
சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டசச்ுருக்கம் 

கருங்காலக்குடி கிராமம், மமலூர் வட்டம், 

மதுரர மாவடட்ம், தமிழ்நாடு. 

புல எண். 619/5 (பி) 

பரப்பளவு: 2.02.5 ஹெக்மடர்.  

“B1” வகை – சிறு ைனிம – குழுமம் – வனம் அல்லாத நிலம் 

 

K. இரளயராஜா,  

த/பப . கிருஷ்ணன்  

கதவு எண்

கருங்காலக்குடி கிராமம், மமலூர் வட்டம்

மதுரர
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அத்தியாயம் I 

அறிமுகம் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிலலயான வளரச்ச்ிலய 

உறுதி சசய்வதற்கான மமலாண்லம கருவியாகும், மமலும் இது ஒரு 

சசயல்திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் சபாருளாதார தாக்கங்கலள 

முடிசவடுப்பதற்கு முன் கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிசவடுக்கும் 

கருவியாகும், இது எந்தசவாரு திட்டதத்ிற்கும் சபாருதத்மான முடிவுகலள 

எடுப்பதில் முடிசவடுப்பவரக்லள வழிநடத்துகிறது. EIA திட்டத்தினால் 

ஏற்படும் நன்லம மற்றும் பாதகமான விலளவுகலள முலறயாக ஆராய்கிறது 

மற்றும் திட்ட வடிவலமப்பின் மபாது இந்த தாக்கங்கள் கணக்கில் 

எடுத்துக்சகாள்ளப்படுவலத உறுதி சசய்கிறது. இது சமூகப் பங்மகற்பு, 

தகவல், முடிசவடுப்பவரக்லள ஊக்குவிப்பதன் மூலம் மமாதல்கலளக் 

குலறக்கிறது மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த திட்டங்களுக்கான 

அடிதத்ளத்லத உருவாக்க உதவுகிறது.  

P1 என அலழக்கப்படும் உதம்தச சாதாரண கல் சுரங்கத் திட்டம் 500 மீ 

சுற்றளவு குவாரிகளின் சமாதத் பரப்பளவு > 5 செக்மடருக்குள் வருவதால், 

இது "B1" வலகயின் கீழ் வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி (EC) வழங்குவதற்கு EIA அறிக்லகலய சமரப்்பிக்க மவண்டும். ) சபாது 

விசாரலண நடத்திய பிறகு. 10.15.00 செக்மடர ் பரப்பளலவக் சகாண்ட 

குழுமத்தில் 3 முன்சமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் உள்ளன, அலவ P1, P2 மற்றும் P3 

என அறியப்படுகின்றன, 1 ஏற்கனமவ E1 என அறியப்படும் மற்றும் 1 

காலாவதியான திட்டம், EX1 என அறியப்படுகிறது. MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் 

படி குழும பகுதி கணக்கிடப்பட்டது. 2269(E) மததி 1 ஜூலல 2016. படம் 1.1 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 

  இந்த EIA வலரவு சுற்றுசச்ூழலில் 3 முன்சமாழியப்பட்ட மற்றும் 

தற்மபாதுள்ள 1 திட்டங்களின் ஒட்டுசமாதத் தாக்கங்கள் பற்றி விவாதிக்கிறது 

மமலும் 10.15.00 சமாத்த அளவில் குழுமத்தில் அலமந்துள்ள திட்டங்களின் 

பாதகமான விலளவுகலள குலறக்க விரிவான சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லம 

திட்டத்லத (EMP) வழங்குகிறது. மதுலர மாவட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலம், 

மமலூர ் தாலுகா, அய்யாபட்டி, கருங்காலக்குடி மற்றும் சசாக்கலிங்கபுரம் 

கிராமங்களில் விழுகிறது. இது ToR வழங்கிய வீடிமயா கடிதம் எண். SEIAA-TN/ 
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F.No. 9063/SEAC/ToR-1174/2022 மததி 14.06.2022 மாரச் ்முதல் மம 2022 வலரயிலான 

காலக்கட்டத்தில் அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்லவ நடத்தி உத்மதச 

திட்டத்திற்காக. திட்ட முன்சமாழிபவரின் விவரங்கள் மற்றும் 500 மீ 

சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் பட்டியல் அட்டவலணகள் 1.1 மற்றும் 1.2-ல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 1.1 திடட் முன்மமாழிபவரின் விவரங்கள் 

திட்ட முன்மமாழிபவரின் 

மபயர ்

திரு K.இணளயராஜா 

முகவரி 

த/பப. கிருஷ்ணன், 

W.10/215, பபட்டட , அண்ணாநகர,் 

கருங்காலக்குடி , பமலூர ்வட்டம், 

மதுடர-625101 

நிடல உரிடமயாளர ்

 

அட்டவணை 1.2 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 

பட்டியல் 

முன்மமாழியப்படட் குவாரிகள் 

குறியீ

டு 

உரிணமயாள

ரின் 

 மபயர ்

கிராமத்தின் 

மபயர், & புல 

எை்கள். 

(மெக்டட

ர்) அளவு 
நிணல 

P1. 

K. 

இணளயராஜா  

த/பப. 

கிருஷ்ணன், 

W.10/215, 

பபட்டட , 

அண்ணாநகர,் 

கருங்காலக்கு

டி , பமலூர ்

வட்டம், 

மதுடர-625101 

கருங்காலக்கடி 

கிராமம் , 

619/5(பகுதி) 

2.02.50. 

ToR சபறப்பட்டது 

Lr. எண். SEIAA-

TN/F.No.9063/SEAC/T

oR-1174/2022 மததி 

14.06.2022 

P2. 

K. 

இணளயராஜா  

த/பப. 

கிருஷ்ணன், 

W.10/215, 

பபட்டட , 

அண்ணாநகர,் 

கருங்காலக்கு

டி , பமலூர ்

வட்டம், 

மதுடர-625101 

 

அய்யாபட்டி 

கிராமம் , 

63 

 

.0 74.00 

ToR இல் 

சபறப்பட்டது. Lr 

எண். SEIAA-

TN/F.No.8712/ToR-

1147/2020 மததி 

23.05.2022 
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P3. 

G.கருப்பை்

ைன் 

த/பப 

காந்திபதவர ்

1/3A, TWAD 

காலனி, 

திருப்பள்டள 

மதுடர-625014. 

ப ாக்கலிங்கபு

ரம் கிராமம் , 

471/1 

2.70.00 

ToRக்கு 

முன்சமாழியப்பட்

டது 

மமாத்தம் 6.35.50  

தற்டபாதுள்ள குவாரிகள் 

குறியீ

டு 

உரிணமயாள

ரின் மபயர ்

கிராமத்தின் 

மபயர், & புல 

எை்கள். 

அளவு 

(மெக்டட

ர்) 

குத்தணக காலம் 

E1. 

 

 

J .முகமது 

ராஜா 

 

 

ப ாக்கலிங்கபு

ரம் கிராமம் , 

472/1 

பபான்றடவ 

2.40.0 

14.10.2020 முதல் 

13.10.2025 

வடர(சசயலில்) 

  மமாத்தம் 2.40.0  

காலாவதியான குவாரி 

ஐடி. 
உரிணமயாள

ரின் மபயர ்

கிராமத்தின் 

மபயர், & புல 

எை்கள். 

அளவு 

(மெக்டட

ர்) 

குத்தணக காலம் 

EX1. K. ஜ ோதி 
482/2, etc., 

அய்யாபட்டி 
2.28.5 

29.12.2016-28.12.2021 

(காலாவதியான) 

 மமோத்த குழும அளவு 10.15.0 - 

ஆதாரம்: 

i). AD கடிதம் – Rc.No.74/ சுரங்கங்கள் /2021, மததி 16.07.2021 

ii) AD கடிதம் – Rc.No.75/ சுரங்கங்கள் /2021, மததி 28.07.2021 

iii). AD கடிதம் – Rc.No.85/ சுரங்கங்கள் /2021, மததி 18.02.2022 

குறிப்பு: MoEF & CC அறிவிப்பின்படி குழுமப் பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 

2269 (இ) மததி: 01.07.2016. 
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படம் 1.1 500மீ ஆரம் வரம்புகள் மற்றும் முன்மமோழியப்படட் திட்டம் மற்றும் வரம்பிற்குள் இருக்கும் 

குவோரிகளளக் கோட்டும் கூகுள் எர்த் படம் 



5 | P a g e  
 

அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

2.0 அறிமுகம் 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம், கட்டுமானத ் திட்டங்களில் 

முதன்லமயாகப் பயன்படுதத்ப்படும் சாதாரண கல் பதாண்டும் இயந்திரம் 

லகயாள்கிறது. சாதாரண கல் மதாண்டும் இயந்திரம் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட 

முலறயானது 5 மீ உயரம் மற்றும் 5 மீ அகலம் மற்றும் பரிமாண 

கல்/இரண்டாம் நிலல சவடிப்பு சகாண்ட சபஞ்சுகலள உருவாக்குவலத 

உள்ளடக்கிய ஒரு லகமயடு திறந்த வாரப்்பு சுரங்க முலறயாகும். 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியானது 10°10'47.02"N முதல் 10°10'53.05"N 

வலரயிலான அட்சமரலககளுக்கும் மற்றும் 78°22'51.72"E முதல் 78°23'00.92"E 

வலரயிலான தீரக்்கமரலககளுக்கும் இலடமய மதுலர மாவட்டம்.  மமலூர ்

வட்டம், கருங்காலக்குடி கிராமத்தில் அலமந்துள்ளது. இது ஒரு அரசுப் 

சபாரம்மபாக்கு நிலமாகும், இது 2.02.5 செக்மடர ் பரப்பளலவக் சகாண்டது, 

இது திட்ட முன்சமாழிபவரான K.இலளயராஜாவிற்காக குதத்லக விடப்பட்டது. 

20.01.2021 அன்று குவாரி குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்தவர ்சாதாரண கல்லலப் 

பிரிதச்தடுத்து, மதுலர புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலறயால் வழங்கப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதித் சதாடரப்ு கடிததல்த அர ாடண எண்.85/சுரங்க/2021 

மததி 05.02.2021. துல்லியமான பகுதி தகவல் சதாடரப்ு கடிதத்தின் 

அடிப்பலடயில், சுரங்கத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது. இவ்வாறு 

தயாரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு மதுலர புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ்

துலற துலண இயக்குநர ் (R.c. No.85/ சுரங்க /2021 மததி 26.04.2021) ஒப்புதல் 

அளித்தார.்  

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் சுமார ்

215190 m3 சாதாரண கல் மற்றும் சுமார ்2506 m3 மமல் மண் 35 m BGL ஆழம் வலர 

சவட்டப்படும். இருப்பினும், பாதுகாப்புக் கண்மணாட்டதல்தக் கருத்தில் 

சகாண்டு இறுதி ஆழத்லத 30 மீ BGL வலர கட்டுப்படுத்த SEAC அறிவுறுத்தியது. 

அதன்படி, சாதாரண கல் இருப்பு 215190 மீ 3 ஆக சரிசசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த 

EIA அறிக்லகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவு இதுவாகும். மதிப்பிடப்பட்ட 

உற்பத்திலய அலடய, 2 ஜாக் மெமரக்ள், 1 கம்ப்ரசர,் 1 பக்சகட்/ராக் 

பிமரக்கருடன் கூடிய அகழ்வாராய்சச்ி மற்றும் 3
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டிப்பரக்ள் பயன்படுத்தப்படும். இயந்திரங்கலள இயக்கவும், சாதாரண 

கல் லல விருப்பமான பரிமாணத்திற்கு உலடக்கவும், சுமார ் 26 மபர ்

பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். குவாரி வாழ்க்லகயின் முடிவில், இறுதிக் குழியின் 

பரிமாணம் 207 மீ*78 மீ*30 மீ ஆக இருக்கும், மமலும் சுமார ் 1.49.0 செக்மடர ்

நிலம் குவாரிக்கு பயன்படுத்தப்படும், 0.01.0 செக்மடர ்உள்கட்டலமப்புக்காக, 

0.02.0 செக்மடர.் சாலலகளுக்கு, 0.26.5 செக்மடர ் பசுலமப் பகுதி 

மமம்பாட்டிற்காகவும், மீதமுள்ள 0.24.0 செக்மடர ் பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதியாகவும் விடப்படும். இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் சுமார ் ரூ. 688500 

ஆண்டு சதாடர ்சசலவு ரூ. சுரங்கதல்த மூடுவதற்கு 60750 சசலவிடப்படும். 

திட்ட தளத்தின் மூலல தூண்களின் எல்லல ஒருங்கிலணப்புகள் 

மற்றும் திட்ட தளத்தின் இருப்பிடத்திற்கான அணுகல் விவரங்கள் 

அட்டவலண 2.1 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. திட்டத் தளத்தின் குத்தலகப் 

பகுதி கூகுள் எரத்் படத்தில் உள்ளது (படம் 2.1) மற்றும் குழுமக் குவாரிகளின் 

ஒட்டுசமாத்த பாரல்வ படம் 2.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவளை 2.1 முன்மமோழியப்படட் திட்டத்தின் மூளை புவியியை் 

ஒருங்கிளைப்புகள் 

குறியீடு அட்சமரலக தீரக்்கமரலக குறியீடு அட்சமரலக தீரக்்கமரலக  

1 10°10’52.69’’N 78°23’00.92’’E 9 10°10’48.12’’N 78°22’51.72’’E 

2 10°10’50.56’’N 78°22’58.81’’E 10 10°10’55.29’’N 78°22’53.25’’E 

3 10°10’49.61’’N 78°22’58.57’’E 11 10°10’51.01’’N 78°22’54.70’’E 

4 10°10’50.07’’N 78°22’57.06’’E 12 10°10’52.83’’N 78°22’57.59’’E 

5 10°10’47.35’’N 78°22’55.09’’E 13 10°10’52.75’’N 78°22’59.53’’E 

6 10°10’47.54’’N 78°22’55.06’’E 14 10°10’53.05’’N 78°22’59.74’’E 

7 10°10’47.02’’N 78°22’54.09’’E 15 10°10’53.03’’N 78°22’00.37’’E 

8 10°10’48.29’’N 78°22’52.71’’E --  ----  ------ 

அட்டவளை 2.2 திடட்ப் பகுதிக்கோன தள இளைப்பு 

அம்சங்களின் வளக மபயர/்இடம் தூரம்(கிமீ) திளசயிை் 

அருகிலுள்ள சாலலகள் 

மதுலர-

திருசச்ிராப்பள்ளி 

சாலல (NH-38) 

1.8 வடபமற்கு 

திண்டுக்கல்-

காலரக்குடி சாலல 

(SH-383) 

1.9 வடகிழக்கு 

அருகில் உள்ள நகரம் மமலூர ் 16 பதன்பமற்கு 

அருகிலுள்ள ரயில் 

நிலலயம் 
மதுலர 41 

பதன்பமற்கு 

அருகில் உள்ள விமான 

நிலலயம் 
மதுலர 

50 பதன்பமற்கு 

அருகில் உள்ள துலறமுகம் தூத்துக்குடி 160 பதன்பமற்கு 
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2.1 இருப்பு விவரங்கள் 

படம் 2.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, பாதுகாப்பு தூரத்லத விட்டு 

சவளிமயறிய பிறகு இருப்புக்கள் கணக்கிடப்பட்டன. திட்டத்தின் வளங்கள் 

மற்றும் இருப்பு விவரங்கள் அட்டவலண 2.3 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவளை 2.3 திடட்த்தின் மதிப்பிடப்பட்ட வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக்கள் 

வள வளக 
கனமீட்டரிை் 

சோதோரை கை் 
கனமீட்டரிை் ஜமை் மை் 

கனமீட்டரில் புவியியல் 

வளம் 

661035 4141 

கனமீட்டரில் சுரங்கம் 

லகயிருப்பு 

215190 2506 

5 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்சமாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி 

215190 2506 

ஆண்டு வாரியான வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டம் மற்றும் 

பிரிவுகளின் அடிப்பலடயில், படம் 2.4 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஆண்டு 

வாரியான உற்பத்தி முடிவுகள் அட்டவலண 2.4 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவளை 2.4 ஆை்டு வோரியோன உற்பத்தி விவரங்கள் 

ஆை்டு சோதோரை கை் (மீ3) கிரோவை் மீ3 

I  50,420 2,506 

II 48,880 - 

III 47,605 - 

IV 33,470 - 

V 34,815 - 

மமோத்தம் 2,15,190 2,506 

   ஆதோரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திடட்ம் 

2.3 நிை பயன்போட்டு முளற 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்திற்கான நில பயன்பாடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு தகவல் அட்டவலண 2.5 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவளை 2.5 நிைப் பயன்போட்டுத் தரவு தற்ஜபோது, சுரங்கத் திட்டத்தின் 

ஜபோது மற்றும் சுரங்க முடிவிை் 

விளக்கம் 

தற்ஜபோளதய 

பகுதி 

(மெக்டடர்) 

குவோரியின் 

ஆயுட்கோைம் முடிந்த 

பகுதி (மெக்டடர்) 

குவாரிக்கு உட்பட்ட பகுதி 0.44.84 1.49.00 

உள்கட்டலமப்பு இல்லல 0.01.00 

சாலலகள் இல்லல 0.02.00 

பசுலம பகுதி இல்லல 0.26.50 

பயன்படுதத்ப்படாத பகுதி 1.57.66 0.24.00 

மமோத்தம் 2.02.50 2.02.50 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.4 சுரங்க முளற 

ஓப்பன்காஸ்ட் டகபயடு/அடர இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க 

முடறயின் மூலம் குவாரிகடள பமற்பகாள்ள முன்பமாழியப்பட்டு, பபஞ்  ்

உயரம் மற்றும் அகலம் ஒவ்பவான்றும் 5 மீ. ஜாக் ஹமமர ்  டிராக்டர ்

இடணக்கப்பட்ட கம்ப்ர ர ் பபான்ற இயந்திரங்கள் துடளயிடுவதற்கு 

முன்பமாழியப்படுகின்றன. லெட்ராலிக் மதாண்டும் இயந்திரம் மற்றும் 

டிப்பர.் இந்த முன்சமாழியப்பட்ட திட்டமானது பரிமாண கல் சவடிப்பு 

எனப்படும் இரண்டாம் நிலல சவடிப்லப உள்ளடக்கியது. இவ்வலக 

சவடிப்புகளில், பாலறகள் பயனற்ற துண்டுகளாக உலடந்து மபாகாத 

வலகயில் ஷாட் ஓட்லடகள் லவக்கப்பட்டு, சிறிய அளவிலான 

சவடிமருந்துகலளப் பயன்படுத்தி விரிசல்கலள உருவாக்கி, நல்ல 

அளவிலான சதாகுதிகலள தளரத்த் மவண்டும். பின்னர ் கட்டுமானத ்

திட்டங்களுக்கு ஏற்றவாறு சதாகுதிகள் பின் சசயலாக்கப்படும். இந்த 

திட்டத்திற்காக முன்சமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் அட்டவலண 2.6 இல் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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படம் 2.1 கூகுள் எர்த் தூை்களுடன் குத்தளகப் பகுதிளயக் கோட்டுகிறது 
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படம் 2.2 சுரங்க குத்தளக திட்டம் 
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 படம் 2.3 ஆை்டுவோரியோன வளர்சச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் 
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படம் 2.3a ஆை்டுவோரியோன வளர்சச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் 
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படம் 2.4 முற்ஜபோக்கோன சுரங்க மூடை் திட்டம்  
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 படம் 2.5 முற்ஜபோக்கோன சுரங்க மூடை் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள்
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2.5 முன்மமோழியப்பட்ட இயந்திரங்களளப் பயன்படுத்துதை் 

அட்டவளை 2.6 முன்மமோழியப்படட் இயந்திரங்கள் வரிளசப்படுத்துதை் 

வரிளச 

எை். 
வளக 

இை்ளை 

அைகு 
திறன் மசய்ய உந்து சக்தி 

1 
ஜாக் மெமரஸ்் 

2 1.2 மீ to 2 மீ 
அடல்ஸ் 

காப்மகா 

அழுத்தப்படட் 

காற்று 

2 
கம்ப்ரசர ்

1 400 psi 
எஸ்காரட்ஸ்் 

ஃபாரம்்ட்ராக் 
டீசல் டிலரவ் 

3 
மதாண்டும் 

இயந்திரம் 
1 300 HP 

டாடா 

ஹிட்டாசச்ி 
டீசல் டிலரவ் 

கடத்தை் மற்றும் ஜபோக்குவரத்து உபகரைங்கள் 

4 டிப்பர ் 3 15 tons BMW டீசல் டிலரவ் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.6 கருத்தியை் திடட்ம் 

❖ குவாரி வாழ்க்லகயின் முடிவில் குதத்லக பகுதி படம் 2.7 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளலதப் மபான்று இருக்கும் மபாது சுரங்க மூடல் திட்டம் 

சசயல்படுத்தப்படும். 

❖ சுரங்க மூடல் திட்டத்தின் மநாக்கம், குவாரிகலள மனிதரக்ள் மற்றும் 

விலங்குகளுக்கு உடல் ரீதியாக பாதுகாப்பானதாகவும், புவி-

சதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிலலயானதாகவும், புவி-ரசாயன ரீதியாக 

மாசுபடுதத்ாததாகவும் மற்றும் மாசுபடுத்தாததாகவும் மாற்றுவதாகும். 

❖ சுரங்க முடிவில், சுரங்கக் குழியானது மலழநீலரச ் மசகரிக்கும் 

சசயற்லகத் மதக்கமாகச ்சசயல்படுவமதாடு, வறட்சிக் காலத்தில் நீரத்் 

மதலவலயப் பூரத்்தி சசய்ய உதவும். 

❖ சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத ் தடுப்புச ் சுவர ் மற்றும் மமல் 

சபஞ்சுகளுக்கு மமல் பசுடம பகுதி உருவாக்கப்படும். குழியிலிருந்து 

வரும் நீர,் பசுலமப் பகுதியின் வளரச்ச்ி மற்றும் பராமரிப்புக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும் 

அட்டவளை 2.7 சுரங்க மூடை் பட்ம ட ்

மசயை்போடு மூைதன மசைவு 
மதோடர் 

மசைவு/ஆை்டு 

குத்தலக பகுதிக்குள் 405 

சசடிகள் 
81000 12150 

குத்தலக பகுதிக்கு சவளிமய 608 

சசடிகள் 
182250 18225 

கம்பி மவலி (2.02.5 செக்மடர)் 405000 20250 

காரல்ண்ட் வடிகால் புதுப்பித்தல் 

(2.02.5 செக்மடர)் 

20250 

 
10125 

மமோத்தம் 688500 60750 
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2.6 நிை ஆவைங்கள் 

சில முக்கியமான நிலம் சதாடரப்ான ஆவணங்கள் படம் 2.6-2.9 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. 

 

படம் 2.6 சிவப்பு நிறத்திை் முன்மமோழியப்பட்ட திட்ட குத்தளகப் 

பகுதிளயக் கோட்டும் FMP ஸ்மகட்ச்
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படம் 2.7 சிவப்பு நிறத்திை் முன்மமோழியப்பட்ட திட்ட குத்தளகப் பகுதிளயக் கோட்டும் கிரோம வளரபடம்
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படம் 2.8 ஒரு பதிவு ஆவைம் 
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படம் 2.9 அடங்கை் ஆவைம்
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அத்தியாயம் III 

சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 அறிமுகம் 

CPCB வழிகாட்டுதல்களின்படி, 2022 மாரச் ் முதல் மம வலரயிலான 

காலப்பகுதியில் திட்டத் தளத்தின் தற்மபாலதய சுற்றுசச்ூழல் நிலலலய 

மதிப்பிடுவதற்கு கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் மமற்சகாள்ளப்பட்டன. NABL 

அங்கீகாரம் பபற்ற மற்றும் MoEF அறிவிக்கப்பட்ட எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகதத்ால் 

மண், நீர,்  த்தம் ,சுற்றுப்புற காற்று உள்ளிட்ட சுற்று ச்ூழல் பண்புகளுக்காக 

அடிப்படடத் தரவு ப கரிக்கப்பட்டது. NABL அங்கீகாரம் பபற்ற MoEF மற்றும் 

FAEகள் மூலம் அக்குரசி அனலாப்ஸ் ஆய்வகத்தால் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர,் பபாக்குவரத்து மற்றும்  மூக-பபாருளாதாரத்திற்காக 

கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் மமற்சகாள்ளப்பட்டன 

3.1 நிலச ்சூழல் 

சசன்டினல் II படதச்தாகுப்லபப் பயன்படுத்தி 5 கிமீ சுற்றளவு நில 

பயன்பாட்டு முலற ஆய்வு சசய்யப்பட்டது. LULC வலககள் மற்றும் அவற்றின் 

அளவு அட்டவலண 3.1 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 3.1 நிலப் பயன்பாடு / 5 கிமீ சுற்றளவுக்கான நிலப்பரப்பு 

புள்ளிவிவரங்கள் 

வ. 

எை் 
வணகப்பாடு 

பரப்பளவு 

(மெக்டடர்) 
பகுதி (%) 

1 தரிசு நிலம் 173 2 

2 பயிர ்நிலம் 2284 30 

3 அடரந்்த காடு 500 7 

4 தரிசு நிலம் 2206 29 

5 புதரந்ிலம் 701 9 

6 சுரங்க நிலங்கள் 70 1 

7 பதாட்டங்கள் 1495 20 

8 குடிபயற்றங்கள் 139 2 

9 நீரந்ிடலகள் 28 0.4 

மமாத்த பரப்பளவு 7596 100 

ஆதாரம்: LISS III ப யற்டகக்பகாள் படங்கள் 
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3.2 மை் சூழல் 

திட்டத் தளத்திலும் அடத  ்சுற்றியுள்ள இடங்களிலும் உள்ள இயற்பியல் 

மற்றும் இர ாயன பண்புகள் பபான்ற தற்பபாடதய மண்ணின் 

நிடலடமகடள மதிப்பிடுவதற்காக மண் வடககள், தாவர உடற மற்றும் 

பதாழில்துடற மற்றும் குடியிருப்பு நடவடிக்டககள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்படடயில் மண் மாதிரிக்காக ஏழு இடங்கள் பதரந்்பதடுக்கப்பட்டன. 

3.2.1 இயற்பியல் பை்புகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண் மாதிரிகள், மணல் களிமண் மற்றும் 

மணல் களிமண் ஆகியவற்றுக்கு இடடயில் மாறுபடும் களிமண் 

அடமப்புகடளக் காட்டுகின்றன. மண்ணின் PH 6.1 முதல் 7.4 வடர மாறுபடும், 

இது  ற்று அமிலம் மற்றும் சிறிது கார தன்டமடயக் குறிக்கிறது. மண்ணின் 

மின் கடத்துத்திறன் 210 முதல் 354 µs/cm வடர மாறுபடும். பமாத்த அடரத்்தி 1.12 

முதல் 1.36 வடர இருக்கும் மற்றும் ஈரப்பதம் 11.96 முதல் 16.34 % வடர 

மாறுபடும். 

3.2.2 இரசாயன பை்புகள் 

டநட்ரஜன் 12.1 மற்றும் 24.0 மி. கி/கிபலா இடடபய உள்ளது. பாஸ்பரஸ் 

2.9 மற்றும் 3.9 மிகி/கிபலா இடடபய உள்ளது. பபாட்டாசியம் 9.5 மற்றும் 15.3 

mg/kg வடர இருக்கும். ப ாடியம் 110.7 மற்றும் 140.2 mg/kg வடர இருக்கும். 

கரிமப் பபாருடக்ளின் உள்ளடக்கம் 0.93 முதல் 1.98 வடர இருக்கும். 

3.3 நீர் சூழல் 

நீர ் ஆதாரங்கள், மமற்பரப்பு மற்றும் நிலதத்டி நீர ் ஆகிய இரண்டும் 

இப்பகுதியின் வளரச்ச்ியில் குறிப்பிடதத்க்க பங்லகக் சகாண்டுள்ளன. இந்த 

ஆய்வின் மநாக்கம், முக்கியமான நீர ் தர அளவுருக்கலள மதிப்பிடுவது 

மற்றும் அருகிலுள்ள விவசாய உற்பத்திதத்ிறன், உள்நாட்டு சமூக பயன்பாடு, 

சபாழுதுமபாக்கு வளங்கள் மற்றும் அழகியல் ஆகியவற்றின் மீதான 

தாக்கங்கலள மதிப்பீடு சசய்வதாகும். மூன்று மமற்பரப்பு மற்றும் ஏழு 

நிலத்தடி நீர ்மாதிரிகள் மசகரிக்கப்பட்டு, ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு முன்-

சிகிசல்ச சசய்யப்பட்ட மாதிரி மகன்களில் விதிமுலறகளின்படி சகாண்டு 

சசல்லப்பட்டன. 

டமற்பரப்பு நீர்  

❖ பமற்பரப்பு நீர ்மாதிரியின் pH 6.8 முதல் 7.1 வடர இருக்கும். 

❖ பகாந்தளிப்பு 2.3 மற்றும் 3.1 NTU வடர மாறுபடும். 
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❖ TDS 184 மற்றும் 310 mg/l இடடபய மாறுபடும் . 

❖ TH 109 மற்றும் 156 mg/l வடர மாறுபடும் . 

❖ கால்சியம் 26 முதல் 36 mg/l வடர மாறுபடும். 

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

❖ குபளாடரடு 95 மற்றும் 128 மி.கி/லி மற்றும்  ல்பபட் 12 முதல் 28 மி.கி/லி 

வடர மாறுபடும். 

நிலத்தடி நீர ்

❖ நீர ்மாதிரிகளின் pH 7.1 மற்றும் 8.1 க்கு இடடயில் இருக்கும் . 

❖ TDS 542 மற்றும் 960 mg/l இடடபய மாறுபடும் . 

❖ TH 211 மற்றும் 357 mg/l வடர மாறுபடும் . 

❖ கால்சியம் 32 முதல் 63 mg/l வடர மாறுபடும். 

❖ குபளாடரடு 101 மற்றும் 213 mg/l இடடபய மாறுபடுகிறது. 

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

வடர மாறுபடும். 

❖ நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்கள் பற்றி பபசுடகயில், எல்லா 

இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ் மாதிரிகள் பதடவடய பூரத்்தி 

ப ய்கின்றன. 

IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடும்பபாது இவ்வாறு பகுப்பாய்வு ப ய்யப்பட்ட 

அடனத்து அளவுருக்களும் பரிந்துடரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் வரும். 

3. 4 காற்று சூழல் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்டககளின் தாக்கத்டத 

மதிப்பிடுவதற்கு, தற்பபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமானது. 

காற்று  ் சூழல் குறிதத் அடிப்படட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காற்று 

மாசுபாடுகடள அடடயாளம் காண்பது மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றில் 

அவற்றின் தற்பபாடதய நிடலகள் ஆகியடவ அடங்கும். முன்பமாழியப்பட்ட 

குவாரி தளங்கடள  ்சுற்றி 5 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்படட சுற்றுப்புற காற்றின் தரத் தகவடல 

வழங்குகிறது. 

3.4.1 காற்று முணற 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத் தளங்களில் இருந்து காற்று மாசுபாடுகள் 

மற்றும்  தத்ம் ஆகியவற்றின் பரவலான வடிவதட்த உள்ளூர ்காற்றின் முடற 
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பபரிதும் பாதிக்கும். காற்றின் வடிவ ஆய்வுக்கு 3 மாத காலப்பகுதியில் 

காற்றின் பவகம் மற்றும் காற்றின் திட  குறிதத் மணிபநர தளம்  ாரந்்த தரவு 

பதடவப்படுகிறது. காற்று மாதிரி பகுப்பாய்வு பின்வரும் தகவடலக் 

குறிக்கிறது. 

❖ ஆய்வுக் காலத்தில்  ரா ரி காற்றின் பவகம் 2.58m/s ஆகும் 

❖ பதன்பமற்கிலிருந்து வடகிழக்கு வடரயிலான திட களில் பிரதான 

காற்று ஆதிக்கம் ப லுத்தியது . 

3.4.2 சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

கண்காணிப்பு தரவுகளின்படி, PM10 31.09 µg/m3 முதல் 40.79µg/m3 வடர 

இருக்கும் ; PM2.5 17.32µg/m3 முதல் 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 . மாசுபடுத்திகளின் 

ப றிவு அளவுகள் CPCB ஆல் பரிந்துடரக்கப்பட்ட NAAQS இன் 

ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் வரும். 

 

படம் 3.1 கோற்றடிக்கும் திளசளய  கோட்டும் வளரப்படம்  



24 | P a g e  
 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 10 இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. லமய மண்டலத்தில் பகல் 

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

இலடயக மண்டலதத்ில் பகல் மநரத்தில் 36.3 முதல் 44.5dB (A) Leq வலரயிலும், 

இரவில் 31.5 முதல் 39.6 dB (A) Leq வலரயிலும் பதிவுசசய்யப்பட்ட ஒலி அளவுகள் 

மாறுபடும். இதனால், சதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான 

இலரசச்ல் அளவு CPCB இன் மதலவகலளப் பூரத்்தி சசய்கிறது. 

3.6 உயிரியல் சூழல் 

உயிரியல் ஆய்வின் முக்கிய பநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பதாடரப்ான அடிப்படடத் தரடவ  ்

ப கரித்து, சூழலியல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகடளக் 

கண்டறிவது மற்றும் டமய மண்டலத்தில் ஏபதனும் அரிதான, அழிந்து வரும், 

உள்ளூர ் அல்லது அ ச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் உள்ளனவா என்பதுதான். அத்துடன் இடடயக மண்டலம். 

பதடவப்பட்டால், வனவிலங்கு வாழ்விடங்கடளப் பாதுகாப்பதற்கும், REET 

இனங்கள் ஏபதனும் இருந்தால் அவற்டறப் பாதுகாப்பதற்கும் பபாருத்தமான 

தணிப்பு நடவடிக்டககடள பரிந்துடரக்கவும் இந்த ஆய்வு 

வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது. 

உயிரியல் சூழல் பற்றிய ஆய்வில் இருந்து, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு  ்

 ட்டம், 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் அட்டவடண I வடக விலங்குகள் 

காணப்படவில்டல என்றும், IUCN இன் படி பாதிக்கப்படக்கூடிய, அழிந்து வரும் 

அல்லது அ ச்ுறுத்தும் வடககளில் எந்த உயிரினமும் காணப்படவில்டல 

என்றும், இல்டல என்றும் முடிவு ப ய்யப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு பகுதியில் 

காணப்படும் அழிந்து வரும் சிவப்பு பட்டியல் இனங்கள். எனபவ, குறுகிய 

காலத்தில் இந்த சிறிய சுரங்க நடவடிக்டக சுற்றுப்புற தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்டத ஏற்படுதத்ாது. 

3.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

 மூக-பபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்று ச்ூழல் ஆய்வின் 

இன்றியடமயாத பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்பதாடக அடமப்பு, 

அடிப்படட வ திகள், வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ ப டவகள், 

பதாழில், நீர ்வழங்கல், சுகாதாரம், தகவல் பதாடரப்ு, பபாக்குவரத்து, நிலவும் 

பநாய்களின் முடற மற்றும் பகாவில்கள், வரலாற்று நிடனவு ச்ின்னங்கள் 
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பபான்ற அம் ங்கடள உள்ளடக்கியது. அடிப்படட மட்டத்தில். இது திட்டத்தின் 

தன்டம மற்றும் அளடவப் பபாறுத்து  ாத்தியமான தாக்கதட்த 

காட்சிப்படுதத்வும் கணிக்கவும் உதவும். 

மக்கள்பதாடகயில் ஒரு பகுதியினர ்தங்களது அன்றாட வாழ்க்டகடய 

நடத்த நிரந்தர பவடலயின்றி தவித்து வருவதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

நீண்ட கால அடிப்படடயில் தங்களுடடய நிடலத்தன்டமக்காக ஓரளவு 

வருமானம் ஈட்ட பவண்டும் என்பபத அவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள பவடல வாய்ப்டப 

பமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிடம பவடலகடள 

வழங்குவடத பநாக்கமாகக் பகாண்டது மற்றும் அடதபயாட்டி  மூக தரதட்த 

பமம்படுத்தும். 

 

அத்தியாயம் IV 

எதிரப்ார்க்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

4.0 அறிமுகம் 

சுரங்க நடவடிக்டகயுடன் சுற்று ச்ூழடலத் தக்கடவக்க, தற்பபாதுள்ள 

சுற்று ச்ூழல் சூழ்நிடலயில் ஆய்வுகடள பமற்பகாள்வது மற்றும் பல்பவறு 

சுற்று ச்ூழல் கூறுகளின் மீதான தாக்கத்டத மதிப்பிடுவது அவசியம். இது 

நிடலயான வளங்கடளப் பிரிதப்தடுப்பதற்கான பபாருத்தமான 

பமலாண்டமத் திட்டங்கடள உருவாக்க உதவும். 

4.1 நிலச ்சூழல்  

 சமாதத் பரப்பளவில், சுரங்கப் பகுதி 70 செக்மடர ் மட்டுமம உள்ளது, 

இதில் 10.15 செக்மடர ் பரப்பளவு 0.15% பங்களிக்கிறது. கீமழ 

விவாதிக்கப்படும் சுரங்கம் காரணமாக சில பாதிப்புகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன. 

 4.1.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ குவாரி சசயல்பாட்டின் காரணமாக நிலசச்ூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

முக்கிய தாக்கம் நிலப்பரப்பு மற்றும் நில பயன்பாட்டு முலற 

மாற்றங்கள் ஆகும். 

❖ மற்ற LULC களின் அளவுடன் ஒப்பிடும் மபாது சுரங்கத்திற்கு 

பயன்படுதத்ப்படும் நிலங்களின் அளவு அற்பமானது. இந்த சிறிய 
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அளவிலான சுரங்க நடவடிக்லககள் நிலச ் சூழலில் குறிப்பிடதத்க்க 

தாக்கத்லத ஏற்படுத்தாது. நிலதத்டி நீர ் ஆதாரங்களில் சுரங்கத ்

திட்டத்தின் தாக்கதல்தப் பற்றி மபசுலகயில், சுரங்க நடவடிக்லக 

நிலதத்டி நீரந்ிலலகலள சசன்றலடயாது. எனமவ, இது நிலத்தடி நீரின் 

தரம் மற்றும் அளலவ பாதிக்காது. 

4.1.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

கீபழ விவாதிக்கப்பட்டுள்ளபடி சுரங்க நடவடிக்டக மற்ற தணிப்பு 

நடவடிக்டககளுடன் படிப்படியாக ப யல்படுத்தப்படும்: 

❖ குவாரி குழிடய  ் சுற்றி  மாடல வடிகால்கள் கட்டப்பட்டு, 

கனமடழயின் பபாது நிலத்தடி நீர ்அரிப்டபத் தடுக்கவும், மடழநீடர 

பல்பவறு பயன்பாட்டிற்காக ப கரிக்கவும் தாழ்வான இடங்களில் 

பபாருத்தமான இடத்தில் தடுப்பு அடண கட்டப்படும். 

❖ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் பசுடம பகுதி உருவாக்கப்படும். குவாரியில் 

பதக்கி டவக்கப்படும் தண்ணீர ்பசுடமக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

❖ பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, பமல் பபஞ்சுகள், பாதுகாப்புத் தடட 

பபான்றவற்றில் தடிமனான பதாட்டம் ப ய்யப்படும். 

❖ கருத்தியல் கட்டத்தில், குவாரியின் நில பயன்பாட்டு முடற 

பசுடமயான பகுதி மற்றும் தற்காலிக நீரத்்பதக்கமாக மாற்றப்படும். 

❖ தூசி உமிழ்டவக் குடறக்க குவாரிடய  ் சுற்றியுள்ள இயற்டக 

தாவரங்கள் தக்கடவக்கப்படும். 

❖ முடறயான பவலி அடமக்கப்பட்டு, பபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நடடகள் 

உள்நாட்டில் நுடழவடதத் தடுக்க 24 மணி பநரமும் பாதுகாப்பு 

பபாடப்படும். 

4.2 மை் சூழல்  

4.2.1 மை் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

குத்தலகப் பகுதியில் மசமித்து லவக்கப்பட்டுள்ள மமல் மண்ணின் 

அரிப்பு, மமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் வடிகால் வழிகளில் கணிசமான வண்டல் 

ஏற்றப்படுவதற்கு வழிவகுக்கும். மலழக்காலதத்ில், மமற்பரப்பிலிருந்து 

சவளிமயறி, தாழ்வான பகுதிகளில் வண்டல் மண் படிந்துவிடும். 

4.2.2 மை் பாதுகாப்பிற்கான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ ஓடும் திட திருப்பல் - குவாரி பகுதிக்குள் பமற்பரப்பு ஓட்டங்கள் 

நுடழவடதத ் தடுக்க, திட்ட எல்டலடய  ் சுற்றி மலர ் வடிகால்கள் 
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கட்டப்படும். மாடல வடிகால் அடமப்பிலிருந்து வரும் நீர ் தாவர 

இயற்டக வடிகால் பாடதகளில் பவளிபயற்றப்படும் அல்லது 

அரிப்புக்கு எதிராக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுவதும் 

விநிபயாகிக்கப்படும். 

❖ வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து பவளிபயறும் 

நீர ் வண்டல் குளங்கடள பநாக்கி அனுப்பப்படும். இந்த குளங்கள் 

வண்டல்கடளப் பிடிக்கின்றன மற்றும் குவாரி தளங்களில் இருந்து 

ஓடும் நீர ் பவளிபயற்றப்படுவதற்கு முன்பு இடடநிறுதத்ப்பட்ட 

வண்டல் சுடமகடளக் குடறக்கிறது. வண்டல் குளங்கள் ஓடுதல், 

தக்கடவக்கும் பநரம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்படடயில் வடிவடமக்கப்படும். விரும்பிய முடிடவ அடடய 

பதாடர ்ச்ியான வண்டல் குளங்கடள வழங்க பவண்டிய அவசியம் 

இருக்கலாம். 

❖ தாவரங்கடளத் தக்கடவத்தல் - தற்பபாதுள்ள தாவரங்கடளத ்

தக்கடவத்தல் அல்லது முடிந்த இடங்களில் தாவரங்கடள மீண்டும் 

நடவு ப ய்தல். 

❖ கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு - மடழக்காலத்தில் 

அடமப்புகளின் தடடயற்ற ப யல்திறடன உறுதி ப ய்வதற்காக 

அரிப்பு கட்டுப்பாட்டு அடமப்புகள் பராமரிக்கப்படும். 

4.3 நீர் சூழல் 

4.3.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ முன்பமாழியப்பட்ட திட்டம் தண்ணீர ் விற்படனயாளரக்ளிடமிருந்து 

3.75 KLD தண்ணீடரப் பபறுவதால், குத்தடகப் பகுதியில் சுருக்கக் 

கட்டடமப்புகடள உருவாக்குவதன் மூலம் அது தண்ணீடர எடுக்காது. 

எனபவ, குதத்டக பகுதிக்கு அடியில் உள்ள நீரந்ிடலகடள இத்திட்டம் 

குடறக்காது. 

❖  குவாரியின் பபாது ர ாயனங்கள் அல்லது அபாயகரமான 

பபாருடக்டளப் பயன்படுதத்ாததால், நீரின் தரத்தில் சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் மிகக் குடறவு. 

❖  முன்பமாழியப்பட்ட ஆழம் தடரமட்டத்திலிருந்து 30 மீ கீபழ 

உள்ளதாலும், நீரம்ட்டம் தடரமட்டத்திற்கு கீபழ 40 மீ ஆழத்தில் 
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காணப்படுவதாலும் குவாரி நடவடிக்டக நிலத்தடி நீர ்அட்டவடணயில் 

குறுக்கிடாது. 

❖ திட்டப் பகுதியில் பமற்பரப்பு நீரந்ிடலகளின் குறுக்குபவடட்ு இல்டல. 

❖  திட்டப் பகுதிக்குள் கரடுமுரடான கல் பதப்படுத்துதல் அல்லது 

பணிமடனக்கான முன்பமாழிவு எதுவும் இல்லாததால், சுரங்கங்களில் 

இருந்து எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுநீர ்இருக்காது. 

4.3.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ குடிநீர ் பதடவக்கு ஏற்ற வடகயில் தண்ணீடர பமன்டமயாக்கும் 

முடற பின்பற்றப்படும். ஆனால் இது மற்ற வீட்டு பநாக்கங்களுக்காக 

பயன்படுதத்ப்படலாம். 

❖ சுரங்கக் குழியில் மடழநீர ் ப கரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ 

பரிமாணத்தில் உள்ள பமற்பரப்பு ப ட்டில்லிங் படங்கிற்கு தண்ணீர ்

பம்ப் ப ய்யப்பட்டு, இடடநிறுதத்ப்பட்ட திடப்பபாருடக்ள் ஏபதனும் 

இருந்தால் அகற்றப்படும். ப ட்டில்லிங் பதாட்டியில் ப மிக்கப்படும் 

தண்ணீர,் தூசிடய அடக்குவதற்கும், பசுடம மண்டல 

பமம்பாட்டிற்கும், மடழநீர ்ப கரிப்புக்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

❖ வடிகால் வடலயடமப்பு, காரல்ண்ட் வடிகால் என்று அடழக்கப்படும், 

இது பமற்பரப்டப குவாரி ப ய்யும் பகுதிக்கு திருப்பி விடப்படும். 

❖ குவாரியில் உள்ள தண்ணீரின் தரம் குறித்து அவ்வப்பபாது ஆய்வு 

ப ய்யப்படும். 

❖ சுரங்கத் தளத்தில் உள்ள தள அலுவலகம் மற்றும் கழிவடறகளில் 

இருந்து வீடட்ுக் கழிவுநீர ் ப ப்டிக் படங்குகளுக்கு 

பவளிபயற்றப்படும், அடதத் பதாடரந்்து ஊறடவக்கும் குழிகள். 

❖ சுரங்கத் தளத்தில் இருந்து பவளிபயறும் கழிவு நீர,் தூசிடய 

அடக்குவதற்கும், மரங்கடள வளரப்்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு 

முன், பதாட்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்படும். 

❖ பருவமடழக்கு முன்னும் பின்னும் தூரவ்ாரும் பணி 

பமற்பகாள்ளப்படும். 

❖ திறந்தபவளி மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் பமற்பரப்பு 

நீரந்ிடலகளில் உள்ள நீரின் தரம் பதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படும். 
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4.4 காற்று சூழல் 

4.4.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

குவாரி நடவடிக்லககளால் எதிரப்ாரக்்கப்படும் காற்று 

மாசுபாடுகளின் அதிகரிப்பு AERMOD சமன்சபாருலளப் பயன்படுத்தி 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் அட்டவலணகள் 4.1 முதல் 4.4 வலர 

காட்டப்பட்டுள்ள முடிவுகள் தணிப்பு நடவடிக்லககலள வழங்குவதற்குப் 

பயன்படுதத்ப்படும். 

அட்டவணை4.1    PM10 தளர மட்ட மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் 

விளளவு 

குறியீடு ணமய

ப் 

பகுதி

க்கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

திணச

யில் 

PM 10 மசறிவுகள்(µg/m3) காற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுதல் 

(100 μg/m 3 ) 

மாற்றத்தி

ன் அளவு 

(%) 

முக்கி

யத்துவ

ம் அடித்

தளம் 

வரி 

கைிக்கப்ப

ட்டது 

மமாத்

தம் 

AAQ1 0.1 -- 38.57 11.74 50.31 

த
ர
த
்தி
ற்
கு

 கீ
ப
ழ

 

30.44 

கு
றி
ப
பி
ட
த
்த
க்
க
து

 அ
ல்
ல

 

AAQ2 0.95 W 36.37 5 41.37 13.75 

AAQ3 3.0 W 36.40 0.5 36.9 1.37 

AAQ4 4.02 W 35.20 0.5 35.7 1.42 

AAQ5 4.66 SE 34.86 0.5 35.36 1.43 

AAQ6 3.96 NW 35.00 1 36 2.86 

AAQ7 2.14 NE 35.60 5 40.6 14.04 

AAQ8 3.55 SW 37.01 0 42.01 13.51 

AAQ9 0.25 N 37.85 11.74 42.85 30.44 

 

அட்டவணை 4.2 Pm2.5 தளர மட்ட மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் விளளவு 

குறி

யீடு 

ணமய

ப் 

பகுதி

க்கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

திணச

யில் 

PM 2.5 மசறிவுகள்(µg/m3 ) காற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுத

ல் 

(60 μg/m3) 

மாற்றத்

தின் 

அளவு 

(%) 

முக்

கியத்

துவ

ம் 

 

 

அடித்த

ளம் 

வரி 

முன் 

கைிக்க

ப்பட்டது 

மமாத்தம் 

AAQ1 0.1 -- 24.85 6.46 31.31 

த
ர
த
்தி
ற்
கு

 கீ
ப
ழ

 

26.00 

கு
றி
ப்
பி
ட
த
்த
க்
க
து

 அ
ல்
ல

 

AAQ2 0.95 West 23.77 5 28.77 21.03 

AAQ3 3.0 W 24.29 0.5 24.79 2.06 

AAQ4 4.02 W 27.29 0.1 27.39 0.37 

AAQ5 4.66 SE 24.41 0.5 24.91 2.05 

AAQ6 3.96 NW 22.42 0.5 22.92 2.23 

AAQ7 2.14 NE 23.83 1 24.83 4.20 

AAQ8 3.55 SW 24.74 0 24.74 0.00 

AAQ9 0.25 N 25.51 6.46 31.97 25.32 
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அட்டவணை 4.3 SO2 தணர மடட் மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் விணளவு 

குறியீடு 

ணமயப் 

பகுதிக்

கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

திணச 

SO2 மசறிவுகள்(µg/m 3 ) காற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுதல் 

(80 μg/m 3 ) 

மாற்றத்தி

ன் அளவு 

(%) 
முக்கியத்து

வம் 

அடித்த

ளம் 

வரி 

முன் 

கைிக்க

ப்பட்டது 

மமாத்

தம் 

AAQ1 0.1 -- 6.14 5.60 11.74 

த
ர
த
்தி
ற்
கு

 கீ
ப
ழ

 

91.21 

கு
றி
ப்
பி
ட
த
்த
க்
க
து

 அ
ல்
ல

 

AAQ2 0.95 W 5.43 1 6.43 18.42 

AAQ3 3.0 W 5.89 0.5 6.39 8.49 

AAQ4 4.02 W 6.56 0.1 6.66 1.52 

AAQ5 4.66 SE 5.43 0.5 5.93 9.21 

AAQ6 3.96 NW 5.56 0.5 6.06 8.99 

AAQ7 2.14 NE 5.24 1 6.24 19.08 

AAQ8 3.55 SW 7.28 0 7.28 0.00 

AAQ9 0.25 N 5.53 5 10.53 90.42 

 

அட்டவணை 4. 4 தணர மடட் மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் விணளவு 

குறி

யீடு 

ணமயப் 

பகுதிக்கா

ன தூரம் 

(கிமீ) 

திணச 

NOx மசறிவுகள் (µg/m 3 ) காற்றின் தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுதல் 

(80 μg/m 3 ) 

மாற்றத்தி

ன் அளவு 

(%) 

முக்கிய

த்துவம் 

அடித்

தளம் 

வரி 

முன் 

கைிக்கப்

பட்டது 

மமா

த்தம் 

AAQ1 0.1 -- 17.37 5.89 23.26 

த
ர
த
்தி
ற்
கு

 கீ
ப
ழ

 

33.91 

கு
றி
ப்
பி
ட
த
்த
க்
க
து

 அ
ல்
ல

 

AAQ2 0.95 W 16.22 1 17.22 6.17 

AAQ3 3.0 W 16.58 0.5 17.08 3.02 

AAQ4 4.02 W 17.11 0.1 17.21 0.58 

AAQ5 4.66 SE 18.30 0.5 18.8 2.73 

AAQ6 3.96 NW 16.55 0.5 17.05 3.02 

AAQ7 2.14 NE 15.79 1 16.79 6.33 

AAQ8 3.55 SW 18.86 0 18.86 0.00 

AAQ9 0.25 N 18.03 5.89 23.92 32.67 

ஒட்டுபமாத்த ப றிவு மதிப்புகள் அதாவது, அடனத்து ஏற்பி 

இடங்களிலும் உள்ள மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் ப றிவு 

ஆகியடவ பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்டககள் இல்லாமல் 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட NAAQ வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தகுந்த தணிப்பு 

நடவடிக்டககடள பமற்பகாள்வதன் மூலம் , வளிமண்டலதத்ில் உள்ள மாசு 

அளவுகடள பமலும் கட்டுப்படுதத்லாம் . 
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4.4.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

4.4.2.1 துணளயிடுதல் 

❖ மூலத்திலுள்ள தூசிடயக் கட்டுப்படுதத் ஈரமான துடளயிடல் பயிற்சி 

ப ய்யப்படும். தண்ணீர ் கிடடக்காத இடங்களில், உலர ்

துடளயிடுவதற்கு பபாருத்தமான வடிவடமக்கப்பட்ட தூசி 

பிரிதப்தடுக்கும் கருவி வழங்கப்படும். 

❖ பபாக்குவரத்தின் பபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க ஒரு நாடளக்கு 

இரண்டு முடற இழுத்து  ் ப ல்லும்  ாடலகளில் தண்ணீர ்

பதளிக்கப்படும். 

❖  ாதாரண   கல்டல முடறயாக தாரப்்பாய் பகாண்டு மூடப்பட்டு 

பகலில் பகாண்டு ப ல்லப்படும். 

❖ தூசி உருவாகுவடதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் பவகம் 20 

கிமீ/மணிக்கு குடறவாகபவ இருக்கும். 

❖ வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுப் பபாக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும் வாகனம் ஆகும்; எனபவ, எரிப்பு ப யல்முடறடய 

பமம்படுதத்வும் மாசு உமிழ்டவக் குடறக்கவும் வாகனங்கள் மற்றும் 

பிற இயந்திரங்களின் வாராந்திர பராமரிப்பு ப ய்யப்படும். 

❖ பயன்பாட்டிற்கு வருவதற்கு முன், இழுத்து  ் ப ல்லும்  ாடலகள் 

வாரந்பதாறும் சுருக்கப்படும். 

❖ கசிடவத் தடுக்க டிப்பரக்டள அதிகமாக ஏற்றுவது தவிரக்்கப்படும். 

❖ அடனத்து பபாக்குவரத்து வாகனங்களும் ப ல்லுபடியாகும் PUC (மாசு 

கட்டுப்பாட்டின் கீழ்)  ான்றிதழ் டவத்திருப்பது உறுதி ப ய்யப்படும். 

4.4.2.4 பசுணம பகுதி   

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவடதத ் தடுக்க, முக்கிய 

பபாக்குவரத்து  ாடலகள் முழுவதும் மரங்கள் நடப்படும். 

❖ திட்டப் பகுதிகடள  ் சுற்றி பபாதுமான அகலத்தில் பசுடமப் பகுதி   

உருவாக்கப்படும். 

4.4.2.5 மதாழில் ஆடராக்கியம் 

❖ பதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகள் வழங்கப்படும் மற்றும் 

அவற்றின் பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

❖ அடனத்து சுரங்கத் பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ்

ஓட்டுநரக்ளிடடபய தூசி முகமூடி அணிவதன் முக்கியத்துவம் குறித்து 
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விழிப்புணரட்வ ஏற்படுதத் ஆண்டுபதாறும் மருத்துவ 

பரிப ாதடனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் பிர  ்ாரங்கள் ஏற்பாடு 

ப ய்யப்படும். 

❖ திட்டங்களுக்காக முன்பமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்டககளின் 

ப யல்திறடன மதிப்பிடுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தர 

கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுடற நடதத்ப்படும். 

4.5 இணரசச்ல் சூழல்  

4.5.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

அட்டவணை 4. 5 கைிக்கப்படும் சத்தம் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இளரசச்ை் 

கை்கோைிப்பு இடம் 

திட்ட 

தளத்தி

ை் 

இருந்

து 

தூரம்(

மீ) 

பகை் 

ஜநரத்தி

ை் 

அடிப்ப

ளட 

இளரசச்

ை் நிளை 

(dBA)m 

கைிக்கப்ப

டும் 

இளரசச்ை் 

நிளை(dBA) 

மமோத்தம்(dB

A) 

லமய மண்டலம்  100 40.6 39.38 43.04 

காடம்பட்டி 360 38.5 28.25 38.89 

கரண்டிபட்டி 3980 41.4 7.38 41.40 

மவட்லடயன்பட்டி 2290 39.8 12.18 39.81 

கண்ணமங்கலப்பட்டி 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 

கருப்பணன் குதத்லக 

பகுதி   
250 40.8 31.42 41.27 

NAAQ தரநிலலகள் சதாழில்துலற பகல் மநரம் - 75 dB (A) & இரவு 

மநரம்- 70 dB (A) குடியிருப்பு பகல் மநரம் -55 dB (A) & 

இரவு மநரம்- 45 dB (A) 

அலனத்து மாதிரி பகுதிகளிலும் சமாதத் இலரசச்ல் அளவு 

சதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கான CPCB தரநிலலகலள விட 

மிகவும் குலறவாக உள்ளது. 

4.5.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖  த்தத்டதக் குடறக்க துடளயிடும் பபாது கூரட்மயான துரப்பண 

பிடட்ுகள் பயன்படுத்தப்படும். 
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❖ இரண்டாம் நிடல பவடிப்பு தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாடறகடள 

உடடக்க பாடற உடடக்கும் கருவி பயன்படுத்தப்படும். 

❖  ாதகமான வளிமண்டல நிடல மற்றும் குடறவான மனித 

ப யல்பாடு பநரங்களின் பபாது, மின் ாரம் அல்லாத துவக்க 

அடமப்டப (NONEL) பயன்படுத்தி பவடிப்பு பமற்பகாள்ளப்படும். 

❖  த்தத்டத குடறக்க ஒவ்பவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் 

முடறயான பராமரிப்பு, எண்பணய் மற்றும் கிரீஸ் ப ய்யப்படும் . 

❖ அதிக அளவு  த்ததட்த உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் பணிபுரியும் 

பதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அடறகள் வழங்கப்படும். 

❖ அடனத்து இயந்திரங்களிலும் ட லன் ரக்ள் / மப்ளரக்ள் 

நிறுவப்படும். 

❖  த்தம் பரவுவடதக் குடறக்க திட்டப் பகுதிடய  ்சுற்றிலும், இழுத்து  ்

ப ல்லும்  ாடலகளிலும் பசுடமப் பட்டடகள் உருவாக்கப்படும். 

❖ கனரக இயந்திரங்கடள இயக்குபவரக்ள் மற்றும் கனரக 

இயந்திரங்களுக்கு அருகில் பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு காது 

மஃப்ஸ்/காது ப ருகிகள் பபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (PPE) வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் 

விழிப்புணரவ்ு இருந்தாலும் அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி 

ப ய்யப்படும். 

❖ பாதகமான இடர  ்ல் நிடல விடளவுகள் குறித்து விழிப்புணரட்வ 

ஏற்படுதத் பணியாளரக்ளுக்கு வழக்கமான மருத்துவ பரிப ாதடன 

மற்றும் முடறயான பயிற்சி வழங்கப்படும். 

4.6 உயிரியல் சூழல் 

4.6.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ திட்டங்களின் ப யல்பாட்டுக் கட்டத்தில் ஆடலகள் எதுவும் 

பவட்டப்படாது. 

❖ திட்டத் தளங்களில் இருந்து மிகக் குடறவான காற்று உமிழ்வுகள் 

அல்லது கழிவுகள் இருக்க பவண்டும். ஏற்றும் பபாது தூசி 

உருவாக்குவது ஒரு தற்காலிக விடளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள 

தாவரங்கடள கணி மாக பாதிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்டல. 
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❖ தாங்கல் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் பபரும்பகுதி பயிர ்நிலங்கள், புல் 

திட்டுகள் மற்றும் சிறிய புதரக்டளக் பகாண்டுள்ளது. எனபவ, 

தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. 

❖ வனவிலங்குகள் பகாத்து மற்றும் அதன் உடனடி சுற்றுப்புறங்களில் 

தாவர உடற மற்றும் பமற்பரப்பு நீர ்இல்லாததால் காணப்படவில்டல. 

4.6.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டங்கள், குத்தலகப் பகுதிக்குள், சாலலகள் 

மற்றும் பிற காலிப் பகுதிகளுக்குள் பசுலமப் பட்லடலய உருவாக்கி, 

மாசுபாட்டின் மூலதத்ிற்கும் அலதச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கும் இலடமய ஒரு 

தலடயாக இருக்கும். இந்த திட்டம் மரங்கலள சவட்டுவதற்கு வழிவகுக்காது 

என்றாலும், மதாட்டங்கள் மூலம் உள்ளூர ் பசுலமலய மமம்படுதத் 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது. பசுலமப் பட்லட மமம்பாட்டின் மபாது, குதத்லக 

பகுதிக்கு உள்மளயும் சவளிமயயும் சுமார ் மூன்று மாதங்களில் சுமார ் 363 

மரக்கன்றுகள் திட்ட முன்சமாழிபவரால் நடப்படும். இந்த திட்டத்திற்கு, 

ரூ.96,200 மூலதனமாகவும், ரூ. 5% பணவீக்கம் நீங்கலாக 11,100 பசுலம பகுதி 

பராமரிப்புக்காக சசலவிடப்படும். 

4.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

4.7.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

இத்திட்டத்தின் மூலம் 26 பபருக்கு பவடல வாய்ப்பும், மடறமுகமாக 15 

பபருக்கு பவடல வாய்ப்பும் கிடடக்கும். 

4.7.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖  ாத்தியமான இடர  ்ல் பிர  ்டனகடளத் தவிரக்்க ஆடல 

இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு 

நடடமுடறகள் பின்பற்றப்படும். 

❖ மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி 

திட்டப் பகுதிகளிலும் அடத  ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் பசுடமப் 

பகுதி உருவாக்கப்படும். 

❖ டமய மண்டலத்திற்குள் சுற்று ச்ூழலின் பாதிப்டபக் குடறக்க 

பபாருதத்மான காற்று மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டக 

வழங்கப்படும். 

❖ பதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்க  ்  ட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி டகயுடறகள், தடலக்கவ ங்கள், பாதுகாப்பு 
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காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் 

காதுகடளப் பாதுகாக்கும்  ாதனங்கள் பபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் வழங்கப்படும். 

❖ திட்டங்களிலிருந்து பநரடியாகவும் மடறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, 

TMF, NMET பபான்றவற்றின் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகள் நிதி 

வருவாய் மூலம் பயனடடயும். 

4.8 மதாழில்சார் சுகாதார நடவடிக்ணககள் 

அடனத்து நபரக்ளும் முன் பவடலவாய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்பபாது 

மருத்துவ பரிப ாதடனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். 

பின்வரும் ப ாதடனகடள நடத்துவதன் மூலம் பணியாளரக்ள் பதாழில் 

 ாரந்்த பநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவாரக்ள் 

❖ பபாது உடல் பரிப ாதடனகள் 

❖ ஆடிபயாபமட்ரிக் ப ாதடனகள் 

❖ முழு மாரப்ு, எக்ஸ்பர, நுடரயீரல் ப யல்பாட்டு ப ாதடனகள், 

ஸ்டபபரா பமட்ரிக் ப ாதடனகள் 

❖ காலமுடற மருத்துவ பரிப ாதடன - ஆண்டுபதாறும் 

❖ நுடரயீரல் ப யல்பாடு ப ாதடன - ஆண்டுபதாறும், தூசிக்கு 

ஆளானவரக்ள் 

❖ கண் பரிப ாதடன 

தளத்தில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் வழங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் 

இதர பரிப ாதடன வ திகள் இலவ மாக வழங்கப்படும். உடனடியாக 

சிகி ட் க்காக சுரங்கத்தில் முதலுதவி பபட்டி டவக்கப்படும். 

பதரந்்பதடுக்கப்பட்ட பணியாளரக்ளுக்கு பதாடரந்்து முதலுதவி பயிற்சி 

அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி பபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் 

மூபலாபாய இடங்களில் காட்டப்படும். 

 

அத்தியாயம் V 

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (மதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கனிம டவப்பு இயற்டகயில் குறிப்பிட்ட தளம்; எனபவ திட்டங்களுக்கு 

மாற்று இடங்கடள பதடும் பகள்வி எழவில்டல. 
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அத்தியாயம் VI 

சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் 

6.0 டநாக்கம் 

அட்டவடண 6.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி சுற்று ச்ூழல் கூறுகளில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கடள கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்வதற்கு சுற்று ச்ூழல் 

கூறுகளின் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

பநாக்கங்கள்: 

❖ கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககளின் ப யல்திறடன  ரிபாரக்்க அல்லது 

மதிப்பீடு ப ய்ய; 

❖ எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளதட்த 

நிறுவுதல். 

அட்டவணை 6.1 பிந்ணதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கை்காைிப்பு 

அட்டவணை 

வ.எ

ை் 

சுற்றுசச்ூழ

ல் 

பை்புகள் 

இடம் 

கை்காைிப்பு 
அளவுருக்க

ள் 
கால 

அளவு 

அதிர்மவ

ை் 

1 காற்று தரம் 

2 இடங்கள் (1 

டமய & 1 

இடடயக) 

24 மணி 

பநரம் 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுடற 

சிடதவுறும் 

பாடற, PM 2.5 , 

PM10 , SO2 

மற்றும் NOx . 

2 
வானிடல

யியல் 

காற்றின் தர 

கண்காணிப்

பு மற்றும் 

IMD 

இரண்டாம் 

நிடல தரவு 

பதாடங்குவ

தற்கு முன் 

சுரங்க 

தளத்தில் 

மணிபந

ரம் / 

தின ரி 

பதாடர ்ச்ி

யான 

ஆன்டலன் 

கண்காணிப்

பு 

காற்றின் 

பவகம், 

காற்றின் 

திட , 

பவப்பநிடல

, ஈரப்பதம் 

மற்றும் 

மடழப்பபா

ழிவு 

3 

நீர ் தர 

கண்காணி

ப்பு 

2 இடங்கள் 

(1SW & 1 GW) 
- 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுடற 

IS:10500, 1993 

& CPCB 

விதிமுடறக

ளின் கீழ் 

குறிப்பிடப்ப

ட்ட 

அளவுருக்க

ள் 
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4 நீரியல் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளி

ல் சுமார ் 1 

கி.மீ 

பதாடலவில் 

உள்ள 

தாங்கல் 

மண்டலத்தி

ல் உள்ள 

திறந்தபவளி 

கிணறுகளி

ல் நீரம்ட்டம் 

- 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுடற 

தடரமட்டத்

திற்கு கீழ் 

(bgl) இல் 

ஆழம் 

5  த்தம் 

2 இடங்கள் (1 

டமய & 1 

இடடயக) 

மணிபந

ரம் - 1 

நாள் 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுடற 

Leq , Lmax , 

Lmin , Leq Day 

& Leq Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பி

ல் 

(அறிக்டகயி

ல்) 

– 

பவடிப்பு 

நடவடிக்டக

யின் பபாது 

உ  ் துகள் 

பவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள் (1 

டமய & 1 

இடடயக) 

– 

ஆறு 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுடற 

உடல் 

மற்றும் 

இர ாயன 

பண்புகள் 

8 
கிரீன்பபல்

ட் 

திட்டப் 

பகுதிக்குள் 
தின ரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 

   ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான டகபயட்டின் வழிகாட்டுதல், பிப்ரவரி 2010 

6.2 EMP பட்மஜட் ஒதுக்கீடு 

சுற்று ச்ூழல் கூறுகடள கண்காணிப்பதற்கான ப லவு அட்டவடண 6.2 

இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவணை 6.2 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு பட்மஜட ்

வ.எை் அளவுரு மூலதன 

மசலவு 

ஆை்டுக்கான மதாடர் 

மசலவு 

1 காற்று தரம் - ரூ 60,000/- 

2 வானிடலயியல் - ரூ 15,000/- 

3 நீர ்தரம் - ரூ 20,000/- 

4 நீர ்நிடல 

கண்காணிப்பு 

 ரூ 10,000/- 

5 மண்ணின் தரம் - ரூ 20,000/- 

6  த்தம் தரம் - ரூ 10,000/- 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு - ரூ 1,50,000/- 

8 பசுடம பகுதி - ரூ 10,000/- 

மமாத்தம் - ரூ 2,95,000/- 
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அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் படிப்புகள் 

7.1 இடர ்மதிப்பீடு 

இடர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகடளத் தடுப்பதற்கும், அது நிகழாமல் 

தடுக்க பதடவயான நடவடிக்டககடள எடுப்பதற்கும் ஆகும். இடர ்

மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுடறயானது, 31 டி ம்பர் 2002 பததியிட்ட 2002 ஆம் 

ஆண்டின் சுற்றறிக்டக எண்.13 இன் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (DGMS) 

வழங்கிய குறிப்பிடட் இடர ் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் அடிப்படடயில் 

அடமந்துள்ளது. DGMS இடர ் மதிப்பீட்டு ப யல்முடற தற்பபாதுள்ளடதக் 

கண்டறியும் பநாக்கம் பகாண்டது. மற்றும் பணி ச்ூழலில் ஏற்படக்கூடிய 

அபாயங்கள் மற்றும் உடனடி கவனம் பதடவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிடம 

அளிப்பதற்காக அந்த அபாயங்களின் அபாய அளடவ மதிப்பிடுதல். பமலும், 

இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் பபாறுப்பான வழிமுடறகள் அடடயாளம் 

காணப்பட்டு, துல்லியமான பபாறுப்புகளுடன் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககள் 

பதிவு ப ய்யப்படுகின்றன. DGMS, ஆல்  ான்றளிக்கப்பட்ட தகுதிவாய்ந்த 

சுரங்க பமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி நடவடிக்டகயும் 

பமற்பகாள்ளப்படும். 

7.2 டபரிடர் டமலாை்ணமத் திட்டம் 

பபரிடர ்பமலாண்டம திட்டத்தின் பநாக்கம் சுரங்கம் மற்றும் பவளிப்புற 

ப டவகளின் ஒருங்கிடணந்த வளங்கடளப் பயன்படுத்துவதாகும்: 

❖ பாதிக்கப்பட்டவரக்டள மீட்டு சிகி ட்  அளித்தல்; 

❖ மற்றவரக்டளப் பாதுகாதத்ல்; 

❖ ப ாத்து மற்றும் சுற்று ச்ூழலுக்கு ஏற்படும் ப ததட்த குடறதத்ல்; 

❖ ஆரம்பத்தில்  ம்பவத்டதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் 

பகாண்டு வரவும்; 

❖ பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

அவ ரநிடலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிடலகள் பற்றிய அடுதத் 

வி ாரடணக்கு பதாடரப்ுடடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கடள 

பாதுகாக்கவும்.  
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7.3 ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

• க்ளஸ்டரின் காற்றுச ்சூழலில் மூன்று முன்சமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் 

ஒட்டுசமாத்த தாக்கத்தின் முடிவுகள், காற்று மாசுபாடுகளுக்கு CPCB 

நிரண்யித்த அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகலள விட அதிகமாக இல்லல. 

• வசிப்பிடத்திற்கான இலரசச்லின் ஒட்டுசமாத்த முடிவுகள், பகல் 

மநரத்தில் குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு CPCB நிரண்யிதத் வரம்லப 

மீறுவதில்லல. 

• அலனத்து முன்சமாழியப்பட்ட திட்டங்களும் தற்மபாதுள்ள 

திட்டங்களும் பரிமாணக் கல்லல உற்பத்தி சசய்வலத மநாக்கமாகக் 

சகாண்டலவ என்பதால், திட்டங்கள் சிறிய அளவிலான 

சவடிமருந்துகலளப் பயன்படுத்தி பாரிய பாலறயில் எலும்பு 

முறிவுகலள உருவாக்கும் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதியில் நில 

அதிரவ்ுகளின் மிகக் குலறவான அளலவ உருவாக்கும். எனமவ, இந்த 

அறிக்லகயில் ஒட்டுசமாதத் PPV கணக்கிடப்பட்டு மசரக்்கப்படவில்லல. 

• முன்சமாழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்களுக்கு ரூ. SEAC பரிந்துலரதத்படி 

CER க்கு 1500000/- 

• முன்சமாழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்களும் மநரடியாக 80 உள்ளூர ்

மக்களுக்கும், மலறமுக மவலல வாய்ப்புகலள வழங்கும். 

• முன்சமாழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்களும் குத்தலகப் பகுதியிலும் 

அலதச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் சுமார ்2362 மரங்கலள நடுவும். 

• முன்சமாழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்களும் அருகிலுள்ள சாலலகளில் 

ஒரு நாலளக்கு 228 PCU ஐ மசரக்்கும். 

7.4 பிளாஸ்டிக் கழிவு டமலாை்ணம திட்டம் 

திட்ட ஆதரவாளர ் தமிழ்நாடு அரசு ஆலண (Ms) எண். 84 சுற்றுசச்ூழல் 

மற்றும் வனம் (EC.2) திலணக்களம் மததி: 25.06.2018 க்கு இணங்க மவண்டும் 

மற்றும் பிளாஸ்டிக்குகலள ஒரு முலற பயன்படுதத் தலட விதிக்க மவண்டும் 

மற்றும் 01.01.2019 முதல் நலடமுலறக்கு வரும் வலகயில் தடிமன் பாராமல் 

பிளாஸ்டிக்லக வீச மவண்டும். சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986. 

7.5.1 குறிக்டகாள் 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்டமயான விநிபயாக  ங்கிலி 

பநட்பவாரக்்டக ஆராய. 
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❖ அடனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி ப ய்யக்கூடிய 

பபாருடக்டள ப கரிப்பதற்காக பதாட்டிகடள நிறுவுவதன் மூலம் 

நிடலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு பமலாண்டமடய கண்டறிந்து 

முன்பமாழிதல் 

❖ சிஸ்டம் டிட ன் அடமப்டபத் தயாரித்தல், ப யல்படுத்துவதற்கும் 

கண்காணிப்பதற்கும் பதடவயான வழிமுடறகள். 

வ.எை் மசயல்பாடு மபாறுப்பு 

1 விதிகடள உள்ளடக்கி தளவடமப்பு வடிவடமப்டப 

உருவாக்குதல், பிளாஸ்டிக் கழிவு பமலாண்டமக்கு 

கழிவு உற்பதத்ியாளரக்ளிடம் இருந்து 

வசூலிக்கப்படும் பயனர ் கட்டணம், குப்டப 

பகாட்டுதல், பிளாஸ்டிக் கழிவுகடள எரிதத்ல் 

அல்லது பபாதுமக்களுக்கு இடடயூறு ஏற்படுத்தும் 

வடகயில் ஏபதனும் ப யல்கள் ப ய்தல் 

ஆகியவற்றுக்கு அபராதம்/அபராதம். 

சுரங்க 

பமலாளர ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி ப ய்யக்கூடிய 

மற்றும் உள்நாட்டு அபாயகரமான கழிவுகடள 

பிரிதப்தடுப்படத நடடமுடறப்படுத்த, கழிவு 

உற்பத்தியாளரக்டள கட்டாயப்படுத்துதல் 

சுரங்க 

பமலாளர ்

3 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் ப கரிப்பு சுரங்கத் 

தடலவர ்

4 பபாருள் மீட்பு வ திகடள அடமத்தல் சுரங்க 

பமலாளர ்

5 பபாருள் மீட்பு வ திகளில் மறுசுழற்சி 

ப ய்யக்கூடிய மற்றும் மறுசுழற்சி ப ய்ய முடியாத 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகடள பிரித்தல் 

சுரங்கத் 

தடலவர ்

6 பதிவுப ய்யப்பட்ட மறுசுழற்சி ப ய்பவரக்ளுக்கு 

மறுசுழற்சி ப ய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகடள 

ப னலாக்குதல் 

சுரங்கத் 

தடலவர ்

7 மறுசுழற்சி ப ய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகடள சிபமன்ட் சூடளகளில்,  ாடல 

அடமப்பில் பயன்படுத்துவதற்கு வழியடமத்தல் 

சுரங்கத் 

தடலவர ்

8 பங்குதாரரக்ள் மதத்ியில் அவரக்ளின் பபாறுப்பு 

குறித்து விழிப்புணரட்வ ஏற்படுத்துதல் 

சுரங்க 

பமலாளர ்

9 குப்டப பகாட்டுவது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகடள 

திறந்த பவளியில் எரிப்பது அல்லது 

பபாதுமக்களுக்கு இடடயூறு விடளவிக்கும் 

ப யல்களில் ஈடுபடுவது பபான்றவற்றில் திடீர ்

ப ாதடன நடதத்ப்படுகிறது. 

சுரங்க 

உரிடமயாளர ்
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அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பலன்கள் 

முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் காரணமாக பல்மவறு நன்லமகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன மற்றும் முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் 

உள்ளாட்சி, சுற்றுப்புறம், பிராந்தியம் மற்றும் மதசம் என ஒட்டுசமாத்தமாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பலன்கள்: 

❖ 26 உள்ளூர ் மக்களுக்கு மநரடியாகவும், 15 மபருக்கு மலறமுகமாகவும் 

மவலல வாய்ப்பு 

❖ நீரப்்பாசனம் மற்றும் மதாட்டம் மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ரசீாரஜ்் 

ஆகியவற்றிற்கான நீர ் இருப்லப அதிகரிக்க மலழ நீர ் மசகரிப்பு 

கட்டலமப்புகள் 

❖ பள்ளி கட்டிடங்கள், கிராம சாலலகள்/ இலணக்கப்பட்ட சாலலகள், 

மருந்தகம் மற்றும் சுகாதார லமயம், சமூக லமயம், சந்லத இடம் 

மபான்ற சமூக சசாத்துக்கலள (உள்கட்டலமப்பு) உருவாக்குதல், 

❖ சமூக மமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் தற்மபாதுள்ள சமூக வசதிகலள 

வலுப்படுத்துதல் 

❖ சதாழில் பயிற்சி மபான்ற திறன் மமம்பாடு மற்றும் திறன் மமம்பாடு 

❖ விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி மற்றும் சமூக நடவடிக்லககள், சுகாதார 

முகாம்கள், மருத்துவ உதவிகள், விலளயாட்டு மற்றும் கலாசச்ார 

நடவடிக்லககள், மதாட்டம் மபான்றலவ, 

❖ கருங்காலக்குடி கிராமத்தில் கல்வி, சுகாதாரம், மகளிர ் சுயஉதவி 

குழுக்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் உள்கட்டலமப்பு மபான்றவற்றுக்கு 

முக்கியமாக பங்களிப்பு சசய்யும் CSR நடவடிக்லககள் 

மமற்சகாள்ளப்படும். CSR பட்சஜட் லாபதத்ில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

❖ ரூ. CERக்கு 5,00,000 ஒதுக்கப்படும். 

அத்தியாயம் IX 

சுற்றுசச்ூழை் ஜமைோை்ளம திட்டம் 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலள சசயல்படுத்தும் வலகயில் 

ரூ. 1959000 மூலதனச ்சசலவு மற்றும் சதாடர ்சசலவு ரூ. முன்சமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கான தற்மபாலதய சந்லத சூழ்நிலலலய கருத்தில் சகாண்டு. 

1142100 சதாடரச்ச்ியான ஆண்டு / சசலவு என முன்சமாழியப்பட்டது. 

ஆண்டுக்கு 5% பணவீக்கதல்த சரிசசய்த பிறகு, 5 ஆண்டுகளுக்கு 

ஒட்டுசமாத்த EMP சசலவு ரூ. 8269823. 
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அத்தியாயம் X 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் பல்மவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

சதாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு சசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிலனகலளத் தணிக்க சாத்தியமான அலனத்து வழிகலளயும் கருத்தில் 

சகாண்டு, சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திட்டம் (EMP) தயாரிக்கப்பட்டு, 

அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP மாறும், சநகிழ்வானது மற்றும் 

அவ்வப்மபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் 

சதாடரப்ுலடய திட்டத்திற்கு, EMP வழக்கமான மதிப்பாய்வில் இருக்கும். 

திட்டத்திற்கு சபாறுப்பான மூதத் நிரவ்ாகம் EMP மற்றும் அதன் 

சசயலாக்கதல்த மதிப்பாய்வு சசய்து EMP பயனுள்ளதாகவும் 

சபாருதத்மானதாகவும் இருப்பலத உறுதி சசய்யும். இவ்வாறு, EMP இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலனத்து இலக்குகலளயும் நிலறமவற்ற சரியான 

நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் 

மநரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும். 
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