
   வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 
சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பின் கீழ் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி – 2006 

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

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

 

சுைங்க குழும  அளவு = 10.15.0 ஹெக்மடை ்

K. இளையராஜா சாதாரண கல்  

& 

அய்யாபட்டி கிராமம், மமலூர் வட்டம், மதுளர மாவட்டம்  

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) ஹபறப்பட்ட கடிதம்  

SEIAA-TN/F.No.8712/ToR-1147/2021 மததி:23.05.2022. 

 

திட்ட ஆதைவாளைின் ஹபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் 

ஹபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் பைப்பளவு & புல எண்கள் 

K. இளையராஜா 

த/பப. கிருஷ்ணன், 

W.10/215, மபட்ளட, அண்ணாநகர், 

கருங்காலக்குடி, மமலூர் வட்டம், 

மதுளர-625 101 

      பைப்பளவு  : 0.74.0பெக்மடர் 

       புல எண்: 63  

 
சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 

 

எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகம் மற்றும்  அக்குரசி அனலாப்ஸ் 

 

அடிப்பளட ஆய்வு காலம் - மாரச் ்முதல் மம 2022 வளர 

நவம்பர்-2022 
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குழுமத்தில் பின்வரும் முன்மமொழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனவவ உள்ள 

குவொரிகள் அடடயொளம் கொணப்பட்டு, இந்த EIA & EMP அறிக்டகடயத ்

தயொரிப்பதற்கொக ஆய்வு மெய்யப்பட்டு, எளிதொகப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கொன தனிப்பட்ட குறியீடுகள் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

முன்ம ொழியப்பட்ட குவொரிகள்  

குறி

யீடு 
உரிமையாளரின் பெயர ்

கிராைத்தின் 

பெயர், ைற்றுை் 

தாலுகா, & புல. 

எண்கள் 

(பெ

க்டேர்

) 

அளவு 

நிமை 
கருத்துக்க

ள் 

P1. 

K. இமளயராஜா த/மப. 

கிருஷ்ணன், 

W.10/215, பபட்டட, 

அண்ணொநகர,் 

கருங்கொலக்குடி, ப லூர ்

தொலுக்கொ, 

 துடர-625101 

அய்யொபட்டி 

கிரொ  ், 

63 

0.74.0 - 

Lr இல் ToR 

மபறப்பட்ட

து. எண். 

SEIAA-

TN/F.No.8712

/R-1147/2020 

வததி 

23.05.2022 

P2. 

K. இமளயராஜா த/மப. 

கிருஷ்ணன், 

W.10/215, பபட்டட, 

அண்ணொநகர,் 

கருங்கொலக்குடி, ப லூர ்

தொலுக்கொ, 

 துடர-625101 

கருங்கொலக்குடி 

கிரொமம், 

619/5 (P) 

2.02.5 - 

Lr இல் ToR 

மபறப்பட்ட

து. எண். 

SEIAA-

TN/F.No.9063

/SE AC/ToR-

1174/2022 

வததி 

14.06.2022 

P3. 

G.கருெ்ெண்ணன் 

த/மப கொந்திபதவர ்

1/3A, TWAD கொலனி, 

திருப்பள்டள 

 துடர-625014. 

ம ொக்கலிங்கபுர

 ் கிரொ  ், 471/1 
2.70.00 - 

ToRக்கு 

முன்மமொழி

யப்பட்டது 

                தற்பபொதுள்ள குவொரிகள்  

குறி

யீடு 
உரிமையாளரின் பெயர ்

கிராைத்தின் 

பெயர், & புல. 

எண்கள் 

அளவு 

(பெ

க்டேர்

) 

குத்த

மக 

காைை் 

கருத்துக்க

ள் 
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E1. 

 

முக து ரொஜொ.J 

அய்யொபட்டி 

கிரொமம், 

472/1 2.40.0 

14.10.2020 

முதல் 

13.10.2025 

வடர 

செயலில் 

            கொலொவதியொன குவொரி  

குறி

யீடு. 
உரிமையாளரின் பெயர ்

கிராைத்தின் 

பெயர், ைற்றுை் 

தாலுகா, & புல. 

எண்கள் 

அளவு 

(பெ

க்டேர்

) 

குத்த

மக 

காைை் 

 

EX1 K .டஜாதி 

அய்யொபட்டி 

கிரொ  ், 

482/2 (P) 

முதலியன, 

2.28.5 

29.12.2016 

முதல் 

28.12.2021 

வடர 

காலாவதி

யான 

ச ாத்த குழு  ் அளவு 10.15.0  

ஆதொரம்:  i). AD கடிதம் – Rc.No.74/ சுரங்க /2021, வததி 16.07.2021 

ii). AD கடிதம் – Rc.No.75/ சுரங்க /2021, வததி 28.07.2021 

iii). AD கடிதம் – Rc.No.85/ சுரங்க /2021, வததி 18.02.2022 

குறிப்பு: குழுமம் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்படுகிறது 

- S.O. 2269 (இ) வததி: 01.07.2016 

குறிெ்பு விதிமுமறகள் (ToR) இணக்கை் 

திரு.K.இமளயராஜா  

23.05.2022 தததியிட்ட கடித ் எண். SEIAA-TN/F.No.8712/SEAC/ToR-

1147/2020 மூல ் ToR வழங்கப்பட்டது" 

குறிெ்பிே்ே நிெந்தமனகள் 

1 குவொரி குழு த்தில் ப ற்மகொள்ளப்படு ் 

சுரங்க நடவடிக்டககளின் ஒட்டும ொத்த 

 ற்று ் விரிவொன சுற்று ச்ூழல் தொக்க 

 திப்பீடு ஆய்டவ ப ற்மகொள்வொர,் குறிப்பொக 

கொற்று  ொசுபொடு, நீர ்  ொசுபொடு  ற்று ் 

சுகொதொர பொதிப்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்படடயில் சுற்று ச்ூழடலக் குறிப்பிடட்ு, 

அதற்பகற்ப சுற்று ச்ூழல் ப லொண்ட த் 

திட்ட ் தயொரிக்கப்பட பவண்டு ். 

திட்டத் தளத்டதெ ் சுற்றியுள்ள 

ஒட்டுமமொத்த தொக்க ஆய்வு 

அத்தியொயம்-III, பக்கம். 43-62 இன் 

கீழ் பிரிவு 3.2 மற்றும் அத்தியொயம்-

X இன் கீழ் சுற்றுெச்ூழல் 

வமலொண்டம திட்டம் பக்கம். 221-

246 இல் விவொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 



iii 

 

  ்பந்தப்பட்ட குவொரி  ற்று ் சுற்றியுள்ள 

குடியிருப்புகடள  னதில் டவத்திருத்தல். 

2 15.01.2016 க்குப் பிறகு முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க குத்தடகப் பகுதியில் சுரங்க 

நடவடிக்டகடய முன்ம ொழிபவர ் ஏற்கனபவ ப ற்மகொண்டிருந்தொல், 

முன்ம ொழிபவர ் பின்வரு ் விவரங்கடள AD/DD, சுரங்கங்களில் இருந்து அளிக்க 

பவண்டு ்: 

a) AD/DD சுரங்கங்களொல் வழங்கப்பட்ட கடடசி 

பணி அனு தியுடன் முந்டதய 

சுரங்கங்களின் ம யல்பொடு  ற்று ் 

நிறுதத்த்தின் கொல ் என்ன? 

   

 

 

 

 

 

 

 

இது புதிதொக முன்ம ொழியப்பட்ட 

பகுதி இன்னு ் சுரங்க நடவடிக்டக 

மதொடங்கவில்டல. 

b) மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட கனி ங்களின் அளவு. 

c) ஒரு வருடத்தில் அதிகபட்  உற்பதத்ிடய 

எட்டியது 

d) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆழத்தின் 

விவர ் 

e) முன்பு அடடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்ட யொன ஆழ ் 

f) அந்த குத்தடக பகுதியில் ஏற்கனபவ 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட நபரின் மபயர.் 

g) EC  ற்று ் CTO ஏற்கனபவ மபற்றிருந்தொல், 

அதன் நகல்   ரப்்பிக்கப்படு ். 

h) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டதத்ின்படி 

(அல்லது EC வழங்கப்பட்டொல்) 

நிரண்யிக்கப்பட்ட மபஞ்சுகளுடன் சுரங்க ் 

ப ற்மகொள்ளப்பட்டதொ. 

3 சுரங்க குத்தடக பகுதியின் அடனத்து மூடல 

ஒருங்கிடணப்புகளு ். உயர ் மதளிவுதத்ிறன் 

மகொண்ட இப ஜரி/ படொபபொ ஷீட், 

படொபபொகிரொஃபிக் ஷீட், ஜிபயொ ொரப்ொலஜி 

ஆகியவற்றில் மிடகப்படுதத்ப்பட்டுள்ளது. 

சுரங்க குதத்டக பகுதியின் பொடறயியல் 

 ற்று ் புவியியல் வழங்கப்பட பவண்டு ். 

முன்ம ொழியப்பட்ட பகுதியின் அத்தடகய 

புவியியல்,  நில ், நீர,் கொற்று, 

சூழலியல்  ற்று ் உயிரியல் 

பன்முகத்தன்ட   ற்று ்  மூக 

மபொருளொதொர  ற்று ் ஆய்வுகள் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் 

இருந்து 10 கிமீ இடடயக 

 ண்டலத்திற்கு 

ப ற்மகொள்ளப்பட்டன  ற்று ் 
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பட ் நில பயன்பொடு  ற்று ் ஆய்வுப் 

பகுதியின் (பகொர ்  ற்று ் பஃபர ்  ண்டல ்) 

பிற சுற்று ச்ூழல் அ ் ங்கடள மதளிவொகக் 

கொட்ட பவண்டு ். 

முடிவுகள் அத்தியொய ் III, பக்கம். 

32-142 இன் கீழ் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

4 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, 

ஏற்கனபவ உள்ள  ரங்கடள நடவு ம ய்தல் 

 ற்று ் அருகிலுள்ள குவொரிகள்  ற்று ் 

நீரந்ிடலகளுக்கு இடடபய உள்ள பொதுகொப்பு 

தூர ் உள்ளிட்ட சுற்றளவில் பபொது ொன 

பவலிகளின் பசுடம பகுதி புடகப்படங்கடள 

ஆதரவொளர ்வழங்க பவண்டு ். 

இந்திய அரசு, MoEF & CC அலுவலக 

குறிப்பொடண F.No.22-65/2017-IA.III, 

பததி: 01.05.2018 இன் படி 

மபருநிறுவன சுற்று ச்ூழல் 

மபொறுப்புக்கொன (CER) ஒதுக்கீடு 

ம ய்யப்பட்டது. 

குவொரித் திட்ட ் பசுட க் களத ்

திட்ட ொக இருப்பதொலு ், மூலதன 

முதலீடு ≤ 100 பகொடியொக 

இருப்பதொலு ், இந்தத ் திட்ட ் 

மூலதன முதலீட்டில் 2% CERக்கு 

அளிக்கு ். எனபவ, அத்தியொய ் I, 

பக்கம்.8-9 இன் கீழ் பிரிவு 1.8 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளபடி, ம ொதத் CER 

மதொடக ரூ.5,00,000/- ஆகு ். 

5 திட்ட ஆதரவொளர ்கனி  இருப்புக்கள்  ற்று ் 

கனி  இருப்புக்களின் திட்டமிடப்பட்ட 

உற்பத்தித் திறன், முன்ம ொழியப்பட்ட 

பவடல முடற ஆகியவற்டற 

நியொயப்படுத்துதல் 'சுற்று ச்ூழலில் சுரங்க 

நடவடிக்டககளொல் எதிரப்ொரக்்கப்படு ் 

பொதிப்புகள்  ற்று ் அதற்கொன தீரவ்ு 

நடவடிக்டககள் ஆகியவற்டற வழங்க 

பவண்டு ். 

கனி  இருப்பு விவரங்கள் 

அத்தியொய ் II  ற்று ் பிரிவு 2.5 

இன் கீழ் பக்கம்.19 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

6 சுரங்க  ்  ட்ட ்'1952  ற்று ் MMR, 1961 இன் 

விதிகளின்படி பல்பவறு  ட்டப்பூரவ் 

சுரங்க நடவடிக்டககளின் பபொது 

மதொழிலொளரக்ள்  ற்று ் 
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அதிகொரிகள்  ற்று ் பிற தகுதிவொய்ந்த 

நபரக்டள நியமிப்படதக் குறிக்கு ் நிறுவன 

விளக்கப்படத்டத திட்ட ஆதரவொளர ் வழங்க 

பவண்டு ். பொதுகொப்பு  ற்று ் சுற்று ச்ூழடல 

பொதுகொக்க. 

சுற்றியுள்ள குடியிருப்பொளரக்ளின் 

பொதுகொப்பு  ற்று ் சுகொதொர 

அ ் ங்களுக்கொக DGMS இன் படி 

நிடலயொன ம யல்பொட்டு 

நடடமுடறகள் பின்பற்றப்பட 

பவண்டு ். 

மதொழிலொளரக்ளின் பொதுகொப்பு 

 ற்று ் சுகொதொர அ ் ங்கள் பிரிவு 

4.4.2, அத்தியொய ் IV, பக்கம்.150-162 

இன் கீழ் விவொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

7 திட்ட முன்ம ொழிபவர,் 1 கிமீ (சுற்றளவில்) 

உள்ள நிலதத்டி நீர ் உந்தி  ற்று ் 

திறந்தமவளி கிணறுகள்  ற்று ் ப ற்பரப்பு 

நீரந்ிடலகளொன ஆறுகள், மதொட்டிகள், 

கொல்வொய்கள், குளங்கள் பபொன்றவற்றின் 

எண்ணிக்டகடய விவரிக்கு ் நீர ்ட்ட 

வடரபடத்டத கருத்தில் மகொண்டு 

நீரவ்ளவியல் ஆய்டவ ப ற்மகொள்ள 

பவண்டு ். சுரங்க நடவடிக்டககளொல் 

கிணறுகளில் ஏற்படு ் பொதிப்புகடள 

 திப்பிடுவதற்கொக PWD/TWAD இலிருந்து 

பருவ டழ  ற்று ் பருவ டழ அல்லொத 

பருவங்களுக்கு ப கரிக்கப்பட்ட பவலர ்நிடல 

தரவு. உண்ட யொன கண்கொணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்படடயில், பவடல ம ய்வது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடு ொ என்பது 

மதளிவொகக் கொட்டப்படலொ ். இது 

  ்பந்த ொக பதடவயொன தரவு  ற்று ் 

ஆவணங்கள் வழங்கப்படலொ ். 

ஆ ். குறிப்பு விதிமுடறகள் 

வழங்குவதற்கொன 

பரிந்துடரயொனது,  ொண்புமிகு NGT, 

முதன்ட  அ ரவ்ு, புதுதில்லியின் 

இறுதி முடிவுக்கு உட்பட்டது 

என்படத  னதில் டவத்து EIA 

அறிக்டக தயொரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8 ப ற்பரப்பு நீர/்நிலதத்டி நீரின் தர ், கொற்றின் 

தர ்,  ண்ணின் தர ்  ற்று ் 

புவியியல், நில ், நீர,் கொற்று, 

சூழலியல்  ற்று ் உயிரியல் 



vi 

 

பபொக்குவரத்து/வொகன இயக்க ஆய்வு உட்பட 

தொவரங்கள்/விலங்குகள் மதொடரப்ொன 

சுற்று ச்ூழல்  ற்று ் சூழலியல் 

அளவுருக்களுக்கொன அடிப்படடத் தரடவ 

முன்ம ொழிபவர ்அளிக்க பவண்டு ். 

பன்முகத்தன்ட   ற்று ்  மூக 

மபொருளொதொர  ற்று ் ஆய்வுகள் 

பபொன்ற ட ய  ற்று ் இடடயக 

 ண்டலத்தின் அடிப்படட தரவு 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் 

இருந்து 10 கிமீ இடடயக 

 ண்டலத்திற்கு 

ப ற்மகொள்ளப்பட்டது  ற்று ் 

முடிவுகள் அத்தியொய ் III இன் கீழ் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளன. , பக்கம். 

32-142. 

9 ஒரு  ர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், இனத்தின் 

மபயர,் வயது, விட்ட ் பபொன்றடவ) சுரங்க 

குத்தடகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி & 300 

மீ இடடயக  ண்டல ்  ற்று ் சுரங்க 

நடவடிக்டகயின் பபொது அதன் ப லொண்ட  

ஆகிய இரண்டிலு ் ப ற்மகொள்ளப்பட 

பவண்டு ். 

 ர ் கணக்மகடுப்பு ஆய்வின் 

விரிவொன ஆய்வு பகுதி 3.5-3.5.8 

அத்தியொய ்-III, பக்கம்.80-124 இன் 

கீழ் விவொதிக்கப்பட்ட ஆய்வுப் 

பகுதியின் ட ய  ற்று ் இடடயக 

 ண்டலத்தில் ப ற்மகொள்ளப்படு ். 

10 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன 

விரிவொன கண்ணிமவடி மூடல் திட்ட ் EIA/EMP 

அறிக்டகயில் இட ்  ொரந்்ததொக இருக்க 

பவண்டு ். 

ஆ ். 

இது தள ்  ொரந்்த திட்ட ். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்தின்படி ெொதொரண கல் 

 ற்று ் கிரொவல் மபொருடக்டள 

 ட்டுப  உற்பதத்ி ம ய்யு ் 

திட்ட ொகு ். 

11 மபொது வி ொரடண விள ்பர ் ஒரு மபரிய 

பதசிய நொளிதழிலு ், மிகவு ் புழக்கத்தில் 

இருக்கு ் ஒரு வட்டொர ம ொழி நொளிதழிலு ் 

மவளியிடப்படு ். மபொது வி ொரடணயின் 

பபொது மபொது க்களுக்கு வழங்கப்படு ் 

அடனத்து ஆவணங்களு ் தமிழ் ம ொழியில் 

முழுட யொன மபொது வி ொரடணக் 

கூட்டத்திற்குப் பிறகு இது 

புதுப்பிக்கப்பட்டு இறுதி 

சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீடு (EIA) 

அறிக்டகயில் ப ரக்்கப்படு ். 
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இருக்க பவண்டு ். 

12 "குறிப்பு விதிமுடறகள்" பிர ச்ிடனக்கொன 

பரிந்துடரயொனது,  ொண்புமிகு NGT, 

முதன்ட  மபஞ் ,் புது தில்லியின் O.A எண்.l86 

of2016 (M.A எண்.350/2016)  ற்று ் O.A. 

எண்.200/201 6  ற்று ் o.A.No.580/2016 (M.A. 

எண். l 1 821201 .A.No.102/2017  ற்று ் O.A. 

எண்.40412016 (M.A. எண். 758/2016, M.A. 

எண்.920/201 எண். tt22DOt6, M.A. எண்.1212017 & 

M.A. எண். 843t2017)  ற்று ் O.A. எண்.405/2016 

 ற்று ் O.A. எண்.520 of 2016 (M.A. எண். 98 l/201 

6, M.A. எண்.982/ எண்.48 /2016  & M.A. 

எண்.384/2017). 

குறிப்பு விதிமுடறகள் 

வழங்குவதற்கொன 

பரிந்துடரயொனது, மொண்புமிகு NGT, 

முதன்டம அமரவ்ு, புதுதில்லியின் 

இறுதி முடிவுக்கு உட்பட்டது 

என்படத மனதில் டவத்து 

சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீடு (EIA) 

அறிக்டக தயொரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

13 திட்டத்டத  ் சுற்றியுள்ள பசுட ப் பகுதியின் 

பநொக்க ், உமிழ்வுகள், மபருநிறுவன 

வரிட ப்படுதத்ல் ஆகியவற்டறப் 

பட ்பிடிப்பது  ற்று ் அழகியடல 

ப  ்படுத்துவபதொடு, உருவொக்கப்படு ் 

 த்தத்டதக் குடறப்பது ் ஆகு ். மொவட்ட 

(வன அலுவலகம்) (DFO),  ொநில பவளொண்ட  

பல்கடலக்கழக ்  ற்று ் உள்ளூர ்

பள்ளி/கல்லூரி அதிகொரிகளுடன் 

கலந்தொபலொசித்து பின் இடணப்பு-I இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பரந்த அளவிலொன 

உள்நொட்டு தொவர இனங்கடள நடவு ம ய்ய 

பவண்டு ், பூரவ்ீக பதொற்ற ் மகொண்ட 

அடரத்்தியொன/மித ொன விதொன ் மகொண்ட 

தொவர வடககடள பதரவ்ு ம ய்ய பவண்டு ். 

புதரக்ளுடன்  ொறி  ொறி 

சிறிய/நடுத்தர/உயர ொன  ரங்களின் 

இனங்கள் கலந்த முடறயில் நடப்பட 

விரிவொன கிரீன்மபல்ட் 

ப  ்பொட்டுத் திட்ட ் 4.6.2, 

பக்கம்.168-171 அத்தியொய ் IV இன் 

கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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பவண்டு ். 

14 உயர ொன/ஒரு வருட ் பழட யொன 

 ரக்கன்றுகடள மபொருதத் ொன அளவு 

டபகளில் வளரப்்பது முன்னுரிட  

சுற்று ச்ூழலுக்கு உகந்த டபகடள, உள்ளூர ்

வன 

அதிகொரிகள்/தொவரவியலொளர/்பதொட்டக்கடல 

நிபுணரக்ளின் ஆபலொ டனயின்படி நடவு 

ம ய்ய பவண்டு ். திட்டத் தளத்தின் 

எல்டலமயங்கு ் குடறந்தபட்  ் 3 மீட்டர ்

அகல ்  ற்று ் மதொகுதிக்கு இடடபய ஒரு 

ஒழுங்கட க்கப்பட்ட முடறயில் பசுடம 

பகுதி  பகுதிடய முன்ம ொழிபவர ் குறிக்க 

பவண்டு ். 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட  ரக்கன்றுகள் 

பொதுகொப்புப் பகுதியில் நடப்பட்டு, 

இத்திட்டத்தின் மூல ் உள்ளூர ்

பகுதியில் உள்ள ப ல்நிடலப் 

பள்ளிகளில் உறுதியளிக்கப்பட்ட 

 ரக்கன்றுகடள வளரக்்கவு ் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இறுதி 

EIA/EMP அறிக்டகயில் 

இடணக்கப்பட்ட விவரங்கள். 

15 பபரிடர ் ப லொண்ட த் திட்ட ் 

தயொரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்டகயில் 

ப ரக்்கப்படு ். 

இது இறுதி EIA/EMP அறிக்டகயில் 

புதுப்பிக்கப்படு ். 

16 இடர ் திப்பீடு  ற்று ் ப லொண்ட த் திட்ட ் 

தயொரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்டகயில் 

ப ரக்்கப்படு ். 

ஒப்புக்மகொண்டது  ற்று ் 

குறிப்பிடட்து. 

இது இறுதி EIA/EMP அறிக்டகயில் 

புதுப்பிக்கப்படு ். 

17  மூக-மபொருளொதொர ஆய்வுகள் சுரங்க 

நடவடிக்டகயிலிருந்து 5 கிமீ இடடயக 

 ண்டலத்திற்குள் ப ற்மகொள்ளப்பட 

பவண்டு ். திட்ட ஆதரவொளரொல் வழங்க 

முன்ம ொழியப்பட்ட உள்ளூர ்  மூகத்திற்கு 

 மூக-மபொருளொதொர முக்கியத்துவ ்  ற்று ் 

ம ல்வொக்கின் நடவடிக்டககள் 

சுட்டிக்கொட்டப்பட பவண்டு ். முடிந்தவடர' 

அளவு பரி ொணங்கள் 

ம யல்படுத்துவதற்கொன கொலகட்டங்களுடன் 

ஆய்வுப் பகுதியின்  மூக-

மபொருளொதொர சூழலில் 

எதிர ்டறயொன தொக்க ் எதுவு ் 

எதிரப்ொரக்்கப்படவில்டல, ப லு ் 

இந்தத் திட்ட ் 15 நபரக்ளுக்கு 

பவடலவொய்ப்டப வழங்குவதன் 

மூல ்  மூக-மபொருளொதொர 

சூழலுக்கு பயனளிக்கு ் வடகயில் 

பிரிவு 8.1, பக்கம்.216 அத்தியொய ் 

VIII இன் கீழ் 
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மகொடுக்கப்படலொ ். விவொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

18 PP ஆனது ட்பரொன் வீடிபயொடவப் 

பயன்படுத்தி, அதன் ம யல்பொட்டின் 

அளடவயு ் சுற்றியுள்ள பகுதிடயயு ் 

மதளிவொகக் கொட்டு ்  ற்று ் தொக்க மதிப்பீடு 

(EIA) அறிக்டகயின் ஒரு பகுதியொக 

வீடிபயொடவ  ்  ரப்்பிக்கு ். 

இது இறுதி EIA/EMP அறிக்டகயில் 

புதுப்பிக்கப்படும். 

19 முன்ம ொழியப்பட்ட குவொரி தளத்தில் 

ஏபதனு ் குவொரி நடவடிக்டககள் 

ப ற்மகொள்ளப்பட்டிருந்தொல், அதற்கொக 

இப்பபொது பதரத்ல் ஆடணயத்டத 

நொடியுள்ளது. திட்ட முன்ம ொழிபவர,் 

முந்டதய பதரத்ல் ஆடணயத்தில் 

மகொடுக்கப்பட்ட EC நிபந்தடனகளுக்கு 

விரிவொன இணக்கதட்த, MoEF & CC,  ண்டல 

அலுவலக ், ம ன்டன (அல்லது) 

  ்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB மூல ் 

 ொன்றளிக்கப்பட்ட தள புடகப்படங்களுடன் 

வழங்க பவண்டு ். 

இது இறுதி EIA/EMP அறிக்டகயில் 

புதுப்பிக்கப்படு ். 

20 எந்தமவொரு உண்ட த் தகவடலயு ் 

 டறத்தல் அல்லது தவறொன/புடனயப்பட்ட 

தரடவ  ்   ரப்்பித்தல்  ற்று ் ப பல 

குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தடனகளுக்கு 

இணங்கத் தவறினொல், சுற்று ச்ூழல் 

(பொதுகொப்பு)  ட்ட ், 1986 இல் தண்டடன 

விதிகடள ஈரப்்பதுடன், இந்த 

நிபந்தடனகளின் விதிமுடறகள் திரு ்பப் 

மபறப்படலொ ். 

ஆ ், இந்தத ் திட்டத்தில் 

பயன்படுதத்ப்படு ் அடனத்து 

அடிப்படடத் தரவுகளு ் பிற 

இரண்டொ ் நிடலத் தரவுகளு ் 

முதலில் புல ்  ற்று ் அக்கடற 

துடறயிலிருந்து 

ப கரிக்கப்பட்டடவ என்று 

நொங்கள் உறுதியளித்பதொ ். 
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 SEIAAவின் விவாதை் ைற்றுை் கருத்துக்கள் 

இந்த முன்ம ொழிவு 13.06.2022 அன்று நடடமபற்ற ஆடணயத்தின் 5l9வது 

நிருவொகத்தில் டவக்கப்பட்டது. 19.05.2022 அன்று நடடமபற்ற SEAC இன் 274வது 

rneeting இல் இந்த முன்ம ொழிவு டவக்கப்பட்டதொக ஆடணய ் குறிப்பிடட்து. 

திட்டத்திற்கொன மபொது வி ொரடணடய வழங்குவதற்கொக SEAC தனது 

பரிந்துடரடய ஆடணயத்திற்கு அளித்துள்ளது. 

விரிவொன விவொதங்களுக்குப் பிறகு, ஆடணய ் SEAC இன் பரிந்துடரடய 

ஏற்றுக்மகொண்டது  ற்று ் SEAC பரிந்துடரதத்படி, ஒருங்கிடணந்த சுற்று ச்ூழல் 

தொக்க  திப்பீட்டு ஆய்வு  ற்று ் தனி சுற்று ச்ூழல் ப லொண்ட த் திட்டத்டதத ்

தயொரிப்பதற்கொக குழுமம்  கீழ் மபொது வி ொரடணயுடன் குறிப்பு விதிமுடறகடள 

(ToR) வழங்க முடிவு ம ய்தது. பின்வரு ் ToRக்கு கூடுதலொக & நிடலயொன ToR: 

1 அருகில் உள்ள கிரொ ங்கள், நீரந்ிடலகள்/ 

ஆறுகள்  ற்று ் சுற்று ச்ூழல் பலவீன ொன 

பகுதிகள் ஆகியவற்றில் சுரங்க குதத்டகக்கு 

முன்ம ொழியப்பட்ட பகுதிடய  ் சுற்றியுள்ள 

சுரங்கத்தின் தொக்க ் குறித்து விரிவொன 

ஆய்வு ப ற்மகொள்ளப்படு ். 

இந்த விஷய ் அத்தியொய ் IV, 

பக்கம்.143-184 இன் கீழ் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2 திட்ட ஆதரவொளர ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள், பள்ளிகள், மதொல்லியல் 

தளங்கள், கட்டட ப்புகள் பபொன்றவற்றின் 

300மீ சுற்றளவுக்கு VAO  ொன்றிதடழ வழங்க 

பவண்டு ். 

300 மீ சுற்றளவுக்கு VAO  ொன்றிதழ் 

இடணப்பில் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

3 MoEF & CC அலுவலக குறிப்பொடணயின்படி 

F.No.22-65/2017-IA.III பததியிட்ட: 30.09.2020 

 ற்று ் 20.10.2020 மபொதுக் கலந்தொய்வின் 

பபொது எழுப்பப்பட்ட கவடலகடள 

முன்ம ொழிபவர ் நிவரத்்தி ம ய்வொர ்  ற்று ் 

முன்ம ொழியப்பட்ட அடனத்து 

நடவடிக்டககளு ் அதன் ஒரு பகுதியொக 

இருக்க பவண்டு ். சுற்று ச்ூழல் ப லொண்ட  

திட்ட ். 

மபொது கலந்தொய்வின் பபொது 

எழுப்பப்பட்ட கவடலகள்  ற்று ் 

முன்ம ொழியப்பட்ட அடனத்து 

நடவடிக்டககளு ் இறுதி 

சுற்று ச்ூழல் தொக்க  திப்பீடு (EIA) 

அறிக்டகயில் புதுப்பிக்கப்படு ். 
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4 சுற்று ச்ூழல் தொக்க  திப்பீடு மபருநிறுவன 

உமிழ்டவ விரிவொக ஆய்வு ம ய்வதுடன் 

மபருநிறுவன உமிழ்டவத் தணிக்க 

மபருநிறுவன மூழ்கிகளின் வளர ்ச்ி  ற்று ் 

மவப்பநிடல குடறப்பு உள்ளிட்ட பிற உமிழ்வு 

 ற்று ் கொலநிடல தணிப்பு 

நடவடிக்டககளின் கட்டுப்பொடு உள்ளிட்ட 

நடவடிக்டககடள பரிந்துடரக்கு ். 

பகுதி 4.6.2 -4.6.6, பக்கம்.168-178 இல் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ள பசுடம 

பகுதி ப  ்பொட்டுத் திட்ட ், 

அத்தியொய ் IV இன் கீழ் 

சுற்று ச்ூழலில் மபருநிறுவன 

மவளிபயற்றத்தின் தொக்கதட்தக் 

குடறக்கவடிவட க்கப்பட்டுள்ளது. 

5 சுற்று ச்ூழல் தொக்க  திப்பீடு பல்லுயிர,் 

இயற்டக சுற்று ச்ூழல்,  ண் நுண்ணுயிர ்

தொவரங்கள், விலங்கினங்கள்  ற்று ்  ண் 

விடத வங்கிகள் ஆகியவற்டற ஆய்வு ம ய்து 

இயற்டக சூழடல பரொ ரிப்பதற்கொன 

நடவடிக்டககடள பரிந்துடரக்க பவண்டு ். 

 ண்ணின் நுண்ணிய தொவரங்கள், 

விலங்கினங்கள்  ற்று ்  ண் 

விடத வங்கிகளின் முடிவுகள் 

 ற்று ் மபொருதத் ொன தீரவ்ு 

நடவடிக்டககள் உள்ளிட்ட 

விஷயங்கள் இறுதி EIA 

அறிக்டகயில் ப ரக்்கப்படு ். 

6 குறிப்பிட்ட பகுதியின் நிடலயொன 

ப லொண்ட   ற்று ் மபொருடக்ள்  ற்று ் 

ப டவகளின் ஓட்டதத்ிற்கொன சுற்று ச்ூழடல 

மீட்மடடுப்பதற்கு நடவடிக்டக பரிந்துடரக்க 

பவண்டு ். 

சுற்று ச்ூழல்  ற்று ் பல்லுயிர ்

மபருக்கத்தின் FAE திட்ட 

முன்ம ொழிபவருக்கு, குறிப்பொக 4 

ஆண்டுகள் பழட யொன 

தொவரங்கள் இருக்கு ் திட்டப் 

பகுதிக்கொன  று நடவுப் 

பணிகடள கொலியொக உள்ள 

இடங்களில் ப ற்மகொள்ள 

பவண்டு ் என்று 

அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

7 திட்ட ஆதரவொளர ்மீன் வொழ்விடங்கள்  ற்று ் 

நீரந்ிடல  ற்று ் நீரத்ப்தக்கத்தில் உணவு 

வடல/உணவு  ்  ங்கிலி ஆகியவற்றில் 

ஏற்படு ் தொக்கத்டத ஆய்வு ம ய்வொர.் 

நீரவ்ொழ் சுற்று ச்ூழல் அட ப்பில் 

உணவு  ்  ங்கிலிக்கொன 

பகுப்பொய்வு ம யல்பொட்டில் 

உள்ளது  ற்று ் அறிக்டக இறுதி 

EIA அறிக்டகயில் ப ரக்்கப்படு ். 

8 குறிப்பு விதிமுடறகள் குறிப்பொக  ண்  ண் சூழலில் சுரங்கத்தின் தொக்க ் 
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ஆபரொக்கிய ்,  ண் அரிப்பு,  ண்ணின் 

இயற்பியல் பவதியியல் கூறுகள்  ற்று ் 

நுண்ணுயிர ் கூறுகள் மீதொன தொக்கத்டத 

ஆய்வு ம ய்ய பவண்டு ். 

பிரிவு 4.2, அதத்ியொய ் IV, 

பக்கம்.145 இன் கீழ் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

9 சுற்று ச்ூழல் தொக்க  திப்பீடு கொடு, 

தொவரங்கள், உள்ளூர,் பொதிக்கப்படக்கூடிய 

 ற்று ் அழிந்து வரு ் உள்நொட்டு தொவரங்கள் 

 ற்று ் விலங்கினங்கள் மீதொன தொக்கத்டத 

ஆய்வு ம ய்ய பவண்டு ். 

இந்த அறிக்டகயொனது, பகுதி 3.5.6-

3.5.8 பக்கம். 86-125 இல் தொவரங்கள், 

உள்ளூர,் பொதிக்கப்படக்கூடிய 

 ற்று ் அழிந்து வரு ் உள்நொட்டு 

தொவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்கடள உள்ளடக்கிய 

சூழலியல்  ற்று ் பல்லுயிர ்

பற்றிய ஆய்வுகடள 

உள்ளடக்கியுள்ளது. சுற்று ச்ூழல் 

அறிக்டகயின்படி, உள்ளூர,் 

பொதிக்கப்படக்கூடிய  ற்று ் 

அழிந்து வரு ் உள்நொட்டு 

தொவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்கள் எதுவு ் இல்டல. 

10 சுற்று ச்ூழல் தொக்க  திப்பீட்டில், நிற்கு ் 

 ரங்களில் ஏற்படு ் பொதிப்புகடள ஆய்வு 

ம ய்து, தற்பபொதுள்ள  ரங்கடள எண்ணி, 

பொதுகொப்புக்கு நடவடிக்டக எடுக்க 

பவண்டு ். 

சூழலியல் விவரங்கள் பிரிவு 3.5.6.1-

3.5.8, பக்கம்.86-125 அத்தியொய ் III 

இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

11 சுற்று ச்ூழல் பொதிப்பு  திப்பீடு ஈரநிலங்கள், 

நீரந்ிடலகள், ஓடடகள், ஏரிகள்  ற்று ் 

விவ ொய இடங்கள் குறித்து ஆய்வு ம ய்ய 

பவண்டு ். 

 துப்பு நிலங்கள், நீரந்ிடலகள், நதி 

நீபரொடடகள், ஏரிகள்  ற்று ் 

விவ ொயத் தளங்கள் உள்ளிட்ட 

அடனத்து ஆய்வுகளு ் 

அட்டவடண 3.47 இல் அத்தியொய ் 

III, பக்கம்.142 இல் 

ப ரக்்கப்பட்டுள்ளன. 

12 சுற்று ச்ூழல் தொக்க  திப்பீடு, பசுட ப் பகுதி அத்தியொய ் X இன் கீழ் 
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ப  ்பொட்டிற்கொன பட்மஜட்  ற்று ் பபரிடர ்

ப லொண்ட த் திட்ட ் உள்ளிட்ட மூடல் 

திட்டத்துடன் EMP பற்றிய விரிவொன ஆய்வு 

நடத்த பவண்டு ். 

அட்டவடண 10.10  ற்று ் பிரிவு 

10.9.4  ற்று ் பக்கம்.238  ற்று ் 237 

இல் விவரங்கள் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

13 சுற்று ச்ூழல் தொக்க  திப்பீடு, கொலநிடல 

 ொற்ற ், மவப்பநிடல உயரவ்ு,  ொசுபொடு 

 ற்று ்  ண்ணின் ப ல்  ற்று ் 

 ண்ணுக்குக் கீபழ உள்ள மபருநிறுவன 

இருப்பு ஆகியவற்றின் தொக்கத்டத ஆய்வு 

ம ய்ய பவண்டு ். 

இறுதி EIA அறிக்டகயில் தகவல் 

ப ரக்்கப்படு ். 

14 சுற்று ச்ூழல் தொக்க  திப்பீடு 

பொதுகொக்கப்பட்ட பகுதிகள், கொப்புக்கொடுகள், 

பதசிய பூங்கொக்கள், நடடபொடதகள்  ற்று ் 

வனவிலங்கு பொடதகள், திட்ட இடத்திற்கு 

அருகில் உள்ள பொதிப்புகடள ஆய்வு ம ய்ய 

பவண்டு ். 

திட்ட இடத்திற்கு அருகில் 

பொதுகொக்கப்பட்ட பகுதிகள், பதசிய 

பூங்கொக்கள், நடடபொடதகள் 

 ற்று ் வனவிலங்கு பொடதகள் 

எதுவு ் இல்டல. 10 கிமீ சுற்றளவில் 

உள்ள கொப்புக்கொடுகளின் பட்டியல் 

பிரிவு 3.5.6.4 பக்கம்108  ற்று ் 

அட்டவடண 3.47 இல் அத்தியொய ் 

III, பக்கம்.142 இன் கீழ் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

15 திட்ட முன்ம ொழிபவர,் அருகிலுள்ள பட்டொ 

நிலங்கள், பதொட்டக்கடல, விவ ொய ்  ற்று ் 

கொல்நடடகளில் உள்ள பதொட்டங்களில் 

திட்டத்தின் தொக்கதட்த ஆய்வு ம ய்து வழங்க 

பவண்டு ். 

நில  ்சூழலில் திட்டத்தின் தொக்க ் 

அத்தியொய ் IV, பக்கம்.144 இன் கீழ் 

பிரிவு 4.1 இல் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

16 திட்ட முன்ம ொழிபவர,் ம யல்பொடுகள் மூல ் 

இயற்டக  ் சுற்று ச்ூழலின்  ொத்திய ொன 

துண்டொடுதல் தொக்க ் பற்றிய விவரங்கடள 

ஆய்வு ம ய்து அளிக்க பவண்டு ். 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தின் 

தொக்கங்கள் பிரிவு 4.4.3 

அத்தியொய ் IV, பக்கம்.111-125 இல் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

17 திட்ட ஆதரவொளர ் நீரந்ிடலகளில் நீரவ்ொழ் 

தொவரங்கள்  ற்று ் விலங்குகளின் தொக்க ் 

நீரந்ிடலகளில் உள்ள நீரவ்ொழ் 

தொவரங்கள்  ற்று ் விலங்குகளின் 
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 ற்று ் நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய 

வடுக்கள் ஆகியவற்டற ஆய்வு ம ய்து 

வழங்க பவண்டு ். அருகிலுள்ள குடககள், 

பொர ்பரிய தள ்  ற்று ் மதொல்மபொருள் 

இடங்களுக்கு ஏற்படு ் ப தங்கள் 

 ொத்திய ொன நில வடிவத்டத  ொற்று ் 

கொட்சி  ற்று ் அழகியல் தொக்கங்கள். 

மீது முன்ம ொழியப்பட்ட 

திட்டத்தின் தொக்க ் அத்தியொய ் 

IV, பக்கம்.173-178 இன் கீழ் பிரிவுகள் 

4.6.5-4.6.4 இல் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

18 சுற்று ச்ூழலில் பிளொஸ்டிக்  ற்று ் 

ட க்பரொபிளொஸ்டிக் கொரண ொக 

ஏற்படக்கூடிய  ொசுகடள திட்ட 

முன்ம ொழிபவர ் ஆய்வு ம ய்து வழங்க 

பவண்டு ். சுரங்கத்தின் பபொது 

சிந்திக்கப்படு ் ம யல்பொடுகள் கொரண ொக 

நீரவ்ொழ் சூழல்  ற்று ் நன்னீர ்

அட ப்புகளில் பிளொஸ்டிக்  ற்று ் 

ட க்பரொபிளொஸ்டிக்ஸின் சுற்று ச்ூழல் 

அபொயங்கள்  ற்று ் தொக்கங்கள் 

ஆரொயப்பட்டு அறிக்டகயிடப்படலொ ். 

பிளொஸ்டிக் கழிவு ப லொண்ட  

பற்றிய விஷய ் அத்தியொய ் VII, 

பக்கம்.211 இன் கீழ் பிரிவு 7.5 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது.   

19 திட்ட முன்ம ொழிபவர,் கொப்புக்கொடுகளில் 

இல்லொத வனவிலங்குகளில் சுரங்கத்தின் 

தொக்க ் குறித்து ஆய்வு ம ய்வொர.் 

திட்ட ஆதரவொளர ் முடக் ்பி 

பவலிகள் அட க்கு ் பணிடய 

ப ற்மகொள்வதுடன்,  ற்ற 

சுற்று ச்ூழல் பொதுகொப்பு 

நடவடிக்டககளுடன் 

வனவிலங்குகள் தளத்திற்குள் 

நுடழவடதத் தடுக்க குத்தடகப் 

பகுதிடய  ் சுற்றி பசுட ப் 

பகுதிடய உருவொக்க பவண்டு ். 

20 பின்வருவனவற்றில் புகழ்மபற்ற ஆரொய் ச்ி 

நிறுவனங்களிடமிருந்து வழங்கப்பட்ட 

துல்லிய ொன பகுதி தகவல்மதொடரப்ு 

உத்தரவின்படி, சுரங்க குத்தடக கொல ் 
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முழுவடதயு ் உள்ளடக்கிய உத்பத  சுரங்க 

குத்தடகப் பகுதிடய  ் சுற்றியுள்ள 

சுரங்கத்தின் தொக்க ் குறித்து விரிவொன 

ஆய்வு ப ற்மகொள்ளப்படு ். 

a)  ண் ஆபரொக்கிய ்  ற்று ் உயிர ்

பன்முகத்தன்ட . 

அடனத்து அளவுருக்கள் இறுதி 

EIA/EMP அறிக்டகயில் 

விவொதிக்கப்படலொம் b) வறட்சி, மவள்ள ் பபொன்றவற்றுக்கு 

வழிவகுக்கு ் கொலநிடல  ொற்ற ் 

c) பசுடம இல்லம் வொயுக்கடள (GHG) 

மவளியிடுவதற்கு வழிவகுக்கு ்  ொசுபொடு, 

மவப்பநிடல  ற்று ் உள்ளூர ்  க்களின் 

வொழ்வொதொர ். 

d) நீர ் ொசுபொட்டின்  ொத்தியக்கூறுகள்  ற்று ் 

நீரவ்ொழ் சுற்று ச்ூழல் ஆபரொக்கியத்தில் 

தொக்க ். 

e) விவ ொய ், வனவியல் & பொர ்பரிய 

உண்ட கள் 

f) சுற்று ச்ூழலில் ஏற்படு ் அழிவின் 

கொரண ொக நீரம்வப்ப/புவிமவப்ப விடளவு. 

g) உயிர-்புவி பவதியியல் ம யல்முடறகள் 

 ற்று ் சுற்று ச்ூழல் அழுத்த ் உட்பட அதன் 

அடி ச்ுவடுகள். 

h) வண்டல் புவி பவதியியல் ப ற்பரப்பு 

நீபரொடடகடள பொதிக்கிறது. 

21 நிலத்தடி நீர ்உந்தி  ற்று ் திறந்த கிணறுகள் 

 ற்று ் ஆறுகள், மதொட்டிகள், கொல்வொய்கள், 

குளங்கள் பபொன்ற ப ற்பரப்பு 

நீரந்ிடலகளின் எண்ணிக்டகடய 

விவரிக்கு ் நீர ்ட்டத்தின் வடரபடத்டத 

கருத்தில் மகொண்டு, I கி.மீ (சுற்றளவு) வடர 

பொதிப்புகடள  திப்பிடுவதற்கொக நீர-்

ஆறுகள், குளங்கள், கொல்வொய்கள், 

குளங்கள் பபொன்ற அருகிலுள்ள 

ப ற்பரப்பு நீரந்ிடலகள் பற்றிய 

விவரங்கள் அட்டவடணகள் 3.8 & 

3.9 பக்கம்.52-53 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன.  ற்று ் 

பக்கம்.55-58 இல் பட ் 3.5-3.8. 3 
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புவியியல் ஆய்வு. சுரங்க நடவடிக்டக 

கொரண ொக அருகிலுள்ள நீரந்ிடலகளில். 

உண்ட யொன கண்கொணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்படடயில் பவடல ம ய்வது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடு ொ என்பது 

மதளிவொகக் கொட்டப்படலொ ். சுரங்க 

குத்தடக கொல ் முழுவடதயு ் உள்ளடக்கி, 

இது மதொடரப்ொன பதடவயொன தரவு  ற்று ் 

ஆவணங்கள் வழங்கப்படலொ ். 

 ொதங்களுக்கு (ஏப்ரல்-ஜூன்,2022) 

விரிவொன நீரவ்ளவியல் ஆய்வுகள் 

நடத்தப்பட்டன  ற்று ் முடிவுகள் 

அத்தியொய ் III இன் கீழ் பிரிவுகள் 

3.2.5.5, பக்கம்.62 இல் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

22 பபரிடர ் ப லொண்ட த் திட்ட ்  ற்று ் 

பபரிடர ் தணிப்பு நடவடிக்டககடள 

அடனத்து அ ் ங்களிலு ் வழங்குதல் 

வழங்கப்பட்ட துல்லிய ொன பகுதி 

தகவல்மதொடரப்ு உத்தரவின்படி முழு சுரங்க 

குத்தடக கொல ். 

இந்தத் திட்டத்திற்கொன பபரிடர ்

ப லொண்ட த ் திட்ட ் 

அத்தியொய ் VII, பக்கம்.199-204 இன் 

கீழ் பிரிவு 7.3 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

23 சுரங்கத்தின் ம யல்பொட்டு  ற்று ் பிந்டதய 

ம யல்பொட்டின் பபொது எதிரப்ொரக்்கப்படு ் 

பொதிப்புகள் உட்பட இடர ்  திப்பீடு  ற்று ் 

ப லொண்ட த் திட்டத்டத வழங்குதல். 

இந்தத் திட்டத்திற்கொன இடர ்

 திப்பீடு  ற்று ் ப லொண்ட த் 

திட்ட ் அத்தியொய ் VII, பக்கம்.194-

198 இன் கீழ் பிரிவு 7.2 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

24 வழங்கப்பட்ட துல்லிய ொன பகுதி 

தகவல்மதொடரப்ு ஆடணயின்படி சுரங்க 

குத்தடக கொல ் முழுவடதயு ் உள்ளடக்கிய 

விரிவொன சுரங்க மூடல் திட்ட ். 

இடணப்பு III இல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட 

அறிக்டகயுடன் விரிவொன சுரங்க 

மூடல் திட்ட ் 

இடணக்கப்பட்டுள்ளது. 

25 விரிவொன சுற்று ச்ூழல் ப லொண்ட த் 

திட்ட ், தகவட ப்பு, தணிப்பு  ற்று ் தீரவ்ு 

உத்திகள் முழு சுரங்க குத்தடக கொலத்டத 

உள்ளடக்கிய துல்லிய ொன பகுதி 

தகவல்மதொடரப்ு ஆடணயின்படி. 

அத்தியொய ் X, பக்கம்.221-246 இன் 

கீழ் ஒரு விரிவொன சுற்று ச்ூழல் 

ப லொண்ட  திட்ட ் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

நிமையான குறிெ்பு விதிமுமறகள் 
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1. 1994 ஆ ் ஆண்டு முதல் ஆண்டு வொரியொன 

உற்பத்தி விவரங்கள் மகொடுக்கப்பட 

பவண்டு ், 1994 க்கு முந்டதய எந்த ஒரு 

வருடத்திலு ் அடடந்த அதிகபட்  

உற்பத்திடய மதளிவொகக் குறிப்பிட 

பவண்டு ். EIA அறிவிப்பு 1994 நடடமுடறக்கு 

வந்த பிறகு உற்பத்தியில் ஏபதனு ் அதிகரிப்பு 

இருந்ததொ என்படதயு ் திட்டவடட் ொக 

மதரிவிக்கலொ ், w.r.t. 1994 க்கு முன் 

எட்டப்பட்ட அதிகபட்  உற்பத்தி. 

மபொருந்தொது. இது மீறல் வடக 

திட்ட ் அல்ல. இந்த திட்ட ் B1 

வடகயின் கீழ் வருகிறது. 

2. சுரங்கத்தின் உரிட யொன குதத்டகதொரர ்

முன்ம ொழிபவர ் என்படத ஆதரிக்கு ் 

ஆவணத்தின் நகல் மகொடுக்கப்பட பவண்டு ். 

குவொரி அட க்க 

முன்ம ொழியப்பட்ட இட ் பட்டொ 

நில ். இடணப்பு III இல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்துடன் உரிட  ஆவணத்தின் 

நகல் இடணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட ், 

சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீடு (EIA)  ற்று ் 

மபொது வி ொரடண உட்பட அடனத்து 

ஆவணங்களு ் சுரங்க குத்தடக பகுதி, 

உற்பத்தி நிடலகள், கழிவு உற்பத்தி  ற்று ் 

அதன் ப லொண்ட , சுரங்க மதொழில்நுட்ப ் 

பபொன்றவற்றின் அடிப்படடயில் 

ஒன்றுக்மகொன்று இணக்க ொக இருக்க 

பவண்டு ்  ற்று ் குத்தடகதொரரின் மபயரில் 

இருக்க பவண்டு ். 

சுரங்கத் திட்ட ், சுற்றுெச்ூழல் 

தொக்க மதிப்பீடு (EIA)  ற்று ் மபொது 

வி ொரடண மதொடரப்ொன 

அடனத்து ஆவணங்களு ் 

ஒன்றுக்மகொன்று இணக்க ொனடவ 

 ற்று ் இடணப்புப் பகுதியில் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

4. சுரங்க குத்தடக பகுதியின் அடனத்து மூடல 

ஒருங்கிடணப்புகளு ், உயர ் மதளிவுதத்ிறன் 

படங்கள்/ படொபபொஷீட், நிலப்பரப்பு தொள், 

புவியியல்  ற்று ் பகுதியின் புவியியல் 

ஆகியவற்றில் மிடகப்படுதத்ப்பட்டிருக்க 

அடனத்து மூடல ஆயங்கள், 

புவியியல்  ற்று ் புவியியல் 

வடரபடங்களுடன் குத்தடகப் 

பகுதிடயக் கொட்டு ் கூகுள் எரத் ்

பட ் முடறபய அத்தியொய ் II, 

பக்கம்.16,17  ற்று ் 18 இல் 
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பவண்டு ். முன்ம ொழியப்பட்ட பகுதியின் 

அத்தடகய பட ், நிலப் பயன்பொடு  ற்று ் 

ஆய்வுப் பகுதியின் (டமய  ற்று ் இடடயக 

 ண்டல ்) பிற சூழலியல் அ ் ங்கடளத ்

மதளிவொகக் கொட்ட பவண்டு ். 

முடறபய படங்கள் 2.3, 2.4  ற்று ் 

2.5 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

5. இந்திய  ரப்வ ஆஃப் இந்தியொ 

படொபபொஷீட்டில் 1:50,000 அளவில் 

அப்பகுதியின் புவியியல் வடரபட ், 

அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் புவியியல், 

தற்பபொதுள்ள கனி ங்கள்  ற்று ் 

அப்பகுதியின் சுரங்க வரலொறு, முக்கிய ொன 

நீரந்ிடலகள், ஓடடகள்  ற்று ் ஆறுகள் 

 ற்று ்  ண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்டறக் 

குறிக்கு ் தகவல் வழங்கப்பட பவண்டு ். 

புவியியல்  ற்று ் புவியியல் 

வடரபடங்கள் முடறபய 

அத்தியொய ் II, பக்கம்.17  ற்று ் 18 

இல் முடறபய படங்கள் 2.4  ற்று ் 

2.5 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

6. சுரங்க நடவடிக்டககளுக்கொக 

முன்ம ொழியப்பட்ட நிலதட்தப் பற்றிய 

விவரங்கள், அரசின் நில பயன்பொட்டுக் 

மகொள்டகக்கு சுரங்க ் இணங்குகிறதொ என்ற 

தகவலுடன் மகொடுக்கப்பட பவண்டு ். 

சுரங்கத்திற்கொன நிலத்டத  ொற்றுவதற்கு 

 ொநில நில பயன்பொட்டு வொரிய ் அல்லது 

  ் ந்தப்பட்ட அதிகொரியிட ் அனு தி 

மபற்றிருக்க பவண்டு ். 

குத்தடகக்கு விண்ணப்பித்த 

பகுதிடய, வருவொய்த்துடற 

அதிகொரிகளுடன் புவியியல் துடற 

அதிகொரிகள் ஆய்வு ம ய்து,  ொநில 

அரசின் மகொள்டகயின்படி 

குவொரிக்கு ஏற்ற நில ் என 

கண்டறியப்பட்டது. 

7. முன்ம ொழியப்பட்ட நிறுவன ் அதன் 

இயக்குநரக்ள் குழுவொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நன்கு வடரயறுக்கப்பட்ட சுற்று ச்ூழல் 

மகொள்டகடயக் மகொண்டிருக்கிறதொ என்பது 

மதளிவொகக் குறிப்பிடப்பட பவண்டு ்? 

அப்படியொனொல், சுற்று ச்ூழல் அல்லது வன 

விதிகள்/நிபந்தடனகடள மீறுதல்/ விலகல்/ 

மீறல் ஆகியவற்டற கவனத்தில் மகொள்ள 

முன்ம ொழிபவர ் சுற்று ச்ூழல் 

மகொள்டகடய 

வடிவட த்துள்ளொர,் ப லு ் இது 

அத்தியொய ் X, பக்கம்.221 இன் கீழ் 

பிரிவு 10.1 இல் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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பரிந்துடரக்கப்பட்ட ம யல்பொட்டு 

ம யல்முடற/ நடடமுடறகள் பற்றிய 

விளக்கத்துடன் EIA அறிக்டகயில் 

குறிப்பிடப்படலொ ்? சுற்று ச்ூழல் 

பிர ச்ிடனகடளக் டகயொள்வதற்கு ், EC 

நிபந்தடனகளுக்கு இணங்குவடத உறுதி 

ம ய்வதற்கு ் நிறுவனத்தின் படிநிடல 

அட ப்பு அல்லது நிரவ்ொக உத்தரவு 

வழங்கப்படலொ ். நிறுவனத்தின் 

இயக்குநரக்ள் குழு  ற்று ்/அல்லது 

பங்குதொரரக்ள் அல்லது பங்குதொரரக்ளுக்கு 

இணங்கொதடவ / சுற்று ச்ூழல் 

விதிமுடறகடள மீறுதல் பற்றி புகொர ்

ம ய்யு ் முடறயு ் EIA அறிக்டகயில் 

விவரிக்கப்படலொ ். 

8. சுரங்கப் பொதுகொப்பு மதொடரப்ொன சிக்கல்கள், 

நிலத்தடி சுரங்கதத்ின் பபொது  ரிவு ஆய்வு 

 ற்று ் திறந்த மவளி சுரங்கத்தின் பபொது 

 ொய்வு ஆய்வு, மவடிப்பு ஆய்வு பபொன்றடவ 

விரிவொக இருக்க பவண்டு ். ஒவ்மவொரு 

 ந்தரப்்பத்திலு ் முன்ம ொழியப்பட்ட 

பொதுகொப்பு நடவடிக்டககள் வழங்கப்பட 

பவண்டு ். 

இது டகபயடு முடறயில் 

ம யல்பட முன்ம ொழியப்பட்ட 

திறந்தமவளி குவொரி 

நடவடிக்டகயொகு ். ெொதொரண கல் 

உருவொக்க ் கடின ொன, 

க ச்ித ொன  ற்று ் ஒபர 

 ொதிரியொன உடலொகு ். 

மபஞ்சின் உயர ்  ற்று ் அகல ் 

900 மபஞ்  ் பகொணங்களுடன் 5மீ 

ஆக பரொ ரிக்கப்படு ். 

சுரங்க ப லொளர,் சுரங்கத் 

தடலவர ்  ற்று ் ட னிங் ப ட் 

பபொன்ற திறட யொன நபரக்ளின் 

ப ற்பொரட்வயில் குவொரி 

நடவடிக்டககள் 
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ப ற்மகொள்ளப்படு ். 

சுற்று ச்ூழல் அனு திடயப் மபற்ற 

பிறகு, DGMS இலிருந்து பதடவயொன 

அனு திகள் மபறப்படு ். 

9. குத்தடக சுற்றளவில் இருந்து சுரங்க 

குத்தடகடய  ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

 ண்டலத்டத ஆய்வுப் பகுதி உள்ளடக்கு ் 

 ற்று ் EIA இல் உள்ள கழிவு உருவொக்க ் 

பபொன்ற தரவுகள் சுரங்க ் / குதத்டகக் 

கொல ் வடர இருக்க பவண்டு ். 

இந்த ஆய்வுக்கொகக் கருதப்படு ் 

ஆய்வுப் பகுதி 10 கிமீ சுற்றளவு 

மகொண்டது  ற்று ் EIA 

அறிக்டகயில் உள்ள கழிவு 

உருவொக்க ் பபொன்ற அடனத்துத் 

தரவுகளு ் சுரங்க ் / குத்தடகக் 

கொலத்திற்கொனது. 

10. வனப்பகுதி, விவ ொய நில ், ப ய்  ்ல் நில ், 

வனவிலங்கு  ரணொலய ், பதசிய பூங்கொ, 

விலங்கினங்களின் இட ்மபயரந்்த 

பொடதகள், நீரந்ிடலகள்,  னித 

குடியிருப்புகள்  ற்று ் பிற சுற்று ச்ூழல் 

அ ் ங்கடளக் குறிக்கு ் ஆய்வுப் பகுதியின் 

நில பயன்பொடு குறிப்பிடப்பட பவண்டு ். 

சுரங்க குத்தடகப் பகுதியின் நில 

பயன்பொட்டுத் திட்ட ், ம யல்பொட்டுக்கு 

முந்டதய, ம யல்பொட்டு  ற்று ் 

ம யல்பொட்டுக்கு பிந்டதய கட்டங்கடள 

உள்ளடக்கியதொக தயொரிக்கப்பட்டு 

  ரப்்பிக்கப்பட பவண்டு ். நில பயன்பொட்டு 

 ொற்ற ் ஏபதனு ் இருந்தொல், அதன் தொக்க ் 

மகொடுக்கப்பட பவண்டு ். 

வனப்பகுதி, விவ ொய நில ், 

ப ய்  ்ல் நில ், வனவிலங்கு 

 ரணொலய ், பதசிய பூங்கொ, 

விலங்கினங்களின் இட ்மபயரந்்த 

பொடதகள், நீரந்ிடலகள்,  னித 

குடிபயற்றங்கள்  ற்று ் பிற 

சூழலியல் அ ் ங்கடள 

விவரிக்கு ் ஆய்வுப் பகுதியின் 

நிலப் பயன்பொடு அத்தியொய ் III, 

பக்கம்.34-ன் கீழ் பிரிவு 3.1 இல் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ம யல்பொட்டுக்கு முந்டதய, 

ம யல்பொட்டு  ற்று ் 

ம யல்பொட்டுக்கு பிந்டதய 

கட்டங்கடளக் கொட்டு ் திட்டப் 

பகுதியின் நில பயன்பொட்டுத் 

திட்ட ் அட்டவடண 2.7, 

அத்தியொய ் II, பக்கம்.25 இன் கீழ் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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11. சுரங்க குதத்டகக்கு மவளிபய உள்ள 

நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க குத்தடகயில் 

இருந்து தூர ், அதன் நில பயன்பொடு, R&R 

சிக்கல்கள் ஏபதனு ் இருந்தொல், நிலத்தின் 

விவரங்கள் மகொடுக்கப்பட பவண்டு ். 

குத்தடக பகுதிக்கு மவளிபய 

குப்டபகள் எதுவு ் 

முன்ம ொழியப்படொததொல் இது 

மபொருந்தொது. 

மவட்டி எடுக்கப்பட்ட ெொதொரண 

கல் முழுவது ் பதடவப்படு ் 

வொடிக்டகயொளரக்ளுக்கு மகொண்டு 

ம ல்லப்படு ். 

12. திட்டப் பகுதியில் ஏபதனு ் வன நில ் 

  ்பந்தப்பட்டிருந்தொல் அடத 

உறுதிப்படுத்து ் வடகயில்  ொநில 

வனத்துடறயில் உள்ள தகுதி வொய்ந்த 

அதிகொரியின்  ொன்றிதழ் வழங்கப்பட 

பவண்டு ். கொடுகளின் நிடல குறித்து திட்ட 

ஆதரவொளர ் ஏபதனு ் முரணொகக் கூறினொல், 

அந்த இடத்டத  ொநில வனத் துடற 

அட   ்கத்தின் பிரொந்திய அலுவலகத்துடன் 

இடணந்து ஆய்வு ம ய்து, கொடுகளின் 

நிடலடயக் கண்டறியலொ ், அதன் 

அடிப்படடயில், இதில் உள்ள  ொன்றிதழ் 

ப பல குறிப்பிடட்ுள்ளபடி மவளியிடப்படு ். 

இதுபபொன்ற எல்லொ நிகழ்வுகளிலு ்,  ொநில 

வனத ் துடறயின் பிரதிநிதி நிபுணர ்

 திப்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு உதவுவது 

விரு ்பத்தக்கதொக இருக்கு ். 

உத்பத  திட்டப் பகுதிக்குள் வன 

நில ் இல்டல என்பதொலு ், 

உத்பத  திட்டப் பகுதி பட்டொ நில ் 

என்பதொலு ் இது மபொருந்தொது. 

13. நிகர தற்பபொடதய  திப்பு (NPV)  ற்று ் 

இழப்பீட்டு கொடு வளரப்்பு (CA) உள்ளிட்ட 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உடடந்த பகுதி 

 ற்று ் கன்னி    வனப்பகுதிக்கொன 

வனத்துடற அனு தியின் நிடல 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதியில் எந்த வன நிலமு ் 

இல்டல என்பதொல் இது 

மபொருந்தொது. 
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குறிப்பிடப்பட பவண்டு ். வனத்துடற 

அனு தியின் நகடலயு ் வழங்க பவண்டு ். 

14. பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ் ற்று ் பிற 

பொர ்பரிய வனவொசிகள் (வன உரிட கடள 

அங்கீகரிதத்ல்)  ட்ட ், 2006ன் கீழ் வன 

உரிட கடள அங்கீகரிப்பதன் நடடமுடற 

நிடல குறிப்பிடப்பட பவண்டு ். 

மபொருந்தொது. 

சுரங்க குத்தடக பகுதியில் 

கொடுகள் அல்லது வனவொசிகள் / 

வனதட்த  ொரந்்த  மூகங்கள் 

இல்லொததொல், வன உரிட கள் 

 ட்ட ், 2006 அங்கீகொரதட்த இந்த 

திட்ட ் ஈரக்்கவில்டல. கொடுகளொல் 

பொதிக்கப்பட்ட குடு ்பங்கள் (PF) 

அல்லது  க்கள் (PP) 

இருக்கக்கூடொது. எனபவ, 

அத்தியொய ் III இன் கீழ் பக்கம்.110, 

திட்டத்தின் கொரண ொக 

பொர ்பரிய வனவொசிகளின் 

உரிட கள்   ர  ் 

ம ய்யப்படொது. 

15. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF பகுதிகளில் 

உள்ள தொவரங்கள், பதடவயொன 

விவரங்களுடன் மகொடுக்கப்பட பவண்டு ். 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கொப்புக்கொடுகள் எதுவு ் 

கொணப்படவில்டல. இந்த விஷய ் 

பக்கம்.109ல் அத்தியொய ் III இன் 

கீழ் விவொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

16. ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகளின் மீது 

சுரங்கத் திட்டத்தின் தொக்க ்  ற்று ் 

விவரங்கள் வழங்கப்படுவடதக் கண்டறிய 

ஒரு ஆய்வு ம ய்யப்பட பவண்டு ். 

சுற்றியுள்ள  ற்று ் பவறு ஏபதனு ் 

பொதுகொக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள 

வனவிலங்குகளின் மீது இத்திட்டத்தின் 

தொக்க ்  ற்று ் அதற்பகற்ப, பதடவப்படு ் 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 

இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் 

வனவிலங்குகள்/பொதுகொக்கப்பட்ட 

பகுதி எதுவு ் இல்டல. இது 

மதொடரப்ொன தகவல் பக்கம்.109ல் 

அத்தியொய ் III இன் கீழ் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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விரிவொன தணிப்பு நடவடிக்டககள், ம லவு 

தொக்கங்களுடன் உருவொக்கப்பட்டு 

  ரப்்பிக்கப்பட பவண்டு ். 

17. பதசியப் பூங்கொக்கள்,  ரணொலயங்கள், 

உயிரக்்பகொளக் கொப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள், ரொ ் ொர ் தள ் புலி/ 

யொடனகள் கொப்பகங்கள்/(உள்ளது  ற்று ் 

முன்ம ொழியப்பட்டடவ), சுரங்க குத்தடகக்கு 

10 கி.மீ.க்குள் ஏபதனு ் இருந்தொல், அது 

மதளிவொகக் குறிப்பிடப்பட்டு, முடறயொக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட இருப்பிட வடரபடதத்ொல் 

ஆதரிக்கப்பட பவண்டு ் தடலட  

வனவிலங்கு கொப்பொளர ் மூல ். ப பல 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி சுற்று ச்ூழல் ரதீியொக 

உணரத்ிறன் வொய்ந்த பகுதிகள் 

அருகொட யில் இருப்பதொல், அதத்டகய 

திட்டங்களுக்குப் மபொருந்தக்கூடிய 

பதடவயொன அனு தி, பதசிய வனவிலங்கு 

வொரியத்தின் நிடலக்குழுவிலிருந்து 

மபறப்பட்டு அதன் நகல் வழங்கப்பட 

பவண்டு ். 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 

கிமீ சுற்றளவில் பதசியப் 

பூங்கொக்கள், உயிரக்்பகொளக் 

கொப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள்  ற்று ் 

புலி/யொடன கொப்பகங்கள் எதுவு ் 

இல்டல. இது மதொடரப்ொன தகவல் 

பக்கம்.110ல் அத்தியொய ் III இன் 

கீழ் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

18. ஆய்வுப் பகுதி [ட ய  ண்டல ்  ற்று ் 

இடடயக  ண்டல ் (சுரங்க குத்தடகயின் 

சுற்றளவில் 10 கி.மீ. ஆர ்)] பற்றிய விரிவொன 

உயிரியல் ஆய்வு ப ற்மகொள்ளப்படு ். 

தொவரங்கள்  ற்று ் விலங்கினங்களின் 

விவரங்கள், அழிந்து வரு ், உள்ளூர ்  ற்று ் 

RET இனங்கள், தனித்தனியொக, ட ய  ற்று ் 

இடடயக  ண்டலத்திற்கு தனிதத்னியொக, 

அத்தடகய முதன்ட  கள ஆய்வின் 

அடிப்படடயில் வழங்கப்பட பவண்டு ், இது 

ஒரு விரிவொன உயிரியல் ஆய்வு 

ட ய  ற்று ் இடடயக 

 ண்டலங்களில் 

ப ற்மகொள்ளப்பட்டது  ற்று ் 

முடிவுகள் அத்தியொய ் III இன் கீழ் 

பிரிவு 3.5, பக்கம்.80-126 இல் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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தற்பபொதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அட்டவடணடய மதளிவொகக் குறிக்கிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஏபதனு ் திட்டமிடப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் கொணப்பட்டொல், அவற்டறப் 

பொதுகொப்பதற்கொன பட்மஜட் 

ஒதுக்கீடுகளுடன் பதடவயொன திட்டமு ் 

 ொநில வன ்  ற்று ் வனவிலங்குத ்

துடறயுடன் கலந்தொபலொசித்து, விவரங்கள் 

அளிக்கப்பட பவண்டு ். அடத ம யல்படுதத் 

பதடவயொன நிதி ஒதுக்கீடு திட்ட  திப்பின் 

ஒரு பகுதியொக ம ய்யப்பட பவண்டு ். 

19. 'அதிக ொக  ொசுபட்டதொக' அறிவிக்கப்பட்ட 

பகுதிகள் அல்லது 'ஆரவல்லி வர ்பின்' கீழ் 

வரக்கூடிய திட்டப் பகுதிகளுக்கு 

அருகொட யில், (சுரங்க நடவடிக்டககளுக்கு 

நீதி ன்றக் கட்டுப்பொடுகடள ஈரப்்பது) 

குறிப்பிடப்பட பவண்டு ், ப லு ் 

பதடவப்படு ் இடங்களில், 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட அதிகொரிகளின் 

அனு தி  ்  ொன்றிதழ்கள், உத்பத  சுரங்க 

நடவடிக்டககள் பரிசீலிக்கப்படு ் வடகயில் 

SPCB அல்லது  ொநில சுரங்கத ் துடற 

பொதுகொக்கப்பட்டு வழங்கப்பட பவண்டு ். 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் 

பகுதியொனது 'முக்கிய ொன 

முடறயில்  ொசுபட்ட' பகுதியில் 

அறிவிக்கப்படவில்டல  ற்று ் 

'ஆரவல்லி  டலதம்தொடரின் கீழ் 

வரொது. 

20. இபதபபொல், கடபலொர திட்டங்களுக்கு, CRZ 

வடரபட ், LTL ஐ வடரயறுக்கு ் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏமஜன்சிகளில் ஒன்றொல் 

முடறயொக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ 

பகுதி, சுரங்க குதத்டக w.r.t CRZ இட ், 

 துப்புநிலங்கள் பபொன்ற கடற்கடர 

அ ் ங்கள், ஏபதனு ் இருந்தொல், வழங்கப்பட 

பவண்டு ். (குறிப்பு: CRZ இன் கீழ் வரு ் 

இந்தத் திட்ட ் C. R. Z. அறிவிப்பு, 

2018ஐ ஈரக்்கவில்டல. 
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சுரங்கத் திட்டங்களு ்   ்பந்தப்பட்ட 

கடபலொர  ண்டல ப லொண்ட  

ஆடணயத்தின் ஒப்புதடலப் மபற 

பவண்டு ்). 

21. திட்டத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட  க்களுக்கொன 

R&R திட்ட ்/இழப்பீடு விவரங்கள் (PAP) 

அளிக்கப்பட பவண்டு ். R&R திட்டத்டதத ்

தயொரிக்கு ் பபொது, மதொடரப்ுடடய 

 ொநில/பதசிய  றுவொழ்வு & மீள்குடிபயற்றக் 

மகொள்டகடய பொரட்வயில் டவத்திருக்க 

பவண்டு ். SCs /STs  ற்று ்  மூகத்தின் பிற 

நலிவடடந்த பிரிவினடரப் மபொறுத்த ட்டில், 

அவரக்ளின் பதடவகடள  திப்பிட குடு ்ப 

வொரியொக, பதடவ அடிப்படடயிலொன  ொதிரி 

கணக்மகடுப்பு ப ற்மகொள்ளப்பட பவண்டு ், 

ப லு ் அதற்பகற்ப ம யல் திட்டங்கடளத ்

தயொரித்து   ரப்்பிக்க பவண்டு ்.  ொநில 

அரசின் வரி துடறகள். சுரங்க குதத்டக 

பகுதியில் அட ந்துள்ள கிரொ ங்கள் 

 ொற்றப்படு ொ இல்டலயொ என்படத 

மதளிவொக மவளிப்படுதத்லொ ். 

கிரொ ங்கடள  ொற்றுவது மதொடரப்ொன 

பிர  ்டனகள், அவற்றின் R&R  ற்று ்  மூக-

மபொருளொதொர அ ் ங்கள் உட்பட, 

அறிக்டகயில் விவொதிக்கப்பட பவண்டு ். 

300 மீட்டர ் சுற்றளவில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடியிருப்புகள் 

இல்டல. 

எனபவ, திட்டத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட 

 க்களுக்கொன R&R திட்ட ் / 

இழப்பீடு விவரங்கள் (PAP) 

எதிரப்ொரக்்கப்படவில்டல  ற்று ் 

இந்தத் திட்டத்திற்குப் மபொருந்தொது. 

22. ஒரு பருவ ் (பருவ டழ அல்லொதது) 

[அதொவது,  ொர ்-்ப  (பகொடட கொல ்); 

அக்படொபர-்டி  ்பர ் ( டழக்கொலத்திற்குப் 

பின்); டி  ்பர-்பிப்ரவரி (குளிரக்ொல ்)] CPCB 

2009 இன் அறிவிப்பின்படி சுற்றுப்புற 

கொற்றின் தர ் குறிதத் முதன்ட  

CPCB அறிவிப்பு  ற்று ் MoEF & CC 

வழிகொட்டுதல்களின்படி 

அக்படொபர ்2021 முதல் டி  ்பர ்2021 

வடரயிலொன அடிப்படடத் தரவு 

ப கரிக்கப்பட்டது. முதன்ட  

அடிப்படட தரவு  ற்று ் முடிவுகள் 
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அடிப்படடத் தரவு, நீரின் தர ், இடர  ்ல் 

நிடல,  ண்  ற்று ் தொவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்கள் ப கரிக்கப்பட்டு, AAQ 

 ற்று ் பிற தரவுகள் பததி வொரியொக 

  ரப்்பிக்கப்படு ். EIA  ற்று ் EMP அறிக்டக. 

தள ்  ொரந்்த வொனிடல தரவுகளு ் 

ப கரிக்கப்பட பவண்டு ். கண்கொணிப்பு 

நிடலயங்களின் இருப்பிட ், ஆய்வுப் பகுதி 

முழுவடதயு ் பிரதிநிதித்துவப்படுத்து ் 

வடகயில் இருக்க பவண்டு ்  ற்று ் முன் 

ப லொதிக்க கொற்றின் திட   ற்று ் 

உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் இருப்பிடதட்தக் 

கருத்தில் மகொண்டு நியொயப்படுதத் 

பவண்டு ். சுரங்க குத்தடகக்கு 500 

மீட்டருக்குள் குடறந்த பட்  ் ஒரு 

கண்கொணிப்பு நிடலய ் இருக்க பவண்டு ். 

PM10 இன் கனி  கலடவ, குறிப்பொக இலவ  

சிலிக்கொவிற்கு, மகொடுக்கப்பட பவண்டு ். 

அத்தியொய ் III இன் கீழ் பிரிவுகள் 

3.0-3.5, பக்கம்.32-80 இல் 

ப ரக்்கப்பட்டுள்ளன. 

23. பகுதியின் கொற்றின் தரத்தில் திட்டத்தின் 

தொக்கதட்த கணிக்க கொற்றின் தர 

 ொதிரியொக்க ் ப ற்மகொள்ளப்பட பவண்டு ். 

இது கனி  பபொக்குவரத்துக்கொன 

வொகனங்களின் இயக்கத்தின் தொக்கத்டதயு ் 

கணக்கில் எடுத்துக்மகொள்ள பவண்டு ். 

பயன்படுதத்ப்பட்ட  ொதிரியின் விவரங்கள் 

 ற்று ்  ொடலிங் ம ய்ய பயன்படுத்தப்படு ் 

உள்ளட்ீடு அளவுருக்கள் வழங்கப்பட 

பவண்டு ். கொற்றின் தர வடரயடறகள், 

தளத்தின் இருப்பிட ், உணரத்ிறன் 

ஏற்பிகளின் இருப்பிட ், ஏபதனு ் இருந்தொல், 

இருப்பிட வடரபடத்தில் மதளிவொகக் 

AERMOD பொரட்வ 9.6.1 ஐப் 

பயன்படுத்தி  ொசுபடுத்து ் GLC 

களின் அதிகரிக்கு ் 

கணிப்புக்கொன கொற்றின் தர 

 ொதிரியொக்க ் ம ய்யப்பட்டது. 

 ொதிரி முடிவுகள் அத்தியொய ் IV, 

பக்கம்.149-162 இன் கீழ் பிரிவு 4.4 

இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 



xxvii 

 

கொட்டப்படு ். முன் ஆதிக்க ் ம லுத்து ் 

கொற்றின் திட டயக் கொட்டு ் கொற்று 

அடிக்கும் திடெ வடரபடத்தில் 

குறிப்பிடப்படலொ ். 

24. திட்டத்திற்கொன நீர ் பதடவ, அதன் இருப்பு 

 ற்று ் ஆதொர ் ஆகியடவ வழங்கப்பட 

பவண்டு ். விரிவொன நீர ்   நிடலயு ் 

வழங்கப்பட பவண்டு ். திட்டத்திற்கொன 

நன்னீர ்பதடவடய குறிப்பிட பவண்டு ். 

திட்டத்திற்கொன நீர ் பதடவ, அதன் 

இருப்பு  ற்று ் ஆதொர ் ஆகியடவ 

அட்டவடண 2.10, பக்கம்.28 இல் 

அத்தியொய ் II இன் கீழ் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

25. திட்டத்திற்கு பதடவயொன அளவு தண்ணீர ்

எடுப்பதற்கு தகுதியொன அதிகொரியிட ் 

இருந்து பதடவயொன அனு தி வழங்கப்பட 

பவண்டு ். 

தூசிடய அடக்குதல், பசுட ப் 

பகுதி ப  ்பொடு  ற்று ் வீட்டு 

உபபயொகத்திற்கொன நீர,் சுரங்கப் 

பள்ளங்களில் பதங்கியுள்ள 

 டழநீர/்கசிவு நீரிலிருந்து 

மபறப்பட்டு, தின ரி பதடவயின் 

அடிப்படடயில் தண்ணீர ்

படங்கரக்ள் மூல ் உள்ளூர ் நீர ்

விற்படனயொளரக்ளிடமிருந்து 

வொங்கப்படு ். அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

தண்ணீர ் விற்படனயொளரக்ளிட ் 

இருந்து குடிநீர ்மபறப்படு ். 

26. திட்டத்தில் ப ற்மகொள்ள 

உத்பதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ் பொதுகொப்பு 

நடவடிக்டககள் பற்றிய விளக்க ் 

அளிக்கப்பட பவண்டு ். திட்டத்தில் 

முன்ம ொழியப்பட்டுள்ள  டழநீர ் ப கரிப்பு 

பற்றிய விவரங்கள் ஏபதனு ் இருந்தொல் 

வழங்கப்பட பவண்டு ். 

பவடல ம ய்யு ் குழியின் ஒரு 

பகுதி  டழ மபய்யு ் பபொது  டழ 

நீடர ப கரிக்க அனு திக்கப்படு ். 

இவ்வொறு ப கரிக்கப்படு ் நீர,் 

பசுட   ண்டல வளர ்ச்ிக்கு ், 

தூசிடய அடக்குவதற்கு ் 

பயன்படுதத்ப்படு ். 

பதொண்டப்பட்ட குழிடய  டழ நீர ்

ப கரிப்பு அட ப்பொக  ொற்றவு ், 
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வடரவு பருவதத்ில் திட்ட 

கிரொ த்திற்கு நீர ் பதக்க ொகவு ் 

ம யல்பட சுரங்க மூடல் திட்ட ் 

தயொரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

27. ப ற்பரப்பு  ற்று ் நிலதத்டி நீர ் ஆகிய 

இரண்டிலு ் நீரின் தரத்தில் இத்திட்டத்தின் 

தொக்க ்  திப்பிடப்பட்டு, பதடவப்பட்டொல், 

பதடவயொன பொதுகொப்பு நடவடிக்டககள் 

வழங்கப்பட பவண்டு ். 

ப ற்பரப்பு நீர ் ற்று ் நிலதத்டி நீர ்

உள்ளிட்ட நீர ் சூழலின் தொக்க 

ஆய்வுகள்  ற்று ் தணிப்பு 

நடவடிக்டககள் பிரிவு 4.3, 

அத்தியொய ் IV, பக்க ். 147-149 இன் 

கீழ் விவொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

28. உண்ட யொன கண்கொணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்படடயில், பவடல ம ய்வது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடு ொ என்பது 

மதளிவொகக் கொட்டப்படலொ ். இது 

  ்பந்த ொக பதடவயொன தரவு  ற்று ் 

ஆவணங்கள் வழங்கப்படலொ ். பவடல 

நிலத்தடி நீர ் அட்டவடணயில் குறுக்கிடு ் 

பட் த்தில், விரிவொன நீர ் புவியியல் ஆய்வு 

ப ற்மகொள்ளப்பட்டு அறிக்டக 

  ரப்்பிக்கப்பட பவண்டு ். அறிக்டகக்கு 

இடடபய உள்ள நீரந்ிடலகளின் விவரங்கள் 

 ற்று ் இந்த நீரந்ிடலகளில் சுரங்க 

நடவடிக்டககளின் தொக்க ் ஆகியடவ 

அடங்கு ். நிலத்தடி நீருக்கு அடியில் பவடல 

ம ய்வதற்கு ், நிலதத்டி நீடர 

உறிஞ்சுவதற்கு ்  த்திய நிலத்தடி நீர ்

ஆடணயத்திட ் பதடவயொன அனு திடயப் 

மபற்று அதன் நகல் வழங்கப்பட பவண்டு ். 

நிலத்தடி நீர ்  ட்ட ் நிலத்தடி 

 ட்டத்திற்கு கீபழ 40 மீட்டர ்

ஆழத்தில் கொணப்படுகிறது. 

குவொரியின் இறுதி ஆழ ் 30 மீ BGL 

ஆகு ். எனபவ, சுரங்க நடவடிக்டக 

நிலத்தடி நீர ்  ட்டத்தில் 

குறுக்கிடொது. நிலதத்டி நீர ்  ட்ட ் 

ஏற்படுவது மதொடரப்ொன தரவு 

அத்தியொய ் III, பக்கம்.51-62 இன் 

கீழ் பிரிவு 3.2.5.1-3.2.5.5 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

29. குத்தடகப் பகுதி வழியொக  ் ம ல்லு ் 

பருவகொல அல்லது பவறு எந்த நீபரொடடயின் 

விவரங்கள்  ற்று ் முன்ம ொழியப்பட்ட 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓடடகள், 

பருவகொல அல்லது பிற 

நீரந்ிடலகள் எதுவு ் 
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 ொற்ற ் / திட திருப்பல், ஏபதனு ் இருப்பின், 

அது நீரியல் துடறயில் ஏற்படு ் தொக்க ் 

ஆகியவற்டறக் மகொண்டு வர பவண்டு ். 

ம ல்லவில்டல. எனபவ, 

நீரந்ிடலகளில் எந்த  ொற்றமு ் 

அல்லது திருப்பமு ் 

எதிரப்ொரக்்கப்படவில்டல. 

30. தளத்தின் உயர ், பவடல ம ய்யு ் ஆழ ், 

நிலத்தடி நீர ்அட்டவடண பபொன்றடவ. AMSL 

 ற்று ் BGL இரண்டிலு ் வழங்கப்பட 

பவண்டு ். அதற்கொன திட்ட வடரபடமு ் 

வழங்கப்படலொ ். 

திட்டப் பகுதியின் மிக உயரந்்த 

உயர ் 170 மீ AMSL ஆகு ். 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழ ் 20 மீ BGL 

ஆகு ். இப்பகுதியில் நீர ்

 ட்டத்தின் ஆழ ் 40 மீ BGL ஆகு ். 

31. கொலக்மகடுவுடன் கூடிய முற்பபொக்கொன 

பசுட ப் பகுதி ப  ்பொட்டுத ் திட்ட ் 

அட்டவடண வடிவத்தில் (பநரியல்  ற்று ் 

அளவு கவபரஜ், தொவர இனங்கள்  ற்று ் கொல 

அளவு ஆகியவற்டறக் குறிக்கு ்) 

தயொரிக்கப்பட்டு   ரப்்பிக்கப்பட பவண்டு ், 

அடத  னதில் டவத்து, திட்டத்டதத ்

மதொடங்கு ் பபொது முன் ம யல்படுதத் 

பவண்டு ். பதொட்ட ்  ற்று ் ஈடும ய்யு ் 

கொடு வளரப்்பின் கட்ட ் வொரியொன திட்ட ், 

பதொட்டத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி  ற்று ் 

நடப்பட பவண்டிய இனங்கள் ஆகியவற்டறக் 

குறிக்கு ் வடகயில் மதளிவொக 

பட்டியலிடப்பட பவண்டு ். ஏற்கனபவ நடவு 

ம ய்த விவரங்கடள அளிக்க பவண்டு ். 

பசுட ப் பகுதிக்கு பதரந்்மதடுக்கப்பட்ட 

தொவர இனங்கள் அதிக சுற்று ச்ூழல் 

 திப்டபக் மகொண்டிருக்க பவண்டு ்  ற்று ் 

உள்ளூர ்  ற்று ் பூரவ்ீக இனங்கள்  ற்று ் 

 ொசுபொட்டட மபொறுத்துக்மகொள்ளு ் 

இனங்கள் ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவ ் 

அளித்து உள்ளூர ்  க்களுக்கு நல்ல 

கிரீன்மபல்ட் ப  ்பொட்டுத் திட்ட ் 

பிரிவு 4.6.2.1, பக்கம்.169-171 

அத்தியொய ் IV இன் கீழ் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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பயன்பொட்டு  திப்பொக இருக்க பவண்டு ். 

32. இத்திட்டத்தின் கொரண ொக உள்ளூர ்

பபொக்குவரத்து உள்கட்டட ப்பில் ஏற்படு ் 

தொக்க ் சுட்டிக்கொட்டப்பட பவண்டு ். 

தற்பபொடதய  ொடல மநட்மவொரக்்கில் (திட்டப் 

பகுதிக்கு மவளிபய உள்ளடவ உட்பட) 

திட்டத்தின் விடளவொக டிரக் பபொக்குவரத்தில் 

திட்டமிடப்பட்ட அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கு ் 

சுட கடளக் டகயொளு ் திறன் உள்ளதொ 

என்படதக் குறிக்கு ் வடகயில் ம யல்பட 

பவண்டு ். உள்கட்டட ப்டப 

ப  ்படுத்துவதற்கொன ஏற்பொடு, 

சிந்திக்கப்பட்டொல் ( ொநில அரசு பபொன்ற பிற 

நிறுவனங்களொல் எடுக்கப்படு ் நடவடிக்டக 

உட்பட) உள்ளடக்கப்பட பவண்டு ். இந்திய 

 ொடல கொங்கிரஸின் 

வழிகொட்டுதல்களின்படி, திட்ட ஆதரவொளர ்

பபொக்குவரத்தின் தொக்கத்டத ஆய்வு ம ய்ய 

பவண்டு ். 

IRC வழிகொட்டுதல்கள் 1961 இன் படி 

ஆய்வுப் பகுதியில் 

பபொக்குவரத்தின் தொக்கதட்த 

பகுப்பொய்வு ம ய்வதற்கொக 

பபொக்குவரத்து அடரத்்தி 

கணக்மகடுப்பு 

ப ற்மகொள்ளப்பட்டது, ப லு ் 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 

முன்ம ொழியப்பட்ட பபொக்குவரத்து 

கொரண ொக குறிப்பிடத்தக்க 

பொதிப்பு எதுவு ் இல்டல என்று 

ஊகிக்கப்படுகிறது. அத்தியொய ் 

III, பக்கம்.139-141 இன் கீழ் பிரிவு 3.7 

இல் விவரங்கள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

33. சுரங்கத் மதொழிலொளரக்ளுக்கு வழங்கப்படு ் 

ஆன்ட ட் தங்குமிட ்  ற்று ் வ திகள் 

பற்றிய விவரங்கள் EIA அறிக்டகயில் 

ப ரக்்கப்பட பவண்டு ். 

குவொரி குதத்டகக்கு வழங்கப்பட்ட 

பிறகு உள்கட்டட ப்பு  ற்று ் பிற 

வ திகள் சுரங்கத ்

மதொழிலொளரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படு ், ப லு ் இது 

அத்தியொய ் II, பக்கம்.27 இன் கீழ் 

பிரிவு 2.6.6  ற்று ் 2.6.6.1 இல் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

34. சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய நிலப் பயன்பொடு 

 ற்று ் மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட பகுதிகடள 

(திட்டங்கள்  ற்று ் பபொது ொன 

எண்ணிக்டகயிலொன பிரிவுகளுடன்) 

இந்த திட்டத்திற்கொக 

முற்பபொக்கொன சுரங்க மூடல் 

திட்ட ் தயொரிக்கப்பட்டு, 

அத்தியொய ் II, பக்கம்.24-26 இன் 
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மீட்மடடுத்தல்  ற்று ்  றுசீரட த்தல் 

ஆகியடவ EIA அறிக்டகயில் மகொடுக்கப்பட 

பவண்டு ். 

கீழ் பிரிவு 2.6.3 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

35. இந்தத் திட்டத்தின் மதொழில் ொர ் சுகொதொர 

பொதிப்புகள் எதிரப்ொரக்்கப்பட பவண்டு ் 

 ற்று ் முன்ம ொழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடவடிக்டககள் விரிவொக விவரிக்கப்பட 

பவண்டு ். முன் பவடல வொய்ப்பு  ருத்துவ 

பரிப ொதடன  ற்று ் கொலமுடற  ருத்துவ 

பரிப ொதடன அட்டவடணகள் பற்றிய 

விவரங்கள் EMP இல் இடணக்கப்பட 

பவண்டு ். சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்ம ொழியப்பட்ட பதடவயொன 

வ திகளுடன் கூடிய திட்டக் குறிப்பிட்ட 

மதொழில் ொர ் சுகொதொரத் தணிப்பு 

நடவடிக்டககள் விரிவொக இருக்கலொ ். 

திட்டத்தின் மதொழில் ொர ் சுகொதொர 

பொதிப்புகள்  ற்று ் தடுப்பு 

நடவடிக்டககள் பற்றி அத்தியொய ் 

IV இன் கீழ் பிரிவு 4.8-4.8.4, 

பக்கம்.180-182 இல் விரிவொக 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

36. இத்திட்டத்தின் மபொது சுகொதொர தொக்கங்கள் 

 ற்று ் பொதிப்பு  ண்டலத்தில் உள்ள 

 க்களுக்கொன மதொடரப்ுடடய 

நடவடிக்டககள் முடறயொக  திப்பீடு 

ம ய்யப்பட பவண்டு ்  ற்று ் 

முன்ம ொழியப்பட்ட தீரவ்ு நடவடிக்டககள் 

பட்மஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவொக 

விவரிக்கப்பட பவண்டு ். 

இந்த திட்டத்தொல் மபொது சுகொதொர 

பொதிப்புகள் எதுவு ் 

எதிரப்ொரக்்கப்படவில்டல. CER 

 ற்று ் CSR பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியொய ் VIII, பக்கம்.218-219 

இன் கீழ் 8.6-8.7 இல் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

37. திட்ட ஆதரவொளரொல் வழங்க 

முன்ம ொழியப்பட்ட உள்ளூர ்  மூகதத்ிற்கு 

 மூக-மபொருளொதொர முக்கியத்துவ ்  ற்று ் 

ம ல்வொக்கின் நடவடிக்டககள் 

சுட்டிக்கொட்டப்பட பவண்டு ். முடிந்தவடர, 

ம யல்படுத்துவதற்கொன கொல அளவுகளுடன் 

அளவு பரி ொணங்கள் மகொடுக்கப்படலொ ். 

ஆய்வுப் பகுதியின்  மூக-

மபொருளொதொர  ் சூழலில் 

எதிர ்டறயொன தொக்க ் எதுவு ் 

எதிரப்ொரக்்கப்படவில்டல, ப லு ் 

இந்தத் திட்ட ் 26 பபருக்கு 

பநரடியொகவு ் 15 பபருக்கு 

 டறமுக ொகவு ் 
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பவடலவொய்ப்டப வழங்குவதன் 

மூல ்  மூக-மபொருளொதொர 

சூழலுக்கு பயனளிக்கு ், இது 

அத்தியொய ் VIII, பக்கம்.216 இன் 

கீழ் பிரிவு 8.1 இல் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

38. சுற்று ச்ூழல் பொதிப்புகடளத் தணிக்க 

விரிவொன சுற்று ச்ூழல் ப லொண்ட த் 

திட்ட ் (EMP), நில பயன்பொட்டின்  ொற்ற ், 

விவ ொய ்  ற்று ் ப ய்  ்ல் நிலங்களின் 

இழப்பு, ஏபதனு ் இருந்தொல், மதொழில் ொர ்

சுகொதொர பொதிப்புகள்  ற்று ் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு குறிப்பிட்ட 

பிற பொதிப்புகள் ஆகியடவ அடங்கு ். 

எதிரப்ொரக்்கப்படு ் 

தொக்கங்கடளக் குடறப்பதற்கொன 

திட்டத்திற்கொன விரிவொன 

சுற்று ச்ூழல் ப லொண்ட த் 

திட்ட ் அத்தியொய ் X, பக்கம்.221-

246 இன் கீழ் பிரிவு 10.0- 10.9.4 

ப ரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

39. மபொது கருத்துக் பகட்பு புள்ளிகள்  ற்று ் 

திட்ட முன்ம ொழிபவரின் அரப்்பணிப்பு 

 ற்று ் அடத ம யல்படுத்துவதற்கொன 

பட்மஜட் ஏற்பொடுகளுடன் கொலக்மகடுவு 

ம யல் திட்டமு ் வழங்கப்பட பவண்டு ் 

 ற்று ் திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்டகயில் இடணக்கப்பட பவண்டு ். 

மபொது வி ொரடணயின் முடிவுகள் 

இறுதி EIA/EMP அறிக்டகயில் 

புதுப்பிக்கப்படு ். 

40. திட்டத்திற்கு எதிரொக நிலுடவயில் உள்ள 

வழக்குகளின் விவரங்கள், ஏபதனு ் 

இருந்தொல், திட்டதத்ிற்கு எதிரொக ஏபதனு ் 

நீதி ன்றத்தொல் நிடறபவற்றப்பட்ட 

வழிகொட்டுதல் / உத்தரவுடன் மகொடுக்கப்பட 

பவண்டு ். 

இந்தத் திட்டத்துக்கு எதிரொக எந்த 

நீதி ன்றத்திலு ் வழக்கு 

நிலுடவயில் இல்டல. 

41 திட்டத்தின் ம லவு (மூலதன ம லவு  ற்று ் 

மதொடர ் ம லவு)  ற்று ் EMP ஐ 

ம யல்படுத்துவதற்கொன ம லவு மதளிவொக 

குறிப்பிடப்பட பவண்டு ். 

திட்ட  ்ம லவு ரூ. 69,97,000/- 

CER ம லவு ரூ. 5,00,000/- 

சுற்று ச்ூழல் பொதுகொப்பு 

நடவடிக்டககடள  ்



xxxiii 

 

ம யல்படுத்துவதற்கொக, 

அத்தியொய ் X, pp இன் கீழ் 

அட்டவடண 10.9.4 இல் 

முன்ம ொழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கொன தற்பபொடதய 

 ந்டத சூழ்நிடலடயக் கருத்தில் 

மகொண்டு, மூலதன  ் ம லவொக 

ரூ.14.45 லட் மு ், மதொடர ் ்

ம லவொக ரூ.10.72,710 லட் மு ் 

முன்ம ொழியப்பட்டது. 238-246. 

42 பபரிடர ் ப லொண்ட த் திட்ட ் 

தயொரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்டகயில் 

ப ரக்்கப்படு ். 

பபரிடர ் ப லொண்ட த் திட்ட ் 

மதொடரப்ொன விவரங்கள் பிரிவு 7.3, 

பக்கம்.199-204 அத்தியொய ் VII இன் 

கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

43. திட்ட ் ம யல்படுத்தப்பட்டொல், திட்டத்தின் 

பலன்கள் விவரிக்கப்பட பவண்டு ். 

திட்டத்தின் பலன்கள், சுற்று ச்ூழல்,  மூக ், 

மபொருளொதொர ், பவடல வொய்ப்பு 

பபொன்றவற்டற மதளிவொகக் குறிக்கு ். 

திட்ட விவரங்களின் நன்ட கள் 

பிரிவு 8.0- 8.5 அத்தியொய ் VIII, 

பக்கம்.216 – 217 இன் கீழ் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

44. டைற்கூறியவற்மறத் தவிர, கீடே குறிெ்பிேெ்ெே்டுள்ள பொதுவான புள்ளிகளுை் 

பின்ெற்றெ்ெே டவண்டுை்: 

a) EIA/EMP அறிக்டகயின் நிரவ்ொக  ்சுருக்க ் நிரவ்ொக  ் சுருக்க ் தனி சிறு 

புத்தக ொக 

இடணக்கப்பட்டுள்ளது. 

b) அடனத்து ஆவணங்களு ் அட்டவடண 

 ற்று ் மதொடர ்ச்ியொன பக்க எண்ணுடன் 

 ரியொகக் குறிப்பிடப்பட பவண்டு ். 

அடனத்து ஆவணங்களு ் 

அட்டவடண  ற்று ் 

மதொடர ்ச்ியொன பக்க எண்ணுடன் 

 ரியொகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

c) அறிக்டகயில் குறிப்பொக அட்டவடணகளில் 

தரவு வழங்கப்பட்டொல், தரவு ப கரிக்கப்பட்ட 

கொல ்  ற்று ் ஆதொரங்கள் குறிப்பிடப்பட 

அட்டவடணகளின் பட்டியல் 

 ற்று ் ப கரிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் ஆதொர ் 
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பவண்டு ். குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

d) MoEF&CC/NABL அங்கீகொர ் மபற்ற 

ஆய்வகங்கடளப் பயன்படுத்தி நீர,் கொற்று, 

 ண்,  த்த ் பபொன்றவற்றின் அடனத்து 

பகுப்பொய்வு/ப ொதடன அறிக்டககடளயு ் 

திட்ட ஆதரவொளர ் இடணக்க பவண்டு ். 

திட்டத்தின்  திப்பீட்டின் பபொது அடனத்து 

அ ல் பகுப்பொய்வு/ப ொதடன அறிக்டககளு ் 

இருக்க பவண்டு ் 

அத்தியொய ் III இன் கீழ் பிரிவு 3.1-

3.6.6, பக்கம்.34-138 இல் இந்த 

அறிக்டகயுடன் அடிப்படட 

கண்கொணிப்பு அறிக்டககள் 

இடணக்கப்பட்டுள்ளன. 

 திப்பீட்டின் பபொது இறுதி EIA 

அறிக்டகயில் அ ல் அடிப்படட 

கண்கொணிப்பு அறிக்டககள் 

  ரப்்பிக்கப்படு ். 

e) வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் ஆங்கில ் 

அல்லொத பவறு ம ொழியில் இருந்தொல், 

ஆங்கில ம ொழிமபயரப்்பு வழங்கப்பட 

பவண்டு ். 

மபொருந்தொது. 

f) அட  ச்ினொல் முன்னர ் வகுக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டங்களின் சுற்று ச்ூழல் 

 திப்பீட்டிற்கொன வினொத்தொள் நிரப்பப்பட்டு 

  ரப்்பிக்கப்படு ். 

இறுதி EIA/EMP அறிக்டகயுடன் 

பகள்வித்தொள் இடணக்கப்படு ். 

g) EIA அறிக்டகடயத ் தயொரிக்கு ் பபொது, 

MoEF&CC வழங்கிய ஆதரவொளரக்ளுக்கொன 

அறிவுறுதத்ல்கள்  ற்று ் 

ஆபலொ கரக்ளுக்கொன வழிமுடறகள் O.M. 

எண். J-11013/41/2006-IA. இந்த அட   ்கதத்ின் 

இடணயதளத்தில் கிடடக்கு ் 2009 ஆகஸ்ட் 4 

பததியிட்ட II(I) பின்பற்றப்பட பவண்டு ். 

MoEF & CC O.M வழங்கிய 

வழிமுடறகள் எண். J-11013/41/2006-

IA. EIA அறிக்டகடயத் தயொரிக்கு ் 

பபொது ஆகஸ்ட் 4, 2009 பததியிட்ட II 

(I) பின்பற்றப்பட்டது. 

h) அடிப்படட பநொக்க ்  ற்று ் திட்ட 

அளவுருக்களில் ஏபதனு ்  ொற்றங்கள் 

ம ய்யப்பட்டிருந்தொல் (படிவ ்-I  ற்று ் TOR 

ஐப் பொதுகொப்பதற்கொன PFR இல் 

  ரப்்பிக்கப்பட்டடவ) அத்தடகய 

 ொற்றங்களுக்கொன கொரணங்களுடன் 

புதிய குத்தடக என்பதொல் 

மபொருந்தொது. 
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MoEF&CC இன் கவனத்திற்குக் மகொண்டு 

வரப்பட பவண்டு ்  ற்று ் அனு தி 

மபறப்பட பவண்டு ். ப லு ்  ொற்றப்பட 

பவண்டு ். வடரவு EIA/EMP இன் கட்டட ப்பு 

 ற்று ் உள்ளடக்கத்தில் மபொது 

வி ொரடணக்குப் பின் ஏற்படு ்  ொற்றங்கள் 

(P.H. ம யல்முடறயிலிருந்து எழு ் 

 ொற்றங்கள் தவிர) திருத்தப்பட்ட 

ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டு ் நடத்த 

பவண்டு ். 

i) சுற்றறிக்டகயின்படி எண். J-11011/618/2010-

IA.II(I) பததி: 30.5.2012, திட்டத்தின் தற்பபொடதய 

ம யல்பொடுகளுக்கு சுற்று ச்ூழல் 

அனு தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தடனகளின் இணக்க நிடலயின் 

 ொன்றளிக்கப்பட்ட அறிக்டக, பிரொந்திய 

அலுவலகத்திலிருந்து மபறப்பட பவண்டு ். 

சுற்று ச்ூழல், வன ்  ற்று ் கொலநிடல 

 ொற்ற ் அட   ்க ், மபொருந்தக்கூடியது. 

புதிய குத்தடக என்பதொல் 

மபொருந்தொது.. 

j) EIA அறிக்டகயில் (i) முக்கிய நிலப்பரப்பு 

அ ் ங்கள், வடிகொல்  ற்று ் சுரங்கப் பகுதி, 

(ii) புவியியல் வடரபடங்கள்  ற்று ் பிரிவுகள் 

 ற்று ் (iii) சுரங்கக் குழி  ற்று ் மவளிப்புறக் 

குப்டபகளின் பகுதிகள், ஏபதனு ் இருந்தொல், 

மதளிவொகக் குறிப்பிடு ் பகுதியின் 

ப ற்பரப்புத் திட்ட ் ஆகியடவ அடங்கு ். 

அருகிலுள்ள பகுதியின் நில அ ் ங்கடளக் 

கொட்டுகிறது. 

ப ற்பரப்பு  ற்று ் புவியியல் 

திட்டங்கள் உட்பட அடனத்து 

திட்டங்களு ் இடணப்பு III இல் 

ப ரக்்கப்பட்டுள்ளன. 

முற்பபொக்கொன மூடல் திட்ட ் 

 ற்று ் பிரிவுகள் இடணப்புகள் III 

இல் ப ரக்்கப்பட்டுள்ளன. 
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எண் எண். 
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17 

2.5 
முன்மமொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ 

சுற்றளவில் உள்ள புவியியல் வடரபடம் 
18 

2.6 சுரங்க குத்தடக திட்ட ்  21 

2.7 
ஆண்டுவொரியொன வளரெ்ச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டம் 

மற்றும் பிரிவுகள் 22 

2.8 முற்வபொக்கொன சுரங்க மூடல் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் 26 

2.9 சுரங்க தளவடமப்பு திட்டம் 29 

3.1 
முன்மமொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 5 கிமீ 

சுற்றளவில் நிலப் பயன்பொடு    நிலபரப்பு வடரபடம். 
37 

3.2 
முன்மமொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 5 கிமீ 

சுற்றளவில் வடிகொல் வடரபடம் 
38 

3.3 

புவி-குறிப்பிடப்பட்ட இடடவிளக்க வடரதொள், 5 கி.மீ 

சுற்றளவில் மண் மொதிரி வெகரிக்கப்பட்ட இடங்கடள 

கொட்டுகிறது 

41 
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திட்டத் தளத்டதெ ் சுற்றி 5 கிமீ சுற்றளவில் நீர ் மொதிரி 

இடங்கடளக் கொட்டும் வடொவபொஷீட ்
48 

3.5 

திறந்த கிணறு நிடலயொன நிலத்தடி நீர ்உயர வடரபடம், 

பருவமடழக்குப் பிந்டதய கொலத்தில் நிலத்தடி நீர ்

ஓட்டத்தின் திடெடயக் கொட்டுகிறது 

55 

3.6 

திறந்த கிணறு நிலலயான நிலத்தடி நீர் உயர 

வலரபட ், பருவ லழக்கு முந்லதய காலத்தில் 

நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் திலெலயக் காட்டுகிறது 

56 

3.7 

வபொரம்வல் நிடலயொன நிலதத்டி நீர ் உயர வடரபடம், 

பருவமடழக்குப் பிந்டதய கொலத்தில் நிலத்தடி நீர ்

ஓட்டத்தின் திடெடயக் கொட்டுகிறது 

57 
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3.8 

வபொரம்வல் நிடலயொன நிலதத்டி நீர ் உயர வடரபடம், 

பருவமடழக்கு முந்டதய கொலத்தில் நிலதத்டி நீர ்

ஓட்டத்தின் திடெடயக் கொட்டுகிறது 

58 

3.9 மின் எதிரப்்பு விெொரடணயின் வகொட்பொடு 60 

3.9 a. குத்தடக பகுதிக்குள் புவி இயற்பியல் ஆய்வு 60 

3.10 

நிலத்தடி மட்டத்திற்கு கீவழ 50மீ ஆழதத்ில் நிலத்தடி நீர ்

தொங்கி உருவொனடதக் கொட்டும் மெங்குத்து மின் ஒலி 

வடரபடம் 

62 

3.11 
விண்ட்வரொஸ் வடரபடம் 2018 முதல் 2021 வடர (மொரெ் ்

முதல் வம வடர) 
65 

3.12 தளத்தில் கொற்றடிக்கும் திடெ வடரபடம் 66 

3.13 
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சுற்றளவில் சுற்றுப்புற கொற்றின் தர கண்கொணிப்பு 

நிடலய இருப்பிடங்கடளக் கொட்டும் வடொவபொஷீட ்

70 

3.14 

பொர ் விளக்கப்படம் அதிகபட்ெம், குடறந்தபட்ெம் மற்றும் 

5கிமீ சுற்றளவில் உள்ள எட்டு கொற்றின் தர கண்கொணிப்பு 

நிடலயங்களில் இருந்து அளவிடப்பட்ட PM2.5 இன் ெரொெரி 

மெறிவுகடளக் கொட்டுகிறது. 

72 

3.15 

பொர ் விளக்கப்படம் அதிகபட்ெம், குடறந்தபட்ெம் மற்றும் 
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தர கண்கொணிப்பு நிடலயங்களில் இருந்து 5கிமீ 

சுற்றளவில் அளவிடப்படுகிறது 
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 5கிமீ சுற்றளவில் உள்ள எட்டு கொற்றின் தர கண்கொணிப்பு 
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கொட்டும் பொர ்விளக்கப்படம். 
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3.17 

பொர ் விளக்கப்படம் அதிகபட்ெம், குடறந்தபட்ெம் மற்றும் 
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மெறிவுகடளக் கொட்டுகிறது. 
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3.19 

திட்ட இடத்திலிருந்து 5 கிமீ சுற்றளவில் இடரெெ்ல் நிடல 

கண்கொணிப்பு நிடலய இருப்பிடங்கடளக் கொட்டும் 

வடொவபொஷீட ்

78 
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பொர ் விளக்கப்படம் டமய மற்றும் இடடயக 
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3.24 
டமய மற்றும் இடடயக மண்டலத்தில் மலர ்
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சுருக்கங்கள் ைற்றுை் சுருக்கங்களின் ெே்டியை் 

AAQ  சுற்றுப்புற கொற்றின் தர ் 

AMSL  ரொ ரி கடல்  ட்டதத்ிற்கு ப ல் 

AGL   தடர  ட்டதத்ிற்கு ப ல் 

BGL   தடர  ட்டதத்ிற்கு கீபழ 

BMTPC   கட்டிட மபொருடக்ள் & மதொழில்நுட்ப ப  ்பொட்டு 

கவுன்சில் 

BW   ஆழ்துடள கிணறு 

CPCB  த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் 

CER கொரப்்பபரட் சுற்று ச்ூழல் மபொறுப்பு 

CSR கூட்டொண்ட   மூக மபொறுப்பு 

CTE நிறுவ ஒப்புதல் 

CTO இயக்க ஒப்புதல் 

DGM புவியியல்  ற்று ் சுரங்கத் துடற 

DGMS சுரங்க பொதுகொப்பு இயக்குநரக ் 

DGPS பவறுபட்ட உலகளொவிய நிடலப்படுத்தல் அட ப்பு 

DMF  ொவட்ட கனி  அறக்கட்டடள 

EC சுற்று ச்ூழல் அனு தி 

EMP சுற்று ச்ூழல் ப லொண்ட  திட்ட ் 

EIA சுற்று ச்ூழல் தொக்க  திப்பீடு 

EMC சுற்று ச்ூழல் ப லொண்ட  ம ல் 

FAE ம யல்பொட்டு பகுதி நிபுணரக்ள் 

FDS நுண்ணிய தூசி  ொதிரிகள் 

GIS புவியியல் தகவல் அட ப்பு 

GW நிலத்தடி நீர ்

GLC தடர  ட்ட ம றிவு 

GPS உலகளொவிய நிடலப்படுத்தல் அடமப்பு 

GSI இந்திய புவியியல் ஆய்வு 

GTMS ஜிபயொ மடக்னிக்கல் ட னிங் மெொலுயுென் 

HEMM கனரக பூமி நகரு ் இயந்திர ் 

HMV கனரக ப ொட்டொர ்வொகன ் 

HSD அதிபவக டீ ல் 

HP  குதிடர  க்தி 

IMD  இந்திய வொனிடல ஆய்வு ட ய ் 

IUCN இயற்டக பொதுகொப்புக்கொன  ரவ்பத  ஒன்றிய ் 

ISRO இந்திய விண்மவளி ஆரொய் ச்ி நிறுவன ் 

LEQ    ொன இடர  ்ல் நிடல 
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LC/ LU நிலப்பரப்பு/ நிலப் பயன்பொடு 

LC குடறந்த கவடல 

LMV இலகுரக ப ொட்டொர ்வொகன ் 

HSE உடல்நல ், பொதுகொப்பு  ற்று ் சுற்று ச்ூழல் 

Ha மெக்படர ்

KLD ஒரு நொடளக்கு கிபலொ லிட்டர ்

KM கிபலொ மீட்டர ்

MMR ம ட்டொலிஃமபரஸ் சுரங்க விதிமுடறகள் 

MMDR 
சுரங்கங்கள்  ற்று ் கனி ங்கள் ப  ்பொடு  ற்று ் 

ஒழுங்குமுடற 

MOEF & CC சுற்று ச்ூழல் வன ்  ற்று ் கொலநிடல  ொற்ற அட   ்க ் 

M மீட்டர ்

NE வடகிழக்கு 

NW வடப ற்கு 

NAAQ பதசிய சுற்றுப்புற கொற்று தர தரநிடலகள் 

NABET கல்வி  ற்று ் பயிற்சிக்கொன பதசிய அங்கீகொர வொரிய ் 

NABL ப ொதடன  ற்று ் அளவுத்திருத்த ஆய்வகங்களுக்கொன 

பதசிய அங்கீகொர வொரிய ் 

NH பதசிய மநடுஞ் ொடல 

NOC தடடயில்லொ  ொன்றிதழ் 

NONEL  மின் ொர ் அல்லொதது 

NNRMS பதசிய இயற்டக வள ப லொண்ட  அட ப்பு 

NL பட்டியலிடப்படவில்டல 

NT அருகில் அ ச்ுறுதத்ப்பட்டது 

OW திறந்தமவளி கிணறு  

PCU பயணிகள் கொர ்பிரிவு 

PFR முன்  ொத்தியக்கூறு அறிக்டக 

pH டெட்ரஜனின்  ொதத்ிய ் 

PM குறிப்பிட்ட கொொிய ் 

PSI ஒரு  துர அங்குலதத்ிற்கு பவுண்டுகள் 

PPE தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு உபகரண ் 

PPV உ  ் துகள் பவக ் 

QCI இந்திய தர கவுன்சில் 

RET அழியு ் அபொயத்தில் உள்ள அரிய இனங்கள் 

RDS சுவொ  தூசி  ொதிரிகள் 

RF பொதுகொக்கப்பட்ட   கொடு 

SW ப ற்பரப்பு நீர ்

SE மதன்கிழக்கு 



lii 

 

SW மதன்ப ற்கு 

SEIAA  ொநில சுற்று ச்ூழல் தொக்க  திப்பீட்டு ஆடணய ் 

SEAC  ொநில நிபுணர ் திப்பீட்டுக் குழு 

SOI  ரப்வ ஆஃப் இந்தியொ 

SH  ொநில மநடுஞ் ொடல 

SPM இடடநிறுத்தப்பட்ட துகள்கள் 

TDS ம ொதத் கடரந்த திடப்மபொருள்கள் 

TM குழு உறுப்பினர ்

TS பபொக்குவரத்து ப டவ 

TNPCB தமிழ்நொடு  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் 

TOR குறிப்பு விதிமுடறகள் 

VES ம ங்குத்து மின் ொர ஒலி 

WW கிணற்று நீர ்

NO2 டநடர்ஜன் டட ஆக்ட டு 

SO2  ல்பர ்டட ஆக்ட டு 

µg/m3  ஒரு மீட்டர ்கன துரத்திற்கு ட க்பரொ கிரொ ் 

µm ட க்பரொமீட்டர ்

Dia. விட்ட ் 

CUM கன மீட்டர ்

dB மடசிபல் 

gm/sec ஒரு மநொடிக்கு கிரொ ் 

gm/cc ஒரு கன மீட்டருக்கு கிரொ ் 

hr/day ஒரு நொடளக்கு  ணிபநர ் 

kg கிபலொகிரொ ் 

kg/hr ஒரு  ணி பநரத்திற்கு கிபலொ 

kg/ha ஒரு மெக்படருக்கு கிபலொ 

m மீட்டர ்

mg/kg ஒரு கிபலொகிரொ ் மில்லிகிரொ ் 

mg/l ஒரு லிட்டருக்கு மில்லிகிரொ ் 

mm மில்லிமீட்டர ்

Sq.km  துர கிபலொமீட்டர ்
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அத்தியாயம் I 

அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வு என்பது முடிவெடுப்பதற்கு 

முன் ஒரு திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் வபாருளாதார தாக்கங்களள 

அளடயாளம் காண பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வசயல்முளறயாகும். 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நன்ளம மற்றும் பாதகமான விளளவுகளள 

EIA முளறயாக ஆராய்கிறது மற்றும் திட்ட ெடிெளமப்பின் பபாது இந்த 

தாக்கங்கள் பரிசீலிக்கப்படுெளத உறுதி வசய்கிறது. சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

ெனத்துளற அளமசச்கத்தின் கூற்றுப்படி, அரசு. இந்தியாவின், EIA அறிவிப்பு 

S.O. 14 வசப்டம்பர ்2006 இன் 1533(E) மற்றும் ெரத்்தமானி அறிவிப்பின்படி அதன் 

அடுத்தடுதத் திருத்தங்கள் S.O. ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 3977 (E) இன் படி, அளனத்து 

சுரங்கத் திட்டங்களும் திட்டங்களின் இடப் பரப்பின் அடிப்பளடயில் இரண்டு 

ெளககளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, அதாெது ெளக A மற்றும் B ெளக. 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ெனத்துளற அளமசச்கத்தின் ெழிகாட்டுதல்களின் 

அடிப்பளடயில், ெளக B திட்டங்கள் பமலும் B1 மற்றும் B2 என 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ெளக B1 இல் பசரக்்கப்பட்டுள்ள அளனத்து சுரங்கத் 

திட்டங்களுக்கும் மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆளணயத்திடம் 

(SEIAA) சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிளயப் வபறுெதற்கு EIA அறிக்ளக 

பதளெப்படுகிறது. முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம், நிலக்கரி சுரங்கம் அல்லாத 

குத்தளக விஷயத்தில், 5 வெக்படருக்கு அதிகமான மற்றும் 50 வெக்படருக்கு 

குளறொன குொரிகளின் வதாகுப்பிற்குள் ெருெதால், முன்வமாழியப்பட்ட 

திட்டம் B1 ெளகயின் கீழ் ெரும் மற்றும் திட்டத்திற்குத் தயாரித்து சமரப்்பிக்க 

பெண்டும் 04.09.2018 & 13.09.2018 பததியிட்ட உத்தரவின்படி SEIAA க்கு வபாது 

ஆபலாசளனக்குப் பிறகு EIA அறிக்ளக, மாண்புமிகு பதசிய பசுளம 

தீரப்்பாயம், புது தில்லி O.A. 2018 இன் எண். 173 & O.A. எண், 186 இன் 2016 மற்றும் 

MoEF & CC அலுெலக குறிப்பு எண். -11011/175/2018-IA-II (M) பததி: 12.12.2018 

             குறிப்பு விதிமுளறகள் ToR வபறப்பட்ட கடிதம் எண். SEIAA-

TN/F.No.8712/ToR-1147/2020, பததி:23.05.2022 க்கு இணங்க, இந்த EIA 

அறிக்ளகயானது திட்ட முன்வமாழிவிற்காக தயாரிக்கப்பட்டது, திரு 
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K.இளளயராஜா சாதாரண கல் குொரி குத்தளகக்கு விண்ணப்பித்தார.் 

மதுளர மாெட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு, பமலூர ் தாலுகா, அய்யாபட்டி 

கிராமத்தில் 0.74.0 வெக்படர ்பரப்பளவில் புல எண் 63ல் அரசு வபாறம்பபாக்கு  

நிலத்தில் உள்ளது. இந்த EIA அறிக்ளகயானது, முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத் 

தளத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள சாதாரண கல்  

குொரிகளள கணக்கில் எடுத்துக்வகாள்கிறது. குழுமதத்ிற்குள் உள்ள 

சாதாரண கல்  குொரிகளள கணக்கில் எடுத்துக்வகாள்கிறது. குழுமமானது 

P1, P2 மற்றும் P3 என அளழக்கப்படும் மூன்று முன்வமாழியப்பட்ட 

திட்டங்களளக் வகாண்டுள்ளது, தற்பபாதுள்ள ஒரு திட்டம், E1 என 

அறியப்படுகிறது, மற்றும் ஒரு காலாெதியான திட்டம், EX1 என 

அறியப்படுகிறது. MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் படி பமபல குறிப்பிட்டுள்ள 

அளனத்து திட்டங்களும் குழும அளவு கணக்கீட்டிற்காக எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

2269(E) பததி 1 ஜூளல 2016. பமபல குறிப்பிடப்பட்ட அளனத்து குொரிகளின் 

வமாதத் பரப்பளவு 10.15.0 வெக்படர ் ஆகும், இது குழும அளவு என்றும் 

அளழக்கப்படுகிறது. குழுமம் அளளெக் கணக்கிடுெதில் ஈடுபட்டுள்ள 

குொரிகள் படம் 1.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன மற்றும் அட்டெளண 1.1 இல் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளன.  

அட்டவரை 1.1 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாைிகளின் விவைங்கள் 

முன்மமாழியப்படட் குவாைிகள் 

குறி

யீடு 

உைிரமயாளைின் 

மபயை ்

புல . எை் 

மற்றும் கிைாமம் 

பைப்பள

வு 

(மெக்

டடை்) 

நிரல 

P1 K.இரளயைாஜா 
63, 

அய்யாபட்டி 
0.74.0 

Lr இல் ToR 

வபறப்பட்டது. 

எண். SEIAA-

TN/F.No.8712/ToR

-1147/2020 பததி 

23.05.2022 
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P2 K.இரளயைாஜா 
619/5(பகுதி) 

கருங்காலக்குடி 
2.02.5 

Lr இல் ToR 

வபறப்பட்டது. 

எண். SEIAA-

TN/F.No.9063/SEA

C/ToR-1174/2022 

பததி 14.06.2022 

P3 G.கருப்பைன் 

471/1, 

வசாக்கலிங்கபுர

ம் 

2.70.0 

ToRக்கு 

முன்வமாழியப்

பட்டது 

தற்டபாதுள்ள குவாைி 

E1 J.முகமது ைாஜா 

472/1, முதலியன, 

வசாக்கலிங்கபுர

ம் 

2.40.0 

14.10.2020-

13.10.2025 

(வசயலில்) 

காலாவதியான குவாைி 

EX1 K. ஜ ோதி       
482/2, முதலியன 

அய்யாபட்டி 
2.28.5 

29.12.2016-

28.12.2021 

(காலாெதியா

ன) 

 மமாத்த குழுமம் அளவு 10.15.0 --- 

ஆதாைம்:  

i). AD கடிதம் – Rc.No.74/Mines/2021, பததி 16.07.2021 

ii) AD கடிதம் – Rc.No.75/Mines/2021, பததி 28.07.2021 

iii). AD கடிதம் – Rc.No.85/Mines/2021, பததி 18.02.2022  

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

2269 (இ) பததி: 01.07.2016. 
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படம் 1.1 500மீ சுற்றளவு மகாை்ட மகாத்தாக முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனடவ உள்ள சாதாைை கல் 

குவாைிகளின் இருப்பிடம்.
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1.1 அறிக்ரகயின் டநாக்கம் 

அறிக்ளகயின் பநாக்கம், 29.08.2017 பததியிட்ட MoEF & CC அலுெலக 

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

மாரச் ் முதல் பம 2022 ெளரயிலான காலக்கட்டத்தில் முன்வமாழியப்பட்ட 

திட்டப் பகுதியிலும் அளதச ் சுற்றியுள்ள அடிப்பளட சுற்றுசச்ூழல் 

நிளலளமகளளயும் ஆய்வு வசய்ெதாகும். 996 (E) பததியிட்ட 10.04.2015, 

பாதிப்புகளள பகுப்பாய்வு வசய்யவும் மற்றும் தணிப்பு நடெடிக்ளககளள 

ெழங்கவும். 

1.2 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

      திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வசயல்முளற நான்கு நிளலகளளக் 

வகாண்டிருக்கும். இந்த நிளலகள் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

❖ திளரயிடல் 

❖ பநாக்குதல் 

❖ வபாது கலந்தாய்வு  

❖ மதிப்பீடு 

1.2.1 திரையிடல் 

திளரயிடல் என்பது சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA)  

வசயல்முளறயின் முதல் கட்டமாகும். இந்த நிளலயில், மாநில அளவிலான 

நிபுணர ் மதிப்பீட்டுக் குழு (SEAC) ஆன்ளலன் மூலம் படிெம் 1 இல் 

முன்வமாழிபெர ்வசய்த சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (EC)ன் விண்ணப்பத்ளத ஆய்வு 

வசய்து முன்வமாழிவு எண். SIA/TN/ MIN/ 66556/2021, பததி 12.08.2021) EIA 

அறிக்ளகளய தயாரிப்பதற்கு திட்டத்திற்கு விரிொன சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுகள் 

பதளெ. எனபெ, முன்வமாழிபெர ்17.08.2021 அன்று குறிப்பு விதிமுளறகளுக்கு 

(ToR) விண்ணப்பத்ளத சமரப்்பிதத்ார.் 

1.2.2 டநாக்குதல் 

பநாக்குதலின் பபாது, SEAC ஆனது படிெம் 1 இல் ெழங்கப்பட்ட தகெல் 

மற்றும் முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத் தள ெருளகயிலிருந்து பசகரிக்கப்பட்ட 

தகெல்களின் அடிப்பளடயில் ஒரு விரிொன குறிப்பு விதிமுளறகளள (ToR) 

ெடிெளமத்து, முன்வமாழிபெருக்கு EIA அறிக்ளகளயத் தயாரிப்பதற்காக 

SEIAA-TN/ குறிப்பு எண். 8712/ToR-1147/2020 பததி 23.05.2022. 
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1.2.3 மபாது ஆடலாசரன 

 இந்த நிளலயில், திட்டத் தளத்தில் அல்லது அதன் அருகாளமயில் 

வபாதுமக்களின் பங்பகற்ளப உறுதிவசய்யும் ெளகயில் வபாது விசாரளண 

நடத்த தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ொரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

வசயலாளருக்கு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

பமலாண்ளம திட்டம் (EMP) அறிக்ளகயின் ெளரபொடு விண்ணப்பம் 

வசய்யப்படும். வபாது விசாரளணயின் பபாது, உத்பதச திட்டத்தால் 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து தங்கள் கருத்துக்களள 

வதரிவிக்க திட்ட இடத்திற்கு அருகில் ெசிக்கும் மக்களுக்கு ஒரு ொய்ப்பு 

ெழங்கப்படும். 

1.2.4 மதிப்பீடு 

 இந்த நிளலயில், வபாது கலந்தாய்வுகளின் முடிவு உட்பட இறுதி EIA 

அறிக்ளகயுடன் ஒரு விண்ணப்பம் மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு 

ஆளணயத்திடம் (SEIAA) ெழங்கப்படும். இெ்ொறு வசய்யப்படும் விண்ணப்பம் 

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

SEIAA க்கு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (EC) ெழங்க அல்லது விண்ணப்பத்ளத 

நிராகரிக்க SEAC பரிந்துளரகளள வசய்யும். 

1.3 குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) 

❖ 23.05.2022 பததியிட்ட ToR கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8712/ToR-1147/2020 

இல் ெழங்கப்பட்ட ToRக்கு இணங்குதல். 

1.4 பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கை்காைிப்பு 

MoEF/SEIAA அனுமதி அளித்தாலும், B பிரிவு திட்டங்களுக்கு, திட்ட 

முன்வமாழிபெர,் திட்டத்திற்கு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

ெழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அது காண்பிக்கப்படும் MoEF இளணயதளத்தின் 

விெரங்களளயும் வசய்தித்தாள்களில் முக்கியமாக விளம்பரப்படுதத் 

பெண்டும். 

EC ஐப் வபற்ற பிறகு, திட்ட முன்வமாழிபெர ்ஒெ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 1 

மற்றும் டிசம்பர ்1 ஆம் பததிகளில் MoEF & CC பிராந்திய அலுெலகம் & SEIAA க்கு 

நிரண்யிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விதிமுளறகள் மற்றும் 

நிபந்தளனகளின் அளரயாண்டு இணக்க அறிக்ளகளய சமரப்்பிப்பார.் 
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1.5 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் பைிமாற்றம் 

ஒரு விண்ணப்பதாரருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டம் அல்லது 

வசயல்பாட்டிற்காக ெழங்கப்பட்ட முன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி, அதன் 

வசல்லுபடியாகும் பபாது, மாற்றுத ் திறனாளி அல்லது மாற்றுபெர ்

"ஆட்பசபளன இல்ளல" என்று எழுதப்பட்ட "ஆட்பசபளன இல்லாமல்" 

விண்ணப்பத்தின் மீது திட்டம் அல்லது வசயல்பாட்ளட பமற்வகாள்ள 

உரிளமயுள்ள மற்வறாரு சட்ட நபருக்கு மாற்றப்படலாம். சம்பந்தப்பட்ட 

ஒழுங்குமுளற ஆளணயதத்ால், எந்த விதிமுளறகள் மற்றும் 

நிபந்தளனகளின் கீழ், முன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஆரம்பத்தில் 

ெழங்கப்பட்டது, அபத வசல்லுபடியாகும் காலத்திற்கு (கனிமச ்

சுரங்கத்திற்கான EIA ெழிகாட்டுதல் ளகபயடு, 2010). 

1.6 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆவைத்தின் மபாதுவான 

அரமப்பு 

        சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ளகயின் ஒட்டுவமாதத் 

உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF & CC ஆல் வெளியிடப்பட்ட 

"மினரல்கள் சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ெழிகாட்டுதல் 

ளகபயடு" ஆகியெற்றில் பரிந்துளரக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் 

பட்டியளலப் பின்பற்றுகிறது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA)  ஆெணத்தின் 

வபாதுொன அளமப்பு பின்ெருமாறு இருக்க பெண்டும்: 

❖ அறிமுகம் 

❖ திட்ட விளக்கம் 

❖ சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

❖ எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு 

நடெடிக்ளககள் 

❖ மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (வதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

❖ சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

❖ கூடுதல் ஆய்வுகள் 

❖ திட்டத்தின் நன்ளமகள் 

❖ சுற்றுசச்ூழல் வசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

❖ சுற்றுசச்ூழல் பமலாண்ளம திட்டம் (EMP) 

❖ சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

❖   ஈடுபட்டுள்ள ஆபலாசகரக்ளின் வெளிப்பாடு. 

 



8 | P a g e  
 

 

1.7 திட்ட ஆதைவாளைின் அரடயாளம் 

   இந்த குொரி திட்டத்தில் ஈடுபட்ட திட்ட ஆதரொளரின் விெரம் அட்டெளண 

1.2  இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

1.2 திட்ட முன்மமாழிபவைின் விவைங்கள் 

திட்ட முன்மமாழிபவைின் 

மபயை ்

திரு K.இரளயைாஜா 

முகெரி 

த /வப . கிருஷ்ணன், 

W.10/215, பபட்ளட, அண்ணா நகர,் 

கருங்காலக்குடி, பமலூர ்தாலுக்கா, 

மதுளர-625101 

நிளல உரிளமயாளர ்

1.8 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம், கட்டுமானத ் திட்டங்களில் 

முதன்ளமயாகப் பயன்படுதத்ப்படும் சாதாரண கல்லின் பதாண்டும் 

இயந்திரதள்தக் ளகயாள்கிறது. சாதாரண கல் பதாண்டும் இயந்திரத்திற்கு 5 

மீ உயரம் மற்றும் 5 மீ அகலம் வகாண்ட வபஞ்சுகளள உருொக்குெது திறந்த 

ொரப்்பு சுரங்கமாகும். முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட தளம், மதுளர மாெட்டம், 

பமலூர ் தாலுகா மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலம் ஐயப்பட்டி கிராமத்தில் 

அளமந்துள்ளது. முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் சில முக்கிய அம்சங்கள் 

அட்டெளண 1.2 இல் ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 

1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

குொரியின் வபயர ் K.இளளயராஜா சாதாரண கல் குொரி 

நிலத்தின் ெளக அரசு வபாறம்பபாக்கு  நிலம் 

அளவு 0.74.0 வெக்படர ்

புல. எண். 63 

ெளரபடத்தாள் எண். 58J/08 

அட்சபரளக 10°10'53.79"N முதல் 10°10'57.00"N ெளர 

தீரக்்கபரளக 78°22'58.27"E முதல் 78°23'02.00"E ெளர 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 
20 மீ (10மீ தளரமட்டத்திற்கு பமல் (AGL) 

மற்றும் 10மீ தளரமட்டத்திற்கு கீழ் BGL) 

இறுதி குழி பரிமாணம் 
குழி 1: 89 மீ (நீளம்) X 59 மீ (அகலம்) X 20 மீ 

(ஆழம்) 
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புவியியல் ெளங்கள் 

சாதாரண கல் (கன 

மீட்டர)் 

பமல் மண் (கன 

மீட்டர)் 

27,11,60 266 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 
1,05,582 77 

5 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்வமாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி 

70,165 77 

சுரங்க முளற 

திறந்த ொரப்்பு அளர 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட / ளகமுளற சுரங்க 

முளற 

நிலப்பரப்பு அளலயில்லாத நிலப்பரப்பு 

இயந்திரங்கள் 

முன்வமாழியப்பட்டன 

ஜாக் பெமர ் 2 

கம்ப்ரசர ் 1 

பதாண்டும் இயந்திரம் 1 

டிப்பர ் 3 

உத்பதச மனிதெள 

ெரிளசப்படுதத்ல் 
26 நபரக்ள் 

திட்ட வசலவு Rs. 40,25,000/- 

CER வசலவு @ திட்டச ்

வசலவில் 2% 
Rs. 5,00,000/- 

முன்வமாழியப்பட்ட நீர ்

பதளெ 
3.75 KLD 

1.9 ஆய்வின் டநாக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வின் முக்கிய பநாக்கம், ஆய்வுப் 

பகுதியில் குழுமதத்ில் உள்ள குொரிகளின் ஒட்டுவமாதத் தாக்கதள்த 

அளவிடுெது மற்றும் ஒெ்வொரு தனிப்பட்ட குத்தளகக்கும் பயனுள்ள தணிப்பு 

நடெடிக்ளககளள உருொக்குெது ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், உமிழ்வு 

கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், ொனிளல 

அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ் வெளிபயற்றம் மற்றும் தூசி 

உருொக்கம் பபான்ற மாசுபாட்டின் அளனத்து அம்சங்களின் விரிொன 

கணக்கு இந்த அறிக்ளகயில் ெழங்கப்பட்டுள்ளது. நிலம், மண், காற்று, நீர,் 

சத்தம், சூழலியல் பபான்ற பல்பெறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக  மாை்ச-்டம 
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2022  காலகட்டத்தில் குழும குொரி திட்டங்களால் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகளள மதிப்பிடுெதற்காக அடிப்பளட 

கண்காணிப்பு ஆய்வு பமற்வகாள்ளப்பட்டது. முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் 

ஏற்படக்கூடிய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு 

நடெடிக்ளககளள பரிந்துளரக்கவும். ஆய்வுக்குத் பதளெயான பல்பெறு 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான மாதிரி முளறகள், மாதிரியின் 

அதிரவ்ெண், மாதிரி பகுப்பாய்வு முளற பபான்றளெ அத்தியாயம் III இல் 

அட்டெளண 3.1 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

1.10 குறிப்புகள் 

பின்ெரும் குறிப்புகளளப் பயன்படுதத்ி அறிக்ளக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது: 

❖ கனிம சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டின் 

ெழிகாட்டுதல் ளகபயடு, சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ென அளமசச்கம், பிப்ரெரி, 

2010 

❖ EIA அறிவிப்பு, வசப்டம்பர ்14, 2006 

❖  SEIAA ெழங்கிய குறிப்பு விதிமுளறகள் (ToR). 

❖  இத்திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம். 

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

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

❖  சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986. 

❖  ென (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1988. 

❖  ெனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972. 
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அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

2.0 ப ாது அறிமுகம் 

கனிம வைப்புகவைப் பிரிதத்தடுப்பதற்காக திறந்ததைைிச ் சுரங்கம் 

எனப்படும் திறந்ததைைி சுரங்க முவற முன்தமாழியப்பட்டது. இது 

உலதகங்கிலும் தபாதுைாகப் பயன்படுத்தப்படும் மமற்பரப்பு சுரங்க 

முவறயாகும் ,தபாதுைாக பூமியின் மமற்பரப்பிற்கு அருகில் காணப்படும் ,ஒரு 

தபரிய பகுதியில் ஒமர மாதிரியாக விநிமயாகிக்கப்படும் குவறந்த தர கனிம 

வைப்புகவை சுரங்கத்திற்கு ஏற்றது. கட்டுமானப் தபாருடக்ை் மற்றும் 

பரிமாணக் கற்கவைப் பிரிதத்தடுக்க குைாரிகை் பயன்படுத்தும்மபாது திறந்த 

குைாரிகை் என்றும் அவைக்கப்படுகின்றன. 

திறந்த வெளி  சுரங்கமானது தபஞ்சுகைின் ைைரச்ச்ியுடன் 

ததாடங்குகிறது, கனரக இயந்திரங்கவைப் பயன்படுத்துைதற்கு இடமைிக்கும் 

ைவகயில் அகலங்கை் தீரம்ானிக்கப்படும். திறந்த குழிகைின் சுைரக்ை் ஒரு 

மகாணத்தில் மதாண்டப்படும், இது பாதுகாப்வப ைைங்குைதற்கு நன்கு 

நிறுைப்பட்ட ததாழில் தரங்கைின் அடிப்பவடயில் தீரம்ானிக்கப்படும். சில 

சமயங்கைில் சுைரக்ை் மண் மற்றும் அதிக சிவதவுரும் பாவறகை் மபான்ற 

பலவீனமான தபாருட்கைால் ஆனது, சுரங்கத் தைத்தின் உை்மை சுைர ் இடிந்து 

விழுைவதத் தவிரப்்பதற்காக நீர ் அழுத்ததவ்த குவறக்க கிவடமட்டமாக 

துவையிடப்படும். 

மதவையான சுரங்கம் ததாடரப்ான உை்கட்டவமப்புகை் திறந்த குைாரி 

அருகில் நிறுைப்படும். சுரங்க உை்கட்டவமப்புகைில் நிரை்ாக கட்டிடம், 

பராமரிப்பு மகமரஜ் மற்றும் கிடங்கு ஆகியவை அடங்கும். திறந்ததைைி குைாரி 

இருந்து எடுக்கப்படும் தபாருடக்ை் லாரிகை் மூலம் மமற்பரப்பில் தகாண்டு 

ைரப்படும். கழிவுப் பாவறகை் தபாதுைாக திறந்த குைாரி அருகில், 

தபாருதத்மான இடத்தில் குவிக்கப்படும். கழிவுப் பாவறக் குவியலால் 

உருைாகும் அவமப்பு கழிவுக் கிடங்கு என்று அவைக்கப்படுகிறது. பாவறகை் 

சுற்றுைட்டாரப் பகுதியில் விழுைவதத் தடுக்க, ததாழிற்சாவல பாதுகாப்புத ்

தரங்கைின் அடிப்பவடயில் கழிவுக் கிடங்கின் அைவு தீரம்ானிக்கப்படும். 
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2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

 ஆதரைாைர,் K. இவையராஜா திறந்ததைைி சுரங்கங்கவை நிறுவுதல், 

கட்டுமானம், மமம்பாடு மற்றும் மூடுதல் மபான்ற பணிகவை மமற்தகாை்ைதில் 

ஈடுபட்டுை்ைார.் அைர,் ஆய்வுக் கட்டத்தின் மூலம், முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத ்

தைதவ்த, தபாருைாதார ரீதியாக சாதத்ியமான அைவு சாதாரணக் கல்வல 

உற்பத்தி தசய்யும் தபரும் ஆற்றவலக் தகாண்டதாக அவடயாைம் காட்டினார.் 

எனமை, சாதாரண கல்வலப் பிரிதத்தடுக்க 20.01.2021 அன்று குைாரி 

குத்தவகக்கு விண்ணப்பித்திருந்தார.் மதுவர புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ்

துவறயின் மூலம் துல்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் Rc.No.74//Mines/2021, 

மததி 04.02.2021 இல் ைைங்கப்பட்டது. துல்லியமான பகுதி தகைல் ததாடரப்ு 

கடிதத்தின் அடிப்பவடயில், சுரங்கத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது. இை்ைாறு 

தயாரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு மதுவர புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ்

துவற துவண இயக்குநர ் (R.c. No.74/mines/2021 மததி 12.07.2021) ஒப்புதல் 

அைித்தார.் திட்ட தைத்தின் ஒட்டுதமாதத் பாரவ்ை படம் 2.1 இல் 

காட்டப்பட்டுை்ைது. 

 

 டம் 2.1 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தின் ஒட்டுபமாத்த  ார்வை 
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2.2 இடம் மற்றும் அணுகல் 

முன்தமாழியப்பட்ட குைாரித ் திட்டம், படம் 2.2 இல் காட்டப்பட்டுை்ைபடி, 

மதுவர மாைட்டம், மமலூர ்தாலுகா, அய்யாபட்டி கிராமத்தில் அவமந்துை்ைது. 

இப்பகுதி 10°10'53.79"N முதல் 10°10'57.00"N ைவரயிலான அட்சமரவககளுக்கும், 

78°22'58.27"E முதல் 78°23'02.00"E ைவரயிலான தீரக்்கமரவககளுக்கும் இவடமய 

அவமந்துை்ைது. திட்டப் பகுதியின் அதிகபட்ச உயரம் 170 மீ AMSL ஆகும். 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்ட தைத்திற்கான அணுகல் விைரங்கை் அட்டைவண 2.1 

இல் தகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 

அட்டைவை 2.1 திட்ட ்  குதிக்கான தள இவை ்பு 

அருகிலுை்ை 

சாவலகை் 

மதுவர-திருசச்ிராப்பை்ைி சாவல (NH-

38) 

1.8 கி.மீ 

ைடமமற்கு 

திண்டுக்கல்-காவரக்குடி சாவல (SH-

383) 

1.9 கி.மீ ைடக்கு 

கிைக்கு 

அருகில் உை்ை 

நகரம் 
மமலூர ்

16 கி.மீ 

ததன்மமற்கு 

அருகிலுை்ை ரயில் 

நிவலயம் 
மதுவர 

41 கி.மீ 

ததன்மமற்கு 

அருகில் உை்ை 

விமான நிவலயம் 
மதுவர 

50 கி.மீ 

ததன்மமற்கு 

அருகிலுை்ை 

துவறமுகம் 
தூத்துக்குடி 

160 கி.மீ 

ததன்மமற்கு 
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 டம் 2.2 திட்டத் தளத்தின் இரு ்பிடத்வதக் காட்டும் முக்கிய ைவர டம் 



15 | P a g e  
 

2.3 குத்தவக ்  குதி 

❖ முன்தமாழியப்பட்ட திட்ட தைத்தின் பரப்பைவு 0.74.0 தெக்மடர.் 

❖ முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம் தைம் சாரந்்தது. 

❖ திட்டப் பகுதிக்குை் கனிமப் பயன் அல்லது தசயலாக்கம் எதுவும் 

முன்தமாழியப்படவில்வல. 

❖ முன்தமாழியப்பட்ட பகுதியில் ைன நிலம் எதுவும் இல்வல மற்றும் 

தபரிய தாைரங்கை் மற்றும் மரங்கை் இல்லாதது. 

2.3.1 மூவை ஒருங்கிவை ்புகள் 

எல்லல மூலலயின் புவியியல் ஆயங்கள் அட்டெலை 2.2 இல் 

வகொடுக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் எல்லல ஆயங்களுடன் முன்வமொழியப்பட்ட 

திட்ட தளம் படம் 2.2 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டைவை 2.2 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்தின் மூவை 

ஒருங்கிவை ்புகள் 

தூை் 

குறியீடு 
அட்சரரவக தீரக்்கரரவகa 

1 10°10’57.00’’N 78°23’2.00’’E 

2 10°10’53.87’’N 78°23’1.23’’E 

3 10°10’54.26’’N 78°23’0.35’’E 

4 10°10’53.79’’N 78°22’59.85’’E 

5 10°10’53.90’’N 78°22’58.47’’E 

6 10°10’54.58’’N 78°22’58.27’’E 

7 10°10’55.98’’N 78°22’58.59’’E 

2.4 புவியியை்வியை் & புவியியை் 

கீமை தகாடுக்கப்பட்டுை்ைபடி, 10 கிமீ சுற்றைவில் உை்ை ஆய்வுப் பகுதியின் 

புவியியல் மற்றும் புவியியல் பற்றி இந்தப் பகுதி விைாதிக்கிறது. 

2.4.1 புவியியை் 

 ஆய்வுப் பகுதி முக்கியமொக ஆரக்்கியன் கொலதல்தச ்சசரந்்த மிக்மொலடட் 

மற்றும் சொரன்லகட் பொலறகள் மற்றும் சிறிய விகிதத்தில் வகொை்டலலட் 

பொலற ஆகியெற்றொல் ஆனது, படம் 2.4 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. 
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 டம் 2.3 தூை்களுடன் குத்தவக ்  குதிவயக் காட்டும் கூகுள் எரத்்  டம்
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 டம் 2.4 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்ட தளத்திை் இருந்து 5 கிமீ சுற்றளவு புவியியை் ைவர டம். 
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 டம் 2.5 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்ட தளத்திை் இருந்து 5 கிமீ சுற்றளவிை் உள்ள புவியியை் ைவர டம்.
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2.4.2 புவிஅவம ்பியை் 

 புவியியல் அலகுகளில், படம் 2.5 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஆய்வுப் 

பகுதியின் வபரும்பகுதிலய ஆழமற்ற ெொனிலல/மிதமொன ெொனிலலயில் 

புலதக்கப்பட்ட வபடிப்சளன் உள்ளடக்கியது. குதத்லக பகுதி வபடிவமன்ட் 

பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

2.5 வகயிரு ்பு அளவு 

 சாதாரண கல் ைைங்கை் மற்றும் இருப்புக்கை், முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கான அதிகபட்ச குத்தவகப் பகுதிவய உை்ைடக்கும் ைவகயில் 

பிரிவுகவை உருைாக்குைதன் மூலம் குறுக்கு தைட்டு முவறயின் அடிப்பவடயில் 

கணக்கிடப்பட்டது. புவியியல் ைைங்கைின் கிவடக்கும் தன்வமயின் 

அடிப்பவடயில், மதாண்டும் இயந்திர அவமப்பு தபஞ்ச ் உருைாக்கம் மற்றும் 

துல்லியமான பகுதி தகைல் ததாடரப்ு கடிதத்தின்படி அத்தியாைசிய பாதுகாப்பு 

தூரம் 7.5 மீ மற்றும் 10 மீ பாதுகாப்பு தூரத்வத விட்டுவிட்டு, தபஞ்ச ்

உருைாக்கத்தின் மபாது பூட்டப்பட்ட இருப்புகவைக் கழிப்பதன் மூலம் 

மதாண்டும் இருப்பு கணக்கிடப்படுகிறது (தபஞ்ச ் இைப்பு என்றும் 

அவைக்கப்படுகிறது). முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு கழிவு / அதிக சுவம / 

பக்கசச்ுவம (100% மீட்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது) இல்லாதவதக் கருத்தில் 

தகாண்டு 20மீ ஆைம் ைவர சுரங்க இருப்புக்கை் கணக்கிடப்படுகின்றன. இருப்பு 

மதிப்பீட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும் தட்டு படம் 2.7 இல் காட்டப்பட்டுை்ைது 

மற்றும் புவியியல் ைைங்கை் மற்றும் சுரங்க இருப்புகைின் முடிவுகை் 

அட்டைவண 2.3 இல் காட்டப்பட்டுை்ைன. 

அட்டைவை 2.3 திட்டத்தின் மதி ்பிட ் ட்ட ைளங்கள் மற்றும் 

இரு ்புக்கள் 

ஆதார ைவக 
சாதாரை கை் 

(கன மீட்டர)் 
ரமை் மை்(கன மீடட்ர்) 

புவியியல் ைைம் 271160 266 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கை் 
105582 77 

5 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்தமாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி 

70165 77 
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ஆண்டு ைாரியான ைைரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டம் மற்றும் 

பிரிவுகைின் அடிப்பவடயில், ஆண்டு ைாரியான உற்பத்தி முடிவுகை் 

அட்டைவண 2.4 இல் தகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 

அட்டைவை 2.4 ஆை்டு ைாரியான உற் த்தி விைரங்கள் 

ஆை்டு சாதாரை கை் (கன மீட்டர்) 
ரமை் மை் 

(கன மீட்டர்) 

I  13110 77 

II 13275 - 

III 15045 - 

IV 14750 - 

V 13985 - 

பமாத்தம் 70165 77 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் & ToR. 
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 டம் 2.6 சுரங்க குத்தவக திட்டம்  
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 டம் 2.7 ஆை்டுைாரியான ைளரச்ச்ி மற்றும் உற் த்தித் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள்
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 2.6 சுரங்க முவற 

திறந்த தைைி அவர இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முவறயின் மூலம் 

குைாரி பணிவய மமற்தகாை்ை உத்மதசிக்கப்பட்டுை்ைது, தபஞ்ச ் உயரம் 

மற்றும் அகலம் ஒை்தைான்றும் 5 மீ மிகவும் சிக்கலான நிலத்தடி சுரங்க 

முவறகளுடன் ஒப்பிடும்மபாது திறந்த ைாரப்்பு சுரங்க முவற 

முன்தமாழிபைருக்கு பல நன்வமகவை ைைங்குகிறது. மிக முக்கியமான 

நன்வமகை் ஒப்பீட்டைவில் சிறிய மூலதனம் மற்றும் இயக்கச ் தசலவுகை், 

குவறைான பாதுகாப்பு அபாயங்கை், தைகுஜன உற்பத்திக்கான 

பயன்பாட்டின் எைிவம, சிறிய மூடல் தசலவுகை், மதவைப்பட்டால் கனரக 

இயந்திரங்கவைப் பயன்படுத்துைதில் கட்டுப்பாடுகை் இல்வல, மற்றும் 

நிலத்தடி நீவர எைிதாக ைடிகட்டுதல் ஆகியவை அடங்கும். மமலும், இது 

முதலீட்டாைரக்ளுக்கு நியாயமான ைருமானத்வத ைைங்குகிறது மற்றும் 

உை்ளூர ்தபாருைாதாரத்தின் ைைரச்ச்ிக்கு பங்கைிக்கிறது.  

பைடித்தை் 

இந்த முன்தமாழியப்பட்ட திட்டமானது பரிமாண கல் தைடிப்பு 

எனப்படும் இரண்டாம் நிவல தைடிப்வப உை்ைடக்கியது. இை்ைவக 

தைடிப்புகைில், பாவறகை் பயனற்ற துண்டுகைாக உவடந்து மபாகாத 

ைவகயில் ஷாட ் ஓடவ்டகை் வைக்கப்படட்ு, சிறிய அைவிலான 

தைடிமருந்துகவைப் பயன்படுத்தி விரிசல்கவை உருைாக்கி, நல்ல 

அைவிலான ததாகுதிகவை தைரத்த் மைண்டும். பின்னர ் கடட்ுமானத ்

திட்டங்களுக்கு ஏற்றைாறு ததாகுதிகை் பின் தசயலாக்கப்படும். 

2.6.1 பசயை் ாட்டின் அளவு 

5 ஆண்டுகளுக்கான மதிப்பிடப்பட்ட உற்பத்தியின் முடிவுகைின் 

அடிப்பவடயில், தசயல்பாட்டின் அைவு பற்றிய விைரங்கை் அட்டைவண 2.5 

இல் ைைங்கப்பட்டுை்ைன. 

அட்டைவை 2.5 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான 

பசயை் ாட்டு விைரங்கள் 

 சாதாரண கல் மமல் மண் 

5 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்தமாழியப்பட்ட உற்பத்தி 
70165 77 
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மைவல நாட்கைின் எண்ணிக்வக 

/ஆண்டு 
300 300 

/நாை் உற்பத்தி (m3) 47 0.25 

லாரி சுவமகைின் எண்ணிக்வக 8 - 

2.6.2 இயந்திரமயமாக்கலின் அளவு 

குைாரி தசயல்பாட்டிற்காக முன்தமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கைின் 

பட்டியல் அட்டைவண 2.6 இல் தகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

அட்டைவை 2.6 இயந்திர விைரங்கள் 

ை.எை். ைவக 
எை் 

அைகு 
பகாள்ளளவு பசய்ய உந்து சக்தி 

1 ஜாக் மெமரஸ்் 2 
1.2 மீ முதல் 2 

மீ 

அட்லஸ் 

காப்மகா 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 கம்ப்ரசர ் 1 400 psi 
எஸ்காரட்்ஸ் 

ஃபாரம்்ட்ராக் 
டீசல் இயக்கி 

3 

பக்தகட் / ராக் 

பிமரக்கருடன் 

மதாண்டும் 

இயந்திரம் 

1 300 HP 
டாடா 

ஹிட்டாசச்ி 
டீசல் இயக்கி 

கடத்தை் மற்றும் ர ாக்குைரத்து உ கரைங்கள் 

4 டிப்பர ் 3 15 டன்கை் BMW டீசல் இயக்கி 

 

2.6.3 முற்ர ாக்கான குைாரி மூடை் திட்டம் 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் முற்மபாக்கான குைாரி மூடல் திட்டம் 

(படம் 2.7) கடந்த கால, தற்மபாவதய மற்றும் எதிரக்ால நில பயன்பாட்டு 

புை்ைிவிைரங்கவைக் காட்டுகிறது. நில பயன்பாட்டு முடிவுகைின்படி, 

அட்டைவண 2.7 இல் காட்டப்பட்டுை்ைபடி, சுமார ் 0.74.0 தெக்மடர ் நிலம் 

குைாரிக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது; சாவலகவை அவமப்பதற்காக சுமார ்

0.02.00 தெக்மடர ் நிலம்; மமலும் 0.19.45 தெக்மடர ் நிலம் 

பயன்படுதத்ப்படாமல் உை்ைது. அமதசமயம், சுரங்க ைாை்க்வகயின் முடிவில், 

சுமார ் 0.46.55 தெக்மடர ் நிலம் குைாரி தசய்யப்பட்டிருக்கும்; சுமார ் 0.05.0 

தெக்மடர ் நிலம் பசுவம மண்டல மமம்பாட்டிற்காகவும், மீதமுை்ைவை 

உை்கட்டவமப்புக்காகவும் பயன்படுதத்ப்படும். 
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அட்டைவை 2.7 நிை  யன் ாட்டுத் தரவு தற்ர ாது, சுரங்கத் 

திட்டத்தின் ர ாது மற்றும் சுரங்க ைாழ்க்வகயின் முடிவிை். 

விளக்கம் 

தற்ர ாவதய 

 குதி 

(பெக்டர்) 

குைாரியின் 

ஆயுட்காைம் முடிந்த 

 குதி (பெக்டர்) 

குைாரிக்கு உட்பட்ட பகுதி இல்வல 0.46.55 

உை்கட்டவமப்பு இல்வல 0.01.00 

சாவலகை் இல்வல 0.02.00 

பசுவம பகுதி இல்வல 0.05.00 

பயன்படுதத்ப்படாத பகுதி 0.74.00 0.19.45 

பமாத்தம் 0.74.00 0.74.00 

2.6.4 குைாரி மூடை் திட்டம்  ட்பெட ்

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டமானது குதத்வகக் காலம் முடிைவடந்த 

பின்னரும் ததாடரச்ச்ியான தசயல்பாடுகளுக்கான மகத்தான ஆற்றவலக் 

தகாண்டிருப்பதால், சுரங்கத்வத மூடும் திட்டம் இப்மபாவதக்கு 

முன்தமாழியப்படவில்வல. திட்ட காலத்திற்கான முற்மபாக்கான சுரங்க 

மூடல் திட்டத்தின் அடிப்பவடயில், சுரங்கத்வத மூடுைதற்கான தசலவு 

அட்டைவண 2.8 இல் தகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

அட்டைவை 2.8 சுரங்க மூடை்  ட்பெட ்

பசயை் ாடு மூைதன பசைவு 
பதாடர் 

பசைவு/ஆை்டு 

குத்தவக பகுதிக்குை் 148 

தசடிகை் 
29600 4440 

குத்தவக பகுதிக்கு தைைிமய 

222 ஆவலகை் 
66600 6660 

கம்பி மைலி (0.74.0 தெக்மடர)் 148000 7400 

காரல்ண்ட் ைடிகால் 

புதுப்பிதத்ல் (0.74.0 

தெக்மடர)் 

7400 3700 

பமாத்தம் 251600 22200 

ஆதாரம்: சுற்றுசச்ூைல் மமலாண்வம திட்டம். 
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2.6.5 கருத்தியை் சுரங்கத் திட்டம் 

 இறுதி குழி அைவு சுரங்கத்தின் தபாருைாதார ஆைம், பாதுகாப்பு 

மண்டலங்கை், அனுமதிக்கப்பட்ட பகுதி மபான்ற சில நவடமுவற 

அைவுருக்கைின் அடிப்பவடயில் ைடிைவமக்கப்பட்டுை்ைது. இறுதி குழி 

பரிமாணங்கைின் விைரங்கை் படம் 2.9 இலிருந்து தபறப்பட்டு அட்டைவண 2.9 

இல் தகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 

அட்டைவை 2.9 இறுதி குழி  ரிமாைம் 

குழி நீளம் (மீ) அகைம் (மீ) 

(அதிக ட்சம்) 
ஆழம்(மீ) 

திட்டப் பகுதிக்குை் பட்டவறகை் எதுவும் முன்தமாழியப்படவில்வல. 

எனமை, முன்தமாழியப்பட்ட குத்தவகப் பகுதியில் இருந்து எந்தவித 

தசயல்முவறக் கழிவு உற்பத்தியும் இருக்காது. சுரங்க அலுைலகத்தில் இருந்து 

தைைிமயறும் வீட்டுக் கழிவுகை் தசப்டிக் மடங்க் மற்றும் ஊறவைக்கும் குழிக்கு 

தைைிமயற்றப்படும். திட, திரை அல்லது ைாயு ைடிவில் உற்பதத்ி தசய்யப்படும் 

நசச்ுக் கழிவுகை் எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படாததால், கழிவு சுத்திகரிப்பு 

நிவலயம் மதவையில்வல. 

2.6.7 தை்ைீர் ரதவை 

KLD இல் தண்ணீர ் மதவை பற்றிய விைரம் அட்டைவண 2.10 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

 

 

 

I 83 59 40

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் & ToR 

2.6.6 உள்கட்டவம ்புகள் 

 சுரங்க அலுைலகம், ததாழிலாைரக்ளுக்கான தற்காலிக ஓய்ைவறகை், 

கழிைவற மற்றும் சிறுநீர ் கழிப்பவற ைசதிகை் மபான்ற உை்கட்டவமப்புகை் 

சுரங்க விதியின்படி முன்தமாழியப்படட்ு குைாரி குத்தவகக்கு ைைங்கப்பட்ட 

பிறகு நிறுைப்படும். இந்தத் திட்டத்தில் கனிம பதப்படுத்துதல் அல்லது தாதுப் 

பயன் படுத்தும் ஆவலகளுக்கு எந்த முன்தமாழிவும் இல்வல. 

2.6.6.1 பிற உள்கடட்வம ்பு ரதவைகள் 
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அட்டைவை 2.10 திட்டத்திற்கான நீர் ரதவை 

ரநாக்கம் அளவு ஆதாரம் 

தூசி அடக்குமுவற 1.0 KLD குத்தவகக்கு அருகில் இருக்கும் 

ஆை்துவை கிணறுகை் 

பசுவம பகுதி 

ைைரச்ச்ி 

1.5 KLD குத்தவகக்கு அருகில் இருக்கும் 

ஆை்துவை கிணறுகை் 

குடிநீர ்& உை்நாட்டு 1.25 KLD தற்மபாதுை்ை ஆை்துவை கிணறுகை் 

மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பவனயாைரக்ை் 

பமாத்தம் 3.75 KLD 

ஆதாரம்: முன்னுரிவம அறிக்வக 

2.6.8 ஆற்றல் தேவை 

 அட்டைவண 2.11 இல் காட்டப்பட்டுை்ை தரவுகைின்படி, அதிமைக டீசல் 

(HSD) குைாரி இயந்திரங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். இந்த 5 ைருட திட்ட 

காலத்தில், சாதாரண கல் பிரிதத்தடுக்க 56,132 லிட்டர ்HSDயும், மமல்மண்வண 

அகற்ற 13 லிட்டர ் HSDயும் பயன்படுத்தப்படும். டீசல் அருகில் இருந்து 

தைத்திற்கு தகாண்டு ைரப்படும் டீசல் பம்புகை்.  

அட்டைவை 2.11 எரிப ாருள் ரதவை விைரங்கள் 

 சாதாரை கை் ரமை் மை் 

மதாண்டும் இயந்திர 

எரிதபாருை் நுகரவ்ு 

16 லிட்டர ்/ மணி 10 லிட்டர/்மணி 

மதாண்டும் இயந்திரத்தின் 

தகாை்ைைவு 

20 மீ 3 / மணி 60 மீ3/மணி 

தைட்டப்பட மைண்டிய 

தபாருடக்ைின் அைவு 

70165 மீ 3 77 மீ 3 

மணிமநரம் மதவை 70165/20 = 3508 

மணிமநரம் 

77/60 = 1.30 

மணிமநரம் 

தமாதத் டீசல் நுகரவ்ு 3508 மணிமநரம் x 16 

லிட்டர ்

  = 56132 லிட்டர ்

1.28 மணிமநரம் x 

10 லிட்டர ்

= 13 லிட்டர ்
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 டம் 2.9 கருத்தியை் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் 
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2.6.9 மூைதனத் ரதவை 

திட்ட முன்தமாழிபைர ்திட்டத்திற்கு ரூ. 40,25,000. முதலீட்டின் முறிவுச ்

சுருக்கம் அட்டைவண 2.12 இல் தகாடுக்கப்பட்டுை்ைது.  

அட்டைவை 2.12 மூலேனே் தேவை விைரங்கள் 

ை.எை். விளக்கம் பசைவு (ரூ.) 

1 தசயல்பாட்டு தசலவு 3,705,000 

2 EMP தசலவு 3,20,000 

பமாத்த திட்டச ்பசைவு   40,25,000 

ஆதாரம்: சுரங்கத் திட்ட அறிக்வக 

2.7 மனித ஆற்றை் ரதவை 

 திறவமயான, தகுதிைாய்ந்த சட்டப்பூரை் நபரக்ை் குைாரி 

தசயல்பாட்டிற்கு ஈடுபடுத்தப்படுைாரக்ை், உை்ளூர ் சமூகத்திற்கு 

முன்னுரிவம ைைங்கப்படும். இந்த திட்டத்திற்கு மதவையான 

பணியாைரக்ைின் எண்ணிக்வக அட்டைவண 2.13 இல் ைைங்கப்பட்டுை்ைது. 

அட்டைவை 2.13 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான 

ரைவைைாய் ்பு சாத்தியம் 

ை.எை். ைவக  ங்கு எை்கள். 

1. 

 

 

   

திறவமயானைர ்

சுரங்க மமலாைர/்சுரங்கப் 

பணியாைர ்

1 

மதாண்டும் இயந்திர இயக்குபைர ் 2 

ஜாக் மெமர ்ஆபமரட்டர ் 2 

பிைாஸ்டர ்/ துவண 1 

டிப்பர ்டிவரைர ் 4 

 தபாறிமுவறயாைர ் 1 

கணக்காைர ்மற்றும் நிரை்ாகி 2 

2. அவர 

திறவமயான 

பாதுகாப்பு 1 

3. திறவமயற்றைர ் மஸ்தூர/் ததாழிலாைர ் 10 

கூட்டுறவு மற்றும் துப்புரவு 

பணியாைர ்

2 

 பமாத்தம் 26 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம். 
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2.8 திட்ட அமைாக்க அட்டைவை 

 சுற்றுசச்ூைல் அனுமதி கிவடத்த பிறகு ைணிக நடைடிக்வக ததாடங்கும். 

தமிை்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ைாரியத்திடம் இருந்து CTO மற்றும் CTE 

தபறப்படும். சுரங்க நடைடிக்வக ததாடங்கும் முன் சுற்றுசச்ூைல் அனுமதியின் 

மபாது விதிக்கப்பட்ட நிபந்தவனகை் ததாகுக்கப்படும். குைாரி 

தசயல்பாட்டிற்கான எதிரப்ாரக்்கப்படும் மநர அட்டைவண 2.14 

தகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

அட்டைவை 2.14 எதிர் ாரக்்க ் டும் ரநர அட்டைவை 

ை.எை்.  விைரங்கள் ரநர அட்டைவை 

(மாதங்களிை்) 

குறி ்புகள் 

ஏரதனும் 

இருந்தாை் 1st  2nd  3rd  4th  5th  

1 சுற்றுசச்ூைல் 

அனுமதி 

      

2 நிறுை ஒப்புதல்      திட்டம் நிறுைப்பட்ட 

காலம் 

3 தசயல்பட 

ஒப்புதல் 

     உற்பத்தி 

ததாடங்கும் காலம். 

காலைரிவச மாறுபடலாம்; விதிகை் மற்றும் விதிமுவறகளுக்கு உட்பட்டது 

/& பிற எதிரப்ாராத சூை்நிவலகை். 

ஆதாரம்: சுற்றுசச்ூைல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிவிப்பு மற்றும் CPCB 

ைழிகாட்டுதல்கைில் ைடிைவமக்கப்பட்ட காலக்தகடுவின் அடிப்பவடயில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
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3. சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 ப ொது 

இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்திலேலய அடிப்படைத் தரவுகளுக்கு ஒரு 

பிராந்திய பின்னணிடய அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பே சுற்றுசச்ூழே் 

மற்றும் சூழலியே் பண்புக்கூறுகளிே் உருவாக்கப்பை்ை டமக்லரா-லேவே் களத ்

தரடவ சிறப்பாக மதிப்பிை உதவும். பரந்த-ஸ்லபக்ை்ரம் நிடேடமகடள நன்கு 

புரிந்துலகாள்ள திை்ை சூழலின் அடிப்படை நிடே பிரிவு வாரியாக 

விவரிக்கப்பை்டுள்ளது. அடிப்படை சுற்றுசச்ூழே் தரமானது நிேம், நீர,் காற்று, 

சத்தம், ஆய்வுப் பகுதியின் உயிரியே் மற்றும் சமூக-லபாருளாதார நிடே 

லபான்ற பே்லவறு சுற்றுசச்ூழே் கூறுகளின் பின்னணி சுற்றுசச்ூழே் 

காை்சிடயக் குறிக்கிறது. திை்ை தளத்தின் அடிப்படை நிடேடய 

மதிப்பிடுவதற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் CPCB 

வழிகாை்டுதே்களின்படி, 2022 மாரச் ் முதே் லம வடரயிோன காேப்பகுதியிே் 

திை்ைத் தளத்தின் தற்லபாடதய சுற்றுசச்ூழே் நிடேடய மதிப்பிடுவதற்கு கள 

கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் லமற்லகாள்ளப்பை்ைன. NABL அங்கீகாரம் பெற்ற 

மற்றும் MoEF அறிவிக்கெ்ெட்ட எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகத்தால் மண், நீர,் சதத்ம், 

சுற்றுெ்புற காற்று உள்ளிட்ட சுற்றுசச்ூழல் ெண்புகளுக்காக அடிெ்ெடடத் தரவு 

சசகரிக்கெ்ெட்டது. NABL அங்கீகாரம் பெற்ற MoEF மற்றும் FAEகள் மூலம் அக்குரசி 

அனலாெ்ஸ் ஆய்வகத்தால் சூழலியல் மற்றும் ெல்லுயிர,் சொக்குவரத்து மற்றும் 

சமூக-பொருளாதாரத்திற்காக கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் லமற்லகாள்ளப்பை்ைன. 

ஆய்வு  குதி 

ஆய்வு ெகுதி இரண்டு மண்டலங்களாக பிரிக்கெ்ெட்டுள்ளது: டமய 

மண்டலம் மற்றும் இடடயக மண்டலம். குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 5 கிமீ 

சுற்றளவில் டமய மண்டலம் குத்தடக ெகுதியாகவும், இடடயக மண்டலமாகவும் 

கருதெ்ெடுகிறது. டமய மற்றும் இடடயக மண்டலங்கள் இரண்டும் ஆய்வுெ் 

ெகுதியாக எடுத்துக் பகாள்ளெ்ெடுகின்றன. சமசல குறிெ்பிடெ்ெட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளின் தற்சொடதய சுற்றுசச்ூழல் நிடலடமகடளெ் 

புரிந்துபகாள்வதற்காக ஆய்வுெ் ெகுதியிலிருந்து தரவு சசகரிக்கெ்ெட்டது. 

மாதிரியின் அதிரப்வண், மாதிரி ெகுெ்ொய்வு முடற சொன்றடவ உட்ெட 
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ெல்சவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான மாதிரி முடறகள் சுருக்கமாக 

அட்டவடண 3.1 இல் பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

 

 

அட்டவணை 3.1 கை்கொைி ்பு  ை்புக்கூறுகள் மற்றும் கை்கொைி ்பின் 

அதிர்பவை் 

 ை்பு 
அளவுருக்க

ள் 

கை்கொைி ்பி

ன் அதிர்பவை் 

இடங்களி

ன் 

எை்ைிக்

ணக 

பெறிமுணற 

நில 

ெயன்ொடு

/ 

நில உடற 

ஆய்வுெ் 

ெகுதியிலிரு

ந்து 5 கிமீ 

சுற்றளவுக்கு

ள் நிலெ் 

ெயன்ொட்டு 

முடற 

2011 மக்கள் 

பதாடக 

கணக்பகடுெ்பு 

டகசயடு 

மற்றும் 

பசயற்டகக்

சகாள் 

ெடங்களிலிருந்

து தரவு 

சுரங்க 

டமய 

ெகுதி 

பசயற்டகக்சகா

ள் ெடங்கள் 

முதன்டம ஆய்வு 

*மண் 

இயற்பியல்-

சவதியியல் 

ெண்புகள் 

ஆய்வு 

காலத்தில் 

ஒருமுடற 

7 

(1டமய&6 

இடடயக 

மண்டலம்) 

IS 2720 

சவளாண்டம 

டகசயடு - இந்திய 

சவளாண் 

ஆராய்சச்ி 

கவுன்சில், புது 

தில்லி 

* தண்ணீர ்

தரம் 

இயற்பியல், 

சவதியியல் 

மற்றும் 

ொக்டீரியா

வியல் 

அளவுருக்கள் 

ஆய்வு 

காலத்தில் 

ஒருமுடற 

10 

(3சமற்ெரெ்

பு நீர ்& 7 

நிலத்தடி 

நீர)் 

IS 10500& CPCB 

தரநிடலகள் 

வானிடல 

ஆய்வு 

காற்றின் 

சவகம் 

காற்றடிக்கு

ம் திடச 

பவெ்ெ 

நிடல 

சமக மூடி 

உலர ்குமிழ் 

பவெ்ெநிடல 

1 மணிசநர 

பதாடரச்ச்ி 

இயந்திர/தானி

யங்கி 

வானிடல 

நிடலயம் 

1 

தள குறிெ்பிட்ட 

முதன்டம தரவு & 

IMD 

நிடலயத்திலிருந்

து இரண்டாம் 

நிடல தரவு 
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மடழெ்பொ

ழிவு 

* 

சுற்றுெ்புற 

காற்றின் 

தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

ெறக்கும் 

தூசு 

24 மணிசநரம், 

வாரத்திற்கு 

இரண்டு முடற 

(பிெ்ரவரி முதல் 

ஏெ்ரல் 2022 

வடர.) 

9 

(1 டமய & 

8 இடடயக 

மண்டலம்) 

IS 5182 ெகுதி 1-23 

சதசிய சுற்றுெ்புற 

காற்று தர 

தரநிடலகள், CPCB 

*ஒலி 

மட்டங்கள் 

சுற்றுெ்புறச ்

சத்தம் 

ஒவ்பவாரு 

இடத்திற்கும் 24 

மணிசநரம் 

மணிசநர 

கண்காணிெ்பு 

10 

1 ) டமய & 

9 இடடயக 

மண்டலம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

வழிகாட்டுதல்களி

ன்ெடி 

சூழலியல் 

தற்சொதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்

கள் 

ஆய்வு 

காலத்தில் 

களெ்ெயணம் 

மூலம் 

ஆய்வு 

ெகுதி 

குவாட்சரட் & 

டிரான்பஸக்ட் 

ஆய்வு மூலம் 

முதன்டம ஆய்வு 

இரண்டாம் நிடல 

தரவு - வன 

சவடல திட்டம் 

சமூக 

பொருளா

தார 

அம்சங்க

ள் 

சமூக-

பொருளாதா

ர ெண்புகள், 

மக்கள்பதா

டக 

புள்ளிவிவர

ங்கள் 

மற்றும் 

ஆய்வு 

ெகுதியில் 

இருக்கும் 

உள்கட்டடம

ெ்பு 

தள வருடக & 

மக்கள் பதாடக 

கணக்பகடுெ்பு 

டகசயடு, 2011 

ஆய்வு 

ெகுதி 

முதன்டம 

கணக்பகடுெ்பு, 

மக்கள் பதாடக 

கணக்பகடுெ்பு 

டகசயடு & 

சதடவ 

அடிெ்ெடடயிலா

ன மதிெ்பீடுகள். 

       * அடனத்து கண்காணிெ்பு மற்றும் சசாதடனகள் CPCB மற்றும் MoEF & CC 

வழிகாட்டுதல்களின்ெடி சமற்பகாள்ளெ்ெட்டுள்ளன. 

3.1 ெிலச ்சூழல் 

இந்த பிரிவின் முக்கிய சநாக்கம், முன்பமாழியெ்ெட்ட சுரங்கத ்தளதட்தச ்

சுற்றி 5 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுெ் ெகுதியின் அடிெ்ெடட நிடலடய 

வழங்குவதாகும், இதனால் சுரங்க நடவடிக்டககள் காரணமாக LU/LC வடிவத்தில் 

ஏற்ெடும் தற்காலிக மாற்றங்கடள எதிரக்ாலத்தில் மதிெ்பிட முடியும். 

3.1.1 ெில  யன் ொடு/ ெில கவர ்
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 ெடம் 3.1 இல் காட்டெ்ெட்டுள்ளெடி நில ெயன்ொடு மற்றும் நிலெ்ெரெ்பு 

(LULC) வடரெடம் 5 கிமீ சுற்றளவுக்கான ஆய்வுெ் ெகுதிக்கு பசன்டினல் II 

ெடத்டதெ் ெயன்ெடுத்தி தயாரிக்கெ்ெட்டது. பமாத்தம், 9 LULCக்கள் 

வடரெடமாக்கெ்ெட்டன. ஒவ்பவாரு LULCயின் ெரெ்ெளவு அட்டவடண 3.2 இல் 

பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. பமாத்த ெரெ்ெளவில், சுரங்கெ் ெகுதி 70 பெக்சடர ்

மட்டுசம உள்ளது, இதில் 10.15 பெக்சடர ் ெரெ்ெளவு 0.15% ெங்களிக்கிறது. இந்த 

சிறிய சதவீத சுரங்க நடவடிக்டககள் சுற்றுசச்ூழலில் குறிெ்பிடத்தக்க 

தாக்கதட்த ஏற்ெடுதத்ாது. 

அட்டவணை 3.2 LULC ஆய்வு ்  குதியின் புள்ளிவிவரங்கள் 

வ.எை்

. 
வணக ் ொடு 

 ர ் ளவு 

(பெக்டடர்) 
 குதி (%) 

1 தரிசு நிலம் 173 2 

2 ெயிர ்நிலம் 2284 30 

3 அடரந்்த காடு 500 7 

4 தரிசு நிலம் 2206 29 

5 புதர ்நிலம் 701 9 

6 சுரங்க நிலங்கள் 70 1 

7 சதாட்டங்கள் 1495 20 

8 குடிசயற்றங்கள் 139 2 

9 நீரந்ிடலகள் 28 0.4 

பமொத்த  ர ் ளவு 7596 100 

 ஆதொரம்: LISS III பசயற்ணகக்டகொள்  டங்கள் 

   3.1.2 ெில ் ர ்பு 

முன்பமாழியெ்ெட்ட குத்தடகெ் ெகுதி MSL இலிருந்து 165-166 மீ உயரத்தில் 

ஒரு ொடற நிலெ்ெரெ்பில் அடமந்துள்ளது. 

3.1.3  குதியின் வடிகொல் முணற 

வடிகால் முடற என்ெது ஒரு குறிெ்பிட்ட வடிகால் ெடுடகயில் உள்ள 

நீசராடடகள், ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளால் உருவாக்கெ்ெட்ட வடிவமாகும், இது ஒரு 

நிலெ்ெரெ்பில் உள்ள ொடறகள் மற்றும் புவியியல் கட்டடமெ்புகளின் 

ெண்புகடள பவளிெ்ெடுத்துகிறது. முன்பமாழியெ்ெட்ட ெகுதியின் வடிகால் 
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வடிவமானது, ெடம் 3.2 இல் காட்டெ்ெட்டுள்ளெடி, சமற்ெரெ்பிற்கு அடியில் சீரான 

ொடறயியடலக் குறிக்கும் படன்ட்ரிடிக் - துடண படன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

 

 

 

 

 

3.1.4 ெில அதிர்வு உைர்திறன் 

முன்பமாழியெ்ெட்ட குத்தடகெ் ெகுதி நில அதிரவ்ு மண்டலம் II இல் 

அடமந்துள்ளது, இது சதசிய நில அதிரவ்ு டமயத்தால் (சதசிய நில அதிரவ்ு 

டமயத்தின் அதிகாரெ்பூரவ் இடணயதளம்) வடரயறுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

மண்டலம் II என்ெது நில அதிரவ்ு நிகழ்வுகளிலிருந்து சிறிய சசதம் மட்டுசம 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடும் ெகுதி என வடரயறுக்கெ்ெடுகிறது. இந்த வடகயில், 

முன்பமாழியெ்ெட்ட குத்தடகெ் ெகுதி குடறந்த நிலநடுக்க அொயெ் ெகுதியில் 

அடமந்துள்ளது. 

3.1.5 மை் சூழல் 

நிலச ் சூழலின் முக்கியமான கூறுகளில் மண் ஒன்றாகும். ஆய்வுெ் 

ெகுதியிலிருந்து கலெ்பு மண் மாதிரிகள் சசகரிக்கெ்ெட்டு பவவ்சவறு 

அளவுருக்களுக்காக ெகுெ்ொய்வு பசய்யெ்ெட்டன. மண் மாதிரியின் சநாக்கங்கள் 

ஆய்வுெ் ெகுதியின் அடிெ்ெடட மண்ணின் ெண்புகடளத் தீரம்ானிெ்ெது, 

மண்ணின் ெண்புகளில் முன்பமாழியெ்ெட்ட பசயல்ொட்டின் தாக்கதட்த ஆய்வு 

பசய்வது மற்றும் விவசாய உற்ெத்தியில் ஏற்ெடும் தாக்கத்டத ஆய்வு பசய்வது.
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` 

படம் 3.1 முன்மமொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 5 கிமீ சுற்றளவில் நிலப் பயன்பொடு  

 ெில ர ்பு வரைபடம். 
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படம் 3.2 முன்மமொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 5கிமீ சுற்றளவில் வடிகொல் வரைபடம்.
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3.1.5.1 முணறயியல் 

  மண்ணின் தரதட்த ஆய்வு பசய்வதற்காக, மண்ணின் வடககள், தாவர 

உடற, உள்கட்டடமெ்பு வசதிகள் உட்ெட பதாழில்துடற மற்றும் குடியிருெ்பு 

நடவடிக்டககள் ஆகியவற்றின் அடிெ்ெடடயில் மண் மாதிரிக்காக ஏழு இடங்கள் 

சதரந்்பதடுக்கெ்ெட்டன, இது மண்ணின் ெண்புகளின் ஒட்டுபமாத்த சயாசடனடய 

வழங்கும். 30 பச.மீ ஆழம் வடர மண் மாதிரிகள் சசகரிக்கெ்ெட்டு, ொலிதத்ீன் 

டெகளில் நிரெ்ெெ்ெட்டு, குறியிடெ்ெட்டு ஆய்வகத்திற்கு ஆய்வுக்காக 

அனுெ்ெெ்ெட்டது. கண்காணிெ்பு தளங்களின் இருெ்பிடங்கள் அட்டவடண 3.3 

மற்றும் ெடம் 3.3 இல் காட்டெ்ெட்டுள்ளன. 

இவ்வாறு சசகரிக்கெ்ெட்ட மாதிரிகள் "மண் இரசாயன ெகுெ்ொய்வு (M.L. 

ஜாக்சன், 1967) & சவளாண்டம, கூட்டுறவு மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துடற, 

சவளாண்டம மற்றும் விவசாயிகள் நல அடமசச்கம், இந்திய அரசு" ஆகியவற்றில் 

ெரிந்துடரக்கெ்ெட்ட நிடலயான முடறகளின்ெடி இயற்பியல் மற்றும் சவதியியல் 

ெண்புகளுக்காக ெகுெ்ொய்வு பசய்யெ்ெட்டன. மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல்-

சவதியியல் ெண்பு முடிவுகள் அட்டவடண 3.3 இல் வழங்கெ்ெட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 3.3 மை் மொதிரி இடங்கள் 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இடணந்து Excellence Laboratory (P) Limited மூலம் ஆன்-டசட் 

கண்காணிெ்பு/மாதிரி. 

வ.எை் 

. 

மொதிரி 

குறியீடு 
இடம் 

தூரம் 

(கிமீ) 
திணசயில் ஒருங்கிணை ்புகள் 

1 S1 அருகில் டமய 0.25 வடகிழக்கு 10°10'59.85"N78°23'04.24"E 

2 S2 
சிங்கம்புணரி 

வடக்கு 
4.08 வடகிழக்கு 10°11'54.30"N 78°24'59.60"E 

3 S3 கருங்காலக்குடி 3.16  பதன்சமற்கு 10° 09'16.10"N 78°22'3.88"E 

4 S4 
சிங்கம்புணரி 

பதற்கு 
4.36 

கிழக்கு 

பதன்கிழக்கு 
10°10'3.08"N 78°25'13.11"E 

5 S5 அய்யாெட்டி 3.16 
சமற்கு 

வடசமற்கு 
10°11'14.50"N 78°21'12.54"E 

6 S6 பகாட்டாம்ெட்டி 4.56  
வடக்கு 

வடகிழக்கு 
10°13'19.67"N 78°23'18.44"E 

7 S7 வஞ்சிநகரம் 4.41  
பதன் 

பதன்கிழக்கு 
10°8'32.85"N 78°23'47.16"E 
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3.1.5.2 முடிவுகள் மற்றும் விவொதம் 

 

இயற்பியல்  ை்புகள் 

ஆய்வுெ் ெகுதியில் உள்ள மண் மாதிரிகள், மணல் களிமண் மற்றும் 

ஆகியவற்றுக்கு இடடயில் மாறுெடும் களிமண் அடமெ்புகடளக் காட்டுகின்றன. 

மண்ணின் PH 6.1 முதல் 7.4 வடர மாறுெடும், இது சற்று அமிலம் மற்றும் சிறிது கார 

தன்டமடயக் குறிக்கிறது. மண்ணின் மின் கடத்துத்திறன் 210 முதல் 354 µs/cm வடர 

மாறுெடும். பமாதத் அடரத்்தி 1.12 முதல் 1.36 வடர இருக்கும் மற்றும் ஈரெ்ெதம் 11.96 

முதல் 16.34% வடர மாறுெடும். 

டவதியியல்  ை்புகள் 

டநட்ரஜன் 12.1 மற்றும் 24.0 மி.கி/கிசலா இடடசய உள்ளது. ொஸ்ெரஸ் 2.9 

மற்றும் 3.9 மி.கி/கிசலா இடடசய உள்ளது. பொட்டாசியம் 9.5 மற்றும் 15.3 mg/kg வடர 

இருக்கும். சசாடியம் 110.7 மற்றும் 140.2 mg/kg வடர இருக்கும். கரிமெ் பொருடக்ளின் 

உள்ளடக்கம் 0.93 முதல் 1.98 வடர இருக்கும்.
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 டம்3.3 புவி-குறி ்பிட ் டட் இணடவிளக்க வணரதொள், 5 கி.மீ சுற்றளவில் மை் மொதிரி டசகரிக்க ் டட் 

இடங்கணள கொட்டுகிறது 
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அட்டவணை 3.4 ஆய்வு ்  குதியின் மை்ைின் தரம் 

வ.எ

ை்  
அளவுருக்கள் அலகு S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 

1 pH @ 10% தீரவ்ு - 6.3 6.4 7.3 7.2 7.4 6.2 6.1 

2 EC @ 10% தீரவ்ு µs/cm 254 243 210 294 354 262 250 

3 அடமெ்பு - மணல் களிமண்  

4 ஈரத்தன்டம % 13.5 14.36 12.19 11.96 12.56 15.67 16.34 

5 மணல் % 65.3 63.2 59.4 60.3 58.4 61.1 66.2 

6 பிளவு % 16.4 18.3 23.4 27.9 25.4 17.0 18.9 

7 களிமண் % 18.3 18.5 22.6 24.4 16.2 21.9 14.9 

8 நீர ்தாங்கும் திறன் % 18.56 17.56 17.21 10.80 17.82 19.23 18.94 

9 பமாதத் அடரத்்தி g cm-3 1.36 1.31 1.12 1.34 1.32 1.32 1.29 

10 டநட்ரஜன் (N) mg kg-1 23.7 19.1 21.2 19.7 21.3 24.0 12.1 

11 ொஸ்ெரஸ் (P) mg kg-1 3.7 2.9 3.7 3.1 3.3 3.9 3.6 

12 பொட்டாசியம் (K) mg kg-1 13.5 13.8 09.5 11.8 10.6 14.7 15.3 

13 கால்சியம் (Ca) mg kg-1 100.4 106.2 110.6 119.7 125.4 107.2 109.3 

14 பமக்னீசியம் (Mg) mg kg-1 25.7 29.6 21.4 29.5 26.5 29.6 32.4 

15 சசாடியம் (Na) mg kg-1 110.7 114.2 136.8 143.2 140.2 128 136 

16 சல்ெர ்(S) mg kg-1 18.3 17.1 17.4 16.4 18.3 19.2 18.9 

17 தாமிரம் (Cu) mg kg-1 0.77 0.54 0.67 0.41 0.57 0.87 0.79 

18 இரும்பு (Fe) mg kg-1 3.62 3.49 4.56 5.43 3.92 2.99 3.62 

29 மாங்கனீசு (Mn) mg kg-1 0.92 0.87 0.79 0.94 0.67 0.94 0.87 

20 துத்தநாகம் (Zn) mg kg-1 0.65 0.39 0.84 0.76 0.58 0.62 0.74 

21 சொசரான் (B) mg kg-1 0.59 0.76 0.44 0.79 0.71 0.75 0.83 

22 
ஆரக்ானிக் 

காரெ்ன் % 
% 0.45 0.39 0.54 0.40 0.49 0.47 0.39 

23 கரிமெ் பொருள் % 0.97 1.04 1.98 1.76 0.93 1.24 1.52 

24  CEC 
meq./100

g 
11.37 10.45 14.8 14.1.6 13.1 10.2 12.7 

        ஆதாரம்: எக்ஸலன்ஸ் சலெசரட்டரி (பி) லிமிபடட் வழங்கும் மாதிரி முடிவுகள்
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          3.2 ெீர் சூழல் 

நீர ் ஆதாரங்கள், சமற்ெரெ்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய இரண்டும் 

இெ்ெகுதியின் வளரச்ச்ியில் குறிெ்பிடதத்க்க ெங்டகக் பகாண்டுள்ளன. இந்த 

ஆய்வின் சநாக்கம், முக்கியமான நீர ் தர அளவுருக்கடள மதிெ்பிடுவது மற்றும் 

விவசாய உற்ெத்திதத்ிறன், சமூக ெயன்ொடு, பொழுதுசொக்கு வளங்கள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள அழகியல் ஆகியவற்றின் மீதான தாக்கங்கடள மதிெ்பீடு 

பசய்வதாகும். 

3.2.1  டமற் ர ்பு ெீர் வளங்கள் 

குத்தடகெ் ெகுதிடயச ் சுற்றி ஏராளமான நீரந்ிடலகள் உள்ளன. இந்த 

ஆய்வில், முக்கியமான நீரின் தர அளவுருக்களுக்காக மூன்று சமற்ெரெ்பு நீர ்

மாதிரிகள் சசகரிக்கெ்ெட்டு ெகுெ்ொய்வு பசய்யெ்ெட்டன. சமற்ெரெ்பு நீர ்

மாதிரிகளின் இருெ்பிடங்கள் மற்றும் குத்தடக ெகுதியிலிருந்து அவற்றின் தூரம் 

மற்றும் திடச ஆகியடவ அட்டவடண 3.5 இல் பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளன மற்றும் ெடம் 

3.4 இல் காட்டெ்ெட்டுள்ளன. 

3.2.2 ெிலத்தடி ெீர் வளங்கள் 

நிலத்தடி நீர ் ஏற்ெடுகிறது அடனத்து ெடிக உருவாக்கங்கள் ஆரக்்கியன் 

மற்றும் சமீெத்திய வண்டல் மண். நிலதத்டி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் நடதட்த 

மடழெ்பொழிவு, நிலெ்ெரெ்பு, புவியியல்,  கட்டடமெ்புகள் சொன்றவற்றால் 

கட்டுெ்ெடுதத்ெ்ெடுகிறது. 

நிலத்தடி நீர ் வானிடல மற்றும் உடடந்த ொடறகளில் நிடலயில் 

ஏற்ெடுகிறது. நிலதத்டி நீரின் இயக்கம் வானிடல மற்றும் முறிவின் தீவிரத்தால் 

கட்டுெ்ெடுதத்ெ்ெடுகிறது. ஆழ்துடள கிணறுகள் இெ்ெகுதியில் நிலதத்டி நீடர 

உறிஞ்சும் கட்டடமெ்புகள் ஆகும். சதாண்டெ்ெட்ட கிணற்றின் விட்டம் 7 முதல் 10 மீ 

வடரயிலும், ஆழ்துடள கிணறுகளின் ஆழம் 9 முதல் 15 மீட்டர ் வடரயிலும் 

இருக்கும். சதாண்டெ்ெட்ட கிணறுகள் சகாடட மாதங்களில் 1 LPS வடர மகசூல் தரும் 

மற்றும் சில கிணறுகள் வறண்டு இருக்கும். ெருவமடழ காலத்தில் ஒன்று அல்லது 

இரண்டு ெயிரக்ளுக்கு நீர ்ொய்சச்ுவதற்கு மகசூல் சொதுமானது. 

3.2.3 ஆய்வு முணற 

  உளவு ஆய்வு சமற்பகாள்ளெ்ெட்டு, வடிகால் அடமெ்பு, குடியிருெ்புெ் 

ெகுதிகளின் இருெ்பிடம்/ொதிெ்பு ஏற்ெடக்கூடிய ெகுதிகள் மற்றும் அடிெ்ெடட 
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நிடலடமகடள பிரதிநிதித்துவெ்ெடுத்தக்கூடிய ெகுதிகள் ஆகியவற்றின் 

அடிெ்ெடடயில் கண்காணிெ்பு இடங்கள் இறுதி பசய்யெ்ெட்டன. 

 ஆய்வுெ் ெகுதியிலிருந்து மூன்று சமற்ெரெ்பு நீர ் மற்றும் ஏழு நிலத்தடி நீர ்

மாதிரிகள் சசகரிக்கெ்ெட்டு, சமற்ெரெ்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரில் சுரங்கம் மற்றும் 

பிற பசயல்ொடுகளின் விடளடவ மதிெ்பிடுவதற்காக இயற்பியல்-சவதியியல் 

நிடலடமகள், கன உசலாகங்கள் மற்றும் ொக்டீரியாவியல் உள்ளடக்கங்கள் 

ஆகியவற்றிற்காக ெகுெ்ொய்வு பசய்யெ்ெட்டன. அபமரிக்க பொது சுகாதார 

சங்கம் (APHA) பவளியிட்ட CPCB, IS-10500:2012 மற்றும் 'தண்ணீர ்மற்றும் கழிவுநீடர 

ஆய்வு பசய்வதற்கான நிடலயான முடறகள்' ஆகியவற்றால் குறிெ்பிடெ்ெட்ட 

நடடமுடறகளின்ெடி மாதிரிகள் ெகுெ்ொய்வு பசய்யெ்ெட்டன. நிலத்தடி நீர ்மாதிரி 

இடங்கள் மற்றும் குத்தடக ெகுதியிலிருந்து அவற்றின் தூரம் மற்றும் திடச 

ஆகியடவ அட்டவடண 3.6 இல் வழங்கெ்ெட்டுள்ளன மற்றும் ெடம் 3.4 இல் நீர ்

மாதிரி இடங்களின் இடஞ்சாரந்்த நிகழ்வுகள் வழங்கெ்ெட்டுள்ளன. 
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                             அட்டவணை 3.5 ெீர் மொதிரி டசகரிக்க ் ட்ட இடங்கள் 

வ 

எை் 

மொதிரி 

குறீயிடு 
இடம் 

தூரம் 

(கிமீ) 
திணச ஒருங்கிணை ்புகள் 

1 SW01 

டமய 

மண்டலத்திற்கு 

அருகில் 

0.29 
கிழக்கு வட 

கிழக்கு 

10°10'58.98"N 

78°23'7.96"E 

2 SW02 
வஞ்சிெ்ெட்டி 

2.86 
பதன் 

பதன்சமற்கு 

10°9'13.56"N 

78°22'42.55"E 

3 SW03 
அய்யாெட்டி 

3.60 
சமற்கு 

வடசமற்கு 

10°11'21.88"N 

78°20'59.31"E 

4 GW01 
ொண்டங்குடி 

3.40 
வடக்கு 

வடசமற்கு 

10°12'36.22"N 

78°22'28.19"E 

5 GW02 
சசவக்காலம் 

5.25 
வடக்கு 

வடசமற்கு 

10°13'42.78"N 

78°23'5.63"E 

6 GW03 
பசாக்கலிங்கபுரம் 

2.00 வடகிழக்கு 
10°11'31.11"N 

78°23'53.62"E 

7 GW04 
கீழ் நாடாமங்கலம் 

4.00 பதன்கிழக்கு 
10° 8'59.64"N 

78°24'9.71"E 

8 GW05 
டவரம்ெட்டி 

3.50 பதன்சமற்கு 
10°9'31.21"N 

78°21'25.08"E 

9 GW06 
சிங்கம்புணரி 

4.20 கிழக்கு 
10°10'36.72"N 

78°25'17.58"E 

10 GW07 
ஆடனக்கடரெ்ெட்டி 

4.75 வடகிழக்கு 
10°12'32.97"N 

78°24'59.68"E 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இடணந்து எக்ஸலன்ஸ் சலெசரட்டரி (பி) லிமிபடட் மூலம் 

ஆன்-டசட் கண்காணிெ்பு/மாதிரி
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அட்டவணை 3.6 டமற் ர ்பு ெீரின் தரம் முடிவு 

வ.எை். அளவுருக்கள் அலகுகள் 
முடிவுகள் CPCB/WHO 

தரெிணலகள் SW01 SW02 SW03 

I இயற்பியல் அளவுருக்கள் 

1 நிறம் செசன் 3 5 4 300 

2 நாற்றம் - ஒத்துக்பகாள்ளக்கூடியது குறிெ்பிடெ்ெடவில்டல 

3 pH@ 25°C - 7.1 6.8 6.9 6.5-8.5 

4 பகாந்தளிெ்பு NTU 3.1 2.4 2.3 10 

5 EC @ 25°C µs/cm 326 298 125 குறிெ்பிடெ்ெடவில்டல 

II இரசொயன அளவுருக்கள் 

6 TDS mg /l 310 281 184 1500 

7 
பமாத்த 

கடினத்தன்டம 
mg/l 156 146 109 குறிெ்பிடெ்ெடவில்டல 

8 கால்சியம் (Ca) mg/l 36 26 31 குறிெ்பிடெ்ெடவில்டல 

9 பமக்னீசியம் (Mg) mg/l 21 29 14 குறிெ்பிடெ்ெடவில்டல 

10 சசாடியம் (Na) mg/l 42 32 49 200(WHO) 

11 பொட்டாசியம் (K) mg/l 03 01 02 3 

12 டெகாரெ்சனட் (HCO3) mg/l 110 98 76 400(WHO) 

13 சல்செட் (SO4) mg/l 12 28 23 400 

14 குசளாடரடு (Cl) mg/l 128 95 107 600 

15 டநட்சரட்டுகள் (NO3) mg/l 07 17 19 50 

16 புசளாடரடு (F) mg /l 00 00 00 1.5 

17 BOD  mg O2/l 3 2 3 5 

18 COD mg O2/l 11 12 10 20 

III உயிரியல் அளவுருக்கள் 

19 
பமாத்தம் 

சகாலிஃொரம்் 

MPN/ 

100மிலி 
- - - 5000 

20 E - சகாலி 
MPN/ 

100மிலி 
- - - குறிெ்பிடெ்ெடவில்டல 
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3.2.4 முடிவுகள் மற்றும் கலெ்துணரயொடல் 

  முக்கியமான சமற்ெரெ்பு மற்றும் நிலதத்டி நீர ் தர அளவுருக்களின் 

முடிவுகள் அட்டவடணகள் 3.6 மற்றும் 3.7 இல் காட்டெ்ெட்டு பின்வரும் 

பிரிவுகளில் விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

டமற் ர ்பு ெீர ்

❖ சமற்ெரெ்பு நீர ்மாதிரியின் pH 6.8 முதல் 7.1 வடர இருக்கும். 

❖ பகாந்தளிெ்பு 2.3 மற்றும் 3.1 NTU வடர மாறுெடும். 

❖ TDS 184 மற்றும் 310 mg/l இடடசய மாறுெடும். 

❖ TH 109 மற்றும் 156 mg/l வடர மாறுெடும். 

❖ கால்சியம் 26 முதல் 36 mg/l வடர மாறுெடும். 

❖ மக்னீசியம் 14 முதல் 29 மி.கி/லி வடர மாறுெடும். 

❖ குசளாடரடு 95 மற்றும் 128 மி.கி/லி மற்றும் சல்செட் 12 முதல் 28 மி.கி/லி 

வடர மாறுெடும். 

ெிலத்தடி ெீர ்

❖ நீர ்மாதிரிகளின் pH 7.1 மற்றும் 8.1 க்கு இடடயில் இருக்கும். 

❖ TDS 542 மற்றும் 960 mg/l இடடசய மாறுெடும். 

❖ TH 211 மற்றும் 357 mg/l வடர மாறுெடும். 

❖ கால்சியம் 32 முதல் 63 mg/l வடர மாறுெடும். 

❖ குசளாடரடு 101 மற்றும் 213 mg/l இடடசய மாறுெடுகிறது. 

❖ சல்செட் 32 முதல் 53 மி.கி/லி மற்றும் ஃவுளூடரடு 0.19 முதல் 1 மி.கி/லி 

வடர மாறுெடும். 

❖ நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்கள் ெற்றி செசுடகயில், எல்லா 

இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ் மாதிரிகள் சதடவடய பூரத்்தி 

பசய்கின்றன. 

       IS 10500:2012 உடன் ஒெ்பிடும்சொது இவ்வாறு ெகுெ்ொய்வு பசய்யெ்ெட்ட 

அடனத்து அளவுருக்களும் ெரிந்துடரக்கெ்ெட்ட வரம்புகளுக்குள் வரும். 
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 டம் 3.4 திட்டத் தளத்ணதச ்சுற்றி 5 கிமீ சுற்றளவில் ெீர் மொதிரி இடங்கணளக் கொட்டும் டடொட ொஷீட் 
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                                                         அட்டவணை 3.7 ெிலத்தடி ெீர் தர முடிவு 
வ

.எ
ை்

 

அ
ள
வு

ரு
க்
க
ள்

 

அ
ல
கு
க

ள்
 முடிவுகள் IS 10500: 2012 இன்  டி தரெிணலகள் 

GW

1 

GW

2 

GW

3 

GW

4 

GW

5 

GW

6 

GW

7 

ஏற்றுக்பகொள்ளக்கூ

டிய வரம்பு 

அனுமதிக்க ் ட்ட 

வரம்பு 

1 நிறம் 
Haze

n 
≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 5 15 

2 நாற்றம் - ஒத்துக்பகாள்ளக்கூடியது 

3 pH@ 25°C - 7.3 7.8 7.1 7.7 8.0 8.1 7.6 6.5 – 8.5 6.5 – 8.5 

4 பகாந்தளிெ்பு NTU ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 1 5 

5 EC@ 25°C 
µs/c

m 
970 981 595 

106

4 

112

7 

105

3 
740 

குறிெ்பிடெ்ெடவில்

டல 

குறிெ்பிடெ்ெடவில்

டல 

6 TDS mg /l 960 767 548 614 669 685 542 500 2000 

7 

பமாத்த 

கடினத்தன்

டம 

mg/l 235 357 211 341 261 352 247 200 600 

8 
கால்சியம் 

(Ca) 
mg/l 40 56 46 32 44 63 49 75 200 

9 
பமக்னீசியம் 

(Mg) 
mg/l 39 53 64 47 31 42 34 30 100 

10 
சசாடியம் 

(Na) 
mg/l 130 94 33 54 92 63 21 50(WHO) 200 

11 
பொட்டாசியம் 

(K) mg/l 03 01 05 04 02 09 03 12(WHO) 12 

12 
டெகாரெ்சனட் 

(HCO3) mg/l 221 231 156 183 206 241 196 50(WHO) 400 

13 சல்செட ்(SO4) mg/l 51 36 38 32 46 53 42 200 200 
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14 
குசளாடரடு 

(Cl) 
mg/l 112 173 143 123 203 213 101 250 1000 

15 
டநட்சரடட்ுக

ள் (NO3) 
mg/l 11 19 20 12 24 28 10 45 45 

16 
புசளாடரடு 

(F) 
mg/l 0.81 1.0 0.25 0.19 0.46 0.92 0.47 1 1.5 

17 

பமாத்த 

சகாலிஃொர்

ம் 

MPN

/ 

100

ml 

- - - - - -  

எந்த 100 மில்லி 

தண்ணீரிலும் 

கண்டறிய முடியாது 

எந்த 100 மில்லி 

தண்ணீரிலும் 

கண்டறிய 

முடியாது 

18 E- சகாலி 

MPN

/ 

100

ml 

- - - - - -  

எந்த 100 மில்லி 

தண்ணீரிலும் 

கண்டறிய முடியாது 

எந்த 100 மில்லி 

தண்ணீரிலும் 

கண்டறிய 

முடியாது 
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3.2.5 ெீர்வளவியல் ஆய்வுகள் 

 2 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ெகுதியில் ஏராளமான திறந்தபவளி கிணறுகள் மற்றும் 

ஆழ்துடள கிணறுகள் உள்ளன. பின்வரும் ெகுதியில் விவாதிக்கெ்ெட்டெடி இரண்டு 

மடழக்காலங்களுக்கான திறந்தபவளி கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் 

இரண்டிலும் நிலதத்டி நீர ்மட்டத் தரவு சசகரிக்கெ்ெட்டது. 

3.2.5.1 ெிலத்தடி ெீர் ெிணலகள் மற்றும் ஓட்டம் திணச 

நிலத்தடி நீர ்புவியீரெ்்பு பசல்வாக்கின் கீழ் மிக உயரந்்த நிடலயான நிலதத்டி நீர ்

உயரத்தின் புள்ளிகளிலிருந்து குடறந்த நிடலயான நிலதத்டி நீர ் உயரத்தின் 

புள்ளிகளுக்கு நகரும் சொது, ஆய்வு ெகுதிக்குள் நிலத்தடி நீர ்இயக்கத்தின் திடசடய 

ஊகிக்க நிலத்தடி நீர ்மட்டங்களின் ஆழம் ெற்றிய தரவு அவசியம். பின்னணி நிலதத்டி 

நீரின் தரதட்த நன்றாகக் கண்காணிெ்ெதற்கும், ரீசாரஜ்் மற்றும் பவளிசயற்றெ் 

ெகுதிகடளக் கண்டறிவதற்கும் இடதட்தத் சதரந்்பதடுெ்ெதில் நிலதத்டி நீர ் ஓட்டம் 

திடச ெற்றிய அறிவு அவசியம். எனசவ, 2021 அக்சடாெர ் முதல் டிசம்ெர ் வடர 

(மடழக்காலத்திற்குெ் பிந்டதய காலம்) மற்றும் ஏெ்ரல் முதல் ஜூன், 2022 வடரயிலான 

காலக்கட்டத்தில் முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டெ் ெகுதிகடளச ் சுற்றி 2 கிமீ சுற்றளவில் 

உள்ள ெல்சவறு இடங்களில் உள்ள 9 திறந்தபவளி கிணறுகள் மற்றும் 9 ஆழ்குழாய் 

கிணறுகளில் இருந்து நிலத்தடி நீர ் உயரம் பதாடரெ்ான தரவு சசகரிக்கெ்ெட்டது. 

ெருவமடழக்கு முந்டதய காலம்). 

இவ்வாறு சசகரிக்கெ்ெட்ட திறந்த கிணறு நீர ் நிடல தரவு அட்டவடணகள் 3.8 

மற்றும் 3.9 இல் வழங்கெ்ெட்டுள்ளது. தரவுகளின்ெடி, திறந்தபவளி கிணறுகளில் 

நிடலயான நீரம்ட்டத்தின் சராசரி ஆழம் 5.6 முதல் 6.9 மீ BGL வடர இருக்கும். இவ்வாறு 

சசகரிக்கெ்ெட்ட ஆழ்குழாய் கிணறு தரவு அட்டவடணகள் 3.10 மற்றும் 3.11 இல் 

வழங்கெ்ெட்டுள்ளது. 2021 ஆம் ஆண்டு அக்சடாெர ் முதல் டிசம்ெர ் வடரயிலான 

(மடழக்காலத்திற்குெ் பிந்டதய காலம்) ஆழ்துடளக் கிணறுகளில் நிடலயான 

பொட்படன்சடாபமட்ரிக் சமற்ெரெ்புக்கான சராசரி ஆழம் 57.2 முதல் 58.7 மீ வடரயிலும், 

மாரச் ்முதல் சம, 2021 வடரயிலான காலதத்ிற்கு (மடழக்காலதத்ிற்கு முந்டதய ெருவம் 

வடர) 55.4 முதல் 67.9 மீ வடரயிலும் மாறுெடும். ) 

நிடலயான நீர ் அட்டவடண மற்றும் பொட்படன்சடாபமட்ரிக் சமற்ெரெ்புக்கான 

ஆழம் ெற்றிய தரவு, நிலதத்டி நீர ் ஓட்டத்தின் திடசடய தீரம்ானிக்க நிலத்தடி நீர ்

உயரத்டத இடணக்கும் விளிம்பு சகாடுகடள வடரவதற்கு முடறசய நிடலயான 

நிலத்தடி நீர ் அட்டவடண மற்றும் திறந்த கிணறுகள் மற்றும் சொரப்வல்களுக்கான 
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பொட்படன்சடாபமட்ரிக் சமற்ெரெ்பு உயரங்கடளக் கணக்கிடெ் ெயன்ெடுத்தெ்ெட்டது. 

விளிம்பு சகாடுகளுக்கு பசங்குத்தாக. 

இவ்வாறு தயாரிக்கெ்ெட்ட வடரெடங்கள் ெடம் 3.5-3.8 இல் காட்டெ்ெட்டுள்ளன. 

நிலத்தடி நீர ் ஓட்டம் திடசயின் வடரெடங்களிலிருந்து, பிந்டதய மற்றும் 

ெருவமடழக்கு முந்டதய காலங்களில் திறந்த கிணறு நிலத்தடி நீரின் பெரும்ெகுதி 

முடறசய உதச்தச திட்ட தளத்தில் SSE மற்றும் SSW இல் அடமந்துள்ள திறந்த கிணறு 

எண் 7 மற்றும் 9 ஐ சநாக்கி ொய்கிறது. இரண்டு மடழக்காலங்களில் பெரும்ொலான 

சொரப்வல் நிலத்தடி நீர,் முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்ட தளத்தின் SSE இல் அடமந்துள்ள E 

இல் அடமந்துள்ள ஆழ்துடள கிணறு எண் 6 ஐ சநாக்கி ொய்கிறது. நிலத்தடி நீர ்ஓட்டத ்

தகவலின் அடிெ்ெடடயில், சமசல குறிெ்பிடெ்ெட்ட திறந்த கிணறுகள் மற்றும் 

ஆழ்குழாய் கிணறுகள் இரண்டடயும் நீரின் தர கண்காணிெ்பு சநாக்கத்திற்காக சதரவ்ு 

பசய்யலாம், ஏபனனில் எதிரக்ாலத்தில் தளங்களின் சுரங்க நடவடிக்டககளால் 

ஏற்ெடும் அசுத்தங்களால் கிணறுகள் எளிதில் ொதிக்கெ்ெடலாம். 

அட்டவணை 3.8 2 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆழ்துணளக் கிைறுகளின் 

 ருவமணழக்கு முெ்ணதய ெீர்மட்டம் 

ெிணலய 

குறியீடு 

ெிணலயொன ெீர் அடட்வணையின் 

ஆழம் தணரமட்டத்திற்கு கீழ் (மீ) 
அட்சடரணக 

தீர்க்கடர

ணக அக்டடொ ர்

-2021 

ெவம் ர்-

2021 

டிசம் 

ர்-2021 

சரொ

சரி 

DW01 6.5 6.8 7.4 6.9 10°10'51.00"N 78°22'58.68"E 

DW02 5.2 5.5 6.2 5.6 10°10'44.11"N 78°22'36.11"E 

DW03 5.7 6.4 7.2 6.4 10°10'55.70"N 78°22'30.51"E 

DW04 5.5 6.2 7.5 6.4 10°11'22.58"N 78°22'24.19"E 

DW05 6.5 6.8 7.4 6.9 10°11'7.46"N 78°23'6.55"E 

DW06 5.2 5.5 6.3 5.7 10°10'54.48"N 78°23'38.14"E 

DW07 5.2 5.5 6.2 5.6 10°10'12.05"N 78°23'7.46"E 

DW08 5.5 6.2 6.9 6.2 10°10'30.62"N 78°22'7.19"E 

DW09 6.2 6.8 7.3 6.8 10°10'11.22"N 78°22'46.57"E 

ஆதாரம்: ஆன்டசட் கண்காணிெ்பு தரவு . 
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அட்டவணை 3.9 2 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆழ்துணளக் கிைறுகளின் 

 ருவமணழக்கு ் பிெ்ணதய ெீரம்ட்டம் 

ெிணலய 

குறியீடு 

ெிணலயொன ெீர் அடட்வணையின் 

ஆழம் தணரமட்டத்திற்கு கீழ் (மீ) 

அட்சடரணக தீர்க்கடரணக 
மொர்ச ்-

2022 

ஏ ்ர

ல்-

2022 

டம - 

2022 
சரொசரி 

DW01 12.5 12.8 13.5 12.9 10°10'51.00"N 78°22'58.68"E 

DW02 10.7 11.5 12.6 11.6 10°10'44.11"N 78°22'36.11"E 

DW03 12.4 12.7 13.6 12.9 10°10'55.70"N 78°22'30.51"E 

DW04 11.5 12.3 12.8 12.2 10°11'22.58"N 78°22'24.19"E 

DW05 12.7 13.5 13.9 13.3 10°11'7.46"N 78°23'6.55"E 

DW06 11.5 12.6 13.1 12.4 10°10'54.48"N 78°23'38.14"E 

DW07 9.5 10.2 11.6 10.4 10°10'12.05"N 78°23'7.46"E 

DW08 11.5 12.8 13.2 12.5 10°10'30.62"N 78°22'7.19"E 

DW09 10.7 11.5 12.6 11.6 10°10'11.22"N 78°22'46.57"E 

ஆதாரம்: ஆன்டசட் கண்காணிெ்பு தரவு 

அட்டவணை 3.10 2 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆழ்துணள கிைறுகளின் 

 ருவமணழக்கு முெ்ணதய ெீர்மட்டம் 

ெிணல

ய 

குறியீ

டு 

ெிணலயொன ெீர் அடட்வணையின்  

ஆழம் தணரமட்டத்திற்கு கீழ் (மீ) 
அட்சடரணக 

தீர்க்கடர

ணக அக்டடொ ர்-

2021 

ெவம் ர்-

2021 

டிசம் ர்

-2021 

சரொச

ரி 

BW01 56.7 57.2 58.2 57.3 10°10'58.12"N 78°22'42.14"E 

BW02 57.6 58.1 59.4 58.3 10°11'18.26"N 78°22'32.71"E 

BW03 56.2 57.6 58.1 57.3 10°11'37.79"N 78°22'44.03"E 

BW04 57.1 57.9 58.4 57.8 10°11'21.39"N 78°23'13.40"E 

BW05 57.8 58.9 59.5 58.7 10°11'11.87"N 78°23'32.79"E 

BW06 56.2 57.4 58 57.2 10°10'8.94"N 78°23'1.62"E 

BW07 58.3 58.7 59.2 58.7 10°10'39.86"N 78°23'23.67"E 

BW08 56.6 57.4 58.7 57.5 10°10'36.09"N 78°22'56.38"E 

BW09 57.3 58.1 59.4 58.2 10°11'27.07"N 78°22'53.87"E 
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அட்டவணை 3.11 2 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆழ்துணள கிைறுகளின் 

 ருவமணழக்கு பிெ்ணதய ெீர்மட்டம் 

ெிணலய  

குறியீடு 

ெிணலயொன ெீர் அடட்வணையின்  

ஆழம் தணரமட்டத்திற்கு கீழ் (மீ) 
அட்சடரணக தீர்க்கடரணக 

மொர்ச ்-2022 ஏ ்ரல்-2022 டம - 2022 சரொசரி 

BW01 66.7 67.2 68.2 67.3 10°10'58.12"N 78°22'42.14"E 

BW02 65.6 66.1 67.4 66.3 10°11'18.26"N 78°22'32.71"E 

BW03 66.7 67.4 68.1 67.4 10°11'37.79"N 78°22'44.03"E 

BW04 67.4 67.9 68.6 67.9 10°11'21.39"N 78°23'13.40"E 

BW05 65.8 66.9 67.5 66.7 10°11'11.87"N 78°23'32.79"E 

BW06 66.2 67.4 68.4 67.3 10°10'8.94"N 78°23'1.62"E 

BW07 54.3 55.7 56.2 55.4 10°10'39.86"N 78°23'23.67"E 

BW08 65.5 66.7 67.9 66.7 10°10'36.09"N 78°22'56.38"E 

BW09 65.6 66.1 67.4 66.3 10°11'27.07"N 78°22'53.87"E 
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 டம் 3.5 திறெ்த கிைறு ெிணலயொன ெிலத்தடி ெீர் உயர வணர டம்,  ருவமணழக்கு ் பிெ்ணதய 

கொலத்தில் ெிலத்தடி ெீர் ஓட்டத்தின் திணசணயக் கொட்டுகிறது 
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 டம் 3.6 திறெ்த கிைறு ெிணலயொன ெிலத்தடி ெீர் உயர வணர டம்,  ருவமணழக்கு முெ்ணதய கொலத்தில் 

ெிலத்தடி ெீர் ஓட்டத்தின் திணசணயக் கொட்டுகிறது 
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 டம் 3.7 ட ொர்பவல் ெிணலயொன ெிலத்தடி ெீர் உயர வணர டம்,  ருவமணழக்கு ் பிெ்ணதய கொலத்தில் 

ெிலத்தடி ெீர் ஓட்டத்தின் திணசணயக் கொட்டுகிறது 
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` 

 டம் 3.8 ட ொர்பவல் ெிணலயொன ெிலத்தடி ெீர் உயர வணர டம்,  ருவமணழக்கு முெ்ணதய கொலத்தில் 

ெிலத்தடி ெீர் ஓட்டத்தின் திணசணயக் கொட்டுகிறது 
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3.3.5.2 மின் எதிர் ் ொற்றல் விசொரணை  

நிலத்தடி நீரவ்ளவியல் நிடலடமகடளெ் புரிந்துபகாள்வதற்காக புவி 

இயற்பியல் ஆய்வு சமற்பகாள்ளெ்ெடுகிறது. புவி இயற்பியல் ஆய்வு குறிெ்ொக 

நீரந்ிடல நிடலடமகள் ெற்றிய சொதுமான ஆய்வுக் கிணறு தரவு இல்லாத 

ெகுதிகளில் ெயனுள்ளதாக இருக்கும். பூமியின் சமற்ெரெ்பு அடுக்குகளின் 

எதிரெ்்பில் ெக்கவாட்டு மற்றும் பசங்குத்து இடடநிறுதத்ங்கடள 

வடரயறுெ்ெதற்கான நன்கு அறியெ்ெட்ட புவி இயற்பியல் முடறகளில் ஒன்று 

மின்சார எதிரெ்்பு முடற. இது முக்கியமாக டெட்ரஜியாலஜி துடறயில் 

நீரந்ிடலகடளக் கண்டறிவதற்குெ் ெயன்ெடுதத்ெ்ெடுகிறது. தற்சொடதய 

ஆய்வு பூமியின் சமற்ெரெ்பு அடுக்குகடள வடரயறுக்க பசங்குத்து மின்சார 

ஒலிடய (VES) ெயன்ெடுத்துகிறது. மின் எதிரெ்்ொற்றல் ஆய்வு நான்கு 

மின்முடனகள் சகாலினியர ் அடமெ்பில் ெயன்ெடுத்தெ்ெட்டது, அங்கு 

மின்சனாட்டம் பவளிெ்புற மின்முடனகள் மூலம் தடரயில் 

அனுெ்ெெ்ெடுகிறது மற்றும் உள் மின்முடனகள் புள்ளிவிவரங்கள் 3.9 மற்றும் 

3.9a இல் காட்டெ்ெட்டுள்ளெடி சாத்தியமான சவறுொட்டட அளவிடுகின்றன. 

3.2.5.3 முணற மற்றும் தரவு ணகயக ் டுத்தல் 

தற்சொடதய ஆய்வு பசங்குத்து மின் ஒலி அளவீடுகடளச ்பசய்வதற்கு 

ஸ்க்லம்பெரக்ர ்வரிடசடயெ் ெயன்ெடுத்துகிறது, ஏபனனில் இது ெக்கவாட்டு 

ஒத்திடசவற்றால் குடறந்த தாக்கதட்த ஏற்ெடுத்துகிறது மற்றும் அதிக 

ஆழமான விசாரடணடய வழங்கும் திறன் பகாண்டது. தற்சொடதய 

ஆய்வின் முக்கிய குறிக்சகாள், அளவிடெ்ெட்ட தரவுகளுடன் ஒத்துெ்சொகும் 

பசங்குத்து ஒத்திடசவுகடளத் சதடுவதாகும். 

ஆய்வுக்காக ெயன்ெடுத்தெ்ெட்ட கள உெகரணமானது SSR – MP – ATS 

மாதிரியுடன் கூடிய ஆழமான மின்தடட மீட்டர ் ஆகும். இந்த சிக்னல் 

ஸ்சடக்கிங் பரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் என்ெது பூமியின் மின்தடட 

அளவீடுகளுக்கான ெல புதுடம அம்சங்கடள உள்ளடக்கிய உயரத்ர தரவு 

டகயகெ்ெடுத்தும் அடமெ்ொகும். கருவி ெற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, 

உற்ெத்தியாளரின் டகசயட்டடெ் ொரக்்கவும்.  
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` டம் 3.9 மின் எதிர ்்பு விசொரணையின் டகொட் ொடு 

 டம் 3.9a குத்தணக  குதிக்குள் புவி இயற்பியல் ஆய்வு



61 | P a g e  
 

` 

3.2.5.4 தரவு வழங்கல் 

 

திட்ட தளத்தில் இருந்து பெறெ்ெட்ட புவி இயற்பியல் VES தரவு 

அட்டவடண 3.12 இல் காட்டெ்ெட்டுள்ளது. விரிவான புவி இயற்பியல் ஆய்வில் 

இருந்து பெறெ்ெட்ட களத ் தரவு, விளக்கதத்ிற்காக உற்ெத்தியாளர ் (IGIS) 

வழங்கிய பமன்பொருளின் உதவியுடன் திட்டமிடெ்ெட்டது. விளக்கத்தின் 

சநாக்கத்திற்காக ெயன்ெடுதத்ெ்ெடும் தடலகீழ் சாய்வு  ெடம் 3.10 இல் 

காட்டெ்ெட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 3.1 2 பசங்குத்து மின் ஒலி தரவு 

 

அட்சடரணக மற்றும் தீர்க்கடரணக - 10°10'56.66"N 78°22'59.31"E 

வ.எை் AB/2(மீ) MN/2(மீ) 

வடிவியல் 

கொரைி 

(ஜி) 

மின் 

எதிர ்்பு 

Ω 

பவளி ் ணடயொன 

எதிர ்் ொற்றல் Ωm 

1 5 2 16.48 0.381 6.294 

2 10 2 75.36 0.174 13.161 

3 
10 5 23.56 0.672 15.841 

4 15 5 62.80 0.4776 30.022 

5 20 5 117.75 0.3952 46.586 

6 25 5 188.40 0.37311 70.357 

7 25 10 82.42 0.7871 18.55 

8 30 10 125.60 0.7195 90.5 

9 35 10 176.62 0.686 121.307 

10 40 10 235.5 0.2485 58.55 

11 45 10 302.22 0.642 194.439 

12 50 10 376.80 0.623 235.307 
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 டம் 3.10 ெிலத்தடி மட்டத்திற்கு கீடழ 50மீ ஆழத்தில் ெிலத்தடி ெீர் தொங்கி 

உருவொனணதக் கொட்டும் பசங்குத்து மின் ஒலி வணர டம் 

3.2.5.5 புவி இயற்பியல் தைவு விளக்கம் 

      குடறந்த எதிரப்்புத் திறன் லகாண்ை பாடற உருவாக்கம், நிே 

மை்ைத்திலிருந்து 40 மீ  வடர ஆழதத்ிே் நீர ் இருப்படதக் குறிக்கிறது. 

முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைத்திற்கு முன்லமாழியப்பை்ை அதிகபை்ச ஆழம் தடர 

மை்ைத்திற்கு கீலழ 30மீ. எனலவ, சுரங்க  சுரங்க பசயல்ொடு  நிலதத்டி நீர ்

மட்டத்டத பாதிக்காது. 

3.3 கொற்று சூழல் 

          சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்திே் சுரங்க நைவடிக்டககளின் தாக்கதட்த 

மதிப்பிடுவதற்கு, தற்லபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமானது. 

காற்று சூழே் குறித்த அடிப்படை ஆய்வுகளிே் குறிப்பிைை் காற்று மாசு 

அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றிே் அவற்றின் தற்லபாடதய நிடேகள் 

ஆகியடவ அைங்கும். குழுமத்தில் 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 
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காரணமாகும். அடிப்படைக் காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்டம லநாக்கம், 

ஆய்வுப் பகுதியின் தற்லபாடதய சுற்றுப்புற காற்றின் தரதட்த நிறுவுவதாகும். 

குழுமத்தில்  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 

3.3.1  வொனிரலயியல் 

 காற்றின் தரதட்தெ் புரிந்துபகாள்வதற்கு வானிடல ஆய்வு 

முக்கியமானது. வானிடல நிடல மற்றும் வளிமண்டல சிதறல் 

ஆகியவற்றுக்கு இடடசயயான அத்தியாவசிய உறவு காற்டற ெரந்த 

பொருளில் உள்ளடக்கியது. காற்றின் ஏற்ற இறக்கங்கள் மிகவும் ெரந்த கால 

இடடபவளியில் சிதறல் மற்றும் அவற்றுடன் பதாடரப்ுடடய பிற 

பசயல்முடறகடள வலுவாக ொதிக்கின்றன. குழும குவாரிகடள மூடி, திட்டெ் 

ெகுதிகளில் தற்காலிக வானிடல ஆய்வு நிடலயம் நிறுவெ்ெட்டது. காற்றின் 

ஓட்டம், காற்றின் சவகம், காற்றின் திடச, ஈரெ்ெதம் மற்றும் பவெ்ெநிடல 

ஆகியவற்றிற்கு எந்த தடடகளும் இல்டல என்ெதால் தடர மட்டத்திலிருந்து  

3 மீ உயரத்தில் நிடலயம் நிறுவெ்ெட்டது. ஆன்டசட் கண்காணிெ்பு 

நிடலயத்திலிருந்து பெறெ்ெட்ட வானிடல தரவு அட்டவடண 3.13 இல் 

வழங்கெ்ெட்டுள்ளது. 

 ஆன்டசட் தரவுகளின்ெடி, மாரச்,் 2022 இல் பவெ்ெநிடல சராசரியாக 

29.720C உடன் 21.07 முதல் 39.960C வடர மாறுெடுகிறது; ஏெ்ரல், 2022 இல் 

சராசரியாக 30.680C உடன் 22.22 முதல் 40.830C வடர; மற்றும் சம, 2022 இல் 

சராசரியாக 30.960C உடன் 24.52 முதல் 41.230C வடர. மூன்று மாத 

காலெ்ெகுதியில், ஈரெ்ெதம் சராசரியாக 54.30.88 முதல் 60.69% வடர இருந்தது. 

அதிகெட்ச சராசரி ஈரெ்ெதம் சம 2022 இல் அளவிடெ்ெட்டது, அசதசமயம் மாரச் ்

2022 இல் குடறந்தெட்சம். காற்றின் சவகத்டதெ் ெற்றி செசும்சொது, மாரச் ்2022 

இல் காற்றின் சவகம் 0.04 முதல் 7.37 மீ/வி வடர சராசரியாக 3.12 மீ/வி வடர 

மாறுெடுகிறது; ஏெ்ரல், 2022 இல் 0.16 முதல் 6.70 மீ/வி வடர சராசரியாக 2.79 

மீ/வி; மற்றும் சம, 2022 இல் 0.12 முதல் 8.72/வி வடர சராசரியாக 2.96 மீ/வி. 
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அட்டவணை 3.13 ஆன்ணசட் வொனிணல தரவு 

வ 

எை் 

அளவுருக்கள் அக்டடொ ர், 

2021 

ெவம் ர், 

2021 

டிசம் ர ்

2021 

1 பவெ்ெநிடல 

(0C) 

குடறந்தெட்சம் 21.07 22.22 24.52 

அதிகெட்சம் 39.96 40.83 41.23 

சராசரி 29.94 30.68 30.96 

2 ஒெ்பு 

ஈரெ்ெதம் (%)  

குடறந்தெட்சம் 13.31 19.69 25.00 

அதிகெட்சம் 95.25 94.50 95.56 

சராசரி 54.30 59.21 60.69 

3 காற்றின் 

சவகம் (மீ/வி)  

குடறந்தெட்சம் 0.04 0.16 0.12 

அதிகெட்சம் 7.37 6.70 8.72 

சராசரி 3.12 2.79 2.96 

4 காற்றின் 

திடச (டிகிரி)) 

குடறந்தெட்சம் 1.25 1.91 0.55 

அதிகெட்சம் 359.20 357.92 357.74 

சராசரி 110.10 134.71 209.80 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இடணந்து அக்குரசி அனலாெ்ஸ் ஆய்வகத்தின் ஆன்டசட் 

கண்காணிெ்பு/மாதிரி 

3.3.1.1 மரைப்மபொழிவு 

                                      அட்டவணை 3.14 மணழ ்ப ொழிவு 

மரைப்மபொழிவு மிமீ சொதொைண மரைப்மபொழிவு 

மி.மீ 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

904.6 734.1 671.9 915.5 1095.2 985 

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/Madurai, 

2017-21 ஆம் ஆண்டிற்கான தரவுகளின்ெடி, சராசரி ஆண்டு மடழயளவு 

864.26.மிமீ என கணக்கிடெ்ெட்டுள்ளது. 5 ஆண்டுகளில், 2019 ஆம் ஆண்டில் 

மிகக் குடறந்த மடழ (671.9 மிமீ), 2021 ஆம் ஆண்டில் அதிக மடழ (1095.2 மிமீ) 

ெதிவாகியுள்ளது. 

3.3.1.2 கொற்று முரற 

முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து காற்று மாசுொடுகள் மற்றும் 

இடரசச்ல் ஆகியவற்றின் சிதறல் முடறடய உள்ளூர ் காற்றின் முடற 

பெரிதும் ொதிக்கும். காற்றின் வடிவதட்த ெகுெ்ொய்வு பசய்வதற்கு 3 மாத 

காலெ்ெகுதியில் காற்றின் சவகம் மற்றும் திடசயின் மணிசநர தளம் சாரந்்த 

தரவு சதடவெ்ெடுகிறது. ெடம் 3.11 இல் காட்டெ்ெட்டுள்ளெடி  காற்றடிக்கும் 

திடச பவளிெ்ெடுத்துகிறது: 

❖ ஆய்வுக் காலத்தில் அளவிடெ்ெட்ட சராசரி காற்றின் சவகம் 2.52m/s 

ஆகும் 

❖ ஆய்வுக் காலத்தில் காற்றின் திடசயானது பதன்சமற்குக்கில் இருந்து 

வடகிழக்கு வடர இருந்தது.
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                              டம் 3.11 விை்ட்டரொஸ் வணர டம் 2018 முதல் 2021 வணர (மொரச் ்முதல் டம வணர) 
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 டம் 3.12 தளத்தில் கொற்றடிக்கும் திணச வணர டம் 

 

3.3.2 ஆய்வு முணற மற்றும் குறிக்டகொள்கள் 

 

சுற்றுெ்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்டம சநாக்கம், ஆய்வுெ் 

ெகுதியின் தற்சொடதய காற்றின் தரம் மற்றும் NAAQS உடன் அதன் 

இணக்கத்டத மதிெ்பிடுவது ஆகும். ஆய்வுெ் ெகுதியில் காற்று மாசுொட்டின் 

கவனிக்கெ்ெட்ட ஆதாரங்கள் பதாழில்துடற, சொக்குவரத்து மற்றும் 
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உள்நாட்டு நடவடிக்டககள். பின்வருவனவற்டறக் கருத்தில் பகாண்டு 

விஞ்ஞான ரீதியாக வடிவடமக்கெ்ெட்ட சுற்றுெ்புற காற்றின் தர 

கண்காணிெ்பு பநட்பவாரக்் மூலம் சுற்றுெ்புற காற்றின் தரத்தின் அடிெ்ெடட 

நிடல நிறுவெ்ெட்டுள்ளது: 

❖ சிசனாெ்டிக் அளவில் வானிடல நிடல   

❖ ஆய்வு ெகுதியின் நிலெ்ெரெ்பு 

❖ அடிெ்ெடட நிடலடயெ் பெறுவதற்கான பிராந்திய பின்னணி 

காற்றின் தரத்தின் பிரதிநிதிகள் . 

❖ பவவ்சவறு பசயல்ொடுகடளக் குறிக்கும் குடியிருெ்பு 

ெகுதிகளின் இருெ்பிடம். 

❖ அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிடடக்கும் தன்டம. 

3.3.3 மொதிரி மற்றும்  கு ் ொய்வு நுட ்ங்கள் 

அட்டவணை 3.15 சுற்று ்புற கொற்றின் தரம்  கு ் ொய்விற்கு ் 

 யன் டுத்த ் டும் கருவி மற்றும் ஆய்வு முணற 

அளவுரு முணற கருவி 

PM2.5 
கிராவிபமட்ரிக் முடற 

பீட்டா குடறெ்பு முடற 

நுண்ணிய துகள் மாதிரி 

தயாரிெ்ெது - பதரச்மா 

சுற்றுசச்ூழல் கருவிகள் - TEI 121 

PM10 
கிராவிபமட்ரிக் முடற 

பீட்டா குடறெ்பு முடற 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 

சமக் -பதரச்மா சுற்றுசச்ூழல் 

கருவிகள் - TEI 108 

SO2 

IS-5182 ெகுதி II 

(சமம்ெடுத்தெ்ெட்ட பவஸ்ட் & 

பகய்க் முடற) 

வாயுஇடணெ்புடன் 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 

NOx 

IS-5182 ெகுதி II 

(சஜக்கெ்&சொசப்ெய்சர ்

மாற்றியடமக்கெ்ெட்டமுடற) 

வாயு இடணெ்புடன் 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 

பிர ீ

சிலிக்கொ 
NIOSH - 7601 

காணக்கூடிய 

ஸ்பெக்ட்சராஃசொட்சடாபமட்ரி 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இடணந்து அக்குரசி அனலாெ்ஸ் ஆய்வகத்தின் 

ஆன்டசட் கண்காணிெ்பு/மாதிரி 
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              அட்டவணை 3.16 டதசிய சுற்று ்புற கொற்று தர தரெிணலகள் 

வ.எை். மொசு டுத்தும் டெரம் 

எணடயுள்ள 

சரொசரி 

சுற்று ்புற கொற்றில் பசறிவு 

சுற்று ்புற 

கொற்றில் 

பசறிவு 

சுற்றுசச்ூழல் 

உைரத்ிறன்  குதி 

(மத்திய 

அரசொங்கத்தொல் 

அறிவிக்க ் ட்டது) 

1 சல்ெர ்டட 

ஆக்டசடு 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி சநரம் 

** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 டநட்ரஜன் டட 

ஆக்டசடு 

(μg/m3) 

ஆண்டுசராசரி 

24 மணி சநரம் 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 துகள்கள் (10µm 

க்கும் 

குடறவான 

அளவு) PM10 

(μg/m3) 

ஆண்டுசராசரி 

24 மணி சநரம் 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

  4 நுண்துகள்கள் 

(அளவு 2.5 µm 

PM2.5 (μg/m3) 

க்கும் 

குடறவானது 

ஆண்டு 

சராசரி 

24 மணி சநரம் 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிெ்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I சததி: 18 நவம்ெர ்

2009 ஒரு வருடதத்ில் குடறந்தெட்சம் 104 அளவீடுகளின் வருடாந்திர 

எண்கணிதம் வாரத்திற்கு இரண்டு முடற 24 மணிசநரத்திற்கு சீரான 

இடடபவளியில் எடுக்கெ்ெட்டது. 

3.3.4 மொதிரிக்கொன அதிர்பவை் மற்றும் அளவுருக்கள் 

ஒன்ெது (9) இடங்களில் வாரத்திற்கு இரண்டு மாதிரிகள் என்ற 

அதிரப்வண்ணுடன் சுற்றுெ்புற காற்றின் தரக் கண்காணிெ்பு 

சமற்பகாள்ளெ்ெட்டது, மாரச்-்சம 2022 காலெ்ெகுதியில் பதாடரச்ச்ியான 24 

மணிசநர (8 மணி சநர 3 ஷிெ்ட்) அட்டவடணடயெ் பின்ெற்றுகிறது. 

சுற்றுெ்புறத்தின் அடிெ்ெடடத் தரவு CPCB, MoEF வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் 

அறிவிெ்புகளின்ெடி PM10, PM2.5, சல்ெர ்டட ஆக்டசடு (SO2) மற்றும் டநட்ரஜன் 

டட ஆக்டசடு (NO2) ஆகியவற்றிற்காக காற்று உருவாக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

காற்று வீசும் தடர தூசியின் விடளவுகடள மறுெ்ெதற்காக ஒவ்பவாரு 

கண்காணிெ்பு நிடலயத்திலும் தடர மட்டத்திலிருந்து குடறந்தெட்சம் 3 ± 0.5 

மீ உயரத்தில் உெகரணங்கள் டவக்கெ்ெடுவது உறுதி பசய்யெ்ெட்டது. 

கருவிகள் மரங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் இல்லாத திறந்தபவளியில் 

டவக்கெ்ெட்டுள்ளன, இல்டலபயனில் அடவ மாசுெடுத்திகளின் மடுவாக 
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பசயல்ெடுகின்றன, இதன் விடளவாக கண்காணிெ்பு முடிவுகள் குடறவாக 

இருக்கும். 

3.3.5 சுற்று ்புற கொற்றின் தர கை்கொைி ்பு ெிணலயங்கள் 

தற்சொதுள்ள சுற்றுெ்புற காற்றின் தரதட்த மதிெ்பீடு பசய்வதற்காக 

ெடம் 3.13 இல் காட்டெ்ெட்டுள்ளெடி ஒன்ெது கண்காணிெ்பு நிடலயங்கள் 

ஆய்வுெ் ெகுதியில் அடமக்கெ்ெட்டன. முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்ட தளத்தில் 

இருந்து அளவிடெ்ெட்ட காற்று மாசுெடுத்திகளின் மாதிரி இடங்கள் மற்றும் 

பசறிவுகள் அட்டவடணகள் 3.17 இல் பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 3.17 சுற்று ்புற கொற்றின் தரம் (AAQ) கை்கொைி ்பு இடங்கள் 

வ.எை் 
இரு ்பிடக் 

குறியீடு 

கை்கொைி ்பு 

இடங்கள் 

தூரம் 

மற்றும் 

திணச 

அட்சடரணக & 

தீர்க்கடரணக 

1 AAQ-1 
டமய  -- 10°10'52.90"N 

78°22'59.25"E 

2 AAQ-2 
காடம்ெட்டி 0.95 கிமீ - 

சமற்கு 

10°10'52.31"N 

78°22'27.38"E 

3 AAQ-3 
அய்யாெட்டி 3.00 கிமீ- 

சமற்கு 

10°11'23.16"N 

78°21'24.28"E 

4 AAQ-4 
சவட்டடயன்ெட்டி 4.02 கிமீ-

சமற்கு 

10°10'46.92"N 

78°20'46.91"E 

5 AAQ-5 
கண்ணமங்கலெ் 

ெட்டி 

4.66 கிமீ - 

பதன்கிழக்கு 

10° 9'54.20"N 

78°25'22.30"E 

6 AAQ-6 
கரண்டிெட்டி 3.96- கிமீ 

வடசமற்கு 

10°12'11.02"N 

78°21'12.75"E 

7 AAQ-7 
பசாக்கலிங்கபுரம் 2.14 கிமீ - 

வடகிழக்கு 

10°11'29.64"N 

78°24'03.44"E 

8 AAQ-8 
கருங்காலக்குடி 3.55கிமீ- 

பதன்சமற்கு 

10° 9'32.17"N 

78°21'35.75"E 

9 AAQ-9 
 (கருெ்ெண்ணன் 

குத்தடக) 

-- 10°10'59.53"N 

78°23'3.42"E 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இடணந்து அக்குரசி அனலாெ்ஸ் ஆய்வகத்தின் 

ஆன்டசட் கண்காணிெ்பு/மாதிரி 
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 டம் 3.13 முன்பமொழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தில் இருெ்து 5 கிமீ சுற்றளவில் சுற்று ்புற கொற்றின் தர கை்கொைி ்பு 

ெிணலய இரு ்பிடங்கணளக் கொட்டும் டடொட ொஷீட ்
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அட்டவணை 3.18 சுற்று ்புற கொற்றின் தரம் கை்கொைி ்பின் சுருக்கம் 

துகள்கள் PM- 2.5 

ெிணலய 

ஐடி 
அதிக ட்சம் குணறெ்த ட்சம் சரொசரி 98 சதவீத மதி ்பு 

AAQ-1 33.90 16.80 24.85 33.72 

AAQ-2 33.20 16.20 23.77 31.45 

AAQ-3 32.80 16.50 24.29 31.28 

AAQ-4 34.50 21.10 27.29 33.76 

AAQ-5 30.00 17.40 24.41 30.00 

AAQ-6 30.40 15.20 22.42 29.25 

AAQ-7 29.80 19.20 23.83 29.06 

AAQ-8 34.00 16.80 24.74 33.91 

AAQ-9 34.40 17.60 25.51 34.22 

துகள்கள் PM- 10 

ெிணலய 

ஐடி 
அதிக ட்சம் குணறெ்த ட்சம் சரொசரி 98 சதவீத மதி ்பு 

AAQ-1 43.40 33.70 38.57 42.62 

AAQ-2 40.70 31.40 36.37 40.19 

AAQ-3 39.70 31.50 36.40 39.65 

AAQ-4 41.30 28.50 35.20 40.38 

AAQ-5 39.10 29.90 34.86 38.64 

AAQ-6 38.50 29.70 35.00 38.32 

AAQ-7 39.00 30.20 35.60 38.95 

AAQ-8 42.50 32.00 37.01 41.40 

AAQ-9 42.90 32.90 37.85 41.93 

சல் ர் ணட-ஆக்ணசடு SO2 

ெிணலய 

ஐடி 
அதிக ட்சம் குணறெ்த ட்சம் சரொசரி 98 சதவீத மதி ்பு 

AAQ-1 8.00 4.50 6.14 7.77 

AAQ-2 7.30 3.70 5.43 7.07 

AAQ-3 7.80 4.70 5.89 7.71 

AAQ-4 8.30 5.00 6.56 8.02 

AAQ-5 7.20 3.80 5.43 7.11 

AAQ-6 7.10 4.40 5.56 6.92 

AAQ-7 7.60 3.80 5.24 7.00 

AAQ-8 9.00 5.60 7.28 8.82 

AAQ-9 7.30 3.70 5.53 7.02 

ணெட்ரஜன் ணட ஆக்ணசடு NO2 

ெிணலய 

ஐடி 
அதிக ட்சம் குணறெ்த ட்சம் சரொசரி 98 சதவீத மதி ்பு 

AAQ-1 23.50 13.80 17.37 23.09 

AAQ-2 22.60 12.80 16.22 21.73 

AAQ-3 20.50 13.50 16.58 19.67 

AAQ-4 23.80 12.80 17.11 21.96 

AAQ-5 24.40 14.10 18.30 23.80 

AAQ-6 21.00 13.30 16.55 20.63 
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AAQ-7 21.50 12.90 15.79 17.78 

AAQ-8 23.50 13.80 18.86 23.09 

AAQ-9 24.30 14.70 18.03 23.79 

 

 
 

அட்டவணை 3.19  சரொசரியின் 98வது சதவீதம்ஆய்வு ்  குதியில் கொற்று 

மொசு டுத்தும் பசறிவுகள் 

 

வ 

எை் 

 

அளவுரு 

மொசு டுத்தும் பசறிவு, µg/m3 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 

1 அதிகெட்சம் 32.56 40.79 7.73 22.79 

2 குடறந்தெட்சம் 17.42 31.09 4.36 13.52 

3 சராசரி 24.57 36.32 5.90 17.20 

4 98வது சதவிகிதம் 31.85 40.23 7.49 21.73 

5 
NAAQ 

விதிமுடறகள்  
60 100 80 80 

 

 

 டம் 3.14  ொர் விளக்க ் டம் அதிக ட்சம், குணறெ்த ட்சம் மற்றும் 5கிமீ 

சுற்றளவில் உள்ள எட்டு கொற்றின் தர கை்கொைி ்பு ெிணலயங்களில் 

இருெ்து அளவிட ் ட்ட PM2.5 இன் சரொசரி பசறிவுகணளக் கொட்டுகிறது . 

 

 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 AAQ9

Maximum 33.9 33.2 32.8 34.5 30 30.4 29.8 34 34.40

Minimum 16.8 16.2 16.5 21.1 17.4 15.2 19.2 16.8 17.60

Mean 24.85 23.77 24.29 27.29 24.41 22.42 23.83 24.74 25.51

98th Percentlie 33.72 31.45 31.28 33.76 30.00 29.25 29.06 33.91 34.22

NAAQ Norms 60 60 60 60 60 60 60 60 60
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 டம் 3.15  ொர் விளக்க ் டம் அதிக ட்சம், குணறெ்த ட்சம் மற்றும் PM10 

இன் சரொசரி பசறிவுகணளக் கொட்டும் எட்டு கொற்றின் தர கை்கொைி ்பு 

ெிணலயங்களில் இருெ்து 5கிமீ சுற்றளவில் அளவிட ் டுகிறது 

 

 டம் 3.1 5 6  கிமீ சுற்றளவில் உள்ள எட்டு கொற்றின் தர கை்கொைி ்பு 

ெிணலயங்களில் இருெ்து அளவிட ் டட் NO2 இன் அதிக ட்ச, 

குணறெ்த ட்ச மற்றும் சரொசரி பசறிவுகணளக் கொட்டும்  ொர் விளக்க ் டம் 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 AAQ9

Maximum 23.5 22.6 20.5 23.8 24.4 21 21.5 23.5 24.30

Minimum 13.8 12.8 13.5 12.8 14.1 13.3 12.9 13.8 14.70

Mean 17.37 16.22 16.58 17.11 18.30 16.55 15.79 18.86 18.03

98th Percentile 23.09 21.73 19.67 21.96 23.80 20.63 17.78 23.09 23.79

NAAQ Norms 80 80 80 80 80 80 80 80 80
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AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 AAQ9

Maximum 43.4 40.7 39.7 41.3 39.1 38.5 39 42.5 42.90

Minimum 33.7 31.4 31.5 28.5 29.9 29.7 30.2 32 32.90

Mean 38.57 36.37 36.40 35.20 34.86 35.00 35.60 37.01 37.85

98th percentile 42.62 40.19 39.65 40.38 38.64 38.32 38.95 41.40 41.93

NAAQ Norms 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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 டம் 3.17  ொர் விளக்க ் டம் அதிக ட்சம், குணறெ்த ட்சம் மற்றும் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் உள்ள எட்டு கொற்றின் தர கை்கொைி ்பு ெிணலயங்களில் 

இருெ்து அளவிட ் ட்ட SO2 இன் சரொசரி பசறிவுகணளக் கொட்டுகிறது . 

 
 

 டம் 3.18  ொர் விளக்க ் டம் 10கிமீ சுற்றளவில் வளிமை்டலத்தில் 

மொசுகளின் அதிக ட்ச, குணறெ்த ட்ச மற்றும் சரொசரி பசறிவுகணளக் 

கொட்டுகிறது . 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 AAQ9

Maximum 8 7.3 7.8 8.3 7.2 7.1 7.6 9 7.30

Minimum 4.5 3.7 4.7 5 3.8 4.4 3.8 5.6 3.70

Mean 6.14 5.43 5.89 6.56 5.43 5.56 5.24 7.28 5.53

98th Percentile 7.77 7.07 7.71 8.02 7.11 6.92 7.00 8.82 7.02

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

Maximum 32.56 40.79 7.73 22.79

Minimum 17.42 31.09 4.36 13.52

Mean 24.57 36.32 5.90 17.20

98th percentile 31.85 40.23 7.49 21.73

NAAQ Norms 60 100 80 80
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3.3.6 முடிவுகள் & கலெ்துணரயொடல் 

கண்காணிெ்பு தரவுகளின்ெடி, PM10 31.09 µg/m3 முதல் 40.79µg/m3 வடர 

இருக்கும்; PM2.5 17.32µg/m3 இலிருந்து 32.56 µg/m3 வடர; SO2 4.36µg/m3 முதல் 7.73 

µg/m3 வடர; NO2 13.52 µg/m3 முதல் 22.79µg/m3 வடர. மாசுெடுதத்ிகளின் பசறிவு 

அளவுகள் CPCB ஆல் ெரிந்துடரக்கெ்ெட்ட NAAQS இன் ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய 

வரம்புகளுக்குள் வரும். 

3.4 இணரசச்ல் சூழல் 

சாடல மற்றும் சுரங்க நடவடிக்டககளில் வாகன இயக்கம் என்ெது 

ஆய்வுெ் ெகுதியில் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுரங்க நடவடிக்டக 

மற்றும் வாகனெ் சொக்குவரத்தின் சத்தத்தின் சுற்றுசச்ூழல் மதிெ்பீடு, 

பசவிெ்புலன், உடலியல் ெதில்கள் சொன்ற ெல்சவறு காரணிகடளக் கருத்தில் 

பகாண்டு சமற்பகாள்ளலாம். எரிசச்ல் மற்றும் பொது சமூக ெதில்கள் ஆய்வுெ் 

ெகுதியில் இடரசச்ல் கண்காணிெ்பின் முக்கிய சநாக்கம், அடிெ்ெடட 

இடரசச்ல் அளடவ நிறுவுவதும், திட்டத் தளத்டதச ் சுற்றியுள்ள திட்டச ்

பசயல்ொடுகளின் சொது உருவாக்கெ்ெடும் என எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடும் பமாதத் 

இடரசச்லின் தாக்கத்டத மதிெ்பிடுவதும் ஆகும். 

3.4.1 மொதிரி இடங்கணள அணடயொளம் கொணுதல் 

ஆய்வுெ் ெகுதிக்குள் சுற்றுெ்புற இடரசச்ல் அளடவ மதிெ்பிடுவதற்காக, 

10 கிமீ சுற்றளவில் வணிக, குடியிருெ்பு, கிராமெ்புறெ் ெகுதிகடள உள்ளடக்கிய 

ெத்து (10) இடங்களில் இடரசச்ல் கண்காணிெ்பு சமற்பகாள்ளெ்ெட்டது. 

ஆய்வின் சநாக்கம் மற்றும் சநாக்கங்கடளெ் பூரத்்தி பசய்ய பொருத்தமான 

இடரசச்ல் கண்காணிெ்பு முடற சதரவ்ு பசய்யெ்ெட்டது. 

அட்டவணை 3.20 இணரசச்ல் கை்கொைி ்பு இடங்களின் 

விவரங்கள் 

வ. 

எை் 

இரு ்பிடக் 

குறியீடு 

கை்கொைி ்பு 

இடங்கள் 

தூரம் 

மற்றும் 

திணச 

அட்சடரணக 

மற்றும் 

தீர்க்கடரணக 

1 N1 
டமய  - 10°10'53.76"N 

78°22'58.26"E 

2 N2 
காடம்ெட்டி 360மீ 10°10'53.21"N 

78°22'46.60"E 

3 N3 
கரண்டிெட்டி 3.98கிமீ-

வடசமற்கு 

10°12'11.15"N 

78°21'12.34"E 

4 N4 
சவட்டடயன்ெட்டி 2.29 கிமீ- 

வடகிழக்கு 

10°11'22.25"N 

78°24'07.18"E 

5 N5 
கண்ணமங்கலெ்ெட்டி 4.65 கிமீ -

பதன்கிழக்கு 

10° 9'54.91"N 

78°25'21.72"E 
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6 N6 
கருங்காலக்குடி 3.55கிமீ-

பதன்சமற்கு 

10° 9'33.75"N 

78°21'33.98"E 

7 N7 
பூமங்கலெ்ெட்டி 3.01கிமீ-

வடசமற்கு 

10°11'21.04"N 

78°21'22.92"E 

8 N8 
பகாட்டாம்ெட்டி 4.62கிமீ-

வடக்கு 

10°13'22.71"N 

78°22'24.06"E 

9 N9 
கீழ்நாட்டரமங்கலம் 4.20-

பதன்கிழக்கு 

10° 8'56.52"N 

78°24'12.20"E 

10 N10 
டமய (கருெ்ெண்ணன் 

குத்தடக) 

0.25மீ 

வடக்கு 

10°10'58.31"N 

78°23'1.92"E 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இடணந்து எக்ஸலன்ஸ் சலெசரட்டரி (பி) லிமிபடட் 

மூலம் ஆன்-டசட் கண்காணிெ்பு/மாதிரி  

.243.  கை்கொைி ்பு முணற 

ஆய்வுக்கு டிஜிட்டல் சவுண்ட் பலவல் மீட்டர ் ெயன்ெடுத்தெ்ெட்டது. 

அடனத்து வாசிெ்பும் தடர மட்டத்திலிருந்து 1.5 மீட்டர ் உயரத்தில் உள்ள ‘ஏ-

பவயிட்டிங்’ அடலவரிடச பநடப்வாரக்்கில் எடுக்கெ்ெட்டது. ஒலி நிடல மீட்டர ்

ஒரு நிடலயான மற்றும் நிடலயான வாசிெ்டெக் பகாடுக்காது மற்றும் முழு 

கண்காணிெ்பு காலத்திலும் உண்டமயான ஒலி அளடவ மதிெ்பிடுவது 

மிகவும் கடினம். இந்தக் குடறொட்டடத ் தணிக்க, Leq ஆல் குறிெ்பிடெ்ெட்ட 

பதாடரச்ச்ியான சமமான ஒலி நிடல ெயன்ெடுதத்ெ்ெடுகிறது. சமமான ஒலி 

நிடல, 'Leq', பின்வரும் சமன்ொட்டடெ் ெயன்ெடுத்தி ஒரு குறிெ்பிட்ட 

காலத்திற்கு மாறி ஒலி அழுத்த நிடல, 'L' இலிருந்து பெறலாம். சமமான 

இடரசச்ல் நிடல கணித ரீதியாக பின்வருமாறு வடரயறுக்கெ்ெடுகிறது: 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10) 

L = சநரத்தின் பசயல்ொட்டில் ஒலி அழுத்த நிடல dB (A) 

T = கவனிெ்பின் சநர இடடபவளி 

சநரத்தின் பசயல்ொடாகக் காட்டெ்ெடும் அளவிடெ்ெட்ட இடரசச்ல் 

அளவுகள், சமூகத்தின் ஒலியியல் காலநிடலடய விவரிக்க ெயனுள்ளதாக 

இருக்கும். ஒவ்பவாரு நிடலயத்திலும் சுமார ் 60 நிமிட சநர இடடபவளியில் 

ெதிவுபசய்யெ்ெட்ட இடரசச்ல் அளவுகள் சமமான இடரசச்ல் அளவுகளுக்குக் 

கணக்கிடெ்ெடும். சமமான இடரசச்ல் நிடல என்ெது சநரம் மாறுெடும் 

இடரசச்ல் நிடலகடள விவரிக்கும் ஒற்டற எண் விளக்கமாகும் 

3.4.3 ஆய்வு ்  குதியில் சுற்று ்புற இணரசச்ல் அளவின்  கு ் ொய்வு 

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

மூலம் அளவிடெ்ெடுகிறது. ஆய்வுக் காலத்தில் பெறெ்ெட்ட ெல்சவறு Leq 

தரவுகளின் ெகுெ்ொய்வு பசய்யெ்ெட்டது. ெகல் சநரத்திலும் இரவு சநரத்திலும் 

மாறுொடு காணெ்ெட்டது. முடிவுகள் கீசழ அட்டவடண 3.21 இல் 

வழங்கெ்ெட்டுள்ளன. 
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அட்டவணை 3.21 சுற்று ்புற இணரசச்ல் தர முடிவு 

வ. 

எை் 

இடங்கள் சுற்றுசச்ூழல் 

அணம ்பு 

சரொசரி 

ெொள் 

இணரசச்ல் 

ெிணல 

(dB(A)) 

சரொசரி 

இரவு 

இணரசச்ல் 

ெிணல 

(dB(A)) 

 கல் 

டெரம் 

(கொணல 

6.00 - 

இரவு 

10.00) 

இரவு 

டெரம் 

(10.00 

PM - 

6.00 

AM) 

 தரநிடல (Leq in 

dB(A)) 

N1 டமய (இடளயராஜா 

குத்தடக) 

பதாழிற்சாடல 

ெகுதி 
40.6 35.5 75 70 

N2 காடம்ெட்டி குடியிருெ்பு 

ெகுதியில் 

38.5 33.4 55 45 

N3 கரண்டிெட்டி குடியிருெ்பு 

ெகுதியில் 

41.4 36.8 55 45 

N4 சவட்டடயன்ெட்டி குடியிருெ்பு 

ெகுதியில் 

39.8 34.6 55 45 

N5 கண்ணமங்கலெ்ெட்டி குடியிருெ்பு 

ெகுதியில் 

36.3 31.5 55 45 

N6 கருங்காலக்குடி குடியிருெ்பு 

ெகுதியில் 

44.5 39.6 55 45 

N7 பூமங்கலெ்ெட்டி குடியிருெ்பு 

ெகுதியில் 

40.1 35.8 55 45 

N8 பகாட்டாம்ெட்டி குடியிருெ்பு 

ெகுதியில் 

43.7 38.5 55 45 

N9 கீழ்நாட்டரமங்கலம் பதாழிற்சாடல 

ெகுதி 

40.4 36.6 55 45 

N10 டமய 

(கருெ்ெண்ணன் 

குத்தடக) 

பதாழிற்சாடல 

ெகுதி 

40.8 35.8 75 70 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இடணந்து எக்ஸலன்ஸ் சலெசரட்டரி (பி) லிமிபடட் 

மூலம் ஆன்-டசட் கண்காணிெ்பு/மாதிரி  
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 டம் 3.19  திடட் இடத்திலிருெ்து 5 கிமீ சுற்றளவில் இணரசச்ல் ெிணல கை்கொைி ்பு ெிணலய இரு ்பிடங்கணளக் 

கொட்டும் டடொட ொஷீட் 
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 டம் 3.20  ொர் விளக்க ் டம் ணமய மற்றும் இணடயக மை்டலங்களில் 

அளவிட ் டட்  கல் டெர இணரசச்ல் அளணவக் கொட்டுகிறது 

 

 

 டம் 3. 12  ணமய மை்டலம் மற்றும் இணட மை்டலங்களில் இரவு டெர 

இணரசச்ல் அளணவக் கொட்டும்  ொர் விளக்க ் டம் 
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3.4.4 முடிவுகள் & கலெ்துணரயொடல் 

முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டெ் ெகுதிடயச ் சுற்றியுள்ள 10 இடங்களில் 

சுற்றுெ்புற இடரசச்ல் அளவுகள் அளவிடெ்ெட்டன. டமய மண்டலத்தில் ெகல் 

சநரத்தில் 40.6 dB (A) Leq மற்றும் இரவு சநரத்தில் 35.5 dB (A) Leq ஆக இருந்தது. 

இடடயக மண்டலத்தில் ெகல் சநரத்தில் 36.3 முதல் 44.5dB (A) Leq வடரயிலும், 

இரவில் 31.5 முதல் 39.6 dB (A) Leq வடரயிலும் ெதிவுபசய்யெ்ெட்ட ஒலி அளவுகள் 

மாறுெடும். இதனால், பதாழில்துடற மற்றும் குடியிருெ்பு ெகுதிக்கான 

இடரசச்ல் அளவு CPCB இன் சதடவகடளெ் பூரத்்தி பசய்கிறது. 

 

3.5 சூழலியல் சூழல் 

சூழலியல் என்ெது உயிரினங்களுக்கும் அவற்றின் சுற்றுசச்ூழலுக்கும் 

இடடயிலான உறவுகள் மற்றும் பதாடரப்ுகடளக் டகயாளும் அறிவியலின் 

ஒரு கிடள ஆகும். ஆய்வுெ் ெகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு நடத்தெ்ெட்டது, 

குறிெ்ொக உயிரினங்களின் ெட்டியல் மற்றும் ஆய்வுெ் ெகுதியில் இருக்கும் 

அடிெ்ெடட சூழலியல் நிடலடமகடள மதிெ்பீடு பசய்தல். உயிரியல் ஆய்வின் 

முக்கிய சநாக்கம், ஆய்வுெ் ெகுதியில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் பதாடரெ்ான அடிெ்ெடடத் தரவுகடள சசகரிெ்ெதாகும். 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் குறிதத் ெகுதியில் விரிவான ஆய்வு 

மூலம் தரவு சசகரிக்கெ்ெட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு மாவட்ட வன அலுவலகம் 

சொன்ற ெல்சவறு ஆதாரங்களில் இருந்தும் தகவல்கள் 

சசகரிக்கெ்ெடுகின்றன. ஆன்டசட் கண்காணிெ்பு மற்றும் வனத்துடற 

ெதிவுகளின் அடிெ்ெடடயில் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

சரிொரெ்்பு ெட்டியல் தயாரிக்கெ்ெட்டது. 

பசன்டனக்கு அடுதத்ெடியாக தமிழ்நாட்டின் ெரெ்ெளவில் இரண்டாவது 

பெரிய நகரம் மதுடர மற்றும் இந்தியாவின் 25வது மக்கள்பதாடக பகாண்ட 

நகரமாகும். மதுடர, "மல்லிடக நகரம்" (மல்லிடக மாநகர)், "சகாயில் நகரம்" 

(சகாயில் மாநகர)், "எெ்சொதும் தூங்காத நகரம்" (தூங்கா நகரம்) மற்றும் 

"நான்கு சந்திெ்புகளின் நகரம்" (நான்மட கூடல்) சொன்ற ெல்சவறு 

பெயரக்ளால் அடழக்கெ்ெடும் மதுடர. ெல மடலகளால். மதுடர நகரின் 

எல்டலயாக 3 மடலகள் உள்ளன. யாடனமடல, நாகமடல, ெசுமடல 

முடறசய யாடன, ொம்பு, ெசு என்று பெயர ் பெற்றடவ. இது மல்லிடகெ் 
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பூக்களுக்கு பிரெலமானது. இந்தியாவின் பிற நகரங்களுக்கு 

மதுடரயிலிருந்து மல்லிடகெ் பூக்கள் பகாண்டு பசல்லெ்ெடுகின்றன. 

இம்மாவட்டம் தமிழ்நாட்டின் பதன்ெகுதியில் அடமந்துள்ளது. இது 

வடக்கில் திண்டுக்கல், திருசச்ிராெ்ெள்ளி மற்றும் கிழக்கில் சிவகங்டக 

மாவட்டங்களாலும், சமற்கில் சதனி மற்றும் பதற்கில் விருதுநகர ்

மாவட்டங்களாலும் எல்டலகளாக உள்ளது. புவியியல் ரீதியாக மதுடர 

மாவட்டம் வட அட்சசரடகயில் 9°30 முதல் 10°16 வடரயிலும், கிழக்கு 

அட்சசரடகயில் 77°15'லிருந்து 78°25 வடரயிலும் அடமந்துள்ளது. மதுடர 

மாவட்டத்தின் புவியியல் ெரெ்ெளவு 3,741.73 சதுர கி.மீ. 

மதுடர சகாட்டத்தில் பமாதத் காெ்பு வனெ்ெகுதி: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்

அருசக உள்ள ராட்சத அணில் சரணாலயத்தின் 11,000 பெக்சடர ் மற்றும் 

சிறுமடல மடலயின் கிழக்கு மற்றும் சமற்கு சரிவுகள் உட்ெட 38,000 

பெக்சடர.் மாவட்டத்தில் மிக உயரமான உசிலம்ெட்டிக்கு அருகிலுள்ள 

ஏழுமடலயில் உள்ள வாசிமடலயான் சிகரத்தில் (1439 அடி) அடரந்்த 

வனெ்ெகுதி காணெ்ெடுகிறது. குடுெ்பி, கடம்ொ மற்றும் மருதம் ஆகியடவ 

இெ்ெகுதியின் உள்ளூர ் இனங்கள். அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் பகாங்கு 

இலவம், குறிஞ்சி மற்றும் குங்குலியம். ஏலம்ொடல, ஆல மரம், ஆலிங்கில், 

அரச மரம், அயனி ொலா (அழகர ் மடலயில் மட்டுசம காணெ்ெடும்), 

இலுெ்டெ, கஞ்சரம், பகான்டன, மாமரம், மஞ்சநதி அல்லது நுணா மரம், 

மயிரப்காண்டடற, நாவல், நீரக்டம்பு, பெரு மரம், புங்கமரம் ஆகியடவ 

இெ்ெகுதியில் உள்ள மற்ற பொதுவான மரங்கள். மற்றும் சவடெ்ாடள. 

3.5.1. ஆய்வு ்  குதி 

0.74 பெக்சடர ் ெரெ்ெளவில் முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டம், குத்தடகெ் 

ெகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள டமயெ் ெகுதி மற்றும் 

இடடயக  ெகுதி உட்ெட ஆய்வுெ் ெகுதியின் தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் ென்முகத்தன்டமயில் தாக்கத்டத ஏற்ெடுத்துவதால், 

விரிவான உயிரியல் ஆய்வு சமற்பகாள்ளெ்ெட்டது. ஆய்வு ெகுதிக்கு சமல். 

தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் மற்றும் ென்முகதத்ன்டம மதிெ்பீட்டின் 

அடிெ்ெடட ஆய்வின் சொது பின்வரும் முடறகள் ெயன்ெடுதத்ெ்ெட்டன. 

3.5.2 உயிரியல் ஆய்வுகளின் டெொக்கங்கள் 

      தற்சொடதய ஆய்வு பின்வரும் சநாக்கங்களுடன் சமற்பகாள்ளெ்ெட்டது: 
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❖ உள்ளூர ் ெல்லுயிர ் பெருக்கத்தில் முன்பமாழியெ்ெட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்தின் சாத்தியமான தாக்கதட்த ஆய்வு பசய்தல் மற்றும் 

ொதிக்கெ்ெடக்கூடிய உயிரியக்கத்திற்கு சதடவெ்ெட்டால், தணிெ்பு 

நடவடிக்டககடள ெரிந்துடரத்தல். 

❖ சுரங்க நடவடிக்டககளில் மற்றும் அடதச ்சுற்றியுள்ள தாவரங்களின் 

(நிலெ்ெரெ்பு மற்றும் நீரவ்ாழ்) தன்டம மற்றும் விநிசயாகத்டத 

மதிெ்பிடுவதற்கு. 

❖ தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள், எண்படமிக், அரிய, அழிந்து 

வரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (RET இனங்கள்) டமய 

மற்றும் இடடயக ெகுதியிலிருந்து தனித்தனியாக சசகரிக்கவும், 

தற்சொதுள்ள விலங்கினங்களின் அட்டவடணடய பதளிவாகக் 

குறிெ்பிடவும். 

❖ மாநில வனம் மற்றும் வனவிலங்குத் துடறயுடன் கலந்தாசலாசித்து 

அவற்டறெ் ொதுகாெ்ெதற்கான ெட்பஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

சதடவயான திட்டத்டதத் தயாரித்து, ஏசதனும் அட்டவடண 

இருந்தால், ஆய்வுெ் ெகுதியில் காணெ்ெடும் விலங்கினங்கள். 

❖ ெல்லுயிர ் பெருக்கத்திற்கான ெயனுள்ள சமலாண்டம மற்றும் 

ொதுகாெ்பு நடவடிக்டககடள வகுக்க. 

3.5.3 தள டதர்வு அளவுடகொல்கள்   

டமய ஆய்வுெ் ெகுதி கிராமம்: அய்யாெட்டி, தாலுகா: சமலூர,் 

மாவட்டம்: மதுடர, தமிழ்நாடு. முன்பமாழியெ்ெட்ட சாதாரண  கல் குவாரிெ் 

ெகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளடவ இடடயக ஆய்வுெ் ெகுதி 

பகாண்டுள்ளது.நிலெ்ெரெ்பு, நிலெ்ெயன்ொடு, தாவர அடமெ்பு 

சொன்றவற்டறக் பகாண்டு மாதிரி இடங்கடளத ் சதரவ்ுபசய்தது. 

இயற்டகத் தாவரங்கள், சாடலசயாரத் சதாட்டம் மற்றும் வனம் அல்லாத 

ெகுதி (விவசாயத் துடற, சமபவளிெ் ெகுதிகளில், கிராம தரிசு நிலம் 

சொன்றடவ) ஆகியவற்றில் அவதானிெ்புகள் எடுக்கெ்ெட்டன. பவவ்சவறு 

இனங்களின் அளவு பிரதிநிதித்துவம்.திட்டெ் ெகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவு வடர டமயெ் ெகுதியிலும் இடடயகெ் ெகுதியிலும் நிகழும் 

நிலெ்ெரெ்புத் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் ெட்டியடல 

மதிெ்பிடுவதற்கு தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் ஆய்வுகள் 
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சமற்பகாள்ளெ்ெட்டன. மாதிரி எடுக்கும்சொது தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களுக்கு எந்த சசதமும் ஏற்ெடாது. ஆய்வு ெகுதிக்கு 

பிரதிநிதித்துவ சூழலியல் நிடலடய வழங்குவதற்காக, ெல்லுயிர ்

மாதிரிக்காக 10-கிமீ இடடயக மண்டலம் நான்கு காலாண்டுகளாக 

பிரிக்கெ்ெட்டுள்ளது, அதாவது, NE (குவாரட்டல்-1), NW (குவாரட்டல்-2) SW 

(குவாரட்டல்-3) மற்றும் SE (குவாரட்டல்-4). மரங்கள் (20x20-மீ), புதரக்ள் (10x10-

மீ) மற்றும் மூலிடககள் (2x2-மீ) ஆகியவற்றிற்கான சதாராயமாக 

மாதிரியான நாற்கரங்களில் உள்ள ஒவ்பவாரு காலாண்டுகளும், 

நடடமுடறயில் உள்ள புவியியல் நிடலடமகள் மற்றும் ஆய்வுெ் ெகுதியின் 

உயிர-்ென்முகதத்ன்டம அம்சங்கடளெ் பொறுத்து, பிரதிநிதித்துவ 

தாவரங்களுக்கு ஆய்வு பசய்யெ்ெட்டுள்ளன. 

.453. குவொட்ரட்ஸ் முணற 

20 × 20மீ குவாட்ரட்டுகள் டமய மற்றும் 5 கிமீ இடடயக ெகுதிக்குள் 

சதாராயமாக அடமக்கெ்ெட்டன; ஒவ்பவாரு நாற்கரமும் மரங்கடள (>5 

பச.மீ. GBH) மதிெ்பிடுவதற்காக அடமக்கெ்ெட்டது மற்றும் புதரக்ளுக்கு 

நாற்கரத்திற்குள் 10 × 10மீ துடணக் குவாட்ரட் கூடு கட்டெ்ெட்டது. சிறிய 

ஓடட ெகுதி, விவசாயக் கட்டுகளில் உள்ள மரங்கள், சடங்க் ெண்ட்கள், 

ெண்டண வனத் சதாட்டங்கள், வனவிலங்குெ் ெகுதிகள், இயற்டக வனெ் 

ெகுதி, அபவன்யூ சதாட்டங்கள், வீடட்ுக் பகால்டலெ்புறங்கள் சொன்ற 

மாதிரி முயற்சிகடள அதிகெ்ெடுதத்வும், இனங்கள் ஒருடமெ்ொட்டடக் 

குடறக்கவும் சதாராயமாக நாற்கரங்கள் அடமக்கெ்ெட்டன.  முதலியன. 

ஒவ்பவாரு நாற்கரதத்ிலும் மரம் (20 × 20 மீ) மற்றும் புதர ்(10 × 10 மீ) ஆகியடவ 

தனித்தனியாக ெதிவு பசய்யெ்ெட்டு களத்தில் அடடயாளம் காணெ்ெட்டன. 

குவாட்சரட்ஸ் மாதிரி முடறகள் ெடம்.3.22 இல் பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

சூழலியல் ஆய்வு இருெ்பிட வடரெடம் (5 கிமீ சுற்றளவு) ெடம்.3.23 இல் 

பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 
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 டம் 3.22 தொவரங்களின் சீரற்ற மொதிரியின் திட்ட வணர டம் 

.553. ண ட்டடொ-சமூகவியல் ஆய்வு முணற 

தனித்தனி இனங்களின் (மரங்கள்) அடரத்்தி, அதிரப்வண், மிகுதி 

மற்றும் முக்கியத்துவ மதிெ்புக் குறியீடு சொன்ற டெட்சடா சமூகவியல் 

அளவுருக்கள் ஆய்வுெ் ெகுதியில் பவவ்சவறு அளவுகளில் சதாராயமாக 

டவக்கெ்ெடும் குவாட்சரட்டில் தீரம்ானிக்கெ்ெட்டது. சாரப்ு அதிரப்வண் 

மற்றும் ஒெ்பீட்டு அடரத்்தி கணக்கிடெ்ெட்டது மற்றும் இந்த மூன்றின் 

கூட்டுதப்தாடக ெல்சவறு இனங்களுக்கான முக்கிய மதிெ்பு குறியீட்டட (IVI) 

குறிக்கிறது. புதரக்ள், மூலிடககள் மற்றும் புற்களுக்கு, அடரத்்தி, அதிரப்வண், 

உறவினர ் அடரத்்தி & சாரப்ு அதிரப்வண் கண்டறியெ்ெட்டது. ெல்சவறு 

வடகயான தாவரங்களின் அதிகெட்ச பிரதிநிதித்துவதட்தெ் பெறும் 

வடகயில் மாதிரி நிலங்கள் சதரந்்பதடுக்கெ்ெட்டன மற்றும் 10 கிமீ சுற்றளவு 

பகாண்ட ஆய்வுெ் ெகுதியின் பவவ்சவறு ெகுதிகளில் அடுக்குகள் 

அடமக்கெ்ெட்டன. தாவரங்களின் ெகுெ்ொய்வு, ஆய்வுெ் ெகுதியில் உள்ள 

ஒவ்பவாரு இனத்தின் ஒெ்பீட்டு முக்கியத்துவதட்தத் தீரம்ானிெ்ெதற்கும், 

பொருளாதார ரீதியாக மதிெ்புமிக்க உயிரினங்கள் பசயல்ொட்டில் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாவடத பவளிெ்ெடுத்துவதற்கும் உதவும். 
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அட்டவணை 3.22 அடரத்்தி, அதிர்பவை் (%), ஆதிக்கம், உறவினர் 

அடரத்்தி, சொர்பு அதிர்பவை், உறவினர் ஆதிக்கம் மற்றும் முக்கிய 

மதி ்பு குறியீட்டின் கைக்கீடு 

அளவுருக்கள் சூத்திரம் 

அடரத்்தி இனங்களின் தனிநெரக்ளின் பமாதத் எண்ணிக்டக/ 

மாதிரி எடுெ்ெதில் ெயன்ெடுதத்ெ்ெடும் நாற்கரங்களின் 

பமாதத் எண்ணிக்டக 

அதிரப்வண் 

(%) 

(இனங்கள் நிகழும் குவாட்ரட்டுகளின் பமாதத் 

எண்ணிக்டக/ ஆய்வு பசய்யெ்ெட்ட நாற்கரங்களின் 

பமாதத் எண்ணிக்டக)100 

மிகுதி இனங்களின் தனிநெரக்ளின் பமாதத் எண்ணிக்டக/ 

அடவ நிகழும் குவாட்ராட்களின் எண்ணிக்டக 

உறவினர ்

அடரத்்தி 

(உயிரினங்களின் தனிநெரக்ளின் பமாதத் 

எண்ணிக்டக/அடனத்து இனங்களின் அடனத்து 

தனிநெரக்ளின் கூட்டுதப்தாடக) * 100 

பதாடரப்ுடடய 

அதிரப்வண் 

(இனங்கள் நிகழும் குவாட்ரட்களின் பமாதத் 

எண்ணிக்டக/ அடனத்து இனங்களும் ஆக்கிரமித்துள்ள 

குவாட்ராட்களின் பமாத்த எண்ணிக்டக) * 100 

முக்கியமான 

மதிெ்பு 

குறியீடு 

உறவினர ்அடரத்்தி + உறவினர ்அதிரப்வண் 

3.5.5.1 ஷொனன் - வீனர் இன்படக்ஸ், ஈவ்பனஸ் மற்றும் ரிசப்னஸ் 

ெல்லுயிர ் குறியீடு என்ெது தரவுதப்தாகுெ்பில் எதத்டன வடகயான 

இனங்கள் உள்ளன என்ெடதெ் பிரதிெலிக்கும் அளவு அளவீடு ஆகும், அசத 

சநரத்தில் அந்த வடகயான உயிரினங்களிடடசய அடிெ்ெடட நிறுவனங்கள் 

(தனிநெரக்ள் சொன்றடவ) எவ்வளவு சமமாக விநிசயாகிக்கெ்ெடுகின்றன 

என்ெடதக் கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்கிறது. வடககளின் எண்ணிக்டக 

அதிகரிக்கும் சொது மற்றும் சமநிடல அதிகரிக்கும் சொது ெல்லுயிர ்

குறியீட்டின் மதிெ்பு அதிகரிக்கிறது. குறிெ்பிட்ட எண்ணிக்டகயிலான வடக 

இனங்களுக்கு, அடனத்து வடக உயிரினங்களும் சமமாக அதிகமாக 

இருக்கும் சொது ெல்லுயிர ்குறியீட்டின் மதிெ்பு அதிகரிக்கெ்ெடுகிறது. 

விளக்கம் சூத்திரம் 

இனங்கள் ென்முகதத்ன்டம - 

ஷானன் - வீன் 

குறியீட்டு 

H=  [(pi)*In(pi)] 

விரிவாக்கம் டெ: இனங்கள் மூலம் 

குறிெ்பிடெ்ெடும் பமாதத் மாதிரியின் 

விகிதம் 
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i: இனங்களின் தனிநெரக்ளின் 

எண்ணிக்டக i/ பமாத்த எண்ணிக்டக 

மாதிரிகள் 

சமநிடல H/H 

அதிகெட்சம் 

Hmax = ln(s)= அதிகெட்ச ென்முகத்தன்டம 

சாத்தியம் 

S=இல்டல. இனங்கள் 

மாரக்பலஃெ் எழுதிய 

இனங்கள் வளம் 

RI = S-1/ln N 

விரிவாக்கம் S = சமூகத்தில் உள்ள 

இனங்களின் பமாதத் எண்ணிக்டக 

N = அடனத்து இனங்களின் 

தனிநெரக்ளின் பமாத்த எண்ணிக்டக 

சமூக 

 

.5.63 . தொவரங்கள் 

தாவரங்கள் ஆய்வு சமற்கூறிய முடறடயெ் ெயன்ெடுதத்ி டமய 

மற்றும் இடடயக மண்டலங்களில் இருக்கும் நிலெ்ெரெ்புத் தாவரங்கடள 

ெட்டியலிடுவதற்காக நடத்தெ்ெட்டது. தாவரங்களின் விவரங்கள் 

அடுத்தடுதத் பிரிவுகளில் விவரிக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

3.5.6.1ணமய மை்டலத்தில் உள்ள தொவரங்கள் 

குத்தடகெ் ெகுதி முழுவதும் ொடறகளால் ஆனது, குவாரி குத்தடகெ் 

ெகுதிடயச ் சுற்றி மரங்கள் மற்றும் புதரக்ள் இல்டல மற்றும் குடறந்த 

அளவிலான மூலிடக இனங்கள் உள்ளன, ஆய்வுெ் ெகுதியில் காணெ்ெட்ட 

மூலிடகத் தாவரங்களின் ெட்டியல் அட்டவடண 3.25 இல் 

பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

 3.5.6.2  இணடயக மை்டலத்தில் தொவரங்கள் 

இசதசொன்ற சூழல் டமய ெகுதியிலும் உள்ளது, ஆனால் டமய 

மண்டல ெகுதிடய விட அதிக தாவர ென்முகத்தன்டமயுடன் ஒெ்பிடலாம், 

ஏபனனில் அருகிலுள்ள விவசாய நிலம் ஆனால் தற்சொது சாகுெடி இல்டல. 

இதில் 26 குடும்ெங்கடளச ் சசரந்்த பமாதத்ம் 70 இனங்கள் டமய 

மண்டலத்திலிருந்து ெதிவு பசய்யெ்ெட்டுள்ளன. அவற்றில் உள்ள மலர ் (70) 

வடககள் மரங்கள் (29), ெதிபனாரு புதரக்ள் (11) மற்றும் முெ்ெது மூலிடககள் 
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மற்றும் ஏறுெவரக்ள் மற்றும் பகாடிகள் மற்றும் புல் வடககள் (30) 

அடடயாளம் காணெ்ெட்டன. தாவர ஆய்வுகளின் டமய மண்டலத்தின் 

முடிவு, ஃசெசெசி மற்றும் சொசயசி, குக்குரப்ிசடசி ஆகியடவ ஆய்வுெ் 

ெகுதியில் முதன்டமயான ஆதிக்கம் பசலுத்தும் இனங்கள் மற்றும் 

குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள ென்முகத்தன்டம அடமெ்பு மற்றும் இனங்கள் 

பசழுடமக் குறியீடு  அட்டவடண 3.26 - 3.28 வடர. 
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 டம் 3.23 சூழலியல் ஆய்வு இரு ்பிட வணர டம் (5 கிமீ சுற்றளவு) 
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அட்டவணை 3.23 ணமய மை்டலத்தில் உள்ள தொவரங்கள் 

மூலிணககள் 

 உள்ளூர் ப யர் அறிவியல் ப யர் குடும்  ் ப யர்  

1 ொரத்்தீனியம் ொரத்்தீனியம் 

ஹிஸ்டசராசொரஸ் 

ஆஸ்படசரசி 
2 1 5 

0.4 0.0 0.3 10.0 42.5 52.5 

2 குெ்டெசமனி அகலிொ இண்டிகா யூசொரப்ியாசிசய 3 2 5 0.6 40.0 1.5 17.6 20.0 37.6 

3 குன்னசகாரா டசெரஸ் கம்ெ்ரஸஸ் டசெசரசி 2 1 5 0.4 20.0 2.0 11.8 10.0 21.8 

4 வீடட்ுகாயபூண்டு டிரிடாக்ஸ் 

ெ்சராகம்பென்ஸ் 

ஆஸ்படசரசி 
3 2 

5 0.6 40.0 1.5 17.6 20.0 37.6 

5 நாய் கடுகு பசசலாம் விஸ்சகாசா கிளிசயாசமசி 2 1 5 0.4 20.0 2.0 11.8 10.0 21.8 

6 புல்லு எராக்சராஸ்டிஸ் 

ஃபெருஜினியா 

சொசயசி 
3 2 

5 0.6 40.0 1.5 17.6 20.0 37.6 

7 சகாடர டசெரஸ் 

சராட்டுண்டஸ் 

டசெசரசி 
2 1 

5 0.4 20.0 2.0 11.8 10.0 21.8 

  

அட்டவணை 3.24 ணமய மை்டலத்தில் உள்ள இனங்களின்  ன்முகத்தன்ணமயின் கைக்கீடு 

வ.எை் ப ொது ப யர ் அறிவியல் ப யர ் இனங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

Pi In (Pi) Pi x in 

(Pi) 

மூலிணககள் 

1 
ொரத்்தீனியம் ொரத்்தீனியம் 

ஹிஸ்டசராசொரஸ் 
2 

0.12 -2.14 -0.25 
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2 குெ்டெசமனி அகலிொ இண்டிகா 3 0.18 -1.73 -0.31 

3 குன்னசகாரா டசெரஸ் கம்ெ்ரஸஸ் 2 0.12 -2.14 -0.25 

4 வீடட்ுகாயபூண்டு டிரிடாக்ஸ் ெ்சராகம்பென்ஸ் 3 0.18 -1.73 -0.31 

5 நாய் கடுகு பசசலாம் விஸ்சகாசா 2 0.12 -2.14 -0.25 

6 புல்லு 
எராக்சராஸ்டிஸ் 

ஃபெருஜினியா 
3 

0.18 -1.73 -0.31 

7 சகாடர டசெரஸ் சராட்டுண்டஸ் 2 0.12 -2.14 -0.25 

H (ஷாசனான் ென்முகத்தன்டம குறியீடு) =1.93 

 

அட்டவணை 3.25 (ணமய மை்டலத்தில்) இனங்கள் வளம் 

விவரங்கள் H H அதிக ட்சம் சமெிணல 
இனங்கள் பசழுணம 

  (மொரக்டலஃ ் இன்படக்ஸ்) 

மூலிணககள் 1.93 1.95 0.99 2.12 
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அட்டவணை 3.26 இணடயக மை்டலத்தில் உள்ள தொவரங்கள் 
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மரம் 

1 

பதன்

டன 

மரம் 

சகாசகாஸ் 

நியூசிஃபெரா 
அசரசகசிசய 

5 4 10 
0.50 40.00 

1.2

5 3.88 5.7 9.58 

ெ
ட்

டி
ய

லி
ட

ெ்
ெ

ட
வி

ல்
ட

ல
 2 

சவம்பு அசாடிராக்டா 

இண்டிகா 
பமலியாசிசய 

5 3 
10 

0.50 30.00 

1.6

7 3.88 4.3 8.18 

3 

கருசவல

ம் மரம் 

வசப்சலியா 

நிசலாட்டிகா 
ஃசெசெசிசய 

6 4 
10 

0.60 40.00 

1.5

0 4.65 5.7 

10.3

5 

4 

அடர 

பநல்லி 

ஃபில்லாந்தஸ் 

அமிலம் 
டெலந்சதசிசய 

3 1 
10 

0.30 10.00 

3.0

0 2.33 1.4 3.73 

5 

புளியமர

ம் 

புளி இண்டிகா ஃசெசெசிசய 
6 3 

10 

0.60 30.00 

2.0

0 4.65 4.3 8.95 

6 

பநாசச்ி டவபடக்ஸ் 

பநகுண்சடா 
லாமியாசிசய 

3 2 
10 

0.30 20.00 

1.5

0 2.33 2.9 5.23 

7 

மூங்கில் ெம்புசா ொம்சொ சொசயசி 
6 4 

10 

0.60 40.00 

1.5

0 4.65 5.7 

10.3

5 

8 

டதலம் 

மரம் 

யூகலிெ்டஸ் 

படரிடிகாரன்ிஸ் 
மிரச்டசி 

3 2 10 
0.30 20.00 

1.5

0 2.33 2.9 5.23 

9 

மங்கா மங்கிஃபெரா 

இண்டிகா 
அனகாரட்ியாசி

சய 4 1 
10 

0.40 10.00 

4.0

0 3.10 1.4 4.50 
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10 

அதி ஃபிகஸ் பரசிசமாசா பமாசரசிசய 
5 3 

10 

0.50 30.00 

1.6

7 3.88 4.3 8.18 

11 

சதக்கு படக்சடானா 

கிராண்டிஸ் 
லாமியாசிசய 

4 2 
10 

0.40 20.00 

2.0

0 3.10 2.9 6.00 

12 

கடுக்கா

ய் 

படரம்ினாலியா 

பசபுலா 
காம்ெ்சரசடசி 

3 1 
10 

0.30 10.00 

3.0

0 2.33 1.4 3.73 

13 

நாவல்ம

ரம் 

சிஜிஜியம் சீரகம் மிரச்டசிசய 
5 3 

10 

0.50 30.00 

1.6

7 3.88 4.3 8.18 

14 

ெெ்ொளி 

மரம் 

கரிகா ெெ்ொளி  L கரிசகசிசய 
3 2 

10 

0.30 20.00 

1.5

0 2.33 2.9 5.23 

15 

பொங்க

ம் 

மில்லட்டியா 

பின்னாடா 
ஃசெசெசிசய 

2 1 
10 

0.20 10.00 

2.0

0 1.55 1.4 2.95 

16 

ஆலமரம் ஃபிகஸ் 

பெங்காபலன்சிஸ் 
பமாசரசிசய 

4 3 
10 

0.40 30.00 

1.3

3 3.10 4.3 7.40 

17 

பகாய்

யா 

டசடியம் குஜாவா மிரச்டசிசய 
5 3 

10 

0.50 30.00 

1.6

7 3.88 4.3 8.18 

18 

ஏழுமுச்

டசொல

ம் 

சிட்ரஸ் எலுமிசட்ச ருசடசி 

4 2 
10 

0.40 20.00 

2.0

0 3.10 2.9 6.00 

19 

முருங்க 

மரம் 

சமாரிங்கா 

ஒலிஃபெரா 
சமாரிங்சகசி 

6 4 
10 

0.60 40.00 

1.5

0 4.65 5.7 

10.3

5 

20 

மருதா

ணி 

லாசசானியா 

இன்ரம்ிஸ் 
லித்சரசி 

7 3 
10 

0.70 30.00 

2.3

3 5.43 4.3 9.73 

21 

  கட்டு 

பநல்லி 

ஃபில்லாந்தஸ் 

எம்பிலிகா 
டெலாந்சதசிசய 

3 2 
10 

0.30 20.00 

1.5

0 2.33 2.9 5.23 

22 

பநட்டிலி

ங்கம் 

ொலிலாத்தியா 

லாங்கிஃசொலியா 
அன்சனாசனசி

சய 5 1 
10 

0.50 10.00 

5.0

0 3.88 1.4 5.28 

23 

வாடக அல்பிசியா பலபெக் ஃசெசெசிசய 
4 3 

10 

0.40 30.00 

1.3

3 3.10 4.3 7.40 
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24 

ெடன 

மரம் 

சொராசஸ் 

ஃபிளாபெல்லிஃெர ்
அசரசகசிசய 

2 1 
10 

0.20 10.00 

2.0

0 1.55 1.4 2.95 

25 

செ்சொட்

டா 

மணில்கரா 

ஜசொட்டா 
செ்சொட்டாசி 

5 2 
10 

0.50 20.00 

2.5

0 3.88 2.9 6.78 

26 

சீதாெ்ெ

ழம் 

அன்சனானா 

பரட்டிகுலாட்டா 
அன்சனாசனசி

சய 6 3 
10 

0.60 30.00 

2.0

0 4.65 4.3 8.95 

27 

அரசமர

ம் 

ஃபிகஸ் ரிலிஜிசயாசா பமாசரசிசய 
4 2 

10 

0.40 20.00 

2.0

0 3.10 2.9 6.00 

28 

காட்சிெ்

பிள்டள 

மரம் 

முரர்யா சகானிகி ருசடசி 

6 4 10 
0.60 40.00 

1.5

0 4.65 5.7 

10.3

5 

29 

வாடழம

ரம் 

மூசா அக்குமினாட்டா முசசசிசய 
5 1 

10 

0.50 10.00 

5.0

0 3.88 1.4 5.28 

புதர்கள் 

1 ஆவடர பசன்னா 

ஆரிகுலட்டா 
ஃசெசெசிசய 

7 6 15 
0.47 40.00 

1.1

7 9.21 9.2 

18.4

1 

ெ
ட்

டி
ய

லி
ட

ெ்
ெ

ட
வி

ல்
ட

ல
 

2 எருக்கு கசலாட்சராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 
அசொசிசனசிசய 

6 5 15 
0.40 33.33 

1.2

0 7.89 7.7 

15.5

9 

3 கட்டம

ணக்கு 

ஜட்சராொ கரக்ாஸ் யூசொரப்ியாசி

சய 5 4 15 
0.33 26.67 

1.2

5 6.58 6.2 

12.7

8 

4 துத்தி அபுடிசலான் 

இண்டிகம் 
பமலியாசிசய 

8 7 15 
0.53 46.67 

1.1

4 

10.5

3 10.8 

21.3

3 

5 சுண்டட

கா 

சசாலனம் சதாரவ்ும் சசாலசனசிசய 
9 8 15 

0.60 53.33 

1.1

3 

11.8

4 12.3 

24.1

4 

6 சதுரகல்

லி 

யூசொரப்ியா 

ெழங்கால 
யூசொரப்ியாசி

சய 6 5 15 
0.40 33.33 

1.2

0 7.89 7.7 

15.5

9 

7 நீரம்ுள்

ளி 

டெட்சராபிலா 

ஆரிகுலட்டா 
அகந்சதசி 

5 4 15 
0.33 26.67 

1.2

5 6.58 6.2 

12.7

8 
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8 பதாட்டா

ல்சினுங்

கி 

மிசமாசா புடிகா ஃசெசெசிசய 

7 6 15 
0.47 40.00 

1.1

7 9.21 9.2 

18.4

1 

9 குண்டும

ணி 

அெ்ரூஸ் 

ெ்ரிசகசடாரியஸ் 
அசொசிசனசிசய 

9 8 15 
0.60 53.33 

1.1

3 

11.8

4 12.3 

24.1

4 

10 நித்யகல்

யாணி 

காத்ராந்தஸ் சராஸஸ் மால்சவசி 
5 4 15 

0.33 26.67 

1.2

5 6.58 6.2 

12.7

8 

11 பசம்ெரு

த்தி 

டெபிஸ்கு சராசா-

சிபனன்சிஸ் 
அசொசிசனசிசய 

9 8 15 
0.60 53.33 

1.1

3 

11.8

4 12.3 

24.1

4 

மூலிணககள்&ஏறு வர் & க்ர ்ீ ர் & புல் 

1 ொரத்்தீ

னியம் 

ொரத்்தீனியம் 

ஹிஸ்டசராசொரஸ் 
ஆஸ்படசரசி 

7 6 20 0.35 30.00 
1.1

7 
3.06 3.0 6.06 

ெ
ட்

டி
ய

லி
ட

ெ்
ெ

ட
வி

ல்
ட

ல
 

2 குெ்டெ

சமனி 

அகலிொ இண்டிகா யூசொரப்ியாசி

சய 6 5 20 0.30 25.00 
1.2

0 
2.62 2.5 5.12 

3 துளசி ஓசிமம் 

படனுஃெ்சளாரம் 
லாமியாசிசய 

8 9 20 0.40 45.00 
0.8

9 
3.49 4.5 7.99 

4 சகாடர டசெரஸ் 

சராட்டுண்டஸ் 
டசெசரசி 

7 6 20 0.35 30.00 
1.1

7 
3.06 3.0 6.06 

5 தும்டெ லியூகாஸ் அஸ்பெரா லாமியாசிசய 
8 7 20 0.40 35.00 

1.1

4 
3.49 3.5 6.99 

6 குன்ன

சகாரா 

டசெரஸ் கம்ெ்ரஸஸ் டசெசரசி 
6 5 20 0.30 25.00 

1.2

0 
2.62 2.5 5.12 

7 கீழநீலி ஃபில்லாந்தஸ் நிரூரி ஃபிலாந்சதசிசய 
4 3 20 0.20 15.00 

1.3

3 
1.75 1.5 3.25 

8 கானம்

வாழ் 

கபமலினா 

பெங்காபலன்சிஸ் 
கபமலிசனசிசய 

7 6 20 0.35 30.00 
1.1

7 
3.06 3.0 6.06 

9 முகூரத்

டத 

சொரெ்வியா 

டிஃபுசா 
நிக்டாஜிசனசிசய 

6 5 20 0.30 25.00 
1.2

0 
2.62 2.5 5.12 
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10 வீட்டுகா

யபூண்டு 

டிரிடாக்ஸ் 

ெ்சராகம்பென்ஸ் 
ஆஸ்படசரசி 

9 8 20 0.45 40.00 
1.1

3 
3.93 4.0 7.93 

11 நாய் 

கடுகு 

பசசலாம் விஸ்சகாசா கிளிசயாசமசி 
7 6 20 0.35 30.00 

1.1

7 
3.06 3.0 6.06 

12 மணத்த

க்காளி 

சசாலனும்னிக்ரம் சசாலசனசிசய 
10 9 20 0.50 45.00 

1.1

1 
4.37 4.5 8.87 

13 ஊமத்தா

ய் 

டதுரா உசலாகம் சசாலசனசிசய 
9 8 20 0.45 40.00 

1.1

3 
3.93 4.0 7.93 

14 சகாடவ பகாக்கினியா 

கிராண்டிஸ் 
குக்குரப்ிசடசி 

7 6 20 0.35 30.00 
1.1

7 
3.06 3.0 6.06 

15 சகாவக்

காய் 

டிரிசகாசாந்பதஸ் 

டிசயாகா 
குக்குரப்ிசடசி 

6 5 20 0.30 25.00 
1.2

0 
2.62 2.5 5.12 

16 கரக்கர்

டும் 

கிளிட்சடாரியா 

படரச்னடியா 
ஃசெசெசிசய 

9 8 20 0.45 40.00 
1.1

3 
3.93 4.0 7.93 

17 பசாரக்

காய் 

லபகசனரியா 

சிபசராரியா 
குக்குரப்ிசடசி 

6 5 20 0.30 25.00 
1.2

0 
2.62 2.5 5.12 

18 மல்லி ஜாஸ்மினம் 

அகஸ்டிஃசொலியம் 
ஒலிசயசி 

8 7 20 0.40 35.00 
1.1

4 
3.49 3.5 6.99 

19 செரண்

டட 

சிசஸ் 

குவாட்ராங்குலரிஸ் 
விட்சடசி 

10 9 20 0.50 45.00 
1.1

1 
4.37 4.5 8.87 

20 நன்னாரி பெமிபடஸ்மஸ் 

இண்டிகஸ் 
அசொசிசனசிசய 

9 8 20 0.45 40.00 
1.1

3 
3.93 4.0 7.93 

21 ொவற்கா

ய் 

பமாசமாரட்ிகா 

சரண்டியா 
குக்குரப்ிசடசி 

8 7 20 0.40 35.00 
1.1

4 
3.49 3.5 6.99 

22 சிறுபு

டனக்க

லி 

ொசிஃெ்சளாரா 

ஃசொடிடா 
ொசிெ்சளாசரசி 

6 5 20 0.30 25.00 
1.2

0 
2.62 2.5 5.12 

23 சகாடர டசெரஸ் 

சராட்டாண்டஸ் 
டசெசரசி 

8 7 20 0.40 35.00 
1.1

4 
3.49 3.5 6.99 
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24 வள்ளிகீ

டர 

இசொமியா 

காரன்ியா ஜாக் 
கன்வால்வுசலசி 

5 4 20 0.25 20.00 
1.2

5 
2.18 2.0 4.18 

25 சிறு 

புலடி 

படஸ்சமாடியம் 

ட்டரஃெ்சளாரம் 
ஃசெசெசிசய 

7 6 20 0.35 30.00 
1.1

7 
3.06 3.0 6.06 

26 எலிக்கதி

டல 

பமசரமியா 

கங்சகட்டிகா 
கன்வால்வுசலசி 

6 5 20 0.30 25.00 
1.2

0 
2.62 2.5 5.12 

27 புல்லு எராக்சராஸ்டிஸ் 

ஃபெருஜினியா 
சொசயசி 

12 11 20 0.60 55.00 
1.0

9 
5.24 5.5 

10.7

4 

28 அருகம்பு

ல் 

டசசனாடான் 

டாக்டடலான் 
சொசயசி 

11 10 20 0.55 50.00 
1.1

0 
4.80 5.0 9.80 

29 பசவ்வர

குெ்புல் 

குசளாரிஸ் ொரெ்டா சொசயசி 
8 7 20 0.40 35.00 

1.1

4 
3.49 3.5 6.99 

30 சகாடர டசெரஸ் 

சராட்டுண்டஸ் 
டசெசரசி 

9 8 20 0.45 40.00 
1.1

3 
3.93 4.0 7.93 
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அட்டவணை 3.27 இணடயக மை்டலத்தில் உள்ள இனங்களின் 

 ன்முகத்தன்ணமயின் கைக்கீடு 

வ.எை் ப ொது ப யர ் அறிவியல் 

ப யர ்

இனங் 

களின் 

எை்ைிக்ணக 

Pi In 

(Pi) 

Pi x 

In 

(Pi) 

மரம் 

1 

பதன்டன மரம் சகாசகாஸ் 

நியூசிஃபெரா 
5 

0.04 

-

3.25 

-

0.13 

2 

சவம்பு அசாடிராக்டா 

இண்டிகா 
5 

0.04 

-

3.25 

-

0.13 

3 

கருசவலம் மரம் வசப்சலியா 

நிசலாட்டிகா 
6 

0.05 

-

3.07 

-

0.14 

4 

அடர பநல்லி ஃபில்லாந்தஸ் 

அமிலம் 
3 

0.02 

-

3.76 

-

0.09 

5 

புளியமரம் புளி இண்டிகா 
6 

0.05 

-

3.07 

-

0.14 

6 

பநாசச்ி டவபடக்ஸ் 

பநகுண்சடா 
3 

0.02 

-

3.76 

-

0.09 

7 

மூங்கில் ெம்புசா ொம்சொ 
6 

0.05 

-

3.07 

-

0.14 

8 

டதலம் மரம் யூகலிெ்டஸ் 

படரிடிகாரன்ிஸ் 
3 

0.02 

-

3.76 

-

0.09 

9 

மங்கா மங்கிஃபெரா 

இண்டிகா 
4 

0.03 

-

3.47 

-

0.11 

10 

அதி ஃபிகஸ் 

பரசிசமாசா 
5 

0.04 

-

3.25 

-

0.13 

11 

பதக்கு படக்சடானா 

கிராண்டிஸ் 
4 

0.03 

-

3.47 

-

0.11 

12 

கடுக்காய் படரம்ினாலியா 

பசபுலா 
3 

0.02 

-

3.76 

-

0.09 
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13 

நாவல்மரம் சிஜிஜியம் சீரகம் 
5 

0.04 

-

3.25 

-

0.13 

14 

ெெ்ொளி மரம் கரிகா ெெ்ொளி L 
3 

0.02 

-

3.76 

-

0.09 

15 

பொங்கம் மில்லட்டியா 

பின்னாடா 
2 

0.02 

-

4.17 

-

0.06 

16 

ஆலமரம் ஃபிகஸ் 

பெங்காபலன்சிஸ் 
4 

0.03 

-

3.47 

-

0.11 

17 

பகாய்யா டசடியம் குஜாவா 
5 

0.04 

-

3.25 

-

0.13 

18 

ஏழுமுசட்சொலம் சிட்ரஸ் 

எலுமிசட்ச 
4 

0.03 

-

3.47 

-

0.11 

19 

முருங்க மரம் சமாரிங்கா 

ஒலிஃபெரா 
6 

0.05 

-

3.07 

-

0.14 

20 

மருதாணி லாசசானியா 

இன்ரம்ிஸ் 
7 

0.05 

-

2.91 

-

0.16 

21 

  கட்டு பநல்லி ஃபில்லாந்தஸ் 

எம்பிலிகா 
3 

0.02 

-

3.76 

-

0.09 

22 

பநட்டிலிங்கம் ொலிலாத்தியா 

லாங்கிஃசொலியா 
5 

0.04 

-

3.25 

-

0.13 

23 

வாடக அல்பிசியா 

பலபெக் 
4 

0.03 

-

3.47 

-

0.11 

24 

ெடன மரம் சொராசஸ் 

ஃபிளாபெல்லிஃெர ்
2 

0.02 

-

4.17 

-

0.06 

25 

செ்சொட்டா மணில்கரா 

ஜசொட்டா 
5 

0.04 

-

3.25 

-

0.13 

26 

சீதாெ்ெழம் அன்சனானா 

பரட்டிகுலட்டா 
6 

0.05 

-

3.07 

-

0.14 

27 

அரசன்மரம் ஃபிகஸ் 

ரிலிஜிசயாசா 
4 

0.03 

-

3.47 

-

0.11 
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28 

கடடசவெ்பிடல 

மரம் 

முரர்யா சகானிகி 
6 

0.05 

-

3.07 

-

0.14 

29 

வாடழமரம் மூசா 

அக்குமினாட்டா 
5 

0.04 

-

3.25 

-

0.13 

H (ஷாசனான் ென்முகத்தன்டம குறியீடு) =3.32 

புதர்கள் 

1 ஆவடர பசன்னா 

ஆரிகுலட்டா 
7 

0.09 

-

2.38 

-

0.22 

2 எருக்கு கசலாட்சராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 
6 

0.08 

-

2.54 

-

0.20 

3 கட்டமணக்கு ஜட்சராொ 

கரக்ாஸ் 
5 

0.07 

-

2.72 

-

0.18 

4 துத்தி அபுடிசலான் 

இண்டிகம் 
8 

0.11 

-

2.25 

-

0.24 

5 சுண்டடகா சசாலனம் 

சதாரவ்ும் 
9 

0.12 

-

2.13 

-

0.25 

6 சதுரகல்லி யூசொரப்ியா 

ெழங்கால 
6 

0.08 

-

2.54 

-

0.20 

7 நீரம்ுள்ளி டெட்சராபிலா 

ஆரிகுலட்டா 
5 

0.07 

-

2.72 

-

0.18 

8 பதாட்டால்சினுங்கி மிசமாசா புடிகா 
7 

0.09 

-

2.38 

-

0.22 

9 குண்டுமணி அெ்ரூஸ் 

ெ்ரிசகசடாரியஸ் 
9 

0.12 

-

2.13 

-

0.25 

10 நித்யகல்யாணி காத்ராந்தஸ் 

சராஸஸ் 
5 

0.07 

-

2.72 

-

0.18 

11 பசம்ெருத்தி டெபிஸ்கு 

சராசா-

சிபனன்சிஸ் 

9 

0.12 

-

2.13 

-

0.25 

H (ஷாசனான் ென்முகத்தன்டம குறியீடு) =2.37 
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மூலிணககள் மற்றும் மணலடயறு வர் அல்லது பகொடி மற்றும் புல் 

மற்றும் கற்றொணழ 

1 ொரத்்தீனியம் ொரத்்தீனியம் 

ஹிஸ்டசராசொரஸ் 
7 

0.03 

-

3.49 

-

0.11 

2 குெ்டெசமனி அகலிொ இண்டிகா 
6 

0.03 

-

3.64 

-

0.10 

3 துளசி ஓசிமம் 

படனுஃெ்சளாரம் 
8 

0.03 

-

3.35 

-

0.12 

4 சகாடர டசெரஸ் 

சராட்டுண்டஸ் 
7 

0.03 

-

3.49 

-

0.11 

5 தும்டெ லியூகாஸ் 

அஸ்பெரா 
8 

0.03 

-

3.35 

-

0.12 

6 குன்னசகாரா டசெரஸ் 

கம்ெ்ரஸஸ் 
6 

0.03 

-

3.64 

-

0.10 

7 கீழநீலி ஃபில்லாந்தஸ் 

நிரூரி 
4 

0.02 

-

4.05 

-

0.07 

8 கானம்வாழ் கபமலினா 

பெங்காபலன்சிஸ் 
7 

0.03 

-

3.49 

-

0.11 

9 முகூரத்டத சொரெ்வியா 

டிஃபுசா 
6 

0.03 

-

3.64 

-

0.10 

10 வீட்டுகாயபூண்டு டிரிடாக்ஸ் 

ெ்சராகம்பென்ஸ் 
9 

0.04 

-

3.24 

-

0.13 

11 நாய் கடுகு கிளிசயாம் 

விஸ்சகாசா 
7 

0.03 

-

3.49 

-

0.11 

12 மணத்தக்காளி சசாலனம் நிக்ரம் 
10 

0.04 

-

3.13 

-

0.14 

13 ஊமடத டதுரா பமட்டல் 
9 

0.04 

-

3.24 

-

0.13 

14 சகாடவ பகாக்கினியா 

கிராண்டிஸ் 
7 

0.03 

-

3.49 

-

0.11 
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15 சகாவக்காய் டிரிசகாசாந்பதஸ் 

டிசயாகா 
6 

0.03 

-

3.64 

-

0.10 

16 கரக்கரட்ும் கிளிட்சடாரியா 

படரச்னடியா 
9 

0.04 

-

3.24 

-

0.13 

17 பசாரக்காய் லபகசனரியா 

சிபசராரியா 
6 

0.03 

-

3.64 

-

0.10 

18 மல்லி ஜாஸ்மினம் 

அகஸ்டிஃசொலியம் 
8 

0.03 

-

3.35 

-

0.12 

19 செரண்டட சிசஸ் 

குவாட்ராங்குலரிஸ் 
10 

0.04 

-

3.13 

-

0.14 

20 நன்னாரி பெமிபடஸ்மஸ் 

இண்டிகஸ் 
9 

0.04 

-

3.24 

-

0.13 

21 ொவற்காய் பமாசமாரட்ிகா 

சரண்டியா 
8 

0.03 

-

3.35 

-

0.12 

22 சிறுபுடனக்கலி ொசிஃெ்சளாரா 

ஃசொடிடா 
6 

0.03 

-

3.64 

-

0.10 

23 சகாடர டசெரஸ் 

சராட்டாண்டஸ் 
8 

0.03 

-

3.35 

-

0.12 

24 வள்ளிகீடர இசொமியா 

காரன்ியா ஜாக் 
5 

0.02 

-

3.82 

-

0.08 

25 சிறு புலடி படஸ்சமாடியம் 

ட்டரஃெ்சளாரம் 
7 

0.03 

-

3.49 

-

0.11 

26 எலிக்கதிடல பமசரமியா 

கங்சகட்டிகா 
6 

0.03 

-

3.64 

-

0.10 

27 புல்லு எராக்சராஸ்டிஸ் 

ஃபெருஜினியா 
12 

0.05 

-

2.95 

-

0.15 

28 அருகம்புல் டசசனாடான் 

டாக்டடலான் 
11 

0.05 

-

3.04 

-

0.15 

29 பசவ்வரகுெ்புல் குசளாரிஸ் ொரெ்டா 
8 

0.03 

-

3.35 

-

0.12 
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அட்டவணை 3.28 இனங்கள் பசழுணம (இணடெிணல மை்டலம்) 

 

 

 டம் 3.24 ணமய மற்றும் இணடயக மை்டலத்தில் மலர் 

 ன்முகத்தன்ணம இனங்கள் பசழுணம (குறியீடு) 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

H H max Evenness Species Richness

Tree Shrubs Herbs

30 
சகாடர 

டசெரஸ் 

சராட்டுண்டஸ் 
9 

0.04 

-

3.24 

-

0.13 

H  (ஷாசனான் ென்முகத்தன்டம குறியீடு) =3.37 

விவரங்கள் H 
H 

அதிக ட்சம் 
சமெிணல 

இனங்கள் 

பசழுணம 

  (மொர்கடலஃ ் 

இன்படக்ஸ்) 

மரம்   3.32 3.37 0.99 5.76 

புதரக்ள் 2.37 2.40 0.99 2.31 

மூலிடககள் 3.37 3.40 0.99 5.34 
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 பசரியஸ் அறுசகாண படஃெ்சராசியா ெரப்ூரியா  

பெடலியம் முபரக்ஸ் L.  சசாலனம் ெ்சராகம்பென்ஸ்  

அசாடிராக்டா இண்டிகா  
  

புளி இண்டிகா  

 

சிடா அகுடா ெரம்்  

 

இசொமியா காரன்ியா ஜாக்  
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பசசலாசியா கிறிஸ்டாட்டா  பசம்ெருத்தி பசடி   

சொரச்ெவியா எபரக்டா  பிபளக்ட்ராந்தஸ் அம்சொனிகஸ்  

டசெரஸ் இரியா  L சமாரிங்கா ஒலிஃபெரா  

கதரந்தஸ் சராஸஸ்  யூசொரப்ியா கூெ்ெரி   
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கசலாட்சராபிஸ் ஜிகாண்டியா   பதஸ்பெசியா ொபுல்னியா  

டெெ்டிஸ் சுசவசயாபலன்ஸ்  சொராசஸ் ஃபிளாபெல்டலஃெ்   

ெ்சராசசாபிஸ் ஜூலிஃெ்சளாரா   சகாம்ெ்ரீனா பசசலாசிசயாயிட்ஸ்   

  

ஃடெதரப்ியா அல்பிடா ஓென்டியா டில்லினி   
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டிரிமியா அல்டிசிமா   சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ்  

 

பசன்னா சசாபெரா  
காசியா சராக்ஸ்ெரக்ி 

வால்சதரியா இண்டிகா  
ொரத்்தீனியம் 

ஹிஸ்படசராசொரஸ்.L. 

குகுமிஸ் பமசலா   முெ்லன்பெரக்ியா லிண்டீசமரி 

ஹிட்சக்்.  
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சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ்  குசராட்டன் 

சொன்பிளாண்டியானஸ்   

ெ்சளாமிஸ் ெரப்ூரியா  L சிடா காரட்ிஃசொலியா  L 

டிடரடாக்ஸ் ெ்சராகம்பென்ஸ்  ஃபிம்பிரிஸ்டிலிஸ் வெ்லி  

 டம் 3.25ஆய்வு ்  குதியில் தொவர இனங்களின் அவதொனி ்பு 

3.5.2.1 ெீர்வொழ் தொவரங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் நீரவ்ாழ் தாவரங்கடள மதிெ்பிடுவதற்கான கள 

ஆய்வும் சமற்பகாள்ளெ்ெட்டது. ஆய்வுெ் ெகுதியில் காணெ்ெட்ட நீரவ்ாழ் 

தாவரங்களின் ெட்டியல் அட்டவடண 3.29 இல் பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 
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அட்டவணை 3.29 ெீர்வொழ் தொவரங்கள் 

வ.எ

ை் 

அறிவியல் ப யர ் ப ொது 

ப யர ்

வடபமொழி 

ப யர் 

(தமிழ்) 

IUCN  

சிவ ்பு 

 ட்டியல் 

இனங்க

ள் 

1 ஐசகாரன்ியா க்ராசிெ் நீர ்

ெதுமராகம் 

அகாயதாம

டர 

NA 

2 அசொசனாபஜசடானாடன்

ஸ் 

மிதக்கும் 

சரிடக 

ஆடல 

பகாட்டிகிழங்

கு 

NA 

3 சகபரக்ஸ் க்ரூசியாட்டா குறுக்கு புல் சகாடரெ்புல்

லு 

NA 

4 டசசனாடான் 

டாக்டடலான் 

துரும்பு புல் அருகம்புல் LC 

5 ஐசொமியா காரன்ியா இளஞ்சிவெ்

பு காடல 

மகிடம 

அல்ெவரத்்தி

னி 

NA 

*LC- குடறந்த கவடல, NA-இன்னும் மதிெ்பிடெ்ெடவில்டல 

3.5.6.4 வன தொவரங்கள் 

சதசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், உயிரக்்சகாள காெ்ெகங்கள், 

வனவிலங்கு தாழ்வாரங்கள், ராம்சார ் தளங்கள், புலி/யாடன காெ்ெகங்கள்/ 

(இருக்கும் மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்டடவ) சுரங்க குத்தடக ெகுதியிலிருந்து 10 

கி.மீ.க்குள் இல்டல. எனசவ சதசிய வனவிலங்கு வாரியத்தின் அனுமதி 

சமரெ்்பிெ்பு எழவில்டல. உத்சதசிக்கெ்ெட்ட திட்டெ் ெகுதியிலிருந்து 4 கிமீ 

சுற்றளவில் ொதுகாக்கெ்ெட்ட மற்றும் ஒதுக்கெ்ெட்ட வனெ் ெகுதி எதுவும் 

இல்டல. எடட்ு காெ்புக் காடுகள் 5 முதல் 10 கிமீ சுற்றளவில் (இடடயக 

மண்டலங்கள்) காணெ்ெடுகின்றன. அடவ ெடம் 3.26 இல் காட்டெ்ெட்டுள்ளன, 

காடுகளில் பொதுவாகக் காணெ்ெடும் தாவரங்களின் ெட்டியல் அட்டவடண 3.30 

இல் பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 
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அட்டவணை எை்.3.30 கொ ்புக்கொடு  குதியில் தொவர 

விவரங்கள் 

வ 

எண். 
அறிவியல் மபயை ்

குடும்பப் 

மபயை ்

RF0

1 

RF02 RF03 RF04 RF05 RF06 RF07 RF08 

1 அல்பிசியா பலபெக் ஃசெசெசிசய + + + - + + + + 
2 அல்பிசியா அமரா, ஃசெசெசிசய + + + + + + + + 

3 
அலங்கியம் 

சால்விஃசொலியம் 

அலங்கிசயசி + + - + + - + - 

4 புளி இண்டிகா ஃசெசெசிசய + + + + + + + + 

5 
லுசகனா 

லுசகாபசொலா 

ஃசெசெசிசய + + + + + + + + 

6 
அசாடிராக்டா 

இண்டிகா 

பமலியாசி

சய 

+ + + + + + + + 

7 
டடசயாஸ்டெசரா

ஸ் பமான்டானா 

எபிசனசிசய + - + + + + - - 

8 
தால்செரக்ிலான்ச

சலாடர 

ஃசெசெசிசய + + + + + + + + 

9 
டகசராகாரெ்ஸ் 

அபமரிக்கன் 

பெராண்டி

சயசி 

+ - - + - + + + 

10 
ொல்டினா 

காரட்ிஃசொலியா 

ரூபியாசிசய + + + - + + - + 

11 

சொசலாெ்படலி

யா 

இன்படக்ரிஃசொலி

யா 

உல்சமசிசய + + + + + + + + 

12 
பலபிசாந்பதஸ் 

படட்ராஃபில்லா 

சபிண்சடசி + + + + + + + + 

13 
பமாரிண்டா 

டிங்க்சடாரியா 

ரூபியாசிசய + + + + + + + + 

14 
பிசளசயாஸ்பெரம்ி

யம் அலட்டம் 

ருசடசி + + + + + + + + 

15 
பொங்கமியா 

பின்னடா 

ஃசெசெசிசய + + + + + + + + 

16 
ெ்சராசசாபிஸ் 

ஜூலிஃெ்சளாரா 

மிசமாசசசி + + + + + + + + 

17 
ஸ்ட்டரக்சனாஸ் 

நக்ஸ்-சவாமிகா 

சலாகனிசய

சி 

+ + + + + + + + 

18 
ஸ்ட்டரக்சனாஸ் 

பொட்டாசடாரம் 

சலாகனிசய

சி 

+ + + + + + + + 

19 
டரடியா 

டிங்க்சடாரியா 

அசொசிய

சனசிசய 

+ + + + + + + + 

20 
படக்சடானியா 

கிராண்டிஸ் 

லாமியாசிசய + + + + - + + - 

21 
பெல்சடாசொரம் 

ெ்படசராகாரெ்ம் 

ஃசெசெசிசய - + - + + - + - 

22 
படரம்ினாலியா 

அரஜ்ுனா 

காம்ெ்சரசட

சி 

+ + + + - + + - 

23 
ஜிசிஃபுஸ்பமௌரிட்டி

யானா 

ரம்சனசிசய + - + + + + + + 
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(+) தற்சொது (-) இல்லாதது 

 

வனவிலங்கு  ொதுகொ ்பு சட்டம் 1972 இன் அடட்வணையின் டி 

அழிெ்து வரும் மற்றும் உள்ளூர் உயிரினங்கணள  டட்ியலிடுங்கள் 

1. ஆய்வு ்  குதியில் அரிய மற்றும் அழிெ்து வரும் தொவரங்கள் 

IUCN பரட ் லிஸ்ட் என்ெது தாவர மற்றும் விலங்கு இனங்களின் 

உலகளாவிய ொதுகாெ்பு நிடலடயெ் ெற்றிய உலகின் மிக விரிவான 

ெட்டியலாகும். ஆயிரக்கணக்கான இனங்கள் மற்றும் கிடளயினங்களின் அழிவு 

அொயத்டத மதிெ்பிடுவதற்கு இது ஒரு அளவுசகால்கடளெ் ெயன்ெடுத்துகிறது. 

இந்த அளவுசகால்கள் அடனத்து உயிரினங்களுக்கும் உலகின் அடனத்து 

ெகுதிகளுக்கும் பொருந்தும். அதன் வலுவான அறிவியல் அடிெ்ெடடயுடன், IUCN 

சிவெ்பு ெட்டியல் உயிரியல் ென்முகத்தன்டமயின் நிடலக்கு மிகவும் 

அதிகாரெ்பூரவ் வழிகாட்டியாக அங்கீகரிக்கெ்ெட்டுள்ளது. ஆய்வுெ் ெகுதியில் 

உள்ள ெட்டியலிடெ்ெட்ட தாவரங்களில், அடவ எவருக்கும் எந்த அசச்ுறுதத்ல் 

வடகயும் ஒதுக்கெ்ெடவில்டல. 

24 
ொம்புசாருண்டிசன

சியா 

சொசயசி + + + + + + + + 

25 
தால்செரக்ிலான்ச

சலாடர 

ஃசெசெசிசய + - + + + - + + 

26 டசஜியம்குமின் மிரச்டசி + + + + + + + + 

27 
ொரட்ுவிக்கியாபி

னாட்டா 

ஃசெசெசிசய + + + + - + + - 

28 
சலனியாசகாசராம

ண்டலிகா 

அனகாரட்ியா

சிசய 

- + + + + + + + 

29 

டடசயாஸ்டெசரா

ஸ் 

பமலனாக்சிசலான் 

எபிசனசிசய + + + + - + + - 

30 
ட்பரசமாரியண்டலி

ஸ் 

கன்னாசெசி

சய 

+ + + + + + + + 

31 
அசனாஜிஸ்சுலாட்டி

ஃசொலியா 

காம்ெ்சரசட

சி 

+ + + - + + + - 

32 
ஃபிகஸ்பெங்காபல

ன்சிஸ் 

பமாசரசிசய + - + + + + + + 

33 
டால்பெரக்ியா 

சிஸ்ஸூ 

ஃசெசெசிசய + + + + - + + + 
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 டம் 3.26 டடொட ொஷீட் முன்பமொழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தில் இருெ்து 10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள 

கொ ்புக்கொடுகணளக் கொட்டுகிறது.
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2. ஆய்வு ்  குதியின் உள்ளூர் தொவரங்கள் 

டி சகண்சடால் (1855) முதன்முதலில் "எண்டமிக்" என்ற கருத்டதெ் 

ெயன்ெடுத்தினார,் இது வடகபிரித்தல் அலகு ெகுதியாக 

வடரயறுக்கெ்ெடுகிறது, குறிெ்ொக ஒரு தடடபசய்யெ்ெட்ட விநிசயாகம் 

அல்லது வாழ்விடதட்தக் பகாண்ட ஒரு இனம், புவியியல், சுற்றுசச்ூழல் அல்லது 

தற்காலிக தடடகள் மூலம் அதன் சுற்றியுள்ள ெகுதியிலிருந்து 

தனிடமெ்ெடுதத்ெ்ெட்டது. ெதிவு பசய்யெ்ெட்ட தாவர வடககளில், இந்த 

பிராந்தியத்தின் உள்ளூர ்தாவரங்களின் நிடல எதுவும் ஒதுக்கெ்ெடவில்டல. 

3. இணடயக மை்டலம் மற்றும் ணமய மை்டலத்தில் தொவரங்களின் 

டசரக்்ணக 

1. மரங்கள்: 

பொதுவாக காணெ்ெடும் இனங்கள் மங்கிஃபெரா இண்டிகா, மதுகா 

லாங்கிஃசொலியா, டமரிண்டஸ் இண்டிகா, ஆரச்டாகாரெ்ஸ் 

பெட்சடாசராபில்லஸ், ஃபிகஸ் ரிலிஜிசயாசா, டசடியம் குஜாவா, அசாடிராக்டா 

இண்டிகா சொன்றடவ. 

2. டதசிய பூங்கொக்கள்/சரைொலயங்கள் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துடற அடமசச்கத்தின் அறிவிெ்புகளின்ெடி, 

சுரங்க குதத்டக தளத்தில் இருந்து 10-கிமீ சுற்றளவில் 

வனவிலங்குகள்/ெறடவகள் சரணாலயங்கள்/சதசிய 

பூங்காக்கள்/உயிரக்்சகாளங்கள் எதுவும் இல்டல. எனசவ இது எந்த விதிமீறலின் 

கீழும் வராது. 

3.  ல்லுயிர ்பவ ்  ்  குதிகள் 

மதுடர மாவட்டத்தில் குறிெ்பிட்ட ெல்லுயிர ்டமயங்கள் எதுவும் இல்டல. 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு எந்த அசச்ுறுத்தலும் இல்டல. 

4.மதுணர மொவட்டத்தில் விவசொயம் & டதொட்டக்கணல 

A. முக்கிய விவசொய  யிரக்ள் 

இம்மாவட்டத்தில் ெயிரிடெ்ெடும் முக்கிய விவசாயெ் ெயிரக்ள் சசாளம், 

நிலக்கடடல, சசாளம், அரிசி, ெருத்தி. அதிக விடளசச்ல் ெயிராக உளுந்து 

மற்றும் அதிக மகசூல் மக்காசச்சாளத்தில் காணெ்ெடுகிறது. முக்கிய 

ெயிரக்ளின் விவரங்கள் அட்டவடணயில் பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளன. 
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அட்டவணை 3.31 மதுணர மொவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய  யிரக்ள் 

வ. 

எை் 

முக்கிய 

 யிரக்ள் 
அறிவியல் ப யர ் குடும் ங்கள் 

1 சசாறு சசாறு இருநிறம் புற்கள் 

2 
நிலக்கடடல அராசச்ிஸ் 

டெசொசகயா 

ெருெ்பு வடககள் 

3 கரும்பு சாசச்ரும் அஃபிசினாரும் புற்கள் 

B. டதொட்டக்கணல 

சதாட்டக்கடலயில் ெழங்கள், காய்கறிகள், பகாட்டடகள், விடதகள், 

மூலிடககள், முடளகள், காளான்கள், ொசிகள், பூக்கள், கடற்ொசிகள் மற்றும் 

உணவு அல்லாத ெயிரக்ளான புல் மற்றும் அலங்கார மரங்கள் மற்றும் 

தாவரங்கள் ஆகியடவ அடங்கும். இதில் தாவர ொதுகாெ்பு, இயற்டக 

மறுசீரடமெ்பு, இயற்டக மற்றும் சதாட்ட வடிவடமெ்பு ஆகியடவ அடங்கும். 

C. முக்கிய டதொட்டக்கணல  யிர்கள் 

இந்த மாவட்டத்தில் ெயிரிடெ்ெடும் முக்கிய சதாட்டக்கடலெ் ெயிரக்ள் மா, 

வாடழ, செ்சொட்டா மற்றும் பகாய்யா சொன்ற ெழெ் ெயிரக்ள், தக்காளி, 

பிரிஞ்சி, பவண்டட, மிளகாய், பவங்காயம் மற்றும் மரவள்ளிக்கிழங்கு, மஞ்சள் 

சொன்ற வாசடனெ் பொருடக்ள், பவற்றிடல பகாடி சொன்ற சதாட்டெ் ெயிரக்ள் 

மற்றும் குசளாரிசயாசா சொன்ற மருத்துவ தாவரங்கள். மதுடர மாவட்டத்தில் 

உள்ள முக்கிய வயல் ெயிரக்ள் மற்றும் சதாட்டக்கடல விவரங்கள் 

அட்டவடணயில் பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

அட்டவணை எை்.3.32 மதுணர மொவட்டத்தில் முக்கிய வயல்  யிர்கள் & 

டதொட்டக்கணல. 

வ.எ

ை் 
ப ொது ப யர ் அறிவியல் ப யர ் குடும் ம் 

முக்கிய டதொட்டக்கணல  யிர்கள் 

1 வாடழ மூசா மியூசசசி 

2 மாங்கனி மங்கிஃபெரா இண்டிகா அனகாரட்ியாசி

சய 
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3 ஜாக் ஆரச்டாகாரெ்ஸ் 

ஹீட்சடாசராபில்லஸ் 

மல்பெரி 

4 பகாய்யா டசடியம் குஜாவா மிரட்்டல் 

5 செ்சொட்டா மணில்கரா ஜசொட்டா செ்சொட்டாசி 

6 ஆம்லா ஃபில்லாந்தஸ் எம்பிலிகா ஃபிலாந்சதசிசய 

7 எலுமிசட்ச சிட்ரஸ் × எலுமிசட்ச ருசடசி 

8 ெெ்ொளி கரிகா ெெ்ொளி காரிசகசி 

கொய்கறிகள் 

9 பவங்காயம் அல்லியம் பசொ அமரிலிசடசிசய 

10 மரவள்ளிக்கிழங்

கு 

மனிொட் 

எஸ்குபலண்டா 

ஸ்ெரஜ்்ஸ் 

11 கத்தரிக்காய் சசாலனம் 

பமசலாங்கினா 

டநட்சஷட ்

12 தக்காளி சசாலனம் 

டலசகாபெரச்ிகம் 

டநட்சஷட ்

13 சுடரக்காய் லபகசனரியா 

சிபசராரியா 

கக்குரப்ிடஸ்் 

14 பெண்டி ஏபெல்சமாஸ்கஸ் 

எஸ்குபலண்டஸ் 

மல்சலாஸ் 

15 சமாரிங்கா சமாரிங்கா ஒலிஃபெரா சமாரிங்சகசி 

மலர்கள் 

16 மல்லிடக ஜாஸ்மினம் ஜாஸ்மிசனசி 

17 கிராஸாண்ட்ரா க்ராஸாண்ட்ரா 

இன்ஃபுண்டிபுலிஃொரம்ி

ஸ் 

 

18 கிரிஸான்தமம் ஆஸ்படசரசி ஆஸ்படசரசி 

மசொலொ மற்றும் கொை்டிபமன்ட்கள் 

19 மிளகாய் சகெ்சிகம் ஃெ்ரூட்பசன்ஸ் சசாலசனசிசய 

20 மஞ்சள் குரக்ுமா லாங்கா ஜிங்கிபெசரசி 

21 புளி புளி இண்டிகா ெயறு வடககள் 

22 கறிசவெ்பிடல முரர்யா சகானிகி ருசடசி 
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டதொட்ட ்  யிர்கள் 

23 முந்திரி அனகாரட்ியம் 

ஆக்சிபடன்சடல் 

முந்திரி 

24 சகாசகா திசயாெ்சராமா 

பகாக்சகா 

மல்சலாஸ் 

3.  ல்லுயிர ்பவ ்  ்  குதிகள்  

ஆய்வுெ் ெகுதியில் குறிெ்பிட்ட ெல்லுயிர ்டமயங்கள் எதுவும் இல்டல. 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு எந்த அசச்ுறுத்தலும் இல்டல. 

3.5.7 விலங்கினங்கள் 

ொலூட்டிகள், ெறடவகள், ஊரவ்ன, நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் 

ெட்டாம்பூசச்ிகள் ஆகியவற்டறெ் ெட்டியலிட்ட முடறயின்ெடி விலங்கினங்கள் 

கணக்பகடுெ்பு சமற்பகாள்ளெ்ெட்டுள்ளது. ெட்டியலிடெ்ெட்ட அடனத்து 

உயிரினங்களும் சிவெ்பு தரவு புதத்கம் மற்றும் இந்திய வனவிலங்கு ொதுகாெ்பு 

சட்டம், 1972 உடன் ஒெ்பிடெ்ெட்டன. முக்கிய ெகுதியில் அரிதான, அழிந்து வரும், 

அசச்ுறுத்தெ்ெடும் (RET) மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் இல்டல. 

3.5.7.1 விலங்கின முணற 

விலங்கினங்கடளெ் ெற்றிய ஆய்வு, அெ்ெகுதியின் குறிெ்பிட்ட 

விலங்கினெ் ெண்புகடளெ் புரிந்து பகாள்ள கணிசமான அளவு சநரம் எடுக்கும். 

குத்தடக இடங்களிலிருந்து சசகரிக்கெ்ெட்ட முதன்டம தரவுகளின் 

அடிெ்ெடடயில் விலங்கினங்களின் மதிெ்பீடு பசய்யெ்ெட்டுள்ளது. 

விலங்குகளின் ொரட்வ மற்றும் திட்டெ் ெகுதியில் அவரக்ளின் வருடககளின் 

எண்ணிக்டகடயெ் பொறுத்து உள்ளூர ் மக்களிடமிருந்தும் இருெ்பு உறுதி 

பசய்யெ்ெட்டது. கூடுதலாக, அதிகாரிகள், உள்ளூர ் மக்கள் இெ்ெகுதியின் 

விலங்கினங்கடள ஆய்வு பசய்வதற்கான மற்பறாரு ஆதாரமாக இருந்தனர.் 

களச ் பசயல்ொடுகள் உடல்/சுறுசுறுெ்ொன சதடல், ொடறகள், துடளகள், 

பவற்று ஆய்வு மற்றும் கூடு கட்டும் தளங்களின் இருெ்பிடம் மற்றும் வாழ்விட 

மதிெ்பீடு சொன்றடவ ஆகும். வடகபிரித்தல் அடடயாளம் என்ெது புல 

வழிகாட்டி புத்தகம் மற்றும் வனவிலங்கு ENVIS தரவுத் தளம் 

(wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species) மூலம் பசய்யெ்ெட்டது. தரவுத்தளம்) மற்றும் 

இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு (ZSI). 

 ொலூட்டிகளின் கைக்பகடு ்பு மற்றும் கை்கொைி ்பு 
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சநரடி மற்றும் மடறமுக சான்றுகள் மூலம் ொலூட்டிகடள ஆய்வு 

பசய்வதற்காக அடனத்து முக்கிய வாழ்விடங்களுக்கும் டலன் டிரான்பசக்ட் 

முடறகள் (நடடெயிற்சி மற்றும் வாகனத்தில்) மூலம் தீவிர ஆய்வு 

பசய்யெ்ெட்டது. வாழ்விடத்டதெ் பொறுத்து 10 × 100 -மீ லீனியர ்

டிரான்பசக்ட்கடள நிறுவுவதன் மூலம் மலம் (அதாவது, சிதறல்) மற்றும் ெக் 

மாரக்் சொன்ற மடறமுக முடறகள் (அதாவது, தற்சொதுள்ள வனவிலங்கு 

விடளயாட்டு வழிகள்/ெயன்ெடுதத்ெ்ெடும் வனெ் ொடதகள்). 

 பெரிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான ொலூட்டிகடள கணக்பகடுக்க சநரடி 

கண்காணிெ்பு நுட்ெம் ெயன்ெடுதத்ெ்ெட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த நுட்ெம் தினசரி 

ொலூட்டிகளின் கணக்பகடுெ்புக்கு மிகவும் பொருதத்மானது; இருெ்பினும், 

இனங்கடள அடடயாளம் காண நல்ல புடகெ்ெடங்களும் எடுக்கெ்ெட்டன. 

 றணவகளின் கைக்பகடு ்பு மற்றும் கை்கொைி ்பு 

புள்ளி எண்ணிக்டக முடறகள் மற்றும் சந்தரெ்்ெவாத ெறடவ 

ொரட்வகடளெ் ெயன்ெடுத்தி ெறடவகள் மாதிரிகள் எடுக்கெ்ெடுகின்றன. 

ெறடவ குரல் ஒலிகள் மற்றும் புடகெ்ெடங்கள் மூலம், கிராம உள்ளூர ்

மக்களுடன் கலந்தாசலாசித்து இனங்கள் அடடயாளம் காணெ்ெட்டன. புள்ளி 

எண்ணிக்டக: இந்த முடறகளில், ொரட்வயாளர ் சதாராயமாக 

சதரந்்பதடுக்கெ்ெட்ட புள்ளியில் நிற்ொர ் மற்றும் 50 மீ சுற்றளவில் ொரத்த் 

அல்லது சகட்கும் ெறடவகள் 5 நிமிடங்களுக்கு ெதிவு பசய்யெ்ெடும். இந்த 

கவனிெ்பு முதல் புள்ளியிலிருந்து குடறந்தது 30 மீ பதாடலவில் மற்பறாரு 

புள்ளியில் மீண்டும் பசய்யெ்ெடுகிறது. ஒவ்பவாரு காலாண்டிலும் 20-புள்ளி 

எண்ணிக்டகடய நாங்கள் கணக்கிடட்ுள்சளாம், இது 10 கிமீ சுற்றளவு 

ெகுதிக்குள் பமாத்தம் 80-புள்ளி எண்ணிக்டகடய (20 x 4) உருவாக்குகிறது. 

சந்தரெ்்ெவாத ெறடவ ொரட்வகள்: ஆய்வுெ் ெகுதியில் ெயணம் பசய்யும் 

சொது, ஆய்வு சநரதத்ில் ெல ெறடவ இனங்கள் கண்டறியெ்ெடும். இதத்டகய 

இனங்கள் அவற்றின் சதாற்றதத்ால் அல்லது அவற்றின் அடழெ்பின் மூலம் 

மீண்டும் குறியிடெ்ெடுகின்றன. 

ஊர்வனவற்றின் ஆய்வு மற்றும் கை்கொைி ்பு 

ஸ்டாண்டரட்் வாக் ட்ரான்பசக்ட் விஷுவல்   சரச்வ முடறகள் சொன்ற 

ெல கணக்பகடுெ்பு நுட்ெங்கள் ஆய்வுெ் ெகுதியின் ஒவ்பவாரு வாழ்விடத்திலும் 

ஊரவ்ன மாதிரியாகெ் ெயன்ெடுதத்ெ்ெட்டன. இந்த கணக்பகடுெ்பின் சொது, 
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இனங்கடள அடடயாளம் காண புடகெ்ெடங்கள் எடுக்கெ்ெட்டன. கிராம 

மக்கள் நிபுணருடன் கலந்தாசலாசித்து நிடலயான கள வழிகாட்டிகடளெ் 

ெயன்ெடுத்தி இனங்கள் அடடயாளம் காணெ்ெட்டது. ெட்டாம்பூசச்ியானது 10 × 

100 மீ அளவுள்ள 2 சநரியல் குறுக்குபவட்டுகளால் கணக்கிடெ்ெட்டது. சமலும், 

உள்ளூர ் மக்கள் மற்றும் வனவிலங்கு நிபுணரக்ளுடன் கலந்தாசலாசித்து 

தற்சொதுள்ள இலக்கியங்கள் மற்றும் இரண்டாம் நிடல தகவல்களில் 

நீரவ்ாழ்வன மற்றும் மீன்கள் ஆவணெ்ெடுத்தெ்ெட்டுள்ளன. 

3.5.7.2 ணமய மை்டலத்தில் விலங்கினங்கள் 

அய்யாெட்டி கிராமத்தின் டமய மண்டலத்தில் பமாத்தம் 15 வடகயான 

இனங்கள் காணெ்ெடுகின்றன, சாதாரண கல் குவாரி (அட்டவடண 3.33) 

அவற்றில் பூசச்ிகள் 6 (37%), ஊரவ்ன 3 (14%), ஏவியன் 6 (38%). டமய சுரங்க 

குத்தடக ெகுதியில் இருந்து 12 குடும்ெங்கடளச ்சசரந்்த பமாத்தம் 15 இனங்கள் 

ெதிவு பசய்யெ்ெட்டுள்ளன. இந்த இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுெ் ெகுதி மற்றும் 

சுற்றுெ்புறங்களில் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகசவா அல்லது 

ெரவக்கூடியதாகசவா இல்டல. அட்டவடண I இனங்கள் இல்டல மற்றும் 3 

இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் ெடி அட்டவடண IV இன் கீழ் 

உள்ளன. சுரங்க குத்தடக ெகுதியில் பமாத்தம் ஆறு வடகயான ெறடவகள் 

காணெ்ெட்டன. ஆதிக்கம் பசலுத்தும் இனங்கள் பெரும்ொலும் ெறடவகள் 

மற்றும் பூசச்ிகள் மற்றும் வயல் வருடகயின் சொது நீரவ்ாழ்வன எதுவும் 

காணெ்ெடவில்டல. ஆெதத்ான, ொதிக்கெ்ெடக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் காணெ்ெடவில்டல. அறிவியல் பெயருடன் டமய 

மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்களின் விவரங்கள் அட்டவடணயில் 

குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ளன.  

அட்டவணை 3.33 ணமய மை்டலத்தில் விலங்கினங்கள் 

வ.எ

ை் 

ப ொதுவொன

து 

ப யர/்ஆங்

கில ் ப யர ்

குடும்  ் 

ப யர ்

அறிவியல் ப யர ் வனவில

ங்கு 

 ொதுகொ

 ்பு 

சட்டம் 

1972  

IUCN 

சிவ ்

பு 

 ட்டி

யல் 

தரவு 

பூசச்ிகள் 

1 புலி நிம்ெலிசட டானஸ் பஜனுடியா NL NL 
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2 சிவெ்பு 

தட்டான் 

லிபெல்லு

லிசட 

சிம்பெட்ரம் 

ஃசொன்ஸ்சகாலம்பி 

NL LC 

3 பவட்டுக்கிளி அக்ரிடிசட டெசராகிளிெஸ்  NL LC 

4 நீலெ் புலி நிம்ெலிசட திருமடல 

லிமினியஸ் 

அட்டவ

டண IV 

LC 

5 குசச்ிெ்பூசச்ி சலான்சசா

டிசட 

கராசியஸ் 

பமாசராசஸ் 

NL LC 

6 மன்டிஸ் 

பிராரத்்த

டன 

மாண்டிசட மாண்டிஸ் மதம் NL NL 

ஊர்வன 

1 சதாட்ட 

ெல்லி 

அகமிசட கசலாட்ஸ் 

பவரச்ிகலர ்

NL LC 

2 பொதுவான 

வீடட்ு ெல்லி 

பகக்சகா

னிசட 

பெமிடாக்டடலஸ் 

ஃெ்ரீனாடஸ் 

NL LC 

3 விசிறி-

பதாண்டடெ் 

ெல்லி 

அகமிசட சிதனாபொன்டிபச

ரியானா 

NL LC 

 றணவ 

1 ஆசிய 

ெசட்ச சதனீ 

உண்ெவர ்

பமசராபி

சட 

பமசராெ்சசாரியண்

டலிஸ் 

NL LC 

2 டமனா ஸ்டரன்ிசட அக்ரிசடாபதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

3 கால்நடட 

பகாக்கு 

ஆரட்ிசட புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

4 வீடட்ுக் 

காகம் 

சகாரவ்ிசட சகாரவ்ஸ் 

ஸ்ெ்பளண்டன்ஸ் 

NL LC 

5 குயில் குக்கலிசட யூடினாமிஸ் 

ஸ்சகாசலாசெசிய

ஸ் 

அட்டவ

டண IV 

LC 

6 காக்டக 

ஃபெசண்ட் 

குக்கலிசட பசன்ட்சராெஸ் 

சிபனன்சிஸ் 

அட்டவ

டண IV 

LC 

*NE- மதிெ்பீடு பசய்யெ்ெடவில்டல; LC- குடறந்த கவடல, NT - அருகில் 

அசச்ுறுத்தல், T- அசச்ுறுத்தல். 

3.5.7.3 இணடயக மை்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

வடகபிரித்தல் அடிெ்ெடடயில் 28 குடும்ெங்கடளச ் சசரந்்த பமாதத்ம் 41 

இனங்கள் இடடயக சுரங்க குதத்டகெ் ெகுதியில் இருந்து ெதிவு 

பசய்யெ்ெட்டுள்ளன. வாழ்விட வடகெ்ொட்டின் அடிெ்ெடடயில் பெரும்ொலான 



119 | P a g e  
 

இனங்கள் ெறடவகள் 13 (35%) மற்றும் பூசச்ிகள் 7 (20%), ஊரவ்ன 9 (19%), 

ொலூட்டிகள் 3 (6%) மற்றும், நீரவ்ாழ்வன 3 (6%). Aves15(40%) 2 அட்டவடண II 

இனங்கள் உள்ளன மற்றும் 24 இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் ெடி 

அட்டவடண IV இன் கீழ் உள்ளன. சுரங்க குத்தடக ெகுதியில் பமாத்தம் 15 

வடகயான ெறடவகள் காணெ்ெட்டன. ஆெதத்ான, ொதிக்கெ்ெடக்கூடிய 

மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணெ்ெடவில்டல. 

            ஆதிக்கம் பசலுத்தும் இனங்கள் பெரும்ொலும் ெறடவகள் மற்றும் 

பூசச்ிகள் மற்றும் மூன்று நீரவ்ாழ்வன விரிவான களத்தின் சொது காணெ்ெட்டன 

(சொெ்சலாொட்ராசஸ் டடபஜரினஸ்), (ரானா பெக்ஸாடாக்டடலா), 

(ஸ்செசராபதகா ெ்ரீவிபசெ்ஸ்). விலங்கின ஆய்வுகளின் டமய & இடடயக 

மண்டலத்தின் முடிவு, நிம்ஃொலிசட மற்றும் அகமிசட, மான்டிசட ஆகியடவ 

ஆய்வுெ் ெகுதியில் முதன்டமயான ஆதிக்கம் பசலுத்தும் இனங்கள் என்ெடதக் 

காட்டுகிறது, இது அட்டவடணகள் 3.33 மற்றும் 3.34 இல் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ளது, 

ஆய்வுெ் ெகுதியில் அட்டவடண I இனங்கள் எதுவும் இல்டல. ஆெதத்ான,  

ொதிக்கெ்ெடக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் காணெ்ெடவில்டல. 

இடடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகளின் ென்முகத்தன்டம ெற்றிய 

விவரங்கள் அட்டவடண.3.34 இல் பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளன . 

அட்டவணை 3.34 இணடயக மை்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வ.எ

ை். 

ப ொதுவொன

து 

ப யர/்ஆங்

கில ் ப யர ்

குடும்  ் 

ப யர ்

அறிவியல் 

ப யர ்

அட்டவ

ணை 

 ட்டியல் 

வனவிலங்

குகள் 

 ொதுகொ ்

பு சட்டம் 

1972 

IUCN 

சிவ ்

பு 

 ட்டி

யல் 

தரவு 

பூசச்ிகள் 

1 வண்ணத்துெ்

பூசச்ி 

நிம்ெலிசட டானஸ் 

கிரிசிெ்ெஸ் 

அட்டவ

டண IV 

LC 

2 சவடல நிற 

ெட்டாம்பூசச்ி 

நிம்ெலிசட டாடனசன NL LC 

3 நீலெ்புலி நிம்ெலிசட திருமடல 

லிமினியஸ் 

அட்டவ

டண IV 

LC 

4 இந்திய காகம் நிம்ெலிசட யூெ்சலாயா சகார ் அட்டவ

டண IV 

LC 
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5 ெசட்ச சதுெ்பு 

ெருந்து 

லிபெல்லு

லிசட 

ஆரத்ப்தட்ரம் 

சபீனா 

NL LC 

6 சமாட்டல் 

குடிசயறியவ

ர ்

பெரிசட சகசடாெ்சிலியா 

டெரந்சத 

NL LC 

7 புலி நிம்ெலிசட டானஸ் 

பிபளக்ஸிெ்ெஸ் 

அட்டவ

டண IV 

LC 

8 எறும்பு ஃொரம்ிசி

சட 

காம்சொசனாடஸ் 

விசினஸ் 

NL NL 

9 சிவெ்பு 

நரம்புகள் 

பகாண்ட 

தட்டான் 

லிபெல்லு

லிசட 

சிம்பெட்ரம் 

ஃசொன்ஸ்சகாலம்

பி 

NL LC 

10 குடறவான 

புல் நீலம் 

டலபசனி

சட 

ஜிசினா ஓடிஸ் 

இண்டிகா 

அட்டவ

டண IV 

LC 

11 பவட்டுக்கிளி

கள் 

மாண்டிசட மாண்டிஸ் மதம் NL NL 

12 பவட்டுக்கிளி அக்ரிடிசட டெசராகிளிெஸ் 

எஸ்பி 

NL LC 

13 புலி நிம்ெலிசட டானஸ் 

பஜனுடியா 

அட்டவ

டண IV 

LC 

ஊர்வன 

1 ெசச்சாந்தி சாமலிசயா

னிசட 

ெசச்சாந்தி 

ஜீலானிகஸ் 

இரண்டாம் 

ெகுதி 

(ொகம் II) 

LC 

2 சதாட்ட ெல்லி அகமிசட கசலாட்ஸ் 

பவரச்ிகலர ்

NL LC 

3 ெசட்ச பகாடி 

ொம்பு 

பகாலுெ்ரி

சட 

அசெதுல்லா 

நசுதா 

அட்டவ

டண IV 

LC 

4 வீடட்ுெ்ெல்லி பகக்சகா

னிசட 

பெமிடாக்டடல

ஸ் ஃெ்ரீனாடஸ் 

NL LC 

5 எலி ொம்பு பகாலுெ்ரி

சட 

Ptyas சளி இரண்டாம் 

ெகுதி 

(ொகம் II) 

LC 

6 விசிறி-

பதாண்டடெ் 

ெல்லி 

அகமிசட சிதனாபொன்டி

பசரியானா 

NL LC 

7 இந்திய 

நாகெ்ொம்பு 

எலாபிசட நஜா நஜா அட்டவ

டண IV 

LC 

 ொலூட்டிகள் 
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1 இந்திய ெடன 

அணில் 

சியூரிசட ஃெனம்புலஸ் 

ொல்மரம் 

அட்டவ

டண IV 

LC 

2 இந்திய புல 

சுட்டி 

முரிசட மஸ் பூடுகா அட்டவ

டண IV 

LC 

3 வீடட்ு சுட்டி முரிசட மஸ் மஸ்குலஸ் 

டடட்பலரி 

NL LC 

 றணவ 

1 வீடட்ுக் காகம் சகாரவ்ிசட சகாரவ்ஸ்ஸ்ெ்பள

ண்டன்ஸ் 

NL LC 

2 கால்நடட 

பகாக்கு 

ஆரட்ிசட புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

3 கருெ்பு 

கரிசச்ான் 

டிக்ரூரிசட டிக்ரூரஸ் 

சமக்சராபசரக்ஸ் 

அட்டவ

டண IV 

LC 

4 பகாண்டடக்

குருவிகள் 

டெக்சனா

சனாடிசட 

டெக்சனாசடாஸ்

சகஃெர ்

அட்டவ

டண IV 

LC 

5 குளத்துக் 

பகாக்கு 

ஆரட்ிசட ஆரட்ிசயாலா 

கிசரயி 

அட்டவ

டண IV 

LC 

6 ெசட்ச 

ஈெ்பிடிெ்ொன் 

பமசராபி

சட 

பமசராெ்சசாரிய

ண்டலிஸ் 

NL LC 

7 ஊதா 

சதன்சிட்டு 

பநக்டரினி

சட 

பநக்சடரினியா 

ஆசியட்டிகா 

அட்டவ

டண IV 

LC 

8 டமனா ஸ்டரன்ிசட அக்ரிசடாபதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

9 நீலெ் ொடறெ் 

புறா 

பகாலம்பி

சட 

பகாலம்ொ 

லிவியா 

அட்டவ

டண IV 

LC 

10 நாமக்சகாழி ராலிசட ஃபுலிகா அட்ரா அட்டவ

டண IV 

LC 

11 காடட ஃொசியா

னிசட 

சகாடரன்ிக்ஸ் 

சகாட்டரன்ிக்ஸ் 

அட்டவ

டண IV 

LC 

12 பவண்கழுத்து 

நாடர 

அல்பசடினி

சட 

அல்சிசடா 

அத்திஸ் 

அட்டவ

டண IV 

LC 

13 பசந்தாரெ்் 

டெங்கிளி 

பிட்டாகுலி

சட 

பிட்டசுலா 

கிராசமரி 

NL LC 

14 பகௌதாரி ஃொசியா

னிசட 

ஃபிராங்சகாலின

ஸ் 

ொண்டிசீரியனஸ் 

அட்டவ

டண IV 

LC 

15 இரண்டு வால் 

குருவி 

டிக்ரூரிசட டிக்ரூரஸ் 

சமக்சராபசரக்ஸ் 

அட்டவ

டண IV 

LC 

ஆம்பிபியன்ஸ் 
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1 இந்தியத் 

துவாரம் 

தவடள 

டிக்சராக்

சளாசிசட 

ஸ்செசராபதகா 

ெ்ரீவிபசெ்ஸ் 

அட்டவ

டண IV 

LC 

2 ெசட்ச குளம் 

தவடள 

ரானிசட ராணா 

பெக்ஸாடாக்டட

லா 

அட்டவ

டண IV 

LC 

3 புலி தவடள சகாரச்டட்

டா 

சொெ்சலாொட்

ராசஸ் 

டடபகரினஸ் 

(ரானா 

டடபகரினா) 

அட்டவ

டண IV 

LC 

*NL-ெட்டியலிடெ்ெடவில்டல, LC-குடறந்த கவடல, NT-அருகில் 

அசச்ுறுத்தெ்ெட்டது. 

ToR எை். 16 இன்  டி, 

சுரங்கத் திட்டத்தின்ெடி பமாத்த சுரங்க குத்தடகெ் ெரெ்ொன 0.74 பெக்சடரில், 

முதல் ஐந்தாண்டுகளில் சுமார ் 0.05.0 பெக்சடர ் சுரங்க நடவடிக்டகக்காகெ் 

ெயன்ெடுதத் உத்சதசிக்கெ்ெட்டுள்ளது. பவடிெ்பு, சதத்ம் மற்றும் அதிரவ்ுகள் 

மற்றும் தூசி உருவாக்கம் உள்ளிட்ட பிற பதாந்தரவுகள் வனவிலங்குகளுக்கு 

ொதகமான தாக்கத்டத ஏற்ெடுத்தக்கூடும். ஆனால் இந்த ொதிெ்புகள் 

உண்டமயான சுரங்கெ் ெகுதியிலிருந்து 500 மீட்டருக்கு அெ்ொல் நீடிக்க 

வாய்ெ்பில்டல. 2 அட்டவடண II இனங்கள் உள்ளன மற்றும் 24 இனங்கள் இந்திய 

வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் ெடி அட்டவடண IV இன் கீழ் உள்ளன. பமாத்தம் 15 

வடகயான ெறடவகள் இடடயகெ் ெகுதியில் காணெ்ெட்டன. ஆெத்தான 

ொதிக்கெ்ெடக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் காணெ்ெடவில்டல. 

இெ்ெகுதியில் மடழெ்பொழிவு குடறவாக உள்ளதாலும், சுரங்கத்தின் 

காரணமாக நசச்ுக் கழிவுகள் உற்ெத்தி பசய்யெ்ெடாமசலா அல்லது 

பவளிசயற்றெ்ெடாமசலா இருெ்ெதால், முன்பமாழியெ்ெட்ட சுரங்க நடவடிக்டக 

இந்த RET இனங்கள் மீது கூடுதல் மற்றும் ொதகமான தாக்கங்கடள ஏற்ெடுத்தெ் 

சொவதில்டல. 10 கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த 

ெகுதிகள் அல்லது ொதுகாக்கெ்ெட்ட ெகுதிகள் எதுவும் இல்டல. எனசவ RET 

இனங்கள் அல்லது வனவிலங்குகடளெ் ொதுகாெ்ெதற்கான குறிெ்பிட்ட 

ொதுகாெ்பு எதுவும் எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடவில்டல. 
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ToR எை். 17 இன்  டி, 

சதசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், உயிரக்்சகாள காெ்ெகங்கள், 

வனவிலங்கு நடடொடதகள், ராம்சார ் தளங்கள், புலி/யாடன காெ்ெகங்கள்/ 

(இருக்கும் மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்டடவ) சுரங்க குத்தடக ெகுதியிலிருந்து 10 

கி.மீ.க்குள் இல்டல. திட்டெ் ெகுதிக்குள் ொதுகாக்கெ்ெட்ட காடுகள் கூட இல்டல. 

எனசவ சதசிய வனவிலங்கு வாரியத்தின் அனுமதி சமரெ்்பிெ்பு எழவில்டல. 

ToR எை். 18 இன்  டி, 

ஆய்வுெ் ெகுதியின் விரிவான உயிரியல் ஆய்வு [டமய மண்டலம் மற்றும் 

சுரங்க குத்தடகயின் சுற்றளவில் 10 கிமீ சுற்றளவுக்கு இடடயக மண்டலம்] 

சமற்பகாள்ளெ்ெட்டது மற்றும் முடிவுகள் அட்டவடண எண்.15 இன் கீழ் 

அட்டவடணகள் 3.33 முதல் 3.34 வடர வழங்கெ்ெட்டுள்ளன. நான்கு அட்டவடண 

II இனங்கள் உள்ளன மற்றும் 24 இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் 

ெடி அட்டவடண IV இன் கீழ் உள்ளன. ஆய்வு ெகுதியில் பமாத்தம் 15 வடகயான 

ெறடவகள் காணெ்ெட்டன. ெறடவயின் முக்கிய அசச்ுறுத்தல் விவசாயத்தில் 

பூசச்ிக்பகால்லிகளின் ெயன்ொடு ஆகும். அழிந்து வரும், உள்ளூர ் மற்றும் RET 

இனங்கள் எதுவும் இல்டல. ஆய்வுெ் ெகுதியில் அட்டவடண I இனங்கள் எதுவும் 

இல்டல [டமய  மண்டலம் மற்றும் இடடயக மண்டலம் (சுரங்க குதத்டகயின் 

சுற்றளவில் 10 கி.மீ சுற்றளவு)] முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டமானது சமசல 

குறிெ்பிட்டுள்ள இனங்கள் மீது சநரடியாகசவா அல்லது மடறமுகமாகசவா 

ொதகமான தாக்கதட்த ஏற்ெடுத்தெ் சொவதில்டல. 

3.5.7.4. ஆய்வு  குதியின் அரிய மற்றும் அழிெ்து வரும் 

விலங்கினங்கள் 

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

வனவிலங்குகள் (ொதுகாெ்பு) சட்டம், 1972, ஜனவரி 17, 2003 அன்று 

திருத்தெ்ெட்டது, வன விலங்குகள், ெறடவகள் மற்றும் தாவரங்கடளெ் 

ொதுகாெ்ெதற்கும், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழடல உறுதி பசய்யும் 

சநாக்கில் அதனுடன் பதாடரப்ுடடய அல்லது துடண அல்லது தற்பசயலான 

விஷயங்களுக்கும் வழங்குவதற்கான ஒரு சட்டமாகும். நாட்டின் ொதுகாெ்பு. சில 

ொரட்வயுள்ள விலங்கினங்களுக்கு இந்திய வனவிலங்கு (ொதுகாெ்பு) சட்டம், 

1972 மூலம் பவவ்சவறு கால அட்டவடணகளில் அவற்டறச ் சசரெ்்ெதன் மூலம் 

ொதுகாெ்பு வழங்கெ்ெட்டது. இங்கு அழியும் அொயத்தில் உள்ள புலம்பெயரந்்த 



124 | P a g e  
 

விலங்கினங்கள் எதுவும் இெ்ெகுதியில் காணெ்ெடவில்டல. இந்த ெகுதி எந்த 

விலங்கினங்களின் இடம்பெயரவ்ு ொடதயும் அல்ல. 

2. IUCN RED (2013)  ட்டியலின் டி, 

IUCN பரட ் லிஸ்ட் என்ெது தாவர மற்றும் விலங்கு இனங்களின் உலகளாவிய 

ொதுகாெ்பு நிடலடயெ் ெற்றிய உலகின் மிக விரிவான ெட்டியலாகும். 

ஆயிரக்கணக்கான இனங்கள் மற்றும் கிடளயினங்களின் அழிவு அொயதட்த 

மதிெ்பிடுவதற்கு இது ஒரு அளவுசகால்கடளெ் ெயன்ெடுத்துகிறது. இந்த 

அளவுசகால்கள் அடனத்து உயிரினங்களுக்கும் உலகின் அடனத்து 

ெகுதிகளுக்கும் பொருந்தும். அதன் வலுவான அறிவியல் அடிெ்ெடடயுடன், IUCN 

சிவெ்பு ெட்டியல் உயிரியல் ென்முகத்தன்டமயின் நிடலக்கு மிகவும் 

அதிகாரெ்பூரவ் வழிகாட்டியாக அங்கீகரிக்கெ்ெட்டுள்ளது. இடடயக 

மண்டலத்தில் அட்டவடண II மற்றும் IV ஆகியடவ அறிவிக்கெ்ெட்ட இனங்கள் 

கீசழ பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளன, 

1. அட்டவணை II இனங்கள் 

               ெசச்சாந்தி, ொம்பு, விரியன், கண்ணாடி விரியன். 

2.அட்டவணை IV இனங்கள் 

 ெசட்சக் குளத்துத் தவடள, இந்தியெ் ெரச்ராயிங் தவடள, பிளாக் 

ட்ராங்சகா, பரட-்பவன்டட் புல், சகாயல், இந்திய ஃபீல்ட் எலி, இந்திய ெடன 

அணில், சிறிய புல், பொதுவான இந்திய காகம், புலி, நீலெ்புலி, 

வண்ணத்துெ்பூசச்ி, இந்திய சுவர ் ெல்லி, இந்தியன் குளம் பெரான், கிசர 

பெரான் சொன்றடவ, 

3.5.8 முடிவுகள் மற்றும் கலெ்துணரயொடல் 

வனவிலங்கு ொதுகாெ்புச ் சட்டம் 1972 இன் ெடி ஆய்வுெ் ெகுதிக்குள் 

கவனிக்கெ்ெட்ட அட்டவடண I வடக விலங்குகள் இல்டல மற்றும் IUCN இன் ெடி 

ொதிக்கெ்ெடக்கூடிய, ஆெதத்ான அல்லது அசச்ுறுத்தும் வடககளில் எந்த 

உயிரினமும் இல்டல. ஆய்வுெ் ெகுதியில் அழிந்து வரும் சிவெ்புெ் ெட்டியல் 

இனங்கள் எதுவும் இல்டல. எனசவ, குறுகிய காலத்தில் இந்த சிறிய சுரங்க 

நடவடிக்டக சுற்றுெ்புற தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் குறிெ்பிடத்தக்க 

தாக்கதட்த ஏற்ெடுதத்ாது. 

முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரி தளத்தின் எல்டலயிலிருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவில் உள்ள பொதுவான வாழ்விட வடக, தாவர அடமெ்பு, தாவரங்கள் 
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மற்றும் விலங்கினங்களின் சரக்குகடள தயாரித்தல் ஆகியடவ ஆய்வில் 

அடங்கும். சூழலியல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த ெகுதிகடள அடடயாளம் 

காணவும், டமயெ் ெகுதியிலும் அதன் இடடயக மண்டலதத்ிலும் ஏசதனும் 

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

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் உள்ளனவா என்ெடத அறிய தளத்தின் 

உயிரியல் மதிெ்பீடு பசய்யெ்ெட்டது. சதடவெ்ெட்டால், வனவிலங்குகளின் 

வாழ்விடங்கடளெ் ொதுகாெ்ெதற்கும், REET இனங்கள் ஏசதனும் இருந்தால் 

அவற்டறெ் ொதுகாெ்ெதற்கும் பொருதத்மான தணிெ்பு நடவடிக்டககடள 

ெரிந்துடரக்கவும் இந்த ஆய்வு வடிவடமக்கெ்ெட்டுள்ளது. 
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படம் 3.27 அடிப்பரட ஆய்வுக் கள புரகப்படங்கள் 

 

63.  சமூக-ப ொருளொதொர சூழல் 

சமூக-பொருளாதார ஆய்வு என்ெது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் 

இன்றியடமயாத ெகுதியாகும். இது ெகுதியின் மக்கள்பதாடக அடமெ்பு, 

அடிெ்ெடட வசதிகடள வழங்குதல், அதாவது. வீட்டுவசதி, கல்வி, சுகாதாரம் 

மற்றும் மருத்துவ சசடவகள், பதாழில், நீர ் வழங்கல், சுகாதாரம், தகவல் 

பதாடரப்ு, சொக்குவரத்து, நிலவும் சநாய்களின் முடற மற்றும் சகாவில்கள், 

வரலாற்று நிடனவுசச்ின்னங்கள் சொன்ற அம்சங்கள் அடிெ்ெடட அளவில். இது 

திட்டத்தின் தன்டம மற்றும் அளடவெ் பொறுத்து சாத்தியமான தாக்கதட்த 

காட்சிெ்ெடுதத்வும் கணிக்கவும் உதவும். 

சமூக-பொருளாதார நிடல கணிசமாக சமம்ெடும் என்று 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடுகிறது. முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டமானது சநரடியாகவும் 

மடறமுகமாகவும் சவடலவாய்ெ்டெ வழங்கும் மற்றும் அந்த ெகுதியில் 

உள்கட்டடமெ்பு வசதிகடள சமம்ெடுதத்ி, அவரக்ளின் வாழ்க்டகத் தரத்டத 

சமம்ெடுதத் வழிவகுக்கும். 

3.6.1 ஆய்வின் டெொக்கங்கள் 

சமூக-பொருளாதார ஆய்வின் சநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

❖ முன்பமாழியெ்ெட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஆய்வுெ் ெகுதியில் வாழும் 

மக்களின் சமூக-பொருளாதார நிடலடய ஆய்வு பசய்தல் 

❖ ஆய்வுெ் ெகுதியில் உள்ள மக்களின் வாழ்க்டகத் தரத்தில் திட்டத்தின் 

தாக்கதட்த மதிெ்பிடுதல் 
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❖ ஆய்வுெ் ெகுதியில் எடுக்கெ்ெட சவண்டிய சமூக சமம்ொட்டு 

நடவடிக்டககடள ெரிந்துடர பசய்தல் . 

3.6.2 டவணலயின் டெொக்கம் 

❖ இரண்டாம் நிடல ஆதாரங்களில் இருந்து அெ்ெகுதியின் சமூக-

பொருளாதார சூழடல ஆய்வு பசய்தல் 

❖ தரவு சசகரிெ்பு மற்றும் ெகுெ்ொய்வு 

❖ திட்ட தாக்கத்தின் கணிெ்பு 

❖ தணிெ்பு நடவடிக்டககள் 

3.6.3 மொவடட் விவரக்குறி ்பு 

2011 மக்கள் பதாடக கணக்பகடுெ்பின்ெடி, தமிழ்நாட்டின் மதுடர 

மாவட்டத்தில் பமாதத் மக்கள் பதாடக 3,038,252. இதில் 1,526,475 ஆண்கள் மற்றும் 

1,511,777 பெண்கள். 2011 இல் மதுடர மாவட்டத்தில் பமாதத்ம் 794,887 

குடும்ெங்கள் வசித்து வந்தன. மதுடர மாவட்டத்தின் சராசரி ொலின விகிதம் 

990. பமாதத் மக்கள் பதாடகயில் 2011 மக்கள் பதாடக கணக்பகடுெ்பின்ெடி, 

60.8% மக்கள் நகரெ்்புறங்களில் வாழ்கின்றனர,் 39.2% செர ் கிராமெ்புறங்களில் 

வாழ்கின்றனர.் நகரெ்்புறங்களில் சராசரி கல்வியறிவு விகிதம் 89.4% ஆகவும், 

கிராமெ்புறங்களில் 74.1% ஆகவும் உள்ளது. சமலும், மதுடர மாவட்டத்தில் 

நகரெ்்புறங்களில் ொலின விகிதம் 996 ஆகவும், கிராமெ்புறங்களில் 982 ஆகவும் 

உள்ளது. மதுடர மாவட்டத்தில் 0-6 வயதுக்குட்ெட்ட குழந்டதகளின் மக்கள் 

பதாடக 313978 ஆக உள்ளது, இது பமாதத் மக்கள் பதாடகயில் 10% ஆகும். 0-6 

வயதுக்குட்ெட்ட 162517 ஆண் குழந்டதகளும் 151461 பெண் குழந்டதகளும் 

உள்ளனர.் எனசவ, 2022 மக்கள்பதாடக கணக்பகடுெ்பின்ெடி, மதுடரயின் 

குழந்டத ொலின விகிதம் 932 ஆக உள்ளது, இது மதுடர மாவட்டத்தின் சராசரி 

ொலின விகிதத்டத (990) விடக் குடறவு. மதுடர மாவட்டத்தின் பமாதத் 

எழுத்தறிவு விகிதம் 83.45% ஆகும். மதுடர மாவட்டத்தில் ஆண்களின் 

கல்வியறிவு விகிதம் 80.17% ஆகவும், பெண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 69.43% 

ஆகவும் உள்ளது. 

3.6.4 ஆய்வு  குதியின் சமூக-ப ொருளொதொர ெிணல 

அய்யாெட்டி என்ெது தமிழ்நாட்டின் மதுடர மாவடட்ம் சமலூர ்

தாலுகாவில் பமாதத்ம் 1230 குடும்ெங்கள் வசிக்கும் ஒரு பெரிய கிராமம். 

அய்யாெட்டி கிராமத்தின் மக்கள் பதாடக 4934, இதில் 2470 ஆண்கள், 2464 



128 | P a g e  
 

பெண்கள், 2011 மக்கள் பதாடக கணக்பகடுெ்பின்ெடி. அய்யாெட்டி கிராமத்தில் 

0-6 வயதுடடய குழந்டதகளின் மக்கள் பதாடக 579 ஆகும், இது கிராமத்தின் 

பமாதத் மக்கள் பதாடகயில் 11.73% ஆகும். அய்யாெட்டி கிராமத்தின் சராசரி 

ொலின விகிதம் 998 ஆகும், இது தமிழ்நாட்டின் மாநில சராசரியான 996 ஐ விட 

அதிகமாக உள்ளது. மக்கள் பதாடக கணக்பகடுெ்பின்ெடி அய்யாெட்டியின் 

குழந்டத ொலின விகிதம் 969 ஆகும், இது தமிழ்நாட்டின் சராசரியான 943 ஐ விட 

அதிகம். தமிழ்நாட்டுடன் ஒெ்பிடும்சொது அய்யாெட்டி கிராமம் கல்வியறிவு 

விகிதம் குடறவாக உள்ளது. 2011 ஆம் ஆண்டில், அய்யாெட்டி கிராமத்தின் 

கல்வியறிவு விகிதம் 68.08% ஆக இருந்தது, இது தமிழ்நாட்டின் 80.09% ஆக 

இருந்தது. அய்யாெட்டியில் ஆண்களின் கல்வியறிவு 81.85% ஆகவும், 

பெண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 54.34% ஆகவும் உள்ளது. இந்திய 

அரசியலடமெ்பு மற்றும் ெஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தின்ெடி, அய்யாெட்டி கிராமம் 

கிராமத்தின் பிரதிநிதியாக சதரந்்பதடுக்கெ்ெட்ட சரெ்ஞ்சால் (கிராமத ்

தடலவர)் நிரவ்கிக்கெ்ெடுகிறது. எங்கள் இடணயதளத்தில், அய்யாெட்டி 

கிராமத்தில் உள்ள ெள்ளிகள் மற்றும் மருத்துவமடன ெற்றிய தகவல்கள் 

இல்டல 

அட்டவணை 3.35 அய்யொ ட்டி கிரொம மக்கள் பதொணக உை்ணமகள் 

குடும்ெங்களின் எண்ணிக்டக 1,230 

மக்கள் பதாடக 4,934 

ஆண் மக்கள் பதாடக 2,470 

பெண் மக்கள் பதாடக 2,464 

குழந்டதகள் மக்கள் பதாடக 579 

ொலின விகிதம் 996 

எழுத்தறிவு 80.09% 

ஆண் எழுதத்றிவு 81.85% 

பெண் எழுத்தறிவு 54.34% 

ெட்டியலிடெ்ெட்ட ெழங்குடியினர ்(ST)% 0 

ெட்டியல் சாதி (SC)% 356 

    ஆதாரம்: https://www.census2011.co.in/data/village/635497-kuppam-tamil-

nadu.html 

அட்டவணை 3.36 அய்யொ ட்டி கிரொமத்தின் மக்கள் பதொணக 

பமாத்த மக்கள் பதாடக ஆண் மக்கள் பதாடக பெண் மக்கள் பதாடக 

7,120 3,587 3,533 

ஆதாரம்: https://villageinfo.in/tamil-nadu/karur/aravakurichi/kuppam.html  

3.6.4.1 அய்யொ ட்டி கிரொமத்தின் கல்வியறிவு 

https://www.census2011.co.in/data/village/635497-kuppam-tamil-nadu.html
https://www.census2011.co.in/data/village/635497-kuppam-tamil-nadu.html
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2022 மக்கள் பதாடக கணக்பகடுெ்பின்ெடி, அய்யாெட்டியின் கல்வியறிவு 

விகிதம் 68.1% ஆகும். எனசவ, மதுடர மாவட்டத்தின் 74.8% கல்வியறிவு 

விகிதத்துடன் ஒெ்பிடும்சொது அய்யாெட்டி கிராமம் குடறந்த கல்வியறிவு 

விகிததட்தக் பகாண்டுள்ளது. ஆண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 81.85% மற்றும் 

பெண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 54.34% ஆகும். 

3.6.4.2 அய்யொ ட்டி கிரொமத்தின் பதொழிலொளியின் விவரம் 

அய்யாெட்டி கிராமத்தில் பமாத்த மக்கள் பதாடகயில் 2,652 செர ்

ெணி நடவடிக்டககளில் ஈடுெடட்ுள்ளனர.் 98% பதாழிலாளரக்ள் தங்கள் 

சவடலடய முக்கிய சவடல (சவடலவாய்ெ்பு அல்லது 6 மாதங்களுக்கு 

சமல் சம்ொதித்தல்) என்று விவரிக்கிறாரக்ள், அசத சநரத்தில் 2% செர ் 6 

மாதங்களுக்கும் குடறவான வாழ்வாதாரத்டத வழங்கும் விளிம்பு 

நடவடிக்டககளில் ஈடுெடட்ுள்ளனர.் பிரதான சவடலயில் ஈடுெடட்ுள்ள  

அட்டவணை 3.37 அய்யொ ட்டி கிரொமத்திற்கொன  ைிபுரியும் 

மக்கள்பதொணக தரவு 

விவரங்கள் பமொத்தம் ஆை் ப ை் 

முக்கிய பதாழிலாளரக்ள்           2599 1499 1,100 

உழவரக்ள் 269 154 115 

விளிம்புநிடல பதாழிலாளரக்ள்            53 27 26 

ஆதாரம்:https://www.census2011.co.in/data/village/635015-kavandampalayam-tamil-

nadu.html 
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அட்டவணை 3.38 ஆய்வு  குதியின் மக்கள் பதொணக மற்றும் கல்வியறிவு தரவு 
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அய்யா

ெட்டி 
1230 4934 2470 2464 579 294 285 356 170 186 0 0 0 2965 1781 1184 

பசாக்க

லிங்கபு

ரம் 

1934 7887 3963 3924 909 459 450 744 356 388 0 0 0 5391 3090 2301 

பசாக்க

ம்ெட்டி 
743 2789 1325 1464 292 146 146 286 138 148 0 0 0 1684 940 744 
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கருங்

காலக்

குடி 

1708 6842 3475 3367 738 407 331 995 504 491 0 0 0 4748 2614 2134 

பகாட்

டாம்ெ

ட்டி 

1375 5406 2716 2690 531 275 256 
116

4 
608 556 1 0 1 3959 2229 1730 

குன்

னாரம்

ெட்டி 

803 3163 1575 1588 356 182 174 558 285 273 0 0 0 1961 1136 825 

மணெ்

ெசச்ச

ரி 

1438 5441 2716 2725 578 311 267 611 322 289 0 0 0 3557 2073 1484 

ொண்ட

ங்குடி 
255 948 459 489 105 52 53 240 119 121 0 0 0 678 381 297 

சுக்கம்

ெட்டி 
301 1107 557 550 105 48 57 36 18 18 0 0 0 701 396 305 

தரக்கு

டி 
96 349 171 178 33 15 18 160 80 80 0 0 0 244 135 109 

திருசச்ு

டன 
456 1837 946 891 209 105 104 127 70 57 0 0 0 1147 687 460 
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வஞ்சிந

கரம் 
1216 4824 2422 2402 541 295 246 665 340 325 0 0 0 3063 1754 1309 

ஆதாரம்: https://www.census2011.co.in/data/village/635015- kavandampalayam -tamil-nadu.html 

அட்டவணை 3.39 கல்வி வசதிகள் & ெீர் & வடிகொல் வசதிகள் ஆய்வு ்  குதியின் தரவு 
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ொ
த
ொ
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ொ
டி

 

ண
ம
ய
ம்

 (
ெ
ிண
ல

 

டி
வி
யு
ட
ன்

/இ
ல்
ல
ொ
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பகாட்டாம்ெ

ட்டி 
1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

பசாக்கம்ெட்

டி 
1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

மணெ்ெசச்ச

ரி 
1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

தரக்குடி 2 2 0 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 

ொண்டங்கு

டி 
1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

https://www.census2011.co.in/data/village/635015-%20kavandampalayam%20-tamil-nadu.html
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பசாக்கலிங்

கபுரம் 
1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

அயன்ொண்

டங்குடி 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

அய்யாெட்டி 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 

குன்னாரம்ெ

ட்டி 
1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

திருசச்ுடன 1 2 0 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 

கருங்காலக்

குடி 
1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

சுக்கம்ெட்டி 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

வஞ்சிநகரம் 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

ஆதாரம்: www.censusindia.gov.in - இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மக்கள் பதாடக கணக்பகடுெ்பு – 2011 

 

சுருக்கங்கள்: PO - தொல் அலுவலகம்; MP - பமாடெல் சொன் கவசரஜ்; RS - ரயில் நிடலயம்; GR - கிராவல் சராடுகள்; SPO - 

துடண தொல் அலுவலகம்; IC / CSC - இன்டரப்நட் கஃசெ/பொது சசடவ டமயம்; NH - சதசிய பநடுஞ்சாடலகள்; NWR - 

நீரவ்ழிகள் நதிக்கு பசல்லவும்; PTO - தொல் மற்றும் தந்தி அலுவலகம்; PCF - தனியார ் கூரியர ் வசதி; SH - மாநில 

பநடுஞ்சாடலகள்; FP - கால் ொடத; T- பதாடலசெசி (சலண்ட்டலன்); BS - பொது செருந்து சசடவ; MDR - முக்கிய மாவடட் 

சாடல; PCO - பொது அடழெ்பு அலுவலகம் / பமாடெல்; PBS - தனியார ் செருந்து சசடவ; BTR - பிளாக் டாெ்ட் (புக்கா 

சாடலகள்). குறிெ்பு: 1 - கிராமத்திற்குள் கிடடக்கும் 2 – கிடடக்கவில்டல. 
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அட்டவணை 3.40 ஆய்வு ்  குதியில்  ைியொளரின் சுயவிவரம் 
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ொ
ண
க

 

F
e
m

a
le

 

 

மு
க்
கி
ய

 

வி
வ
ச
ொ
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1526 

 

1126 

 

2599 

 

1499 

 

1100 

 

269 

 

1793 

 

504 

 

2282 

 

 3630 

 

2318 

 

1312 

 

2872 

 

1920 

 

952 

 

352 

 

1166 

 

1270 

 

4257 

 

பசாக்க

லிங்கபுர

ம் 

1610 

 

807 

 

803 

 

1383 

 

775 

 

608 

 

394 

 

564 

 

382 

 

1179 

 

 2957 

 

2005 

 

952 

 

2848 

 

1941 

 

907 

 

332 

 

1527 

 

979 

 

3885 

 

பசாக்க

ம்ெட்டி 

2339 

 

1559 

 

780 

 

1964 

 

1346 

 

618 

 

429 

 

598 

 

697 

 

3067 

 

 59564 

 

34527 

 

25037 

 

46449 

 

28367 

 

18082 

 

8907 

 

25547 

 

10682 

 

54775 

 

கருங்கா

லக்குடி 

1709 

 

935 

 

774 

 

850 

 

606 

 

244 

 

220 

 

365 

 

234 

 

1454 

 

 2743 

 

1626 

 

1117 

 

1852 

 

1185 

 

667 

 

760 

 

610 

 

453 

 

2698 

 

பகாட்

டாம்ெட்

டி 

490 

 

274 

 

216 

 

241 

 

153 

 

88 

 

23 

 

22 

 

193 

 

458 

 

 675 

 

377 

 

298 

 

585 

 

371 

 

214 

 

146 

 

334 

 

101 

 

432 

 

பகாட்

டாம்ெட்

டி 

134 

 

111 

 

23 

 

111 

 

40 

 

58 

 

58 

 

215 

 

40 

 

215 

 

 1082 615 467 729 454 275 57 331 321 755 
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குன்னா

ரம்ெட்டி 

2234 

 

1462 

 

772 

 

1531 

 

1063 

 

468 

 

422 

 

642 

 

446 

 

2590 

 

 

அட்டவணை 3.41 ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள மற்ற வசதிகள் 
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பகாட்டாம்ெ

ட்டி 
2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 18 

பந

ல் 

ப
ச

ங்
க

ற்
க

ள்
 

பதன்னந்

சதாெ்பு 
0 420.16 

பசாக்கம்ெட்

டி 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 18 

பந

ல் 

ெடன 

ஓடல 

பொருட்க

ள் 

0 

  
1384.87 

மணெ்ெசச்ச

ரி 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 18 

பந

ல் 
 0 218.6 

அய்யாெட்டி 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0   0 613.18 

ொண்டங்கு

டி 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 12 

சத

ங்

கா

ய் 

 0 474.96 

பசாக்கலிங்

கபுரம் 
2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 15 

சத

ங்

கா

ய் 

ெடன 

ஓடல 

பொருட்க

ள் 

0 474.96 

பகாட்டாம்ெ

ட்டி 
               0 321.62 
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அய்யாெட்டி 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 20 

பந

ல் 
 0 388.9 

குன்னாரம்ெ

ட்டி 
2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 15 

சத

ங்

கா

ய் 

 

ெடன 

ஓடல 

பொருட்க

ள் 

0 713.3 

அய்யாெட்டி 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 18 

பந

ல் 
 0 395.64 

கருங்காலக்

குடி 
2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 18 

பந

ல் 
 0 589.12 

18. 

சுக்கம்ெட்டி 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 18 

பந

ல் 
 0 424.04 

வஞ்சிநகரம் 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 5 

பந

ல் 
 0 630.97 

சுருக்கங்கள்: ATM - தானியங்கி ெணம் பசலுத்தும் இயந்திரம்; PDS - பொது விநிசயாக அடமெ்பு (கடட); CB - வணிக வங்கி; 

RM - வழக்கமான சந்டத; COB - கூட்டுறவு வங்கி; AMS - விவசாய சந்டத சங்கம்; ACS - விவசாய கடன் சங்கங்கள்; NC - 

ஊட்டசச்த்து டமயங்கள்; SHG - சுய உதவிக் குழு; NC-AC - ஊட்டசச்த்து டமயங்கள் - அங்கன்வாடி டமயம்; DBRO - பிறெ்பு 

மற்றும் இறெ்பு ெதிவு அலுவலகம்; PS - ெவர ்செ்டள குறிெ்பு – 1 - கிராமத்திற்குள் கிடடக்கும்; 2 - கிடடக்கவில்டல  
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அட்டவணை 3.42 ஆய்வு ்  குதியில் தகவல் பதொடரப்ு மற்றும் ட ொக்குவரத்து வசதிகள் 
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1 அய்யாெட்டி 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

2 பசாக்கலிங்கபுரம் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

3 பசாக்கம்ெட்டி 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

4 கருங்காலக்குடி 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

5 பகாட்டாம்ெட்டி 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

6 குன்னாரம்ெட்டி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

7 மணெ்ெசச்சரி 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 

8 ொண்டங்குடி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

9 சுக்கம்ெட்டி 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

10 தரக்குடி 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

11 திருசச்ுடன 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

12 வஞ்சிநகரம் 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

13 பகாட்டாம்ெட்டி 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

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

சுருக்கங்கள்: PO - தொல் அலுவலகம்; MP - பமாடெல் சொன் கவசரஜ்; RS - ரயில் நிடலயம்; GR - கிராவல் சாடலகள்; SPO - 

துடண தொல் அலுவலகம்; IC / CSC - இன்டரப்நட் கஃசெ/பொது சசடவ டமயம்; NH - சதசிய பநடுஞ்சாடலகள்; NWR - 

நீரவ்ழிகள் நதிக்கு பசல்லவும்; PTO - தொல் மற்றும் தந்தி அலுவலகம்; PCF - தனியார ் கூரியர ் வசதி; SH - மாநில 

பநடுஞ்சாடலகள்; B - கால் ொடத; T - பதாடலசெசி (சலண்ட்டலன்); BS - பொது செருந்து சசடவ; MDR - முக்கிய மாவடட் 

சாடல; PCO - பொது அடழெ்பு அலுவலகம் / பமாடெல்; PBS - தனியார ் செருந்து சசடவ; BTR - பிளாக் டாெ்ட் (புக்கா 

சாடலகள்). குறிெ்பு: 1 - கிராமத்திற்குள் கிடடக்கும் 2 - கிடடக்கவில்டல.

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
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3. 5.6   ரிெ்துணர  

• கல்வி குறிதத் விழிெ்புணரட்வ மக்களுக்கு ஏற்ெடுத்தவும், சிறந்த 

வாழ்வாதாரம் பெறவும் விழிெ்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி நடத்த சவண்டும். 

• பதாழில் ெயிற்சித் திட்டம் மக்கடள சுயபதாழில் பசய்ய, குறிெ்ொக 

பெண்கள் மற்றும் சவடலயில்லாத இடளஞரக்ளுக்காக உருவாக்கெ்ெட 

சவண்டும். தகுதி மற்றும் திறன்களின் அடிெ்ெடடயில் உள்ளூர ் சமூகம் 

விரும்ெெ்ெடலாம். நீண்ட கால மற்றும் குறுகிய கால சவடல 

வாய்ெ்புகடள உருவாக்க சவண்டும். மக்கள் எளிதாகெ் பெறுவதற்கு 

சுகாதார டமயம் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் வசதி ஏற்ெடுத்தெ்ெட சவண்டும். 

ஆெத்துக்கடள உள்ளடக்கிய சிகிசட்சக்காக பதாடலதூர 

இடங்களுக்குச ் பசல்வடதத் தவிரக்்க, மகெ்செறு வசதிடய அந்த 

இடத்தில் ஏற்ெடுதத் சவண்டும். அதுமட்டுமல்லாமல், இெ்ெகுதிகள் 

ெல்சவறு சநாய்களால் ொதிக்கெ்ெடும் ெகுதிகளாக இருெ்ெதால், 

திட்டத்டதச ்சுற்றியுள்ள கிராம மக்களுக்கு சிறந்த சுகாதார வசதிகடள 

வழங்கும் வடகயில், நவீன வசதிகளுடன் கூடிய மருத்துவமடனடய 

முன்னுரிடம அடிெ்ெடடயில் டமயமான இடத்தில் திறக்க சவண்டும். 

• ஒரு பசயல் திட்டத்டத உருவாக்கும் சொது, ஒதுக்கெ்ெட்ட மற்றும் 

ொதிக்கெ்ெடக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் வரும் மக்கடளக் கண்டறிவது 

மிகவும் முக்கியம். எனசவ பசயல் திட்டங்கடள உருவாக்கும் சொது 

சிறெ்பு ஏற்ொடுகளுடன் இந்த குழுக்களுக்கு சிறெ்பு கவனம் பசலுத்த 

முடியும். 

3. 6.6  சுருக்கம் & முடிவு 

ஆய்வுெ் ெகுதியில் உள்ள சமூக-பொருளாதார ஆய்வு அதன் மக்கள் 

பதாடக, சராசரி குடும்ெ அளவு, எழுதத்றிவு விகிதம் மற்றும் ொலின விகிதம் 

சொன்றவற்டறெ் ெற்றிய பதளிவான ெடத்டத அளிக்கிறது. சமலும் மக்கள் 

பதாடகயில் ஒரு ெகுதியினர ் தங்கள் நாடள நடத்த நிரந்தர சவடலயின்றி 

அவதிெ்ெடுவதும் கண்டறியெ்ெட்டுள்ளது- இன்டறய வாழ்க்டக. நீண்ட கால 

அடிெ்ெடடயில் தங்களுடடய நிடலதத்ன்டமக்காக ஓரளவு வருமானம் ஈட்ட 

சவண்டும் என்ெசத அவரக்ளின் எதிரெ்ாரெ்்பு. 
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முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டம், அெ்ெகுதியில் உள்ள சவடல வாய்ெ்டெ 

சமம்ெடுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிடம சவடலகடள 

வழங்குவடத சநாக்கமாகக் பகாண்டது, சமலும் சமூக தரதட்த சமம்ெடுத்தும். 

3.7 ட ொக்குவரத்து அடரத்்தி 

பொருடக்ளின் சொக்குவரத்து வழியின் அடிெ்ெடடயில் நடத்தெ்ெட்ட 

சொக்குவரத்து கணக்பகடுெ்பில், சாதாரண கல் முக்கியமாக மதுடர-

திருசச்ிராெ்ெள்ளி சாடல (NH-45B) மற்றும் பகாட்டாம்ெட்டி-திருெ்ெத்தூர ் (SH) 

சாடலடய இடணக்கும் கிராம சாடல வழியாக அட்டவடண 3.42 சொக்குவரத்து 

அடரத்்தி அளவீடுகளில் காட்டெ்ெட்டுள்ளது. கனரக சமாட்டார ் வாகனங்கள், 

இலகுரக வாகனங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர வாகனங்கள் என மூன்று 

வடககளின் கீழ் வாகனங்கடள காட்சி கண்காணிெ்பு மற்றும் எண்ணுதல் மூலம் 

24 மணி சநரமும் பதாடரச்ச்ியாக பசய்யெ்ெட்டது. சாடலகளில் சொக்குவரத்து 

பநரிசல் அதிகமாக இருெ்ெதால், ஒவ்பவாரு நிடலயத்திலும் ஒசர சநரத்தில் 

இரண்டு திறடமயான நெரக்ள் நிறுத்தெ்ெட்டனர.் ஒவ்பவாரு ஷிெ்டிலும் ஒரு நெர ்

சொக்குவரதட்த கணக்கிடுவதற்கு இரு திடசகளிலும். ஒவ்பவாரு மணி 

சநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் ெதிவும் சமற்பகாள்ளெ்ெட்டன. 

சொக்குவரதட்த கணக்கிடுவதற்கான திடச. ஒவ்பவாரு மணி சநரத்தின் 

முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் ெதிவும் சமற்பகாள்ளெ்ெட்டன. 

அட்டவணை 3. 34  ட ொக்குவரத்து கைக்பகடு ்பு இடங்கள் 

ெிணலயக் 

குறியீடு 
சொணலயின் ப யர ்

தூரம் மற்றும் 

திணச 
சொணல வணக 

`TS1 
வஞ்சிெ்ெட்டி கிராம சாடல 15 மீ 

வடகிழக்கு 

கிராம சாடல  

(ஒற்டற ொடத) 

TS2 

மதுடர-திருசச்ிராெ்ெள்ளி 

சாடல (NH-45B) 

1.8 கிமீ 

வடசமற்கு 

மதுடர-

திருசச்ிராெ்ெள்ளி 

சாடல (NH-45B) 

TS3 
பகாட்டாம்ெட்டி-

திருெ்ெத்தூர ்(SH) 

1.8 கிமீ 

வடகிழக்கு 

பகாட்டாம்ெட்டி-

திருெ்ெத்தூர ்(SH) 

ஆதாரம்: GTMS FAE & TM மூலம் ஆன்-டசட் கண்காணிெ்பு 

அட்டவணை 3.44தற்ட ொதுள்ள ட ொக்குவரத்து அளவு 

நிடலயக் 

குறியீடு 

HMV LMV 
2/3 சக்கர 

வாகனங்கள் பமாதத் PCU 

No PCU No PCU No PCU 

TS1 50 150 10 10 72 36 196 

TS2 142 426 32 32 164 87 545 
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TS3 108 324 20 20 127 63 407 

ஆதாரம்: GTMS FAE & TM மூலம் ஆன்-டசட் கண்காணிெ்பு 

* PCU மாற்றும் காரணி: HMV (டிரக்குகள் மற்றும் செருந்து) = 3, LMV (கார,் ஜீெ் 

மற்றும் ஆட்சடா) = 1 மற்றும் 2/3 சக்கர வாகனங்கள் = 0.5 

அட்டவணை 3.45 சொதொரை கல் மைிடெர ட ொக்குவரத்து டதணவ 

ஒரு நாடளக்கு சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சொக்குவரத்து 

லாரிகளின் 

திறன் 

ஒரு நாடளக்கு 

ெயணங்களின் 

எண்ணிக்டக 

PCU இல் பதாகுதி 

15 டன்கள் 8 24 

     ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

அட்டவணை 3.46 ட ொக்குவரத்து பதொகுதியின் சுருக்கம் ஆதொரம்: 

தளத்தில் 

ொடத 

PCU இல் 

தற்சொதுள்

ள 

சொக்குவர

த்து அளவு 

திட்டத்தால் 

சொக்குவர

த்து 

பெருகும் 

பமாதத் 

சொக்குவர

த்து அளவு 

IRC - 1960 

வழிகாட்டுதல்களி

ன்ெடி PCU இல் 

மணிசநரத் திறன் 

கிராம சாடல 196 24 220 1200 

மதுடர-

திருசச்ிராெ்ெ

ள்ளி சாடல 

(NH-45 B) 

545 24 569 1500 

பகாட்டாம்ெட்

டி-

திருெ்ெத்தூர ்

(SH) 

407 24 431 1500 



141 | P a g e  
 

 

 டம் 3. 82  ட ொக்குவரத்து அடரத்்தி வணர டம் 

o இந்த திட்டங்களால் தற்சொதுள்ள சொக்குவரத்து பநரிசல் அதிகமாக 

இருக்காது 

o   IRC 1960 இன் ெடி தற்சொதுள்ள கிராம சாடல ஒரு மணி சநரதத்ில் 1,200 PCU 

ஐ டகயாள முடியும் மற்றும் முக்கிய மாவட்ட சாடல ஒரு மணி சநரத்தில் 

1500 PCU ஐ டகயாள முடியும், எனசவ இந்த முன்பமாழியெ்ெட்ட 

சொக்குவரத்து காரணமாக எந்த இடணெ்பும் இருக்காது. 

3.8 தளத்தின் குறி ்பிட்ட அம்சங்கள் 

        திட்டெ் ெகுதிக்குள் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், சதசிய பூங்கா மற்றும் 

பதால்பொருள் நிடனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்டல. திட்டெ் ெகுதிக்குள் 

ொதுகாக்கெ்ெட்ட மற்றும் ஒதுக்கெ்ெட்ட வனெ் ெகுதி எதுவும் இல்டல. எனசவ, 

வன நிலதட்த டகயகெ்ெடுத்துதல்/திருெ்புதல் சதடவயில்டல. 

முன்பமாழியெ்ெட்ட சுரங்க குத்தடகெ் ெகுதிடயச ் சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன் பதாடரெ்ான விவரங்கள், அதாவது 10 கிமீ சுற்றளவு மற்றும் 

அருகிலுள்ள நீரந்ிடலகள் அட்டவடண 3.46 இல் பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளன. 
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அட்டவணை 3. 47 ஆய்வு ்  குதியில் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உைர்திறன் 

வொய்ெ்த சூழலியல் அம்சங்களின் விவரங்கள் 

வ.எை் 

உைரத்ிறன் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கள் 

ப யர ்
குழுமத்திலிருெ்து 

 குதி தூரம் கி.மீ 

1 

சதசிய பூங்கா / 

வனவிலங்கு 

சரணாலயங்கள் 

இல்டல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

எதுவும் இல்டல 

இல்டல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

எதுவும் இல்டல 

2 காெ்புக்காடு 

வாழசச்சரிெ்ெட்டி 

ஆர.்எெ் 

5.4கிமீ வடசமற்கு 

பிரன்மடல ஆர.்எஃெ் 6.42கிமீ வடகிழக்கு 

களெ்பூர ்ஆர.்எஃெ் 7.1கிமீ வடகிழக்கு 

வடகாட்டுசச்சடி 

ஆர.்எெ் 

    8.2கிமீ 

வடகிழக்கு 

பநடுமடல ஆர.்எஃெ் 10.9 கிமீ             

கிழக்கு 

3 

ஏரிகள்/நீரத்்சதக்கங்கள்/ 

அடணகள் / ஓடடகள் / 

ஆறுகள் 

சிறிய குளம் 0.12கிமீ வடசமற்கு 

சிறிய குளம் பதற்சக 0.14 கிமீ 

குளம் 0.16கிமீ வடகிழக்கு 

ஏரி 0.83 கிமீ 

பதன்சமற்கு 

ஓடட 0.35 கிமீ வடசமற்கு 

ஓடட கிழக்கு 0.24 கிமீ 

ஓடட கிழக்கு 0.5 கிமீ 

கால்வாய் 0.71 பதன்சமற்கு 

4 

புலிகள் 

காெ்ெகம்/யாடனகள் 

காெ்ெகம்/ உயிரக்்சகாள 

காெ்ெகம் 

இல்டல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

எதுவும் இல்டல 

5 
கடுடமயான மாசுெட்ட 

ெகுதிகள் 

இல்டல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

எதுவும் இல்டல 

6 சதுெ்புநிலங்கள் 
இல்டல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

எதுவும் இல்டல 

7 மடலகள்/மடலகள் 
இல்டல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

எதுவும் இல்டல 

8 
அறிவிக்கெ்ெட்ட 

பதால்லியல் தளங்கள் 

அய்யாெட்டி பஜயின் 

ெடுக்டககள்  

 3.2 கிமீ 

பதன்சமற்கு 

9 

பதாழில்கள்/ 

அனல் மின் 

நிடலயங்கள் 

இல்டல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

எதுவும் இல்டல 

10 ொதுகாெ்பு நிறுவல் 
இல்டல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

எதுவும் இல்டல 

ஆதாரம்: சரச்வ ஆஃெ் இந்தியா சடாசொஷீட ்
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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 ், சூழல் நட்பு மசயல்பொட்கடை் 

ைை்மைடுப்பகைை் ைவிர வவறு எந்ை விருப்பை்கையு ் அனு திக்கொது. 

நிகலயொன வளரச்ச்ிகய உறுதிமசய்யு ் வககயில் சுற்றுசச்ூழலின் 

ச நிகலகய பரொ ரிக்கு ் வககயில் முகறகள் வைரந்்மைடுக்கப்பட 

வவண்டு ். 

சுரங்க நடவடிக்ககயுடன் சுற்றுசச்ூழகலை் ைக்ககவக்க, ைற்வபொதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிகலயில் ஆய்வுககள வ ற்மகொள்வது  ற்று ் பல்வவறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீைொன ைொக்கை்கை  திப்பிடுவது அவசிய ். 

நிகலயொன வளங்ககளப் பிரிை்மைடுப்பைற்கொன மபொருை்ை ொன 

வ லொண்க ை் திட்டங்ககள உருவொக்க இது உைவு ். 

இயற்பியல் சூழலின் ைொக்கங்ககளக் கணிக்க பல அறிவியல் நுட்பங்கள் 

 ற்று ் வழிமுகறகள் உள்ளன.  ொசுபொட்டின் மூலங்கள்  ற்று ் 

சுற்றுசச்ூழலின் பல்வவறு கூறுகளுக்கு இகடவய உள்ள கொரண-விகளவு 

உறவுககள அளவுவகொலொக விவரிக்க கணிை  ொதிரிகள் சிறந்ை கருவிகளொகு ். 

ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிகலக்கொன  ொதிரிகய அகடயொள ் கண்டு சரிபொரக்்க 

முடியொை சந்ைரப்்பங்களில், ைரக்்கரீதியொன பகுை்ைறிவு / ஆவலொசகன / 

எக்ஸ்ட்ரொவபொவலஷன் அடிப்பகடயில் கணிப்புகள் வந்துள்ளன. சுற்றுசச்ூழல் 

பொதிப்பு  திப்பீட்டில் பின்வரு ் அளவுருக்கள் முக்கியை்துவ ் வொய்ந்ைகவ 

 ற்று ் விரிவொக விவொதிக்கப்படுகின்றன: 

❖ நிலச ்சூழல் 

❖  ண் சூழல் 
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❖ நீர ்சூழல் 

❖ கொற்று சூழல் 

❖ இகரசச்ல் சூழல் 

❖ சமூக மபொருளொைொர சூழல் 

❖ உயிரியல் சூழல் 

திட்ட ைளை்தில் அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் நிகலயின் அடிப்பகடயில், 

பொதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் கொரணிகள் கண்டறியப்பட்டு, 

அளவிடப்பட்டு  திப்பீடு மசய்யப்படுகின்றன. 

4.1 நிலச ்சூழல் 

4.1.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ நில பயன்பொடு  ற்று ் நிலப்பரப்பில் நிரந்ைர அல்லது ைற்கொலிக 

 ொற்ற ். 

❖ சுரங்க குை்ைகக பகுதியின் நிலப்பரப்பில்  ொற்ற ் சுரங்கை்தின் 

ஆயுட்கொலை்தின் முடிவில்  ொறு ். 

❖ கனரக வொகனங்கள் மசல்வைொல் ஏற்படு ் தூசி  ற்று ் சை்ை ் 

கொரண ொக விவசொய நிலங்கள்  ற்று ்  க்கள் வசிக்கு ் இடங்களுக்கு 

ஏற்படு ் சிக்கல்கள். 

❖ குவொரிகளொல் க ய  ண்டலை்தின் அழகியல் சூழல் சீரழிவு. 

❖  கழக் கொலங்களில்  ண் அள்ளுவைொல், அருகில் உள்ள நீரந்ிகலகளில் 

 ண் அரிப்பு  ற்று ் வண்டல் படிவு. 

❖ மவளிப்படு ் வவகலப் பகுதியில் இருந்து கழுவுவைொல் நீர ்ஓட்டை்தின் 

வண்டல். 

4.1.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ சுரங்க மசயல்பொடு படிப்படியொக மைொகுதிகளில்  ட்டுப்படுை்ைப்படு ் 

 ற்று ் வைொண்டு ் இயந்திர ் படிப்படியொக வ ற்மகொள்ளப்படு ், 

வ லு ் பசுக  பகுதியின் கட்ட ் வொரியொன வ  ்பொடு வபொன்ற பிற 

குகறப்பு நடவடிக்கககளுடன், 

❖ குவொரிககளச ்சுற்றிலு ்  கழ நீர ்  வடிகொல்ககள அக ை்ைல்  ற்று ் 

 கழயின் வபொது நிலை்ைடி நீரொல் ஏற்படு ் அரிப்கபை் ைடுக்கவு ் 

 ற்று ் முன்ம ொழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்வவறு பயன்பொட்டிற்கொக 
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புயல் நீகர வசகரிக்கவு ் குகறந்ை உயரை்தில் ஆக்கப்பூரவ் ொன 

இடை்தில் ைடுப்பு அகண கட்டுைல். 

❖ பொதுகொப்பு வலயை்திற்குள் எல்கலயில் பசுக  பகுதி வ  ்பொடு. 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குவொரி வசமிக்கப்படு ் சிறிய அளவு ைண்ணீர ்

பசுக க்கு பயன்படுை்ைப்படு ். 

❖ பயன்படுை்ைப்படொை பகுதி, மவட்டப்பட்ட குவொரிகளின் வ ல் மபஞ்சுகள், 

பொதுகொப்புை் ைகட வபொன்றவற்றில் அடரை்்தியொன வைொட்ட ் 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ கருை்தியல் நிகலயில், குவொரியின் நில பயன்பொட்டு முகற பசுக   

பகுதி  ற்று ் ைற்கொலிக நீரை்்வைக்க ொக  ொற்றப்படு ். 

❖ அழகியல் அடிப்பகடயில், குவொரிகயச ் சுற்றியுள்ள இயற்கக 

ைொவரங்கள் ைக்ககவக்கப்படு ் (ஒரு இகடயகப் பகுதியில் அைொவது, 7.5 

மீ  ற்று ் 10மீ பொதுகொப்புை் ைகட  ற்று ் பிற பொதுகொப்பு 

வழங்கப்படுவது வபொன்றகவ) தூசி உமிழ்கவக் குகறக்க உைவு ். 

❖ கருை்தியல் நிகலயில் முகறயொன வவலிகள் அக க்கப்படு ், 

மபொது க்கள்  ற்று ் கொல்நகடகள் உள் நுகழவகைை் ைடுக்க 24  ணி 

வநரமு ் பொதுகொப்பு வபொடப்படு ். 

4.2 மண் சூழல் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி  ண் உருவொக்கை்தின் ம ல்லிய 

அடுக்கொல் மூடப்பட்டிருக்கு ்  ற்று ் சரொசரி ைடி ன் சு ொர ்1 மீ. கல்குவொரி 

பணியின் வபொது  ண் அகற்றப்பட்டு பொதுகொப்பு பகுதியில் பொதுகொக்கப்படு ். 

இவ்வொறு பொதுகொக்கப்படு ்  ண், கட்டு கட்டுைல்  ற்று ் கொடு வளரப்்பு 

பணிகளுக்கு பயன்படுை்ைப்படு ்.  ண்ணின் சூழலில் சுரங்கை்தின் ைொக்க ் 

 ற்று ் மபொதுவொன ைணிப்பு நடவடிக்கககள் பின்வரு ் பிரிவுகளில் 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

4.2.1 மண் சுற்றுசச்ூழலில் எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

சுரங்க நடவடிக்கககளொல் பின்வரு ் பொதிப்புகள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன: 

❖ பொதுகொப்பு ைொவர உகறககள அகற்றுைல் 
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❖ வ ற்பரப்பு அடுக்குககள விட குகறவொன ஊடுருவக்கூடிய அல்லது 

அதிக அரிக்கு ் ைன்க  மகொண்ட  ண்ணின் அடிவொனை்தின் 

மவளிப்பொடு 

❖  கழகய உறிஞ்சு ்  ண்ணின் திறன் குகறக்கப்பட்டது 

❖ மசறிவு  ற்று ் வவக ் கொரண ொக புயல்-நீர ் ஓட்டை்தில் அதிகரிைை் 

ஆற்றல் 

❖ ைொவரங்ககள நிறுவுவைற்குப் மபொருை்ை ற்ற நிலைை்டிப் மபொருடக்ளின் 

மவளிப்பொடு 

4.2.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ ஓடு ் திகசதிருப்பல் - குவொரி வவகல மசய்யு ் பகுதிகளுக்குள் 

வ ற்பரப்பு ஓட்டங்கள் நுகழவகைை் ைடுக்க திட்ட எல்கலகயச ்சுற்றி 

கொரல்ண்ட் வடிகொல்கள் கட்டப்பட்டு, ைொவரங்கள் நிகறந்ை இயற்கக 

வடிகொல் பொகைகளில் மவளிவயற்றப்படு ், அல்லது அரிப்புக்கு எதிரொக 

உறுதிப்படுைை்ப்பட்ட பகுதி முழுவது ் விநிவயொகிக்கப்படு ் ஓட்ட ். 

❖ வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியு ் பகுதிகளில் இருந்து மவளிவயறு ் நீர ்

வண்டல் குளங்ககள வநொக்கி அனுப்பப்படு ். இகவ வண்டகலப் 

பிடிக்கின்றன  ற்று ் குவொரி ைளை்தில் இருந்து ஓட்ட ் 

மவளிவயற்றப்படுவைற்கு முன்பு இகடநிறுை்ைப்பட்ட வண்டல் 

சுக ககளக் குகறக்கின்றன. வண்டல் குளங்கள் ஓடுைல், 

ைக்ககவக்கு ் வநர ்  ற்று ்  ண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பகடயில் வடிவக க்கப்பட வவண்டு ். விரு ்பிய முடிகவ 

அகடய மைொடரச்ச்ியொன வண்டல் குளங்ககள வழங்க வவண்டிய 

அவசிய ் இருக்கலொ ். 

❖ ைொவரங்ககளை் ைக்ககவை்ைல் - முடிந்ைவகர ைளை்தில் இருக்கு ் 

ைொவரங்ககளை் ைக்ககவக்கவு ் அல்லது மீண்டு ் நடவு மசய்யவு ். 

❖ கண்கொணிப்பு  ற்று ் பரொ ரிப்பு - வொரந்வைொறு ் கண்கொணிப்பு 

 ற்று ் தினசரி பரொ ரிை்ைல் அரிப்பு கட்டுப்பொட்டு அக ப்புககள 

 கழக்கொலை்தில் சிறப்பொகச ்மசயல்படு ். 
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4.3 நீர் சூழல் 

கிகடக்கக்கூடிய ைகவல்கள்  ற்று ் புவி இயற்பியல் ஆய்வுகளின் 

அடிப்பகடயில், திட்டப் பகுதி வ ொச ொன நிலைை்டி நீர ்திறன் மகொண்டைொகக் 

கருைப்படுகிறது என்று ஆய்வு முடிவு மசய்ைது. ைவிர, சுரங்கப் பகுதி 

கடின ொன கசச்ிை ொன பொகறககளக் மகொண்டுள்ளது, சுரங்கை்திற்குள் 

மபரிய நீர ் கசிவு எதிரப்ொரக்்கப்படவில்கல. எனவவ, முன்ம ொழியப்பட்ட 

ஆழ ் வகர குவொரி எடுப்பைொல், நிலைை்டி நீர ் நிகலகளில் அப்பகுதியில் 

எந்ைவிை ொன பொைக ொன ைொக்கமு ் ஏற்படொது. ஆய்வுப் பகுதியில் நிலை்ைடி 

நிலை்ைடி நீர ்கொலநிகல பொகற உருவொக்கை்தில்  ட்டுவ  ஆழ ற்ற ஆழை்தில் 

கட்டுப்படுைை்ப்படுகிறது. 

4.3.1 எதிர்பாரத்்த தாக்கம் 

நீர ்  ொசுபொட்டின் முக்கிய ஆைொரங்கள் மபொதுவொக சுரங்க ்  ற்று ் 

அைனுடன் மைொடரப்ுகடய மசயல்பொடுகளுடன் மைொடரப்ுகடயகவ: 

❖ வொகனங்ககள கழுவுவைொல் கழிவு நீகர உருவொக்குைல் 

❖ வ ற்பரப்பு மவளிப்பொடு அல்லது வவகல மசய்யு ் பகுதிகளிலிருந்து 

கழுவுைல் 

❖ வீடட்ு கழிவுநீர ்

❖ திட்டப் பகுதியில் வடிகொல் பொகையில் இகடயூறு 

❖ சுரங்க  குழி நீர ்மவளிவயற்ற ் 

❖ குை்ைகக பகுதியின் கீழ்பகுதியில் பருவ கழயின் வபொது வண்டல் 

சுக  அதிகரிப்பு 

❖ இது ஒரு சுரங்கை ் திட்ட ொக இருப்பைொல், மசயல்முகற கழிவுகள் 

இருக்கொது. இயந்திரங்ககள கழுவுவைொல் ஏற்படு ் கழிவுகள் 

எண்மணய்  ற்று ் கிரீஸ், இகடநிறுை்ைப்பட்ட திடப்மபொருடக்கள 

மவளிவயற்று ் 

❖ வைய்க்கி கவக்கு ்  மைொட்டியிலிருந்து மவளிவயறு ் கழிவுநீர ்நிலைை்டி 

நீர ் ட்டை்தில் ஊடுருவி அகை  ொசுபடுை்துகிறது 

❖ சுரங்க ் கொரண ொக வ ற்பரப்பு வடிகொல் பொதிக்கப்படலொ ் நீகர 

உறிஞ்சுவது நீர ்அட்டவகண குகறவைற்கு வழிவகுக்கு ் 

❖ முன்ம ொழியப்படட் திட்ட ் ைண்ணீர ்

விற்பகனயொளரக்ளிடமிருந்து 3.75 KLD ைண்ணீகரப் மபறுவைொல், 
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குை்ைககப் பகுதியில் சுருக்கக் கட்டக ப்புககள 

உருவொக்குவைன் மூல ் அது ைண்ணீகர எடுக்கொது. எனவவ, 

குை்ைகக பகுதிக்கு அடியில் உள்ள நீரந்ிகலககள இை்திட்ட ் 

குகறக்கொது. 

4.3.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ உை்வைச சுரங்க குை்ைகக பகுதியில்  கழ நீர ் வடிகொல் அக ப்பு 

 ற்று ் தீரவ்ு மைொட்டி கட்டப்படு ்.  கழ நீர ்  வடிகொல் மசட்டில்லிங் 

மைொட்டியுடன் இகணக்கப்படு ்  ற்று ் வண்டல் மைொட்டிகளில் 

வண்டல் சிக்கி, மைளிவொன நீர ்  ட்டுவ  இயற்கக வடிகொல்க்கு 

மவளிவயற்றப்படு ். 

❖ சுரங்கக் குழிகளில் இருந்து  கழநீர ்ச ்ப்பில் வசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 

மீ x 3 மீ பரப்பு நீரை்்வைக்கை் மைொட்டிக்கு ப ்ப் மசய்யப்பட்டு, 

இகடநிறுை்ைப்பட்ட திடப்மபொருள்கள் ஏவைனு ் இருந்ைொல் 

அகற்றப்படு ். இந்ை வசகரிக்கப்படு ் ைண்ணீர,் தூசிகய 

அடக்குவைற்கு ், தூசி உருவொகக்கூடிய இடங்களுக்கு ், பசுக  

 ண்டலை்கை வளரப்்பைற்கு ் நியொய ொன முகறயில் 

பயன்படுைை்ப்படு ். முன்ம ொழிபவர ் கழநீர ்வசகரிப்பு அக ப்பின் 

ஒரு பகுதியொக  கழநீகர வசகரிை்து நீதிை்துகறயில் பயன்படுை்துவொர.் 

❖ மபஞ்சுகள் உள் சரிவுகளுடன் வழங்கப்படு ்  ற்று ் வடிகொல்  ற்று ் 

கொல்வொய்களின் அக ப்பு மூல ்,  கழ நீர,் கட்டுப்பொடற்ற நீரின் 

இறக்கை்ைொல் எழு ் அரிப்பு  ற்று ் நீர ் வைக்கை்தின் விகளவுககள 

குகறக்க சுற்றியுள்ள வடிகொல்களில் இறங்க அனு திக்கப்படு ். 

❖ வசகரிக்கப்படு ் நீர,் புயலின் வபொது தூசிகய அடக்குவைற்கு ், 

சுரங்கங்களுக்குள் பசுக  பகுதி வ  ்பொட்டிற்கு ் மீண்டு ் 

பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖ எண்மணய்கள்  ற்று ் கிரீஸ்ககள அகற்ற இகட றிக்கு ் 

மபொறிகள்/எண்மணய் பிரிப்பொன்கள் நிறுவப்படு ். டிப்பர ்வொஷ்-டவுன் 

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

பிரிப்பொன்கள் வழியொக அனுப்பப்படு ். 

❖  கழக்கொலங்களில் இகடநிறுை்ைப்பட்ட திடப்மபொருடக்கள 

நிகலநிறுை்துவைற்கு உைவ, மிைக்கு ் அல்லது உகறைல் முகவரக்ள் 

பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖ குவொரி குழி நீர ்  ற்று ் அருகிலுள்ள கிரொ ங்களின் நிலை்ைடி நீர ்

ஆகியவற்றின் நிலை்ைடி நீரின் ைர ் குறிை்து அவ்வப்வபொது (6 

 ொைங்களுக்கு ஒருமுகற) ஆய்வு நடை்ைப்படு ். 

❖ ML இல் வழங்கப்படு ் ைள அலுவலக ்  ற்று ் சிறுநீர ்கழிப்பகறகள் / 

கழிப்பகறகளில் இருந்து வீட்டு கழிவுநீர ் மசப்டிக் வடங்கில் 

மவளிவயற்றப்படுகிறது, அகைை் மைொடரந்்து ஊறகவக்கு ் குழிகள். 

❖ சுரங்கை்தில் இருந்து மவளிவயறு ் கழிவு நீர,் தூசிகய அடக்குவைற்கு ், 

 ரங்ககள வளரப்்பைற்கு ் பயன்படுை்துவைற்கு முன், மைொட்டிகளில் 

சுை்திகரிக்கப்படு ். 

❖ பருவ கழக்கு முன்னு ் பின்னு ்  ண் அகற்று ் பணி 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ திறந்ைமவளி கிணறு, ஆழ்துகள கிணறுகள்  ற்று ் வ ற்பரப்பு நீர ்

ஆகியவற்றில் உள்ள நீரின் ைரைக்ை (6  ொைங்களுக்கு ஒருமுகற) 

மைொடரந்்து கண்கொணிை்ைல்  ற்று ் பகுப்பொய்வு மசய்ைல். 

4.4 காற்று சூழல் 

திறந்ைமவளி சுரங்கை்ைொல் கொற்றில் பரவு ் துகள்கள் முக்கிய கொற்று 

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

வைொண்டு ் இயந்திர ், ஏற்றுைல்  ற்று ் வபொக்குவரை்து மூல ் 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 
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4.4.1 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் இருந்து எதிர்பாரக்்கப்படும் 

தாக்கம் 

❖ வைொண்டு ் இயந்திர ் துகளயிடுைல், மவடிை்ைல்  ற்று ் மபொருடக்ளின் 

வபொக்குவரை்து, குறிப்பிட்ட மபொருள் (PM), சல்பர ்கட ஆக்கசடு வபொன்ற 

வொயுக்கள், வொகன மவளிவயற்றை்திலிருந்து கநடர்ஜன் ஆக்கசடுகள் 

வபொன்ற பல்வவறு நிகலகளில் சுரங்கை்தின் வபொது முக்கிய கொற்று 

 ொசுபொடுகள் உள்ளன. 

❖ மவடிமபொருளின் முழுக யற்ற மவடிப்பினொல் ஏற்படு ் நசச்ு 

வொயுக்கள் சில வநரங்களில் கொற்கற  ொசுபடுை்ைலொ ். 

❖ சுரங்க நடவடிக்கககளில் இருந்து மவளிவயறு ் பறக்கு ் தூசி, 

சிகைவுறு ் தூசிக்கு வநரடியொக மவளிப்படு ் சுரங்கை் 

மைொழிலொளரக்ள் மீது விகளகவ ஏற்படுை்ைக்கூடு ். 

❖ அவை வநரை்தில், கொற்றில் பரவு ் தூசி நீண்ட தூர ் பயணிை்து சுரங்க 

குை்ைகக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிரொ ங்களில் குடிவயறலொ ். 

4.4.2 உமிழ்வு மதிப்பீடு  

ச ௌல்யா மற்றும் பலர,் 2001 உருவாக்கிய ச ாடரப்ுடடய அனுபவ 

சூ ்திரங்கடைப் பயன்படு ்தி சவவ்வவறு சுரங்க நடவடிக்டககைின் 

விடைவாக உமிழ்வு மதிப்பிடப்படுகிறது. SPM, SO2 மற்றும் NOX உமிழ்வு 

மதிப்பீட்டிற்குப் பயன்படு ் ப்படும்  மன்பாடுகை் அட்டவடை 4.1 இல் 

சகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 

அட்டவணை 4.1 ஒட்டும ொத்த சுரங்கத்திலிருந்து உமிழ்வு 

விகிதத்திற்கொன அனுபவ சூத்திர ் 

  ொசுபடுத்து ் மூல 

வணக 

அனுபவச ்

ச ன்பொடு 

அளவுருக்கள் 

சமா  ் 

சுரங்கம் 

SPM பகுதி E=[u0.4a0.2{9.7+ 

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

u = காற்றின் 

வவகம்(m/s); p = 

கனிம உற்ப ்தி 

(Mt/yr); b = அதிக 

சுடம 

டகயாளு ல் 

(Mm3/yr); a = 

கு ் டக 
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பகுதி(கிமீ2); E = 

உமிழ்வு 

விகி ம்(g/s). 

சமா  ் 

சுரங்கம் 

SO2 பகுதி E=a0.14{u/(1.83+0.93u)} 

[{p/(0.48+0.57p)} 

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

u = காற்றின் 

வவகம்(m/s); p = 

கனிம உற்ப ்தி 

(Mt/yr); b = அதிக 

சுடம 

டகயாளு ல் 

(Mm3/yr); a = 

கு ் டக 

பகுதி(கிமீ2); E = 

உமிழ்வு 

விகி ம்(g/s). 

சமா  ் 

சுரங்கம் 

NOX பகுதி E=a0.25{u/(4.3+32.5u)} 

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

u = காற்றின் 

வவகம்(m/s); p = 

கனிம உற்ப ்தி 

(Mt/yr); b= அதிக 

சுடம 

டகயாளு ல் 

(Mm3/yr); a = 

கு ் டக 

பகுதி(கிமீ2); E = 

உமிழ்வு 

விகி ம்(g/s). 

 

அனுபவ சூ ்திர ட் ப் பயன்படு த்ி இவ்வாறு கைக்கிடப்படும் 

உமிழ்வு விகி ம் AERMOD மாடலிங்கில் உை்ைடீுகைில் ஒன்றாகப் 

பயன்படு  ்ப்படுகிறது. ஒட்டுசமா  ் சுரங்க ்திற்கான SPM உமிழ்வு 

கைக்கீடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககடைக் கரு ்தில் 

சகாை்ைா  ால்,  ரியான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககை் பின்பற்றப்படுவட  

மனதில் டவ ்து PM10 இன் வழி ்வ ான்றலுக்கு SPM மதிப்பில் மூன்றில் ஒரு 

பங்கு எடுக்கப்படுகிறது. PM10 உமிழ்வு விகி ம் SPM உமிழ்வில் 52% ஆகும் 

பின்னைியில் SPM மதிப்பீட்டில் இருந்து சபறப்பட்டது என்பட க் கவன ்தில் 

சகாை்ை வவை்டும். PM10, SO2 மற்றும் NOX உமிழ்வு முடிவுகை் அட்டவடை 4.2 

இல் சகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 
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அட்டவணை 4.2  திப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகித ் 

மசயல்பொடு  ொசுபடுத்தி 
கைக்கிடப்பட்ட 

 திப்பு (g/s) 

மீ 2 இல் 

குத்தணக 

பகுதி 

கைக்கிடப்பட்ட 

 திப்பு (g/s/m2) 

சமா  ் 

சுரங்கம் 
PM10 0.00641878 

7400 
8.67403E-07 

சமா  ் 

சுரங்கம் 
PM2.5 0.00541973 

7400 
7.32396E-07 

சமா  ் 

சுரங்கம் 
SOx 0.00388275 

7400 
5.24696E-07 

சமா  ் 

சுரங்கம் 
NOX 0.00383576 

7400 
5.18346E-07 

4.4.2.1 கணக்கீடு மற்றும் மாதிரி விவரங்களின் கட்டண ப்பு 

வ ற்கூறிய உள்ளடீுககளப் பயன்படுை்துவைன் மூல ், குவொரி 

நடவடிக்கககளின் கொரண ொக ைகர  ட்ட மசறிவுகள் (GLC) சுற்றுப்புற 

கொற்றின் ைர ்  ற்று ் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படு ் ைொக்கை்தின் அதிகரிப்பு 

மசறிவு ஆகியவற்கற அறிய  திப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்பிகளின் மீது கொற்று 

 ொசுபடுை்திகளின் விகளவு  ொசுபடுை்திகளின் மசறிவு  ற்று ் 

வளி ண்டலை்தில் அவற்றின் பரவல் ஆகியவற்றொல் பொதிக்கப்படுகிறது.  

கொற்றின் ைர  ொதிரியொக்க ் என்பது கொற்று  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு 

நடவடிக்கககளின் முன்னறிவிப்பு, திட்டமிடல்  ற்று ்  திப்பீடு 

மசய்வைற்கொன ஒரு முக்கிய ொன கருவியொகு ், வ லு ்  ொசுக் 

கட்டுப்பொட்டுை் வைகவககள ஒழுங்குபடுை்து ் ைரநிகலககளப் பூரை்்தி 

மசய்வைற்கு ்  ற்று ் குவொரி நடவடிக்கககளொல் ஏற்படு ் பொதிப்கபக் 

குகறப்பைற்கொன ைணிப்பு நடவடிக்ககககளப் பயன்படுை்துவைற்கு ் ஆகு ். 

சஸ்மபண்டட் பொரட்்டிகுவலட் வ ட்டர ் (SPM) குவொரி நடவடிக்கககளின் வபொது 

ஏற்படு ் முக்கிய  ொசுபொடு ஆகு ். வபொக்குவரை்தின் வபொது வைொண்டு ் 

இயந்திர ், துகளயிடுைல், மவடிை்ைல், ஏற்றுைல்  ற்று ் வொகனங்களின் 

இயக்க ்  ற்று ் கொற்றின் வவக ், கொற்றின் திகச, மவப்பநிகல, 

 கழப்மபொழிவு, ஈரப்பை ்  ற்று ் வ க மூட்ட ் வபொன்ற வொனிகல 

அளவுருக்கள் ஆகியவற்றின் ைொக்கங்கள் கணிப்பில் அடங்கு ். 

திட்டை் ைளைக்ைச ்சுற்றி 10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள பல்வவறு இடங்களில் 

உள்ள ஒவ்மவொரு ஏற்பியிலு ் சுற்றுப்புறக் கொற்றுச ் சூழலில் ஏற்படு ் 
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ைொக்கைக்ையு ், திட்ட ைளை்தில் அதிகபட்ச ொக அதிகரிக்கு ் GLCஐயு ் 

கணிக்க இந்ை  ொதிரி பயன்படுைை்ப்பட்டது. புள்ளிவிவரங்கள் 4.1- 4.4 இல் 

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

அதிகபட்ச மசறிவுககளயு ், குகறந்ை  ற்று ் மிை ொன கொற்றின் வவக ் 

கொரண ொக முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள பறக்கு ் 

தூசிகயயு ் கொட்டுகிறது. 

4.4.2.2 அதிகரிக்கும் பசறிவு மாடலிங் 

கொற்றில் பரவு ் துகள்களொன PM10  ற்று ் PM2.5 ஆகியகவ குவொரிகள், 

வபொக்குவரை்து  ற்று ் மவளிப்படு ் பகுதிகளின் கொற்று அரிப்பு  ற்று ் 

வைொண்டு ் இயந்திர ்  ற்று ் ஏற்றுைல் கருவிகள்  ற்று ் வொகனங்கள் 

ஓட்டுவைொல் சல்பர ்கட ஆக்கசடு (SO2)  ற்று ் கநட்ரஜன் ஆக்கசடுகள் (NOx) 

மவளிவயற்றப்படுகின்றன. சுரங்கச ் மசயல்பொட்டினொல் ஏற்படு ் 

குறிப்பிடை்ைக்க கொற்று  ொசுபொடுகள், திட்டப் பகுதியிலு ் அகைச ்சுற்றியுள்ள 

சுற்றுப்புற கொற்றுச ்சூழலிலு ் வ ொச ொன ைொக்கை்கை ஏற்படுை்து ். 

திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் உள்ள குவொரி 

நடவடிக்கககளொல் எதிரப்ொரக்்கப்படு ் அதிகரிக்கு ் மசறிவு  ற்று ் 

உமிழ்வுகளின் நிகர அதிகரிப்பு, AERMOD ம ன்மபொருகளப் பயன்படுைத்ி 

திறந்ை குவொரி மூல  ொதிரியொக்க ் மூல ் கணிக்கப்படுகிறது  ற்று ் 

முன்ம ொழியப்பட்ட ைளை்தில் கண்கொணிக்கப்பட்ட அடிப்பகட வரி 

ைரவுகளில் கொற்று  ொசுபடுை்திகளின் அதிகரிப்பு  திப்புகள் வசரக்்கப்பட்டன. 

அட்டவகணகள் 4.3 - 4.6 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி  ொசுபடுைத்ிகளின் ம ொைை் 

GLC.  
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படம் 4.1 PM2.5 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்படட்து 
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படம் 4. 2 PM10 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்படட்து 
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படம் 4.3 SO2 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்படட்து 
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படம் 4.4 NOX இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்படட்து. 
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4.4.2.3 மாதிரி முடிவுகள் 

 PM10, PM2.5, SO2 & NOX இன் பிந்கைய திட்ட முடிவு மசறிவுகள் கீவழ 

கொட்டப்பட்டுள்ள அட்டவகணயில் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அட்டவகண 4.3 PM10 இன் அதிகரிப்பு & விகளவு GLC 

நி

கல

ய 

ஐடி 

கமயப் 

பகுதிக்

கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

திகசயில் PM2.5 பசறிவுகள்(µg/m3) காற்றி

ன் தரத் 

தரத்துட

ன் 

ஒப்பிடு

தல் 

(60 

μg/m3) 

மாற்றத்தி

ன் அளவு 

(%) 

முக்கியத்து

வம் 

அடிப்ப

கட 

கணிக்கப்ப

ட்டது 

பமாத்

தம் 

AAQ1 0.1 -- 24.85 4.06 28.91 

ை
ர
ை
்தி
ற்
கு

 கீ
வ
ழ

 
 

16.34 

கு
றி
ப்
பி
ட
ை
்ை
க்
க
து

 அ
ல்
ல

 AAQ2 0.95 வ ற்கு 23.77 0.5 24.27 2.10 

AAQ3 3.0 வ ற்கு 24.29 0.1 24.39 0.41 

AAQ4 4.02 வ ற்கு 27.29 0 27.29 0.00 

AAQ5 4.66 
மைன்கி

ழக்கு 
24.41 0.1 24.51 0.41 

AAQ6 3.96 
வடவ ற்

கு 
22.42 0.5 22.92 2.23 

AAQ7 2.14 
வடவ ற்

கு 
23.83 0.5 24.33 2.10 

AAQ8 3.55 
வடவ ற்

கு 
24.74 0 24.74 0.00 

AAQ9 0.25 வடக்கு 25.51 4.06 29.57 15.92 

 

அட்டவணை 4.4 PM2.5 இன் அதிகரிப்பு  ற்று ் விணளவு GLC 

நி

ணல

ய 

ஐடி 

ண யப் 

பகுதிக்

கொன 

தூர ் 

(கிமீ) 

திணசயில் 

PM10 மசறிவுகள்(µg/m3) கொற்றி

ன் தரத் 

தரத்துட

ன் 

ஒப்பிடு

தல் 

(100 

μg/m3) 

 ொற்றத்தி

ன் அளவு 

(%) 

முக்கியத்து

வ ் 

அடிப்ப

ணட 

கைிக்கப்ப

ட்டது 

ம ொத்

த ் 

AAQ1 0.1 -- 38.57 6.42 44.99 

 
ர
 
்தி
ற்
கு
 கீ
வ
ழ

 

16.65 

கு
றி
ப்
பி
ட
 
் 
க்
க
து
 அ
ல்
ல

 AAQ2 0.95 வமற்கு 36.37 0.5 36.87 1.37 

AAQ3 3.0 வமற்கு 36.40 0.5 36.9 1.37 

AAQ4 4.02 வமற்கு 35.20 0 35.2 0.00 

AAQ5 4.66 
ச ன்கி

ழக்கு 
34.86 0.5 35.36 1.43 

AAQ6 3.96 
வடவமற்

கு 
35.00 0.5 35.5 1.43 

AAQ7 2.14 
வடகிழ

க்கு 
35.60 0 35.6 0.00 

AAQ8 3.55 
வடகிழ

க்கு 
37.01 0.5 37.51 1.35 

AAQ8 0.25 வடக்கு 37.85 6.42 44.27 16.96 
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அட்டவணை 4.5 SO2 இன் இன்கிரிம ன்டல் & ரிசல்டன்ட் GLC 

நி

ணல

ய 

ஐடி 

ண யப் 

பகுதிக்

கொன 

தூர ் 

(கிமீ) 

திணசயில் 

SO2 மசறிவுகள் 

(µg/m3) 

கொற்றி

ன் தரத் 

தரத்துட

ன் 

ஒப்பிடு

தல் 

(100 

μg/m3) 

 ொற்றத்தி

ன் அளவு 

(%) 

முக்கியத்து

வ ் 

அடிப்ப

ணட 

கைிக்கப்ப

ட்டது 

ம ொத்

த ் 

AAQ1 0.1 -- 6.14 3.88 10.02 

 
ர
 
்தி
ற்
கு
 கீ
வ
ழ

 

63.19 

கு
றி
ப்
பி
ட
 
் 
க்
க
து
 அ
ல்
ல

 

AAQ2 0.95 வமற்கு 5.43 0.5 5.93 9.21 

AAQ3 3.0 வமற்கு 5.89 0.1 5.99 1.70 

AAQ4 4.02 வமற்கு 6.56 0 6.56 0.00 

AAQ5 4.66 
ச ன்கி

ழக்கு 
5.43 0.1 5.53 1.84 

AAQ6 3.96 
வடவமற்

கு 
5.56 0.5 6.06 8.99 

AAQ7 2.14 
வடகிழ

க்கு 
5.24 0.5 5.74 9.54 

AAQ8 3.55 
வடகிழ

க்கு 
7.28 0 7.28 0.00 

 

AAQ9 

 

0.25 வடக்கு 5.53 3.88 9.41 70.16 

அட்டவணை 4.6 NOx இன் இன்கிரிம ன்டல் & ரிசல்டன்ட் GLC 

நி

ணல

ய 

ஐடி 

ண யப் 

பகுதிக்

கொன 

தூர ் 

(கிமீ) 

திணசயில் 

NOx மசறிவுகள் 

(µg/m3) 

கொற்றி

ன் தரத் 

தரத்துட

ன் 

ஒப்பிடு

தல் 

(100 

μg/m3) 

 ொற்றத்தி

ன் அளவு 

(%) 

முக்கியத்து

வ ் 

அடிப்ப

ணட 

கைிக்கப்ப

ட்டது 

ம ொத்

த ் 

AAQ1 0.1 -- 17.37 3.83 21.2 

 
ர
 
்தி
ற்
கு
 கீ
வ
ழ

 

22.05 
கு
றி
ப்
பி
ட
 
் 
க்
க
து
 அ
ல்
ல

 AAQ2 0.95 வமற்கு 16.22 0.5 16.72 3.08 

AAQ3 3.0 வமற்கு 16.58 0.1 16.68 0.60 

AAQ4 4.02 வமற்கு 17.11 0 17.11 0.00 

AAQ5 4.66 
ச ன்கி

ழக்கு 
18.30 0.1 18.4 0.55 

AAQ6 3.96 
வடவமற்

கு 
16.55 0.50 17.05 3.02 

AAQ7 2.14 
வடகிழ

க்கு 
15.79 0.5 16.29 3.17 

AAQ8 3.55 
வடகிழ

க்கு 
18.86 0 18.86 0.00 

AAQ9 0.25 வடக்கு 18.03 3.83 21.86 21.24 

 

ஒட்டுசமா ்  ச றிவு மதிப்புகை், அ ாவது, அடன ்து ஏற்பி 

இடங்கைிலும் மாசுபடு ் லின் பின்னைி + அதிகரிக்கும் ச றிவு ஆகியடவ 

பயனுை்ை  ைிப்பு நடவடிக்டககை் இல்லாமல் பரிந்துடரக்கப்பட்ட NAAQ 

வரம்புகளுக்குை் உை்ைன.  குந்   ைிப்பு நடவடிக்டககடை 
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வமற்சகாை்வ ன் மூலம், வைிமை்டல த்ில் உை்ை மாசு அைவுகடை வமலும் 

கட்டுப்படு  ்லாம். 

4.4.2.4 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

 துகளயிடுதல் 

மூலை்திலுள்ள தூசிகயக் கட்டுப்படுைை், ஈர ொன துகளயிடல் பயிற்சி 

மசய்யப்படு ். ைண்ணீர ் பற்றொக்குகற உள்ள இடங்களில், டிரில்-வேொல் 

கொலரின் வொயில் டஸ்ட் ேூட் உடன் உலர ்துகளயிடுவைற்கு மபொருை்ை ொ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 ். 

❖ தூசி இல்லொை வளி ண்டலை்ைொல், இன்ஜின், க ்ப்ரசர ்வபொன்றவற்றின் 

ஆயுள் அதிகரிக்கு ். 

❖ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கு ். 

❖ துரப்பணை்தின் ஊடுருவல் விகிை ் அதிகரிக்கப்படு ். 

❖ தூசி இல்லொை வளி ண்டலை்தின் மைரிவுநிகல வ  ்படுைை்ப்படு ், 

இைன் விகளவொக பொதுகொப்பொன வவகல நிகலக கள் ஏற்படு ். 

பவடித்தல் 

❖ உள்ளூர ் சூழ்நிகலகளுக்கு ஏற்ப மவடிப்பைற்கு ஏற்ற வநர ் வைரவ்ு 

மசய்யப்பட்டு, மவடிக்கு ் முகை்தில் ைண்ணீர ்மைளிக்கப்படு ். 

❖ மவப்பநிகல ைகலகீழொக ஏற்படு ்  ற்று ் குடியிருப்பு பகுதிககள 

வநொக்கி பலை்ை கொற்று வீசு ் வபொது மவடிப்பது ைவிரக்்கப்படு ். 

❖ கட்டுப்படுைை்ப்பட்ட மவடிப்பு மபொருைை் ொன மவடி கட்டண ்  ற்று ் 

குறுகிய ைொ ை மடட்டவனட்டரக்ள் பயன்படுை்தி வ ற்மகொள்ளப்படு ், 

கொலர ் ண்டலை்தில் துகளகள் வபொது ொன ைண்டு. 

❖ மவடிப்பது குறிப்பிட்ட வநரை்திற்கு அைொவது  திய உணவு வநரை்தில் 

கட்டுப்படுைை்ப்படு ். 

❖ மபொருள் ஏற்றுவைற்கு முன், மவடிை்ை மபொருடக்ளின் மீது ைண்ணீர ்

மைளிக்கப்படு ். 
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❖ மைொழிலொளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படு ்  ற்று ் அவற்றின் 

பயன்பொடு கண்டிப்பொக கண்கொணிக்கப்படு ். 

 இழுத்து பசல்லும்  சாகல மற்றும் பபாக்குவரத்து 

❖ வபொக்குவரை்தின் வபொது தூசி உருவொகொ ல் இருக்க ஒரு நொகளக்கு 

இரண்டு முகற இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகளில் ைண்ணீர ்

மைளிக்கப்படு ். 

❖ மபொருள் வபொக்குவரை்து பகல் வநரை்தில் வ ற்மகொள்ளப்படு ்  ற்று ் 

மபொருள் ைொரப்ொய் மகொண்டு மூடப்பட்டிருக்கு ். 

❖ தூசி உருவொகுவகைை் ைவிரப்்பைற்கொக, டிப்பரக்ளின் வவக ் 20 

கிமீ/ ணிக்கு < 20 கிமீ/ ணிக்கு  ட்டுப்படுை்ைப்படு ். 

❖ இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகள்  ற்று ் ஏற்று ் இடங்களில் ைண்ணீர ்

மைளிைை்ல் ஒரு நொகளக்கு இரண்டு முகற வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ வொயு  ொசுபொட்டின் முக்கிய ஆைொர ் ைொதுப் வபொக்குவரை்துக்கு 

பயன்படுைை்ப்படு ் வொகன ் ஆகு ்; எனவவ, இயந்திரங்களின் 

வொரொந்திர பரொ ரிப்பு எரிப்பு மசயல்முகறகய வ  ்படுை்துகிறது 

 ற்று ்  ொசுபொட்கடக் குகறக்கிறது. 

❖ உவலொக ் இல்லொை இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகள் பயன்பொட்டுக்கு 

வரு ் முன் வொரந்வைொறு ் சுருக்கப்படு ். 

❖ கசிவு ஏற்படொ ல் இருக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பொர ் ஏற்றுவது 

ைவிரக்்கப்படு ். 

❖ அகனை்து வபொக்குவரை்து வொகனங்களு ் மசல்லுபடியொகு ் PUC 

சொன்றிைழ் கவை்திருப்பது உறுதி மசய்யப்படு ். 

❖ இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகள்  ற்று ் சரவ்ீஸ் சொகலகள் ைளரவ்ொன 

மபொருடக்ள் குவிந்துள்ளகை அகற்ற ைரப்படுை்ைப்படு ். 

 பசுகம பகுதி 

❖ டிரொக்டரக்ள்/டிப்பரக்ளின் இயக்கை்ைொல் தூசி உருவொகுவகைை் ைடுக்க, 

சுரங்கப் பொகைகள் முழுவது ்  ரங்ககள நடுைல்  ற்று ் சுரங்கப் 

பொகைககள வழக்க ொன ைர ் பிரிை்ைல் ஆகியகவ 

நகடமுகறப்படுைை்ப்படு ். 

❖ திட்ட இடை்கைச ் சுற்றி வபொது ொன அகலை்தில் பசுக ப் பகுதி 

உருவொக்கப்படு ். 
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 பதாழில் ஆபராக்கியம் 

❖ மைொழிலொளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படு ்  ற்று ் அவற்றின் 

பயன்பொடு கண்டிப்பொக கண்கொணிக்கப்படு ். 

❖ அகனை்து சுரங்கை் மைொழிலொளரக்ள்  ற்று ் டிப்பர ்ஓட்டுநரக்ளிகடவய 

தூசி முகமூடிகள் அணிவைன் முக்கியை்துவ ் குறிைை் விழிப்புணரக்வ 

உறுதிப்படுைை் ஆண்டுவைொறு ்  ருை்துவ பரிவசொைகன, பயிற்சி 

 ற்று ் பிரசச்ொர ் ஏற்பொடு மசய்யப்படு ். 

❖ முன்ம ொழியப்பட்ட ைணிப்பு நடவடிக்கககளின் மசயல்திறகன 

 திப்பிடுவைற்கு ஒவ்மவொரு ஆறு  ொைங்களுக்கு ் சுற்றுப்புற கொற்றின் 

ைர கண்கொணிப்பு நடை்ைப்படு ். 

4.5 இகரசச்ல் சூழல் 

ஒலி  ொசுபொடு முக்கிய ொக டிரக்குகள்  ற்று ் HEMM துகளயிடுைல், 

மவடிைை்ல்  ற்று ் ஓட்டுைல் வபொன்ற மசயல்பொடுகளொல் ஏற்படுகிறது. திட்டப் 

பகுதிக்கு அருகொக யில்  னிைக் குடிவயற்ற ் இல்லொைைொல், இந்ை 

நடவடிக்கககளொல் இந்ைப் பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு எந்ைப் பிரசக்னயு ் 

ஏற்படொது. மவடிைை்ல்  ற்று ் க ்ப்ரசர ்மசயல்பொடு (துகளயிடுைல்)  ற்று ் 

வபொக்குவரை்து நடவடிக்கககள் ஆகியவற்கறக் கருைத்ில் மகொண்டு 

இகரசச்ல்  ொதிரியொக்க ் வ ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

இந்ை முக்கிய சை்ைைக்ை உருவொக்கு ் ஆைொரங்கள் கொரண ொக வவகல 

மசய்யு ் குழிகயச ்சுற்றியுள்ள பல்வவறு தூரங்களில் இகரசச்ல் அளகவக் 

கணக்கிடுவைற்கொன 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 1,100 அடி/வி வநர ்தில் பரவுகின்றன, முைல் அகல 

கொலப்வபொக்கில் எப்வபொது ் அதிகரிை்து வரு ் வகொளைக்ை உருவொக்குகிறது. 

அகல பரவு ்வபொது, குறிப்பிட்ட அளவு ஆற்றல் வகொளை்தின் பரப்பளவில் 

பரவுவைொல் சை்ைை்தின் தீவிர ் குகறகிறது.  ொதிரியின் அனு ொன ் புள்ளி 

மூல உறகவ அடிப்பகடயொகக் மகொண்டது. அைொவது, ஒவ்மவொரு இரட்டிப்பு 

தூரை்திற்கு ் இகரசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) குகறக்கப்படுகிறது. 
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ஒவர  ொதிரியொன இழப்பு இல்லொை ஊடக ் மூல ் அகரக்வகொள ஒலி 

அகல பரவலுக்கு, முைல் மகொள்ககயின் அடிப்பகடயில் கணிை  ொதிரிகயப் 

பயன்படுை்தி மவவ்வவறு ஆைொரங்களில் பல்வவறு இடங்களில் இகரசச்ல் 

அளகவ  திப்பிடலொ ். 

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

விரிவாக்கம்:  

Lp1 & Lp2 என்பது மூலை்திலிருந்து r1  ற்று ் r2 மைொகலவில் அக ந்துள்ள 

புள்ளிகளில் ஒலி அளவுகள். Ae1,2 என்பது சுற்றுசச்ூழலின் கொரண ொக 

ஏற்படு ் அதிகப்படியொன வைய் ொன ் ஆகு ். அகனை்து ஆைொரங்களின் 

ஒருங்கிகணந்ை விகளகவ  டக்ககக் கூட்டல் மூல ் பல்வவறு இடங்களில் 

தீர ்ொனிக்க முடியு ். 

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

4.5.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

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

 ொதிரிக்கு வைகவயொன உள்ளடீுகள்: 

• ஆைொர ைரவு 

• ஏற்பி ைரவு 

• குகறப்பு கொரணி 

சுரங்க மசயல்பொட்டில் பயன்படுைை்ப்படு ் அகனை்து இயந்திரங்கள் 

 ற்று ் மசயல்பொடுககள கணக்கில் எடுை்துக்மகொண்டு மூல ைரவு 

கணக்கிடப்பட்டது. இது அட்டவகண 4.8 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண 4.7 இயந்திரங்களால் உற்பத்தி பசய்யப்படும் 

பசயல்பாடு மற்றும் ஒலி நிகல 

வ 

எண் 

இயந்திரம் / 

பசயல்பாடு 

சுற்றுசச்ூழல் 

மீதான தாக்கம் 

மூலத்திலிருந்து 50 அடி 

உயரத்தில் dB(A) இல் உற்பத்தி 

பசய்யப்படும் சத்தம்* 

1 ஜொக் வே ர ் ஆ ் 88 

2 க ்ப்ரசர ் இல்கல 81 

3 
வைொண்டு ்  

இயந்திர ் 

இல்கல 
85 

4 டிப்பர ் இல்கல 84 

பமாத்த ஒலி உற்பத்தி 91.22 
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*மூலை்திலிருந்து 50 அடி = 15.24 மீட்டர ்

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

கட்டு ொன இகரசச்ல் ககவயடு 

சபாதுவாக, சபரும்பாலான சுரங்க நடவடிக்டககை் சவடிக்காமல் 

91.22dB (A)   ்  ்ட  உருவாக்குகின்றன. உபகரைங்கை் மற்றும் 

ச யல்பாட்டு இடர  ்ல் அைவுகை் (அதிகபட் ம்) வ ாராயமாக இருக்கும் 

என்று நாங்கை் கருதிவனாம். 91.22 dB (A) இடர  ்ல் முன்கைிப்பு மாடலிங். 

அட்டவகண 4.8 கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இணரசச்ல் 

கை்கொைிப்பு 

இட ் 

திட்ட 

தளத்

தில் 

இருந்

து 

தூர ்

(மீ) 

பகல் 

நநரத்தில் 

அடிப்பணட 

இணரசச்ல் 

நிணல (dBA)m 

கைிக்கப்ப

டு ் 

இணரசச்ல் 

நிணல(dBA) 

ம ொத்த ்(d

BA) 

டமய பகுதி 100 40.6 39.38 43.04 

காடம்பட்டி 360 38.5 28.25 38.89 

கரை்டிபட்டி 3980 41.4 7.38 41.40 

வவட்டடயன்பட்டி 2290 39.8 12.18 39.81 

கை்ைமங்கலப்பட்டி 4650 36.3 6.03 36.30 

கருங்காலக்குடி 3550 44.5 8.38 44.50 

பூமங்கலப்பட்டி 3010 40.1 9.81 40.10 

சகாட்டாம்பட்டி 4620 43.7 6.09 43.70 

கீழ்நாட்டரமங்கலம் 4200 40.4 6.91 40.40 

கருப்பைன் கு ் டக 250 40.8 31.42 41.27 

NAAQ  ரநிடலகை் ச ாழில்துடற பகல் வநரம் - 75 dB (A) & இரவு வநரம்- 70 dB (A) 

குடியிருப்பு பகல் வநரம் -55 dB (A) & இரவு வநரம்- 45 dB (A) 

 

அதிகரிக்கும் இடர  ்ல் அைவு டமய மை்டல ்தில் 39.38 dB (A) ஆகவும், 

இடடயக மை்டல த்ில் 6.03 மற்றும் 31.42 dB (A) க்கு இடடயில் இருக்கும். 

இடடயக மை்டல ்தில் உை்ை சவவ்வவறு ஏற்பிகைில்   ் ம் அைவு 
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குடறவாக உை்ைது, இதில் உை்ை தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம் ங்கை் 

இடர  ்டலக் குடறக்கிறது. 35.5 dB (A),  டடயாக உை்ை  டரப் பிரதிபலிப்பு, 

வைிமை்டலம், காற்றின் வவகம், சவப்பநிடல, மரங்கை் மற்றும் கட்டிடங்கை் 

வபான்ற பல காரைிகைால் குடறவட க் கரு ்தில் சகாை்டு, 

கை்காைிக்கப்பட்ட மதிப்புகை் மற்றும் ஏற்பிகைில் கைக்கிடப்பட்ட 

மதிப்புகை் காரைமாக ஏற்படும் ஒலி அைவு கைி  சூ ்திர ்ட  

அடிப்படடயாகக் சகாை்டது. விடைவு. வமவல உை்ை அட்டவடையில் 

இருந்து,   ் ம் மாசு (ஒழுங்குமுடற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகை், 2000 

(மு ன்டம விதிகை் சவைியிடப்பட்டது) படி குடியிருப்பு பகுதிக்கு அருகில் 

உை்ை அடன ்து இடங்கைிலும் சுற்றுப்புற இடர  ்ல் அைவுகை் குடியிருப்பு 

பகுதியின் (இடடநிடல மை்டலம்) அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குை் 

இருப்பட க் காைலாம். இந்திய அரசி ழில், 14.2.2000 வ தியிட்ட S.O.123(E), 

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

மற்றும் 11.01.2010 வ தியிட்ட S.O. 50 (E) சுற்று ச்ூழல் (பாதுகாப்பு)  ட்டம், 1986 

இன் கீழ்). 

4.5.2 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

சை்ைை்கைக் கட்டுப்படுை்ை பின்வரு ் இகரசச்ல் குகறப்பு நடவடிக்கககள் 

முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளன: 

❖ துகளயிடு ் வபொது கூரக் யொன டிரில் பிடக்களப் பயன்படுை்துவது 

சை்ைை்கைக் குகறக்க உைவு ். 

❖ இரண்டொ ் நிகல மவடிப்பு முற்றிலு ் ைவிரக்்கப்படு ்  ற்று ் 

பொகறககள உகடக்க கேட்ரொலிக் ரொக் பிவரக்கர ்

பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖ சரியொன இகடமவளி, சுக , ைண்டு  ற்று ் உகந்ை 

கட்டண ்/ைொ ைை்துடன் கட்டுப்படுை்ைப்பட்ட மவடிப்பு 

பரொ ரிக்கப்படு ். 

❖ சொைக ொன வளி ண்டல நிகல  ற்று ் குகறவொன  னிை மசயல்பொடு 

வநரங்களின் வபொது, மின்சொர ் அல்லொை துவக்க அக ப்கபப் 

பயன்படுை்தி மவடிப்பு வ ற்மகொள்ளப்படு ். 
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❖ ஒவ்மவொரு வொரமு ் இயந்திரங்களின் சரியொன பரொ ரிப்பு, எண்மணய் 

 ற்று ் கிரீஸ் ஆகியகவ ஒலி உருவொக்கை்கைக் குகறக்கு ். 

❖ அதிக அளவு சைை்ை்கை உருவொக்கு ் இயந்திரங்களில் (HEMM) 

பணிபுரியு ் மைொழிலொளரக்ளுக்கு ஒலி கொப்பிடப்பட்ட அகறககள 

வழங்குைல். 

❖ அகனை்து இயந்திரங்களிலு ் கசலன்சரக்ள் /  ப்ளரக்ள் நிறுவப்படு ். 

❖ திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றிலு ், இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகளிலு ் 

பசுக ப் பகுதி /வைொட்ட ் உருவொக்கப்படு ். வைொட்ட ் சை்ை ் 

பரவுவகை குகறக்கிறது. 

❖ HEMM ஆபவரட்டரக்ள்  ற்று ் HEMM அருவக பணிபுரிபவரக்ளுக்கு கொது 

 ஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் வபொன்ற ைனிப்பட்ட பொதுகொப்பு 

உபகரணங்கள் (PPE) வழங்கப்படு ்  ற்று ் பயிற்சி  ற்று ் 

விழிப்புணரவ்ு இருந்ைொலு ் அவற்றின் பயன்பொடு உறுதி மசய்யப்படு ். 

வ ொச ொன இகரசச்ல் நிகல விகளவுககளப் பற்றிய விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுைை், வழக்க ொன  ருை்துவ பரிவசொைகன  ற்று ் பணியொளரக்ளுக்கு 

முகறயொன பயிற்சி. 

4.5.3 தணர அதிர்வுகள் 

முன்சமாழியப்படட் திட்டம் பரிமாைக் கல்டல உற்ப ்தி 

ச ய்வட  வநாக்கமாகக் சகாை்டிருப்ப ால், இந்  ் திட்டம் பாரிய 

பாடறயில் முறிவுகடை உருவாக்க சிறிய அைவிலான 

சவடிமருந்துகடைப் பயன்படு ்தும் மற்றும் சுற்றியுை்ை பகுதியில் நில 

அதிரவ்ுகைின் மிகக் குடறவான அைடவ உருவாக்கும். எனவவ, PPV 

மற்றும் அ ன்  ாக்கம் மற்றும்  ைிப்பு நடவடிக்டககை் இந்  

திட்ட ்திற்காக விவாதிக்கப்படவில்டல. 
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4.6 சூழலியல் மற்றும் உயிரியல் பன்முகத்தன்கம 

4.6.1. தாவரங்கள் மீது எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

பல்லுயிர ் மபருக்கை்தின் ைொக்க ் அைன்  ொறுபட்ட  ற்று ் 

ஆற்றல்மிக்க பண்புகளொல் கணக்கிட கடின ொக உள்ளது, சுரங்க 

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

 ொசுபொடு ஆகியவற்றில் விகளகின்றன, இது திட்டப் பகுதியின் 

விலங்கினங்கள்  ற்று ் பூக்களின் நிகலகய வநரடியொகவவொ அல்லது 

 கறமுக ொகவவொ பொதிக்கிறது. எவ்வொறொயினு ், இந்ை ைொக்கங்களின் 

நிகழ்வு  ற்று ் அளவு முற்றிலு ் திட்டை்தின் இட ், மசயல்பொட்டு முகற 

 ற்று ் ச ்பந்ைப்பட்ட மைொழில்நுட்பைக்ைப் மபொறுை்ைது. ைொக்கக் கணிப்பு 

என்பது ைொக்க  திப்பீட்டில் முக்கிய அடிசச்ுவடு  ற்று ் திட்டச ் சூழலில் 

குறிப்பிடை்ைக்க  ொற்றங்ககளக் மகொண்டு வரக்கூடிய திட்டச ்மசயல்ககள 

அகடயொள ் கொட்டுகிறது. ைற்வபொகைய ஆய்வு அய்யொபட்டி கிரொ ை்தில் 

உை்வைச திட்டை்ைொல் ஏற்படக்கூடிய பொதிப்புககள முன்னறிவிப்பைற்கொகவு ் 

 ற்று ் சுற்றுசச்ூழகலச ் சுற்றியுள்ள வொழ்விடங்கள்/சுற்றுசச்ூழல்  ற்று ் 

அைனுடன் மைொடரப்ுகடய பல்லுயிரியகல உள்ளடக்கிய உயிரியல் 

பண்புகளின் சிறப்புக் குறிப்கபயு ் கணிக்க வ ற்மகொள்ளப்பட்டது. 

 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்கககளில் சில சிைறிய புைரக்ள் 

 ற்று ் பிற முள் இனங்ககள அகற்றுவது அடங்கு ். முக்கிய வொழ்விடக் 

கூறுகளின் மீைொன ைொக்கங்கள் உள்ளூர ் அளவில் ஏற்படு ் என்றொலு ், 

பிரொந்திய அளவில் அகவ கவனிக்கப்பட்ட அல்லது எதிரப்ொரக்்கப்படு ் 

உயிரினங்களின் வொழ்க்ககச ் சுழற்சி வைகவகளுக்கு முக்கிய ொனைொக 

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

பகுதிகள் உள்ளூர ் / பூரவ்ீக இனங்ககள நடவு மசய்வைன் மூல ் மீண்டு ் 

ைொவர ொக்கப்படு ்  ற்று ் சுரங்க நடவடிக்கககள் முடிந்ைபின் கீழ் 

மபஞ்சுகள்  கழநீர ் வசகரிப்பு அக ப்பொக  ொற்றப்படு ், இது 

விலங்கினங்களின் வொழ்விட வளங்ககள  ொற்று ். இந்ை பகுதியில் நீண்ட 

கொல ொக. ைற்வபொதுள்ள சொகலகள் பயன்படுைை்ப்படு ்; ைொவரங்களின் 

பொதிப்கபக் குகறக்க புதிய சொகலகள் அக க்கப்படொது. 

வனவிலங்குகள் மபொதுவொக திட்டப் பகுதியிலு ் அைன் 

சுற்றுப்புறங்களிலு ் ைொவர உகற  ற்று ் வ ற்பரப்பு நீர ் இல்லொைைொல் 
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கொணப்படுவதில்கல. சில வீட்டு விலங்குகள் ைவிர, ஊரவ்ன, முயல்கள் 

 ற்று ் சில மபொதுவொன பறகவகள் ஆய்வுப் பகுதியில் கொணப்படுகின்றன. 

I. சுரங்கை்தின் மசயல்பொட்டுக் கட்டை்தில் ஆகலகள் எதுவு ் 

மவட்டப்படொது 

II. திட்ட ைளை்தில் இருந்து மிகக் குகறவொன கொற்று உமிழ்வுகள் அல்லது 

கழிவுகள் இருக்க வவண்டு ். லொரிகய ஏற்று ் வபொது, தூசி உருவொக 

வொய்ப்புள்ளது. இது ஒரு ைற்கொலிக விகளவு  ற்று ் சுற்றியுள்ள ைொவரங்ககள 

கணிச ொக பொதிக்கு ் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுவதில்கல 

III. இகடயக பகுதியில் உள்ள நிலை்தின் மபரு ்பகுதி பயிர ்நிலங்கள், 

புல் திட்டுகள்  ற்று ் சிறிய புைரக்ள் மகொண்ட அகலயில்லொை 

நிலப்பரப்பொகு ். எனவவ, இப்பகுதியின் ைொவரங்களுக்கு எந்ை பொதிப்பு ் 

ஏற்படொது. 

4.6.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

இகவ அகனைக்ையு ் கருை்தில் மகொண்டு சுற்றுசச்ூழல் வ லொண்க  

திட்டை்தின் கீழ் ைணிப்பு நடவடிக்கககள் பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ளன. கொற்று 

 ொசுபொட்கடக் கட்டுப்படுை்ை உயிரி வடிகட்டியொக ைொவர இனங்களின் பங்கு 

பற்றிய புரிைலுடன், குறிப்பிட்ட உயிரினங்களின் பரப்பு/ைளை் வைகவகள் 

 ற்று ் வைகவயொன மசயல்திறன் ஆகியவற்கறக் கருை்தில் மகொண்டு 

மபொருைை் ொன ைொவர இனங்கள் (முக்கிய ொக  ர இனங்கள்) 

பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ளன. ஆண்டு வொரியொக முன்ம ொழியப்பட்ட வைொட்டை் 

திட்டை்தின் விவரங்கள் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

பசுக   ண்டலை்தின் முக்கிய வநொக்க ்  ொசுபொட்டின் மூலை்திற்கு ் 

சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கு ் இகடயில் ஒரு ைகடகய வழங்குவைொகு ். ைொவரப் 

பரப்பின் இழப்கப ஈடுமசய்யு ் வககயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை ்

திட்டை்தின்படி, கொடு வளரப்்புை் திட்டை்கை முக்கிய ொகக் மகொை்துக்குள் 

விழு ் பகுதிகளில் பல்வவறு கட்டங்களில் வ ற்மகொள்ள 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. இந்ை வொழ்விட வ  ்பொட்டுை் திட்ட ், 

விலங்கினங்கள் மீண்டு ் குடிவயற்றப்படுவகை உறுதிமசய்து க ய 

 ண்டலை்தில் மிகுதியொன நிகலகய வ  ்படுை்து ். 

பசுக  பகுதி வநொக்கங்கள் பின்வருவனவற்கற உள்ளடக்கு ்: 
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❖  சை்ை ் குகறப்பு 

❖  சூழலியல்  றுசீரக ப்பு 

❖  வ  ்படுைை்ப்பட்ட ைொவரங்கள்  ற்று ் வைொட்டப் பரப்பின் 

கொரண ொக பகுதியின் அழகியல், உயிரியல்  ற்று ் கொட்சி வ  ்பொடு. 

4.6.2.1 மாவட்டத்தில் பதாட்டக்ககலக்கான இனங்கள் பரிந்துகர  

 

பயிரிடுவைற்கு வககககள பரிந்துகரக்கு ் வபொது பின்வரு ் 

புள்ளிகள் பரிசீலிக்கப்படட்ுள்ளன: 

❖ ைற்வபொதுள்ள உயிரினங்களின் இயற்ககயொன வளரச்ச்ி  ற்று ் 

பல்வவறு உயிரினங்களின் உயிரவ்ொழ்வு விகிை ். 

❖ ஒரு குறிப்பிட்ட வகக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ைொவர இனை்தின் 

மபொருைை் ். 

❖ பல்லுயிர ்மபருக்கைக்ை உருவொக்குைல். 

❖ வவக ொக வளரு ், அடரை்்தியொன, வற்றொை  ற்று ் பசுக யொன மபரிய 

இகல பகுதி. 

❖ இயற்கக வளரச்ச்ியின் மபரிய விகளவுகள் இல்லொ ல்  ொசுக்ககள 

உறிஞ்சுவதில் திறக யொனது. 

❖ பின்வரு ் இனங்கள் இப்பகுதியில் நிலவு ் ைட்பமவப்ப நிகலக்கு 

மிகவு ் மபொருை்ை ொன வைொட்டை்திற்கு முைன்க யொனைொக கருைலொ . 

அட்டவகண 4.9 பசுகம பகுதி பமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு 

பரிந்துகரக்கப்படட் இனங்கள் 

வ
. 
எ

ண்
 

தாவரத்தின் 

தாவரவியல் 

பபயர் 

குடும்பப் பபயர ் பபாது பபயர் 
வ

கக 

தூசி பிடிப்பு 

திறன் 

அம்சங்கள் 

1 
அசொடிரொக்டொ 

இண்டிகொ 
ம லியொசிவய 

வவ ்பு, 

வவ ்பு 

 ர

 ் 

இரண்டு 

அடுக்குகளிலு ் நன்கு 

ைடி னொக இருக்கு ் 

பொலிவசட்  ற்று ் 

ஸ்பொங்கி 

பொரன்கி ொவில் நன்கு 

வவறுபடுகிறது.        

பஞ்சுவபொன்ற 

பொரன்கி ொ என்பது 

கீழ் வ ல்வைொலில் 

உள்ளது பல 

வொஸ்குலரம்ூட்கடகள் 

ஏறக்குகறய 

2 
மடக்வடொனொ 

கிரொண்டிஸ் 
லொமியொசிவய வைக்கு 

 ர

 ் 

3 

பொலியொல்தியொ 

லொங்கிஃவபொலி

யொ 

அன்வனொவனசி

வய 

மநட்டிலிங்க

 ் 

 ர

 ் 

4 
அல்பிசியொ 

மலமபக் 
ஃவபவபசிவய வொகக 

 ர

 ் 

5 
மடவலொனிக்ஸ் 

மரஜியொ 

ஃவபவபசிவய மச ் யிர-் 

மகொன்கற 

 ர

 ் 

6 
மபௌஹினியொ 

வரமசவ ொசொ 

ஃவபவபசிவய 
அை்தி 

 ர

 ் 
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7 
கொசியொ 

ஃபிஸ்துலொ 

ஃவபவபசிவய சரமகொண்ட

கர 

 ர

 ் 

இகணயொனமைொடரக்

கள அக ை்துள்ளன 

8 
ஏகல் 

 ொரம் வலொஸ் 
ருவடசி வில்வ ் 

 ர

 ் 

9 
மபொங்கமியொ 

பின்னடொ 
ஃவபவபசிவய புங்க ் 

 ர

 ் 

10 
மைஸ்மபசியொ 

பொபுல்னியொ 
 ொல்வவசி பூவரசு 

 ர

 ் 

     

   எல்கலயில் உள்ள 7.5 மீ பொதுகொப்பு தூர ், அடுை்ைடுை்ை கொடு வளரப்்புக்கு 

பயன்படுைை் அகடயொள ் கொணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினு ், கொடு வளரப்்பு 

எப்மபொழுது ் முகறயொகவு ் அறிவியல் பூரவ் ொகவு ் வ ற்மகொள்ளப்பட 

வவண்டு ். அசொடிரொக்டொ இண்டிகொ, அல்பிசியொ மலமபக்  ற்று ் 

மடக்வடொனொ கிரொண்டிஸ் வபொன்ற பிரொந்திய  ரங்கள் குைை்கக எல்கலயில் 

நடப்பட்டு, அந்ைந்ை முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டை்தில் அமவன்யூ வைொட்ட ் 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். இந்ை பகுதியில் உயிரவ்ொழு ் விகிை ் 80% ஆக இருக்கு ் 

என எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. கொடு வளரப்்புை் திட்ட ் அட்டவகண 4.10 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது  ற்று ் பசுக   ண்டல வ  ்பொட்டுை் திட்டை்திற்கொன 

பட்மஜட் அட்டவகண 4.11 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண 4.10 பசுகம பகுதி பமம்பாட்டுத் திட்டம் 

வரி

ணச 

எை். 

நடவு மசய்ய 

முன்ம ொழியப்

பட்ட 

 ரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

உயிர் 

பிணழப்

பு % 

உள்ளடக்கப்

பட 

நவை்டிய 

பகுதி (மீ2) 

இனத்தி

ன் 

மபயர் 

வளரக்்கப்படு ் 

என 

எதிர்பொரக்்கப்ப

டு ்  ரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

க
ட்
டு
ம
ா
ன
 க
ட
்ட
 
்தி
ல்
 வ
 
ா
ட
்ட
ம்
 (

3
 

ம
ா
 
ங்
க
ை்
) 

சுரங்க கு ் டக பகுதியில் உை்ை 

ஆடலகைின் எை்ைிக்டக 

148 80% 1332 

அ
 
ா
டி
ர
ா
க்
ட
ா
 இ
ை்
டி
க
ா

, 

அ
ல்
பி
சி
ய
ா
 ச
ல
ச
ப
க்

, 

ச
ட
வ
ல
ா
ன
ிக்
ஸ்
 ச
ர
ஜி
ய
ா

, 

ச
ட
க்
வ
ட
ா
ன
ா
 கி
ர
ா
ை்
டி
ஸ்

, 

மு
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118 
சுரங்க கு ் டக பகுதியில் உை்ை ஆடலகைின் 

எை்ைிக்டக 

222 

 

80% 

 
1,998 177 
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அட்டவகண 4.11 பசுகம பகுதி பமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான 

பட்பெட் 

மசயல்பொடு 

கட்டு ொன 

கட்டத்தில் 

நதொட்ட ் (3 

 ொதங்கள்) 

மசலவு 

மூலதனச ்

மசலவு 

(ரூ.) 

மதொடர் 

மசலவுஆை்டுக்கு 

சுரங்க 

கு ் டக 

பகுதிக்குை் 

வ ாட்டம் 

(பாதுகாப்பு 

ஓரங்கைில்) 

148 

 ை அனுமதி, 

நிலம்  யாரி ் ல், 

குழி வ ாை்டு ல் / 

அகழிகை், மை் 

திரு ் ங்கை், 

கு ் டக 

பகுதிக்குை் நடவு 

ச ய்வ ற்கு ஒரு 

ச டிக்கு 200 

(மூல னம்) 

மற்றும் ஒரு ஆடல 

பராமரிப்புக்கு @ 

30 

(ச ாடர ்ச்ியான)) 

மரக்கன்றுகடை 

நடவு ச ய் ல்" 

29,600 4,440 

பகுதிக்கு 

சவைிவய 

வ ாட்டம் 

222 

கு ் டக பகுதிக்கு 

சவைிவய 

வ ாட்ட ்திற்கு 

அசவன்யூ 

பிைான்வடஷன் @ 

300 ஆடலக்கு 

(மூல னம்) 

மற்றும் ஒரு ஆடல 

பராமரிப்புக்கு @ 

30 (ச ாடரந்்து) 

66,600 6,660 

ம ொத்த ் 96,200 11,100 

ஆ ாரம்: EMP பட்செட் 

கனி ை்கை முழுக யொக பிரிைம்ைடுை்ை பிறகு, வைொண்டப்பட்ட 

குழிகளில்  கழநீர ் ற்று ் கசிவு நீகர வசகரிக்க அனு திக்கப்படு ், இது 

அருகிலுள்ள கிணறுககள சொரஜ்் மசய்ய ஒரு நீரை்்வைக்க ொக மசயல்படு ். 

மீன் வளரப்்பு ் முயற்சி வ ற்மகொள்ளப்படு ். பள்ளங்ககளச ் சுற்றிலு ் 

ைடுப்பகண அக க்கப்படு ். சுரங்க குை்ைகக பகுதிக்கு மவளிவய உள்ள 

ைொவரங்களின் மீது சுரங்கை்தின் ைொக்கைக்ை குகறக்க, வபொது ொன 

பொதுகொப்பு நடவடிக்கககள் மசயல்படுைை்ப்பட வவண்டு ் என்று 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. சுரங்க ் என்பது வொகனங்களின் இயக்க ்  ற்று ் 

அதிகரிைை்  ொனுடவியல் மசயல்பொடுககள உள்ளடக்கியைொல், உள்ளூர ்
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 க்ககள ஈடுபடுை்துவைன் மூலமு ், அைை்ககய நடவடிக்கககளின் 

அதிகரிைை் நன்க ககளப் பற்றி அவரக்ளுக்குக் கற்பிப்பைன் மூலமு ் சில 

பகுதிகளுக்கு வவலி அக க்கலொ ். 

4.6.3. விலங்கினங்கள் மீது எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

❖ திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வனவிலங்கு சரணொலய ் 

 ற்று ் உயிரக்்வகொளக் கொப்பக ் எதுவு ் இல்கல. 

❖ இகடயக  ண்டலை்தில் அரிய, உள்ளூர ்  ற்று ் அழிந்து வரு ் 

உயிரினங்கள் எதுவு ் பதிவொகவில்கல. எவ்வொறொயினு ், சுரங்கை்தின் 

வபொது, சுற்றுப்புற வனவிலங்குகளுக்கு தீங்கு விகளவிக்கொ ல் இருக்க, 

குறிப்பொக கொற்று  ற்று ் சைை்ை்திற்கொன  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு 

நடவடிக்கககள் உட்பட முகறயொன சுற்றுசச்ூழல் வ லொண்க ை் 

திட்டை்துடன் சுரங்கை்தின் விஞ்ஞொன முகறகய நிரவ்ொக ் 

நகடமுகறப்படுை்து ். 

❖ சுரங்க குை்ைககப் பகுதிகயச ் சுற்றி சுற்றிை் திரியு ் விலங்குகள் 

நுகழவகைை் ைடுக்க வவலி. 

❖ இப்பகுதியில் கொணப்படு ் ைொவரங்களுக்கு ஏற்படு ் பொைக ொன 

ைொக்கைக்ை குகறக்க உைவு ் பசுக  பகுதி வ  ்பொடு 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.6.3.1. வன உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான 

நடவடிக்கககள் 

❖ வனை்துகறயுடன் கலந்ைொவலொசிை்து ைொவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்களுக்கு உகந்ை சூழலுக்கொன ைணிப்பு நடவடிக்ககககள 

வ ற்மகொள்வது. 

❖ சுரங்க  ற்று ் சுற்றளவில் தூசி அடக்கு ் அக ப்பு நிறுவப்படு ். 

❖ சுரங்கப் பகுதிகயச ் சுற்றிலு ் உள்ள வைொட்டங்கள் சிறிய 

விலங்கினங்களின் வொழ்விடங்ககள உருவொக்கவு ் பல்வவறு 

விலங்கினங்களுக்கு சிறந்ை சூழகல உருவொக்கவு ் உைவு ். பக்கை்து 

கிரொ ங்களில் இயற்கக  ற்று ் வனவிலங்குகள் குறிை்ை 

விழிப்புணரக்வ உருவொக்கி வ  ்படுை்துைல். 
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4.6.3.2. தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ விலங்கினங்களின் வளரச்ச்ி  ற்று ் வளரச்ச்ிக்கு வைகவயொன 

அகனை்து நடவடிக்கககளு ் எடுக்கப்படு ். 

❖ பக்கை்து கிரொ ங்களில் இயற்கக  ற்று ் வனவிலங்குகள் பற்றிய 

விழிப்புணரக்வ உருவொக்கி வ  ்படுை்துைல். 

❖ வனவிலங்குகள் திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வந்ைொல், 

வனவிலங்குகளுக்கு தீங்கு விகளவிக்கொை வககயில் 

பணியொளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட வவண்டு ்,  ொகல 6.00 

 ணிக்குப் பிறகு எந்ைப் பணியு ் வ ற்மகொள்ளக் கூடொது. 

4.6.4. நீர்வாழ் பல்லுயிர் மீதான தாக்கம் 

சொைொரண கல் குவொரியில் இருந்து கழிவுநீர ் மவளிவயற்ற ் 

முன்ம ொழியப்படொைைொல், சுரங்க நடவடிக்கககள் ைற்வபொதுள்ள நீரவ்ொழ் 

சூழலுக்கு இகடயூறு ஏற்படுைை்ொது. சுரங்க குைை்கக பகுதிக்குள் 

இயற்ககயொன வற்றொை வ ற்பரப்பு நீரந்ிகல இல்கல. எனவவ, சுரங்க 

குை்ைகக பகுதியில் நீரவ்ொழ் பல்லுயிர ்மபருக்க ் கொணப்படவில்கல. 

4.6.5 உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்க மதிப்பீடு 

ைொக்க ்  ற்று ்  திப்பீடுகளின் விவர ் அட்டவகண 4.12 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண 4.12 சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 

வரிகச 

எை் 

பண்புக்கூறுகள் மதிப்பீடு 

1 திட்டை்தின் மசயல்பொடுகள் 

பொதிக்கப்படுகின்றன 

பறகவகள்  ற்று ் 

விலங்குகளின் 

இனப்மபருக்க ்/கூடு கட்டு ் 

இடங்கள் 

சுரங்க குைை்கக ைளை்தில் 

இனப்மபருக்க ்  ற்று ் கூடு 

கட்டு ் இட ் எதுவு ் 

கண்டறியப்படவில்கல. 

கொணப்பட்ட விலங்கினங்கள் 

மபரு ்பொலு ் இகடயக 

பகுதியில் இருந்து 

இட ்மபயரந்்ைன. 

2 அரிைொன அல்லது 

அழிந்துவரு ் உயிரினங்கள் 

வசிக்கு ் பகுதிக்கு அருகில் 

அக ந்துள்ளது 

முக்கிய சுரங்க குை்ைகக 

பகுதியில் ஆபை்ைொன, 

பொதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் 

எதுவு ் கொணப்படவில்கல. 
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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. 

 துகர வனை்துகறயொல் 

வழங்கப்பட்ட NOC 10 கிமீ 

சுற்றளவில் வன ் இல்கல. 

ையவுமசய்து இகணப்கபப் 

பொரக்்கவு ். 

4 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் 

வனவிலங்குகளுக்கொன 

நீரந்ிகலகளுக்கு அணுககல 

கட்டுப்படுை்துகிறது 

இல்கல. 

5 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்கை ்

திட்ட ் வ ற்பரப்பு நீரின் 

ைரை்கை பொதிக்கிறது, இது 

வனவிலங்குகளுக்கு ் 

ைண்ணீகர வழங்குகிறது 

திட்டமிடப்பட்ட அல்லது 

அசச்ுறுை்ைப்பட்ட 

வனவிலங்குகள் எதுவு ் க யப் 

பகுதியில் வழக்க ொகக் 

கொணப்படவில்கல. 

6 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்கை ்

திட்ட ் அருகிலுள்ள 

பல்லுயிரப்் பகுதிகய 

பொதிக்கு ் வண்டல்  ண்கண 

அதிகரிக்கிறது. 

வடிகொல் வபொன்ற வ ற்பரப்பு 

ஓகட வ லொண்க  முகறயொக 

கட்டப்பட்டுள்ளது. எனவவ, 

அருகில் உள்ள சுரங்கப் 

பகுதியில் வண்டல்  ண் 

பொதிப்பு ஏற்படொது. 

7 திட்ட நடவடிக்கககளொல் வன 

விலங்குகள் விழுைல்/சறுக்கல் 

அல்லது இறப்பு ஏற்படு ் 

அபொய ் 

இல்கல. 

8 இை்திட்டை்தின் மூல ் 

வனவிலங்குகளுக்கு நீர ்

வழங்கு ் கழிவுநீகர 

நீரந்ிகலகளில் 

மவளியிடுகிறது 

க யப் பகுதிக்கு அருகில் 

நீரந்ிகலகள் இல்லொைைொல் நீர ்

 ொசுபடுவைற்கொன வொய்ப்புகள் 

குகறவு. 

9 சுரங்கை் திட்ட ் வன 

அடிப்பகடயிலொன 

வொழ்வொைொரைக்ை 

பொதிக்கிறது / உள்ளூர ்

வொழ்வொைொர ் சொரந்்து 

இருக்கு ் எந்ைமவொரு 

குறிப்பிட்ட வன 

உற்பை்திகயயு ் பொதிக்கிறது 

இல்கல. 
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10 இந்ை திட்ட ் இட ்மபயரவ்ு 

பொகைககள பொதிக்கு ் 

கண்கொணிப்பு கொலை்தில் எந்ை 

இடப்மபயரவ்ு பொகையு ் 

கொணப்படவில்கல. 

11 இை்திட்ட ்  ருை்துவப் பயன் 

மகொண்ட ஒரு பகுதியின் 

ைொவரங்ககள பொதிக்கு ் 

இல்கல. 

12 வனப்பகுதி திகசதிருப்பப்பட 

வவண்டு ், கொரப்ன் உயர ்

சீக்மவஸ்ட்வரஷகனக் 

மகொண்டுள்ளது 

இல்கல. எந்ை வன நிலமு ் 

திகச திருப்பப்படவில்கல. 

13 இை்திட்ட ் சதுப்பு நிலங்ககள 

பொதிக்கு ் 

மீன் இனப்மபருக்க ், கடல் 

சூழலியல் 

இல்கல. சதுப்பு நில ் அருகில் 

க யை்தில் இல்கல 

சுரங்க குைை்கக பகுதி. முக்கிய 

சுரங்கப் பகுதியில் 

இனப்மபருக்க ்  ற்று ் கூடு 

கட்டு ் இட ் இல்கல. 

*(வடிவ ஆைொர ்: EIA வழிகொட்டுைல் ககவயடு-சுரங்க ்  ற்று ் கனி ங்கள், 

2010)  
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அட்டவகண 4.13 சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிரக்ளின் எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 
வ

 எ
ண்

 

அம்சத்தின் 

விளக்கம் 

சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர் (EB) 

மீதான 

சாத்தியமான 

தாக்கங்கள் 

தாக்கம் - 

நிகழ்தகவு விளக்கம் 

/ நியாயப்படுத்தல் 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

சுரங்கத்திற்கு முந்கதய கட்டம் 

1 குை்ைகக பகுதியின் 

ைொவரங்ககள 

வவவரொடு 

பிடுங்குைல் 

மபொதுவொன  லர ்

பன்முகை்ைன்க யின் 

ைள குறிப்பிடட் 

இழப்பு (வநரடி 

ைொக்க ்) 

ைளை்தில் மபொதுவொன 

 லர ் ( ரங்கள் அல்ல) 

இனங்கள் உள்ளன. 

இந்ை இனங்கள் 

அழிக்கப்படுவைொல் 

ைொவரங்கள் இழப்பு 

ஏற்படொது 

கு
க
ற
வ
ொ
ன

 தீ
வி
ர
 ்

 

உடனடி நடவடிக்கக 

வைகவயில்கல. 

எவ்வொறொயினு ், திட்டப் 

பகுதியின் ைொவரங்கள் 

 ற்று ் 

விலங்கினங்களின் 

பன்முகை்ைன்க கய 

வ  ்படுை்து ் திட்டை ்

ைளை்திலு ் திட்ட 

எல்கலயின் சுற்றளவிலு ் 

பசுக  பகுதி / வைொட்ட ் 

உருவொக்கப்படு ். மைொடரப்ுகடய 

விலங்கினங்களின் 

பன்முகை்ைன்க யின் 

ைள குறிப்பிடட் 

இழப்பு (பகுதி 

ைொக்க ்) 

இந்ை ைள ் மபொதுவொன 

இனங்ககள  ட்டுவ  

ஆைரிக்கிறது, அகவ 

இகடயக  ண்டல 

கொப்புக்கொடு பகுதியின் 

பல்வவறு வககயொன 

வொழ்விடங்ககளப் 
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பயன்படுை்துகின்றன. 

எனவவ, 

விலங்கினங்களின் 

பன்முகை்ைன்க க்கு 

அசச்ுறுை்ைல் இல்கல. 

-வொழ்விட இழப்பு 

(வநரடி ைொக்க ்) 

ைனிை்துவ ொன 

ைொவரங்கள் அல்லது 

விலங்கினங்களுக்கொன 

ைனிை்துவ ொன / 

முக்கிய ொன வொழ்விட 

அக ப்கப ைள ் 

உருவொக்கவில்கல. 

சுரங்க கட்டம் 



Page | 178  

 

2 இயந்திர ்  ற்று ் 

மைொழிலொளரக்களப் 

பயன்படுை்தி கனி  

அகழ்வு, 

வபொக்குவரை்து 

நடவடிக்கககள் 

சை்ைை்கை 

உருவொக்கு ் 

இகரசச்ல் 

கொரண ொக ைளை்தில் 

சொைொரண 

விலங்கினங்களின் 

இயக்கங்களுக்கு 

ைள ் சொரந்்ை 

இகடயூறு. (பகுதி 

ைொக்க ்) 

 

 

ைனிை்துவ ொன 

ைொவரங்கள் அல்லது 

விலங்கினங்களுக்கொன 

ைனிை்ைன்க யொன / 

முக்கிய ொன வொழ்விட 

அக ப்கப ைள ் 

உருவொக்கவில்கல. 

குகறவொன 

தீவிர ் 

 ொகல 5  ணிக்குப் பிறகு 

சுரங்கை் மைொழிகல 

வ ற்மகொள்ளக் கூடொது. 

குப்கப கிடங்கின் அகழ்வு 

 ற்று ் வபொக்குவரை்து 

பணிகள் இரவு 7  ணிக்கு 

முன் நிறுைை்ப்பட 

வவண்டு ். 

3 மபொருடக்கள 

எடுை்துச ்

மசல்வைற்கொன 

வொகன இயக்க ், 

இழுை்துச ் மசல்லு ் 

சொகலகள்  ற்று ் 

SO2, NO2, CO 

வபொன்றவற்றின் 

உமிழ்வு கொரண ொக 

தூசிகய (SPM) 

உருவொக்கு ். 

தூசி படிைல்  ற்று ் 

CO உமிழ்வு 

கொரண ொக 

சுற்றியுள்ள 

விவசொய ்  ற்று ் 

அைனுடன் 

மைொடரப்ுகடய 

விலங்கினங்கள் 

மீைொன ைொக்க ். 

( கறமுக ைொக்க ்) 

க யப் பகுதியிலிருந்து 

மவகு மைொகலவில் 

உள்ள விவசொய நில ் 

என்பைொல் பொதிப்பு 

குகறவு. 

கு
க
ற
வ
ொ
ன

 தீ
வி
ர
 ்

 

அகனை்து வொகனங்களு ் 

ைகுந்ை  ொசு 

அளவுகளுக்குச ்

சொன்றளிக்கப்படு ். 

வ லு ் வைொட்டக்ககல 

பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ளது 

சுரங்கப் பகுதிகயச ்சுற்றி 

பவயொடீசல், ம ை்ைனொல் 

 ற்று ் உயிரி எரிமபொருள் 

வபொன்ற  ொற்று 

எரிமபொருகளக் மகொண்டு 

வொகனங்ககள 

வ  ்படுைை்வு ். 
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4.7 சமூக பபாருளாதார சூழல் 

4.7.1 முன்பமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனபவ உள்ள திட்டங்களில் 

இருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கம் 

❖ சுரங்க நடவடிக்கககளில் இருந்து உருவொகு ் தூசி, அருகிலுள்ள 

பகுதியில் உள்ள மைொழிலொளரக்ள்  ற்று ்  க்களின் ஆவரொக்கியை்தில் 

எதிர ்கறயொன ைொக்கை்கை ஏற்படுை்து ். 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கை்ைொல் அப்வரொச ்வரொடுகள் வசை கடயு ். 

❖ வநரடியொகவு ்  கறமுக ொகவு ் வவகல வொய்ப்புககள அதிகரிப்பைன் 

மூல ் இப்பகுதி  க்களின் மபொருளொைொர நிகலகய வ  ்படுை்துகிறது. 

4.7.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ அகனை்து இயந்திரங்கள்  ற்று ் உபகரணங்களுக்கு ் நல்ல பரொ ரிப்பு 

நகடமுகறகள் பின்பற்றப்படு ், இது சொை்திய ொன இகரசச்ல் 

சிக்கல்ககளை் ைவிரக்்க உைவு ். 

❖  ை்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரியை்தின் (CPCB) வழிகொட்டுைலின்படி 

திட்டப் பகுதியிலு ் அகைச ்சுற்றிலு ் பசுக ப் பகுதி உருவொக்கப்படு ். 

❖ க யப் பகுதிக்குள் சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்கபக் குகறக்க கொற்று  ொசுக் 

கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கக எடுக்கப்படு ். 

❖ மைொழிலொளரக்ளின் பொதுகொப்பிற்கொக, சுரங்கச ் சட்ட ்  ற்று ் 

விதிகளின்படி ககயுகறகள், ைகலக்கவச ் பொதுகொப்பு கொலணிகள், 

கண்ணொடிகள், ஏப்ரொன், மூக்கு  ொஸ்க்  ற்று ் கொது பொதுகொப்பு 

சொைனங்கள் வபொன்ற ைனிப்பட்ட பொதுகொப்பு உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படு ். 

❖ இந்ை திட்டை்தில் இருந்து வநரடியொகவு ்  கறமுக ொகவு ் ரொயல்டி வரி, 

வரிகள் வபொன்றவற்றின் மூல ் நிதி வருவொய் மூல ்  ொநில  ற்று ் 

 ை்திய அரசுகளுக்கு பயனளிக்கவு ். 

❖ வ ற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, குவொரி மசயல்பொடுகள் அப்பகுதியில் 

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

 சுரங்கை்தின் மசயல்பொட்டுக் கட்டை்தில் மைொழில்சொர ் ஆவரொக்கிய ் 

 ற்று ் பொதுகொப்பு அபொயங்கள் ஏற்படுகின்றன  ற்று ் முைன்க யொக 

பின்வருவனவற்கற உள்ளடக்குகின்றன: 

❖ சுவொச ஆபை்துகள் 

❖ சை்ை ் 

❖ உடல் அபொயங்கள் 

❖ மவடிக்கு ் வசமிப்பு  ற்று ் ககயொளுைல் 

4.8.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

 சிலிக்கொ தூசியின் நீண்டகொல மவளிப்பொடு சிலிவகொசிகஸ 

ஏற்படுை்ைக்கூடு ் பின்வரு ் நடவடிக்கககள் பரிந்துகரக்கப்படுகின்றன: 

• வைொண்டு ் இயந்திர ்   ற்று ் டிப்பரக்ளின் வகபின்கள் AC  ற்று ் ஒலி 

ஆைொரை்துடன் இகணக்கப்படு ் 

• ைனிப்பட்ட முகமூடிககளப் பயன்படுை்துவது கட்டொய ொக்கப்படு ் 

4.8.2 சத்தம் 

 சுரங்க நடவடிக்கககளின் வபொது மைொழிலொளரக்ள் அதிக சை்ைை்திற்கு 

ஆளொக வநரிடு ். பின்வரு ் நடவடிக்கககள் மசயல்படுை்ை 

முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளன 

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

ஒரு நொகளக்கு 8  ணிவநரை்திற்கு வ ல் வகட்கு ் பொதுகொப்பு இல்லொ ல் 

மவளிப்படுை்ை  ொட்டொரக்ள். 

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

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

மசவிப்புலன் பொதுகொப்பின் பயன்பொடு தீவிர ொக 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 உடல் அபாயங்கள் 

 உடல் அபொயங்ககளக் கட்டுப்படுை்ை பின்வரு ் நடவடிக்கககள் 

முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளன 
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பணியிட பொதுகொப்பு வ லொண்க  குறிை்ை குறிப்பிட்ட பணியொளரக்ளுக்கு 

பயிற்சி அளிக்கப்படு ்; 

❖ ைற்மசயலொன பொகற சிைறல்  ற்று ் / அல்லது நிலசச்ரிகவை் ைடுக்க, 

குறிப்பொக மவடிப்பு நடவடிக்கககளுக்குப் பிறகு, மைொழிலொளரக்ளுக்கு 

மவளிப்படு ் ஒவ்மவொரு வ ற்பரப்கபயு ் பொகற அளவிடுவைன் மூல ் 

பணிை் ைள  திப்பீடு மசய்யப்படு ்; 

❖ இயற்கக ைகடகள், ைற்கொலிக ைண்டவொளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட 

ஆபை்து சமிக்கஞகள் பொகற மபஞ்சுகள் அல்லது ைகர  ட்டை்திலிருந்து 

2 மீட்டருக்கு ் அதிக ொன உயரை்தில் வவகல மசய்யப்படு ்  ற்ற குழி 

பகுதிகளில் வழங்கப்படு ்; 

❖ யொரட்ுகள், சொகலகள்  ற்று ் நகடபொகைககள பரொ ரிை்ைல், 

வபொது ொன நீர ் வடிகொல் வழங்குைல்  ற்று ் அகனை்து வொனிகல 

வ ற்பரப்புடன் வழுக்கு ் பரப்புககளை் ைடுப்பது ஆகியகவ 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.8.4 பதாழில்சார் சுகாதார ஆய்வு 

 அகனை்து நபரக்ளு ் முன் வவகலவொய்ப்பு  ற்று ் அவ்வப்வபொது 

 ருை்துவ பரிவசொைகனக்கு உட்படுை்ைப்படுவொரக்ள். பின்வரு ் 

வசொைகனககள நடை்துவைன் மூல ் பணியொளரக்ள் மைொழில் சொரந்்ை 

வநொய்களுக்கு கண்கொணிக்கப்படுவொரக்ள் 

❖ ஆடிவயொம ட்ரிக் வசொைகனகள் 

❖ முழு  ொரப்ு, எக்ஸ்வர, நுகரயீரல் மசயல்பொடு வசொைகனகள், ஸ்கபவரொ 

ம ட்ரிக் வசொைகனகள் 

❖ கொலமுகற  ருை்துவ பரிவசொைகன – ஆண்டுவைொறு ் 

❖ நுகரயீரல் மசயல்பொடு வசொைகன - ஆண்டுவைொறு ், தூசி மவளிப்படு ் 

❖ கண் பரிவசொைகன 

❖ மபொது உடல் பரிவசொைகனகள் ைளை்தில் அை்தியொவசிய  ருந்துகள் 

வழங்கப்படு ்.  ருந்துகள்  ற்று ் இைர பரிவசொைகன வசதிகள் 

இலவச ொக வழங்கப்படு ். உடனடியொக சிகிசக்சக்கொக சுரங்கை்தில் 

முைலுைவி மபட்டி கவக்கப்படு ். 
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 வைரந்்மைடுக்கப்பட்ட பணியொளரக்ளுக்கு மைொடரந்்து முைலுைவி பயிற்சி 

அளிக்கப்படு ். முைலுைவி பயிற்சி மபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் 

மூவலொபொய இடங்களில் கொட்டப்படு ். 

4.9 சுரங்க கழிவு பமலாண்கம 

 முன்ம ொழியப்பட்ட எந்ை குவொரிகளிலிருந்து ் கழிவுகள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுவதில்கல. 

4.10 சுரங்க மூடல் 

 சுரங்கை் திட்டை்தில் சுரங்க மூடல் திட்ட ் மிக முக்கிய ொன சுற்றுசச்ூழல் 

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

நிதி அ ்சங்ககள முற்வபொக்கொன  ற்று ் பிந்கைய மூடல் மசயல்பொடுககள 

உள்ளடக்கியைொக இருக்க வவண்டு ். மூடல் மசயல்பொடு என்பது திட்டப்பணி 

நீக்கப்பட்டதில் இருந்து மைொடங்கு ் மைொடரச்ச்ியொன மசயல்பொடுகள் ஆகு ். 

எனவவ, சுரங்கை் திட்டை்தில் முற்வபொக்கொன சுரங்க மூடல் திட்ட ் குறிப்பொகக் 

ககயொளப்பட வவண்டு ்  ற்று ் சுரங்கை் திட்டை்துடன்  றுபரிசீலகன 

மசய்யப்பட வவண்டு ். முற்வபொக்கொன சுரங்க மூடல் என்பது மைொடரச்ச்ியொன 

மசயல்பொடுகள் என்பைொல், மூடல் திட்டை்தில் வசரக்்கப்பட வவண்டிய 

மபரு ்பொலொன மசயல்பொடுககள விஞ்ஞொன சுரங்கை்தின் முன்ம ொழிவுகள் 

உள்ளடக்கியிருப்பது மவளிப்பகடயொனது. ைளை்திற்கொன மூடல் 

வநொக்கங்ககள உருவொக்கு ் வபொது, ைளை்தின் ஏற்கனவவ உள்ள அல்லது 

சுரங்கை்திற்கு முந்கைய நில பயன்பொட்கடக் கருை்தில் மகொள்வது அவசிய ்; 

 ற்று ் மசயல்பொடு இந்ை மசயல்பொட்கட எவ்வொறு பொதிக்கு ். சுரங்கை்கை 

ககவிடுவதுடன் பின்வரு ் பரந்ை வநொக்கங்களு ் மவற்றிகர ொக 

அகடயப்படுவகை உறுதி மசய்வவை முைன்க யொன வநொக்க ொகு ். 

 சுரங்க உரிக யொளரக்ள், ஒழுங்குமுகற ஏமஜன்சிகள்  ற்று ் 

மபொது க்களொல் ஏற்றுக்மகொள்ளக்கூடிய ைளை்திற்கொன 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.  



Page | 183  

 

4.10.1 சுரங்க மூடல்  அளவுபகால் 

 சுரங்கை்கை மூடுவதில் உள்ள நிபந்ைகனகள் கீவழ 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளன: 

4.10.1.1 இயற்பியல் நிகலத்தன்கம 

 சுரங்கப் பணிகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு ைங்குமிடங்கள் வபொன்றவற்கற 

உள்ளடக்கிய அகனை்து  ொனுடவியல் கட்டக ப்புகளு ், சுரங்க ் மசயலிழந்ை 

பிறகு மீைமுள்ளகவ உடல் ரீதியொக நிகலயொனைொக இருக்க வவண்டு ். 

வைொல்வி அல்லது உடல் ரீதியொன சரிவின் விகளவொக மபொது சுகொைொர ்  ற்று ் 

பொதுகொப்புக்கு எந்ை ஆபை்கையு ் அவரக்ள் முன்கவக்கக்கூடொது, வ லு ் 

அவரக்ள் வடிவக க்கப்பட்ட மசயல்பொடுககள அவரக்ள் மைொடரந்்து மசய்ய 

வவண்டு ். முன்ம ொழியப்பட்ட வடிவக ப்பு கொலங்கள்  ற்று ் பொதுகொப்பு 

கொரணிகள் மவள்ள ், சூறொவளி, கொற்று அல்லது பூக ்பங்கள் வபொன்ற தீவிர 

நிகழ்வுகள்  ற்று ் அரிப்பு வபொன்ற பிற இயற்கக நிரந்ைர சக்திககள 

முழுக யொக கணக்கில் எடுை்துக்மகொள்ள வவண்டு ். 

4.10.1.2 பவதியியல் நிகலத்தன்கம 

 சுரங்க ைளை்தில் திடக்கழிவுகள் இரசொயன நிகலை்ைன்க யுடன் இருக்க 

வவண்டு ். இைன் மபொருள், உவலொகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரி  

வசர ்ங்களின் கசிவுக்கு வழிவகுக்கு ் வவதியியல்  ொற்றங்கள் அல்லது 

நிகலக களின் விகளவுகள் மபொது சுகொைொர ்  ற்று ் பொதுகொப்பிற்கு 

ஆபை்கை ஏற்படுை்ைக்கூடொது அல்லது சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் சீரழிகவ 

ஏற்படுை்ைக்கூடொது.  ொசுபடுை்து ் மவளிவயற்ற ் பொைக ொன ைொக்கங்ககள 

ஏற்படுை்ைக்கூடு ் என்று முன்கூட்டிவய கணிக்கப்பட்டொல், இகடநிறுை்ைப்பட்ட 

திடப்மபொருட்ககள நிகலநிறுை்துவது அல்லது நீரின் ைர ்  ற்று ் அளவு 

வபொன்றவற்கற வ  ்படுை்ை மசயலற்ற சிகிசக்ச வபொன்ற மபொருை்ை ொன 

ைணிப்பு நடவடிக்கககள் திட்டமிடப்படலொ ். மூடிய சுரங்கை்கைச ்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 ஸ்திரை்ைன்க  முைன்க யொக ைளை்தின் 

இயற்பியல்  ற்று ் வவதியியல் பண்புககள சொரந்்துள்ளது, அவைச ய ் சுரங்க 
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ைளை்தின் உயிரியல் உறுதிப்பொடு  றுவொழ்வு  ற்று ் இறுதி நில 

பயன்பொட்டுடன் மநருக்க ொக மைொடரப்ுகடயது. ஆயினு ்கூட, உயிரியல் 

நிகலை்ைன்க யொனது  ண்ணின் உகறகய உறுதிப்படுை்துைல், 

அரிப்பு/கழுவி  ற்று ் கசிவு வபொன்றவற்கறை் ைடுப்பைன் மூல ் உடல் அல்லது 

இரசொயன நிகலை்ைன்க கய கணிச ொக பொதிக்கலொ ். 

 புனரவ்ொழ்வுை் திட்டை்தின் முக்கிய வநொக்கங்களில் ஒன்று சீரக்ுகலந்ை 

ைளை்தின் மீது ஒரு ைொவர உகற மபொதுவொக உள்ளது, ஏமனனில் ைளை்கை 

நிகலநிறுை்துவைற்கொன சிறந்ை நீண்ட கொல முகறயொக ைொவர உகற உள்ளது. 

 றுவொழ்வுை் திட்டை்தின் முக்கிய நிலவவகல கூறுகள் முடிந்ைது ், நிகலயொன 

ைொவர சமூகை்கை நிறுவுவைற்கொன மசயல்முகற மைொடங்குகிறது.  று 

ைொவரங்களுக்கு,  ண்ணின் ஊட்டசச்ை்து அளகவ வ லொண்க  மசய்வது ஒரு 

முக்கிய ொன கருை்ைொகு ். மூன்று சூழ்நிகலகளில் ஊட்டசச்ை்துக்ககளச ்

வசரப்்பது பயனுள்ளைொக இருக்கு ். 

❖ வ ல் ண்ணின் ஊட்டச ் சை்து நிகல உள்ள மபொருகளக் கொட்டிலு ் 

குகறவொக இருந்ைொல் எ.கொ., சமூக கொடுகளின் வளரச்ச்ிக்கொக. 

❖ இயற்ககயொக நிகழு ் ைொவரங்ககள விட அதிக ஊட்டசச்ை்து 

வைகவப்படு ் ைொவரங்ககள வளரக்்கு ் வநொக்க ் எ.கொ., 

விவசொயை்திற்கொன திட்டமிடல். 

❖ ஈரப்பை ் கட்டுப்படுை்து ் கொரணியொக இல்லொை கொலங்களில் பூரவ்ீக 

ைொவரங்களிலிருந்து விகரவொன வளரச்ச்ிகயப் மபறுவது 

விரு ்பை்ைக்கது எ.கொ. பசுக ை் ைகடகளின் வளரச்ச்ி. 

 சுரங்க மூடல் திட்ட ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டை்தின்படி இருக்க 

வவண்டு ். சுரங்க மூடல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டை்தின் ஒரு 

பகுதியொகு ்  ற்று ் சுரங்க மூடல் திட்டை்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள 

மசயல்முகறயின்படி மூடல் நடவடிக்கககள் வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

 



 

 

Page | 185  

 

அத்தியாயம் V 

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (ததாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

5.0 அறிமுகம் 

திட்ட முன்ம ொழிவுக்கு  ொற்றுகளை கருத்தில் மகொை்வது சுற்றுசச்ூழல் 

தொக்க  திப்பீடு (EIA) மசயல்முளறயின் ததளவயொகு ். த ொக்குதல்   

மசயல்பொட்டின் தபொது, ஒரு முன்ம ொழிவுக்கொன  ொற்றுகளை த ரடியொகதவொ 

அல்லது அளடயொை ் கொணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்களைக் குறிப்பிடுவதன் 

மூல ொகதவொ பரிசீலிக்கலொ ் அல்லது சுத்திகரிக்கலொ ்.  ொற்றுகைின் 

ஒப்பீடு குளற ்தபட்ச சுற்றுசச்ூழல் தொக்கங்களுடன் திட்ட த ொக்கங்களை 

அளடவதற்கொன சிற ்த முளறளய தீர ்ொனிக்க உதவுகிறது அல்லது மிகவு ் 

சுற்றுசச்ூழல்  ட்பு  ற்று ் மசலவு குளற ்த விருப்பங்களைக் குறிக்கிறது. 

5.1 திட்ட தளத்தின் ததர்வின் பின்னணியில் உள்ள காரணிகள் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் குறிப்பிட்ட தை ்  ற்று ் பின்வரு ் 

 ன்ள களைக் மகொண்டுை்ைது: 

❖ கனி ப் படிவு கொடு அல்லொத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

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

இல்ளல. 

❖ சுரங்க குத்தளகக்கு பயன்படுதத்ப்பட்ட பகுதிகைில் ஆறு, ஓளட,  ல்லொ 

 ற்று ்  ீர ்ிளலகை் இல்ளல. 

❖ இப்பகுதியில் திறள யொன, அளர திறன்  ற்று ் திறள யற்ற 

மதொழிலொைரக்ை் கிளடப்பது. 

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

உை்கட்டள ப்பு வசதிகை் தபொன்ற அளனத்து அடிப்பளட வசதிகளு ்  ன்கு 

இளணக்கப்பட்டு அணுகக்கூடியதொக உை்ைது. 

❖ சுரங்க  டவடிக்ளககை்  ிலத்தடி  ீர ்  ட்டத்ளத குறுக்கிடொது. எனதவ, 

 ிலத்தடி  ீர ்சுற்றுசச்ூழலுக்கு எ ்த பொதிப்பு ் இல்ளல. 

❖ ஆய்வுப் பகுதி  ில அதிரவ்ு  ண்டலதத்ில் விழுகிறது - III, கட ்த கொல 

வரலொற்றில்  ிலசச்ரிவுகை்,  ில டுக்க ், சரிவு தபொன்ற மபரிய வரலொறுகை் 

எதுவு ் பதிவு மசய்யப்படவில்ளல. 
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5.2 மாற்று தளத்தின் பகுப்பாய்வு 

சுரங்கத் தை ் கனி ப் பகுதி என்பதொல்  ொற்று வழிகை் எதுவு ் 

பரி ்துளரக்கப்படவில்ளல. 

5.3 முன்தமாழியப்பட்ட ததாழில்நுட்பத்ததத் ததர்ந்ததடுப்பதற்குப் 

பின்னால் உள்ள காரணிகள் 

இய ்திர ய ொக்கப்பட்ட திற ்த வைரப்்பு சுரங்க மசயல்பொடு, 

துளையிடுதல்  ற்று ் மவடிக்கு ் முளற ஆகியளவ அப்பகுதியில் சொதொரண 

கல்ளலப் பிரிதம்தடுக்க பயன்படுத்தப்படு ். முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க 

குத்தளக பகுதிகை் பின்வரு ்  ன்ள களைக் மகொண்டுை்ைன: 

❖ கனி  படிவு ஒதர  ொதிரியொனதொகவு ், பொத்ததொலித் உருவொக்க ொகவு ் 

இருப்பதொல்,  ிலதத்டி முளறளய விட திற ்தமவைி தவளல மசய்யு ் முளற 

விரு ்பப்படுகிறது. 

❖ டிரொக்டரக்ை் / டிரிப்பரக்ைில் ததொண்டு ் இய ்திரத்தின் உதவியுடன் 

மபொருை் ஏற்றப்பட்டு வொடிக்ளகயொைரக்ைின் ததளவக்கு மகொண்டு 

மசல்லப்படு ். 

❖ கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட பிைொஸ்டிங் மதொழில்நுட்பத்துடன் ப்ைொஸ்டிங்  ற்று ் 

பயிற்சிகை் கிளடப்பது ததளவயொன துண்டு துண்டொக மகொடுக்கிறது, 

இதனொல் கனி  ் பொதுகொப்பொக ளகயொைப்பட்டு இரண்டொ ்  ிளல 

மவடிப்பு இல்லொ ல் பயன்படுதத்ப்படுகிறது. 

❖ குவொரி  டவடிக்ளககளுக்குத் தகுதியொன அளரத் திறன் மகொண்ட 

மதொழிலொைரக்ை் அருகிலுை்ை கிரொ ங்களைச ் சுற்றி எைிதொகக் 

கிளடக்கின்றனர.்  

5.4 மாற்றுத் ததாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

இ ்த திட்டத்திற்கு திற ்த மவைி இய ்திர ய ொக்கப்பட்ட சுரங்க முளற 

ததரவ்ு மசய்யப்பட்டுை்ைது. இ ்த மதொழில்நுட்ப ் குளறவொன கரப்்ப 

கொலதள்தக் மகொண்டுை்ைது, மபொருைொதொர ரீதியொக லொபகர ொனது, 

பொதுகொப்பொனது  ற்று ் குளற ்த உளழப்பு மசலவொகு ். ச ்ளத 

 ிளலள க்கு ஏற்ப உற்பத்திளய அதிகரிக்க அல்லது குளறக்க இ ்த முளற 

உை்ைள  ்த ம கிழ்வுத்தன்ள ளயக் மகொண்டுை்ைது.  
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அத்தியாயம் VI 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 தபாது 

சுற்றுசச்ூழல் அைவுருக்கைின் கண்கொணிப்பு  ற்று ்  திப்பீடு 

சுற்றுசச்ூழலில்  ிகழக்கூடிய சொத்திய ொன  ொற்றங்களைக் குறிக்கிறது, இது 

இயற்ளக சூழலின்  ிளலளய பரொ ரிக்க ததளவயொன இடங்கைில் 

சரிமசய்யு ்  டவடிக்ளககளை மசயல்படுத்த வழி வகுக்கிறது. 

ஏற்றுக்மகொை்ைப்பட்ட  டவடிக்ளககைின் மசயல்திறன் அல்லது 

குளறபொட்ளட  திப்பிடுவதற்கு  திப்பீடு மிகவு ் பயனுை்ை கருவியொகு ் 

 ற்று ் எதிரக்ொல திருத்தங்களுக்கொன நுண்ணறிளவ வழங்குகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பின் முக்கிய த ொக்க ், சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புக்கூறுகை்  ற்று ் மசயல்பொட்டுக் கட்டத்தில்  ளடமுளறயில் உை்ை 

 ிளலள கை் ஆகியவற்றில் மபறப்பட்ட முடிவுகை் திட்டமிடல் கட்டத்தில் 

கணிப்புடன் இணங்குவளத உறுதி மசய்வதொகு ். முடிவுகைின் மு ்ளதய 

கணிப்பிலிரு ்து கணிச ொன விலகல் ஏற்பட்டொல், இது கொரணத்ளதக் 

கண்டறி ்து தீரவ்ு  டவடிக்ளககளை பரி ்துளரக்கு ் அடிப்பளடத் தரவொக 

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

வழங்கிய EC ஆளணகை்  ற்று ் தமிழ் ொடு  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் 

பிறப்பித்த உத்தரவின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுை்ை  ிப ்தளனகைின் கீழ் 

கண்கொணிப்பு மதொடரப்ொன மதொடரப்ுளடய  ிப ்தளனகளுக்கு இணங்க 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு கட்டொய ொகு ். CTE/CTO வழங்கு ் தபொது. 

6.1 கண்காணிப்பு தபாறிமுதறயின் முதற 

EMP ஐ மசயல்படுத்துதல்  ற்று ் குறிப்பிட்ட கொல கண்கொணிப்பு 

ஆகியளவ அ ்த ்த திட்ட ஆதரவொைரக்ைொல் த ற்மகொை்ைப்படு ். 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தொல் ஏற்படு ் பொதிப்புகளை 

கண்கொணிப்பதற்கொக ஒரு விரிவொன கண்கொணிப்பு மபொறிமுளற 

வகுக்கப்பட்டுை்ைது; தூசிளய அடக்குதல், சத்த ்  ற்று ் மவடிப்பு 

அதிரவ்ுகளை கட்டுப்படுத்துதல், இய ்திரங்கை்  ற்று ் வொகனங்களை 

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

த லொண்ள  திட்டத்ளத மசயல்படுத்துதல்  ற்று ் சுற்றுசச்ூழல் அனு தி 

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

த  ்பொடு, சுற்றுசச்ூழல் தர கண்கொணிப்பு தபொன்ற பகுதி அைவிலொன 

பொதுகொப்பு  டவடிக்ளககளை மசயல்படுத்துவது, அவரக்ைின் சுரங்க 

 ிரவ்ொகத்திற்கு அறிக்ளக அைிக்கு ் மூத்த  ிரவ்ொகியொல் 

த ற்மகொை்ைப்படுகிறது. 

முன்ம ொழியப்பட்ட குவொரியில் EMP  ற்று ் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

பொதுகொப்பு  டவடிக்ளககளை மசயல்படுத்துவளத கண்கொணிக்க 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு மசல் (EMC) அள க்கப்படு ். 

  இந்த கலத்தின் தபாறுப்புகள்: 

❖  ொசு கட்டுப்பொட்டு  டவடிக்ளககளை மசயல்படுத்துதல் 

❖ திட்டத்ளத மசயல்படுத்துவளத கண்கொணித்தல் 

❖ ததொட்டத்திற்கு பி ்ளதய பரொ ரிப்பு 

❖  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு  டவடிக்ளககைின் மசயல்திறளன சரிபொரக்்க 

எடுக்கப்பட்டது 

❖ சுற்றுசச்ூழலுடன் மதொடரப்ுளடய பிற மசயல்பொடு 

❖ ததளவப்படு ்தபொது  ிபுணரின் ஆதலொசளனளயப் மபறுதல். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு பிரிவு ஒருங்கிளணக்கு ் தைத்தில் உை்ை 

அளனத்து கண்கொணிப்பு திட்டங்களையு ் ஒருங்கிளணக்கு ்  ற்று ் 

இவ்வொறு உருவொக்கப்படு ் தரவு மதொடர ்்து  ொ ில ஒழுங்குமுளற 

 ிறுவனங்களுக்கு இணக்க  ிளல அறிக்ளககைொக வழங்கப்படு ். 

கண்கொணிக்கப்படு ் சுற்றுசச்ூழல் பண்புகைின்  ொதிரி  ற்று ் 

பகுப்பொய்வு அறிக்ளக ஒவ்மவொரு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவொைரொலு ் 

அளரயொண்டு  ற்று ் ஆண்டுக்கு ஒரு இளடமவைியில் தமிழ் ொடு  ொசுக் 

கட்டுப்பொட்டு வொரியத்திற்கு (TNPCB) ச ரப்்பிக்கப்படு ். அளரயொண்டு 

அறிக்ளககை் சுற்றுசச்ூழல்  ற்று ் வன அள சச்க ், பிரொ ்திய அலுவலக ் 

 ற்று ் SEIAA-TN ஆகியவற்றிற்கு ் ச ரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

பட ் 6.1 இல் கொட்டப்பட்டுை்ைபடி, சுற்றுசச்ூழல் பண்புகைின்  ொதிரி 

 ற்று ் பகுப்பொய்வு  த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் (CPCB) / 

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

வழிகொட்டுதல்கைின்படி இருக்கு ். 
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படம் 6.1 முன்தமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 

விளக்கப்படம் 

6.2 தணிப்பு நடவடிக்தககளின் அமலாக்க அட்டவதண 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தின் மசயல்பொடுகைொல் சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

ஏற்படு ் பொதிப்ளபக் குளறக்கு ் வளகயில் அத்தியொய ் IV இல் 

முன்ம ொழியப்பட்ட தணிப்பு  டவடிக்ளககை் மசயல்படுதத்ப்படு ். தணிப்பு 

 டவடிக்ளககைின் அ லொக்க அட்டவளண அட்டவளண 6.1 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

 

 

 

 

 

* அந்தந்த 

முன்தமாழியப்பட்டது 

திட்ட ஆதரவாளர். 

அதமப்பின் ததலவர் 

சுரங்க தமலாண்தம நிதல 

சுரங்க தமலாளர் 

சுரங்க 

தமற்பாரத்வயாளர் 
சுரங்க துதண தள 

தமற்பாரத்வயாளர் 

எம்தபனல் 

ஆதலாசகர் / தவளி 

ஆய்வகம் NABL / MoEF 

ஆல் 

பகுதி நிதல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் கார்டன்ர ் தண்ணீர் 

ததளிப்பான் 

ஆபதரட்டர் 
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அட்டவதண 6.1 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 

நதடமுதறப்படுத்தல் அட்டவதண 

வ.எண். பரிந்துதரகள் கால கட்டம் அட்டவதண 

1 

 ில சுற்றுசச்ூழல் 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திட்ட ் 

மதொடங்கிய 

உடதனதய 

2 

 ண் தரக் 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திட்ட ் 

மதொடங்கிய 

உடதனதய 

3 

 ீர ் ொசு 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

 ற்று ் சுரங்க 

 டவடிக்ளகயுடன் 

உடனடியொக 

 ற்று ் 

திட்டத்தின் 

முன்தனற்ற ் 

4 

கொற்று  ொசு 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

 ற்று ் சுரங்க 

 டவடிக்ளகயுடன் 

உடனடியொக 

 ற்று ் 

திட்டத்தின் 

முன்தனற்ற ் 

5 

ஒலி  ொசு 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

 ற்று ் சுரங்க 

 டவடிக்ளகயுடன் 

உடனடியொக 

 ற்று ் 

திட்டத்தின் 

முன்தனற்ற ் 

6 
சுற்றுசச்ூழல் 

சூழல் 

சுரங்க 

 டவடிக்ளககளுடன் 

ஒவ்மவொரு ஆண்டு ் 

கட்ட ் வொரியொக 

மசயல்படுத்தப்படு ் 

உடனடியொக 

 ற்று ் 

திட்டத்தின் 

முன்தனற்ற ் 

6.3 கண்காணிப்பு அட்டவதண மற்றும் அதிர்தவண் 

கடள கை்  ிளறதவற்றப்படுவளத கண்கொணிப்பு உறுதி மசய்யு ். இது 

சட்டப்பூரவ் தரங்களுக்கு எதிரொக அைவீடு மசய்வதற்கொக மவைிதயற்றங்கை், 

உமிழ்வுகை்  ற்று ் கழிவுகைின் அைவுகை்  ற்று ் மசறிவுகை் தபொன்ற 

அைவீட்டுத் தகவல்கைின் த ரடி அைவீடு  ற்று ் பதிவு வடிவத்ளத 

எடுக்கலொ ். கண்கொணிப்பில் சமூக-மபொருைொதொர மதொடரப்ு, உை்ளூர ்

மதொடரப்ு  டவடிக்ளககை் அல்லது புகொரக்ைின்  திப்பீடு ஆகியளவ 

அடங்கு ். 

சுரங்க  டவடிக்ளககைில் சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு பின்வரு ொறு 

த ற்மகொை்ைப்படு ்: 
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❖ கொற்று தர ் 

❖  ீர ் ற்று ் கழிவு  ீரின் தர ் 

❖ இளரசச்ல்  ிளலகை் 

❖  ண்ணின் தர ்  ற்று ் 

❖ பசுள  பகுதி வைரச்ச்ி 

கண்கொணிப்பு விவரங்கை் அட்டவளண 6.2 இல் விவரிக்கப்பட்டுை்ைன 

அட்டவதண6.2முன்தமாழியப்பட்ட குவாரிக்கான 

முன்தமாழியப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவதண ECக்குப் பின் 

வ.

எ

ண்

. 

சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகள் 
இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்

கள் 
கால 

அளவு 
அதிர்தவண் 

1 கொற்று தர ் 

2 இடங்கை் (1 

ள ய & 1 

இளடயக) 

24 

 ணி 

த ர ் 

6  ொதங்களுக்கு 

ஒருமுளற 

பறக்கு ் 

தூசி , PM2.5, 

PM10, SO2 

 ற்று ் 

NOx. 

2 
வொனிளலயி

யல் 

சுரங்க 

தைத்தில் 

கொற்றின் தர 

கண்கொணிப்

பு & IMD 

இரண்டொ ் 

 ிளல தரவு 

மதொடங்கு ் 

முன் 

 ணி

த ர / 

தினசரி 

மதொடரச்ச்ியொ

ன ஆன்ளலன் 

கண்கொணிப்பு 

கொற்றின் 

தவக ், 

கொற்றின் 

திளச, 

மவப்ப ி

ளல, 

ஈரப்பத ் 

 ற்று ் 

 ளழப்

மபொழிவு 

3 

 ீர ்தர 

கண்கொணிப்

பு 

2 இடங்கை் 

(1SW  ற்று ் 1 

GW) 

- 
6  ொதங்களுக்கு 

ஒருமு ளற 

IS:10500, 

1993 & CPCB 

விதிமுளற

கைின் கீழ் 

குறிப்பிடப்

பட்ட 

அைவுருக்

கை் 

4  ீரியல் 

இளடயக 

 ண்டலத்தி

ல் உை்ை 

திற ்த 

கிணறுகைில் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகைில் 

சு ொர ்1 கி.மீ 

- 
6  ொதங்களுக்கு 

ஒருமுளற 

தளர 

 ட்டத்திற்

கு கீதழ 

இல் ஆழ ் 
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5 சத்த ் 

2 

இருப்பிடங்க

ை் (1 ள ய ் 

& 1 இளடயக) 

 ணி

த ர ் - 

1  ொை் 

6  ொதங்களுக்கு 

ஒருமுளற 

Leq, Lmax, 

Lmin, Leq 

Day & Leq 

Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுை்ை 

குடியிருப்பில் 

(அறிக்ளகயி

ல்) 

– 

மவடிப்பு 

 டவடிக்ளகயி

ன் தபொது 

உசச் 

துகை் 

தவக ் 

7  ண் 

2 இடங்கை் 

(1ள ய & 1 

இளடயக) 

– 

ஆறு 

 ொதங்களுக்கு 

ஒருமுளற 

இயற்பிய

ல்  ற்று ் 

தவதியிய

ல் 

பண்புகை்   

8 பசுள  பகுதி 
திட்டப் 

பகுதிக்குை் 
தினசரி  ொதொ ்திர 

பரொ ரிப்

பு 

                     ஆதொர ்: கனி  சுரங்கத்திற்கொன ளகதயட்டின் வழிகொட்டுதல், பிப்ரவரி 2010 

              6.4 EMP க்கான பட்தெட் ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளை கண்கொணிப்பதற்கொன மசலவு, 

கண்கொணிக்கப்பட தவண்டிய அைவுரு, அதிரம்வண் மகொண்ட இடங்களை 

 ொதிரி/கண்கொணிதத்ல்  ற்று ் ஒவ்மவொரு முன்ம ொழிவுக்கு ் எதிரொன 

மசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியளவ அட்டவளண 6.3 இல் கொட்டப்பட்டுை்ைது. NABL / 

MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவைிப்புற ஆய்வகத்திற்கு கண்கொணிப்பு பணி 

அவுட்தசொரஸ்் மசய்யப்படு ். சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு திட்டத்திற்கொன 

முன்ம ொழியப்பட்ட மதொடரச்ச்ியொன மசலவு, முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட 

தைத்திற்கு ஆண்டுக்கு ரூ.2,95,000/- ஆகு ். 

                    அட்டவதண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்தெட் 

வ.எண். அளவுரு மூலதன 

தசலவு 

ஆண்டுக்கான ததாடர் 

தசலவு 

1 கொற்று தர ் - ரூ 60,000/- 

2 வொனிளலயியல் - ரூ 15,000/- 

3  ீர ்தர ் - ரூ 20,000/- 

4  ீர ் ிளல 

கண்கொணிப்பு 

- ரூ 10,000/- 

5  ண்ணின் தர ் - ரூ 20,000/- 

6 சத்த ் தர ் - ரூ 10,000/- 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு - ரூ 1,50,000/- 

8 பசுள  பகுதி - ரூ 10,000/- 

தமாத்தம் - ரூ 2,95,000 /- 

ஆதொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட ். 
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6.5 கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அறிக்தகயிடல் 

அட்டவதணகள் 

கொற்றின் தர ்,  ீரின் தர ், இளரசச்ல் அைவுகை்  ற்று ் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகை் பற்றிய கண்கொணிக்கப்படு ் தரவுகை், குழு  ் 

சுரங்க த லொண்ள  ஒருங்கிளணப்பொைர ்  ற்று ் அ ்த ்த  ிறுவனத ்

தளலவர ் ஆகிதயொரொல் அவ்வப்தபொது ஆய்வு மசய்யப்பட்டு ததளவயொன 

திருத்த  டவடிக்ளககளை த ற்மகொை்வொரக்ை். கண்கொணிப்புத் தரவுகை் 

தமிழ் ொடு  ொ ில  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியத்திட ் CTO  ிப ்தளனகை் 

 ற்று ் சுற்றுசச்ூழல் தணிக்ளக அறிக்ளககளுக்கு இணங்க ஒவ்மவொரு 

ஆண்டு ் MoEF & CC  ற்று ் அளரயொண்டு இணக்க கண்கொணிப்பு 

அறிக்ளககை் MoEF & CC பிரொ ்திய அலுவலக ்  ற்று ் SEIAA க்கு 

ச ரப்்பிக்கப்படு ். 

கொலமுளற அறிக்ளககை் ச ரப்்பிக்கப்பட தவண்டு ்: 

❖ MoEF & CC - அளரயொண்டு  ிளல அறிக்ளக 

❖ TNPCB - அளரயொண்டு  ிளல அறிக்ளக 

❖ புவியியல்  ற்று ் சுரங்கத் துளற: கொலொண்டு, அளரயொண்டு 

வருடொ ்திர அறிக்ளககை் 

❖ சுரங்க த லொைர ்/ அ ்த ்த திட்டத்தின் முகவர ்தவிர, கொலமுளற 

அறிக்ளககளை ச ரப்்பிக்க தவண்டு ்: 

❖ சுரங்க பொதுகொப்பு இயக்குனர ்

❖ மதொழிலொைர ்அ லொக்க அதிகொரி 

❖ துளறயொல்  ிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுளறகைின்படி 

மவடிமபொருடக்ளைக் கட்டுப்படுத்துபவர.் 
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அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் படிப்புகள் 

7.0 பபாது 

கூடுதல் ஆய்வுகள் 

❖ இடர ்மதிப்பீடு 

❖ பபரிடர ்பமலாண்மம திட்டம் 

❖ ஒட்டுமமாத்த தாக்க ஆய்வு 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவு பமலாண்மம 

❖ பகாவிட்-க்கு பிந்மதய சுகாதார பமலாண்மம திட்டம் 

7.1 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பபாது ஆலலாசனன 

திட்டத் தளத்திபலா அல்லது அதன் திட்டத்திபலா பரந்த அளவிலான 

மபாதுமக்களின் பங்பகற்மப உறுதிமெய்யும் வமகயில் முமறயாக, 

பநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் மவளிப்பமடயான முமறயில் மபாது 

விொரமணமய நடத்துவதற்காக, EIA / EMP வமரபவாடுகளுடன் விண்ணப்பம் 

தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

மெயலாளரிடம் ெமரப்்பிக்கப்படும். மாவட்டத்தில் உள்ள மநருக்கம் மற்றும் 

மபாது விொரமண நடவடிக்மககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்மககளில் விவரிக்கப்படும். 

7.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான இடர ்மதிப்பீடு 

2002 டிெம்பர ்31, 2002 பததியிட்ட சுற்றறிக்மக எண்.13 இன் படி, தன்பாத,் 

சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (DGMS) வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ்

மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் அடிப்பமடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கான 

வழிமுமற அமமந்துள்ளது. DGMS இடர ் மதிப்பீட்டு மெயல்முமற பநாக்கம் 

மகாண்டது. பணிெச்ூழல் மற்றும் அமனத்து மெயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் 

மற்றும் ொத்தியமான அபாயங்கமளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் 

பதமவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிமம அளிப்பதற்காக அந்த அபாயங்களின் 

அபாய அளமவ மதிப்பிடுதல். பமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் மபாறுப்பான 

வழிமுமறகள் அமடயாளம் காணப்பட்டு, அவற்றின் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்மககள், கால அட்டவமணயில் அமமக்கப்பட்டமவ, துல்லியமான 

மபாறுப்புகளுடன் பதிவு மெய்யப்படுகின்றன. 
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முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்காக DGMS, வழங்கிய உபலாக 

சுரங்கத்மத நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதிெ ் ொன்றிதமழ மவத்திருக்கும் 

தகுதிவாய்ந்த சுரங்க பமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி 

நடவடிக்மகயும் பமற்மகாள்ளப்படும். இடர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகமளத ்

தடுப்பதற்கும், அது நிகழாமல் தடுக்க பதமவயான நடவடிக்மககமள 

எடுப்பதற்கும் ஆகும். 

இந்த முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் மதாடரப்ுமடய 

மெயல்பாடுகள் மதாடரப்ாக மனித தூண்டுதலால் ஏற்படும் அபாயங்களின் 

காரணிகள் விரிவான பகுப்பாய்வுடன் சுரங்கத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்மககள் கீபழ அட்டவமண 7.1 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  
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அட்டவனை 7.1 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான இடர் மதிப்பீடு & கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்னககள் 

வ. 

எை். 

ஆபத்து 

காரைிகள் 

ஆபத்துக்கான 

காரைங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்னககள் 

1 மவடிமபாருடக்ள் 

மற்றும்  

கனரக சுரங்க  

இயந்திரங்கள்  

காரணமாக 

விபத்துக்கள். 

தவறான மகயாளுதல் 

மற்றும் பாதுகாப்பற்ற 

பணி நமடமுமற 

✓  சுரங்கெ ் ெட்டம், 1952, மமட்டாலிஃமபரஸ் மமன்ஸ் 

ஒழுங்குமுமற, 1961 மற்றும் சுரங்க விதிகள், 1955 இன் அமனத்து 

பாதுகாப்பு முன்மனெெ்ரிக்மககள் மற்றும் விதிகள் அமனத்து 

சுரங்க நடவடிக்மககளின் பபாதும் கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும். 

✓  அருகிலுள்ள குழு மதாழிற்பயிற்சி மமயத்தில் உள்ள 

பயிற்சிக்கு மதாழிலாளரக்ள் அனுப்பப்படுவாரக்ள் 

அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ள் நுமழவது தமடமெய்யப்படும். 

✓  சுரங்க அலுவலக வளாகம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் 

தீயமணப்பு மற்றும் முதலுதவி ஏற்பாடுகள். 

✓  பாதுகாப்பு பூட,் தமலக்கவெம், கண்ணாடி பபான்ற 

அமனத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிமடக்கும் மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாட்டிற்கான வழக்கமான பொதமன. 

✓  அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி குவாரி பவமல 

மெய்தல் மற்றும் சுரங்கத் திட்டங்கமள மதாடரந்்து புதுப்பிதத்ல். 

✓ சுரங்க  முகங்கமள தினெரி அடிப்பமடயில் சுத்தம் மெய்வது, 

அதிகப்படியான அல்லது அடிபடுவமதத் தவிரப்்பதற்காக தினமும் 

மெய்யப்பட பவண்டும். 

✓ மவடிமருந்துகமளக் மகயாளுதல், ொரஜ்் மெய்தல் மற்றும் 

சுடுதல் ஆகியமவ சுரங்க பமலாளரின் பமற்பாரம்வயின் கீழ் 

மட்டுபம திறமமயான நபரக்ளால் பமற்மகாள்ளப்படும். 

✓  உற்பத்தியாளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி அமனத்து 

சுரங்க உபகரணங்கமளயும் பராமரித்தல் மற்றும் பொதமன 

மெய்தல். 
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2 துமளயிடுதல் முமறயற்ற மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

நமடமுமறகள்; 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்றின் அதிக 

அழுத்தம் காரணமாக, 

குழல்கமள 

மவடிக்கலாம்; 

துரப்பண கம்பி 

உமடந்து பபாகலாம்; 

✓ துமளயிடுதலுக்காக (SOP) நிறுவப்பட்ட பாதுகாப்பான 

இயக்க முமற கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும். 

✓ பயிற்சி மபற்ற ஆபபரட்டரக்ள் மட்டுபம 

பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். 

✓ பிளாஸ்டர/்பிளாஸ்டிங் ஃபபாரப்மன் அமனத்து இடங்கமளயும் 

முழுமமயாகப் பரிபொதிக்கும் வமர, துப்பாக்கிெ ் சூடு 

நடத்தப்பட்ட பகுதியில் எந்த துமளயிடுதலும் 

மதாடங்கப்படக்கூடாது. 

✓ ஒன்றன் பமல் ஒன்றாக உள்ள இடங்களில் ஒபர பநரத்தில் 

துமளயிடுதல் பமற்மகாள்ளப்படக்கூடாது. 

✓ ஆபபரட்டர ் மகபயட்டின்படி கம்ப்ரெர ் மற்றும் துரப்பண 

உபகரணங்களில் உள்ள பதய்ந்து பபான பாகங்கள் அவ்வப்பபாது 

தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் மாற்றுதல். 

✓ அமனத்து பயிற்சி அலகுகளும் ஈரமான துமளயிடுதலுடன் 

வழங்கப்பட பவண்டும். 

✓  ஆபபரட்டர ் அமனத்து தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கமளயும் தவறாமல் பயன்படுத்த பவண்டும். 

3 பபாக்குவரத்து விபத்து மற்றும் 

காயங்களுக்கு 

பங்களிக்கும் 

அபாயங்கள் மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

பவமலகள் 

மபாருள் ஓவரப்லாடிங் 

வாகனத்மத முந்திெ ்

மெல்லும் பபாது 

டிரக்கின் ஆபபரட்டர ்

தனது அமறமய 

ஏற்றும்பபாது அமத 

✓  பவமலமயத் மதாடங்கும் முன், ஓட்டுநரக்ள் டிரக்/டிப்பரில் 

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

மபாதுத் தூய்மம மற்றும் பிபரக்குகள், ஸ்டீயரிங் சிஸ்டம், 

தானாக இயக்கப்படும் ஆடிபயா-விஷுவல் ரிவரச்ிங் அலாரம், 

ரியர ்வியூ கண்ணாடிகள் உள்ளிட்ட எெெ்ரிக்மக ொதனங்கமளத ்

தனிப்பட்ட முமறயில் ெரிபாரப்்பாரக்ள். பக்கவாட்டு காட்டி 

விளக்குகள் பபான்றமவ நல்ல நிமலயில் உள்ளன. 

✓ அங்கீகரிக்கப்படாத எந்தமவாரு நபமரயும் வாகனத்தில் 

ெவாரி மெய்ய அனுமதிக்காதீரக்ள் அல்லது வாகனதம்த இயக்க 

அனுமதிக்கப்படாத எந்தமவாரு நபமரயும் அனுமதிக்காதீரக்ள். 

✓  குழிவான கண்ணாடிகள் அமனத்து மூமலகளிலும் 

மவக்கப்பட பவண்டும் 
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விட்டு 

மவளிபயறுகிறார.் 

✓  அமனத்து வாகனங்களும் ஒவ்மவாரு முமனயிலும் ஒரு 

ஸ்பாட்டருடன் ரிவரஸ்் ஹாரன்் மபாருதத்ப்பட்டிருக்க பவண்டும் 

✓  வாகனத் திறனுக்கு ஏற்ப ஏற்றுதல் 

✓  ஆபபரட்டர ் மகபயட்டின்படி வாகனங்கமள அவ்வப்பபாது 

பராமரித்தல் 

4 இயற்மக 

சீற்றங்கள் 

எதிரப்ாராத 

ெம்பவங்கள் 

✓  மமழநீர ் மவள்ளதத்ில் மூழ்குவமதத ் தடுக்க வழிகள் 

ஏற்படுதத்ப்படும் 

✓  தீமய அமணக்கும் கருவிகள் மற்றும் மணல் வாளிகள் 

5 சுரங்க 

மபஞ்சுகள் 

மற்றும் குழி 

ொய்வு பதால்வி 

ொய்வு வடிவியல், 

புவியியல் அமமப்பு 

✓  இறுதி அல்லது அமனத்து குழி ொய்வு 60° கீபழ இருக்க 

பவண்டும் மற்றும் ஒவ்மவாரு மபஞ்ெ ்உயரம் 5 மீ இருக்க பவண்டும். 

 



Page | 199  

 

7.3 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான லபரிடர ் லமலாை்னம 

திட்டம் 

நிலநடுக்கம், நிலெெ்ரிவு பபான்ற இயற்மக பபரழிவுகள் கடந்த கால 

வரலாற்றில் பதிவு மெய்யப்படவில்மல, ஏமனனில் நிலப்பரப்பு நில அதிரவ்ு 

மண்டலம் III இன் கீழ் வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி கடலில் இருந்து 

மவகு மதாமலவில் உள்ளது. எனபவ, கடும் மவள்ளம் மற்றும் சுனாமியால் 

ஏற்படும் பபரழிமவ எதிரப்ாரக்்க முடியாது. பபரிடர ் பமலாண்மமத் திட்டம், 

உயிர ் பாதுகாப்பு, சுற்றுெச்ூழமலப் பாதுகாத்தல், நிறுவலின் பாதுகாப்பு, 

உற்பத்திமய மறுசீரமமத்தல் மற்றும் காப்புெ ் மெயல்பாடுகமள இபத 

முன்னுரிமம வரிமெயில் உறுதி மெய்வமத பநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

பபரிடர ் பமலாண்மம திட்டத்தின் பநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் மவளிப்புற 

பெமவகளின் ஒருங்கிமணந்த வளங்கமளப் பயன்படுதத்ி 

பின்வருவனவற்மற அமடவதாகும்: 

❖ பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிெம்ெ; 

❖ மற்றவரக்மளப் பாதுகாதத்ல்; 

❖ மொத்து மற்றும் சுற்றுெச்ூழலுக்கு ஏற்படும் பெததம்த குமறதத்ல்; 

❖ ஆரம்பத்தில் ெம்பவத்மதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் 

மகாண்டு வரவும்; 

❖ பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

❖ அவெரநிமலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிமலகள் பற்றிய அடுத்த 

விொரமணக்கு மதாடரப்ுமடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கமள 

பாதுகாக்கவும். 

ஒரு பபரிடர ் ஏற்பட்டால், தடுப்பு நடவடிக்மககள் இருந்தபபாதிலும், 

கீபழ உள்ள விளக்கங்களின்படி பபரிடர ்பமலாண்மம மெய்யப்பட பவண்டும். 

அவெரகால சூழ்நிமலகமளக் மகயாள்வதற்காக முன்மமாழியப்பட்ட ஒரு 

அமமப்பு உள்ளது மற்றும் முக்கிய பணியாளரக்ள் மற்றும் அவரக்ளது 

குழுவினருக்கு இமடபயயான ஒருங்கிமணப்பு படம்-7.1 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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அவெரநிமல 
ஒருங்கிமணப்பாளர ்

சுரங்க பமலாளர ்

ஆதரவு குழு மீட்பு குழு தீயனைப்பு குழு 

 

 

 

 

 

 

படம் 7.1 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான லபரிடர் லமலாை்னம 

குழு அனமப்பு 

அவெரநிமல அமமப்பு அவெர ஒருங்கிமணப்பாளரால் 

வழிநடதத்ப்படும், அவர ் தகுதிவாய்ந்த சுரங்க பமலாளராக இருப்பார.் அவர ்

இல்லாத நிமலயில், சுரங்க பமலாளர ் வரும் வமர, சுரங்கத்தில் இருக்கும் 

மபரும்பாலான மூத்தவரக்ள் அவெரகால ஒருங்கிமணப்பாளராக 

இருப்பாரக்ள். அவெரகால சூழ்நிமலகமளக் கவனிப்பதற்காக மூன்று 

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

அணிகளின் முன்மமாழியப்பட்ட அமமப்பு அட்டவமண 7.2 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவனை 7.2 அவசரநினலக்கான முன்பமாழியப்பட்ட குழுக்கள் 

பதவி தகுதி 

தீனய அனைக்கும் குழு 

குழுத் தமலவர/் அவெர 

ஒருங்கிமணப்பாளர ்(EC) 
சுரங்க பமலாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்கத் தமலவர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துமண தமலவர ் 

மீட்பு குழு 

குழுத் தமலவர/் அவெர 

ஒருங்கிமணப்பாளர ்(EC) 
சுரங்க பமலாளர ்

குழு உறுப்பினர/் ெம்பவக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்(IC) 
சுற்றுெச்ூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்கத் தமலவர ்

ஆதரவு குழு 

குழுத் தமலவர/் அவெர 

ஒருங்கிமணப்பாளர ்(EC) 
சுரங்க பமலாளர ்

உதவி குழு தமலவர ் சுற்றுெச்ூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துமண தமலவர ்
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பாதுகாப்புக் குழுத் தமலவர/் 

அவெரகால பாதுகாப்புக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்

சுரங்கத் தமலவர ்

சுரங்கம் மெயல்பாட்டுக்கு வந்ததும், பணியாளரக்ளின் மபயரக்ளுடன் 

பமற்கண்ட அட்டவமண தயாரிக்கப்பட்டு, அந்தந்த முன்மமாழியப்பட்ட 

குவாரிகளுக்கான மதாழிலாளரக்ளுக்கு எளிதாகக் கிமடக்கும். சுரங்கம், 

தீயமணப்பு நிமலயம் மற்றும் அண்மட மதாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் 

பல்பவறு துமறகமள கட்டுப்படுதத், ஒரு மமாமபல் தகவல் மதாடரப்ு 

மநட்மவாரக்் மற்றும் வயரம்லஸ் சுரங்க அவெர கட்டுப்பாட்டு அமறமய 

(MECR) இமணக்க பவண்டும். 

7.3.1 அவசரக் குழுவின் பாத்திரங்கள் மற்றும் பபாறுப்புகள்  

(அ) அவசர ஒருங்கினைப்பாளர் (EC) 

அவெரகால ஒருங்கிமணப்பாளர ் தளத்தின் முழுமமயான 

கட்டுப்பாட்மட ஏற்றுக்மகாள்வார ்மற்றும் MECR இல் இருக்க பவண்டும்.  

(ஆ) சம்பவக் கட்டுப்படுத்தி (IC) 

ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ் என்பது அவெரநிமலயின் இடத்திற்குெ ்

மென்று, அவெரநிமலமயெ ்   ெமாளிக்க அல்லது கட்டுப்படுத்துவதற்கான 

மெயல் திட்டதம்த பமற்பாரம்வயிடும் ஒரு நபராக இருக்க பவண்டும். ஷிப்ட் 

பமற்பாரம்வயாளர ் அல்லது சுற்றுெச்ூழல் அதிகாரி ஐசியின் மபாறுப்மப 

ஏற்க பவண்டும். 

(இ) பதாடர்பு மற்றும் ஆலலாசனனக் குழு 

ஆபலாெமன மற்றும் தகவல் மதாடரப்ு குழுவில் சுரங்கத் துமறகளின் 

தமலவரக்ள் அதாவது சுரங்க பமலாளர ்இருக்க பவண்டும் 

(ஈ) அனைப்பு ஒருங்கினைப்பாளர ்

சுரங்க பமற்பாரம்வயாளர ் அமழப்பு கால் ஒருங்கிமணப்பாளராக 

இருப்பார.் அமழப்பு ஒருங்கிமணப்பாளர ்  அமழப்மப நடத்துவார ் மற்றும் 

சுரங்கப் பணியாளரக்மள ெட்டெமப இடத்திற்கு மவளிபயற்றுவார.் 

கடமமயில் இருக்கும் அமனத்து பணியாளரக்ளுக்கும் கணக்கு மவப்பபத 

அவரது பிரதான பணியாக இருக்கும் 

 

.  
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 (உ) லதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

பயிற்சி மபற்ற பணியாளரக்ளின் மீட்புப் பணிமய பமற்மகாள்வதற்கு 

பயிற்சி மபற்ற மற்றும் ஆயுதம் ஏந்திய நபரக்ள் குழுவாக இருக்க பவண்டும். 

முதலுதவி மற்றும் தீமய அமணப்பதில் பயிற்சி மபற்றவரக்ள் பதடல் மற்றும் 

மீட்புக் குழுவில் பெரக்்கப்படுவாரக்ள்.  

 (ஊ) அவசரகால பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

அவெரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் 

அலுவலகத்தில் அமமந்துள்ள மூத்த பாதுகாப்பு நபராக இருக்க பவண்டும் 

மற்றும் மவளிப்புற ஏமஜன்சிகமள வழிநடத்துகிறார,் எ.கா., தீயமணப்புப் 

பமட, காவல்துமற, மருத்துவர ்மற்றும் ஊடகவியலாளரக்ள் பபான்றமவ. 

7.3.2 அவசரக் கட்டுப்பாட்டு நனடமுனற 

அவெரகாலத்தின் ஆரம்பம், அமனத்து நிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு மபரிய 

தீ அல்லது மவடிப்பு அல்லது பதாண்டும் இயந்திரத்துடன் சுவர ் இடிந்து 

விழுந்து, பல்பவறு பாதுகாப்பு ொதனங்கள் மற்றும் பணியில் இருக்கும் 

மெயல்பாட்டு ஊழியரக்ளால் கண்டறியப்படும். பணியில் இருக்கும் ஊழியர ்

ஒருவர ் இருந்தால், அவர ் (அவருக்கு பபாதுமான விவரம் அளிக்கப்பட்ட 

தளத்தின் அவெர நமடமுமறயின்படி) அருகில் உள்ள அலாரம் அமழப்புப் 

புள்ளிக்குெ ் மென்று, கண்ணாடிமய உமடத்து அலாரங்கமளத் தூண்டுவார.் 

விபத்து நடந்த இடம் மற்றும் தன்மம குறித்து அவெர கட்டுப்பாட்டு அமறக்கு 

மதரிவிக்கவும் அவர ் தன்னால் முடிந்தவமர முயற்சிப்பார.் பணி அவெர 

நமடமுமறக்கு இணங்க, அவெரநிமலமய விளக்குவதற்கும் 

கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பின்வரும் முக்கிய நடவடிக்மககள் உடனடியாக 

நமடமபறும். 

❖ தளத்தில் தீயமணப்பு வீரர ்தமலமமயிலான தீயமணப்புக் குழுவினர ்

தீ நுமர மடண்டரக்ள் மற்றும் பதமவயான உபகரணங்களுடன் 

ெம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு வருவாரக்ள். 

❖ அவெரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் 

அலுவலகத்தில் இருந்து தனது பணிமயத் மதாடங்குவார ்

❖ ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர,் மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அவெரநிமலத ்

தளத்திற்கு விமரந்து மென்று அவெரநிமலமயக் மகயாளத ்

மதாடங்குவார.் 
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❖ தளத்தின் முதன்மமக் கட்டுப்பாட்டாளர ் தனது ஆபலாெமன மற்றும் 

தகவல் மதாடரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு வந்து 

தளத்தின் முழுமமயான கட்டுப்பாட்மட ஏற்றுக்மகாள்வார.் 

❖ அவர ் ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து மதாடரந்்து தகவல்கமளப் 

மபறுவார ் மற்றும் பின்வரும் முடிவுகமளயும் வழிகாட்டுதல்கமளயும் 

வழங்குவார:் 

❖ ெம்பவக் கட்டுப்படுத்தி 

❖ சுரங்க கட்டுப்பாட்டு அமறகள் 

❖ அவெர பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

7.3.3 முன்பமாழியப்பட்ட தீனய அனைக்கும் கருவிகள் 

அட்டவமண 7.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, சுரங்கத்தில் உள்ள 

மூபலாபாய இடங்களில் பின்வரும் வமகயான தீமய அமணக்கும் கருவிகள் 

முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவனை 7.3 P1 இல் பவவ்லவறு இடங்களில் தீனய அனைக்கும் 

கருவிகள் 

இடம் தீனய அனைக்கும் கருவிகளின் வனக 

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

எரிமபாருள் 

பெமிப்பு பகுதி 

CO2 வமக, நுமர வமக, உலர ்இரொயன தூள் வமக, 

மணல் வாளி 

அலுவலக பகுதி உலர ்இரொயன வமக, நுமர வமக 

7.3.4 அலாரம் அனமப்பு 

மெட் கன்ட்பராலர,் தீயமணப்புக் குழுவிடம் இருந்து பபரிடர ்

மெய்திமயப் மபற்றவுடன், சுரங்கக் கட்டுப்பாட்டு அமற உதவியாளர ் 5 

நிமிடங்களுக்கு மெரன் ஒலிப்பார.் மபாது முகவரி அமமப்பு மூலம் பபரிடர ்

மெய்திமய ஒளிபரப்ப ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ்ஏற்பாடு மெய்வார.் ெம்பவக் 

கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து "எமரம்ஜன்சி ஓவர"் என்ற மெய்திமயப் 

மபற்றவுடன், அவெரகால கட்டுப்பாட்டு அமற உதவியாளர ்2 நிமிடங்களுக்கு 

பநராக அலாரம் அடிப்பதன் மூலம் "எல்லா மதளிவான சிக்னமலயும்" 

வழங்குவார.் 

பபரிடரின் பபாது பீதி அல்லது தவறான புரிதமலத ் தவிரக்்க அலாரம் 

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

நடவடிக்மககள் ஏபதனும் எடுக்கப்பட்டிருந்தால். 

❖ சுரங்க அலுவலக வளாகம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயமணப்பு 

மற்றும் முதலுதவி ஏற்பாடுகள் மெய்யப்பட்டுள்ளன. 

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

பிளக்குகள் மற்றும் காது மஃப்ஸ் பபான்ற அமனத்து பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களின் ஏற்பாடுகளும் ஊழியரக்ளுக்குக் 

கிமடக்கப்மபறுகின்றன மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு வழக்கமான 

கண்காணிப்பின் மூலம் கண்டிப்பாக கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 

❖ அபாயகரமான வளாகங்களில் பணிபுரியும் அமனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் பயிற்சி மற்றும் புதுப்பித்தல் படிப்புகள். 

❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி சுரங்க பவமல மெய்தல் மற்றும் 

சுரங்க திட்டங்கமள மதாடரந்்து புதுப்பித்தல். 

❖ சுரங்க முகங்கமள சுத்தம் மெய்வது மதாடரந்்து மெய்யப்படுகிறது. 

❖ சுரங்கப் பள்ளத்தில் பமற்பரப்பு நீர ்வருவமதத் தவிரப்்பதற்காக மமல 

வடிகால் மற்றும் மண் கட்டுகமள ெரிபாரத்்து மதாடரந்்து பராமரித்தல். 

❖ குறிப்பாக மமழக்காலங்களில் அவெர பம்பிங்கிற்காக பபாதுமான 

அளவு டீெல் மகாண்ட மஜனபரட்டர ் மெட்களுடன் கூடிய அதிக திறன் 

மகாண்ட காத்திருப்பு பம்புகமள வழங்குதல். 

❖ உற்பத்தியாளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி அமனத்து சுரங்க 

உபகரணங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் பொதமன 

பமற்மகாள்ளப்பட்டது. 

7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

குழுமத்திற்குள் உள்ள அமனத்து குவாரிகளிலும் துமளயிடுதல் மற்றும் 

மவடிதத்ல் மற்றும் பதாண்டும் இயந்திரம் மற்றும் பபாக்குவரத்து 

நடவடிக்மககள் காரணமாக ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் முக்கியமாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் மவடிப்பினால் ஏற்படும் காற்று மற்றும் 

இமரெெ்ல் சூழல் மற்றும் நில அதிரவ்ுகளில் மபரும் பாதிப்பு ஏற்படும். இந்த 

ஒட்டுமமாத்த ஆய்வுக்காக, P1, P2 மற்றும் P3 எனப்படும் மூன்று 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் மட்டுபம கருத்தில் மகாள்ளப்பட்டன. P1 இன் 
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விவரங்கள் அட்டவமண 1.2 மற்றும் P2&P3 இன் விவரங்கள் அட்டவமணகள் 

7.4&.7.5 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

அட்டவனை 7.4 முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தின் முக்கிய 

அம்சங்கள் "P2" 

குவாரியின் மபயர ் K.இமளயராஜா ொதாரண கல் குவாரி 

நிலத்தின் வமக அரசு மபாறம்பபாக்கு நிலம் 

அளவு 2.02.5 மஹக்படர ்

புல. எண். 619/5(P) 

வமரபடத்தாள் எண். 58J/08 

அட்ெபரமக 10°10'47.02"N முதல் 10°10'53.05"N வமர 

தீரக்்கபரமக 78°22'51.72"E முதல் 78°23'00.92"E வமர 

ToR இன் படி சுரங்கத்தின் 

இறுதி ஆழம் 
30 மீ BGL 

இறுதி குழி பரிமாணம் 
குழி 1: 207மீ (நீளம்) X 78 மீ (அகலம்) X 30 மீ 

(ஆழம்) 

புவியியல் வளங்கள் 

ொதாரண கல்  

(கன மிட்டர)் 

பமல் மண்  

(கன மிட்டர)் 

661035 4141 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 221770 2506 

5 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்மமாழியப்பட்ட உற்பத்தி 

Asper ToR 

215190 2506 

லாரி சுமமகளின் மமாத்த 

எண்ணிக்மக 
24 சுமமகள் ொதாரண கல்/நாள் 

சுரங்க முமற 
திறந்த வாரப்்பு மகபயடு / அமர 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முமற 

நிலப்பரப்பு அமலயில்லாத நிலப்பரப்பு 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

ஜாக் பஹமர ் 2 

கம்ப்ரெர ் 1 
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பதாண்டும் 

இயந்திரம் 
1 

டிப்பர ் 3 

உத்பதெ மனிதவள 

வரிமெப்படுதத்ல் 
26 நபரக்ள் 

திட்ட மெலவு ரூ. 59,20,000/- 

CER மெலவு @ திட்டெ ்மெலவில் 

2% 
ரூ.5,00,000/- 

CER மெலவு @ திட்டெ ்மெலவில் 

2% 
3.750 KLD 

அட்டவனை 7.5 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத் தளத்தின் முக்கிய 

அம்சங்கள் "P3" 

குவாரியின் மபயர ்
G.கருப்பப்பை்ைன் சாதாரை கல் 

குவாரி 

வமரபடத்தாள் எண் 58J/08 

இமடபய அட்ெபரமக 10° 10' 53.79'N முதல் 10° 11' 05.41'N வமர 

இமடபய தீரக்்கபரமக 78° 23' 1.31''E முதல் 78° 23' 6.83''E வமர 

மிக உயரந்்த உயரம் 174 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட ஆழம் 
21 மீ தமரமட்டத்திற்கு கீழ் (BGL) 

புவியியல் வளங்கள் 

ொதாரண கல்  

(கன மிட்டர)் 

பமல் மண்  

(கனமிட்டர)் 

1214510 2952 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 

ொதாரண கல்  

(கன மிட்டர)் 

பமல் மண்  

(கனமிட்டர)் 

511350 735 

5 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்மமாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி 

328975 612 
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இறுதி குழி பரிமாணம் 

(முன்மமாழியப்பட்டது) 
179 மீ (நீளம்) x 105 மீ (அகலம்) x 21 மீ (ஆழம்) 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 
60 மீ தமரமட்டத்திற்கு கீழ் (BGL) 

சுரங்க முமற 
திறந்தமவளி அமர 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்கம் 

நிலப்பரப்பு 
முன்மமாழியப்பட்ட குத்தமகப் 

பகுதியானது உயரமான நிலப்பரப்பாகும் 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

ஜாக் பஹமர ் 3 

கம்ப்ரெர ் 1 

மஹட்ராலிக் பதாண்டும் 

இயந்திரம் 
1 

டிப்பரக்ள் 6 

உத்பதெ மனிதவள 

வரிமெப்படுதத்ல் 
28 

திட்ட மெலவு ரூ.1,35,54,000/- 

CER மெலவு @ திட்டெ ்

மெலவில் 2% 
ரூ 5,00,000/- 

முன்மமாழியப்பட்ட நீர ்

பதமவ 
3.76 KLD 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் & மபறப்பட்ட ToR. 

7.4.1 காற்று சூைல் 

ொதாரண கல் மற்றும் கிராவல் உற்பத்தி காற்றின் சூழமல பாதிப்பதில் 

முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. மூன்று முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் 

விமளவாக ஒட்டுமமாதத் உற்பத்தியின் தரவு அட்டவமணகள் 7.6 

மற்றும்7.7இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.    

அட்டவனை 7.6 சாதாரை கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுனம 

முன்பமாழியப்படட் உற்பத்தி விவரங்கள் 
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குவாரி 

(கன 

மிட்டர)்  

இல் 5 

ஆை்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

(கன மிட்டர)்   

ஒரு 

நானளக்கு 

(கன 

மிட்டர)்   

ஒரு நானளக்கு 

லாரி 

சுனமகளின் 

எை்ைிக்னக 

P1 70165 14,033 47 8 

P2 215190 43,038 143 24 

P3 328975 65,795 219 37 

பமாத்தம் 

எை்ைிக்னக 

614330 122,866 409 69 

இந்த மூன்று குவாரிகளிலிருந்தும் ஒடட்ுமமாத்தமாக சதாரண 

கல்லின் உற்பத்தி நாள் ஒன்றுக்கு 409 மீ 3 ஆகும் என்றும், ஒரு நாளளக்கு 

69 ட்ரிப் சதாரண கற்கள் எடுக்கலாம் என்றும் ஒடட்ுமமாத்த ஆய்வு 

காடட்ுகிறது. 

 7.4.1.1 காற்று மாசுபடுத்திகளின் ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் 

குழுமத்தின் காற்றுெ ் சூழலில் முன்மமாழியப்பட்ட 3 திட்டங்களின் 

ஒட்டுமமாத்த தாக்கத்தின் முடிவுகள் அட்டவமண 7.7 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்மவாரு மாசுபாட்டிற்கும் 3 திட்டங்களின் விமளவாக 

ஒட்டுமமாத்த மதிப்புகள் CPCB நிரண்யித்த அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகமள 

மீறுவதில்மல. 

 

அட்டவனை 7.7 3 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் ஒட்டுபமாத்த 

தாக்கம் முடிவுகள் 

மாசுபடுத்திகள் அடிப்பனட 

தரவு(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்புகள்(μg/m3) 

ஒட்டுபமாத்த 

மதிப்பு (μg/m3) 

P1 P2 P3 

PM2.5 24.85 4.06 6.46 6.65 42.02 

PM10 38.57 6.42 11.74 16.06 72.79 

SO2 6.14 3.88 5.60 6.35 21.97 

NO2 17.37 3.83 5.89 7.76 34.85 

 

7.4.2 இனரசச்ல் சூைல் 
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ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துளளயிடுதல் மற்றும் மவடிதத்ல் மற்றும் 

டிரக்குகள் மற்றும் HEMM பபான்ற மசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. மவடித்தல் 

மற்றும் கம்ப்ரெர ் மசயல்பாடு (துளளயிடுதல்) மற்றும் பபாக்குவரத்து 

நடவடிக்ளககள் ஆகியவற்ளறக் கருதத்ில் மகாண்டு ஒட்டுமமாத்த ஒலி 

மாதிரியாக்கம் பமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள பல்பவறு 

குவாரிகளளச ் சுற்றியுள்ள பல்பவறு தூரங்களில் இளரசச்ல் அளளவக் 

கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் பமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவனை 7.8 குழுமத்திலிருந்து கைிக்கப்பட்ட சத்தம் 

அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிட

க் 

குறியீடு 

தூர

ம் 

(மீ) 

தினச

யில் 

பின்ன

ைி 

மதிப்பு 

(நாள்) 

dB(A) 

அதிகரிக்

கும் 

மதிப்பு 

dB(A) 

பமாத்த 

கைிக்கப்

பட்ட dB(A) 

குடியிருப்

பு பகுதி 

தரநினல

கள் dB(A) 

P1க்கு 

அருகிலு

ள்ள 

குடியிருப்

பு 

360 

மீ 

பமற்கு 

38.5 28.25 38.89 

55 

P2 

அருகில் 

வாழ்விட

ம் 

210 

மீ 

பமற்கு 

38.5 32.94 39.56 

P3க்கு 

அருகிலு

ள்ள 

குடியிரு

ப்பு 

450 

மீ 

பமற்கு 

38.5 26.32 38.75 

ஒட்டுபமாத்த சத்தம் (dB(A)) 43.85 

ஆதாரம்: ஆய்வக கண்காணிப்பு தரவு 

3 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களால் ஏற்படும் இளரசச்லின் 

ஒட்டுமமாத்த பகுப்பாய்வு, அட்டவளண 7.8 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, P1, P2 

மற்றும் P3க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் சுமார ் 43.85 dB (A) மபறும் 

என்பளதக் காட்டுகிறது. கருத்தில் உள்ள குடியிருப்புக்கான ஒட்டுமமாத்த 
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முடிவுகள், பகல் பநரத்திற்கான குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு CPCB நிரண்யிதத் 

வரம்ளப மீறுவதில்ளல. 

7.4.3 சமூக பபாருளாதார சூைல் 

முன்மமாழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்களின் ெமூகப் மபாருளாதாரப் 

பலன்கள் கணக்கிடப்பட்டு முடிவுகள் அட்டவமணகள் 7.9 மற்றும் 7.10 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. மூன்று திட்டங்களும் பெரந்்து ரூ. CER நிதிக்கு 1500000. 

அட்டவனை 7.9 3 சுரங்கங்களிலிருந்து சமூக ப ொருளொதொர நன்மைகள் 

இருப்பிடக் குறியீடு திட்ட பசலவு CER @ 2% 

P1 Rs. 40,25,000/- 500000 

P2 Rs. 59,20,000/- 500000 

P3 Rs.1,35,54,000/- 500000 

பமாத்தம் 

எை்ைிக்னக 

Rs. 2,34,99,000/- 1500000 

அட்டவனை 7.10 3 சுரங்கங்களில் இருந்து லவனல வாய்ப்புகள் 

இருப்பிடக் குறியீடு லவனலவாய்ப்பு 

P1 26 

P2 26 

P3 28 

பமாத்தம் எை்ைிக்னக 80 

குழுமத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட 3 சுரங்கங்களால் மமாதத்ம் 54 பபருக்கு 

பவமல கிமடக்கும். 

 

 

7.4.4 சுற்றுசச்ூைல் சூைல் 

அட்டவனை 7.11 பசுனம பகுதி 3 சுரங்கங்களிலிருந்து வளரச்ச்ி 

நன்னமகள் 

குறியீடு 

நடுவதற்கு 

முன்பமாழியப்ப

ட்ட மரங்களின் 

எை்ைிக்னக 

மூடப்பட 

லவை்டி

ய 

பகுதி(மீ2

) 

இனத்தின் 

பபயர ்

80% உயிர்வாழும் 

விகிதத்தில் 

வளர்க்கப்படும் 

என 

எதிரப்ார்க்கப்ப

டும் மரங்களின் 

எை்ைிக்னக 
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P1 337 3330 

பவம்பு, 

மபாங்கமி

யா, பதக்கு 

269 

P2 1013 9113 
பவம்பு, 

பதக்கு 
810 

P3 1012 9112 
பவம்பு, 

பதக்கு 
809 

பமாத்த

ம் 
2362 21555 

பவம்பு, 

மபாங்கமி

யா, பதக்கு 

1888 

முன்மமாழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்களும் குத்தமக பகுதிக்கு உள்பளயும் 

மவளிபயயும் பவம்பு, பதக்கு பபான்ற 2362 பூரவ்ீக மர வமககமள நடவு 

மெய்யும் என்று ஒட்டுமமாத்த ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. இந்த பசுமம 

மண்டல பமம்பாட்டுத் திட்டத்தில் 80% மரங்கள், அதாவது 1888 மரங்கள் 

உயிரவ்ாழும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

7.4.5 லபாக்குவரத்து அடரத்்தி 

      மூன்று முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களும் ஒரு நாமளக்கு 69 டிரக் 

பலாடுகமளெ ்பெரக்்கும் என்று அட்டவமண 7.6 காட்டுகிறது, இது அருகிலுள்ள 

ொமலகளில் 207 PCUs கூடுதலாக இருக்கும். 

7.5 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பிளாஸ்டிக் கழிவு 

லமலாை்னம திடட்ம் 

அமனத்து திட்ட ஆதரவாளரக்ளும் 01.01.2019 முதல் நமடமுமறக்கு வரும் 

வமகயில், ஒருமுமற பயன்படுத்துவதற்கும், தடிமன் பாராமல் 

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

சுற்றுெச்ூழல் மற்றும் வனத்துமற (EC.2) பததி: 25.06.2018 இணங்க பவண்டும். 

சுற்றுெச்ூழல் (பாதுகாப்பு) ெட்டம், 1986 இன் கீழ். 

7.5.1 குறிக்லகாள் 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்மமயான விநிபயாக ெங்கிலி 

வமலயமமப்மப ஆய்வு மெய்ய. 

❖ அமனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி மெய்யக்கூடிய 

மபாருடக்மள பெகரிப்பதற்காக மதாட்டிகமள நிறுவுவதன் மூலம் 

நிமலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு பமலாண்மமமய கண்டறிந்து 

முன்மமாழிதல் 
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❖ சிஸ்டம் டிமென் அமமப்மபத் தயாரித்தல், மெயல்படுத்துவதற்கும் 

கண்காணிப்பதற்கும் பதமவயான வழிமுமறகள். 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகமள பமலாண்மம மெய்வதற்கான விரிவான மெயல் 

திட்டம் அட்டவமண 7.12 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவனை 7.12 பிளாஸ்டிக் கழிவுகனள நிர்வகிப்பதற்கான 

பசயல் திட்டம் 

வரினச 

எை். 

பசயல்பாடு பபாறுப்பு 

1 விதிகமள இமணத்து தளவமமப்பு  

வடிவமமப்மப உருவாக்குதல், பிளாஸ்டிக் கழிவு 

பமலாண்மமக்கு கழிவு உற்பத்தியாளரக்ளிடம் 

இருந்து வசூலிக்கப்படும் பயனர ் கட்டணம், 

குப்மபகமள மகாட்டுதல், பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகமள எரித்தல் அல்லது மபாதுமக்களுக்கு 

இமடயூறு விமளவிக்கும் பிற மெயல்களுக்கு 

அபராதம்/அபராதம். 

சுரங்க 

பமலாளர ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி மெய்யக்கூடிய 

மற்றும் உள்நாட்டு அபாயகரமான கழிவுகமள 

பிரிதம்தடுப்பமத நமடமுமறப்படுதத், கழிவு 

உற்பத்தியாளரக்மள கட்டாயப்படுத்துதல். 

சுரங்க 

பமலாளர ்

3 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் பெகரிப்பு. சுரங்கத் 

தமலவர ்

4 மபாருள் மீட்பு வெதிகமள அமமத்தல். சுரங்க 

பமலாளர ்

5 மபாருள் மீட்பு வெதிகளில் மறுசுழற்சி 

மெய்யக்கூடிய மற்றும் மறுசுழற்சி மெய்ய 

முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகமள பிரித்தல். 

சுரங்கத் 

தமலவர ்

6 பதிவுமெய்யப்பட்ட மறுசுழற்சி மெய்பவரக்ளுக்கு 

மறுசுழற்சி மெய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகமள பெனலாக்குதல். 

சுரங்கத் 

தமலவர ்
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7 மறுசுழற்சி மெய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகமள சிமமன்ட் சூமளகளில், ொமல 

அமமப்பில் பயன்படுத்த வழிவமக மெய்தல். 

சுரங்கத் 

தமலவர ் 

8 பங்குதாரரக்ள் மதத்ியில் அவரக்ளின் மபாறுப்பு 

குறித்து விழிப்புணரம்வ ஏற்படுத்துதல். 

சுரங்க 

பமலாளர ்

9 குப்மபகமள மகாட்டுவது, பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகமள திறந்த மவளியில் எரிப்பது அல்லது 

மபாதுமக்களுக்கு இமடயூறு விமளவிக்கும் 

மெயல்களில் ஈடுபடுவது பபான்றவற்றில் திடீர ்

பொதமன நடதத்ப்படுகிறது. 

சுரங்க 

உரிமமயாளர ்

ஆதாரம்: FAEகள் மற்றும் EC ஆல் முன்மமாழியப்பட்டது 

7.6 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான லபாஸ்ட் லகாவிட் சுகாதார 

லமலாை்னமத் திட்டம் 

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

ஒப்பீட்டளவில் ஒரு புதிய பநாயாகும், இந்த பநாயின் இயற்மகயான வரலாறு, 

குறிப்பாக மீட்புக்குப் பிந்மதய நிகழ்வுகளின் அடிப்பமடயில் புதிய 

தகவல்கள் மாறும் அடிப்பமடயில் அறியப்படுகின்றன. 

கடுமமயான பகாவிட்-19 பநாய்க்குப் பிறகு, குணமமடந்த 

பநாயாளிகள் பொரவ்ு, உடல்வலி, இருமல், மதாண்மடப் புண், சுவாசிப்பதில் 

சிரமம் பபான்ற பல்பவறு வமகயான அறிகுறிகமளயும் மதாடரந்்து 

மதரிவிக்கலாம். தற்பபாது பகாவிட்-க்கு பிந்மதய சீக்வாலாக்கள் மற்றும் 

அதற்கும் குமறவான ொன்றுகள் உள்ளன. ஆராய்ெச்ி பதமவ மற்றும் 

தீவிரமாக பின்பற்றப்படுகிறது. பகாவிட் குணமமடந்த அமனத்து 

பநாயாளிகளின் பின்மதாடரத்ல் பராமரிப்பு மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு ஒரு 

முழுமமயான அணுகுமுமற பதமவ. 

7.6.1 பிந்னதய லகாவிட் பின்பதாடரத்ல் பநறிமுனற 

 

❖ COVID-க்கு மபாருதத்மான நடத்மதமயத் மதாடரவும் (முகமூடியின் 

பயன்பாடு, மக மற்றும் சுவாெ சுகாதாரம், உடல் இமடமவளி). 

❖ பபாதுமான அளவு மவதுமவதுப்பான நீமரக் குடிக்கவும் (முரணாக 

இல்லாவிட்டால்). 
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❖ உங்கள் பணியிடங்கள் சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் இருப்பமத 

உறுதிப்படுத்திக் மகாள்ளுங்கள் 

❖ பமற்பரப்புகள் (எ.கா., பமமெகள்) மற்றும் மபாருடக்மள (எ.கா., 

மதாமலபபசிகள் தமலகவெம்) கிருமிநாசினியால் தவறாமல் துமடக்க 

பவண்டும் 

❖ பணியிடதம்தெ ்சுற்றியுள்ள முக்கிய இடங்களில் சுத்திகரிப்பு பஹண்ட் 

ரப் டிஸ்மபன்ெரக்மள மவக்கவும். இந்த டிஸ்மபன்ெரக்ள் மதாடரந்்து 

நிரப்பப்படுவமத உறுதிமெய்யவும் 

❖ மக கழுவுவமத ஊக்குவிக்கும் சுவமராட்டிகமளக் காண்பித்தல் 

❖ ஊழியரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் வாடிக்மகயாளரக்ள் பொப்பு 

மற்றும் தண்ணீருடன் மககமள கழுவக்கூடிய இடங்களுக்கு அணுகல் 

இருப்பமத உறுதிப்படுத்திக் மகாள்ளுங்கள் 

❖ சுவாெ சுகாதாரத்மத ஊக்குவிக்கும் சுவமராட்டிகமளக் காண்பிதத்ல். 

❖ உங்கள் ெமூகத்தில் COVID-19 பரவத் மதாடங்கினால், பலொன இருமல் 

அல்லது குமறந்த தர காய்ெெ்ல் (37.3°C அல்லது அதற்கும் அதிகமாக) 

உள்ளவரக்ள் வீட்டிபலபய இருக்க பவண்டும் என்பமத உங்கள் 

ஊழியரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் வாடிக்மகயாளரக்ளுக்குெ ்

மொல்லுங்கள். பநாய்தம்தாற்றின் அறிகுறிகமள மமறக்கக்கூடிய 

பாராசிட்டமால்/அமெட்டமிபனாஃமபன், இப்யூபுரூஃபன் அல்லது 

ஆஸ்பிரின் பபான்ற எளிய மருந்துகமள எடுத்துக் மகாள்ள 

பவண்டியிருந்தால் அவரக்ள் வீட்டிபலபய இருக்க பவண்டும் (அல்லது 

வீட்டிலிருந்து பவமல மெய்ய பவண்டும்). 

❖ COVID-19 இன் பலொன அறிகுறிகள் இருந்தாலும், மக்கள் வீட்டிபலபய 

இருக்க பவண்டும் என்ற மெய்திமயத ் மதாடரந்்து மதாடரப்ுமகாண்டு 

விளம்பரப்படுத்துங்கள். 

❖ பநருக்கு பநர ் ெந்திப்பு அல்லது நிகழ்வு பதமவயா என்பமதக் 

கவனியுங்கள். மதாமலமதாடரப்ு அல்லது ஆன்மலன் நிகழ்வு மூலம் 

அமத மாற்ற முடியுமா? 

❖ கூட்டம் அல்லது நிகழ்மவ குமறக்க முடியுமா, அதனால் குமறவான 

மக்கள் மட்டுபம கலந்து மகாள்வாரக்ள்? 
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❖ அமனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் டிஷ்யூகள் மற்றும் மக சுத்திகரிப்பு 

உள்ளிட்ட பபாதுமான மபாருடக்ள் மற்றும் மபாருடக்மள முன்கூட்டிபய 

ஆரட்ர ் மெய்யுங்கள். சுவாெ அறிகுறிகமள உருவாக்கும் எவருக்கும் 

வழங்க அறுமவ சிகிெம்ெ முகமூடிகள் உள்ளன. 

❖ ெய்வன்ப்ராஷ் மருத்துவ நமடமுமறயில் உள்ளமதப் பபால, காமலயில் 

(1 டீஸ்பூன் அளவு) மவதுமவதுப்பான நீர/்பாலுடன் உபபயாகிப்பது 

மிகவும் பரிந்துமரக்கப்படுகிறது என்று ஆயுஷ் அமமெெ்கம் 

பரிந்துமரத்துள்ளது. பிந்மதய மீட்பு காலத்தில் பயனுள்ளதாக 

இருக்கும். 

❖ மதாடரந்்து வறட்டு இருமல் / மதாண்மட வலி இருந்தால், உப்பு வாய் 

மகாப்பளித்து நீராவி உள்ளிழுக்க பவண்டும். வாய் 

மகாப்பளிக்க/நீராவி உள்ளிழுக்க மூலிமககள்/மொலாப் 

மபாருள்கமளெ ் பெரத்த்ல். இருமல் மருந்துகள், மருத்துவ மருத்துவர ்

அல்லது ஆயுஷ் மருத்துவரின் தகுதி வாய்ந்த பயிற்சியாளரின் 

ஆபலாெமனயின் பபரில் எடுக்கப்பட பவண்டும். 

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

மாரப்ு வலி, புதிய குழப்பம், குவிய பலவீனம் பபான்ற ஆரம்ப 

எெெ்ரிக்மக அறிகுறிகமளக் கண்டறியவும். 

❖ புமகபிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துவமத தவிரக்்கவும். 

❖ திட்டத்மதப் பற்றி உங்கள் பணியாளரக்ள் மற்றும் 

ஒப்பந்ததாரரக்ளிடம் மதரிவிக்கவும், அவரக்ள் திட்டத்தின் கீழ் என்ன 

மெய்ய பவண்டும் - அல்லது மெய்யக்கூடாது - என்பமத அவரக்ள் 

அறிந்திருப்பமத உறுதி மெய்யவும். பலொன அறிகுறிகள் இருந்தால் 

அல்லது அறிகுறிகமள மமறக்கக்கூடிய எளிய மருந்துகமள (எ.கா., 

பாராசிட்டமால், இப்யூபுரூஃபன்) எடுத்துக் மகாண்டாலும், 

பவமலயிலிருந்து விலகி இருப்பதன் முக்கியத்துவதம்த 

வலியுறுத்துங்கள். 

கணிெமான எண்ணிக்மகயிலான பணியாளரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் 

மற்றும் ெப்மளயரக்ள் உங்கள் வணிக இடத்திற்கு வர முடியாவிட்டாலும், 

உங்கள் வணிகத்மத எப்படி நடத்துவது என்பது குறித்த திட்டமானது - 

பயணத்தில் உள்ள உள்ளூர ்கட்டுப்பாடுகள் அல்லது பநாய் காரணமாக. 
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  அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பலன்கள் 

8.0 பபாது 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ொனது அய்யொபட்டி கிரொ த்தில் 5 

ஆண்டுகளில் 70165 மீ3 சொதொரண கல்லல உற்பத்தி மசய்வலத ந ொக்க ொகக் 

மகொண்டுள்ளது. இது அருகிலுள்ள பகுதிகளில் சமூக-மபொருளொதொர 

மசயல்பொடுகலள ந  ்படுத்துவநதொடு பின்வரு ்  ன்ல கலள 

விலளவிக்கு ்: 

❖ நவலல வொய்ப்பு அதிகரிப்பு 

❖ சமூக-மபொருளொதொர  லனில் முன்நனற்ற ் 

❖ உடல் உள்கட்டல ப்பில் முன்நனற்ற ் 

❖ சமூக உள்கட்டல ப்பில் முன்நனற்ற ் 

8.1 வேலல ோய்ப்பு 

சுரங்க  டவடிக்லககலள ந ற்மகொள்வதற்கொக சு ொர ் 26  பரக்ளுக்கு 

நவலல வழங்குவதற்கு ், இதம்தொகுதியில் நவலலவொய்ப்பு வழங்குவதில் 

உள்ளூர ் க்களுக்கு முன்னுரில  வழங்குவதற்கு ் உத்நதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ந லு ், ஒப்ப ்த நவலலகள், மதொழில் வொய்ப்புகள், நசலவ வசதிகள் என 15 

நபருக்கு  லறமுக நவலல வொய்ப்பு 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 நவலலவொய்ப்புகள், குறிப்பொக 

உள்ளூர ் சமூகங்களிலடநய குலற ்த திறன் மகொண்ட நவலல 

நதடுபவரக்ளுக்கு ந  ்பட்ட பண வரு ொனத்திற்கு பங்களிக்கு ். 

8.3  இயற்பியல் உள்கட்டலமப்பில் முன்வனற்றம் 

முன்ம ொழியப்பட்ட குவொரியொனது தமிழ் ொட்டின் ந லூர ்தொலுகொ  ற்று ் 

 துலர  ொவட்ட ் அய்யொபட்டி கிரொ த்தில் அல  ்துள்ளது  ற்று ் 

இப்பகுதியில் ஏற்கனநவ  ன்கு  ிறுவப்பட்ட தகவல் மதொடரப்ு சொலலகள் 

 ற்று ் பிற வசதிகள் உள்ளன. முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்கதத்ின் கொரண ொக 

பின்வரு ் மபௌதீக உள்கட்டல ப்பு வசதிகள் ந லு ் ந  ்படு ். 
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❖ சொலல நபொக்குவரத்து வசதிகள்  

❖ மதொடரப்ுகள் 

❖ சுரங்கத்தில் பணிபுரியு ் மதொழிலொளரக்ளுக்கு கூடுதலொக  ருத்துவ, 

கல்வி  ற்று ் சமூக  லன்கள் அருகிலுள்ள குடி க்களுக்கு ் 

கிலடக்கு ். 

8.4 சமூக உள்கட்டலமப்பில் முன்வனற்றம் 

சிவில் கட்டு ொன கொலத்தில், வரத்்தக ், குப்லப தூக்குதல், சுகொதொர ் 

 ற்று ் பிற துலண நசலவகளில் நவலலவொய்ப்பு எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது, 

இ ்த துலறகளில் நவலலவொய்ப்பு முதன்ல யொக தற்கொலிக ொக அல்லது 

ஒப்ப ்த அடிப்பலடயில் இருக்கு ்  ற்று ் திறல யற்ற மதொழிலொளரக்ளின் 

ஈடுபொடு அதிக ொக இருக்கு ். மதொழிலொளர ் சக்தியில் 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 ். 

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

 ருத்துவ வசதிகளில் முன்நனற்ற ்  ற்று ் நவலலவொய்ப்பு  ற்று ் 

வரு ொன வொய்ப்புகளில் ஒட்டும ொத்த  ொற்ற ். 

❖ ரொயல்டி, CESS, TMF, GST நபொன்றவற்றின் மூல ் அதிகரித்த வருவொயின் 

மூல ், உத்நதச சுரங்கத்திலிரு ்து  ொ ில அரசு ந ரடியொகப் 

பயனலடயு ். 
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8.6 பபருநிறுேன சமூகப் 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 ். 

இ ்தத் திட்டத்தின் கீழ், திட்ட முன்ம ொழிபவர,் திட்டப் பகுதியிலிரு ்து 10 

கிமீ மதொலலவில் உள்ள கிரொ ங்களின் சமூக  ற்று ் மபொருளொதொர 

ந  ்பொட்டிற்கொன பின்வரு ் திட்டங்கலள ந ற்மகொள்வொர.் இதற்கொக 

ஒவ்மவொரு ஆண்டு ் தனி பட்மெட் வழங்கப்படு ். இத்திட்டத்லத இறுதி 

மசய்ய முன்ம ொழிபவர ்உள்ளூர ்சுயஅரசொங்கத்துடன் 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 

❖ குப்ப ் கிரொ த்தில் சமூகப் மபொறுப்புணரவ்ு  டவடிக்லககள் 

முக்கிய ொக கல்வி, சுகொதொர ்,  களிர ்சுயஉதவி குழுக்களின் பயிற்சி 

 ற்று ் உள்கட்டல ப்புக்கொன பங்களிப்பு நபொன்றவற்றுக்கு 

பங்களிக்கு ், CSR பட்மெட்டில் லொபத்தில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

8.7 பபருநிறுேன சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு 

01.05.2018 நததியிட்ட இ ்திய அரசு, MoEF & CC அலுவலக குறிப்பொலண 

F.No.22-65/2017-IA.III இன் படி மபரு ிறுவன ் சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்புக்கொன 

(CER) ஒதுக்கீடு மசய்யப்படு ். 
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 அலுவலக குறிப்பொலணயின் பொரொ 6 (II) இன் படி, பசுல க் களத ்

திட்ட ்  ற்று ் மூலதன முதலீடு ≤ 100 நகொடிகள், முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் 

EAC/SEAC இன் வழிகொட்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 2% 

பங்களிக்க நவண்டு ். ம ொத்த திட்ட மசலவு ரூ.69, 97,000  ற்று ் ரூ.5,00,000 

CER க்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. CER  டவடிக்லககளின் வரவுமசலவுத்திட்டத்தின் 

முன்ம ொழியப்பட்ட பயன்பொடு அட்டவலண 8.1 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

. 

அட்டேலை 8.1 CER - பசயல் திட்டம் 

ே.எை். பசயல்பாடு பட்பெட ்

(ரூ. 

லட்சத்தில்) 

1 விண்ணப்பதொரர,் தற்நபொதுள்ள கழிப்பலறலய 

புதுப்பிதத்ல், பள்ளி வளொகத்திற்குள் நதொட்ட ் 

அல த்தல், அருகிலுள்ள பள்ளி நூலகத்திற்கு 

சுற்றுசச்ூழல் மதொடரப்ொன புத்தகங்கலள 

 ன்மகொலடயொக வழங்குதல் நபொன்ற மபரு ிறுவன 

சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்புகளில் (CER) ஈடுபட நவண்டு ். 

ரூ.5,00,000 

 பமாத்தம் ரூ.5, 00,000 

ஆதொர ்: FAE ஆல்  டத்தப்பட்ட கள ஆய்வு, திட்ட ஆதரவொளருடன் 

ஆநலொசலன. 
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அத்தியாயம் IX 

சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

மபொரு ்தொது, ந ொக்குதல் கட்டத்தில் சுற்றுசச்ூழல் மசலவு பலன் 

பகுப்பொய்வு பரி ்துலரக்கப்படவில்லல என்பதொல். 
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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, சுற்றுப்புற காற்றின் தரே்,  ீரின் தரே், சமூகப் மபாருளாதார 

முன்மனற்றத் தர ிமலகள் ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அமனத்து 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்கமளயுே் மவதத்ிருப்பமத உறுதி மசய்யுே். மூல 

அளவில் தணிப்பு  டவடிக்மககள் ேற்றுே் ஆய்வுப் பகுதியில் ஒட்டுமோதத் 

சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் ஆகியமவ மபறுே் அமேப்புகளின் 

ஆதரவுத் திறமன மேே்படுத்துே். இ ்த அத்தியாயத்தில் வழங்கப்பட்ட EMP, 

EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, தணிப்பு  டவடிக்மககள் 

மசயல்படுத்தப்படுவமதயுே் அவற்றின் மசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுவமதயுே் உறுதிமசய்யுே்  ிரவ்ாக அே்சங்கமளப் பற்றி 

விவாதிக்கிறது. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பைாள்மை 

திட்ட ஆதரவாளர ் அதன் அனனத்து செயல்பாடுகனளயும் சுற்றுெச்ூழல் 

சபாறுப்புடன் நடத்துவதற்கும், சுற்றுெச்ூழல் செயல்திறனன சதாடரந்்து 

மமம்படுத்துவதற்கும் உறுதி பூண்டுள்ளார.் 

ஆதரவாளர,் திரு K.இமளயராஜா 

❖ அதன் செயல்பாடுகள் மற்றும் செயல்பாடுகளுடன் சதாடரப்ுனடய 

அனனத்து ெட்டங்கள், செயல்கள், ஒழுங்குமுனறகள் மற்றும் 

தரநினலகளின் மதனவகனளப் பூரத்்தி செய்தல். 

❖ சபாது சுற்றுெச்ூழல் பிரெச்ினனகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுெச்ூழல் சபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்க ஒரு 

திட்டத்னத செயல்படுத்தவும். 

❖ சுற்றுெச்ூழல் சகாள்னகனய செயல்படுத்துவனத உறுதி செய்ய 

மதனவயான ஆதாரங்கனள ஒதுக்குங்கள். 
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❖ திட்ட வளரெ்ச்ியின் அனனத்து நினலகளிலும் பயனுள்ள மூடல் 

மூமலாபாயம் இருப்பனத உறுதிசெய்து, ொத்தியமான நீண்டகால 

சுற்றுெச்ூழல் மற்றும் ெமூக பாதிப்புகனளக் குனறக்க முற்மபாக்கான 

மறுசீரனமப்பு முடிந்தவனர வினரவாக மமற்சகாள்ளப்படுகிறது. 

❖ சுற்றுெச்ூழல் பாதுகாப்புகளில் ஏமதனும் குனறபாடு அல்லது 

எதிரப்ாராத செயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிமய எெெ்ரிக்க 

கண்காணிப்பு திட்டங்கனள செயல்படுதத்வும். 

❖ சுற்றுெச்ூழலின் செயல்திறனன ெரிபாரக்்கவும், சதாடரந்்து 

முன்மனற்றத்னத மநாக்கி பாடுபடவும் அவ்வப்மபாது 

மதிப்பாய்வுகனள நடத்தவும். 

10.1.1 நிர்வாைம் மற்றும் பதாழில்நுட்  அமம ்பின் விளை்ைம் 

அத்தியாயம் VI இன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுெச்ூழல் கண்காணிப்பு 

பிரிவு சுற்றுெச்ூழல் மமலாண்னம திட்டத்னத திறம்பட செயல்படுத்துவனத 

உறுதி செய்யும் மற்றும் ஒவ்சவாரு முன்சமாழியப்பட்ட குவாரியின் சுரங்க 

மமலாண்னம நினல மூலம் சுற்றுெச்ூழல் ெட்ட விதிகளுக்கு இணங்குவனத 

உறுதி செய்யும். 

மமற்கூறிய குழு இதற்கு சபாறுப்பாகும்: 

❖ நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் 

திடக்கழிவு ஆகியவற்னற கண்காணித்தல். 

❖ சவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் மெகரிக்கப்பட்ட நீர ் மற்றும் காற்று 

மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு. 

❖ நிதி மதிப்பீடு, ஒழுங்குமுனற, காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகனள 

நிறுவுதல், கழிவு நீர ் சுத்திகரிப்பு நினலயம் மபான்றவற்னற 

உள்ளடக்கிய மாசுக் கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்னககள்/ 

ொதனங்கனள செயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

❖ திட்டத்தினுள் சுற்றுெச்ூழலுடன் சதாடரப்ுனடய செயல்பாடுகள் மற்றும் 

சவளி நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கினணத்தல். 

❖ சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள சதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

மக்கள்சதானகயின் சுகாதார புள்ளிவிவரங்கனள மெகரித்தல். 

❖ பசுனம பகுதி வளரெ்ச்ி. 
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❖ சுற்றுெச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் செயல்பாட்டின் 

முன்மனற்றத்னத கண்காணித்தல். 

❖ ெட்ட விதிகள், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுற்றுெச்ூழல் 

மற்றும் வன அனமெெ்கம் மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் அனுமதியின் 

நிபந்தனனகள் மற்றும் நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கள் மற்றும் 

செயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் விதிமுனறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நில சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மம 

குவாரியின் செயல்பாடு, குவாரி குழினய தற்காலிக நீரத்்மதக்கமாக 

மாற்றுவதன் மூலம் நிலதன்த மறுசீரனமத்தல் மற்றும் மீதமுள்ள பகுதி 

(பயன்படுதத்ப்படாத பகுதிகள், உள்கட்டனமப்பு, மபாக்குவரத்து ொனலகள்) 

பசுனமப் பகுதி வளரெ்ச்ிக்கு பயன்படுதத்ப்படும். சுற்றுெச்ூழலின் அழகியல் 

பாதிக்கப்படாது. குவாரி செயல்பாட்டின் மபாது திட்டப் பகுதியில் சபரிய 

தாவரங்கள் இல்னல மற்றும் குவாரி செயல்பாடு முடிந்ததும் பசுனமயான 

பகுதி மமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் அடரத்த்ியான மதாட்டம் உருவாக்கப்படும். 

அட்டவமண 10.1 நிலச ்சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

வாகனம் கழுவும் பகுதிகனள வடிவனமக்கவும், 

இதனால் அனனத்து ஓடும் நீரும் னகப்பற்றப்பட்டு 

எண்சணய் நீர ் பிரிப்பான்கள் மற்றும் வண்டல் 

நீரப்்பிடிப்பு ொதனங்கள் வழியாக அனுப்பப்படும். 

சுரங்க மமலாளர ்

வாகனங்கள் செல்லும் பானதகளில் இருந்தும் எந்த 

நீரவ்ழிப்பானதயிலிருந்து 100மீ சதானலவிலும் 

பாதுகாப்பான இடத்தில் எரிசபாருள் நிரப்புதல் 

மமற்சகாள்ளப்பட மவண்டும். எரிசபாருள் நிரப்புதல் 

செயல்பாடு எல்லா மநரங்களிலும் காட்சி 

கண்காணிப்பில் இருக்க மவண்டும். எண்சணய்/நீர ்

பிரிப்புடன் ெம்ப்களுக்கு எரிசபாருள் நிரப்பும் 

பகுதிகளின் வடிகால். 

சுரங்கத் தனலவர ்

மற்றும் 

சுரங்க துனண 

தனலவர ்

மண் மற்றும் நிலத்தடி நீர ் மாசுபாட்டின் ஒரு 

குறிப்பிட்ட ெம்பவதன்தத் சதாடரந்்து மதனவப்படும். 
சுரங்க மமலாளர ்
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கருத்தியல் நினலயில், சுரங்கக் குழிகள் மனழ நீர ்

மெகரிப்பாக மாற்றப்படும். 

மீதமுள்ள பகுதி பசுனம மண்டலமாக மாற்றப்படும் 

சுரங்க மமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு சவளிமய சவளிப்புறக் குப்னபகள் 

இல்னல 

சுரங்க 

மமற்பாரன்வயாளர ்

சுற்றுவட்டார நிலங்கள் பாதிக்கப்படுவனதத் 

தடுக்க, திட்டப் பகுதினயெ ்சுற்றிலும் மகட்ெ ்குழிகள் 

/ குடிமயற்றப் சபாறிகளுடன் கூடிய மானல 

வடிகால்கள் அனமக்கப்பட மவண்டும். 

சுரங்க மமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் பறக்கும் தூசினயத் 

தடுக்க அடரந்்த மதாட்டங்கள் நடப்படும், இது ஒலித ்

தனடயாகவும் செயல்படும். 

சுரங்க மமலாளர ்

ஆதாரம்: FAEகள் மற்றும் EIA ஒருங்கினணப்பாளரால் முன்சமாழியப்பட்டது 

10.3 மண் மமலாண்மம 

பசுமே பகுதி மேே்பாடு ேற்றுே் கட்டு கட்டுவதற்கு வசதியாக, சுோர ்

77 மீ3 மேல் ேண் அகற்றப்பட்டு, எல்மலத் தமட முழுவதுே் பாதுகாக்கப்படுே். 

ஒரு விரிவான ேண் சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மே திட்டே் அட்டவமண 10.2 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவணை 10.2 மை் மமலாை்ணமக்கான 

முன்மமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு மபாறுப்பு 

திட்ட எல்மலயில் இரு ்து மவளிமயறுே் மேற்பரப்பு, ோமல 

வடிகால்கள் வழியாக சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி 

விடப்படுே். 

சுரங்க 

தனலவர ்& 

சுரங்க 

உதவியாளர ்

ஓட்டே் ேற்றுே் அரிப்பு அபாயத்தின் மசறிமவக் குமறக்க, 

வடிகால் அமேப்புகளுடன் மசரத்்து, இழுத்துச ் மசல்லுே் 

சாமலகள் ேற்றுே் பிற அணுகல் சாமலகள் 

வடிவமேக்கப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

வண்டல் மபாறிகளில் இரு ்து வண்டல் அகற்றப்படுே்; 

ோமல வடிகால் அமேப்பு அவ்வப்மபாது பராேரிக்கப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

ேண்ணின் pH, EC, குமளாமரடு, அளவு ேற்றுே்  ீர ்தாங்குே் 

திறன் ஆகியவற்மற மசாதிக்கவுே் 

சுரங்க 

மேலாளர ் 

ஆதாரே்: FAEகள் ேற்றுே் EIA ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 
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10.4 நீர ்மமலாண்மம 

முன்மோழியப்பட்ட குவாரித் திட்டத்தில், கழிவு ீர ்உற்பத்திக்கான எ ்த 

மசயல்முமறயுே் ஈடுபடவில்மல, இய ்திரங்கள் கழுவுே் எண்மணய் ேற்றுே் 

கிரீஸ் ேற்றுே் சுரங்க அலுவலகத்திலிரு ்து உள் ாட்டு கழிவு ீர ் ேட்டுமே 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 40 மீ ஆழே் வமர குவாரி மசயல்பாடு 

முன்மோழியப்பட்டது. இப்பகுதியில்  ீரே்ட்டே் தமரேட்டதத்ிற்கு கீமழ 55 -60 

மீ வமர உள்ளது. எனமவ, முன்மோழியப்பட்ட திட்டே் முழு குவாரி 

காலத்திலுே்  ிலதத்டி  ீர ் ேட்டத்தில் குறுக்கிடாது. ஒரு விரிவான  ீர ்

சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மே திட்டே் அட்டவமண 10.3 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.3 நீர் சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

நீர ் விநிமயாகத்திற்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாட்னட 

அதிகரிக்க 

சுரங்கத் 

தனலவர ்

சுரங்கப் பகுதியின் நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகனளக் 

கட்டுப்படுதத்வும், சுரங்கப் பகுதிகள் வழியாகத் தனடயற்ற 

பகுதிகளில் இருந்து சவளிமயறும் நீனர தினெ திருப்பவும் 

தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர மனல வடிகால் அனமக்கப்படும். 

சுரங்க 

மமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு சவளிமய உள்ள இயற்னக 

வடிகால்/நல்லாக்கள்/புமராக்சலட்டுகள் சுரங்க 

நடவடிக்னககளின் எந்த இடதத்ிலும் சதாந்தரவு 

செய்யக்கூடாது. 

சுரங்க 

மமலாளர ்

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீரந்ினலகளில் கழிவுநீர ் உற்பத்தி 

அல்லது சவளிமயற்றம் இல்னல என்பனத 

உறுதிப்படுதத்வும் 

சுரங்கத் 

தனலவர ்

திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீட்டுக் கழிவுநீர ்

செப்டிக் மடங்க் மற்றும் மொக் பிட ் அனமப்பில் 

அகற்றப்படும். 

சுரங்கத் 

தனலவர ்

மாதாந்திர அல்லது மனழக்குப் பிறகு, நீர ் மமலாண்னம 

கட்டனமப்புகள் மற்றும் அனமப்புகளின் 

செயல்திறனுக்கான ஆய்வு 

சுரங்க 

மமலாளர ்
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CPCB ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு நிலதத்டி நீர ்

மற்றும் மமற்பரப்பு நீர ்கண்காணிப்னப மமற்சகாள்ளுங்கள் 

மமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

ஆதாரம்: FAEகள் மற்றும் EIA ஒருங்கினணப்பாளரால் முன்சமாழியப்பட்டது 

10.5 ைாற்று தர மமலாண்மம 

முன்மோழியப்பட்ட குவாரி மசயல்பாடு சுற்றுப்புற காற்றில் 

துகள்களின் மசறிவுகமள அதிகரிக்குே். ட்ரக்  டோட்டத்தால் தூசி உருவாக 

வாய்ப்புள்ளதால், மபாக்குவரத்து சாமலகள், அருகாமேயில் உள்ள அணுகு 

சாமலகள் ஆகியவற்றில் தினசரி தண்ணீர ்மதளித்தல் மேற்மகாள்ளப்படுே். 

மவளிமயற்றுே் உமிழ்வுத் மதமவகளுக்கு இணங்க வாகனங்கள் முமறயாகப் 

பராேரிக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்படுே். ஒரு விரிவான சுற்றுப்புற காற்று 

சூழல் மேலாண்மே திட்டே் அட்டவமண 10.4 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.4 ைாற்று சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

மதாண்டும் இயந்திரத்தின் மபாது தூசி உருவாகுவது 

தினெரி (இரண்டு முனற) மவனல செய்யும் முகத்தில் 

சதளிப்பதன் மூலமும், தினெரி (இரண்டு முனற) நீனர 

இழுத்துெ ் செல்லும் ொனலயில் சதளிப்பதன் மூலமும் 

குனறக்கப்படுகிறது. 

சுரங்க 

மமலாளர ்

ஈரமான துனளயிடல் நனடமுனற / தூசி பிரிதச்தடுக்கும் 

அனமப்புடன் துனளயிடும் மபாது, மூலத்திமலமய 

துனளயிடும் மபாது தூசி உற்பத்தினயக் 

கட்டுப்படுத்துகிறது. 

சுரங்க 

மமலாளர ்

காற்று மாசுபாட்னடக் குனறக்க சுரங்கங்களில் உள்ள 

உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களின் ஆபமரட்டர ்

னகமயட்டின்படி பராமரிப்பு 

சுரங்க 

மமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்னககள் மற்றும் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட 

காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்னககளின் 

செயல்திறன் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்னப 

அணுகுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

திட்டப் பகுதியிலும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் 

சுரங்க 

மமலாளர ்
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மமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

அனனத்து சதாழிலாளரக்ளுக்கும் தூசி முகமூடி 

வழங்குதல் 

சுரங்க 

மமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவு முழுவதும் பசுனமப் பகுதி 

மமம்பாடு 

சுரங்க 

மமலாளர ்

ஆதாரம்: FAEகள் மற்றும் EIA ஒருங்கினணப்பாளரால் முன்சமாழியப்பட்டது 

10.6 ஒலி மாசு ைட்டு ் ாடு  

வாகன இயக்கே், டிரக்குகமள ஏற்றுதல், துமளயிடுதல் ேற்றுே் 

மவடிக்கச ் மசய்தல் ேற்றுே் மவட்டுே்  டவடிக்மககள் காரணோக 

இமடவிடாத ஒலி அளவுகள் இருக்குே். இரவு ம ரதத்ில் எ ்த சுரங்க 

 டவடிக்மககளுே் திட்டமிடப்படவில்மல. ஒரு விரிவான இமரசச்ல் சூழல் 

மேலாண்மே திட்டே் அட்டவமண 10.5 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.5 இமரசச்ல் சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

இனரெெ்னலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இனடயக 

மண்டலம் (7.5 மீட்டர)் முழுவதும் அடரத்்தியான பசுனமப் 

பகுதினய உருவாக்குதல் மற்றும் அதுமவ 

பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க 

மமலாளர ்

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் ெதத்ம் 

உருவாக்கத்னத கட்டுப்படுத்த மதய்ந்து மபான பாகங்கள் 

மாற்றுதல் 

சுரங்கத் 

தனலவர ்

இனரெெ்னலக் குனறப்பதற்காக உள்ளனமக்கப்பட்ட 

சபாறிமுனறயுடன் சுரங்க உபகரணங்கனளப் 

பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க 

மமலாளர ்

சுரங்கங்களில் ெத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் 

பணிபுரியும் சதாழிலாளரக்ளுக்கு காதுகுழாய் / காது 

செருகிகனள வழங்குதல் 

சுரங்க துனண 

தனலவர ்

சுரங்க இயந்திரங்கள் மற்றும் மபாக்குவரத்து 

வாகனங்களுக்கு பயனுள்ள னெலன்ெரக்னள வழங்குதல் 

சுரங்க 

மமலாளர ்

HEMMமுக்கு ெவுண்ட் ப்ரூஃப் AC ஆபமரட்டர ் மகபின்கனள 

வழங்குதல் 

சுரங்க 

மமலாளர ்

துனளயிடுதலின் ெத்தத்னதக் குனறக்க கூரன்மயான 

துரப்பண பிடக்ள் பயன்படுதத்ப்படுகின்றன 

சுரங்கத் 

தனலவர ்

சவடிப்பதில் இருந்து ெத்ததன்தக் குனறக்க தாமதமான சுரங்க 
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சடட்டமனட்டரக்னளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட சவடிக்கும் சதாழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

மமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்னககள் மற்றும் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட 

இனரெெ்ல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்னககளின் செயல்திறன் 

ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்னப அணுகுவதற்காக 

திட்டப் பகுதியிலும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் 

வருடாந்திர சுற்றுப்புற இனரெெ்ல் நினல கண்காணிப்பு 

மமற்சகாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் மபாது 

அவதானிப்புகளின் படி மதனவப்பட்டால் கூடுதல் 

இனரெெ்ல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்னககள் எடுக்கப்படும் 

சுரங்க 

மமலாளர ்

சவடிக்கும் மபாது தாமதங்கனளப் பயன்படுத்தி அதிகபட்ெ 

உடனடி கட்டணத்னதக் குனறக்கவும் 

சுரங்க துனண 

தனலவர ்

துனளயிடும் முனற மற்றும்/அல்லது தாமதம் தளவனமப்பு , 

அல்லது துனள ொய்னவ மாற்றுவதன் மூலம் சுனம மற்றும் 

இனடசவளினய மாற்றவும் 

சுரங்க 

மமலாளர ்

ெத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்னப 

மமற்சகாள்ளுங்கள் 

சுரங்க 

மமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கினணப்பாளரால் முன்சமாழியப்பட்டது 

         10.7 தமர அதிர்வு மற்றும் பவடித்து சிதறும்  ாமறைட்டு ் ாடு 

 ொதாரண கல் குவாரி செயல்பாடு, கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் 

சவடிப்பு மற்றும் இயக்கத்தின் காரணமாக அதிரவ்ுகனள உருவாக்குகிறது, 

சவடிப்பினால் சினதவுறும் பானறகள். ஒரு விரிவான தனர அதிரவ்ு 

மமலாண்னம திட்டம் அட்டவனண 10.6 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.6 தமர அதிர்வுைள் மற்றும் சிமதவுறும் 

 ாமறைளுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

DGMS இன் பரிந்துனரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV 

மதிப்னப (8Hz க்கு கீமழ) பராமரிக்க தாமதமான 

சடட்டமனட்டரக்னளப் பயன்படுத்தி 

கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட சவடிப்பு மமற்சகாள்ளப்படும். 

சுரங்க மமலாளர ்

துனளயிடுதல் மற்றும் சவடித்தல் ஆகியனவ தகுதி 

வாய்ந்த நபரக்ளின் மமற்பாரன்வயின் கீழ் 

மமற்சகாள்ளப்படும் 

சுரங்க மமலாளர ்

சவடிப்பின் மபாது ஏமதனும் முரண்பாடுகனளத ்

தவிரப்்பதற்காக ெட்டப்பூரவ் சுரங்க மமலாளரின் 

மமற்பாரன்வயின் கீழ் ெட்டப்பூரவ் தகுதிவாய்ந்த 

பிளாஸ்டர ் மூலம் துனளகனள ெரியான முனறயில் 

சுரங்க மமலாளர ்
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தண்டிக்க மவண்டும். 

மிஸ்ஃபயர/்பறக்கும் பானறகனளத ் தவிரக்்க 

சபாருதத்மான இனடசவளி மற்றும் பாரம் 

பராமரிக்கப்படும் 

மமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

நில அதிரவ்ுகனளக் கட்டுப்படுதத் சவடிப்புத ்

துனளகளின் எண்ணிக்னக கட்டுப்படுத்தப்படும் 

மமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

மதிய மநரத்தில் மட்டுமம சவடிப்பு நடதத்ப்படும் சுரங்க துனண 

தனலவர ்

ெத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்னப 

மமற்சகாள்ளுங்கள் 
சுரங்க மமலாளர ்

சவடிப்பு துனளகள் துனளயின் ஆழத்திற்கு மபாதுமான 

அளவு தண்டுகள் மற்றும் சபாருத்தமான மகாணப் 

சபாருடக்ளுடன் தண்டு இருப்பனத உறுதி செய்யவும் 

சுரங்கத் 

தனலவர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கினணப்பாளரால் முன்சமாழியப்பட்டது 

10.8 உயிரியல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மம 

திட்டமிடல் மற்றும் செயல்படுத்தும் கட்டத்தில் சபாருத்தமான 

மமலாண்னம நடவடிக்னககனள மமற்சகாள்வதன் மூலம், அப்பகுதியின் 

சூழலியல் பாதிப்னபத் தவிரக்்க மதனவயான அனனத்து 

நடவடிக்னககனளயும் முன்சமாழிபவர ் எடுப்பார.் சுரங்கத்தின் மபாது, 

திட்டெ ் சுற்றளவு, பாதுகாப்புத் தனட மண்டலம், குவாரி செய்யப்பட்ட 

பகுதியின் மமல் சபஞ்சுகள் மபான்றவற்றில் அடரத்்தியான மதாட்டங்கள் 

மமற்சகாள்ளப்படும். அதன் நிரவ்ாகதத்ிற்காக பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்னககள் முன்சமாழியப்பட்டு சுரங்க மமலாளரின் சபாறுப்பாக 

இருக்கும். 

❖ பசுனம பகுதி வளரெ்ச்ி திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தனடயில் 

உள்ளது. 

❖ பசுனமப் பகுதி மமம்பாட்டுத் திட்டத்னதெ ் செயல்படுதத்வும் 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் ஒவ்சவாரு பருவத்திற்கும் பிந்னதய 

மதாட்ட நினல சதாடரந்்து ெரிபாரக்்கப்படும். 

❖ மரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ாழ்னவத் தடுக்கும் முக்கிய பண்பு 

சினதவுறும் தூசி ஆகும், இந்த சினதவுறும் தூசினய இழுத்துெ ்செல்லும் 

ொனலகளில் தண்ணீர ் சதளிப்பதன் மூலமும், புதிதாக நடப்பட்ட 

பகுதிக்கு அருகில் ஒரு சதளிப்பான் அலகு நிறுவுவதன் மூலமும் 

கட்டுப்படுதத்லாம். 
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❖ மதாட்டப் பரப்பு, நடவு காலம், மதாட்ட வனக, செடிகளுக்கு இனடமய 

உள்ள இனடசவளி, உரம் மற்றும் உரங்களின் வனககள் மற்றும் அதன் 

காலங்கள், குனறயும் காலம், நீரப்்பாென இனடசவளி, உயிரவ்ாழும் 

விகிதம் மற்றும் அடரத்்தி ஆகியவற்றின் அடிப்பனடயில் ஆண்டு 

வாரியாக பசுனமப் பகுதி வளரெ்ச்ி பதிவு செய்யப்பட்டு 

கண்காணிக்கப்படும். மதாட்டம். 

❖ திட்டமிடப்பட்ட இறுதி மறுசீரனமப்பு, பசுனம மண்டலம் மற்றும் நீர ்

மதக்கத்தின் மூலம் தாவரங்கள் மற்றும் சிறிய விலங்கினங்களின் 

குடிமயற்றத்திற்கான ஒரு இணக்கமான சூழனல விட்டுெச்ெல்கிறது. 

சுரங்க வாழ்க்னகயின் முடிவில் திட்டதத்ில் உருவாக்கப்பட்ட பசுனம 

பகுதி மற்றும் நீர ் மதக்கம் ஆகியனவ சுரங்கத்திற்கு பிந்னதய 

காலத்தில் திட்ட பகுதிக்கு பறனவகள் மற்றும் விலங்குகனள ஈரக்்கும். 

10.8.1  சுமம மண்டல மமம் ாட்டுத் திட்டம் 

பசுனம பகுதி மமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் முக்கிய மநாக்கங்கள்: 

❖ அருகிலுள்ள பகுதிகளில் தூசி பரவுவனத எதிரத்்துப் மபாராடுங்கள். 

❖ மண் அரிப்னபப் பாதுகாத்து மண்ணின் ஈரப்பதத்னதப் பாதுகாக்கவும். 

❖ நிலத்தடி நீர ்ரீொரஜ்் விகிதத்னத அதிகரிக்கவும். 

❖ இப்பகுதியின் சூழலியனல மீட்சடடுக்கவும், உள்ளூர ் ெமூகத்தின் 

அழகியல் அழனக மீட்சடடுக்கவும் மற்றும் உள்ளூர ் ெமூகத்தின் 

தீவனம், எரிசபாருள் மற்றும் மரத்தின் மதனவகனள பூரத்்தி செய்யவும். 

முன்சமாழியப்பட்ட பசுனம மண்டல மமம்பாட்டுத் திட்டம் அட்டவனண 

10.7 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.7 முன்பமாழிய ் ட்ட  சுமம  குதி மமம் ாட்டுத் 

திட்டம் 

 

நடவு மெய்ய 

முன்மமாழியப்படட் 

மரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

80% உயிர் வாழும் 

என 

எதிரப்ார்க்கப்படும் 

மரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

உள்ளடக்கப்பட 

மவை்டிய 

பகுதி (மீ2) 

சுரங்க 

குத்தமக 

சுரங்க குத்தமக பகுதியில் உள்ள மதாட்டங்களின் 

எண்ணிக்மக 

148 118 1332 
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பகுதியில் 

மதாட்டே் (3 

ோதங்கள்) 

சுரங்க குத்தமக பகுதிக்கு மவளிமய உள்ள மதாட்டங்களின் 

எண்ணிக்மக 

222 178 1998 

மமாத்தம் 370 296 3330 

ஆதாரம்: FAEகள் மற்றும் EIA ஒருங்கினணப்பாளரால் முன்சமாழியப்பட்டது 

குத்தமகப் பகுதியிலுே் அமதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலுே் சுோர ் 370 

ேரக்கன்றுகள்  டப்பட்டு 80% உயிர ் வாழுே். காற்று, தூசி சத்தே் 

விருே்பத்தகாத இடங்களுக்கு பரவுவமதத் தடுக்க,  ீளோன விதான 

இமலகள் மகாண்ட ேரங்களின்  ன்கு திட்டமிடப்பட்ட பசுமே பகுதி, 

எல்மலமயச ் சுற்றிலுே், இழுத்துச ் மசல்லுே் சாமலகளிலுே் அடரத்்தியான 

மதாட்டங்களுடன் உருவாக்கப்பட மவண்டுே். 

10.9 பதாழில்  ாதுைா ்பு மற்றும் சுைாதார மமலாண்மம 

சதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆமராக்கியம் ஆகியனவ 

உற்பத்தித்திறன் மற்றும் நல்ல முதலாளி-பணியாளர ்உறவு ஆகியவற்றுடன் 

மிக சநருக்கமாக சதாடரப்ுனடயனவ. குவாரிகளில் சதாழில்ொர ் சுகாதார 

பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் சினதவுறும் தூசி மற்றும் ெத்தம். சுரங்கெ ்

ெட்டம் 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி செயல்பாட்டின் 

மபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்களின் 

பராமரிப்பு கவனிக்கப்படும். தூசி, ெதத்ம் மற்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 

சதாழிலாளரக்ளின் ஆமராக்கியத்தில் எந்தவிதமான பாதகமான 

வினளவுகனளயும் தவிரக்்க மபாதுமான நடவடிக்னககள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

10.9.1 மருத்துவ ைண்ைாணி ்பு மற்றும்  ரிமசாதமனைள் 

❖ தூசி மற்றும் இனரெெ்லின் சவளிப்பாட்டின் மூலம் 

மமாெமனடயக்கூடிய நினலனமகனளக் சகாண்ட 

சதாழிலாளரக்னளக் கண்டறிதல் மற்றும் ஆமராக்கியத்தில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கனளத ் தீரம்ானிப்பதற்கான அடிப்பனட 

நடவடிக்னககனள நிறுவுதல். 

❖ சதாழிலாளரக்ள் மீது ெதத்த்தின் வினளனவ மதிப்பீடு செய்தல். 

❖ மதனவப்படும்மபாது ெரிசெய்தல் நடவடிக்னககனள மமற்சகாள்ள 

உதவுகிறது. 
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❖ சுகாதார கல்வினய வழங்குதல். 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் சதாழிலாளரக்ளின் சுகாதார நினல, 

சதாழில்ொர ் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீழ் சதாடரந்்து 

கண்காணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ், அனனத்து ஊழியரக்ளும் 

பணியின் மபாது விரிவான மருத்துவ பரிமொதனனக்கு 

உட்படுதத்ப்படுகிறாரக்ள். மருத்துவப் பரிமொதனனயானது சுரங்கெ ் ெட்டம் 

1952ன் கீழ் பின்வரும் மொதனனகனள உள்ளடக்கியது. 

❖ சபாது உடல் பரிமொதனன மற்றும் இரதத் அழுதத்ம். 

❖ எக்ஸ்மர மாரப்ு மற்றும் ECG. 

❖ ெளி பரிமொதனன, விந்தணு எண்ணிக்னக மொதனன. 

❖ விரிவான வழக்கமான இரதத்ம் மற்றும் சிறுநீர ்பரிமொதனன. 

 அனனத்து ஊழியரக்ளின் மருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுமதாறும் 

நினலயான வடிவத்தில் பராமரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, ஊழியரக்ள் 

ஆண்டுமதாறும் மருத்துவ பரிமொதனனக்கு உட்படுதத்ப்படுவாரக்ள். 

பின்வரும் மொதனனகள் ஊழியரக்ளின் மருத்துவ வரலாற்றின் 

தரவுதத்ளத்னத மமம்படுத்திக்சகாண்மட இருக்கும். 

அட்டவமண 10.8 மருத்துவ  ரிமசாதமன அட்டவமண 

வ.எண். பசயல் 

 ாடுைள் 

1 ஆம் 

ஆண்

டு 

2ஆம் 

ஆண்

டு 

3ஆம் 

ஆண்டு 

4 ஆம் 

ஆண்

டு 

5ஆம் 

ஆண்

டு 

1 ஆரம்ப மருத்துவ பரிமொதனன (சுரங்கத் சதாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் 

பரிமொதனன 

     

B உளவியல் 

மொதனன 

     

C ஆடிமயாசமட்ரிக் 

மொதனன 

     

D சுவாெ மொதனன      

2 காலமுனற மருத்துவப் பரிமொதனன (சுரங்கத் சதாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் 

பரிமொதனன - 

அப் 

     

B ஆடிமயாசமட்ரிக் 

மொதனன 

     

C கண் 

பரிமொதனன - 
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அப் 

D சுவாெ மொதனன      

3 மருத்துவ முகாம் 

(சுரங்கத் 

சதாழிலாளரக்ள் 

மற்றும் 

அருகிலுள்ள 

கிராம மக்கள்) 

     

4 பயிற்சி (சுரங்கத் 

சதாழிலாளரக்ள்) 

     

மருத்துவப் பின்சதாடரத்ல்: பணியாளரக்ள் வயது வாரியாக மூன்று இலக்கு 

குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படுவாரக்ள்: 

வயது குழு சுரங்ை விதிைள் 1955 

இன்  டி PME 

சிற ்புத் மதர்வு 

25 வருடங்களுக்கும் 

குனறவானது 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுனற 

அவெர காலங்களில் 

25 முதல் 40 வயது வனர மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுனற 

அவெர காலங்களில் 

40 வயதுக்கு மமல் மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுனற 

அவெர காலங்களில் 

மநாய் கண்டறிதல்/விபத்து ஏற்பட்ட உடமனமய முதன்னமயான மருத்துவ 

உதவி என்பது தடுப்பு அம்ெங்களின் ொராம் ெமாகும். 

 

10.9.2 முன்பமாழிய ் ட்ட பதாழில்சார் சுைாதாரம் மற்றும் 

 ாதுைா ்பு நடவடிை்மைைள் 

❖ சுரங்கத் தளத்தில் சதாழிலாளரக்ள் நீரிழப்பு ஏற்படாத வனகயில் 

மபாதுமான குடிநீர ்விநிமயாகம் செய்யப்படும். 

❖ இலகுவான மற்றும் தளரவ்ான ஆனடகள் சவளிர ் நிறத்துடன் அணிய 

விரும்பப்படும். 

❖ இனரெெ்ல் கட்டுப்பாட்டு உத்திகளின் அவசியத்னத தீரம்ானிக்க 

இனரெெ்ல் சவளிப்பாடு அளவீடுகள் எடுக்கப்படும். 

❖ சுரங்கத் சதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படும். 

❖ செவித்திறன் பாதுகாப்பாளரக்ள் அல்லது ெதத்ம் கட்டுப்பாட்டு 

கருவிகளில் ஏமதனும் சிக்கல்கள் இருந்தால் புகாரளிக்க 

மமற்பாரன்வயாளர ்அறிவுறுதத்ப்படுவார.் 

❖ ெத்தமில்லாத மவனல செயல்பாட்டில், சவளிப்பாடு மநரம் 

குனறக்கப்படும். 
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❖ தூசினய உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் கண்டறியப்பட்டு முனறயான 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்னக எடுக்கப்படும். 

❖ அனனத்து சதாழிலாளரக்ளுக்கும் அவ்வப்மபாது மருத்துவ 

பரிமொதனனகள் செய்யப்படும். 

❖ DGMS ெட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுனறகள் ஆகியவற்றின் 

விதிமுனறகனள நிரவ்ாகம் மற்றும் சதாழிலாளரக்ள் இருவரும் 

கண்டிப்பாக கனடபிடிப்பது. 

❖ ொனலயின் அகலம் வாகனத்தின் அகலதன்த விட மூன்று மடங்கு 

அதிகமாக பராமரிக்கப்படும். மபாக்குவரத்து விதிகளின் குறியீடு 

அமல்படுத்தப்படும். 

❖ ஒப்பந்த மவனலகனள சபாறுதத்மட்டில், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் 

சதாழிலாளரக்ளுக்கு பாதுகாப்பு குறியீடு அமல்படுத்தப்படும். 

அவரக்ள் சதாழிற்பயிற்சி நினலயங்களில் பயிற்சி அளித்த பின்னமர 

ெட்டப்பூரவ் நபர/்அதிகாரிகளின் கடுனமயான கண்காணிப்பில் 

பணிபுரிய அனுமதிக்கப்படுவாரக்ள். அவரக்ளுக்கு அனனத்து 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் வழங்கப்படும். 

❖ சுரங்கங்கள் மற்றும் பணியமரத்த்ப்பட்டவரக்ளின் பாதுகாப்பு குறித்து 

விவாதிக்க ஒவ்சவாரு மாதமும் பாதுகாப்பு குழு கூட்டம் ஏற்பாடு 

செய்யப்படும். 

❖ பணியாளரக்ள் மற்றும் இனண குவாரி உரினமயாளரக்ளினடமய 

பாதுகாப்பு விழிப்புணரவ்ு மற்றும் நல்லிணக்கத்னத வளரப்்பதற்காக 

வருடாந்திர சுரங்க பாதுகாப்பு வாரம் மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் வாரம் 

சகாண்டாடப்படுகிறது.    
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 டம் 10.1 சுரங்ைத் பதாழிலாளரை்ளுை்ைான தனி ் டட்  ாதுைா ்பு 

உ ைரணங்ைள் 

 

10.9.3 உடல்நலம் மற்றும்  ாதுைா ்பு  யிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கனள திறம்படவும் திறனமயாகவும் இயக்கவும் 

பராமரிக்கவும் ஆபமரட்டரக்ள் மற்றும் கூட்டுறவு நிறுவனங்களுக்கு இயந்திர 

உற்பத்தியாளரக்ளுடன் இனணந்து சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்னத 

ஆதரவாளரக்ள் வழங்குவாரக்ள். மமற்பாரன்வயாளரக்ள் மற்றும் அலுவலக 

ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திட்டம் மாநிலத்தில் உள்ள குழு 

சதாழிற்பயிற்சி நினலயங்களில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு சுற்றுெச்ூழல் 

ஆமலாெகரக்னள ஈடுபடுத்தி அனனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் சுரங்க 

செயல்பாடு மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் நட்பு முனறயில் மமற்சகாள்ள காலமுனற 

பயிற்சிஅளிக்கப்படும்.
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அட்டவமண 10.9 ணியாளரை்ளுை்கு முன்பமாழிய ் ட்ட ைாலமுமற  யிற்சிைளின்  டட்ியல் 

 ாடபநறி  ணியாளரை்ள் அதிர்பவண் 
ைால 

அளவு 
அறிவுறுத்தல் 

புதிய பணியாளர ்

பயிற்சி 

அனனத்து புதிய 

ஊழியரக்ளும் சுரங்க 

அபாயங்களுக்கு 

ஆளாகியுள்ளனர ்

ஒருமுனற ஒரு வாரம் 

✓ பணியாளர ்

✓ மமற்பாரன்வயாளர ்

சபாறுப்புகள் 

✓ சுய மீட்பு 

✓ சுவாெ ொதனங்கள் 

✓ மபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள் 

✓ சதாடரப்ு அனமப்புகள் 

✓ மற்றும் அவெரகால 

சவளிமயற்றம் 

✓ தனர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

✓ சதாழில்ொர ் சுகாதார 

அபாயங்கள் 

✓ மின் அபாயங்கள் 

✓ முதலுதவி 

✓ சவடிசபாருடக்ள். 

பணி பயிற்சி 

டிரில்லிங், 

பிளாஸ்டிங், 

ஸ்சடம்மிங், 

பாதுகாப்பு, ொய்வு 

நினலத்தன்னம, நீர ்

நீக்கம், இழுத்து 

செல்லும் ொனல 

பராமரிப்பு 

பணியாளரக்ளுக்கு புதிய 

பணி நியமனம் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

மாறக்கூடிய

து 

✓ பணி ொரந்்த உடல்நலம் 

மற்றும் பாதுகாப்பு 

நனடமுனறகள் மற்றும் 

பல்மவறு சுரங்க 

நடவடிக்னககளுக்கான SOP. 

✓ ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 

பணிகளில் 

மமற்பாரன்வயிடப்பட்ட 

நனடமுனற. 
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மபான்றனவ  

புத்துணரெ்ச்ி 

பயிற்சி 

புதிதாக மவனலக்கு மெரந்்த 

அனனத்து ஊழியரக்ளும் 

ஆண்டுமதாறு

ம் 
ஒரு வாரம்  

✓ மதனவயான சுகாதார 

மற்றும் பாதுகாப்பு 

தரநினலகள் 

✓ மபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள் 

✓ சதாடரப்ு அனமப்புகள் 

✓ வழிகள், அவெரகால 

சவளிமயற்றங்கள் 

✓ தீ எெெ்ரிக்னக 

✓ தனர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

✓ முதலுதவி 

✓ மின் அபாயங்கள் 

✓ விபத்து தடுப்பு 

✓ சவடிசபாருடக்ள் 

✓ சுவாெ ொதனங்கள் 

ஆபத்து 

பயிற்சி 

அனனத்து பணியாளரக்ள் 

சுரங்க சவளிப்பட்டது 

ஆபத்துகள் 

ஒருமுனற 
மாறக்கூடிய

து 

✓ அபாயத்னத அங்கீகரித்தல் 

மற்றும் தவிரப்்பது 

✓ அவெரகால சவளிமயற்ற 

நனடமுனறகள் 

✓ சுகாதார தரநினலகள் 

✓ பாதுகாப்பு விதிகள் 

✓ சுவாெ ொதனங்கள் 

ஆதாரம்: DGMS விதிமுனறகளின்படி FAE & EIA ஒருங்கினணப்பாளரால் முன்சமாழியப்பட்டது 
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அட்டவணை 10.10 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான EMP பட்மெட் 

பை்பு தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 
மெயல்படுத்துவதற்கான 

ஏற்பாடு 

மூலதன 

மெலவு 

(ரூ.) 

மதாடர் 

மெலவு/ஆை்டு 

(ரூ.) 

காற்று சூழல் 

இருபுறமுே் சுருக்கே், தரே் ேற்றுே் 

வடிகால் 

மடாசர ்ேற்றுே் வடிகால் 

கட்டுோனதம்த 

வாடமகக்கு மெக்மடருக்கு 

ரூ. 10,000/- ேற்றுே் 

வருடா ்திர பராேரிப்பு @ ரூ. 

மெக்மடருக்கு 10,000/- 

 

 

 

7400 

 

 

 

7400 

 ிமலயான  ீர ்மதளிக்குே் 

ஏற்பாடுகள் + மசா ்த தண்ணீர ்

மடங்கரக்ள் மூலே் தண்ணீர ்

மதளிதத்ல் 

 ிமலயான மதளிப்பான் 

 ிறுவல் ேற்றுே் 

மூலதனத்திற்கான புதிய  ீர ்

மடங்கர ்மசலவு; ேற்றுே் 

தண்ணீர ்மதளித்தல் (ஒரு 

 ாமளக்கு மூன்று முமற) 

மீண்டுே் மீண்டுே் 

மசலவாகுே் 

800000 50000 

ML பகுதி ேற்றுே் சுற்றுப்புற 

பகுதியில் விதிமுமறகளின்படி 

காற்றின் தரே் மதாடர ்்து 

கண்காணிக்கப்படுே் 

CPCB விதிமுமறகளின்படி 

வருடா ்திர இணக்கே் 
0 50000 
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ேஃபிள் பிளாஸ்டிங் - மவடிக்குே் 

மபாது பறக்குே் பாமறகமளக் 

கட்டுப்படுதத் 

மவடிக்குே் முகே் ேணல் 

மபகள் / ஸ்டீல் மேஷ் / 

பமழய டயரக்ள் / 

கன்மவயர ்மபல்ட்களால் 

மூடப்பட்டிருக்குே் 

0 5000 

ஈரோன துமளயிடல் மசயல்முமற 

/ தனி தூசி பிரிதம்தடுக்குே் அலகு 

மகாண்ட சமீபத்திய சூழல்  ட்பு 

துரப்பணே் இய ்திரே் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்@ ரூ. 

25,000/- ஒரு யூனிட் 

மூலதனோக & @ ரூ. 

பராேரிப்புக்காக ஒரு யூனிட் 

மதாடர ்மசலவு 2500 

50000 5000 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்டரக்ளில் 

அதிக பாரே் ஏற்றக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காவலர ்மூலே் 

மகமுமறயாக 

கண்காணிப்பு 

0 5000 

வளிேண்டலத்திற்கு அபராதே் 

விதிக்கப்படுவமதத ்தவிரக்்க, கல் 

ஏற்றிச ்மசல்லுே் லாரிகள் 

தாரப்்பாய் மூலே் மூடப்படுே் 

லாரிகள் தாரப்்பாய் மூலே் 

மூடப்படுோ என்பமத 

கண்காணித்தல் 

0 10000 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr மவக 

வரே்புகமள அேல்படுத்துதல் 

ஸ்பீட் கவரன்ரக்மள 

 ிறுவுதல் @ ரூ. 5000/- ஒரு 

டிப்பர/்டே்பர ்

பயன்படுதத்ப்பட்டது 

15000 0 

RTO விதிமுமறகளின்படி 

மவளிமயற்றுே் புமககமள 

மவளிமயற்றுே் புமககமளக் 

கண்காணித்தல் 
0 3750 
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வழக்கோன கண்காணிப்பு 

குவாரி நுமழவாயிலில் இரு ்து 

குமற ்தது 200 மீ தூரத்திற்கு 

சாமலகமள முமறயாக துமடத்து 

பராேரித்தல் 

2 மதாழிலாளரக்ளுக்கான 

ஒதுக்கீடு @ 

ரூ.10,000/மதாழில் 

(ஒப்ப ்தே்) 

0 20000 

குவாரியின் மவளிமயறுே் வாயில் 

அருமக வீல் வாஷ் அமேப்மப 

 ிறுவுதல் 

 ிறுவல் + பராேரிப்பு + 

மேற்பாரம்வ 
50000 20000 

இணரெெ்ல் 

சூழல் 

சத்தத்தின் ஆதாரே் மபாக்குவரத்து 

வாகனங்கள்ேற்றுே்(HMM). 

இதற்காக, சீரான இமடமவளியில் 

முமறயான பராேரிப்பு 

மசய்யப்படுே். 

இயக்கச ்மசலவில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 
0 0 

சீரான இமடமவளியில் 

மபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 

ேற்றுே் மெசஇ்எே்எே் 

ஆகியவற்றின் எண்மணய் ேற்றுே் 

கிரீசிங் மசய்யப்படுே். 

இயக்கெ ்செலவில் ஒதுக்கீடு 

செய்யப்பட்டது 
0 0 

அமனத்து வாகனங்களின் டீசல் 

இன்ஜின்களிலுே் மபாதுோன 

மசலன்சரக்ள் வழங்கப்படுே். 

இயக்கச ்மசலவில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 
0 0 

அமனத்து மபாக்குவரத்து இயக்கச ்மசலவில் ஒதுக்கீடு 0 0 
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வாகனங்களுே் உடற்தகுதி 

சான்றிதமழ மவத்திருப்பது 

உறுதி மசய்யப்படுே். 

மசய்யப்பட்டது 

மதமவயான பாதுகாப்பு கருவிகள் 

ேற்றுே் மசயலாக்கங்கள் சாரஜ்் 

மசய்யுே் மபாது மவடிக்குே் 

இடத்திற்கு அருகில் மபாதுோன 

அளவில் மவக்கப்படுே். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது 
0 0 

மலன் ட்ரில்லிங் எல்மல 

முழுவதுே் பிபிவிமய மவடிக்குே் 

மசயல்பாட்டிலிரு ்து குமறக்கவுே் 

ேற்றுே் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

மவடிமவச ்மசயல்படுத்தவுே். 

இயக்கச ்மசலவில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 

0 0 

மவடிப்புக்கு முன் முமறயான 

எசச்ரிக்மக அமேப்பு 

பின்பற்றப்பட்டு, மவடிப்புக்கு முன் 

அப்பகுதிமய அகற்றுவது உறுதி 

மசய்யப்படுே். 

சுரங்க துமண / பிளாஸ்டர ்/ 

திறமேயான  பர ் மூலே் 

விசில் ஊதுதல் 

0 0 

மபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டர ்

மகாட்டமகக்கான ஏற்பாடு 

மபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டிங் 

தங்குமிடே்  ிறுவுதல் 
50000 2000 

NONEL சவடித்தல் தமர அதிரவ்ு 

ேற்றுே் பாமறகமள பறக்க 

கட்டுப்படுதத் பயிற்சி 

ரூ. 6 டன் மவடித்த 

மபாருளுக்கு 30/- 
0 189445.5 
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மசய்யப்படுே் 

தை்ைரீ ்

சுற்றுெச்ூழல் 

தண்ணீர ்

சுற்றுசச்ூழல் 

ோமல வடிகால் வசதி @ ரூ. 

10,000/- மெக்மடருக்கு 

பராேரிப்புடன் ரூ. 5,000/- 

ஆண்டுக்கு 

7400 3700 

கழிவு 

மமலாை்ணம 

கழிவு மேலாண்மே (மசலவு 

எண்மணய், கிரீஸ் மபான்றமவ) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஏமஜன்சி மூலே் வீடட்ுக் 

கழிவுகமளச ் மசகரித்தல் 

ேற்றுே் அகற்றுவதற்கான 

ஏற்பாடு (மூலதனச ் மசலவு, 

மசகரிப்பு/அகற்றுவதற்கான 

மதாடர ்மசலவு). 

25000 20000 

குப்மப மதாட்டிகமள 

 ிறுவுதல் 
5000 2000 

பமயா டாய்மலட்டுகள் சுரங்க 

குத்தமகக்கு மவளிமய 

உரிமேயாளரின்  ிலத்திமலமய 

கிமடக்குே் 

இயக்கச ்மசலவில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 
0 0 

EC, சுரங்கத் 

திட்டம் & DGMS 

நிபந்தணனணய 

மெயல்படுத்துதல் 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இமணப்பு II 

இல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி  ீலப் 

பின்னணி ேற்றுே் மவள்மள 

எழுத்துக்களுடன் அளவு 6’ X 5’ 

 ிர ்தர கட்டமேப்பாக 

குவாரி நுமழவாயிலில் 

 ிமலயான காட்சி பலமக 

10000 1000 
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மதாழில்ொர் 

சுகாதாரம் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படுே் 

PPE வழங்குதல் @ ரூ. 

மதய்ோனே் ேற்றுே் 

மதய்ோனே் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பமடயில் ஒரு 

பணியாளருக்கு 4000/- (ஒரு 

ஊழியருக்கு @ ரூ. 1000/- 

என்று மசால்லுங்கள்) 

104000 26000 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு ேருத்துவ 

பரிமசாதமன மசய்யப்படுே் 

IME & PME உடல் லப் 

பரிமசாதமன @ ரூ. ஒரு 

ஊழியருக்கு 1000/- 

0 26000 

முதலுதவி வசதி மசய்து தரப்படுே் 
மெக்மடருக்கு 2 கருவிகள் 

வழங்குதல் @ ரூ. 2000/- 
0 2960 

குவாரி இடத்தில் பாதுகாப்பு 

முன்மனசச்ரிக்மக பலமககள், 

பலமககள் இருக்குே். 

பலமககள் ேற்றுே் 

பலமககளுக்கான ஏற்பாடு 
10000 2000 

குவாரி பகுதிக்கு கே்பி மவலி 

அமேக்கப்படுே். 

ஒரு மெக்மடருக்கு மவலி 

அமேக்குே் விமல ரூ. 

ஆண்டுக்கு ரூ.10,000/- 

பராேரிப்புடன் 2,00,000/- 

148000 7400 

 

மபாக்குவரத்து வழித்தடங்களில் 

பாரக்்கிங் வசதி இல்மல. 

ேமலயின் மதற்குப் பகுதியில் 

வாகனங்கள் / 

தங்குமிடே் ேற்றுே் 

மகாடிகளுடன் வாகன 

 ிறுத்துமிடே் @ 

மெக்மடருக்கு ரூ.50,000/- 

37000 7400 
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மெசஎ்ே்எே்களுக்கு தனி ஏற்பாடு 

மசய்யப்படுே். மபாக்குவரத்து 

 ிரவ்ாகத்திற்காக மகாடிகள் 

பயன்படுதத்ப்படுே் 

ேற்றுே் பராேரிப்பு 

மசலவாக ரூ.10,000/- 

 

சுரங்கங்கள் ேற்றுே் சுரங்க 

நுமழவாயிலில் சிசிடிவி 

மகேராக்கள் மபாருத்துதல் 

மகேரா 4 எண்கள், DVR, 

இமணய வசதியுடன் கூடிய 

ோனிட்டர ்

30000 5000 

 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 

மசயல்படுத்துதல் ேற்றுே் 

பாதுகாப்பான குவாரி மவமல 

மசய்வமத உறுதி மசய்தல் 

MMR இன் 34 / 34 (6) 

விதிமுமறகளின் கீழ் சுரங்க 

மேலாளர ்(1st Class / 2nd Class / 

Mine Foreman) 

0 780000 

பசுணம அரை் 

பசுமேப் பகுதி மேே்பாடு - 

மெக்மடருக்கு 500 ேரங்கள் (200 

உள் குத்தமகப் பகுதி & 300 

குத்தமகப் பகுதிக்கு மவளிமய) 

தள அனுேதி,  ிலே் 

தயாரிதத்ல், குழி 

மதாண்டுதல் / 

அகழிகள், ேண் 

திருத்தங்கள், குதத்மக 

பகுதிக்குள்  டவு 

மசய்வதற்கு ஒரு மசடிக்கு 

200 (மூலதனே்) ேற்றுே் ஒரு 

மசடி பராேரிப்புக்கு @ 30 

(மதாடரச்ச்ியான)) 

ேரக்கன்றுகமள  டவு 

மசய்தல்" 

29300 4440 
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குத்தமக பகுதிக்கு 

மவளிமய மதாட்டதத்ிற்கு 

அமவன்யூ பிளான்மடஷன் @ 

300 ஆமலக்கு (மூலதனே்) 

ேற்றுே் ஒரு ஆமல 

பராேரிப்புக்கு @ 30 

(மதாடர ்்து) 

66600 6660 

சுரங்க மூடல் 

மெயல்பாடு 

மூடல் பசுமே பகுதி மேே்பாடு, 

கே்பி மவலி, வடிகால் ஆகியமவ 

அடங்குே் 

மூடல் மசலவில் ஏற்பாடு 

மசய்யப்பட்டது 
0 0 

மமாத்த EMP பட்மெட ் 1445000 1072710 

அட்டவணை 10.11 5% ஆை்டு பைவீக்கத்ணத ெரிமெய்த பிறகு ஒட்டுமமாத்த EMP பட்மெட் மதிப்பீடு 

முதலாமாை்டு இரை்டாம் 

ஆை்டு 

மூன்றாம் 

ஆை்டு 

நான்காம் 

ஆை்டு 

ஐந்தாம் 

ஆை்டு 

மமாத்தம் 

2517710 1126346 1182663 1241796 1303886 7372400 
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சுற்றுெச்ூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்னககனள செயல்படுத்த, மூலதனெ ்

செலவாக ரூ.14,45,000 மற்றும் சதாடர ்செலவு ரூ. 10,72,710  முன்சமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கான தற்மபானதய ெந்னத சூழ்நினலனய கருத்தில் சகாண்டு 

தற்மபானதய ெந்னத வினலனய கருத்தில் சகாண்டு சதாடரெ்ச்ியான 

செலவு/ஆண்டு என முன்சமாழியப்பட்டது. ஆண்டுக்கு 5% பணவீக்கதன்த 

ெரிசெய்த பிறகு, 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒட்டுசமாத்த EMP செலவு ரூ. 73,72,400, 

அட்டவனண 10.11 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

10.10 முடிவுமர 

சுரங்க நடவடிக்னககளின் பல்மவறு அம்ெங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

சதாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டன. சுற்றுெச்ூழல் 

கவனலகனளத் தணிக்க ொத்தியமான அனனத்து வழிகனளயும் கருத்தில் 

சகாண்டு சுற்றுெச்ூழல் மமலாண்னமத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு அதற்கான 

நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP மாறும், சநகிழ்வானது மற்றும் 

அவ்வப்மபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய சுற்றுெச்ூழல் பாதிப்புகள் 

சதாடரப்ுனடய திட்டத்திற்கு, EMP வழக்கமான மதிப்பாய்வில் இருக்கும். 

திட்டத்திற்குப் சபாறுப்பான மூத்த நிரவ்ாகம், EMP பயனுள்ளதாகவும் 

சபாருதத்மானதாகவும் இருப்பனத உறுதி செய்வதற்காக EMP மற்றும் அதன் 

செயலாக்கதன்த மதிப்பாய்வு செய்யும். இவ்வாறு, EMP இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனனத்து இலக்குகனளயும் நினறமவற்ற ெரியான 

நடவடிக்னககள் எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் 

மநரம்னறயான தாக்கத்னத ஏற்படுத்தும். 
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 அத்தியாயம் XI 

சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

11.0 அறிமுகம் 

இந்த EIA அறிக்கக மூலம் பெறெ்ெட்ட ToRக்கு இணங்க 

தயாரிக்கெ்ெட்டது. SEIAA-TN/F.No.8712/ToR-1147/2020 தததி 23.05.2022, 3 

முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரிகள், ஏற்கனதவ உள்ள 1 குவாரி மற்றும் 1 

காலாவதியான குவாரி ஆகியவற்கறக் கருத்தில் பகாண்டு பமாதத்ம் 10.15 

பெக்தடர ் ெரெ்ெளகவக் பகாண்ட அய்யாெட்டி, கருங்காலக்குடி, மற்றும் 

ப ாக்கலிங்கபுரம் ஆகிய கிராமங்கள், தமலூர ்தாலுக்கா, மதுகர மாவட்டம் 

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

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

ஆய்வுகள் மார ் ்- தம, 2022 காலகட்டத்தில் தமற்பகாள்ளெ்ெட்டன. 

11.1 திட்ட விளக்கம் 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டம், கட்டுமொனத ் திட்டங்களில் 

முதன்மமயொகப் பயன்படுதத்ப்படும் சொதொரண கல் ததொண்டும் இயந்திரம் 

மகயொள்கிறது. சொதொரண கல் ததாண்டும் இயந்திரம் ஏற்றுக்மகொள்ளப்பட்ட 

முமறயொனது 5 மீ உயரம் மற்றும் 5 மீ அகலம் மற்றும் பரிமொண 

கல்/இரண்டொம் நிமல மெடிப்பு மகொண்ட மபஞ்சுகமள உருெொக்குெமத 

உள்ளடக்கிய ஒரு மகதயடு திறந்த ெொரப்்பு சுரங்க முமறயொகும். 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியொனது 10°10'53.79"N முதல் 10°10'57.00"N 

ெமரயிலொன அட்சதரமககளுக்கும் மற்றும் 78°22'58.27"E முதல் 78°23'02.00"E 

ெமரயிலொன தீரக்்கதரமககளுக்கும் இமடதய தமலூர ் ெடட்ம், அய்யொபட்டி 

கிரொமத்தில் அமமந்துள்ளது. மற்றும் மதுமர மொெட்டம். திட்டத் தளமொனது 

அரசொங்கப் மபொரம்தபொக்கு நிலமொகும், இது 0.74.0 மெக்தடர ் பரப்பளமெத ்

திட்ட முன்மமொழிபெர ் K.இமளயரொஜொவிற்கு குதத்மகக்கு விடப்பட்டுள்ளது. 

20.01.2021 அன்று குெொரி குத்தமகக்கு விண்ணப்பித்தெர ் சதொரண கல்மலப் 

பிரிதம்தடுத்து, மதுமர புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துமறயொல் ெழங்கப்பட்ட 

துல்லியமொன பகுதித் மதொடரப்ு கடிதத்மத R.C. எண்.74/mines/2021 தததி 

04.02.2021. துல்லியமொன பகுதி தகெல் மதொடரப்ு கடிதத்தின் அடிப்பமடயில், 

சுரங்கத் திட்டம் தயொரிக்கப்பட்டது. இெ்ெொறு தயொரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்
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திட்டத்திற்கு மதுமர புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துமற துமண இயக்குநர ்

(R.c. No.74/mines/2021 தததி 12.07.2021) ஒப்புதல் அளிதத்ொர.் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் 

சுமொர ் 70165 மீ3 சொதொரண கல் மற்றும் 77 மீ3 தமல் மண் 20 மீ ஆழம் ெமர 

மெட்டப்படும். மதிப்பிடப்பட்ட உற்பதத்ிமய அமடய, 2 ஜொக் தெமர,் 1 

கம்ப்ரசர ் மற்றும் 3 டிப்பரக்ள் பயன்படுதத்ப்படும். இயந்திரங்கமள 

இயக்கவும், சொதொரண கல்மல விருப்பமொன பரிமொணத்திற்கு உமடக்கவும், 

சுமொர ் 26 தபர ் பணியமரத்த்ப்படுெொரக்ள். குெொரி முடிவில், இறுதி குழியின் 

பரிமொணம் 83 மீ*59 மீ*40 மீ ஆக இருக்கும் மற்றும் சுமொர ் 0.46.55 மெக்தடர ்

நிலம் குெொரிக்கு பயன்படுதத்ப்படும், 0.01.0 மெக்தடர ்

உள்கட்டமமப்புக்கொக, 0.02.0 மெக்தடர.் சொமலகளுக்கு, 0.05.0 மெக்தடர ்

பசுமமப் பகுதி தமம்பொடு மற்றும் குப்மப மகொட்டுெதற்கு, மீதமுள்ள 0.19.45 

மெக்தடர ் பயன்படுத்தப்படொத பகுதியொக விடப்படும். இறுதி சுரங்க மூடல் 

திட்டம் சுமொர ் ரூ. 251600 ஆண்டு மதொடர ் மசலவு ரூ. 22200 சுரங்கதம்த 

மூடுெதற்கு  மசலவிடப்படும்.  

11.2 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

2022 மொரச் ்முதல் தம ெமரயிலொன கொலப்பகுதியில் ஆய்வுப் பகுதியில் 

தற்தபொதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் நிமலமமகமள மதிப்பிடுெதற்கொக அடிப்பமட 

கண்கொணிப்பு ஆய்வுகள் தமற்மகொள்ளப்பட்டன. EIA ஆய்வுகளின் 

தநொக்கத்திற்கொக, திட்டப் பகுதி மமய மண்டலமொகவும், திட்டப் பகுதிக்கு 

மெளிதய திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 5 கிமீ சுற்றளவு ெமரயிலொன பகுதி 

இமடயக மண்டலமொகவும் கருதப்பட்டது. நிலம், நீர,் சத்தம், சூழலியல், சமூக-

மபொருளொதொரம் மற்றும் தபொக்குெரத்துக்கொன அடிப்பமட சுற்றுசச்ூழல் தரவு 

தசகரிக்கப்பட்டது. 

11.2.1 நிலச ்சூழல் 

5 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுெ் ெகுதிக்கு ப ன்டினல் II ெடத்கதெ் 

ெயன்ெடுத்தி நிலெ் ெயன்ொடு மற்றும் நில அட்கட (LULC) வகரெடம் 

தயாரிக்கெ்ெட்டது. பமாதத்ம், 9 LULCக்கள் வகரெடமாக்கெ்ெட்டன. பமாத்த 

ெரெ்ெளவில், சுரங்கெ் ெகுதி 70 பெக்தடர ் மட்டுதம உள்ளது, இதில் 10.15 

பெக்தடர ் ெரெ்ெளவு 0.15% ெங்களிக்கிறது. இந்த சிறிய  தவீத சுரங்க 

நடவடிக்கககள் சுற்று ச்ூழலில் குறிெ்பிடத்தக்க தாக்கதக்த ஏற்ெடுதத்ாது.  
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11.2.1.1 மண்ணின் பண்புகள் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து ஏழு மண் மொதிரிகள் மபறப்படட்ு, 

மண்ணின் இயற்பியல் மற்றும் தெதியியல் பண்புகமள ஆய்வு 

மசய்ெதற்கொக ஆய்ெகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. 

இயற்பியல் பண்புகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண் மொதிரிகள், மணல் களிமண் 

மற்றும் மணல் களிமண் ஆகியெற்றுக்கு இமடயில் மொறுபடும் 

களிமண் அமமப்புகமளக் கொடட்ுகின்றன. மண்ணின் PH 6.1 முதல் 7.4 

ெமர மொறுபடும், இது சற்று அமிலம் மற்றும் சிறிது கொர தன்மமமயக் 

குறிக்கிறது. மண்ணின் மின் கடத்துத்திறன் 210 முதல் 354 µs/cm ெமர 

மொறுபடும். மமொத்த அடரத்்தி 1.12 முதல் 1.36 ெமர இருக்கும் மற்றும் 

ஈரப்பதம் 11.96 முதல் 16.34% ெமர மொறுபடும். 

வேதியியல்  பண்புகள் 

மநட்ரஜன் 12.1 மற்றும் 24.0 மி.கி/கிதலொ இமடதய உள்ளது. 

பொஸ்பரஸ் 2.9 மற்றும் 3.9 மி.கி/கிதலொ இமடதய உள்ளது. 

மபொட்டொசியம் 9.5 மற்றும் 15.3 mg/kg ெமர இருக்கும். தசொடியம் 110.7 

மற்றும் 140.2 mg/kg ெமர இருக்கும். கரிமப் மபொருடக்ளின் உள்ளடக்கம் 

0.93 முதல் 1.98 ெமர இருக்கும். 

11.2.2 நீர் சூழல் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து மூன்று தமற்பரப்பு நீர ்மற்றும் ஏழு நிலத்தடி 

நீர ்மொதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டு, தமற்பரப்பு மற்றும் நிலதத்டி நீரில் சுரங்கம் 

மற்றும் பிற மசயல்பொடுகளின் விமளமெ மதிப்பிடுெதற்கொக இயற்பியல்-

தெதியியல் நிமலமமகள், கன உதலொகங்கள் மற்றும் பொக்டீரியொவியல் 

உள்ளடக்கங்கள் ஆகியெற்றிற்கொக பகுப்பொய்வு மசய்யப்பட்டன. 

முக்கியமொன தமற்பரப்பு மற்றும் நிலதத்டி நீர ் தர அளவுருக்களின் 

முடிவுகள் கீதழ கொட்டப்பட்டுள்ளன. 

வமற்பரப்பு நீர ்

❖ தமற்பரப்பு நீர ்மொதிரியின் pH 6.8 முதல் 7.1 ெமர இருக்கும். 

❖ மகொந்தளிப்பு 2.3 மற்றும் 3.1 NTU ெமர மொறுபடும். 
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❖ TDS 184 மற்றும் 310 mg/l இமடதய மொறுபடும். 

❖ TH 109 மற்றும் 156 mg/l ெமர மொறுபடும். 

❖ கொல்சியம் 26 முதல் 36 mg/l ெமர மொறுபடும். 

❖ மக்னீசியம் 14 முதல் 29 மி.கி/லி ெமர மொறுபடும். 

❖ குதளொமரடு 95 மற்றும் 128 மி.கி/லி மற்றும் சல்தபட் 12 முதல் 28 

மி.கி/லி ெமர மொறுபடும். 

நிலத்தடி நீர ்

❖ நீர ்மொதிரிகளின் pH 7.1 மற்றும் 8.1 க்கு இமடயில் இருக்கும். 

❖ TDS 542 மற்றும் 960 mg/l இமடதய மொறுபடும். 

❖ TH 211 மற்றும் 357 mg/l ெமர மொறுபடும். 

❖ கொல்சியம் 32 முதல் 63 mg/l ெமர மொறுபடும். 

❖ குதளொமரடு 101 மற்றும் 213 mg/l இமடதய மொறுபடுகிறது. 

❖ சல்தபட் 32 முதல் 53 மி.கி/லி மற்றும் ஃவுளூமரடு 0.19 முதல் 1 மி.கி/லி 

ெமர மொறுபடும். 

❖ நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்கள் பற்றி தபசுமகயில், எல்லொ 

இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ் மொதிரிகள் ததமெமய பூரத்்தி 

மசய்கின்றன. 

IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடும்தபொது இெ்ெொறு பகுப்பொய்வு 

மசய்யப்பட்ட அமனத்து அளவுருக்களும் பரிந்துமரக்கப்பட்ட 

ெரம்புகளுக்குள் ெரும். 

11.2.3 காற்று சூழல்  

தளத்தின் குறிப்பிட்ட ோனிலல 

ஆய்வுக் கொலத்தில் தளத்தின் குறிப்பிட்ட ெொனிமல ஒரு 

தொனியங்கி ெொனிமல நிமலயத்தொல் பதிவு மசய்யப்பட்டது. ஆன்மசட ்

தரவுகளின்படி, மொரச்,் 2022 இல் மெப்பநிமல சரொசரியொக 29.720C உடன் 

21.07 முதல் 39.960C ெமர மொறுபடுகிறது; ஏப்ரல், 2022 இல் சரொசரியொக 

30.680C உடன் 22.22 முதல் 40.830C ெமர; மற்றும் தம, 2022 இல் 

சரொசரியொக 30.960C உடன் 24.52 முதல் 41.230C ெமர. மூன்று மொத 

கொலப்பகுதியில், ஈரப்பதம் சரொசரியொக 54.30.88 முதல் 60.69% ெமர 

இருந்தது. அதிகபடச் சரொசரி ஈரப்பதம் தம 2022 இல் அளவிடப்பட்டது, 
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அததசமயம் மொரச் ் 2022 இல் குமறந்தபடச்ம். கொற்றின் தெகத்மதப் 

பற்றி தபசும்தபொது, மொரச் ் 2022 இல் கொற்றின் தெகம் 0.04 முதல் 7.37 

மீ/வி ெமர சரொசரியொக 3.12 மீ/வி ெமர மொறுபடுகிறது; ஏப்ரல், 2022 

இல் 0.16 முதல் 6.70 மீ/வி ெமர சரொசரியொக 2.79 மீ/வி; மற்றும் தம, 2022 

இல் 0.12 முதல் 8.72/வி ெமர சரொசரியொக 2.96 மீ/வி. மதன்தமற்கு முதல் 

ெடகிழக்கு ெமரயிலொன திமசகளில் கொற்று தமதலொங்கியிருப்பமத 

கொற்றின் ெடிெத்தின் பகுப்பொய்வு கொடட்ுகிறது. 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தர முடிவுகள் 

(மொரச் ் முதல் தம 2022 ெமர) சுற்றுப்புற கொற்றின் தர 

கண்கொணிப்பின் முடிவுகள் அறிக்மகயில் ெழங்கப்படட்ுள்ளன. 

கண்கொணிப்பு தரவுகளின்படி, PM10 31.09 µg/m3 முதல் 40.79µg/m3 ெமர 

இருக்கும்; PM2.5 17.32µg/m3 இலிருந்து 32.56 µg/m3 ெமர; SO2 4.36µg/m3 

முதல் 7.73 µg/m3 ெமர; NO2 13.52 µg/m3 முதல் 22.79µg/m3 ெமர. 

மொசுபடுத்திகளின் மசறிவு அளவுகள் CPCB ஆல் பரிந்துமரக்கப்பட்ட 

NAAQS இன் ஏற்றுக்மகொள்ளக்கூடிய ெரம்புகளுக்குள் ெரும். 

11.2.4 இலரசச்ல் சூழல் 

முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டெ் ெகுதிகய  ் சுற்றியுள்ள 10 இடங்களில் 

சுற்றுெ்புற இகர  ்ல் அளவுகள் அளவிடெ்ெட்டன. கமய மண்டலத்தில் ெகல் 

தநரத்தில் 40.6 dB (A) Leq மற்றும் இரவு தநரத்தில் 35.5 dB (A) Leq ஆக இருந்தது. 

இகடயக மண்டலதத்ில் ெகல் தநரத்தில் 36.3 முதல் 44.5dB (A) Leq வகரயிலும், 

இரவில் 31.5 முதல் 39.6 dB (A) Leq வகரயிலும் ெதிவுப ய்யெ்ெட்ட ஒலி 

அளவுகள் மாறுெடும். இதனால், பதாழில்துகற மற்றும் குடியிருெ்பு 

ெகுதிக்கான இகர  ்ல் அளவு CPCB இன் ததகவககளெ் பூரத்த்ி ப ய்கிறது. 

11.2.5 உயிரியல் சூழல் 

ெனவிலங்கு பொதுகொப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கெனிக்கப்பட்ட அட்டெமண I ெமக விலங்குகள் இல்மல, தமலும் IUCN இன் 

படி எந்த உயிரினமும் பொதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தொன அல்லது அசச்ுறுத்தும் 

ெமககளில் இல்மல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து ெரும் சிெப்புப் பட்டியல் 

இனங்கள் எதுவும் இல்மல. எனதெ குறுகிய கொலத்தில் இந்த சிறிய சுரங்க 
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நடெடிக்மக சுற்றுப்புற தொெரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் 

குறிப்பிடத்தக்க தொக்கத்மத ஏற்படுதத்ொது. 

11.2.6 சமூக-பபாருளாதார சூழல் 

அய்யொபட்டி கிரொமத்தில் உத்ததச சுரங்கத் திட்டத்தின் தொக்கத்மத 

ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக-மபொருளொதொர அம்சத்தில் மதிப்பிடும் முயற்சி 

தமற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளது. மக்கள்மதொமக அமமப்பு, தெமலெொய்ப்பு 

உருெொக்கம், மதொழில் மொற்றம், வீடட்ு ெருமொனம் மற்றும் நுகரவ்ு முமற 

ஆகியமெ கணக்கில் எடுத்துக்மகொள்ளப்பட்ட பல்தெறு பண்புகளொகும். 

முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்மதச ்மசயல்படுத்துெது தநரடி மற்றும் 

மமறமுக தெமலெொய்ப்மப உருெொக்கும். தவிர, சுரங்க நடெடிக்மக 

சட்டப்பூரெ்மொக மசல்லுபடியொகும் மற்றும் அது மொநிலத்திற்கு 

ெருமொனதம்த மகொண்டு ெரும். தற்தபொது மக்கள்மதொமகயில் பொதிக்கும் 

தமற்பட்டெரக்ள் பருெகொல விெசொயத்மத நம்பியிருப்பதொல் மக்களின் 

முக்கியத் மதொழிலொக உள்ளது. முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

மசயல்படுத்தப்படுெதன் மூலம், அப்பகுதி மக்களின் மதொழில் முமற 

மொறும், தமலும் அதிகமொன மக்கமள பருெகொல விெசொயதத்ில் ஈடுபடொமல் 

சுரங்கம் சொரந்்த நடெடிக்மககளில் ஈடுபடும். 

11.3 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான எதிர்பாரக்்கப்படும் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடேடிக்லககள் 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டம் மற்றும் தணிப்பு நடெடிக்மககளொல் 

எதிரப்ொரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்புகளின் சுருக்கம் கீதழ 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டேலண 11.8 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு 

நடேடிக்லககள் 

தாக்கம் தணிப்பு நடேடிக்லக 

நிலச ்சூழல் 

❖ இயற்மக நிலப்பரப்புகமள 

அழிதத்ல் 

❖ மண்ணின் பண்புகளில் 

மொற்றங்கள் 

❖ மண் அரிப்பு மற்றும் சரிவு 

❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்தின்படி அறிவியல் மற்றும் 

முமறயொன முமறயில் சுரங்கம் 

தமற்மகொள்ளப்படும் 

❖ பொதுகொப்பு ெலயம் அல்லது இமடயகப் 
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உறுதியற்ற தன்மம பகுதி பரொமரிக்கப்படும் மற்றும் 

சுரங்கங்கள் அகற்றப்படொது, அதற்கு 

பதிலொக பொதுகொப்பு ெலயத்தில் 

ததொட்டம் தமற்மகொள்ளப்படும். 

❖ உத்ததச சுரங்க எல்மல முழுெதும் 

முட்கம்பி தெலி அமமக்கப்படும் 

❖ கருத்தியல் நிமலயில், குெொரியின் நில 

பயன்பொட்டு முமற பசுமம பகுதி 

மற்றும் தற்கொலிக நீரத்்ததக்கமொக 

மொற்றப்படும் 

❖ மமழ ெடிகொல் கட்டுதல் 

❖ குெொரி குழிமயச ் சுற்றி மமழ ெடிகொல் 

கமள அமமத்தல் மற்றும் மமழயின் 

தபொது தமற்பரப்பு நீதரொட்டம் 

கொரணமொக மண் அரிப்மபத் 

தடுக்கவும் மற்றும் முன்மமொழியப்பட்ட 

பகுதிக்குள் பல்தெறு பயன்பொட்டிற்கொக 

புயல் நீமர தசகரிக்கவும் குமறந்த 

உயரத்தில் மூதலொபொய இடத்தில் 

குடிதயறும் மபொறிகமள அமமத்தல். 

நீர் சூழல் 

❖ நீரந்ிமல ரசீொரஜ்் குமறதல் 

மற்றும் தமற்பரப்பு ஓட்டம் 

அதிகரிப்பு; 

❖ நில ெடிகொல் மதொந்தரவு, 

அதிக சுமம மற்றும் 

நீரெ்ழிகள் அரிப்பு; 

❖ நீர ் பொயும் தமற்பரப்பில் 

ஏற்படும் மொற்றங்கள்; 

❖ நீதரொமட அமடப்பு மற்றும் 

துகள்கள் அல்லது 

❖ குெொரி குழிமயச ் சுற்றி மமழ ெடிகொல் 

கமள அமமத்தல் மற்றும் மமழயின் 

தபொது தமற்பரப்பு நீதரொட்டம் 

கொரணமொக மண் அரிப்மபத் 

தடுக்கவும் மற்றும் முன்மமொழியப்பட்ட 

பகுதிக்குள் பல்தெறு பயன்பொட்டிற்கொக 

புயல் நீமர தசகரிக்கவும் குமறந்த 

உயரத்தில் மூதலொபொய இடத்தில் 

குடிதயறும் மபொறிகமள அமமத்தல். 

❖ பருெமமழக்கு முன்னும் பின்னும் மண் 
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கழிவுகளொல் 

மொசுபடுெதொல் தமற்பரப்பு 

மற்றும் நிலத்தடி நீர ்

ஆதொரங்களின் அளவு 

மற்றும் தரத்தில் ஏற்படும் 

மொற்றங்கள்; 

❖ இயற்மக ெடிகட்டி 

ஊடகத்மத அகற்றுெதொல் 

நீரந்ிமலகள் மொசுபடுதல். 

அகற்றும் பணி தமற்மகொள்ளப்படும், 

குறிப்பொக மமழக்கொலங்களில் நீர ்

ததங்கும் மதொட்டி மற்றும் ெொய்க்கொல் 

ெொரொந்திரம் சுதத்ம் மசய்யப்படும். 

❖ திட்டப் பகுதியில் ெழங்கப்பட்டுள்ள 

தள அலுெலகம் மற்றும் சிறுநீர ்

கழிப்பமறகள்/கழிெமறகளில் இருந்து 

வீடட்ு கழிவுநீர ் மசப்டிக் தடங்க் மூலம் 

மெளிதயற்றப்படும், அமதத ்

மதொடரந்்து தசொக் பிட் அமமப்பு. 

❖ டிப்பரக்ள் & HEMM ஒரு நியமிக்கப்பட்ட 

இடத்தில் கழுெப்பட்டு, கழுெப்பட்ட நீர ்

ெடிகொல் ெழியொக எண்மணய் மற்றும் 

கிரீஸ் மபொறிமயக் மகொண்ட ஒரு 

மசட்டில்லிங் தடங்கிற்கு 

அனுப்பப்படும், மதளிெொன நீர ்

மட்டுதம பசுமமப் பகுதி ெளரச்ச்ிக்கு 

மீண்டும் பயன்படுதத்ப்படும். 

காற்று சூழல் 

❖ பறக்கும் தூசியின் 

உருெொக்கம் 

❖ முக்கியமொக ததொண்டும் 

இயந்திரம், ஏற்றுதல் & 

இறக்குதல் 

மசயல்பொடுகளின் தபொது 

தூசி உருெொகும். 

❖ ெொயு மொசுபொடுகள் 

மபரும்பொலும் 

தபொக்குெரத்து மூலம் 

உருெொக்கப்படும். 

❖ தூசிப் புழுக்கள் 

❖ ஒரு நொமளக்கு இரண்டு முமற 

தண்ணீர ்மதளித்து, இழுத்துச ்மசல்லும் 

சொமலகள் நன்கு பரொமரிக்கப்படும் 

❖ தசறு மற்றும் தூசி படியொமல் இருக்க 

அணுகு சொமல சுதத்ம் மசய்யப்பட்டு 

பிரஷ் மசய்யப்படும். 

❖ அணுகல் சொமலயில் தூசி மற்றும் 

குப்மபகள் குமறக்கப்படுெமத உறுதி 

மசய்ெதற்கொக, அமனத்து டிப்பர ்

ஓட்டுநரக்ளும் அமனத்து டயரக்ளிலும் 

தண்ணீர ் மதளிக்கும் முமறமயப் 

பயன்படுதத் அறிவுறுத்தப்படுெொரக்ள் 
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கொரணமொகத் மதரிவுநிமல 

குமறதல். 

❖ தமற்பரப்புகளின் பூசச்ு 

எரிசச்ல் மற்றும் ெசதி 

இழப்புக்கு ெழிெகுக்கும். 

❖ உடல் மற்றும்/அல்லது 

இரசொயன மொசுபொடு 

மற்றும் அரிப்பு. 

❖ ஓடும் நீரில் 

இமடநிறுத்தப்பட்ட 

துகள்களின் மசறிவு 

அதிகரிப்பு. 

❖ குமறந்த 

ஒளிசத்சரக்்மகக்கு 

ெழிெகுக்கும் 

தொெரங்களின் பூசச்ு, 

❖ ெளரச்ச்ிமயத் தடுக்கிறது, 

இமலகமள அழித்தல், 

பயிரக்ளின் சிமதவு; 

❖ தூசிமய சுெொசிப்பதொல் 

ஏற்படும் உடல்நலக் 

தகடுகள் அதிகரிப்பு. 

மற்றும் தளதம்த விட்டு மெளிதயறும் 

முன் கலமெ பகுதியில் ெழங்கப்படும் 

ஏற்றப்பட்ட மபொருடக்ளின் மீது 

தண்ணீமர மதளிக்க தெண்டும். 

❖ சொமலயில் ஏற்றப்பட்ட மபொருடக்ள் 

மகொட்டுெமதத் தவிரக்்கவும், சொமல 

ததய்மொனம் மற்றும் ததய்மொனதம்தக் 

குமறக்கவும் தெகக் கட்டுப்பொடுகள் 

விதிக்கப்படும். 

❖ தகுதிெொய்ந்த நபரொல் அணுகல் 

சொமலயின் நிமல குறித்து ெொரொந்திர 

ஆய்வுகள் மற்றும் சொமலயின் 

தமற்பரப்பில் ஏததனும் பள்ளங்கள் 

அல்லது தசதம் ஏற்பட்டொல் உடனடியொக 

நடெடிக்மக எடுக்கப்படும். 

❖ மெப்பமொன, ெறண்ட கொலநிமலயின் 

தபொது, சொமலயின் தமற்பரப்பு ஈரமொக 

இருக்கும் கொலதம்த அதிகரிக்க, தூசி 

ஈரமொக்கும் முகெரக்மள தண்ணீரில் 

கலக்கலொம். 

❖ அமனத்து மதொழிலொளரக்ளுக்கும் 

தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு உபகரணங்கள் 

ெழங்கப்படும் 

❖ பயன்படுதத்ப்படும் அமனத்து 

துமளயிடும் தண்டுகளிலும் தூசி 

அடக்கும் அமமப்புகள் 

மபொருதத்ப்பட்டிருக்கும், அமெ 

துமளக்குள் தண்ணீமர 

மசலுத்துகின்றன. 

❖ துமளயிடும் தபொது ஈரமொன கன்னி 

மபகள் உமறயொக 
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பயன்படுதத்ப்படும். 

❖ மெடிப்பின் தபொது தமற்பரப்பில் 

இருந்து எழக்கூடிய பறக்கும் தூசி 

உமிழ்மெக் கட்டுப்படுத்த, ஒெ்மெொரு 

மெடிப்புக்கும் முன் தண்ணீர ்

தடங்கரில் மபொருத்தப்பட்ட மமழ 

துப்பொக்கியிலிருந்து தண்ணீமரப் 

பயன்படுத்துெதன் மூலம் மெடிப்பு 

மண்டலம் ஈரமொக மெக்கப்படும். 

❖ தள தமலொளரொல் தினசரி கொட்சி ஆய்வு 

நடத்தப்படும், அெர ் அமனத்து 

மசயல்முமற மசயல்பொடுகள் மற்றும் 

தள மசயல்பொடுகளின் தினசரி பதிமெ 

மெத்திருப்பொர ் மற்றும் குெொரி 

மசயல்பொடுகளில் இருந்து சொதொரண 

உமிழ்வுகளுக்கு ெழிெகுக்கும் ஏததனும் 

குமறபொடுகமளக் குறிப்பிடுெொர.் 

❖ தூசி உருெொக்குெதற்கொன 

சொத்தியக்கூறுகமளக் குமறக்க, 

தளத்தின் தெக ெரம்பு 20 கிமீ/மணிக்கு 

அமமக்கப்படும் 

❖ ெொரொந்திர பரொமரிப்புத் திட்டம், அது 

மசயல்படும் மணிதநரங்களின் 

அடிப்பமடயில், பரொமரிப்புக்கொன 

இயந்திரங்கமள அமடயொளம் 

கொணவும். 

❖ ஆன்-தபொரட்ு கம்ப்யூட்டர ் சிஸ்டத்தொல் 

குறிப்பிடப்படொவிட்டொல், ஒெ்மெொரு 

1000 மணிதநர பயன்பொட்டிற்குப் பிறகு 

கொற்று ெடிகட்டிகள் புதுப்பிக்கப்படும். 

❖ அமனத்து தள இயந்திரங்களும் 
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மற்றும் டிப்பரக்ளும் 6 மொதங்களுக்கு 

ஒரு முமற சரவ்ீஸ் மசய்யப்பட்டு 

பரொமரிக்கப்படும் மற்றும் 

பழுதுபொரப்்புகமள உடனடியொக 

தமற்மகொள்ள டிமரெரக்ள் தள 

தமலொளருக்கு உடனடியொக புகொர ்

அளிப்பொரக்ள். 

இலரசச்ல் மற்றும் அதிர்வு 

❖ தரத்தில் எரிசச்ல் மற்றும் 

சரிவு; 

❖ மெடிப்பதன் மூலம் 

பொமறத் துண்டுகமள 

உந்துதல். 

❖ மெடிப்பொல் கட்டிடங்கள் 

மற்றும் மக்கள் நடுங்குதல்; 

❖ துமளயிடும் தபொது கூரம்மயொன 

துரப்பண பிடக்மளப் பயன்படுத்துெது 

சத்தத்மதக் குமறக்க உதவும்; 

❖ இரண்டொம் நிமல மெடிப்பு முற்றிலும் 

தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பொமறகமள 

உமடக்க மெட்ரொலிக் ரொக் பிதரக்கர ்

பயன்படுதத்ப்படும்; 

❖ சரியொன இமடமெளி, சுமம, தண்டு 

மற்றும் உகந்த 

கட்டணம்/தொமதத்துடன் 

கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட மெடிப்பு 

பரொமரிக்கப்படும்; 

❖ சொதகமொன ெளிமண்டல நிமல மற்றும் 

குமறெொன மனித மசயல்பொடு 

தநரங்களின் தபொது, மின்சொரம் 

அல்லொத துெக்க அமமப்மபப் 

பயன்படுத்தி மெடிப்பு 

தமற்மகொள்ளப்படும்; 

❖ ஒெ்மெொரு ெொரமும் இயந்திரங்களின் 

சரியொன பரொமரிப்பு, எண்மணய் 

மற்றும் கிரீசிங் ஆகியமெ சத்தம் 

உருெொக்கத்மதக் குமறக்கும்; 

❖ அதிக அளவு சதத்த்மத உருெொக்கும் 
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இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

மதொழிலொளரக்ளுக்கு ஒலி 

கொப்பிடப்பட்ட அமறகமள ெழங்குதல்; 

❖ அமனத்து இயந்திரங்களிலும் 

மசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் 

நிறுெப்படும்; 

❖ திட்டப் பகுதிமயச ்சுற்றிலும், இழுத்துச ்

மசல்லும் சொமலகளிலும் பசுமமப் 

பகுதி / ததொட்டங்கள் உருெொக்கப்படும். 

ததொட்டம் சத்தம் பரவுெமத 

குமறக்கிறது; 

❖ HEMM ஆபதரட்டரக்ள் மற்றும் HEMM 

அருதக பணிபுரிபெரக்ளுக்கு கொது 

மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் தபொன்ற 

தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு உபகரணங்கள் 

(PPE) ெழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி 

மற்றும் விழிப்புணரவ்ு இருந்தொலும் 

அெற்றின் பயன்பொடு உறுதி 

மசய்யப்படும். 

உயிரியல் சூழல் 

❖ தநரடித் தொக்கங்களில் 

நிலத்மத அகற்றுதல் 

மற்றும் ததொண்டும் 

இயந்திரம் ஆகியமெ 

தொெரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் அழிவு 

மற்றும் ெொழ்விடங்கமள 

இழப்பது ஆகியமெ 

அடங்கும்; 

❖ மமறமுக பொதிப்புகளில் 

சத்தம், தூசி மற்றும் மனித 

❖ சில மபொதுெொன மூலிமககள், புதரக்ள் 

மற்றும் புல் மட்டுதம அழிக்கப்படும். 

அதனொல் பல்லுயிர ் மபருக்கத்திற்கு 

எந்த பொதிப்பும் ஏற்படொது. 

❖ மபொருதத்மொன இனங்கள் மகொண்ட 

பசுமமப் பகுதி தமம்பொடு திட்டப் 

பகுதியின் பல்லுயிர ் மபருக்கத்மத 

தமம்படுத்தும். 

❖ மமய மண்டலம் அல்லது இமடயக 

மண்டலம் எந்த அசச்ுறுத்தலுக்கு 

உள்ளொன தொெரங்கள் அல்லது 
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மசயல்பொடு கொரணமொக 

ெொழ்விட சீரழிவு அடங்கும். 

விலங்கினங்கமள உள்ளடக்கியதொக 

இல்மல. 

சமூக-பபாருளாதார சூழல் 

❖ மதொழிலொளரக்ள் மற்றும் 

மபொது மக்களின் 

ஆதரொக்கியம் மற்றும் 

பொதுகொப்பு; 

❖ தபொக்குெரத்து அளவுகள் 

மற்றும் சொமல 

ெொகனங்களின் அளவு 

அதிகரிப்பு; 

❖ தெமல ெொய்ப்புகள் 

அதிகரிப்பு உட்பட 

மபொருளொதொர 

பிரசச்ிமனகள்; 

❖ சுரங்க மசயல்பொடு சமூக-

மபொருளொதொர சுயவிெரத்தில் 

குறிப்பிடத்தக்க மொற்றதம்த 

ஏற்படுத்துகிறது. 

❖ சுமொர ் 88 உள்ளூர ் மதொழிலொளரக்ள் 

உள்ளூர ் திறன்கமள உருெொக்க 

கொலமுமற பயிற்சியுடன் தெமல 

ெொய்ப்புகமளப் மபறுெொரக்ள். 

❖ மமறமுக தெமலெொய்ப்பு/ெருமொனம் 

தபொன்ற புதிய ெடிெங்கள் உருெொகும். 

❖ ெழக்கமொன சுகொதொர பரிதசொதமன 

முகொம். 

❖ பள்ளிகளுக்கு உதவிதம்தொமக மற்றும் 

குழந்மதகளுக்கு கல்வி 

உதவிதம்தொமக ெழங்கப்படும். 

பதாழில்சார் ஆவராக்கியம் & பாதுகாப்பு 

❖ தூசிக்கு மெளிப்பொடு 

❖ சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

மெளிப்பொடு 

❖ உடல் அபொயங்கள் 

❖ தூசி மெளிப்பொடு 

கொரணமொக சுெொச 

ஆபத்துகள் 

❖ சுரங்கத் மதொழிலொளரக்ளுக்கு குடிநீர ்

தபொன்ற ெசதிகளுடன் கூடிய ஓய்வு 

தங்குமிடங்கமள ெழங்குதல். 

❖ தூசி முகமூடி, தமலக்கெசம், 

கொலணிகள், பொதுகொப்பு விழிப்புணரவ்ு 

நிகழ்சச்ிகள், விருதுகள், 

சுெமரொட்டிகள், பொதுகொப்பு 

மதொடரப்ொன ெொசகங்கள் தபொன்ற 

பொதுகொப்பு உபகரணங்களின் 

பயன்பொடு தபொன்ற அமனத்து 

பொதுகொப்பு நடெடிக்மககளும். 

❖ மதொழில் பயிற்சி மமயத்தில் 
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பொதுகொப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் 

முதலுதவி பயன்படுத்த 

பணியொளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிதத்ல். 

❖ உற்பத்தியொளரக்ளின் 

ெழிகொட்டுதல்களின்படி அமனத்து 

உபகரணங்களின் ெொரொந்திர 

பரொமரிப்பு மற்றும் தசொதமன. 

❖ மருத்துெ அதிகொரியொல் அமனத்து 

மதொழிலொளரக்ளுக்கும் முன் தெமல 

ெொய்ப்பு மற்றும் ெருடொந்திர மருத்துெ 

பரிதசொதமன 

❖ சுரங்கம் தளத்தில் முதலுதவி ெசதி 

மசய்து தரப்படும். 

❖ பணிபுரியும் சுரங்க தமலொளரொல் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் மதொழிலொளியின் 

ஆதரொக்கியத்மத பொதிக்கக்கூடிய 

பணிசச்ூழல் மற்றும் பணி 

நமடமுமறகளில் உள்ள கொரணிகமள 

மநருக்கமொன கண்கொணிப்பு. 

❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் திட்டங்களின்படி 

சுரங்க தெமல மசய்தல் 

11.4 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 

முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதி பின்ெரும் நன்மமகமளக் 

மகொண்டிருப்பதொல் மொற்று ெழிகள் எதுவும் பரிந்துமரக்கப்படவில்மல: 

❖ கனிமப் படிவு கொடு அல்லொத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

❖ பயன்படுதத்ப்பட்ட குத்தமக பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்மல; எனதெ R 

& R சிக்கல்கள் எதுவும் இல்மல. 

❖ சுரங்க குத்தமகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஆறு, ஓமட, 

நல்லொ மற்றும் நீரந்ிமலகள் எதுவும் இல்மல. 
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❖ இந்த பிரொந்தியத்தில் திறமமயொன, அமர திறமமயொன மற்றும் 

திறமமயற்ற மதொழிலொளரக்ள் கிமடப்பது. 

❖ மருத்துெம், தீயமணப்பு, கல்வி, தபொக்குெரத்து, தகெல் மதொடரப்ு 

மற்றும் உள்கட்டமமப்பு ெசதிகள் என அமனத்து அடிப்பமட 

ெசதிகளும் கிமடக்கின்றன. 

❖ சொமல மற்றும் ரயில் மூலம் சுரங்க இமணப்பு நன்றொக உள்ளது. 

❖ முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்க நடெடிக்மககள் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்மத 

மெட்டுெதில்மல. எனதெ, நிலதத்டி நீர ் சுற்றுசச்ூழலுக்கு எந்த 

பொதிப்பும் இல்மல.  

11.5 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

SEIAA ெழங்கிய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தமனகளின்படி கொற்றின் தரம், ெொனிமல, நீர ் தரம், நீர ் நிமல 

கண்கொணிப்பு, மண்ணின் தரம், சத்தம் அளவு, அதிரவ்ு மற்றும் பசுமம பகுதி 

தபொன்ற பல்தெறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு 

திட்டம் நடத்தப்படும். TNPCB மூலம். இந்த சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு 

திட்டத்திற்கொக, திட்ட முன்மமொழிபெரொல் ஆண்டுக்கு ரூ.2,95,000/- 

மசலவிடப்படும். கொற்றின் தரம், நீரின் தரம், இமரசச்ல் அளவுகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் பற்றிய கண்கொணிக்கப்படும் தரவுகள் 

குழுமம் சுரங்க தமலொண்மம ஒருங்கிமணப்பொளர ் மற்றும் அந்தந்த 

அமமப்பின் தமலெர ்ஆகிதயொரொல் அெ்ெப்தபொது ஆய்வு மசய்யப்பட்டு, CTO 

நிபந்தமனகள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் தணிக்மக அறிக்மககளுக்கு இணங்க 

தமிழ்நொடு மொநில மொசுக்கட்டுப்பொட்டு ெொரியத்திற்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

ஒெ்மெொரு ஆண்டும் MoEF & CC மற்றும் MoEF & CC பிரொந்திய அலுெலகம் 

மற்றும் SEIAA க்கு அமரயொண்டு இணக்க கண்கொணிப்பு அறிக்மககள். 

11.6 கூடுதல் படிப்புகள் 

11.6.1 உத்ததச திடட்த்திற்கான பபாது ஆதலாசனன 

தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுெ்ொட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுெ்பினர ்

ப யலாளருக்கான விண்ணெ்ெம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் 

அதன் அருகாகமயில் ெரந்த அளவிலான பொதுமக்களின் ெங்களிெ்கெ 

உறுதிப ய்யும் வககயில் முகறயாக, தநரக்கட்டுெ்ொடு மற்றும் 
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பவளிெ்ெகடயான முகறயில் பொது வி ாரகண நடதத் தவண்டும். வகரவு 

EIA / EMP அறிக்கக மற்றும் பொது வி ாரகண நடவடிக்கககளின் முடிவுகள் 

இறுதி EIA/EMP அறிக்ககயில் விவரிக்கெ்ெடும்.  

11.6.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான இடர ் பகுப்பாய்வு 

மற்றும் தபரிடர் தமலாண்னம திட்டம் 

2002 ஆம் ஆண்டு டி ம்ெர ் 31 ஆம் தததி மற்றும் 2002 ஆம் ஆண்டு 

சுற்றறிக்கக எண்.13 இன் ெடி, தன்ொத்தில் உள்ள சுரங்கெ் ொதுகாெ்பு 

இயக்குநரகம் (DGMS) வழங்கிய குறிெ்பிடட் இடர ்மதிெ்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் 

அடிெ்ெகடயில் இடர ் மதிெ்பீட்டிற்கான வழிமுகற உள்ளது. DGMS இடர ்

மதிெ்பீட்டு ப யல்முகற தநாக்கம் பகாண்டது. ெணி ச்ூழல் மற்றும் 

அகனத்து ப யல்ொடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும்  ாத்தியமான 

அொயங்ககளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் ததகவெ்ெடுெவரக்ளுக்கு 

முன்னுரிகம அளிெ்ெதற்காக அந்த அொயங்களின் அொய அளகவ 

மதிெ்பிடுதல். தமலும், இந்த அொயங்களுக்குெ் பொறுெ்ொன வழிமுகறகள் 

அகடயாளம் காணெ்ெட்டு, அவற்றின் கட்டுெ்ொட்டு நடவடிக்கககள் கால 

அட்டவகணயில் குறிெ்பிடெ்ெட்ட பொறுெ்புகளுடன் ெதிவு 

ப ய்யெ்ெடுகின்றன. 

பின்விகளவுகள் ஏற்ெடாத  ந்தரெ்்ெதத்ில், தெரிடர ் தமலாண்கம 

பதாடங்கும். தகவல் பதாடரப்ு, மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு தொன்ற ெல 

சிக்கல்கள் பதாடரெ்ான நகடமுகறககள ஏற்ெடுத்துவது இதில் அடங்கும். 

இகவ தெரிடர ் தமலாண்கம திட்டத்தில்குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ளன. RA மற்றும் 

DMP ஆகிய இரண்டும் உயிருள்ள ஆவணங்கள் மற்றும் ப யல்ொடுகள், 

உெகரணங்கள் அல்லது நகடமுகறகளில் மாற்றங்கள் ஏற்ெடும் 

தொபதல்லாம் புதுெ்பிக்கெ்ெட தவண்டும் மதிெ்பீடு என்ெது விெத்துககளத ்

தடுெ்ெது மற்றும் அது நிகழாமல் தடுக்க ததகவயான நடவடிக்ககககள 

எடுெ்ெதாகும். 

தெரிடர ் தமலாண்கமத் திட்டம் (DMP) என்ெது ஒரு வழிகாட்டியாகும், 

இது திட்டமிட்ட ப யல்ொடுகளிலிருந்து எழக்கூடிய அவ ரநிகலககளக் 

ககயாள்வதற்கான பொதுவான ெரிசீலகனகள், திக கள் மற்றும் 

நகடமுகறககள வழங்குகிறது. DMP ஆனது இடர ் மதிெ்பீடு மற்றும் 
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அறிக்ககயில் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள பதாடரப்ுகடய கண்டுபிடிெ்புகளின் 

அடிெ்ெகடயில் தயாரிக்கெ்ெட்டுள்ளது.  

11.6.3 ஒட்டுபமாத்த ஆய்வுகள் 

• குழுமத்தின் கொற்றுச ் சூழலில் மூன்று முன்மமொழியப்பட்ட 

திட்டங்களின் ஒட்டுமமொத்த தொக்கத்தின் முடிவுகள், கொற்று 

மொசுபொட்டிற்கொக CPCB நிரண்யித்த அனுமதிக்கப்பட்ட ெரம்புகமள 

விட அதிகமொக இல்மல. 

• ெசிப்பிடத்திற்கொன இமரசச்லின் ஒட்டுமமொத்த முடிவுகள், பகல் 

தநரத்தில் குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு CPCB நிரண்யித்த ெரம்மப 

மீறுெதில்மல. 

• அமனத்து முன்மமொழியப்பட்ட திட்டங்களும் தற்தபொதுள்ள 

திட்டங்களும் பரிமொணக் கல்மல உற்பத்தி மசய்ெமத தநொக்கமொகக் 

மகொண்டமெ என்பதொல், திட்டங்கள் சிறிய அளவிலொன 

மெடிமருந்துகமளப் பயன்படுத்தி பொமறயில் முறிவுகமள 

உருெொக்கும் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதியில் நில அதிரவ்ுகளின் மிகக் 

குமறெொன அளமெ உருெொக்கும். எனதெ, இந்த அறிக்மகயில் 

ஒட்டுமமொத்த PPV கணக்கிடப்பட்டு தசரக்்கப்படவில்மல. 

• முன்மமொழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்களுக்கு ரூ. SEAC பரிந்துமரதத்படி 

CER க்கு 1500000/-. 

• முன்மமொழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்களும் தநரடியொக 80 உள்ளூர ்

மக்களுக்கும், மமறமுக தெமல ெொய்ப்புகமள ெழங்கும். 

• முன்மமொழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்களும் குத்தமகப் பகுதியிலும் 

அமதச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் சுமொர ்2362 மரங்கமள நடும். 

• முன்மமொழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்களும் அருகிலுள்ள சொமலகளில் 

ஒரு நொமளக்கு 228 PCU ஐ தசரக்்கும். 

11.7 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான திட்டப் பலன்கள் 

முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் கொரணமொக பல்தெறு நன்மமகள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன மற்றும் முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்தொல் 

உள்ளொட்சி, சுற்றுப்புறம், பிரொந்தியம் மற்றும் ததசம் என ஒட்டுமமொத்தமொக 

எதிரப்ொரக்்கப்படும் பலன்கள்: 

❖ 26 உள்ளூர ் மக்களுக்கு தநரடியொகவும், 15 தபருக்கு மமறமுகமொகவும் 

தெமல ெொய்ப்பு 
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❖ நீரப்்பொசனம் மற்றும் ததொட்டம் மற்றும் நிலதத்டி நீர ் ரசீொரஜ்் 

ஆகியெற்றிற்கொன நீர ் இருப்மப அதிகரிக்க மமழ நீர ் தசகரிப்பு 

கட்டமமப்புகள் 

❖ பள்ளி கட்டிடங்கள், கிரொம சொமலகள்/ இமணக்கப்பட்ட 

சொமலகள், மருந்தகம் மற்றும் சுகொதொர மமயம், சமூக மமயம், சந்மத 

இடம் தபொன்ற சமூக மசொத்துக்கமள (உள்கட்டமமப்பு) உருெொக்குதல், 

❖ சமூக தமம்பொட்டுத ் திட்டத்தின் மூலம் தற்தபொதுள்ள சமூக 

ெசதிகமள ெலுப்படுத்துதல் 

❖ மதொழில் பயிற்சி தபொன்ற திறன் தமம்பொடு மற்றும் திறன் 

தமம்பொடு 

❖ விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி மற்றும் சமூக நடெடிக்மககள், சுகொதொர 

முகொம்கள், மருத்துெ உதவிகள், விமளயொட்டு மற்றும் கலொசச்ொர 

நடெடிக்மககள், ததொட்டம் தபொன்றமெ, 

❖ அய்யொபட்டி கிரொமத்தில் கல்வி, சுகொதொரம், மகளிர ் சுயஉதவி 

குழுக்களுக்கொன பயிற்சி மற்றும் உள்கட்டமமப்பு தபொன்றெற்றுக்கு 

முக்கியமொக பங்களிப்பு மசய்யும் CSR நடெடிக்மககள் 

தமற்மகொள்ளப்படும். CSR பட்மஜட் லொபதத்ில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

❖ CERக்கு ரூ. 5,00,000 ஒதுக்கப்படும். 

11.8 சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்லமத் திட்டம் 

சுற்றுசச்ூழல் பொதுகொப்பு நடெடிக்மககமள மசயல்படுத்தும் ெமகயில் 

ரூ. 14,45,000 மூலதனச ் மசலவு மற்றும் மதொடரச் ் மசலவு ரூ. 10,72,710 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன தற்தபொமதய சந்மத சூழ்நிமலமய 

கருத்தில் மகொண்டு தற்தபொமதய சந்மத விமலமய கருத்தில் மகொண்டு 

மதொடரச்ச்ியொன மசலவு/ஆண்டு என முன்மமொழியப்பட்டது. ஆண்டுக்கு 5% 

பணவீக்கதம்த சரிமசய்த பிறகு, 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒட்டுமமொத்த EMP மசலவு 

ரூ. 73,72,400. 

11.9 முடிவுலர 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ToR இன் படி சுற்றுசச்ூழல் தொக்க மதிப்பீடு(EIA) 

ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. சுரங்க நடெடிக்மககளின் அம்சங்களுடன் 

மதொடரப்ுமடய பல்தெறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகள் ஆய்வு மசய்யப்பட்டன. 

மதொடரப்ுமடய பொதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டு மதிப்பீடு மசய்யப்பட்டன. 
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சுற்றுசச்ூழல் கெமலகமளத் தணிக்க சொத்தியமொன அமனத்து 

ெழிகமளயும் கருதத்ில் மகொண்டு சுற்றுசச்ூழல் தமலொண்மமத் திட்டம் 

தயொரிக்கப்பட்டு அதற்தகற்ப நிதி ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது. EMP மொறும், 

மநகிழ்ெொனது மற்றும் அெ்ெப்தபொது மதிப்பொய்வுக்கு உட்பட்டது. CER 

மசயல்பொடுகள் கண்டறியப்பட்டு, அதன் கொலக்மகடுமெ மசயல்படுத்த, நிதி 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இத்திட்டம் மொநில அரசின் ெருெொமய அதிகரிக்கும். அத்துடன் 

உள்ளூர ் சமூகத்தின் சமூக தமம்பொட்டிற்கும் இது உதவும். பசுமம மண்டல 

தமம்பொட்டுத் திட்டம் இப்பகுதியில் பசுமமமய அதிகரிக்க உதவும். எனதெ, 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டம் சுற்றுசச்ூழமலதயொ அல்லது அருகிலுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் அமமப்மபதயொ பொதகமொன முமறயில் பொதிக்க 

ெொய்ப்பில்மல. 

EMP இன் திட்ட மதிப்பொய்வு மற்றும் EMP பயனுள்ளதொகவும் 

மபொருதத்மொனதொகவும் இருப்பமத உறுதிமசய்ெதற்கு சுரங்க தமலொண்மம 

மபொறுப்பொகும். இெ்ெொறு, EMP இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அமனத்து 

இலக்குகமளயும் நிமறதெற்ற சரியொன நடெடிக்மககள் எடுக்கப்படும் 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் தநரம்மறயொன தொக்கத்மத 

ஏற்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் XII 

ஆல ாசகரின் வெளிப்பாடுகள் 

 திட்ட ஆதரவாளர ் - திரு. K. இளளயராஜா, இந்தியத் தரக் கவுன்சிலின் 

கீழ் அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனமான ஜியயா படக்னிக்கல் ளமனிங் 

ப ால்யூஷன்ஸ் - கல்வி மற்றும் ெயிற்சிக்கான யதசிய அங்கீகார வாரியம், 

புது தில்லி, சுற்று ச்ூழல் தாக்க மதிெ்பீடு (EIA) ஆய்வில் ஈடுெட்டுள்ளது. 

ஆல ாசனன நிறுெனத்தின் வபயர் மற்றும் முகெரி: 

எண்: 1/213B நயட ன் வளாகம், 

ஒட்டெ்ெட்டி, தரம்புரி – 636 705, 

தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

மின்னஞ் ல்: info.gtmsdpi@gmail.com 

இளணயம்: www.gtmsind.com 

பதாளலயெசி: 04342 232777. 

கீயழ பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளெடி இந்த சுற்று ச்ூழல் தாக்க மதிெ்பீடு (EIA) 

ஆய்வில் ஈடுெட்டுள்ள அங்கீகாரம் பெற்ற நிபுணரக்ள் மற்றும் 

பதாடரப்ுளடய உறுெ்பினரக்ள்: 

ெ. 

எ

ண். 

நிபுணரின் வபயர ்
வீட்டி ்/ 

எம்லபன ் 

து

னற 

வசய ்பாட்டு 

பகுதி 
ெனக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வசய ்பாட்டு பகுதி நிபுணர்கள் & EC 

1.  Dr.S.கருெ்ெண்ணன் 

EIA 

ஒருங்கி

ளணெ்ொ

ளர ்(EC) 

வீட்டில் 

1(a)(i) சுரங்கம் 

 

B 

 

2.  Dr.M. விஜய்பிரபு 
வீட்டில் 

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

B 

 

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

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

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

6.  J.N.மணிகண்டன் 
எம்யெனல் 

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

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

8.  G.உமாமயகஸ்வரன் வீட்டில், FAE 1(a)(i) HG, LU, GEO B 
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9.  S.யகாொலகிருஷ்ணன் வீட்டில், FAE 1(a)(i) HG, GEO B 

10.  P. பவங்கயடஷ் வீடட்ில், FAE 1(a)(i) AP B 

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

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வசய ்பாட்டு பகுதி அலசாசிலயட்ஸ் 

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

13.  C. குமயர ன் FAA 1(a)(i) NV B 

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

15.  S.வாசுகி FAA 1(a)(i) AQ B 

16.  P.தாட் ாயினி FAA 1(a)(i) AQ B 

17.  V.மாளவிகா FAA 1(a)(i) NV, SHW B 

 குழு உறுப்பினர்கள் 

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

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

20.  R.யரவதி 
வீட்டில் 

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

& RHW 
B 

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

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

சுருக்கங்கள் 

EC 

சுற்று ச்ூழல் தாக்க 

மதிெ்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிளணெ்ொளர ்

NV  த்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

FAE 
ப யல்ொட்டு ெகுதி 

நிபுணர ்
SE  மூக பொருளாதாரம் 

FAA 
ப யல்ொட்டு ெகுதி 

அய ாசியயட்ஸ் 
HG 

நீரியல், நிலதத்டி நீர ்மற்றும் நீர ்

ொதுகாெ்பு 

TM குழு உறுெ்பினர ் SC மண் ொதுகாெ்பு 

GEO புவியியல் RH 
இடர ்மதிெ்பீடு மற்றும் ஆெத்து 

யமலாண்ளம 

WP 

நீர ்மாசுொடு 

கண்காணிெ்பு, தடுெ்பு 

மற்றும் கட்டுெ்ொடு 

SHW திட மற்றும் அொயகரமான கழிவுகள் 

AP 

காற்று மாசுொடு 

கண்காணிெ்பு, தடுெ்பு 

மற்றும் கட்டுெ்ொடு 

MS

W 
நகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில ெயன்ொடு ISW பதாழில்துளற திடக்கழிவுகள் 

AQ 

வானிளல ஆய்வு, 

காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் 

கணிெ்பு 

HW அொயகரமான கழிவுகள் 
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EB 
சூழலியல் மற்றும் உயிர ்

ென்முகத்தன்ளம 
GIS புவியியல் தகவல் அளமெ்பு 

 

EIA & EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு 

இந்த EIA/EMP அறிக்ளகயில் K. இளளயராஜா  ாதாரண கல் குவாரித ்

திட்டத்திற்கான அடிெ்ெளட தகவல் ய கரிெ்பு ெணிளய யமற்பகாண்ட FAEகள் 

மற்றும் FAA க்கள் இதன் மூலம் அறிவிக்கியறாம். 0.74.0 ெரெ்ெளவில் 

அளமந்துள்ள  ாதாரண கல் குவாரி திட்டம் மற்றும் 10.15.0 பெக்யடர ்

குழுமக் குவாரி திட்டமானது  தமிழ்நாட்டின் மதுளர மாவட்டம், யமலூர ்

தாலுகாவின் அய்யாெட்டி, கருங்காலக்குடி மற்றும் ப ாக்கலிங்கபுரம் ஆகிய 

கிராமங்களில் அளமந்துள்ளது. 
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திட்டத்தி ் ஈடுபட்டுள்ள வசய ்பாட்டு பகுதி நிபுணரக்ள் 

ெ. 

எ

ண். 

வசய ்

பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு நிபுணரின் வபயர ்
னகவய

ழுத்து 

1 AP 

o முன்பமாழியெ்ெட்ட 

சுரங்க நடவடிக்ளக 

காரணமாக காற்று 

மாசுொட்டின் ெல்யவறு 

ஆதாரங்களள 

கண்டறிதல் 

o காற்று மாசுொட்ளட 

முன்னறிவிதத்ல் மற்றும் 

தணிெ்பு நடவடிக்ளககள் / 

கட்டுெ்ொட்டு 

நடவடிக்ளககளள 

முன்பமாழிதல் 

         

J.N.மணிகண்டன் 
 

P.பவங்கயடஷ் 
 

2 WP 

o நீர ் சுத்திகரிெ்பு 

அளமெ்புகள், வடிகால் 

வ திகளள 

ெரிந்துளரத்தல் 

o பெறும் 

சூழல்/நீரந்ிளலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீளர 

பவளியயற்றுவதால் 

ஏற்ெடக்கூடிய 

ொதிெ்புகளள மதிெ்பீடு 

ப ய்தல் மற்றும் 

கட்டுெ்ொட்டு 

நடவடிக்ளககளள 

ெரிந்துளரத்தல். 

 

 

Dr.S. மலர ்

 

3 HG 

o நிலத்தடி நீரம்ட்டத்தின் 

விளக்கம் மற்றும் 

தாக்கதள்த 

முன்னறிவிதத்ல் மற்றும் 

தணிெ்பு 

நடவடிக்ளககளள 

முன்பமாழிதல். 

o நீரந்ிளல ெண்புகளின் 

ெகுெ்ொய்வு மற்றும் 

விளக்கம் 

Dr.M. விஜய் பிரபு  

                                                        

G.உமாமயகஸ்வரன்  

Dr.S.கருெ்ெண்ணன்  

4 GEO 

o அெ்ெகுதியின் பிராந்திய 

மற்றும் உள்ளூர ்

புவியியளல 

மதிெ்பிடுவதற்கான கள 

ஆய்வு. 

o கனிம மற்றும் புவியியல் 

G.யகாொல 

கிருஷ்ணன் 
 

                 

G.உமாமயகஸ்வரன்  

Dr.M. விஜய் பிரபு  
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வளரெடங்கள் 

தயாரிதத்ல். 

o புவியியல் மற்றும் புவி 

உருவவியல் 

ெகுெ்ொய்வு/விளக்கம் 

மற்றும் 

ஸ்ட்ராடிகிராபி/லிதத்ால

ஜி. 

Dr.S.கருெ்ெண்ணன்  

5 SE 

o இந்திய மக்கள் பதாளக 

கணக்பகடுெ்பு, 2011 இன் 

ெடி இரண்டாம் நிளல 

தரவுகளில் திருத்தம். 

o தாக்க மதிெ்பீடு மற்றும் 

தடுெ்பு யமலாண்ளம 

திட்டம் 

o நிறுவன சுற்று ச்ூழல் 

பொறுெ்பு. 

Dr.G. பிரொகரன் 

 

6 EB 

o தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

அடிெ்ெளட தரவு 

ய கரிெ்பு. 

o IUCN ெட்டியலின்ெடி 

அரிதான, அழிந்து வரும் 

மற்றும் அ ச்ுறுத்தலுக்கு 

உள்ளான இனங்கள் என 

அளடயாளெ்ெடுத்துதல். 

o தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான 

திட்டத்தின் தாக்கம். 

o ெசுளம ெகுதி 

வளர ்ச்ிக்கான 

இனங்களள 

ெரிந்துளரக்கிறது. 

Dr.J.ராஜராயஜஸ்வரி 
 

7 RH 

o அொயங்கள் மற்றும் 

அொயகரமான 

பொருடக்ளின் 

அளடயாளம் 

o ஆெத்துகள் மற்றும் 

விளளவுகள் ெகுெ்ொய்வு 

o ொதிெ்பு மதிெ்பீடு 

o அவ ரகாலத் 

தயாரந்ிளலத் 

திட்டத்ளதத் தயாரித்தல் 

o ொதுகாெ்பு யமலாண்ளம 

திட்டம். 

J.N.மணிகண்டன் 
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8 LU 

o நில ெயன்ொட்டு 

வளரெடத்ளத 

உருவாக்குதல் 

o சுற்றியுள்ள நில 

ெயன்ொட்டில் திட்டத்தின் 

தாக்கம் 

o மூடெ்ெட்ட பின் 

நிளலயான நிலெ் 

ெயன்ொடு மற்றும் 

தணிெ்பு 

நடவடிக்ளககளள 

ெரிந்துளரத்தல். 

Dr.S.கருெ்ெண்ணன்  

9 NV 

o  த்தம் மற்றும் 

அதிரவ்ுகளால் ஏற்ெடும் 

தாக்கங்களள 

அளடயாளம் காணவும் 

o EMP க்கு பொருதத்மான 

தணிெ்பு 

நடவடிக்ளககளள 

ெரிந்துளரத்தல். 

Dr.R. அருண் ொலாஜி 
 

10 AQ 

o உமிழ்வுகளின் பவவ்யவறு 

மூலங்களளக் கண்டறிதல் 

மற்றும் AERMOD ஐெ் 

ெயன்ெடுத்தி அதிகரிக்கும் 

GLC இன் கணிெ்புகளள 

முன்பமாழிதல். 

o EMPக்கான தணிெ்பு 

நடவடிக்ளககளளெ் 

ெரிந்துளரத்தல் 

Dr.R. அருண் ொலாஜி 
 

11 SC 

o மண்ணின் 

சுற்று ச்ூழலின் 

தாக்கதள்த மதிெ்பிடுதல் 

மற்றும் மண் 

ொதுகாெ்பிற்கான 

முன்பமாழியெ்ெட்ட 

தணிெ்பு நடவடிக்ளககள் 

Dr.J.ராஜராயஜஸ்வரி  

D.களலமுருகன் 
 

12 SHW 

o அொயமற்ற 

திடக்கழிவுகள் மற்றும் 

அொயகரமான கழிவுகள் 

உருவாகும் மூலத்ளதக் 

கண்டறியவும். 

o கழிவு உற்ெதத்ிளயக் 

குளறெ்ெதற்கான 

நடவடிக்ளககளள 

J.N.மணிகண்டன் 
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ெரிந்துளரத்தல் மற்றும் 

அளத எவ்வாறு 

மறுெயன்ொடு 

ப ய்யலாம் அல்லது 

மறுசுழற்சி ப ய்யலாம். 

 

இந்தத் திட்டத்தி ் ஈடுபட்டுள்ள வசய ்பாட்டுப் பகுதிகளின் 

பட்டிய ் 

ெ.எ

ண். 
வபயர ்

வசய ் 

பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
னகவயழுத்

து 

1 G.பிருதிவிராஜ் LU, HG 

o FAE உடன் தள 

வருளக 

o LU மற்றும் HG க்கான 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

உதவி FAE 

 

2 C.குமயர ன் NV 

o FAE க்கு தரவு 

ய கரிெ்பில் உதவி 

o இளர  ்ல் 

முன்கணிெ்பு 

மாதிரியில் உதவி 
 

3 P.பவள்ளளயன் HG & GEO 

o FAE உடன் தள 

வருளக 

o தரவு ய கரிெ்பில் 

FAEக்கு உதவுங்கள் 

 

4 S.வாசுகி AQ 

o FAE உடன் தள 

வருளக 

o தரவு ய கரிெ்பில் 

FAEக்கு உதவுங்கள் 

 

5 P.தாட் ாயினி AQ 

o FAE உடன் தள 

வருளக 

o முதன்ளம மற்றும் 

இரண்டாம் நிளல 

தரவுகளள 

ய கரிெ்ெதில் FAE க்கு 

உதவி 

 

6 V.மாளவிகா NV, SHW 

o FAE உடன் தள 

வருளக 

o அறிக்ளக 

தயாரிெ்பில் உதவி 
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அங்கீகாரம் வபற்ற ஆல ாசகர் அனமப்பின் தன ெரா ் 

பிரகடனம் 

ஜியயா படக்னிக்கல் ளமனிங் ப ால்யூஷன்ஸின் நிரவ்ாகெ் 

ெங்குதாரரான நான் டாக்டர.் S. கருெ்ெண்ணன், யமயல குறிெ்பிட்டுள்ள 

ப யல்ொட்டுெ் ெகுதி வல்லுநரக்ள் மற்றும் குழு உறுெ்பினரக்ள், 

K.இளளயராஜா  ாதாரண கல் குவாரி திட்டத்திற்கான EIA/EMP அறிக்ளகளய 

0.74.0 அளவில் தயாரித்துள்ளனர ் என்ெளத இதன்மூலம் 

உறுதிெ்ெடுத்துகியறன். தமிழ்நாட்டின் மதுளர மாவட்டம், யமலூர ்

தாலுகாவின் அய்யாெட்டி, கருங்காலக்குடி, ப ாக்கலிங்கபுரம் ஆகிய 

கிராமங்களில் குழுமக் குவாரி 10.15.0 பெக்யடர ்ெரெ்ெளவில் அளமந்துள்ளது 

என்ெது எனக்கு பதரிந்த வளரயில் உண்ளமயாகவும்  ரியானதாகவும் 

உள்ளது. 

 

ளகபயழுத்து                          :      

யததி : 18.11.2022 

பெயர ் : Dr. S.கருப்பண்ணன் 

ெதவி : நிரவ்ாக ெங்குதாரர ்

EIA ஆயலா கர ்அளமெ்பின் பெயர ் : ஜியயா படக்னிக்கல் ளமனிங் 

ப ால்யூஷன் 

NABET  ான்றிதழ் எண் & 

பவளியீட்டு யததி 

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

ப ல்லுெடியாகும் : 29.12.2023 வளர ப ல்லுெடியாகும். 

 

 

 



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

STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT
ASSESSMENT AUTHORITY ' TAMIL NADU

3rd Floor, Panagal Maaligai,
No.l Jee s Road, Saidapct,

Chcnnai-15.
Photre No.044-24359973

Fax No. 044-24359975

TERMS OF REFERENCE (ToR)

Lr No.SEIAA-TN/F.N0.8712/ToR-1 147l2020 Dated: 23'05.2022.

Thiru.K.Ilayaraja

S/o.Kishnan

W10/215, Peftai, Anna Nagar

Karungalakudi,

Melur Taluk

Madurai Drstrict-625101

Sir / Madam.

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

proposed Rough stone quarry lease over an extent of 0.74.0Ha at S.F.No.63 of

Alyapafti Vitlage, Melur Taluk, Maduai District, Tamil Nadu by Thiru.K.Ilayaraja

- under project category - "B1" and Schedule S.No.l (a) - ToR issued along with

Public Hearing - preparation ofElA rcport Regarding.

Ref: 1. Online proposal No.SI{TN/MIN/6655612021 Dt.12.08.2021.

2. Your application submitted for Terms ofReferenae dated: 1'7 .08.2021.

3. Minutes ofthe 248'h SEAC meeting held on24.02.2022.

4. Minutes ofthe 265'h SEAC mccting held ort 21.04.2022

4. Minutes of the 510'h Authority meeting h eld' on 23.05.2022.

Klndly refer to your proposal submifted to the State Level Impact Assessment Authodty for

Terms of Reference.

The proponent, Thiru.K-llayaraja has submitted applicatiol for Tems of Reference (ToR) with

public Hearing vide Reference 1" & 2"d citcd, iD l'orm-I, Pre- Feasibility report for the proposcd

To

SEIAA-TN
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Rough stone quarry lease over an extent of 0.74.0Ha at S.F.No.63 of A)ryapatti Village, Melur

Taluk, Madurai District, Tamil Nadu

Discussion by SEAC and the Remarks:-

Proposed Rough stone quarry lease over an extent of 0,74,0 Ha at S.F.No.63 of Alyapatti

Village, Melur Taluk, Madurai District, Tamil Nadu by Thiru.K.Ilayaraja - For Terms of

Reference.

(SIAJTNMIN/ 66ss6t2021 Dt 12.08.2021)

The proposal was placed in 248'r SEAC meeting held on 24.02.2022. The details of the project

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

The SEAC noted the following:

1. The Project Proponent, Thiru.K.nayaraja has applied for Terms for Reference for the proposcd

Rough stone quarry lease over an extent of0.74.0 Ha at S.F.No.63 of Ayryapatti village, Melur

Taluk, Madurai District, Tamil Nadu.

2. The projecractivity is covered under Category "B1" of Item l(a) "Mining Projects" of the

Schedule to the ELA Notification, 2006.

3. As per the mining plan for five yeals the total quantity of recovemble should not exceed

70165cu.m of Rough stone with an ultimate depth of mining is 20m (lOm above ground level

+ lom below ground level)- The an.Ilual peak production as per mining plan is 24,485 cr-r.m of

rough stone.

Based on the discussion and documents fumished by the project proponent. SEAC noted that

the Ministry of Mines. GoI vide order Dt: 03.06.2020 has issued certain guidelines for auction

ofminerals block for pre-embedded clearance for mining project. As this proposal also is in the

govemment poramboke land, SEAC sought a clarification though SEIAA to MoEF&CC in this

rcgard and the same decided to defer this subject.

Now on receipt of clarification from SEIAA vide LT.No.SEIAA-TN/C.No.000930/2022 dated

29.03.22, the proposal was placed for appraisal in this 265'h meeting of SEAC held on

2t.04.2022.

Based on the presentation made by the proponent and the documerts fumished, SEAC decided to

recommend the proposal for the gratrt of Terms of Referetrce (TOR) with Public Hearing

subject to the following TOR, in addition to the standard terms of reference for ElA study for non-
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coal mining prcjects and details issued by the MOEF & CC to be included in EIA,/EMP Report:

1. The Proponent shall carry out the cumulative & comprehensive enviroEnental impact

assessment study due to mining opeBtions carried out in the quarry cluster specifically with

refere[ce to the environment in terms of air pollution, water pollution, & health impacts, and

accordingly the Environment Management plan should be prepared keeping the concemed

quary and the surounding habitations in the mind.

2.

3.

4.

5.

6.

Ifthe proponent has already carried out the minhg 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 AD/DD mines?

b) Quantity ofminerals mined out.

c) Highest production achieved in any one year

d) Detail ofapproved depth ofmioing.

e) Actual depth ofthe mining achieved ea ier.

0 Name of the person(s) already mined in that leases area.

g) If EC and CTO already obtained, the copy ofthe same shall be submitted.

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

stipulated benches.

All comer coordinates of the mine lease arca, superimposed on a High Resolution

Imagery/Topo sheet, topographic sheet, geomorphology, lithology alld geology of the mining

lease 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 zooe).

The proponent shaU fumish photogaphs of adequate fencing, green belt along the periphery

including replaotation of existing tees & safety distance between tlle adjacent quarries & water

bodies nearby provided as per the apprcved mining plan

The Project Proponent shall prcvide the details of geological reserves and mineable reserves,

planned production capacity, proposed working methodology with justifications, the

anricipated impacts ofthe mining operations on the sur.ou[ding environment and the proposed

mitigation measures for the same.

The Project Proponent shall provide the Organization chan indicating the appointment of

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

Mines Act'1952 and the MMR, 1961 for carrying out the quarrying operations scientifically

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

7. The Project Proponent shall conduct the hydro-geological study considering thc contoru map
of the water tabie detailing the number of ground water pumping & open wells, and surface
water bodies such as rivers, tanks, canals, ponds etc. within I km (radius) along with the
collected water level data for both monsoon and non_monsoon seasons fiom the pWD / TWAD
so as to assess the impacts on the wells due to mining activity. Based on actual monitored data.
it may clearly be shown whether working will intersect groundwater. Necessary data and
documentation in this regard may be provided.

8. The proponent shall fumish the basetine data for the environmental and ecological pammetcrc

with regard to surface water/ground watel quality, air quality, soil quality & floraifauna
including traffi c/vehicular movem€nt study.

9. A detailed study shall be carried out in order to ascertain the status of existing trees (nos., name

of the species, age, diameter etc.,) both within the mining lease applied area & 300m buffer
zone and its management dudng mining activity.

10. A detailed mine closure plan for tlte proposed project shall be included in EIA,EMP report

which should be site-specific, atong with the exclusive photographs/images/plans showing the
proposed closure activities conceptually.

I L The Public hearing advertisement shall be published in one major National daily and one mosr

circulated vemacular daily. All documents provided to the public at the time ofpublic hearing
should be in Tamil language.

12. The recommendation for the issue of ..Terms of Reference,, is subjected to the outcome ofthe
Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in O.A No.186 of 2016 (M.A.No.350/2016) and

O.A. No.200/2016 and O.A.No.580/2016 (M.A.No.1l82l2016) and O.A.No.l0212017 and
O.A.No.404l2016 (M.A.No. 758/2016, M.A.No.920/2016, M.A.No.I2212016.
M.A.No.1212017 & M.A. No. B43t2}fi) a\d O.A.No.405/2016 and O.A.No.520 of 2016
(M.A.No. 981/2016, M.A.No.982/201 6 & M.A.No.384/2017).

13. The purpose of Green belt around the project is to captue the fugitive dust emissions, carbon
sequestmtion and to attenuate the noise generate4 in addition to reduce the visual impacts. A
wide range of indigenous plant species should be planted as given in the appendix in
consultation with the DFO, State Agriculture University and local school/college authorities.

The plant species with dense/moderate canopy of native origin should be chosen. Species of
smalymediufi/tall trees altemating with shrubs should be planted in a mixed manner.
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14. Taller/one year old saplings raised in appropriate size of bags, prcfembly eco-Aiendly bags

should be planted providing proper spacing as per the advice of local forest

authoritiesfuotanistftorticulturist with regard to site specific choices. The proponent shall

earmark the greenbelt area with GPS coordinates all along the boundary of the pro.ject site

with at least 3 meters wide and in between blocks in an organized manner.

I 5 . A disaster management plan shall be prepared and included in the EIA,EMP Report.

16. A Risk Assessment and management plan shall be prepared and included in the EIA/EMP

Report.

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

activity. Measures of socio-ecooomic sigificance 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.

18.The PP shall use drone video to cover the cluster area showing clearly the extent of

operation and the surrounding envirotrment and submit the video ss part of EIA report.

19. If any quarrying operations were caried out in the proposed quarrying site for which now the

EC is sought, the Project Proponent shall fumish the detailed compliance to EC conditiom

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

MoEF&CC, Regional Office, Chennai (or) the concemed DEE/TNPCB.

20. Concealing any factual itrformatioo or submission of false/fabricated data and failure to

comply with any ofthe conditions mentioned above may result in withdmwal ofthis Terms of

Reference besides attracting the penal provisions as given in the ElvironEent (Protection) Act,

1986.

Appendix
List oI Native Trees Suggested for Planting

1- Aegle rianflelos Yilvafi
2. Ade aanlhera pavonina - Manladr

3. Albizia lebbeck - Yaagai

4. Albi?)a amaru - Usil
5- Bauhinio purpured - Mantharar

6. Bauhinid racerflosa - Aathi
'7. Bauhirria lomenlosa - Iruvathi

8. Buchdnonia ailldris - Kattuma

9. Borussus labellifet - Panai

?
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l0- Bulea monosperma - Murukka maram
I l. Bobdr ceibd Ilar,r. Sewila\.,l
12. Calophylluu ihophyllurfi - puJlJi,ai

13. Casria lsrrld - Sarakondrai

14. Cassia roxbutghii- Sengondmi

15. Chlotoxllon steeitenia - Purasa maram
I 6. Cochlo$pennurfl rcligiosum - Korgq Manjal Ilavu
17- Co ia dichoton a Mookuchali mtuam
18. Creteea ddansonii - Mavalingum
19. Dillenia indica - Uy a. llz]r,a.

20. Dille,ria pentag,na - Siru Uva, Sitruzha
21. Diospyros ebenum - IGrungali
22. Diospyto$ chlotorylo, - Vaganai

23. Ficus amplissiud - Kal ltchi
24. Hibiscus tiliaceous Aatru poovarasu

25. Hardwickia binata - Aacha

26. Holoptelia ihtegrdolia - Aayili
27. Lan ea corcmqndelica - Odhiam
28. Lege6ttuemia spectbsa - Poo Marudhu
29. Lepisanthus tetraphylls - Neikottai maram
30. Limonia acidissimc - Vila maram
31, Litsea glutinosa -Pisin pattat
32. Madhrcq longilolra - Iluppai
33 . Mqnilkaru hexandra - Ulakkai Paalai
34- Mimusops elengi - Magizha maram
35. Mitrag/nd pdryifolia - KadambLr

36. Mot tda pubescens -Nnna
37. Mo nda cibdolia - Vellai Nuna

38. Phoenix sybestre - Eachai
39. Pongamia pinnata Pungam
40. Premna mollissima - Munnai
41. Premna serratifolia - Narumunnai

42. Premna tomentosa - Purangai Naari, pudanga Naari
43. Prosopis citr€rea - Vanni maram
44. Pterocarpus marsupium - Vengai
45. Pterospermum canescens - Vennangu, Tada
46. Pterospermum xylocarpum - pola!u
47. Puthranjiva roxburghii - Putfuanjivi
48. Salvadora persica Ugaa Mamm
49. Sapirdus emarginatus - Manipungan,

SEIAA-TN
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50. Saraca asoca - Asoca

51. Streblus asper - Piraya maram

52. Strychnos nuxvomica - Yetti

53. Strychlos potatorum - Therthang Koftai
54. Syzygium cumini - Naval

55. Terminalia bellerica - Thandri

56. Terminali& lrjuDa - Ven marudhu

57. Toona ciliate - Sandhana vembu

58. Thespesia populnea - Puvamsu

59. Walsura trifoliata - valsua
60. Wrightia tinctoria - Vep

Appendix-II
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Discussion by SEIAA and the Remarks:-

The proposal was placed in the 510'h Authority meetirg held, on 23.05.2022. After detailed

discussions, the Authority accepts the rccommendation of SEAC and decided to grant Terms of
Reference (ToR) along with Public Hearing under cluster for undertaking the combined

Environment lmpact Assessment Study and preparation of separate Environment Management plan

subject to the conditions as recommended by SEAC & normal condition iD addition to the following

conditions:

I . Detailed study shall be canied out in regard to impact of mining amund the proposed mine lease

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

2. The project proponent shall firmishVAO certificate with reference to 300m radius regard to

approved habitations, schools, Archaeological stuctures etc.

9.

8.

4.

5.

6.

7.

3. As per the MoEF& CC office memoratrdum F.No.22-6Sl2Otj-IA.Ill 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 ofthe Environment Matragement plan.

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

temperatue reduction including collhol ofother emission and climate mitigation acrivities.

The Environmental Impact Assessme[t should study the biodiversity, the natual ecosystem, the

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

Ecosystem.

Action should specifically suggest for sustainable management of the area and restoration of
ecosystem for flow ofgoods and services.

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

water body atrd Reservoir.

The Terms of Reference should specifically study impact on soil health, soil erosion, the soil
physical, chemical components and microbial components.

The Environmental lmpact Assessment should study impact on forest, vcgetation, endemic,

wlnerable and endangered indigenous flora and fauna.

10. The Environmental knpact Assessment should study impact on standing trees and the existing

trees should be numbered and action suggested for protection.

SEIAA-TN
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11. The Environmental lmpact Assessment should study on wetlands, water bodies, rivers sfteams,

Iakes and farmer sites.

12. The Envircnmental Impact Assessment should hold detailed study on EMP with budget for

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

13. The Environmental Impact Assessment should study impact on climate change, temperatue rise,

pollutron and above soil & below soil carbon stock.

14. The Environmental lmpact Assessment should study impact on protected areas, Rese e Forcsts,

National Parks, Corridors aad Wildlife pathways, near project site.

15. The project proponent shall study and ftmish the impact of project on plantations in adjoing

patta lands, Horticulture, Agdculture ard livestock.

16. The project proponent shall study and fumish the details on potential iagmentation impact of
natural enviroDment, by the activities.

17. The Eoject proponent shall study and fumish thc impact on aquatic plants ard animals in water

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

archaeological sites possible land form changes visual and aesthetic impacts.

18.The project proponent shall study and fumish the possible pollution due to plastic ard

microplastic on the environment. The ecological risks and impacts ofplastic & microplastics on

aquatic envircnment and &esh water s)rstems due to activities, contemplated during mining may

be investigated aIld reported.

19. The project proponent shall detailed study on impact of mining on Reservo forests free ranging

wildlife.

20. Detailed study shall be carried out in regard to impact of mining arouod the proposed mine lease

area covering t}te elrtire mine lease period as per precise area communication order issued from

reputed research institutions on the following

a) Soilhealth & bio-diyersity.

b) Climate change leading to Drcughts, Floods etc.

c) Pollution leading to release of Greenhouse gases (GHG), rise iu Temperabrre, & Livelihood

ofthe local people.

d) Possibilities ofwater contamination and impact on aquatic ecosystem health.

e) Agriculture, Forestry & Traditional pmctices.

1) Hydrothermavceothemal effect due to desfuction in the Environment.

g) Bio-geochemical processes and its foot prints including environmental stress.

^fo )/SECRETARY
SEIAA-TN
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h) Sediment geochemishy in the suface streams.

21. 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 I km (radius) so as to assess the impacts on the nearby waterbodies due to

mining activity. 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,

covedng the entire mine lease period.

22. To fumish disaster management plan and disaster mitigation measures ir1 regard to all aspects to

avoid,/reduce wlnerability to hazards & to cop€ with disaster/untoward accidents in & around the

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

covering the entire mine lease period as per precise area communication order issued.

23. To fumish risk assessmeot atrd management plan including anticipated \ulderabilities during

operational and post operational phases ofMining.

24. Detalled, Mine Closure Plan covering the entire mine lease period as per precise area

communication order issued.

25. Detailed Environment Management platr along with adaptation, mitigation & rcmedial strategies

cove ng the entire mine lease period as per prccise area corjmutrication order issued.

A. STANDARD TERMS OF REFERENCE

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

achieved in any one year prior to 1994. It 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 1994.

2) A copy of the document in zupport of the fact that the proponent is the rightful lessee ofthe
mine should be given.

3) AII documents including approved mine plan, EIA and public Hearing should be compatible

with olle another iD terms of the mine lease area, production levels, waste generation and its

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

4) All comer coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution Imagery/

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

Such an knagery of the proposed area should clearly show the land use and other ecological

features ofthe study arca (core and buffer zone).

5) lnformation should be provided in Survey of India Topo sheet .000 scale indicating

?
SEIAA-TN



Lr No.SEIAA-TN/F.No.8212/SEIAA,iToR- 1147 /2021 Dared | 23.05,2022

6)

7)

8)

e)

ll)

10)

geological map of the area, geomorphology of land forms of the area, existing minerals and

mining history ofthe aiea, important water bodies, streams and rivers and soil characteristics.

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

whether mining confoms to the land use policy ofthe State; land diversion for mining should

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

It should be clearly stated whether the proponent Compary has a well laid down Envronment

Policy approved by its Board of Directors? If so, it may be spelt out io the EIA Repot with
description of the prescdbed opeEting process/procedures to bring into focus any

infringemen deviation/ violation of the enviroDmental or forest lormy conditions? The

hierarchical system or adminishative order of the Company to deal with the envirotunental

issues and for eosuring compliance with the EC conditions may also be given. The system of
reporti[g of lon-compliances / violations of eavironmental trorms to the Board ofDirectors of
the Company andlor shareholders or stakeholders at large, may also be detailed in the EIA
Repon.

lssues relating to Mine Safety, including subsidence study in case of underground mining and

slope study in case of open cast mining, blasting study etc. shoutd be detailed. The proposed

safeguard measures in each case should also be provided.

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

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

lease period.

Land use of the study arca delineating forest area, agricuthrrat land grazing land, wildlife

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

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

prepared to encompass preoperational, operational and post operational phases and submitted.

Impact, ifany, ofchange ofland use should be given.

Details ofthe land for any Over Burden Dumps outside the mine lease, such as extent of land

area, distance from mine lease, its land use, R&R issues, ifany, should be given.

Certilicate ftom the Competent Autho.ity in the State Forest Departrnent should be provided,

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

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

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

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

t

t2)

Y
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l3)

l4)

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

Depanment to assist the Expert Appraisal Committees.

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

rncluding deposition of Net Present Value (NPV) and Compensatory Afforestation (CA)

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

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

Traditional Forest Dwellem (Recognition ofForcst Rights) Act, 2006 should be indicated.

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

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

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

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

out with cost implications and submitted.

Location ofNational Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar site

Tiger/ Elephant Reserves/(existing as well as proposed), ifany, within l0 km ofthe mine lease

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

Warden. Necessary clearance, as may be applicable to such projects due to p.oximity of the

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

Committee ofNational Board ofWildtife and copy ftmished.

A detailed biological shrdy ofthe study area [core zone and buffer zone (10 km radius ofthe
periphery of the mine lease)] shall be carried out. Details of flora and fauna, endangered,

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

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

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

with budgetary provisions for their conseFation should be prepared in consultation with Starc

Forest and Wildlife Department and details fumished. Necessary allocation of funds for

implementing the same should be made as part ofthe project cost.

Proximity to Areas declared as'Critically Polluted'or the project arcas 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 fumjshed to

the effect that the proposed mining activities could be considered.

20) Similarly, for Coastal Projects, a CRZ map duly authenticated the authorized

1s)

l6)

r'7)

l8)

1e)

ISECRETA
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agencies demaicating LTL. HTL, CRZ area, Iocation of the mine lease with respect to CRZ,
coastal features such as mangroves, if any, should be fumished. (Note: The Mining projects

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

Management Authority).

21) R&R Plan/compensation details for the project Affected people (pAp) should be fumished.

while preparing the R&R Plan, the r€revant state,National Rehabitiiation & Resettrement

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

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

be undertaken to assess their requirements, and action prcgrammes prepared atd submitted

accordingly, integrating the sectoral programmes of line departmeots of the State Government.

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 shiffing of village(s) includirg their R&R and socio-

economic aspects should be discussed in the Report.

22) One season (non-monsoon) [i.e. March-May (Summer Season); October-December (post

monsoon season) ; De.cember-February (winter season)]primary baseline data on ambient air

quality as per CPCB Notification of2009, 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 tocation of the

monitoring stations should be such as to rcpresent 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 pMlo, particularly for ftee

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 ioto account the impact of movement of Vehicles for

transpofiatiol of mineral. The details of the model used and input parameterc 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 i[dicated on the

map.

24) The water rcquirement for the Project, its availability and source should be fumished. A

detailed water balance should also be provided. Fresh water requirement for the project should
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be indicated.

25) Necessary clearance from the Competent Authority for &awl ofrequisite quantity ofwater for

the Project should be provided.

26) Description of water conservation measures proposed to be adopted in the Project should bc

given. Details ofrainwater harvesting proposed in the Prcject, ifany, should be provided.

27) Impact of the Project on the water quatity, both surlace and groundwater, should be assessed

and neccssary safeguard measures, ifany required, should be provided.

28) Based on actual monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect

groundwater. Necessary data aod documentation in this regard may be provided. ln case the

working will intersect groundwater table, a detailed Hydro Geological Study should be

undertaketr ard 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 pumping of grcund water

should also be obtained and copy fumished.

29) D€tails of any stream, seasonal or otherwise, passing through the Iease area and modification /

diversion proposed, ifany, and the impact ofthe same on the hydrology should be brought out.

30) Infomation 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 Developrnent Plan shall be prepared in a tabular form

(indicating the linear ard quantitative cove.age, plant species and time ftame) and submitted,

keeping in mind, the same will have to be executed up front on commencement ofthe Project.

Phase-wise plaa of plantation and compeosatory afforestation should be charted clearly

indicating the area to be covered under plantation alld 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 infmstructure due to the Project should be indicated. Projected

increase in truck haffic as a result of the Prcject in the present road network (includi[g those

outside the Project area) should be worked out, indicating whether it is capable ofhandling the

incremental load. Arrangement for improving the infrastructure, if contemplated (including

action to be taken by other agencies such as State Govemment) should be covered. Project

Proponent shall conduct Impact of Transportation study as pe{ndian Road Congess

SECRETARY
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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 ofthe project should be anticipated and the proposed preventive

measures spelt out in detail. Details of pre_placement medical examination and periodical
medical examination schedules shoukl be incorporated in the EMp. The project specific

occupational health mitigatiol measures with required facilities proposed in the mining area

may be detailed.

36) Public health implications ofthe project and related activities for the population in the impact

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

detailed along with budgetary allocations.

37) Measures of socio economic sigrificance and influence to the local community prcposed to be

provided by the Project Propon€nt should be indicated. As far as possible, quantitative

dimensions may be given with time fiames 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

gazing land, ifany, occupational health impacts besides other impacts specific to the proposed

Project.

39) Public Hearing points raised and commitment ofthe project ploponent 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 Rspolt of the project.

40) Details of litigation pending sgsilst the projecl if any, with direction /order passed by any

Cout of Law against the koject 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 ir the EIA,EMP Repofi.

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, emplo),ment potential, etc.

44) Besides the above, the below mentioned general points are also to be followed:-

a) Executive Summary ofthe EIA/EMP Report
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b) All documents to be properly referenced with index and continuous page numbering.

c) where data arc 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&CCINABL accredited taboratories. All the original analysis/testing

reports should be availabte dudry appraisat of the Project.

e) Where the documents provided are in a language other than English, an English

translation should be provided.

f) The Questiornaire for errvironmental appraisal of mining projects as devised earlier by

the Ministry shall also be filled and submitted.

g) While preparing the EIA report, the instuctions for the Proponents and instructions for

the Consultants issued by MoEF&CC vide O.M. No. J-l 1013/4112006-lA.ll(l) dated 4th

August, 2009, which are available on the website ofthis Ministry, should be followed.

h) Changes, if any made in the basic scope and project paramete$ (as submitted ir FormJ

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 dmft

EIA,EMP (other tharl modifications arising out of the P.H. process) will entail

corducting the PH agairl with the revised documentation.

i) As per the circutar rc. J- I 101 l/618/2010-IA.II0) 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 prcject, should be obtained fiom the Regional Office of
Ministry of Eoyironment, Forest and Climate Change, as may be applicable.

j) The EIA report should also include (i) surface plan of the area indicating contous of
main topogaphic features, drainage ard mining area, (ii) geologicat maps and sections

and (iii) sections of the mine pit and extemal dumps, if any, clearly showing the land

features ofthe adjoining area.

ln additiotr to the above. the followinp shall be furnished!

The Executiye summarv of the EIA,/EMP report in about 8-10 pases should be prepared

incomoratinq the information op followins points:

Project name and location (Village, District, State, Industrial Estate (ifapplicable).

Process description in briel specifically indicating the gaseous emission. liquid efflucnt and

1.

2.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

solid and hazardous wastes.

Measures for mitigating the impact on the environment and mode ofdischarge or disposal.

Capital cost ofthe project, estimated time ofcompletion.

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.

A detarled srudy ofthe lithology ofthe mining lease area shall be fumished.

Details ofvillage map, "A" register and t'MB sketch shall be fumished.

Detailed mining closure plan for the proposed project approved by the ceology of Mining
departnent shall be shall be submitted along with EIA report,

Obtain a letter /ceftificate from the Assistant Director of Geology and Mining standing that

there is no other Mitrerals/resources like sand in the quarrying area within the approved depth

ofmi ng and below depth ofmining and the same shall be fumished in the EIA repon.

EIA ieport should strictly follow the Environmental Impact Assessment Guidance Manual for
Mining of Minerals published February 2010.

I 1. Detail plan on rehabilitation and reclamation canied out for the stabilization and restoration of
the n1ined arcas.

12. Ihe ELA. study reporr shall include the surrounding mining activity, ifany.
13. Modeling study for Air, Water and noise shall be carried out in this field arrd incremental

rncrease in the above study shall be substa[tiated 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 selecred for the pioject - Nature ofland - Agicultural (single/double crop), baffen. Covt.

pnvate land. stalus of ls acquisition, nearby (in 2-3 km.) watcr body, populaxon, with in lokm
other indusirics, forest , eco-sensitive zones, accessibility, (note - ln case of lndustnal estate

thrs information may not be necessary)

18. Baseline environmental data - air quality, suface aDd ground water quality, soil charactedsttc,

flora and fauna, socio-economic condition ofthe nearby population

19. Idcntificatron of hazards rn handling, processing and storage of hazardous material and salery

system provided to mitigate the risk.

20. Likely impact ofthe project on air, water, land, flora-fauna and nearby population

10.

SEIAA-TN
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21. Emergency preparedness plan in case of natural or in plant emergencies

22. Issues raised during public hearing (ifapplicable) and response given

23. CER plan with proposed expenditure.

24. Occupational Health Mcasures

25. Post project monitoring plan

26. The project proponent shall carry out detailed hydro geological study through

rnruirion! NABE l' Accredited agencies.

27. A detailed report on the green belt development already undertaken is to be fimished and also

submit the proposal for green belt activities.

28. The proponent shall propose the suitable control measure to conhol the fugitive emissions

during the operations ofthe mines.

29. A specific study should include impact on flom & fauna, disturbance to migratory pattem of

animals.

30. Reserve funds should be earmarked for proper closurc pian.

31. A detailed plan on plastic waste management shall be fumished. Further, the proponent should

strictly comply with, Tamil Nadu Govemment Order (Ms) No.84 Environment and forests

(8C.2) Deparhnent dated 25.06.2018 rcgarding ban on one time use and throw away plastics

irespective of thickness with effect ftom 01.01.2019 under EnviroDment (Protection) Act,

1986. In this connection, the project proponent has to fumish the action plan.

Besides the above. the below mentioned general Doitrts should also be followed:-

a. A note confirming compliance ofthe TOR, with cross referencing of the relevant sections,/

pages ofthe EIA report should be provided.

b. All documents may be properly referenced with index, page numbers and continuous page

numbering.

c. Where data are preseDted in the report especially in tables, the period in which the data were

collected and the sources should be indicated.

d. While preparing the EIA report, the instructions for the proponents and instructions for the

consultants issued by MoEF & CC vide O.M. No. J-I1013/41l2006-1A.X (l) dated 4th

August, 2009, which are available on the website ofthis Ministry should also be follo*ed.

e. The consultants involved in the preparation of EITEMP report affer accreditation with

Quality Council of India (QCI).AIational Accreditation Board of Education and Trarning

(NABET) would need to include a certificate in this regard in the EIA/EMP rcports prcparcd

,I
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Copy to:

1.

)

3.

4.

5.

by them and data provided by othcr organization/Laboratories including their status of
approvals etc. h this regard circular no F. No.J J l0l3/77l2004-IA_ll(I) dated 2nd December,

2009, lSth March 2010, 28'h May 2010, 28,h June 2010, 3t"t December 2010 & 30ri
September 2011 posted on the Ministry,s website httpt//www.moef.nic.it, may be referred.

r After preparing the EIA (as per the generic structure prescribed in Appendixlll of
the EIA Notification, 2006) covering the above mentio[ed points, the proponent will
take further necessary action for obtaining environmental clearance in accordance

with the procedue prescribed under the EIA Notification, 2006.
. The final EIA report shall be submitted to the SEIAA, Tamil Nadu for obtaining

Environmental CleaIance.

. The TORS with public hearing presc bed shall be yqud for a period ofthree vears

fiom the date of issue, for submission of the EIA,/EMP report as per OMNo.J_

I l0l3/4 I /2006-IA-I(IXpart) dated 296 August, 2 0 I 7.

^,,&*m,
@\. 

srtoo-rr

The Additional Chief Secretaxy to Govemment, Enviro.ment & Forests Department,

Govt. of Tamil Nadu, Fort St. George, CheDrai - 9

The Chairman, Central Pollution Control Board, parivesh Bhavan, CBD Cum_Office

Complex, East Arjun Nagar, Ne.w Delhi 1 10032.

The Member Secretary, Tamil Nadu pollution Contol Board, 76, Mount Salai, Guindy,

Chennai-600 032.

The APCCF (C), Regional Office, MoEF & CC (SZ), 34, HEPC Building, 1"& 2,d Floor,

Cathedral Garden Road, Nungambakkam, Chennai -34.

Monitoring Cell, lA Division, Ministry of Envirooment, Forests & CC, paryavaran

Bhavan, CGO Complex, New Delhi 110003

The District Collector, Dindigul District.

The EO/BDO, Nathapatti Village, Vedasandur Taluk, Dindigul District

Stock File.

6.

7.

8.
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