறும் முன் 

கலவவ பகுதியில் வழங்கப்படும் 

ஏற்றப்பட்ட மபாருடக்ளின் மீது 

தண்ணீவர மதளிக்க டவண்டும். 

▪   சாவலயில் ஏற்றப்பட்ட மபாருடக்ள் 

மகாடட்ுவவதத் தவிரக்்கவும், சாவல 

டதய்மானம் மற்றும் 

டதய்மானத்வதக் குவறக்கவும் 

டவகக் கடட்ுப்பாடுகள் 

விதிக்கப்படும். 

▪ தகுதிவாய்ந்த நபரால் அணுகல் 

சாவலயின் நிவல குறித்து 

வாராந்திர ஆய்வுகள் மற்றும் 

சாவலயின் டமற்பரப்பில் ஏடதனும் 

பள்ளங்கள் அல்லது டசதம் 

ஏற்பட்டால் உடனடியாக நடவடிக்வக 

எடுக்கப்படும். 

▪ மவப்பமான, வறண்ட காலநிவலயின் 

டபாது, சாவலயின் டமற்பரப்பு 

ஈரமாக இருக்கும் காலத்வத 

அதிகரிக்க, தூசி ஈரமாக்கும் 

முகவரக்வள, சாவலயில் இழுத்துச ்

மசல்லும் நீரில் கலக்கலாம். 

▪ அவனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்கும் 
தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 
உபகரணங்கள் வழங்கப்படும் 

▪ பயன்படுத்தப்படும் அவனத்து 

துவளயிடும் தண்டுகளிலும் தூசிவய 

அடக்கும் அவமப்புகள் 

மபாருத்தப்பட்டிருக்கும், இது 

துவளக்குள் தண்ணீவர 

மசலுத்துகிறது. 
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▪ துவளயிடும் டபாது ஈரமான கன்னி 
வபகள் உவறயாக 

பயன்படுத்தப்படும். 

▪ மவடிப்பின் டபாது டமற்பரப்பில் 

இருந்து எழக்கூடிய பறக்கும் தூசி 

உமிழ்வவக் கடட்ுப்படுத்த, ஒவ்மவாரு 

மவடிப்புக்கும் முன் தண்ணீர ்

டடங்கரில் மபாருத்தப்பட்ட மவழ 

துப்பாக்கியிலிருந்து தண்ணீவரப் 

பயன்படுத்துவதன் மூலம் மவடிப்பு 

மண்டலம் ஈரமாக வவக்கப்படும். 

▪ தள டமலாளரால் தினசரி காட்சி 

ஆய்வு நடத்தப்படும், அவர ்அவனத்து 

மசயல்முவற மசயல்பாடுகள் மற்றும் 

தள மசயல்பாடுகளின் தினசரி 
பதிவவ வவத்திருப்பார ் மற்றும் 

குவாரி மசயல்பாடுகளில் இருந்து 

சாதாரண உமிழ்வுகளுக்கு 

வழிவகுக்கும் ஏடதனும் 

குவறபாடுகவளக் குறிப்பிடுவார.் 

▪ தூசி உருவாக்குவதற்கான 

சாத்தியக்கூறுகவளக் குவறக்க, 

தளத்தின் டவக வரம்பு 20 

கிமீ/மணிக்கு அவமக்கப்படும் 

▪ வாராந்திர பராமரிப்புத் திட்டம், அது 

மசயல்படும் மணிடநரங்களின் 

அடிப்பவடயில், பராமரிப்புக்கான 

இயந்திரங்கவள அவடயாளம் 

காணவும். 

▪ ஆன்-டபாரட்ு கம்ப்யூட்டர ்

சிஸ்டத்தால் குறிப்பிடப்படாவிட்டால், 

ஒவ்மவாரு 1000 மணிடநர 

பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு காற்று 

வடிகட்டிகள் புதுப்பிக்கப்படும். 

▪ அவனத்து தள இயந்திரங்கள் மற்றும் 

டிப்பரக்ள் 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முவற 

சரவ்ீஸ் மசய்யப்படட்ு 

பராமரிக்கப்படும், டமலும் 

பழுதுபாரப்்புகவள உடனடியாக 

டமற்மகாள்ள டிவரவரக்ள் தள 

டமலாளருக்கு உடனடியாக புகார ்

அளிப்பாரக்ள். 

இணரசச்ல் மற்றும் அதிர்வு 
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▪ வாழ்க்வகத் தரத்தில் 

எரிசச்ல் மற்றும் சரிவு; 

▪ மவடிப்பதன் மூலம் 

பாவறத் துண்டுகவள 

உந்துதல். 

▪ மவடிப்பால் கட்டிடங்கள் 

மற்றும் மக்கள் 

நடுங்குதல்; 

▪ துவளயிடும் டபாது கூரவ்மயான 

துரப்பண பிடக்வளப் 

பயன்படுத்துவது சத்தத்வதக் 

குவறக்க உதவும்; 

▪ இரண்டாம் நிவல மவடிப்பு முற்றிலும் 

தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாவறகவள 

உவடக்க வெட்ராலிக் ராக் பிடரக்கர ்

பயன்படுத்தப்படும்; 

▪ முவறயான இவடமவளி, சுவம, 

தண்டு மற்றும் உகந்த 

கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கடட்ுப்படுத்தப்படட் மவடிப்பு 

பராமரிக்கப்படும்; 

▪ சாதகமான வளிமண்டல நிவல 

மற்றும் குவறவான மனித 

மசயல்பாடு டநரங்களின் டபாது, 

மின்சாரம் அல்லாத துவக்க 

அவமப்வபப் பயன்படுத்தி மவடிப்பு 

டமற்மகாள்ளப்படும்; 

▪ ஒவ்மவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் 

சரியான பராமரிப்பு, எண்மணய் 

மற்றும் கிரீசிங் ஆகியவவ சத்தம் 

உற்பத்திவயக் குவறக்கும்; 

▪ அதிக அளவு சத்தத்வத உருவாக்கும் 

இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி 

காப்பிடப்பட்ட அவறகவள 

வழங்குதல்; 

▪ அவனத்து இயந்திரங்களிலும் 

வசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் 

நிறுவப்படும்; 

▪ திட்டப் பகுதிவயச ் சுற்றிலும், 

இழுத்துச ் மசல்லும் சாவலகளிலும் 

பசுவமப் பகுதி/டதாட்டம் 

உருவாக்கப்படும். டதாட்டம் சத்தம் 

பரவுவவத குவறக்கிறது; 

▪ HEMM ஆபடரட்டரக்ள் மற்றும் HEMM 

அருடக பணிபுரிபவரக்ளுக்கு காது 

மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் டபான்ற 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (PPE) வழங்கப்படும் 

மற்றும் பயிற்சி மற்றும் 

விழிப்புணரவ்ு இருந்தாலும் அவற்றின் 
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பயன்பாடு உறுதி மசய்யப்படும். 

உயிரியல் சூழல் 

▪ டநரடி பாதிப்புகளில் 

நிலத்வத அகற்றுதல் 

மற்றும் டதாண்டும் 

இயந்திரம் ஆகியவவ 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் அழிவு 

மற்றும் வாழ்விடங்கவள 

இழப்பது ஆகியவவ 

அடங்கும்; 

▪ மவறமுக பாதிப்புகளில் 

சத்தம், தூசி மற்றும் 

மனித மசயல்பாடு 

காரணமாக வாழ்விட 

சீரழிவு அடங்கும். 

▪ சில மபாதுவான மூலிவககள், 

புதரக்ள் மற்றும் புல் மடட்ுடம 

அழிக்கப்படும். அதனால் பல்லுயிர ்

மபருக்கத்திற்கு எந்த பாதிப்பும் 

ஏற்படாது. 

▪ மபாருத்தமான இனங்கள் மகாண்ட 

பசுவமப்பகுதி டமம்பாடு திட்டப் 

பகுதியின் பல்லுயிர ் மபருக்கத்வத 

டமம்படுத்தும். 

▪ வமய மண்டலம் அல்லது இவடயக 

மண்டலம் அசச்ுறுத்தப்பட்ட 

தாவரங்கள் அல்லது 

விலங்கினங்கவள உள்ளடக்காது. 

சமூக-மபாருளாதார சூழல் 

▪ மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

மபாது மக்களின் 

ஆடராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு; 

▪ டபாக்குவரத்து அளவுகள் 

மற்றும் சாவல 

வாகனங்களின் அளவு 

அதிகரிப்பு; 

▪ டவவல வாய்ப்புகள் 

அதிகரிப்பு உட்பட 

மபாருளாதார 

பிரசச்ிவனகள்; 

▪ சுரங்க மசயல்பாடு சமூக-

மபாருளாதார சுயவிவரத்தில் சிறிய 

மாற்றத்வத ஏற்படுத்துகிறது. 

▪ சுமார ் 17 உள்ளூர ்

மதாழிலாளரக்ளுக்கு உள்ளூர ்

திறன்கவள உருவாக்க காலமுவற 

பயிற்சியுடன் டவவல வாய்ப்பு 

கிவடக்கும். 

▪ மவறமுக 

டவவலவாய்ப்பு/வருமானத்தின் 

புதிய வடிவங்கள் உருவாகும். 

▪ வழக்கமான சுகாதார பரிடசாதவன 

முகாம். 

▪ பள்ளிகளுக்கு உதவித்மதாவக 

மற்றும் குழந்வதகளுக்கு கல்வி 

உதவித்மதாவக வழங்கப்படும். 

மதாழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

▪  தூசியின் மவளிப்பாடு 

▪ சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

மவளிப்பாடு 

▪ உடல் அபாயங்கள் 

▪ தூசி மவளிப்பாடு 
காரணமாக சுவாச 
ஆபத்துகள் 

▪ சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ளுக்கு குடிநீர ்

டபான்ற வசதிகளுடன் கூடிய ஓய்வு 

தங்குமிடங்கவள வழங்குதல். 

▪ தூசி முகமூடிகள், தவலக்கவசம், 

காலணிகள், பாதுகாப்பு 

விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ிகள், 

விருதுகள், சுவமராட்டிகள், 

பாதுகாப்பு மதாடரப்ான வாசகங்கள் 

டபான்ற பாதுகாப்பு 
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உபகரணங்களின் பயன்பாடு 

டபான்ற அவனத்து பாதுகாப்பு 

நடவடிக்வககளும். 

▪ மதாழில் பயிற்சி வமயத்தில் 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் 

முதலுதவி பயன்படுத்த 

பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி 

அளித்தல். 

▪ உற்பத்தியாளரக்ளின் 

வழிகாடட்ுதல்களின்படி அவனத்து 

உபகரணங்களின் வாராந்திர 

பராமரிப்பு மற்றும் டசாதவன. 

▪ மருத்துவ அதிகாரியால் அவனத்து 

மதாழிலாளரக்ளுக்கும் முன் டவவல 

வாய்ப்பு மற்றும் வருடாந்திர 

மருத்துவ பரிடசாதவன. 

▪ சுரங்கம் தளத்தில் முதலுதவி வசதி 

மசய்து தரப்படும். 

▪ பணிபுரியும் சுரங்க டமலாளரால் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

மதாழிலாளியின் ஆடராக்கியத்வதப் 

பாதிக்கக்கூடிய பணிசச்ூழல் மற்றும் 

பணி நவடமுவறகளில் உள்ள 

காரணிகவள மநருக்கமான 

கண்காணிப்பு. 

▪ அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

திட்டங்களின்படி என்னுவடய 

டவவல. 

 

11.10 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 

 முன்மமாழியப்படட் சுரங்கப் பகுதி பின்வரும் நன்வமகவளக் 

மகாண்டிருப்பதால், மாற்று வழிகள் எதுவும் பரிந்துவரக்கப்படவில்வல – 

o காடு அல்லாத பகுதியில் கனிமப் படிவு ஏற்படுகிறது. 

o பயன்படுத்தப்பட்ட குத்தவகப் பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்வல; 

எனடவ R & R சிக்கல்கள் இல்வல. 

o சுரங்க குத்தவகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஆறு, ஓவட, 

நல்லா மற்றும் நீரந்ிவலகள் எதுவும் இல்வல. 
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o இந்த பிராந்தியத்தில் திறவமயான, அவர திறன் மற்றும் 

திறவமயற்ற மதாழிலாளரக்ள் கிவடப்பது. 

o மருத்துவம், தீயவணப்பு, கல்வி, டபாக்குவரத்து, தகவல் மதாடரப்ு 

மற்றும் உள்கட்டவமப்பு வசதிகள் டபான்ற அவனத்து அடிப்பவட 

வசதிகளும் கிவடக்கின்றன. 

o சாவல மற்றும் ரயில் மூலம் சுரங்க இவணப்பு நன்றாக உள்ளது. 

o முன்மமாழியப்படட் சுரங்க நடவடிக்வககள் நிலத்தடி நீர ்

மட்டத்தில் குறுக்கிடவில்வல. எனடவ, நிலத்தடி நீர ்

சுற்றுசச்ூழலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்வல. 

o சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்வககவள மசயல்படுத்தும் 
வவகயில் ரூ. 16,32,600/-மூலதனச ் மசலவு மற்றும் ரூ. 6,10,700/-

மதாடர ் மசலவாக முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 
தற்டபாவதய சந்வத விவலவய கருத்தில் மகாண்டு, P1 மற்றும் ரூ. 
16,59,800/-மூலதனச ் மசலவு மற்றும் ரூ. 6,04,830 /-உத்டதச 
திடட்த்திற்கான மதாடர ்மசலவாக, P2. 

11.11 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் 

SEIAA ஆல் வழங்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கடிதம் மற்றும் 

TNPCB வழங்கிய ஒப்புதல் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

நிபந்தவனகளின்படி பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு திட்டம் நடத்தப்படும். 

வ.எை்.   மசயல்பாடு அட்டவணை 

காற்று மாசுபாடு கை்காைிப்பு 

1 

TNPCB/SEIAA அவரக்ளின் CTO/EC ஆரட்ரில் 

அப்வளடு ஏரியாவில் குறிப்பிடப்பட்ட 

அளவுருக்களின் சுற்றுப்புற காற்று 

கண்காணிப்பு 

ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுவற 

2 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிக்கு மவளிடய 

அவரக்ளின் CTO/EC ஆரட்ரில் TNPCB/SEIAA 

ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களின் 

சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு 

ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுவற 

நீர் தர கை்காைிப்பு 

அட்டவகண11.9  முன்ம ொழியப்பட்ட  திட்டத்திற்கொன  திட்ட 

கண்கொணிப்பு  
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3 

சுரங்க குழி பகுதியில் டசகரிக்கப்படும் 

மவழ நீரின் தரதவ்த கண்காணிதத்ல். 

மவழ நீர ் டதாட்டத் டதவவக்கு 

பயன்படுத்தப்படும். 

ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுவற 

4 

அருகிலுள்ள இடத்தில் உள்ள குழாய் 

கிணறு மற்றும் திறந்த கிணறு அல்லது 

டமற்பரப்பு நீரந்ிவலகளின் 

மாதிரிகவள கண்காணித்தல். IS இன் 

படி அளவுருக்கள்: 10500:1991 

ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுவற 

5 
நீர ் மதளிப்பு அலகுகவள 

கண்காணித்தல் 

தண்ணீர ்

மதளிக்கும் பதிவுத ்

தாள் தினமும் 

பராமரிக்கப்படும் 

சத்தம் தர கை்காைிப்பு 

6 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிக்கு 

உள்டளயும் மவளிடயயும் சுற்றுப்புற 

வளிமண்டலத்தில் சத்தம் 

ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுவற 

பசுணம பகுதி  பராமரிப்பு 

7 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்தின்படி பசுவம பகுதி  

வளரச்ச்ிக்கான அட்டவவணவயக் 

கண்காணிக்கவும் 

ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுவற 

மை்ைின் தரக் கை்காைிப்பு 

8 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிக்கு 

உள்டளயும் அவதச ் சுற்றியும் 

மாதிரிகவளப் பிடிக்கவும் 

ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுவற 

 

11.12 கூடுதல் படிப்புகள் 

11.12.1 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன மபாது ஆபலாசணன 

 தமிழ்நாடு மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

மசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது 

மாவடட்த்தில் அதன் அருகாவமயில் பரந்த அளவிலான மபாதுமக்களின் 

பங்களிப்வப உறுதிமசய்யும் வவகயில், முவறயாக, டநரக்கடட்ுப்பாடு 

மற்றும் மவளிப்பவடயான முவறயில் மபாது விசாரவண நடத்த 

டவண்டும். வவரவு EIA / EMP அறிக்வக மற்றும் மபாது விசாரவண 

நடவடிக்வககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP அறிக்வகயில் 

விவரிக்கப்படும். 
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11.12.2 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன இடர ் பகுப்பாய்வு & 

பபரிடர் பமலாை்ணமத் திட்டம் 

31 டிசம்பர ் 2002 டததியிட்ட சுற்றறிக்வக எண்.13, 2002 இன் 

சுற்றறிக்வக எண்.13 இன் படி, தன்பாத், சுரங்கப் பாதுகாப்பு 

இயக்குநரகம் (DGMS) வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ் மதிப்பீடட்ு 

வழிகாடட்ுதலின் அடிப்பவடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுவற 

அவமந்துள்ளது. DGMS இடர ் மதிப்பீடட்ு மசயல்முவற டநாக்கம் 

மகாண்டது. பணிசச்ூழல் மற்றும் அவனத்து மசயல்பாடுகளிலும் 

இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்கவளக் கண்டறிந்து, உடனடி 

கவனம் டதவவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிவம அளிப்பதற்காக அந்த 

ஆபத்துகளின் அபாய அளவவ மதிப்பிடவும். டமலும், இந்த 

ஆபத்துக்களுக்குப் மபாறுப்பான வழிமுவறகள் அவடயாளம் 

காணப்படட்ு, அவற்றின் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்வககள், கால 

அட்டவவணயில் அவமக்கப்படட்ுள்ளவவ துல்லியமான 

மபாறுப்புகளுடன் பதிவு மசய்யப்படுகின்றன. 

பின்விவளவுகள் ஏற்படாத சந்தரப்்பத்தில், டபரிடர ் டமலாண்வம 

மதாடங்கும். தகவல் மதாடரப்ு, மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு டபான்ற பல 

சிக்கல்கள் மதாடரப்ான நவடமுவறகவள ஏற்படுத்துவது இதில் 

அடங்கும். இவவ டபரிடர ் டமலாண்வம திட்டத்தில் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. RA மற்றும் DMP ஆகிய இரண்டும் உயிருள்ள 

ஆவணங்கள் மற்றும் மசயல்பாடுகள், உபகரணங்கள் அல்லது 

நவடமுவறகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் டபாமதல்லாம் புதுப்பிக்கப்பட 

டவண்டும் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகவளத் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகழாமல் தடுக்க டதவவயான நடவடிக்வககவள எடுப்பதாகும். சபரிடர ்

சமலாண்தமத் திட்டம் (DMP) ஒரு வழிகாட்டியாகும், இது திட்டமிடப்பட்ட 

தசயல்பாடுகளிலிருே்து எழக்கூடிய அவசரேிதலகதளக் 

தகயாள்வதற்கான தபாதுவான பரிசீலதனகள், திவசகள் மற்றும் 

நவடமுவறகவள வழங்குகிறது. DMP ஆனது இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் 
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அறிக்வகயில் உள்ளடக்கப்பட்ட மதாடரப்ுவடய கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பவடயில் தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

11.13 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன திட்டப் பலன்கள் 

 முன்மமாழியப்படட் சுரங்கத்தின் காரணமாக பல்டவறு நன்வமகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பல்டவறு நன்வமகள் மற்றும் பலன்கள் பற்றிய 

விரிவான விளக்கம் உள்ளாட்சி, சுற்றுப்புறம், பிராந்தியம் மற்றும் டதசம் 

முழுவதும் – 

o டமம்படுத்தப்பட்ட சாவலத் மதாடரப்ு 

o பாசனம் மற்றும் டதாட்டம் மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ரீசாரஜ்் 

ஆகியவற்றிற்கான நீர ்இருப்வப அதிகரிக்க மவழ நீர ்டசகரிப்பு 

கட்டவமப்புகள். 

o பள்ளி கட்டிடங்கள், கிராம சாவலகள்/ இவணக்கப்படட் 

சாவலகள், மருந்தகம் மற்றும் சுகாதார வமயம், சமூக வமயம், 

சந்வத இடம் டபான்ற சமூக மசாத்துக்கவள (உள்கடட்வமப்பு) 

உருவாக்குதல், 

o சமூக அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் மூலம் தற்டபாதுள்ள சமூக 

வசதிகவள வலுப்படுத்துதல்.. 

o மதாழில் பயிற்சி டபான்ற திறன் டமம்பாடு மற்றும் திறன் 

டமம்பாடு 

o சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவிகள், விவளயாடட்ு மற்றும் 

கலாசச்ார நடவடிக்வககள், டதாட்டம் டபான்ற விழிப்புணரவ்ு 

நிகழ்சச்ி மற்றும் சமூக நடவடிக்வககள். 

o சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்வககவள 

மசயல்படுத்துவதற்காக, அந்தந்த முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டங்களுக்கு கீடழ உள்ள அட்டவவணயில் தற்டபாவதய 

சந்வத சூழ்நிவலவய கருத்தில் மகாண்டு தற்டபாவதய சந்வத 

விவலவய கருத்தில் மகாண்டு படம்ஜட் 

முன்மமாழியப்படுகிறது. 
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11.14 முடிவுணர 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட குறிப்பு விதிமுவற(ToR) மற்றும் ஸ்டாண்டரட் ்

குறிப்பு விதிமுவற (ToR) படி சுற்று சூழல் மதிப்பீடு(EIA) ஆய்வு 

மசய்யப்பட்டது. சுரங்க நடவடிக்வககளின் அம்சங்களுடன் 

மதாடரப்ுவடய பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகள் ஆய்வு மசய்யப்பட்டன. 

மதாடரப்ுவடய பாதிப்புகள் கண்டறியப்படட்ு மதிப்பீடு மசய்யப்பட்டன. 

சுற்றுசச்ூழல் கவவலகவளத் தணிக்க சாத்தியமான அவனத்து 

வழிகவளயும் கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்வமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்படட்ு அதற்டகற்ப நிதி ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது. EMP ஆனது 

மாறும், மநகிழ்வானது மற்றும் அவ்வப்டபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. 

காரப்்படரட் சுற்றுசச்ூழல் மபாறுப்பு(CER) மசயல்பாடுகள் 

கண்டறியப்பட்டு, அதன் காலக்மகடுவவச ் மசயல்படுத்த, நிதி ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்படட்ுள்ளது. 

இத்திட்டம் மாநில அரசின் வருவாவய அதிகரிக்கும். அத்துடன் இது 

உள்ளூர ் சமூகத்தின் சமூக டமம்பாட்டிற்கு உதவும். பசுவம மண்டல 

டமம்பாடட்ுத் திட்டம் இப்பகுதியில் பசுவமவய அதிகரிக்க உதவும். 

எனடவ, முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் சுற்றுசச்ூழவலடயா அல்லது 

அருகிலுள்ள சுற்றுசச்ூழல் அவமப்வபடயா பாதகமான முவறயில் 

பாதிக்க வாய்ப்பில்வல. 

சுற்று சூழல் சமலாண்தம திட்ட மதிப்பாய்வு மற்றும் சுற்று சூழல் 

சமலாண்தம திட்டம் (EMP) பயனுள்ளதாகவும் மபாருத்தமானதாகவும் 

இருப்பவத உறுதிமசய்வதற்கு சுரங்க டமலாண்வம மபாறுப்பாகும். 

எனடவ, சுற்று சூழல் சமலாண்தம திட்டம்(EMP) இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

அவனத்து இலக்குகவளயும் நிவறடவற்ற சரியான நடவடிக்வககள் 

எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் டநரம்வறயான 

தாக்கதவ்த ஏற்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் XII 

ஆல ாசகரின் வெளிப்பாடுகள் 

 திட்ட ஆதரவாளர ் - திரு. R. சூரய்ா இந்திய தர கவுன்சிலின் கீழ் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான ஜியயா டடக்னிக்கல் மமனிங் 

ட ால்யூஷன்ஸ் - கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான யதசிய அங்கீகார வாரியம், 

புது தில்லி, சுற்று ச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்மவ யமற்டகாள்வதற்காக 

வழங்கப்பட்ட குறிப்பு விதிமுமறகளின் (TOR) படி சுற்று ச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ளார.் 

ஆயலா மன நிறுவனத்தின் டபயர ்மற்றும் முகவரி: 

ஜிலயா வெக்னிக்க ் மமனிங் வசா ்யூஷன்ஸ் 

எண்: 1/213B நயட ன் வளாகம், 

ஒட்டப்பட்டி, தரம்புரி - 636705, 

தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

மின்னஞ் ல்: info.gtmsdpi@gmail.com 

இமணயம்: www.gtmsind.com 

டதாமலயபசி: 04342 232777. 

கீயழ டகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த சுற்று ச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகாரம் டபற்ற நிபுணரக்ள் மற்றும் 

டதாடரப்ுமடய உறுப்பினரக்ள்: 

 

ெ. 

எ
ண். 

நிபுணரின் வபயர ்
இன் ஹவுஸ் / 

எம்லபன ் 

FAE 

துமை 

வசய ்
பாெ்டு 

பகுதி 

ெமக 

1.  ஸ்ரீ G .வாகீ ன் 

சுற்று ச்ூழல் 

தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA) 

ஒருங்கிமணப்
பாளர ்(EC) 

இன் ஹவுஸ்  

1(a)(i) 
சுரங்க
ம் 

 

B 

 

2.  Dr.S.கருப்பண்ணன் 
இன் ஹவுஸ்  

FAE 

 

1(a)(i) 

LU, HG, 

GEO 
B 

3.  Dr.M. விஜய்பிரபு 
இன் ஹவுஸ்  

FAE 

1(a)(i) HG, LU, 

GEO 

B 

 

4.  Dr.J.ராஜராயஜஸ்வரி இன் ஹவுஸ்  1(a)(i) EB, SC B 

5.  Dr.G. பிரபாகரன் இன் ஹவுஸ்  1(a)(i) SE B 

6.  Dr.R.அருண்பாலாஜி இன் ஹவுஸ்   AP, AQ, B 
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FAE 1(a)(i) NV 

7.  
திரு.J.N.மணிகண்ட
ன் 

எம்யபனல் 

ட ய்யப்பட்ட 

 

1(a)(i) 

RH, 

SHW, AP 
B 

8.  Dr.S.மலர ்
இன் ஹவுஸ் 

FAE 

1(a)(i) 
WP B 

9.  
திரு.G.உமாமயகஸ்
வரன் 

இன் ஹவுஸ் 

FAE 

1(a)(i) HG, LU, 

GEO 
B 

10.  
திரு.S.யகாபாலகிரு
ஷ்ணன் 

இன் ஹவுஸ் 

FAE 

1(a)(i) 
HG, GEO B 

11.  
திரு.G.பிரிதிவிராஜ் 

 
FAA 

1(a)(i) 
LU, HG B 

12.  திரு.C. குமயர ன் FAA 1(a)(i) NV B 

13.  
திரு.N.யகாகுல் 

பிரவீன் 

FAA 1(a)(i) 
HG 

B 

14.  திரு.S. தியனஷ் FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

15.  திரு.P.டவள்மளயன் FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

16.  Dr.A. கமலயரசி 
குழு 

உறுப்பினர ்

- 
HG 

- 

17.  திரு.M. ரவண்ணன் 
குழு 

உறுப்பினர ்

- 
GIS 

- 

18.  திரு.P.டவங்கயடஷ் 
குழு 

உறுப்பினர ்

- SHW, 

AP, RH 

- 

19.  திரு.ஸ்ரீகிருஷ்ணா 
குழு 

உறுப்பினர ்

- 
LU, HG 

- 

துமண குழு உறுப்பினர்கள் 

20.  
திரு.G.மூரத்்தி துமண குழு 

உறுப்பினர ்

- LU, 

HG,GEO 

- 

21.  
திரு.R.இளவர ன் துமண குழு 

உறுப்பினர ்

- 
EB 

- 

22.  
டாக்டர.்E.மணிகண்
டன் 

துமண குழு 

உறுப்பினர ்

- LU, 

HG,GEO 

- 

23.  
திருமதி.R.சுகன்யா துமண குழு 

உறுப்பினர ்

- 
SE 

- 

சுருக்கங்கள் 

EC சுற்று ச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளர.் 

NV  த்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

FAE ட யல்பாட்டு பகுதி 

நிபுணர.் 

SE  மூக டபாருளாதாரம் 

FAA ட யல்பாட்டு பகுதி 

அய ாசியயட்ஸ். 

HG நீரியல், நிலத்தடி நீர ் மற்றும் நீர ்

பாதுகாப்பு. 
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TM குழு உறுப்பினர ் SC மண் பாதுகாப்பு 

GEO புவியியல் RH இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் ஆபத்து 

யமலாண்மம. 

WP நீர ் மாசுபாடு 

கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பாடு. 

SHW திட மற்றும் அபாயகரமான 

கழிவுகள். 

AP காற்று மாசுபாடு 

கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பாடு. 

MSW நகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW டதாழில்துமற திடக்கழிவுகள் 

AQ வானிமல ஆய்வு, 

காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் 

கணிப்பு. 

HW அபாயகரமான கழிவுகள் 

EB சூழலியல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்மம. 

GIS புவியியல் தகவல் அமமப்பு 
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EIA மை்றும் EMP க்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு . 

 தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வாலாஜாபாத் வட்டம், மாகரல்-B 

கிராமத்தில் 8.69.00 டஹக்யடர ் பரப்பளவில் உள்ள  ாதாரண கல் மற்றும் 

கிராவல் குழும குவாரி திட்டத்திற்கான சுற்று ச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA), 

சுற்று ச்ூழல் யமலாண்மம திட்டதிற்க்கு(EMP)பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் 

அறிவிப்பு. யமற்குறிப்பிட்ட சுற்று ச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA), ஆய்வில் 

அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மமயானமவ என்றும் நாம் அறிந்தவமர 

 ரியானமவ என்றும்  ான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சுற்று ச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA), சுற்று ச்ூழல் யமலாண்மம திட்ட 

(EMP) அறிக்மகமய உருவாக்கிய பின்வரும் திறனில் நான் சுற்று ச்ூழல் 

தாக்க மதிப்பீடு (EIA) குழுவின் ஒரு பகுதியாக இருந்யதன் என்று இதன் மூலம் 

 ான்றளிக்கியறன். 

டபயர ்  : திரு. G. ொகீசன் 

பதவி : EIA ஒருங்கிமணப்பாளர ்

யததி மற்றும் மகடயழுத்து :       

  

ஈடுபாட்டின் காலம் :        ஜனெரி 2021 முத ் இன்று ெமர 
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திெ்ெத்தி ் ஈடுபெ்டுள்ள வசய ்பாெ்டு பகுதி நிபுணரக்ள் 
ெ

.எ
ண் . 

வசய ்
பாெ்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுணரின் 

வபயர ்

மகவயழுத்
து 

1 AP 

o முன்டமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடவடிக்மக காரணமாக 

காற்று மாசுபாட்டின் 

பல்யவறு ஆதாரங்கமள 

அமடயாளம் காணுதல். 

o காற்று மாசுபாட்மட 

முன்னறிவிதத்ல் மற்றும் 

தணிப்பு நடவடிக்மககள் / 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்மககமள 

முன்டமாழிதல். 

திரு.J.N.மணிக
ண்டன் 

 

2 WP 

o நீர ் சுத்திகரிப்பு 

அமமப்புகள், வடிகால் 

வ திகமள பரிந்துமரதத்ல் 

o டபறும் 

சூழல்/நீரந்ிமலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீமர 

டவளியயற்றுவதால் 

ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்புகமள மதிப்பீடு 

ட ய்தல் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்மககமள 

பரிந்துமரத்தல். 

 

 

 

Dr.S.மலர ்

 

 

3 HG 

o நிலத்தடி நீர ்

அட்டவமணயின் 

விளக்கம்MAMMALS 

மற்றும் தாக்கதம்த 

முன்னறிவிதத்ல் மற்றும் 

தணிப்பு 

நடவடிக்மககமள 

முன்டமாழிதல். 

o நீரந்ிமல பண்புகளின் 

பகுப்பாய்வு மற்றும் 

விளக்கம். 

Dr.M.விஜய் பிரபு  

திரு.G.உமாமயக
ஸ்வரன்  

4 GEO 

o அப்பகுதியின் பிராந்திய 

மற்றும் உள்ளூர ்

புவியியமல 

மதிப்பிடுவதற்கான கள 

ஆய்வு. 

o புவியியல் மற்றும் புவி 

திரு.G.யகாபால 

கிருஷ்ணன் 
 

திரு.G.உமாமயக
ஸ்வரன்  

Dr.M.விஜய் பிரபு  
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உருவவியல் 

பகுப்பாய்வு/விளக்கம் 

மற்றும் 

ஸ்ட்ராடிகிராபி/லிதத்ாலஜி. 

5 SE 

o இந்திய மக்கள் டதாமக 

கணக்டகடுப்பு, 2011 இன் 

படி இரண்டாம் நிமல 

தரவுகளில் திருத்தம். 

o தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் 

தடுப்பு யமலாண்மம 

திட்டம். 

o நிறுவனம் சுற்று ச்ூழல் 

டபாறுப்பு. 

Dr.G. பிரபாகரன் 

 

6 EB 

o தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

அடிப்பமட தரவு ய கரிப்பு. 

o IUCN பட்டியலின்படி 

அரிதான, அழிந்து வரும் 

மற்றும் அ ச்ுறுதத்லுக்கு 

உள்ளாகும் இனங்கள் என 

அமடயாளப்படுத்துதல். 

o தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான 

திட்டத்தின் தாக்கம். 

o பசுமம பகுதி 

வளர ்ச்ிக்கான 

இனங்கமள 

பரிந்துமரக்கிறது. 

Dr.J.ராஜராயஜஸ்
வரி  

7 RH 

o அபாயங்கள் மற்றும் 

அபாயகரமான 

டபாருடக்ளின் 

அமடயாளம். 

o அபாயங்கள் மற்றும் 

விமளவுகள் பகுப்பாய்வு 

o பாதிப்பு மதிப்பீடு 

o அவ ரகாலத் 
தயாரந்ிமலத ் திட்டத்மதத ்

தயாரிதத்ல் 

o பாதுகாப்பு யமலாண்மம 

திட்டம். 

திரு.J.N.மணிக
ண்டன் 

 

8 LU 

o நில பயன்பாட்டு 

வமரபடத்மத 

உருவாக்குதல். 

o சுற்றியுள்ள நில 

பயன்பாட்டில் திட்டத்தின் 

தாக்கம் 

Dr.S.கருப்பண்
ணன்  
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o மூடப்பட்ட பிறகு 

நிமலயான நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் 

தணிப்பு நடவடிக்மககமள 

பரிந்துமரத்தல். 

9 NV 

o  த்தம் மற்றும் 

அதிரவ்ுகளால் ஏற்படும் 

தாக்கங்கமள 

அமடயாளம் காணவும். 

o EMP க்கு டபாருதத்மான 

தணிப்பு 

நடவடிக்மககமள 

பரிந்துமரத்தல். 

Dr.R. அருண் 

பாலாஜி  

10 AQ 

o உமிழ்வுகளின் டவவ்யவறு 

மூலங்கமளக் கண்டறிதல் 

மற்றும் AERMOD ஐப் 

பயன்படுத்தி அதிகரிக்கும் 

GLC இன் கணிப்புகமள 

முன்டமாழிதல். 

o EMPக்கான தணிப்பு 

நடவடிக்மககமளப் 

பரிந்துமரத்தல். 

Dr.R. அருண் 

பாலாஜி  

11 SC 

o மண் சுற்று ச்ூழலில் 

ஏற்படும் தாக்கத்மத 

மதிப்பிடுதல் மற்றும் மண் 

பாதுகாப்பிற்கான 

முன்டமாழியப்பட்ட 

தணிப்பு நடவடிக்மககள். 

Dr.J..ராஜராயஜ
ஸ்வரி 

 

12 SHW 

o அபாயமற்ற திடக்கழிவுகள் 

மற்றும் அபாயகரமான 

கழிவுகள் உருவாகும் 

மூலத்மதக் கண்டறியவும். 

o கழிவுகமள 

உருவாக்குவமதக் 

குமறப்பதற்கான 

நடவடிக்மககமள 

பரிந்துமரத்தல் மற்றும் 

அமத எவ்வாறு மீண்டும் 

பயன்படுதத்லாம் அல்லது 

மறுசுழற்சி ட ய்யலாம். 

திரு.J.N.மணிக
ண்டன் 
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இந்தத் திெ்ெத்தி ் ஈடுபெ்டுள்ள குழு உறுப்பினரக்ளின் பெ்டிய ் 

ெ.எ
ண். 

வபயர ்
வசய ்பாெ்
டு பகுதி 

ஈடுபாடு 
மகவயழு
த்து 

1 
திரு. G. 

பிரிதிவிராஜ் 
AQ, AP, LU, HG 

o FAE உடன் தள 

வருமக 

o காற்று 

மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்மககமள 

பரிந்துமரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

உதவி FAE 

o வானிமல தரவு, 

உமிழ்வு மதிப்பீடு, 

AERMOD 

மாதிரியாக்கம் 

மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்மககமள 

பரிந்துமரத்தல் 

ஆகியவற்றுடன் 

உள்ளடீுகமள 

பகுப்பாய்வு ட ய்து 

வழங்குதல் மற்றும் 

FAEக்கு உதவுதல் 

2 
திரு.N.யகாகுல்பி

ரவீன் 
HG 

o FAE உடன் தள 

வருமக 

o நீர ் மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கங்கள் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்மககமள 

பரிந்துமரத்தல் 

ஆகியவற்றில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

o நில பயன்பாட்டு 

வமரபடங்கமள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 
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3 திரு.C. குமயர ன் NV 

o ஆதாரங்கள் 

மற்றும் இருப்பு 

கணக்கீடு மற்றும் 

உற்பத்தித் திட்டம் 

மற்றும் கருத்தியல் 

திட்டத்மதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுங்கள் 

4 திரு. S. தியனஷ் HG; GEO 

o FAE உடன் தள 

வருமக 

o புவியியல் 

அம் ங்களில் 

உள்ளடீுகமள 

வழங்கவும் 

o வளங்கள் மற்றும் 

இருப்பு கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித ்

திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்மத 

தயாரிப்பதில் 

உதவுங்கள் 

 

5 
திரு.P. 

டவள்மளயன் 
HG; GEO 

o FAE உடன் தள 

வருமக 

o தரவு ய கரிப்பில் 

FAEக்கு உதவுங்கள் 

o முதன்மம மற்றும் 

இரண்டாம் நிமல 

தரமவ பகுப்பாய்வு 

ட ய்வதன் மூலம் 

உள்ளடீுகமள 

வழங்கவும் 
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அங்கீகாரம் வபை்ை ஆல ாசகர் அமமப்பு தம ெரின் அறிவிப்பு  

 நான், ஜியயா டடக்னிக்கல் மமனிங் ட ால்யூஷன்ஸ் நிரவ்ாகப் 

பங்குதாரரான Dr. S. கருப்பண்ணன், யமயல குறிப்பிட்டுள்ள ட யல்பாட்டுப் 

பகுதி வல்லுநரக்ள் மற்றும் குழு உறுப்பினரக்ள் சுற்று ச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA), சுற்று ச்ூழல் யமலாண்மம திட்டத்மத (EMP) மாகரல் -B கிராமத்தில் 

 ாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குழும குவாரித் திட்டத்திற்காகத ்

தயாரித்துள்யளாம் என்பமத உறுதிட ய்கியறன். தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரம் 

மாவட்டம் வாலாஜாபாத் தாலுகாவில் உள்ள மாகரல் -B கிராமத்தில் 8.69.00 

டஹக்யடர ் பரப்பளவு. சுற்று ச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்மகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்கள் உண்மமயானமவ என்றும் நாம் அறிந்த 

வமரயில்  ரியானமவ என்றும்  ான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மகடயழுத்து                :     

டபயர ்     :   Dr. S.கருப்பண்ணன் 

பதவி                              :   நிர்ொக பங்குதாரர ்

EIA ஆயலா கர ்அமமப்பின் டபயர ் : ஜிலயா வெக்னிக்க ் மமனிங் 

வசா ்யூஷன்ஸ் 

NABET  ான்றிதழ் NoAND டவளியீட்டு யததி :   NABET/EIA/2023/IA0067 & March 

30,2022   

       வச ்லுபடியாகும் லததி                       :29.12.2023 ெமரவச ்லுபடியாகும் 

29.01.2021 அன்று நமடடபற்ற ஆரம்ப அங்கீகாரத்திற்கான 254வது 

அங்கீகாரக் குழுக் கூட்டத்தின் நிமிடங்கள். 

 



STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT

ASSESSMENT AUTHORITY - TAMIL NADU

3rd Floor, Panagal Maaligai,

No.1 Jeenis Road, Saidapet, Chennai-15.

Phone No.044-24359973

TERMS OF REFER-ENCE (ToR)

Lr No.SEIAA-TN/F.No.8695/SEAC/ToR- I 04712022 Dated: 31.01.2022

To

Thiru.R.Surya

S/o.Ramasamy

RKG Complex, Ramesh Nagar

2nd Cross Street, West Tambaram

Chennai District-600045

Sir / Madam,

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

proposed of Rough Stone & Gravel Quarry lease over an extent of 2.10.50Ha in

S.F.Nos. 718 & 720 of Magaral B Village, Walajabad Taluk, Kancheepuram

District, Tamil Nadu by Thiru.R.Surya - under project category - "B1" and

Schedule S.No.l(a) - ToR issued along with Public Hearing- preparation of EIA

report - Regarding.

Ref: l. Online proposal No.SIA/TN/MIN/ 6537012021, dated: 03.08.2021

2. Your application submitted for Terms of Reference dated: 06.08.202I

3. Minutes of the 237th meeting of SEAC held on 08.10.2021

4. Minutes of the 481't Authority meeting held on24.01.2022 &.25.01.2022.

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

Terms of Relerence.

The proponent, Thiru.R.Surya has submitted application for ToR with public Hearing on

03.08.2021, in Form-I, Pre- Feasibility report for the proposed of Rough Stone & Gravel Quarry

lease over an extent of 2.10.50Ha in S.F.Nos.7l8 &.120 of Magaral B Village, Walajabad Taluk,

Kancheepuram District, Tamil Nadu.

TMT.P.RAJESWARI, I.F.S.,

MEMBER SECRETARY

)'"tO+
ER SECRETARY
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.8695/SEAC/ToR - 1047 12022 Dated : 31.01.2022 SEIAA-TN

Discussion bv SEAC and the Remarks:-

The proposal was placed for appraisal in the 237th meeting of SEAC held on 08.10.2021.

Based on the presentation and documents furnished by the project proponent, SEAC decided to

recommend the proposal for the grant of Terms of Reference (ToR) with Public Hearing,

subject to the following ToR in addition to the standard terms of reference for EIA study for non-

coal mining projects and details issued by the MoEF&CC to be included in EIA/EMP report.

1. Restricting the depth of mining to 20m ultimate depth and quantity of 1,61,587 cu.m of

Rough stone for five years with a bench height of 5m as per the approved mining plan

considering the hydrogeologicll regime of the surrounding area as well as to ensure

sustainable and safe mining.

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

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

mines,

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

work permit issued by the ADIDD mines?

b) Quantity of minerals mined out.

c) Detail of approved depth of mining.

d) Actual depth of the mining achieved earlier.

e) Name of the person already mined in that leases area.

f) If EC and CTO already obtained, the copy of the same shall be submitted.

g) whether the mining was carried out as per the approved mine plan (or EC if issued)

with stipulated benches.

A detailed study of the lithology of the mining lease area shall be furnished.

The proponent shall furnish photographs of adequate fencing, green belt along the periphery

including replantation of existing trees & safety distance between the adjacent quarries &

water bodies nearby provided as per the approved mining plan.

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

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

water bodies such as rivers, tanks, canals, ponds etc. within 1 km (radius) along with the

collected water level data for both monsoon and non-monsoon

2.

J.

4.

5.

from the PWD /
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TWAD so as to assess the impacts on the wells due to mining activity.

6" The proponent shall furnish the baseline data for the environmeital and ecological

parameters with regard to surface water/ground water quality, air quality, soil quality &

fl oralfauna including traffi c/vehicular movement study.

7. The Proponent shall carry out the Cumulative impact study due to mining from all the mines

on the environment in terms of air pollution, water pollution, & health impacts, accordingly

the Environment Management plan should be prepared.

8. The Socio-economic studies should be carried out within a 5 km buffer zone from the mining

activity.

9^ A tree survey study shall be carried 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.

10" A detailed mine closure plan for the proposed project shall be included in EIA/EMP report.

11. A11 the queries raised during public hearing by the local habitants need to be addressed and

the protective measures or management plan may be revised accordingly and to be submitted

to SEIAA/SEAC with regard to the Office Memorandum of MoEF& CC accordingly.

12. The recommendation for the issue of "Terms of Reference" is subjected to the outcome of

the Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in O.A No.186 of 2016 (M.A.No.35012016)

and O.A. No.200/2016 and O.A.No.58012016 (M.A.No.118212016) and O.A.No.10212017

and O.A.No.40412016 (M.A.No. 75812016, M.A.No.92012016, M.A.No.112212016,

M.A.No.l2l2017 & M.A. No. 843/2017) and O.A.No.40512016 and O.A.No.520 of 2016

(M.A.No. 981 I 201 6, M.A.No.9 8 2 I 201 6 & M.A.No .384 12017).

13. The purpose of Green belt around the project is to capture the fugitive emissions and to

attenuate the noise generated, in addition to the improvement in the aesthetics. A wide range

of indigenous plants species should be planted in and around the premise in consultation

with the DFO, District / State Agriculture University. The plants species should have thick

canopy cover, perennial green nature, native origin and large leaf areas. Medium size trees

and small trees alternating with shrubs shall be planted. Miyawaki method of planting i.e.

planting different types of trees at very close intervals may be tried which will give a good

green cover. Greenbelt needs to be developed in the periphery of the mines area so that at

the closure time the trees would have grown well.

t
ARY
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14. The project proponent shall furnish the details of the existing/proposed Green belt area

earmarked with GPS coordinates and list of trees that are proposed to be planted

surrounding the mining area atleast to a width of 3m along with a copy of

photos/documents, and the same shall be included in the EIA Report.

Discussion bv SEIAA and the Remarks:-

The subject was placed in the 481't Authority meeting held on24.01.2022 &25.01.2022.

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

grant Terms of Reference (ToR) with Public Hearing under cluster for undertaking the combined

Environment Impact Assessment Study and preparation of separate Environment Management

Plan subject to the conditions as recommended by SEAC & normal condition in addition to the

following conditions:

1. As per the recommendation of SEAC and as accepted by the proponent, restricting the

depth of mining to 20m and quantity of 1,61,587 cu.m of Rough stone for five years

with a bench height of 5m as per the approved mining plan considering the hydro

geological regime of the surrounding area as well as to ensure sustainable and safe

mining.

2. As per the MoEF& CC office memorandum F.No.22-6512017-14.III dated: 30.09.2020

and 20.10.2020 the proponent shall address the concems raised during the public

consultation and all the activities proposed shall be part of the Environment Management

Plan.

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

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

and temperature reduction including control of other emission and climate mitigation

activities.

4. The Environmental Impact Assessment should study the biodiversity, the natural

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

maintain the natural Ecosystem.

5. Action should be specifically suggested for sustainable

restoration ofecosystem for flow ofgoods and services.

management of the area and

*6)P
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A. STANDARD TERMS OF RE,FERENCE

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

achieved in any one year prior to 1994.lt may also be categorically informed whether there

had been any increase in production after the EIA Notification 1994 came into force, w.r.t. the

highest production achieved prior to 1 994.

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

mine should be given.

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

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

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

All corner coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution Imagery/

topo sheet, topographic 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).

Information 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 minerals and

mining history of the area, important water bodies, streams and rivers and soil characteristics.

Details about the land proposed for mining activities should be given with information as to

whether mining conforms to the land use policy of the State; land diversion for mining should

have approval from State land use board or the concerned authority.

It should be clearly stated whether the proponent Company has a well laid down Environment

Policy approved by its Board of Directors? If so, it may be spelt out in the EIA Report with

description of the prescribed operating process/procedures to bring into focus any

infringemenVdeviation/ violation of the environmental or forest norms/ conditions? The

hierarchical system or 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 of environmental norms to the Board of Directors of

the Company and/or shareholders or stakeholders at large, may also be detailed in the EIA

Report.

8) Issues relating to Mine Safety, including subsidence study in case of underground mining and

SEIAA.TN
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safeguard measures in each case should also be provided.

The study area will comprise of 10 km zone around the mine lease from lease periphery and

the data contained in the EIA such as waste generation etc. should be for the life of the mine /

lease period.

Land use of the 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.

Impact, if any, of change of land use should be given.

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, if any, should be given.

Certificate from the Competent Authority in the State Forest Department should be provided,

confirming the involvement of forest land, if any, in the project area. In the event of any

contrary claim by the Project Proponent regarding the status of forests, the site may be

inspected by the State Forest Department along with the Regional Office of the Ministry to

ascertain the status of forests, based on which, the Certificate in this regard as mentioned

above be issued. In all such cases, it would be desirable for representative of the State Forest

Department to assist the Expert Appraisal Committees.

Status of forestry clearance for the broken up area and virgin forestland involved in the project

including deposition of Net Present Value (NPV) and Compensatory A{forestation (CA)

should be indicated. A copy of the forestry clearance should also be furnished.

Implementation status of recognition of forest rights under the Scheduled Tribes and other

Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 should be indicated.

The vegetation in the RF / PF areas in the study area, with necessary details, should be given.

A study shall be got done to ascertain the impact of the Mining Project on wildlife of the study

area and details furnished. Impact of the project on the wildlife in the surrounding and any

other protected area and accordingly, detailed mitigative measures required, should be worked

out with cost implications and submitted.

Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar site

Tiger/ Elephant Reserves/(existing as well as proposed), if any, within 10 km of the mine lease

should be clearly indicated, supported by a location map duly aut Chief Wildlife

l5)

l6)

t7)

dM),r
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Warden. Necessary clearance, as may be applicable to such projects due to proximity of the

ecologically sensitive areas as mentioned above, should be obtained from the Standing

Committee of National Board of Wildlife and copy furnished'

A detailed biological study of the study area [core zone and buffer zone (10 km radius of the

periphery of the mine lease)] shall be carried out. Details of flora and fauna, endangered,

endemic and RET Species duly authenticated, separately for core and buffer zone should be

furnished based on such primary field survey, clearly indicating the Schedule of the fauna

present. In case of any scheduled-I fauna found in the study area, the necessary plan along

with budgetary provisions for their conservation 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 of the project cost.

Proximity to Areas declared as 'Critically Polluted' or the Project areas likely to come under

the 'Aravali Range', (attracting court restrictions for mining operations), should

also be indicated and where so required, clearance certifications from the prescribed

Authorities, such as the SPCB or State Mining Department should be secured and furnished to

the effect that the proposed mining activities could be considered.

Similarly, for Coastal Projects, a CRZ map duly authenticated by one of the authorized

agencies demarcatingLTL. HTL, CRZ area,location of the mine lease with respect to CRZ,

coastal features such as.mangroves, if any, should be furnished. (Note: The Mining Projects

falling under CRZ would also need to obtain approval of the concerned Coastal Zone

Management Authority).

R&R Plan/compensation details for the Project Affected People (PAP) should be fumished.

While preparing the R&R Plan, the relevant StateA{ational Rehabilitation & Resettlement

Policy should be kept in view. In respect of SCs /STs and other weaker sections of the society

in the study area, a need based sample survey, family-wise, should

be undertaken to assess their requirements, and action progralnmes prepared and submitted

accordingly, integrating the sectoral programmes of line departments 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); 'December (post

1e)

20)

21)

J*O'r
SECRETARY

PageT of14

SEIAA.TN

308



Lr No.SEIAA-TN/F.No.8695/SEAC/ToR- 1047 12022 Dated : 31.01.2022 SEIAA-TN

monsoon season) ; December-February (winter season)]primary baseline data on ambient air

quality as per CPCB Notification of 2009, water quality, noise level, soil and flora 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 data should also be collected. The location of the

monitoring stations should be such as to represent 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 mineralogical 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. It should also take into account the impact of movement of Vehicles for

transportation of mineral. The details of the model used and input parameters used for

modeling should be provided. The air quality contours may be shown on a location map

clearly indicating the location of the site, location of sensitive receptors, if any, and the

habitation. 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 furnished. A

detailed water balance should also be provided. Fresh water requirement for the Project should

be indicated.

25) Necessary clearance from the Competent Authority for drawl 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, if any, should be provided.

27) Impact of the Project on the water quality, both surface and groundwater, should be assessed

and necessary safeguard measures, if any required, should be provided.

28) Based on actual monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect

groundwater. Necessary data and documentation in this regard may be provided. In case the

working will intersect groundwater table, 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 Central

Ground Water Authority for working below ground water and for puraBing of ground water

L*O+
SECRETARY
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should also be obtained and copy furnished.

29) Details of any stream, seasonal or otherwise, passing through the lease area and modification /

diversion proposed, if any, and the impact of the same on the hydrology should be brought out.

30) Information on site elevation, working depth, groundwater 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 form

(indicating the linear and quantitative coverage, plant species and time frame) and submitted,

keeping in mind, the same will have to be executed up front on cofilmencement 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

greater ecological value and should be of good utility value to the local population with

emphasis on local and native species and the species which are tolerant to pollution'

32) Impact on local transport infrastructure due to the Project should be indicated. Projected

increase in truck traffic as a result of the Project in the present road network (including those

outside the Project area) should be worked out, indicating whether it is capable of handling the

incremental load. Arrangement for improving the infrastructure, if contemplated (including

action to be taken by other agencies such as State Government) should be covered. Project

Proponent shall conduct Impact of Transportation study as per Indian Road Congress

Guidelines.

33) Details of the onsite shelter and facilities to be provided to the mine workers should be

included in the EIA RePort.

34) Conceptual post mining land use and Reclamation and Restoration of mined out areas (with

plans and with adequate number of sections) should be given in the EIA report.

35) Occupational Health impacts of the Project should be anticipated and the proposed preventive

measures spelt out in detail. Details of pre-placement 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.

36) public health implications of the Project and related activities for the population in the impact

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

*op
SECRETARY
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detailed along with budgetary allocations.

37) Measures 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.

38) Detailed Environmental Management Plan (EMP) to mitigate the environmental impacts

which, should inter-alia include the impacts of change of land use, loss of agricultural and

grazing land, if any, occupational health impacts besides other impacts specific to the proposed

Project.

39) Public Hearing points raised and commitment 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 final EiA/EMp Report of the project.

40) Details of litigation pending against the project, if any, with direction /order passed by any

Court of Law against the Project should be given.

41) The cost of the Project (capital cost and recurring cost) as well as the cost towards

implementation of EMP should be clearly spelt out.

42) A Disaster management Plan shall be prepared and included in the EIA/EMp Report.

43) Benefits 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 of the EIA/EMP Report

b) All documents to be properly referenced with index and continuous page numbering.

c) Where data are presented in the Report especially in Tables, the period in which the data

were collected and the sources should be indicated.

d) Project Proponent shall enclose all the analysis/testing reports of water, air, soil, noise

etc. using the MoEF&CCII{ABL accredited laboratories. All the original analysis/testing

reports should be available during appraisal of the project.

e) where the documents provided are in a language other than

translation should be provided.

D The Questionnaire for environmental appraisal of mining projects

the Ministry shall also be filled and submitted.

English, an English

as devised earlier by

g) While preparing the EIA report, the instructions for the instructions for

/*{)'P
SECREIA(Y
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the Consultants issued by MoEF&CC vide O.M. No. J-ll0l3l4ll2006-IA.II(I) dated 4th

August, 2009, which are available on the website of this Ministry, should be followed.

Changes, if any made in the basic scope and project parameters (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 and permission should be sought, as the ToR may also

have to be altered. Post Public Hearing changes in structure and content of the draft

EIA/EMP (other than modifications arising out of the P.H. process) will entail

conducting the PH again with the revised documentation.

As per the circular no. J-11011161812010-IA.II(I) dated 30.5.2012, certified report of the

status of compliance of the conditions stipulated in the Environment Clearance for the

existing operations of the project, should be obtained from the Regional Office of

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as may be applicable.

The EIA report should also include (i) surface plan of the area indicating contours of

main topographic features, drainage and mining area, (ii) geological maps and sections

and (iii) sections of the mine pit and external dumps, if any, clearly showing the land

features ofthe adjoining area.

Project name and location (Village, District, State, Industrial Estate (if applicable).

process description in brief, specifically indicating the gaseous emission, liquid effluent and

solid and hazardous wastes.

Measures for mitigating the impact on the environment and mode of discharge or disposal'

Capital cost of the project, estimated time of completion.

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 of the lithology of the mining lease area shall be furnished.

7. Details of village map, "A" register and FMB sketch shall be fumished.

g. Detailed mining closure plan for the proposed project approved by the Geology of Mining

department shall be shall be submitted along with EIA report.

h)

D

i)

1"

2.

J.

4.

5.

g. Obtain a letter lcertifrcate from the Assistant Director of Geology Ling standing that

r*K )'?
R SECRETARY
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there is no other Minerals/resources 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 2010.

I 1. Detail plan on rehabilitation and reclamation carried out for the stabilization and restoration of

the mined areas.

12. The EIA study report shall include the surrounding mining activity, if any.

13. Modeling study for Air, Water and noise shall be carried 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 land, status of is acquisition, nearby (in2-3 km.) water body, population, with in 1Okm

other industries, forest . eco-sensitive zones, accessibility. (note - in case of industrial estate

this information may not be necessary)

l8' Baseline environmental data - air quality, surface and ground water quality, soil characteristic,

flora and fauna, socio-economic condition of the 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 of the project on air, water, land, flora-fauna and nearby population

2l . Emergency preparedness plan in case of natural or in plant emergencies

22. Issues raised during public hearing (if applicable) and response given

23. CER plan with proposed expenditure.

24. Occupational Health Measures

25. Post project monitoring plan

26'The project proponent shall carry out detailed hydro geological study through

intuitions,4llABET Accredited agencies.

27 ' A detailed report on the green belt development already undertaken is to be furnished and also

submit the proposal for green belt activities.

Page 12 of 14
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28. The proponent shall propose the suitable control measure to control the fugitive emissions

during the operations of the mines.

29.A specific study should include impact on flora & fauna, disturbance to migratory pattern of

animals.

30. Reserve funds should be earmarked for proper closure plan.

31. A detailed plan on plastic waste management shall be furnished. Further, the proponent should

strictly comply with, Tamil Nadu Government Order (Ms) No.84 Environment and forests

(EC.2) Department dated 25.06.2015 regarding ban on one time use and throw away plastics

irrespective 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 followed:-

a. A note confirming compliance of the TOR, with cross referencing of the relevant sections /

pages of the EIA report should be provided.

b. All documents may be properly referenced with index, page numbers and continuous page

numbering.

Where data are presented in the report especially in tables, the period in which the data were

collected and the sources should be indicated.

While preparing the EIA report, the instructions for the proponents and instructions for the

consultants issued by MoEF & CC vide O.M. No. J-l101314112006-IA.II (I) dated 4th

August, 2O0g,which are available on the website of this Ministry should also be followed.

The consultants involved in the preparation of EIA/EMP report after accreditation with

Quality Council of India (QCl)Afational Accreditation Board of Education and Training

(NABET) would need to include a certificate in this regard in the EIA/EMP reports prepared

by them and data provided by other organization/Laboratories including their status of

approvals etc. In this regard circular no F. No.J -1101317712004-IA-II(I) dated 2nd December,

2OOg, 18th March 2010, 28th May 2010, 28th June 2010, 31" December 2010 & 30th

September 2011 posted on the Ministry's website http://www.moef.nic.inl may be referred.

. After preparing the EIA (as per the generic structure prescribed in Appendix-Ill of

the EIA Notification, 2006) covering the above mentioned points, the proponent will

c.

d.

e.

Wr4^^O,
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take further necessary action for obtaining environmental clearance in accordance

with the procedure prescribed under the EIA Notification,2006.

' The final EIA report shall be submitted to the SEIAA, Tamil Nadu for obtaining

Environmental Clearance.

. The TORs with public hearing prescribed

fiom the date of issue. for submission of the EIA/EMP report as per OMNo.J-

I I 0 1 3 I 4 | I 2006- IA-II( IXpart) dated 29th August. 20 I 7 .

P
ARY

The Additional Chief Secretary to Government, Environment & Forests Department,

Golt. of Tamil Nadu, Fort St. George, Chennai - 9

The chairman, central Pollution control Board, parivesh Bhavan,

cBD cum-office complex, East Arjun Nagar, New Delhi rroo32.

The Member Secretary, Tamil Nadu pollution Control Board,

76, Mount Salai, Guindy, Chennai-600 O3Z.

The APCCF (c), Regional offrce, MoEF & cc (sz),34, HEpc Building, I't&2nd Floor,

Cathedral Garden Road, Nungambakkam, Chennai -34.

Monitoring cell, IA Division, Ministry of Environment, Forests & cc,
Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi 110003

The District Collector, Kancheepuram District

The Eo/BDo, Magaral B village, walajabad raluk, Kancheepuram District

Stock File.

shall be valid for a neriod of three vears

copy to:

l.

)

J.

4.

5.

6.

7.

8.
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