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1.0 திட்டத்லதப்  ற்றிய சுருக்கமொன விவைங்கள்  

 

உலகச் சந்தையில் ஒரு முன்ன ோடி நிறுவ மோ  மீனொட்சி உத்தயொக் (இந்தியொ) 

 ிலைதவட் ைிமிபடட், இளம் தைோழில்முத னவோர்களோ  அகர்வோல் மற்றும் பன்சோல் 

ஆகினயோரோல் நிறுவப்பட்டது. நிறுவ ம் அைன் விைிகதள மோற்றியதமத்துள்ளது 

மற்றும் உள்கட்டதமப்பு மூலப்தபோருட்களின் உற்பத்ைி, சந்தைப்படுத்ைல் மற்றும் 

விநினயோகத்ைின் புைிய சகோப்ைத்ைிற்கு வழிவகுத்ைது. நிறுவ த்ைின் னநோக்கம் ைரமோ  
தபோருட்கதள வழங்குவது மற்றும் ஒவ்தவோரு ையோரிப்பிலும் நம்பகத்ைன்தமதய 

உறுைி தசய்வைற்கோ  அைன் வோக்குறுைியுடன் சிறப்போக தசயல்படுவைோகும். 

 

மீ ோட்சி உத்னயோக் (இந்ைியோ) பிதரனவட் லிமிதடட், டிஎம்டி போர்கள், ஆங்கிள்கள், 

னச ல்கள் னபோன்ற பிரீமியம் கட்டுமோ ம் தைோடர்போ  ையோரிப்புகதள உற்பத்ைி 
தசய்து சந்தைப்படுத்துவைன் மூலம், உள்கட்டதமப்பு னமம்போட்டின் தபருகிவரும் 

னைதவகதள சந்ைிப்பைில் தவற்றி கண்டுள்ளது. 

 

மீ ோட்சி உத்னயோக் (இந்ைியோ) பிதரனவட் லிமிதடட் நிறுவ ம் ைமிழ்நோட்டில் 

கிருஷ்ணகிரி மோவட்டம், னைன்க ிக்னகோட்தட வட்டம், கலுதகோண்டபள்ளி கிரோமத்ைில் 

எஃகு உருட்டோதலதயக் தகோண்டுள்ளது. இந்ை அலகின் ைற்னபோதைய உற்பத்ைித் ைிறன் 

60,000 டிபிஏ டிஎம்டி ரோட்கள் மற்றும் 30,000 டிபிஏ எம். எஸ். பில்தலட்டுகள் ஆகும். 

மீ ோட்சி உத்னயோக் (இந்ைியோ) பிதரனவட் லிமிதடட் நிறுவ ம், டிஎம்டி ரோட்களின் 

உற்பத்ைி ைிறத  1,80,000 டிபிஏவோகவும், எம். எஸ் பில்லட்டுகளின் 1,91,000 

டிபிஏவோகவும் அைிகரிக்க ைிட்டமிட்டுள்ளது. உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள விரிவோக்கத் 

ைிட்டத்ைின் தமோத்ைச் தசலவு ரூ.25 னகோடி எ  மைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

தசப்டம்பர் 14, 2006 னைைியிட்ட சுற்றுச்சூழல் ைோக்க மைிப்படீ்டு அறிக்தகயின்படி, 

இரண்டோம் நிதல உனலோகத் தைோழில்துதறயின் விரிவோக்கம் பசயல் ொடு - 3 (a) - 

"உனலோகவியல் தைோழில்கள் (இரும்பு மற்றும் இரும்பு அல்லோைதவ)" என்பைன் கீழ் 

வருகிறது. இந்ை ைிட்டம் 'வலக B' இன் கீழ் வருகிறது. ஆ ோலும், தபோது நிபந்ைத  

எண் iv (உத்னைசிக்கப்பட்ட ஆதல இருப்பிடத்ைிலிருந்து 5 கி. மீ சுற்றளவு தூரத்ைிற்குள் 

வரும் மோநிலங்களுக்கு இதடனயயோ  எல்தல) தபோருந்துவைோல், இத்ைிட்டம் 'வலக-

A' ைிட்டமோக கருைப்படுகிறது, இைற்கு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கோலநிதல மோற்ற 

அதமச்சகத்ைின் (MoEF&CC) சுற்றுச்சூழல் அனுமைி (EC) னைதவப்படுகிறது. 

 

14.09.2006 ஆம் னைைியிட்ட EIA அறிவிப்புக்கு இணங்க, EIA அறிக்தகதயத் 

ையோரிப்பைற்கோக 2020 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர் 28 – 30 ஆம் னைைிகளில் குறிப்பு 

விைிமுதறகதளத் (TOR) ைீர்மோ ிப்பைற்கோக TOR கூட்டம் நதடதபற்றது. MOEF&CC 

அைன் 22.10.2020 னைைியிட்ட னகோப்பு எண் J-11011/199/2020-IA. II (I) மூலமோக வழங்கிய 

TOR நிபந்ைத களின் அடிப்பதடயில் EIA தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

1.1 ததலவயொன நிைம் 

 

ைற்னபோதுள்ள ஆதலயின் தமோத்ை பரப்பளவு 4.89 தெக்னடர் மற்றும் கட்டப்பட்டுள்ள 

பகுைியின் பரப்பளவு சுமோர் 1.565 தெக்னடர் ஆகும்.  ைற்னபோதுள்ள மற்றும் 



தற்ப ொழுதுள்ள எஃகு உருட்டொலையின் உத்ததச 

விரிவொக்கத்திற்கொன சுற்றுச்சூழல் தொக்க மதிப் ீட்டு. அறிக்லக - 

மீனொட்சி உத்தயொக் (இந்தியொ)  ிலைதவட் ைிமிபடட் 

பசயல்திட்டச் 
சுருக்கம் 

 

 
2 

 
 

 

விரிவோக்கத்ைிற்குப் பிந்தைய நிலப்பயன்போடு விவரங்கள் கீனழ அட்டவலை - 1.1 
இல் தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள விரிவோக்கத் ைிட்டத்ைிற்கு கூடுைல் 

நிலம் எதுவும் னைதவயில்தல.  

 

அட்டவலை - 1.1: திட்ட இடத்தின் நிைப் யன் ொடு விவைங்கள்  

வ. 

எண். 
விவைங்கள் 

விரிவொக்கத்திற்கு முன்பு விரிவொக்கத்திற்குப்  ிறகு 

 ைப் ளவு 

(பெக்தடர்) 

சதவதீம் 

(%) 

 ைப் ளவு 

(பெக்தடர்) 
சதவதீம் (%) 

1 
கட்டப்பட்டுள்ள 

பகுைி 
1.490 30.59 1.565 32.14 

2 உட்புற சோதல 0.500 10.27 0.500 10.27 

3 
பசுதம 
வதளயம் 

1.650 33.88 1.650 33.88 

4 போர்க்கிங் பகுைி 0.012 0.25 0.012 0.25 

5 
ைிறந்ைதவளி 
பகுைி 

0.708 14.54 0.633 13 

6 
ைிடக்கழிவு 

னசமிப்பு பகுைி 
0.510 10.47 0.510 10.47 

 
பமொத்தம் 4.87 100 4.87 100 

 
1.2 ததலவயொன மின்சக்தி 
 

ைமிழ்நோடு மின் உற்பத்ைி மற்றும் பகிர்மோ க் கழகத்ைோல் (TANGEDCO) ைற்னபோதுள்ள 

ஆதலக்கு ஒப்பளிக்கப்பட்ட மின்சோரம் சுமோர் 9900 கினலோவோட் ஆகும். 

உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள விரிவோக்கத்ைிற்குப் பிறகு, இது 13,000 கினலோவோட்டோக 

உயர்த்ைப்பட்டு, ைமிழ்நோடு மின் உற்பத்ைி மற்றும் பகிர்மோ க் கழகத்ைிடமிருந்து 

பிரத்னயக மின்சோர தலன் மூலம் தபறப்படும். இருப்பினும், பவர் கிரிட் 
தசயலிழப்பின் னபோது அவசரகோல மின்சோரத் னைதவதயப் பூர்த்ைி தசய்வைற்கோக 65 

கினலோவோட் ைிறன் தகோண்ட ஒரு டீசல் தெ னரட்டர் தசட் உள்ளது னமலும் கூடுைலோக 
185 கினலோவோட் மற்றும் 320 கினலோவோட் ைிறன் தகோண்ட இரண்டு டீசல் தெ னரட்டர் 

தசட்டுகதள நிறுவ உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

HSD மட்டுனம ஆதலயில் பயன்படுத்ைப்படும் ஒனர எரிதபோருள் ஆகும், இது டீசல் 

தெ னரட்டர் தசட்டுகளுக்கோ து. ைமிழ்நோடு மின் உற்பத்ைி மற்றும் பகிர்மோ க் 

கழகத்ைின் மின்ைதடக்கு ஏற்ப டீசலின் னைதவ மோறுபடும், னமலும் அைன் அைிகபட்சத் 

னைதவ நோதளோன்றுக்கு 40 லிட்டர் என்ற அளவில் இருந்து அைிகரிக்கும். 

 

1.3 ததலவயொன மூைப்ப ொருட்கள்  

 

விரிவோக்கத்ைிற்கு முன்னும் பின்னும் அைன் அளவு உட்பட எம்எஸ் இங்கோட்கள் 
மற்றும் டிஎம்டி ரோட்களின் உற்பத்ைிக்குத் னைதவயோ  மூலப்தபோருட்கள் 

அட்டவலை - 1.2 & அட்டவலை - 1.3 இல் தகோடுக்கப்பட்டுள்ள . 
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மூலப்தபோருட்களின் இருப்புநிதல அட்டவலை - 1.4 மற்றும் அடட்வணை - 1.5 

இல் கோட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவலை – 1.2: எம்எஸ் இங்கொட்களுக்கொன மூைப்ப ொருட்களின் 
ததலவயொன அளவு 

வ. 

எண். 
மூைப்ப ொருட்களின் 
ப யர் 

பகொள்ளளவு (எம்டி ஆண்டு ஒன்றுக்கு) 

தற்ப ொழுது 
விரிவொக்கப் ட 
உள்ள அளவு 

பமொத்தம் 

1 எம்எஸ் ஸ்க்ரோப் 19,800 1,06,200 1,26,000 

2 எம்எஸ் கினரடட் 
ஸ்க்ரோப் 

11,760 38,640 50,400 

3 ஸ்போஞ்ச் அயர்ன் 3,900 27,600 31,500 

4 ஃதபர்னரோ அலோய்ஸ் 300 1,800 2,100 

 பமொத்தம் 35,760 1,74,240 2,10,000 

 
அட்டவலை – 1.3: டிஎம்டி ைொட்களுக்கொன மூைப்ப ொருட்களின் ததலவயொன 

அளவு 

வ. 

எண். 

மூைப்ப ொருட்களின் 
ப யர் 

பகொள்ளளவு (எம்டி ஆண்டு ஒன்றுக்கு) 

தற்ப ொழுது 
விரிவொக்கப் ட 
உள்ள அளவு 

பமொத்தம் 

1 எம்எஸ் இங்கோட்கள் 

(இன்-ெவுஸ்)  
30,000 1,61,000 1,91,000 

2 இங்கோட்கள் (அவுட்-
னசோர்ஸ்) 

33,000 ---- 33,000 

 பமொத்தம் 63,000 1,61,000 2,24,000 

 
அட்டவலை – 1.4: எம்எஸ்  ில்பைட்டுகள் உற் த்திக்கொன மூைப்ப ொருட்கள் 

இருப்புநிலை 

 
மூைப்ப ொருள் உற் த்தி ப ொருள் 

எம்எஸ் 

ஸ்க்ரோப் 
60% 126000 

எம்எஸ் 
பில்தலட்டுகள் 

126000 இல் 
92 %  

115920 

கசடு 126000 இல் 8 % 10080 

கினரடட் 

ஸ்க்ரோப் 
24% 50400 

எம்எஸ் 
பில்தலட்டுகள் 

50400 இல் 96% 48384 

கசடு 50400 இல் 4% 2016 

ஸ்போஞ்ச் 

அயர்ன் 
15% 31500 

எம்எஸ் 
பில்தலட்டுகள் 

31500 இல் 80% 25200 

கசடு 31500 இல் 20% 6300 

ஃதபர்னரோ 

அலோய்ஸ் 
1% 2100 

எம்எஸ் 
பில்தலட்டுகள் 

2100 இல் 71.24 

% 

1496 



தற்ப ொழுதுள்ள எஃகு உருட்டொலையின் உத்ததச 

விரிவொக்கத்திற்கொன சுற்றுச்சூழல் தொக்க மதிப் ீட்டு. அறிக்லக - 

மீனொட்சி உத்தயொக் (இந்தியொ)  ிலைதவட் ைிமிபடட் 

பசயல்திட்டச் 
சுருக்கம் 
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கசடு 2100 இல் 28.76 

% 

604 

 
  பமொத்த எம்எஸ் 

 ில்பைட்டுகள் 
191000 

   பமொத்த கசடு 19000 

பமொத்தம் 100% 210000 பமொத்தம் 100% 210000 

 
அட்டவலை – 1.5: டிஎம்டி ைொட் உற் த்திக்கொன மூைப்ப ொருட்கள் இருப்புநிலை 

 
மூைப்ப ொருள் உற் த்தி ப ொருள் 

எம்எஸ் 

பில்தலட்டுகள் 
191000 

டிஎம்டி போர்கள் 94.24% 180000 

நு ி தவட்டுகள் 2% 3820 

மில் தசைிள்  1% 1910 

தவப்ப இழப்புகள் 1.9% 3629 

குதறபோடுகள் 0.86% 1641 

பமொத்தம் 191000 பமொத்தம் 100% 191000 

  
1.4 ததலவயொன நீர் 

 

உத்னைசிக்கப்பட்ட விரிவோக்கத்ைிற்குப் பிறகு, னைதவயோ  நீர் நோள் ஒன்றுக்கு 

ைற்னபோதுள்ள 20 கினலோ லிட்டரிலிருந்து 125 கினலோ லிட்டரோக அைிகரிக்கப்படும். 

ஆதலக்குத் னைதவயோ  நீர் ைற்னபோதுள்ள ஆழ்துதளக் கிணறு மூலம் பூர்த்ைி 
தசய்யப்படுகிறது. விரிவோக்கத்ைிற்குப் பிறகு, உள்ளூர் ஊரோட்சிகள் மூலம் னைதவயோ  

நீர் தபறப்படும். னைதவயோ  நீர் குறித்ை விவரங்கள் கீனழ அட்டவலை - 1.6 இல் 

தகோடுக்கப்பட்டுள்ள .  வளோகத்ைிற்குள் னைதவப்படும் நீர் குறித்ை விவரங்கள் 

அட்டவலை 1.7 இல் தகோடுக்கப்பட்டுள்ள . 

 

அட்டவலை - 1.6: ததலவயொன நீர் 

 

விவைங்கள் 

தற்ப ொழுது 

நொள் ஒன்றுக்கு 
கிதைொ ைிட்டர் 

விரிவொக்கப் ட 
உள்ள அளவு 

நொள் ஒன்றுக்கு 
கிதைொ ைிட்டர் 

விரிவொக்கத்திற்குப் 

 ின் 
 நொள் ஒன்றுக்கு 

கிதைொ ைிட்டர் 

தசயல்முதற-தூண்டல் 

உதலயில் பில்தலட் கூலிங் 7 43 50 

உருட்டோதலயில் 
அதணக்கும் தசயல்முதற 

8 52 60 

ஸ்க்ரப்பர் 1 5 6 

ஆதல  
வளோகத்ைிற்குள் 3 6 9 

பமொத்தத் ததலவயொன நீர் 

(ஒரு முலற 
 யன் ொட்டுக்கு) 

20 105 125 



தற்ப ொழுதுள்ள எஃகு உருட்டொலையின் உத்ததச 

விரிவொக்கத்திற்கொன சுற்றுச்சூழல் தொக்க மதிப் ீட்டு. அறிக்லக - 

மீனொட்சி உத்தயொக் (இந்தியொ)  ிலைதவட் ைிமிபடட் 

பசயல்திட்டச் 
சுருக்கம் 
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1.5 ததலவயொன பதொழிைொளர்கள் 

 

ைற்னபோது இந்ை ஆதலயில் தைோழிலோளர்களின் னைதவ சுமோர் 75 ஆகும். 

உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள உற்பத்ைி விரிவோக்கத்ைிற்குப் பிறகு இது 200 நபர்களோக 
அைிகரிக்கப்படும். இந்ை உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள விரிவோக்கம் சுமோர் 125 நபர்களுக்கு 

னநரடி னவதலவோய்ப்தபயும், சுமோர் 231 நபர்களுக்கு மதறமுக னவதலவோய்ப்தபயும் 

வழங்கும். இந்ை கூடுைலோகத் னைதவப்படும் ததாழிலாளரக்ள் தபரும்போலும் 10 - 

15 கி. மீ சுற்றளவில் உள்ள பகுைிகளில் இருந்து பணியமர்த்ைப்படுகிறோர்கள். 

 

2.0      சுற்றுச்சூழல் அலமப்பு விவைங்கள் 

 

2.1 ஆலை இருப் ிடம் மற்றும் விவைங்கள் 

ஆதல அதமந்துள்ள இடம் சமதவளியோகும் மற்றும் அந்ை பகுைியில் நீனரோதடகள் 

எதுவுமில்தல. உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள ஆதல இருப்பிடத்ைின் சுற்றுச்சூழல் அதமப்பு 

அட்டவலை – 2.1 இல் தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள ஆதல 

இருப்பிடத்ைிலிருந்து 10 கி. மீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப்பகுைியின்  டம் - 2.1 இல் 

கோட்டப்பட்டுள்ளது.  

 

அட்டவலை – 2.1: 10 கி. மீ சுற்றளவில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் அலமப்பு 

 

வ. 
எண். 

அளவடீுகள் விவைங்கள் 

1 அட்சனரதக 12°38'53.21"N- 12°38'45.66"N 

2 ைீர்க்கனரதக 77°45'8.19"E- 77°45'16.64"E 

3 உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள 

ஆதல இருப்பிடத்ைின் 
தைோடர்பு புள்ளிகள் 

12°38'49.33"N, 77°45'10.13"E 

4 சரோசரி கடல் 
மட்டத்ைிற்கு னமல் 

950-956 மீ 

5 நில பயன்போட்டு 
வதகப்போடு  

தைோழிற்சோதல நில வதகப்போடு 

6 அருகிலுள்ள 

தநடுஞ்சோதல 

னை. தந 948 ஏ- ஓசூர் - ைளி சோதல - 1.09 கி.மீ. 

மோ. தந17 A- ஓசூர் - னைன்க ிக்னகோட்தட சோதல 

- 3.34 கி. மீ, கிழக்கு தைன்கிழக்கு 

7 அருகிலுள்ள இரயில் 
நிதலயம் 

ஓசூர் ரயில் நிதலயம்- 10.87 கி.மீ., வடகிழக்கு 

8 அருகிலுள்ள விமோ  
நிதலயம் 

தகம்னபகவுடோ சர்வனைச விமோ  நிதலயம், 

தபங்களூரு - 61.20 கிமீ, வடக்கு 
9 அருகிலுள்ள மழுகுண்டப்பள்ளி- 1.19 கி.மீ., னமற்கு வடனமற்கு 



தற்ப ொழுதுள்ள எஃகு உருட்டொலையின் உத்ததச 

விரிவொக்கத்திற்கொன சுற்றுச்சூழல் தொக்க மதிப் ீட்டு. அறிக்லக - 

மீனொட்சி உத்தயொக் (இந்தியொ)  ிலைதவட் ைிமிபடட் 

பசயல்திட்டச் 
சுருக்கம் 
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வ. 
எண். 

அளவடீுகள் விவைங்கள் 

குடியிருப்பு 

10 அருகில் உள்ள 

நகரப்பகுைி 
ஓசூர்- 11 கி.மீ., வடகிழக்கு 

11 அருகிலுள்ள 

துதறமுகம் 

தசன்த  துதறமுகம்- 279 கி.மீ., கிழக்கு 
வடகிழக்கு 

12 போதுகோக்கப்பட்ட 
வ ப்பகுைிகள் 

ைோலி கோப்புக்கோடு - 14.54 கிமீ, னமற்கு 
தைன்னமற்கு 

சோ மோவு கோப்புக்கோடு- 15.83 கி.மீ., கிழக்கு 
னைன்க ினகோட்தட கோப்புக்கோடு- 17.20 கி.மீ., 

தைற்கு தைன்கிழக்கு 
னபரண்டப்பள்ளி கோப்புக்கோடு- 17.92 கி.மீ., கிழக்கு 
வடகிழக்கு 
ெூவ்லகிரி கோப்புக்கோடு- 21.56 கி.மீ., தைற்கு 
தைன்னமற்கு 
உலிபண்டு கோப்புக்கோடு- 22.75 கிமீ, தைற்கு 

தைன்னமற்கு 

ரோகிெள்ளி மோநில கோடு- 23.03 கிமீ, வடனமற்கு 
கோனவரி வடக்கு வ விலங்கு சரணோலயம்- 

23.89 கி.மீ., தைன்னமற்கு 
பன் ர்கட்டோ னைசிய பூங்கோ- 25 கிமீ, வடனமற்கு 
குல்லட்டி கோப்புக்கோடு- 30.03 கி.மீ., தைற்கு 
தைன்கிழக்கு 
மஞ்சி கோப்புக்கோடு- 30.63 கி.மீ., தைற்கு 

13 அருகிலுள்ள 
நீர்நிதலகள் 

உலிவரீ ெள்ளி தகனர- 0.84 கிமீ, வடனமற்கு 
மதுக்கூர் தகனர- 1.31 கி.மீ., தைற்கு 
கபோங்கோ குளம்- 1.33 கி.மீ., தைற்கு 

தப ெ கல்லி னகனர- 2.11 கி.மீ., தைற்கு 
தைன்னமற்கு 
வோச தகனர - 2.81 கிமீ, கிழக்கு 
நோகண்டெள்ளி ஏரி- 3.56 கிமீ, வடகிழக்கு 
நோகண்டெள்ளி ஏரி- 3.58 கிமீ, வடகிழக்கு 

தகம்பட்டி ஏரி- 4.85 கிமீ, வடனமற்கு 
முத்ைகட்டி ஏரி- 6.67 கி.மீ., வடக்கு வடனமற்கு 

தைோட்டோ உப்பனுோர் ஏரி- 9.10 கிமீ, னமற்கு 



தற்ப ொழுதுள்ள எஃகு உருட்டொலையின் உத்ததச 

விரிவொக்கத்திற்கொன சுற்றுச்சூழல் தொக்க மதிப் ீட்டு. அறிக்லக - 

மீனொட்சி உத்தயொக் (இந்தியொ)  ிலைதவட் ைிமிபடட் 

பசயல்திட்டச் 
சுருக்கம் 
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வ. 
எண். 

அளவடீுகள் விவைங்கள் 

தைன்னமற்கு 
தகோத்ைதகோண்டபள்ளி ஏரி- 9.31 கி.மீ., வடக்கு 
வடகிழக்கு 

தகலமங்கலம் ஏரி- 12.14 கி.மீ., கிழக்கு 
தைன்கிழக்கு 
ைோலி ஏரி- 12.17 கி.மீ., தைன்னமற்கு 
வண்ணம்மோ ஏரி- 12.48 கி.மீ., தைற்கு 
தைன்னமற்கு 

14 சூழலியல் உணர்ைிறன்  கோனவரி வடக்கு வ விலங்கு சரணோலயம்- 

23.89 கி.மீ., தைன்னமற்கு 
பன் ர்கட்டோ னைசிய பூங்கோ- 25 கிமீ, வடனமற்கு 

15 இரோணுவத் 
ைளவோடங்கள் நிறுவல்  

10 கிமீ சுற்றியுள்ள பகுைியில் எதுவுமில்தல 

16 வரலோற்று 

முக்கியத்துவம் தபற்ற 
இடங்கள் 

10 கிமீ சுற்றியுள்ள பகுைியில் எதுவுமில்தல 

17 சமூகப் தபோருளோைோரக் 

கோரணிகள் 

மறுகுடினயற்றம் மற்றும் மறுவோழ்வு 

பிரச்சித கள் எதவயும் இங்கு இல்தல 



தற்ப ொழுதுள்ள எஃகு உருட்டொலையின் உத்ததச 

விரிவொக்கத்திற்கொன சுற்றுச்சூழல் தொக்க மதிப் ீட்டு. அறிக்லக - 

மீனொட்சி உத்தயொக் (இந்தியொ)  ிலைதவட் ைிமிபடட் 

பசயல்திட்டச் 
சுருக்கம் 
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  டம்-2.1: ஆய்வுப் குதி வலை டம்– 10-கிமீ சுற்றளவு 
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2.2 சுற்றுச்சூழைின் தற்த ொலதய நிலைக் கண்கொைிப்பு 

 

ெ வரி 2021 முைல் மோர்ச் 2021 வதர பருவமதழக்குப் பிந்தைய பருவத்தை 

உள்ளடக்கிய பல்னவறு சுற்றுச்சூழல் கோரணிகளின் நிதலயக் கண்டறிய ஆய்வுகள் 

னமற்தகோள்ளப்பட்ட . இந்ை ஆய்வின் விவரங்கள் பின்வருமோறு: 

 

2.2.1 வோ ிதல ஆய்வு 

 

ஆய்வுக் கோலத்ைில் கவ ிக்கப்பட்ட தபரும்போலோ  கோற்றின் ைிதச கிழக்கு, அைத த் 

தைோடர்ந்து கிழக்கு தைன்கிழக்கு ஆகும். அதமைியோ  நிதலதமகள் தமோத்ை னநரத்ைில் 

8.78% ஆகும். ஆய்வுக் கோலத்ைில் அந்ை இடத்ைில் பைிவுதசய்யப்பட்ட சரோசரி அைிகபட்ச 

மற்றும் குதறந்ைபட்ச தவப்பநிதல 34oC மற்றும் 14oC ஆகும். ஆய்வுக் கோலத்ைில் 

அைிகபட்சம் மற்றும் குதறந்ைபட்ச கோற்றின் ஈரப்பைம் முதறனய 100% மற்றும் 14% ஆக 

கோணப்பட்டது. 

 

2.2.2 சுற்றுப்புறக் கோற்றின் ைரம் 

 

சுற்றுப்புற கோற்று ைர கண்கோணிப்பு (AAQM) நிதலயங்கள் எட்டு இடங்களில் 

அதமக்கப்பட்ட . மத்ைிய மோசு கட்டுப்போட்டு வோரியம் (CPCB), ஐஎஸ்: 5184 மற்றும் 

அதமரிக்க தபோது சுகோைோர சங்கம் (APHA) ஆகியவற்றோல் குறிப்பிடப்பட்ட நிதலயோ  

முதறகளின்படி கோற்று மோைிரிகள் பகுப்போய்வு தசய்யப்பட்ட . 

உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள ஆதல இருப்பிடத்ைில் PM10க்கோ  அைிகபட்ச மைிப்பு 76-µg/m3 

ஆகவும், PM10 க்கோ  குதறந்ைபட்ச மைிப்பு தகோடிெள்ளி, வத்ரபோதளயம் மற்றும் 

சரக ெள்ளியில் 41-µg/m3 ஆகவும் கோணப்பட்டது. உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள ஆதல 

இருப்பிடத்ைில் PM2.5 க்கோ  அைிகபட்ச மைிப்பு 36-µg/m3 ஆகவும், PM2.5 க்கோ  

குதறந்ைபட்ச மைிப்பு நோதகோண்டப்பள்ளியில் 18-µg/m3 ஆகவும் கோணப்பட்டது. 

உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள ஆதல இருப்பிடத்ைில் SO2 க்கோ  அைிகபட்ச மைிப்பு 18.9-µg/m3 

ஆகவும், SO2 க்கோ  குதறந்ைபட்ச மைிப்பு நோதகோண்டப்பள்ளியில் 5.6-µg/m3 ஆகவும் 
கோணப்பட்டது. NO2 இன் அைிகபட்ச மைிப்பு மூதூரில் 21.4-µg/m3 ஆகவும், NO2 இன் 

குதறந்ைபட்ச மைிப்பு நோதகோண்டப்பள்ளியில் 13.5-µg/m3 ஆகவும் கோணப்பட்டது. 

உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள ஆதல இருப்பிடத்ைில் CO இன் அைிகபட்ச மைிப்பு 0.55-µg/m3 

ஆகவும், CO இன் குதறந்ைபட்ச மைிப்பு வத்ரபோதளயம் மற்றும் நோதகோண்டப்பள்ளியில் 

0.17-µg/m3 ஆகவும் கோணப்பட்டது. PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் தசறிவுகள் 

கிரோமப்புற/குடியிருப்பு மண்டலங்களுக்கு மத்ைிய மோசுக் கட்டுப்போட்டு வோரியம் (CPCB) 

பரிந்துதரந்ை அளவுகளுக்குள் கோணப்படுகின்ற . 

 

2.2.3 நீரின் ைரம் 

 

10 கி.மீ சுற்றளவில் 8 இடங்களில் நிலத்ைடி நீரின் ைர கண்கோணிப்பு 

னமற்தகோள்ளப்பட்டு, இயற்பியல் னவைியியல், க  உனலோகங்கள் மற்றும் 
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நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்கள் குறித்து ஆய்வு தசய்யப்பட்டது. ஐ.எஸ். 10500 குடிநீர் 

ைரத்ைின் கீழ் அனுமைிக்கப்பட்ட ைரநிதலகளுக்கு தநருக்கமோக இந்ை தபரும்போலோ  
அளவுருக்கள் இருப்பைோல், தபோதுவோக ைண்ணரீ் குடிப்பைற்கு ஏற்றைோக இல்தல. 

ஆய்வுப் பகுைியில் நிலத்ைடி நீரின் pH மைிப்பு 7.28 முைல் 7.51 வதர என்ற அளவில் 

உள்ளது மற்றும் கடத்துத்ைிறன் 707 முைல் 1855 μS/cm வதர என்ற அளவில் 
உள்ளது. டிடிஎஸ் மைிப்புகள் 428 முைல் 1084 mg/L வதர என்ற அளவில் இருப்பது 

கண்டறியப்பட்டது. தமோத்ை கடி த்ைன்தம 242 - 560 mg/L என்ற அளவில் உள்ளது. 

குனளோதரடு மைிப்புகள் 91 மி.கி/லி முைல் 306 மி.கி/எல் வதர என்ற அளவில் 

இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. ைோமிரம், ஈயம், கோட்மியம், குனரோமியம், ஆர்ச ிக், 

தசலி ியம் மற்றும் தமர்குரி னபோன்ற உனலோகங்கள் நிலத்ைடி நீர் மோைிரிகளில் 

கண்டறியக்கூடிய வரம்பிற்குக் கீழ்  இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. ஐஎஸ் 10500 

குடிநீர் ைரங்களின்படி ஆய்வுப் பகுைியின் னமற்பரப்பு நீரின் ைரம் 

ஏற்றுக்தகோள்ளக்கூடிய வரம்புகதளப் பூர்த்ைி தசய்கிறது. 

 

2.2.4 மண்ணின் ைரம் 

 

உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள ஆதல இருப்பிடத்ைிலிருந்து 10 கி.மீ சுற்றளவில் உள்ள எட்டு 

இடங்களில் மண் மோைிரி எடுப்பைற்கோக னைர்ந்தைடுக்கப்பட்ட . ஒவ்தவோரு இடத்ைிலும் 

30 தச.மீ. , 60 தச.மீ. மற்றும் 90 தச.மீ. என்ற மூன்று தவவ்னவறு ஆழங்களிலிருந்து மண் 

மோைிரிகள் னசகரிக்கப்பட்டு ஒனர மோைிரியோக மோற்றப்பட்ட . ஒனர மோைிரியோ  

மோைிரிகள் இயற்பியல் மற்றும் னவைியியல் பண்புகளுக்கோக பகுப்போய்வு 

தசய்யப்பட்ட . 

 

ஆய்வுப் பகுைியில் உள்ள மண்ணின் ைன்தம தபரும்போலும் 'களிமண்ணோக' 

இருப்பதை கவ ிக்க முடிந்ைது. மண்ணின் கோரத்ைன்தம (pH) 6.58 முைல் 7.61 வதர 

என்ற அளவில் இருந்ைது கண்டறியப்பட்டது. மின்கடத்துத்ைிறன் 0.071 முைல் 0.171 

mS/cm . என்ற அளவில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. மண்ணின் கரிம உள்ளடக்கம் 0.84 

முைல் 1.52% வதர என்ற அளவில் இருந்ைது, இது மண்ணில் னபோதுமோ  கரிம 

உள்ளடக்கம் இருப்பதைக் குறிக்கிறது. தநட்ரென் மைிப்புகள் 134  முைல் 255 kg/ha 

என்ற அளவில் இருந்ை . இது மண்ணில் னபோதுமோ  அளவு தநட்ரென் இருப்பதைக் 

குறிக்கிறது. போஸ்பரஸ் மைிப்புகள் 19.7 முைல் 45.7 kg/ha என்ற அளவில் இருந்ை , இது 

மண்ணில் 'குதறவோ ' முைல் 'நடுத்ைர' அளவு போஸ்பரஸ் இருப்பதைக் குறிக்கிறது. 

தபோட்டோசியம் மைிப்புகள் 214 முைல் 370 kg/ha என்ற அளவில் இருந்ை , இது 

இப்பகுைியில் உள்ள மண்ணில் 'மிைமோ ' முைல் 'அைிக' அளவு தபோட்டோசியம் 

இருப்பதைக் குறிக்கிறது. 
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2.2.5 சுற்றுப்புற ஒலி அளவுகள் 

 

ஆய்வுப் பகுைியில் பத்து இடங்களில் சுற்றுப்புற ஒலி அளதவத் ைீர்மோ ிப்பைற்கோக 

ஒலி கண்கோணிப்பு னமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளது. தைோழில்துதற மண்டலத்ைில் பகல் னநர 

ஒலி அளவோ து 68.8 dB (A) என்ற அளவில் இருந்ைது, இது 75 dB (A) என்ற 

அனுமைிக்கப்பட்ட அளவுக்கு மிகோமல் உள்ளது. அத த்து கிரோமப்புற மற்றும் 

குடியிருப்பு மண்டலங்களிலும் பகல் னநர ஒலி அளவோ து 51.7 முைல் 54.2 dB(A) என்ற 
அளவில் இருந்ைது, இது 55 dB (A) என்ற அனுமைிக்கப்பட்ட அளவுக்கு மிகோமல் உள்ளது. 

 

தைோழில்துதற மண்டலத்ைில் இரவு னநர ஒலி அளவோ து 70 dB (A) என்ற 

அனுமைிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் இருந்ைது, இது உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள ஆதல 
இருப்பிடத்ைில் 59.7 dB (A) ஆக இருந்ைது. குடியிருப்பு இடங்களில் இரவு னநர ஒலி 
அளவோ து 43 முைல் 44.4 dB (A) என்ற அளவில் இருந்ைது இது 45 dB (A) என்ற 

அனுமைிக்கப்பட்ட அளவுக்கு மிகோமல் உள்ளது. 

 

2.2.6 ைோவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் 

 

ைோலி கோப்புக்கோடு 14.54 கி.மீ., உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள ஆதல இருப்பிடத்ைில் இருந்து 

னமற்கு தைன்னமற்கு ைிதசயில் அதமந்துள்ளது, சோ மோவு கோப்புக்கோடு 15.83 கி.மீ., 

உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள ஆதல இருப்பிடத்ைில் இருந்து கிழக்கு ைிதசயில் 

அதமந்துள்ளது, னைன்க ினகோட்தட கோப்புக்கோடு 17.20 கி.மீ., உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள 

ஆதல இருப்பிடத்ைில் இருந்து தைற்கு தைன்கிழக்கு ைிதசயிலும், னபரண்டப்பள்ளி 
கோப்புக்கோடு 17.20 கி.மீ., உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள ஆதல இருப்பிடத்ைில் இருந்து தைற்கு 

தைன்கிழக்கு ைிதசயிலும் அதமந்துள்ளது. வ விலங்கு சரணோலயங்கள் அல்லது 

னைசிய பூங்கோக்கள் அல்லது உயிர்க்னகோளம் அல்லது ெோட்ஸ்போட்கள் 

உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள ஆதல இருப்பிடத்ைில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் 

அதமந்துள்ள . 

 
ஆய்வுக் கோலத்ைில் நடத்ைப்பட்ட கள ஆய்வில் தமோத்ைம் 242 இ ங்கள் பைிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ள , அவற்றில் அைிகபட்சமோக 114 இ ங்கள் மரங்கள் எ  
கண்டறியப்பட்டுள்ள  மற்றும் 64 வதகயோ  மூலிதககள், 38 வதகயோ  புைர்கள் 

மற்றும் 26 வதகயோ  தகோடி வதககள் எ  கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

 

போலூட்டிகள், பறதவகள், ஊர்வ , நீர்நில வோழ்வ  மற்றும் பட்டோம்பூச்சிக 
வதககதளச் சோர்ந்ை சுமோர் 104 வதகயோ  விலங்கி  இ ங்கள் ஆய்வுப் பகுைியில் 
இருப்பைோக பைிவு தசய்யப்பட்டுள்ள /அறிக்தகயிடப்பட்டுள்ள . கண்டறியப்பட்ட 
விலங்கி ங்களில் 4 இ ங்கள் அட்டவதண-II ஐயும், 46 இ ங்கள் அட்டவதண-IV ஐயும் 

மற்றும் 3 இ ங்கள் அட்டவதண-V ஐயும் சோர்ந்ைதவயோகும். 
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3.0 எதிர் ொர்க்கப் டும் சுற்றுச்சூழல் தொக்கங்கள் மற்றும் குலறப்பு 
நடவடிக்லககள்  

 

எைிர்போர்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் ைோக்கங்கள் மற்றும் குதறப்பு நடவடிக்தககள் 

அட்டவலை-5 இல் தகோடுக்கப்பட்டுள்ள  

 

அட்டவலை – 5: எதிர் ொர்க்கப் டும் சுற்றுச்சூழல் தொக்கங்கள் மற்றும் குலறப்பு 

நடவடிக்லககள் 

வலக சொத்தியமொ
ன 

எதிர்மலற 

தொக்கங்கள் 

சொத்தியமொ
ன ஆதொைம் 

குலறப்பு 

நடவடிக்லககள் 

குறிப்புகள் 

கட்டுமொனத்தின் தொக்கம் 

நீரின் ைரம் அைிக 

மதழப்தபோ
ழிவின் 

னபோது மண் 
கதரந்து 

ஓடுவைோல் 

கோரணமோக 

ஆங்கோங்னக 
ைிடப்தபோரு
ட்களின் 

அைிகரிப்பு 

கட்டுமோ  

ைளத்ைில் 

இறுகோை 
ைளர் மண் 

மதழக்கோலத்ைில், 

கட்டுமோ  ைளத்ைில் 

இருந்து தவளினயறும் 

நீர், ஆங்கோங்னக 
ைங்கியிருக்கும் 
ைிடப்தபோருட்கதள 
னசமிப்பைற்கோக ஒரு 

ைற்கோலிக 

வண்டல்படிவ 

தைோட்டிக்கு 

அனுப்பப்படும். 

--- 

கோற்றின் 
ைரம் 

தூசி மற்றும் 

NO2 தசறிவு 

அைிகரிப்பு 

சமன்படுத்து
ம் 

நடவடிக்தக 

மற்றும் 

வோக  

இயக்கங்கள் 

கட்டுமோ ப் பகுைி 
மற்றும் 

சீரதமக்கப்படோை 

சோதலகளில் ைண்ணரீ் 

தைளித்ைல். 

வோக ங்கதள 

முதறயோக 

பரோமரிக்கும் பணி 
னமற்தகோள்ளப்படும். 

பிரைோ  

அணுகுசோதல 

ைோர்ச் 

சோதலயோக 

இருப்பைோல், 

போைிப்பு 

குதறவோக 

இருக்கும். 

ஒலி ஒலி அளவு 

அைிகரிப்பு 

கட்டுமோ  

உபகரணங்க
ள் 

ஒலி அளதவ 85-dB (A) 

க்குள் தவத்ைிருக்க 

உபகரணங்கள் நல்ல 

நிதலயில் 

பரோமரிக்கப்படும். 

தைோழிலோளர்க
ளுக்கு 

னைதவயோ  

போதுகோப்பு 

உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படும். 

எ.கோ. இயர் 
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வலக சொத்தியமொ
ன 

எதிர்மலற 

தொக்கங்கள் 

சொத்தியமொ
ன ஆதொைம் 

குலறப்பு 

நடவடிக்லககள் 

குறிப்புகள் 

பிளக் 

நிலச் 

சூழலியல் 

ைோவர 

வளர்ச்சியி
ன் 

மந்ைநிதல 

கட்டுமோ த்
ைிலிருந்து 

தூசி 
தவளினயறு
ைல் 

நில 

அழகுனவதல மற்றும் 

விரிவோ  

னவளோண்தம தசய்யப்
படும். 

உள்ளூர் 

வ த்துதறயு
டன் 

கலந்ைோனலோசி
த்து 

னவளோண்தம 

தசய்யப்படும். 

 
பசயல் ொட்டு தொக்கம் 
 

கோற்று 
ைரம் 

சுற்றுப்புறக் 

கோற்றில் PM, 

SO2 மற்றும் 

NO2 

அளவுகள்அ
ைிகரிப்பு. 

புதகப்னபோக்
கி 
உமிழ்வுகள் 

மற்றும் 

மூலப்தபோ
ருள் 

தகயோளுை
ல் 

தூண்டல் உதலயில் 

தூசி / ைீப்தபோறி 
னசகரிப்பு அதமப்பு 

அடிப்பதடயில் போைி 
மூடிய நகரும் வதக 
தூசி னசகரிப்பு ெூட், 

ஏர் டக்ட், னகஸ் டு ஏர் 
ெடீ் எக்ஸ்னசஞ்சர், 

தடல்யூஷன் ஏர் 

மிக்ஸ் வோல்வு, னபக் 
ஃபில்ட்னரஷன் யூ ிட், 

அளவு உறிஞ்சுைதல 

உருவோக்குவைற்கோ  

ஐடி (தூண்டப்பட்ட 

வதரவு) விசிறி, ஒரு 

புதகனபோக்கி மற்றும் 

ஓட்டம் மற்றும் 

அழுத்ைம்/தவப்பநிதல 

கட்டுப்போட்டிற்கோ  

னடம்பர்கள் 

ஆகியவற்தறக் 

தகோண்டுள்ள . வோயு 

மோசுபடுத்ைிகதள 

முதறயோகப் 

பிரிப்பைற்கு மத்ைிய 

மோசுக்கட்டுப்போட்டு 

இைன் 

விதளவோக 

வரும் 

கோற்றின் ைரம் 

நிர்ணயிக்கப்ப
ட்ட 

ைரநிதலகதள 

உறுைிப்படுத்து
ம். 

 

உத்னைசிக்கப்ப
ட்டுள்ள 
உதலகள் 

புதகப்னபோக்கி
யில் இருந்து 

துகள் உமிழ்வு 

150 mg/Nm3 க்கு 

கீனழ 

பரோமரிக்கப்படு
ம். 
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வலக சொத்தியமொ
ன 

எதிர்மலற 

தொக்கங்கள் 

சொத்தியமொ
ன ஆதொைம் 

குலறப்பு 

நடவடிக்லககள் 

குறிப்புகள் 

வோரியத்ைின் 

வழிகோட்டுைல்களின்ப
டி வோயு 

மோசுபடுத்ைிகளின் 

சரியோ  பரவலுக்கு, 

னபோதுமோ  

புதகப்னபோக்கி உயரம் 

வழங்கப்படும். தூசி 
உமிழ்தவக் 

குதறப்பைற்கோக 

ஆதலப் பகுைியில் 

னமோட்டோர் வோக  
சோதலகள் கருப்பு 

நிறத்ைில் இருக்கும். 

ைோவரப் பகுைிதயச் 
சுற்றிலும் 

னைோட்டனவதலத் 
ைிட்டங்கள் 

னமற்தகோள்ளப்படும். 

மூலப்தபோருள் 

தகயோளும் பகுைியில் 

தூசிதய குதறக்கும் 

நடவடிக்தககள் 

தசயல்படுத்ைப்படும். 

ஒலி ஆதலப் 

பகுைியில் 

இதரச்சல் 

அளவு 

அைிகரிப்பு. 

முக்கிய 

ஆதல 

மற்றும் 

துதண 

ஆதலகளி
ல் 
உபகரணங்க
ள் 

ஒழுங்குமுதற 

ஆதணயங்கள் 
அனுமைிக்கும் ஒலி 
அளவுகளுக்கு இணங்க 

உபகரணங்கள் 

வடிவதமக்கப்படும். 

ஆரம்பத்ைினலனய 
கட்டுப்படுத்ை ஒலி 
உதறதய வழங்குைல். 

பசுதம வதளயம் 
மற்றும் னைோட்டம் 

அதமப்பது முைலிய  
ஒலி அளதவக் 

அைிக ஒலி 
அளவு உள்ள 

பகுைிகளில் 

பணிபுரியும் 

ஊழியர்களுக்
கு போதுகோப்பு 

சோை மோக 

இயர் 
பிளக்குகள் 
வழங்கப்படும். 
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வலக சொத்தியமொ
ன 

எதிர்மலற 

தொக்கங்கள் 

சொத்தியமொ
ன ஆதொைம் 

குலறப்பு 

நடவடிக்லககள் 

குறிப்புகள் 

குதறக்க னமலும் 

உைவும். 

நீரின் ைரம் னமற்பரப்பு 

நீரின் ைரம் 

குதறைல். 

வளோக 
உபனயோகத்
ைிலிருந்து 

தவளிவரும் 
கழிவு. 

கழிவுநீதர 
சுத்ைிகரிப்பைற்கு 
னபோதுமோ  
தகோள்ளளவு தகோண்ட 
கழிவுநீர் சுத்ைிகரிப்பு 

நிதலயம் ஏற்கனவே 

அதமக்கப்பட்டுள்ளது. 

சுத்ைிகரிக்கப்ப
ட்ட முழு 

கழிவுநீரும் 

பசுதம 
வதளயத்ைில் 
மீண்டும் 

பயன்படுத்ைப்ப
டும். 

ைிடக்கழிவு
கள் 

சுட்டமண், 

உதல 

கசடுகள் 

மற்றும் 

வடிகட்டியி
லுள்ள தூசி 

நோக்அவுட் 

பிரிவில் 

இருந்து, 

உதலகள் 

மற்றும் 

ஏபிசி 
நடவடிக்
தககள் 

உதல கசடுகள் தூசி 
னசகரிப்போ ிலிருந்து 

எடுக்கப்பட்ட 
தூசியுடன் சிதமண்ட் 

தசங்கல் உற்பத்ைி 
தைோழிற்சோதலகளில் 

பயன்படுத்ைப்படும். 

ைிடக்கழிவுக
தள 

முடிந்ைவதர 

பயன்படுத்ை 

முயற்சிகள் 

னமற்தகோள்ளப்
படும். 

சூழலியல் 
a. நிலம் ைோவர 

வதககள் 

மீைோ  

ைோக்கம் 

புதகப்னபோக்
கியிலிருந்து 
உமிழ்வுகள் 

உமிழ்வு 

கட்டுப்படுத்ைப்பட்டு, 

தபோருத்ைமோ  

வடிவதமப்பின் மூலம் 

பரப்பப்படும். 

சுற்றுப்புறக் 

கோற்றின் ைரம் 

வரம்புக்குள் 

இருக்கும் 

என்பைோல், 

ைோவரங்களுக்
கு போைிப்பு 
எதுவும் 

ஏற்படோது 

என்று 

எைிர்போர்க்கப்ப
டுகிறது. 

b. நீர்வோழ் 

இ ங்கள் 
நீர்நிதலகளி
ல் வோழும் 

நீர்வோழ் 

உயிரி ங்க
ள் மீைோ  

வளோகக் 
கழிவுகள் 

வளோகக் 
கழிவுநீருக்குப் 

னபோதுமோ  சுத்ைிகரிப்பு 

வசைிகள் (STP) 

வழங்கப்படும். 

கழிவுநீர் 

முதறயோக 

சுத்ைிகரிக்கப்ப
டும் என்பைோல் 

நீர்வோழ் 
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வலக சொத்தியமொ
ன 

எதிர்மலற 

தொக்கங்கள் 

சொத்தியமொ
ன ஆதொைம் 

குலறப்பு 

நடவடிக்லககள் 

குறிப்புகள் 

ைோக்கம் உயிரி ங்களி
ல் 

குறிப்பிடத்ைக்
க ைோக்கம் 

எதுவும் 

ஏற்படோது 

என்று 

எைிர்போர்க்கப்ப
டுகிறது. 

மக்கள்தைோ
தகயியல் 

மற்றும் 

சமூக-

தபோருளோ
ைோரம் 

வடீு, நீர் 

ஆைோரங்கள் 

மற்றும் 

சுகோைோரம், 

மருத்துவம் 

மற்றும் 

உள்கட்ட
தமப்பு 

வசைிகள் 

னபோன்ற 

ைற்னபோதுள்
ள 

வசைிகளில் 
அழுத்ைம் 

உத்னைச 

விரிவோக்க 

ஊழியர்கள் 

மற்றும் 

ஒப்பந்ை 

ஊழியர்களி
ன் / 

தைோழிலோள
ர்களின் 

வருதக. 

தபரும்போலோ  

தைோழிலோளர் 

னைதவகள் உள்ளூர் 

மக்களோல் பூர்த்ைி 
தசய்யப்படும். 

குறிப்பிடத்ைக்க 

ைோக்கம் எதுவும் 

எைிர்போர்க்கப்படவில்
தல 

இப்பகுைியின் 

ஒட்டுதமோத்ை 

சமூக-

தபோருளோைோர 

நிதல 

னமம்படும் 

என்று 

எைிர்போர்க்கப்ப
டுகிறது. 

 
 

4.0 சுற்றுச்சூழல் கண்கொைிப்பு திட்டம் 

 

சுற்றுவட்டோரப் பகுைியில் மோசு அளதவ மைிப்பிடுவைற்கோக மீ ோட்சி உத்னயோக் 

இந்ைியோ பிதரனவட் லிமிதடட் நிறுவ ம் சுற்றுச்சூழல் கண்கோணிப்தப வழக்கமோ  

அடிப்பதடயில் நடத்தும்.  ஒரு விரிவோ  கண்கோணிப்புத் ைிட்டம் அட்டவலை - 6 இல் 

பரிந்துதரக்கப்படுகிறது. 
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அட்டவலை – 6: சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களுக்கொன கண்கொைிப்பு அட்டவலை 

 

வ. 

எண்
. 

கூறு அளவுருக்கள் இருப் ிட
ங்களின் 

எண்ைிக்
லக 

எண்ைிக்லக / 

கொை அளவு 

1 சுற்றுப்புறக் 

கோற்றின் ைரம் 

PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, Pb, As, 
Ni, NH3, O3, C2H6 & BAP. 

4 மோைத்ைிற்கு ஒரு 

முதற 

2 ஃப்யூெிடிவ் 

உமிழ்வு 

PM10, PM2.5, SO2, NO2 & CO 4 மோைத்ைிற்கு ஒரு 

முதற 

3 புதகப்னபோக்கி 
உமிழ்வு 

கண்கோணிப்பு 

PM, SO2, NO2, CO & HC 5 மோைத்ைிற்கு ஒரு 

முதற 

4 மூல ஒலி dB(A) இல் உட டி ஒலி 
அளவு 

8 மோைத்ைிற்கு ஒரு 

முதற 

5 சுற்றுப்புற 

ஒலியின் 
ைரம் 

சுற்றுப்புற ஒலி அளவு (Leq, 

LDay & LNight)  

8 மோைத்ைிற்கு ஒரு 

முதற 

6 நிலத்ைடி நீரின் 

ைரம் 

IS:10500, 1991 இன் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அளவுருக்கள் 

1 3 மோைங்களுக்கு 

ஒரு முதற 

7 மண்ணின் 

ைரம்  

மண்ணின் ைரத்ைிற்கோ  

அளவுரு: pH, ைன்தம, மின் 

கடத்துத்ைிறன், கரிமப் 

தபோருள், N, P, K, Na, Ca & Mg 

1 வருடத்ைிற்கு ஒரு 

முதற 

 

5.0 கூடுதல் ஆய்வுகள்  

 

 உத்னைச விரிவோக்கத் ைிட்டத்ைிற்கோக ஆரம்ப இடர் மைிப்படீ்டு ஆய்வு, னபரிடர் 

னமலோண்தமத் ைிட்டம் மற்றும் தைோழில்சோர் சுகோைோரம் மற்றும் போதுகோப்பு 

ஆகியதவ னமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளதுடன் அைனுடன் தைோடர்புதடய HSD 

னசமிப்பகம் மற்றும் விரிவோ  ைீர்மோ ங்கள் பின்வருமோறு: 

 குறிப்பிடத்ைக்க சமூகத் ைோக்கங்கள் அல்லது சுற்றுச்சூழல் னசைங்கள் இருக்கோது; 

மற்றும் 

 

விரிவோ  வடிவதமப்பின் ஒரு பகுைியோக பரிந்துதரக்கப்பட்ட போதுகோப்பு ஆய்வுகதள 

னமற்தகோள்வைன் மூலமும், பரிந்துதரக்கப்பட்ட கட்டுப்போட்டு உத்ைிகதளப் 

பயன்படுத்துவைன் மூலமும், போதுகோப்பு நிர்வோக முதறதமதய அமுல்படுத்துவைன் 

மூலமும் தபோதுவோக இந்ை வளோகத்ைில் அபோயகரமோ  சம்பவங்கள் மற்றும் 
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ஆபத்துகள் ஏற்றுக்தகோள்ளக்கூடிய மட்டங்களில் இருப்பைற்னகற்ப நிர்வகிக்க 
முடியும். 

  

6.0 திட்டத்தின் நன்லமகள் 
 

மருத்துவபரோமரிப்பு, கல்வி வசைிகதள சமூகத்ைிற்கு விரிவுபடுத்துைல், இப்பகுைியில் 

ைற்னபோதுள்ள சோதலகதள தசம்தமப்படுத்துைல் ஆகியவற்றின் மூலம் சமூகத்ைின் 

அடிப்பதடத் னைதவகள் பலப்படுத்ைப்படும். மீ ோட்சி உத்னயோக் (இந்ைியோ) பிதரனவட் 

லிமிதடட் இப்பகுைியில் இந்ை வசைிகதள வழங்குவைன் மூலனமோ அல்லது ஏற்க னவ 
இங்குள்ள வசைிகதள னமம்படுத்துவைன் மூலனமோ னமற்கூறிய வசைிகதள இங்கு 
தைோடங்கவுள்ளது, இது உள்ளூர் சமூகங்களின் வோழ்க்தகத் ைரத்தை உயர்த்ை உைவும். 

உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள விரிவோக்கத் ைிட்டம் பின்வரும் வழியில் சமூக 

உள்கட்டதமப்தப னமம்படுத்ை வழிவகுக்கும்: 

 

 னவதலவோய்ப்பு உருவோக்குைல் மற்றும் னமம்பட்ட வோழ்க்தகத் ைரம்; 

  சிறு துதண மற்றும் வழங்கல் தைோழிற்சோதலகதள நிறுவுைல்; 

  ரோயல்டி, வரிகள் மற்றும் ைீர்தவகள் மூலம் அரசுக்கு அைிகரித்ை வருவோய்; 

 னமம்பட்ட ைகவல் தைோடர்பு மற்றும் னபோக்குவரத்து வசைிகள் முைலியதவ. 

 

தசயற்போட்டுக் கட்டத்ைில் உத்னைச விரிவோக்கத் ைிட்டத்ைிற்குத் னைதவயோ  தமோத்ை 

தைோழிலோளர்கள் சுமோர் 200 நபர்கள் ஆகும். இது தபரும்போலும் ஆதல மற்றும் 

அைத ச் சுற்றியுள்ள உள்ளூர் மக்களில் இருந்து னைர்ந்தைடுக்கப்படுகிறோர்கள். 
தவளிப் பகுைியிலிருந்து ஒரு சில தைோழில்நுட்ப நபர்கள் பணியமர்த்ைப்படுவர். 

னமற்கூறியவற்றுக்கு னமலைிகமோக, ஒப்பந்ைத் தைோழிலோளர்களுக்கு னநரடி 

னவதலவோய்ப்பு வழங்கப்படுவதுடன், எஃகு ஆதலயின் விரிவோக்கத்ைிற்குப் பின் ர் 

மதறமுக னவதல வோய்ப்புகள் உருவோகும். 

 

7.0 EMP - நிர்வொக அம்சங்கள் 

 

குதறப்பு நடவடிக்தககதள சிறப்போக அமுல்படுத்துவதை உறுைிப்படுத்துவைற்கும் 

சுற்றுச்சூழல் கண்கோணிப்தப நடத்துவைற்கும் ஒரு நிரந்ைர நிறுவ  அதமப்பு 

உருவோக்கப்படும். சுற்றுச்சூழல் னமலோண்தமப் பிரிவின் பிரைோ  கடதமகள் மற்றும் 

தபோறுப்புகள் பின்வருமோறு: 

 

 சுற்றுச்சூழல் னமலோண்தமத் ைிட்டத்தை அமுல்படுத்துைல்; 

 மோசு கட்டுப்போட்டு சோை ங்களின் வழக்கமோ  அடிப்பதடயில் பயன்படுத்துைல் 
மற்றும் பரோமரித்ைதல உறுைி தசய்ைல்; 

 தைோடர்புதடய அத த்து விைிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுதறகளுக்கு கீழ்படிவதை 
உறுைிப்படுத்துைல்; 
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 EMP ஐக் கட்டோயம் கதடப்பிடிப்பைன் மூலம் தசயற்போடுகளின் சுறுச்சூழல் 

ைோக்கங்கதளக் குதறத்ைல்; 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட அட்டவதணயின் பிரகோரம் சுற்றுச்சூழல் கண்கோணிப்தபத் 

தைோடங்குைல்; 

 கண்கோணிக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறிப்பிட்ட வரம்பிற்கு னமல் இருந்ைோல் 

கண்கோணிக்கப்பட்ட முடிவுகள் மற்றும் ைிருத்ை நடவடிக்தககதள மறுஆய்வு 

தசய்ைல் மற்றும் விளக்குைல்; 

 இணக்கமின்தம / சுற்றுச்சூழல் விைிமுதறகளின் மீறல்கதள நிறுவ த்ைின் 
நிர்வோகக் குழுமத்துக்கு தைரிவித்ைல். 

 

EMP பிரிவின் வழக்கமோ  நடவடிக்தககள் ஆதலயின் தபோது னமலோளரோல் 

கண்கோணிக்கப்படும், அவர் நிர்வோக இயக்குநருக்கு தைரிவிப்போர். சுற்றுச்சூழல் 

தபோறியியலோளர்கள் மற்றும் தைோழில்நுட்பவியலோளர்கள் சோத்ைியமோ  ைடுப்பு 

நடவடிக்தககதள னமற்தகோள்வைற்கோக பிரச்சித கதள GM க்கு தைரிவிக்கின்ற ர். 

 

8.0      முடிவுலை 

 

உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள எஃகு உருக்கோதல ைிட்டமோ து இப்பகுைி சுற்றுச்சூழலின் 
னமல் குதறந்ை ைோக்கத்ைித  ஏற்படுத்துவைோக உள்ளது. இருப்பினும் 
இத்ைிட்டமோ து னவதல உருவோக்கம் எனும் நன்தமதய ஆதல கட்டுமோ ம் 
மற்றும் இயக்கம் ஆகிய இரு கோலகட்டங்களிலும் ஏற்படுத்துவைோக உள்ளது. 
எ னவ, சிறப்போ  மற்றும் முதறயோ  மோசு கட்டுப்போடு மற்றும் ைடுப்பு 
நடவடிக்தககதள தசயல்படுத்துவைன் மூலம், உத்னைசிக்கப்பட்டுள்ள விரிவோக்கத் 
ைிட்டம் சமூகத்ைிற்கு நன்தம பயக்கும் மற்றும் எம்.எஸ்.பில்லட்ஸ் மற்றும் 
டி.எம்.டி ரோடுகளின் னைதவ - விநினயோக இதடதவளிதயக் குதறக்க உைவும் 
மற்றும் குறிப்போக அந்ை பகுைியில் வசிக்கும் மக்களுக்கு பய ளிப்பைோகவும் 
தபோதுவோக நோட்டின் தபோருளோைோர வளர்ச்சிக்கும் வித்ைிடுவைோக அதமயும் 


