
சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டசச்ுருக்கம் 

காரண்டப்பள்ளி கிராமம், தேன்கனிக்தகாட்டட வட்டம், 

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ேமிழ்நாடு. 

புல எண். 60/2B & 60/3B 

பரப்பளவு: 2.30.0 ஹெக்தடர்.  

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

நவீனா கிரானனடஸ்் 

எண்.5/5, எம்ஜிஆர் காலனி, 5வது வார்டு, 

ோரமங்கலம், 

தேலம் மாவட்டம் - 636502. 
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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. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (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. 

 ஜூலல  1, 2016  2269  (E) மததியிட்ட  MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் படி 

குழுமம் பகுதி கணக்கிடப்பட்டது.  P1 என அழைக்கப்படும் முன்மமொழியப்பட்ட 

மல்டி கலர ் கிரொழனட் சுரங்கத் திட்டமொனது 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள 

குவொரிகளின் மமொத்த அளவு > 5 மெக்டடர ் (அதொவது, 2.30.0 மெக்டடர)் 

மகொண்டதொகும். எனடவ இது "B1" வழகயின் கீை் வழகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது , 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (EC) வழங்குவதற்கு  சபாது விசாரலண நடத்திய 

பிறகு EIA அறிக்லகலய சமரப்்பிக்க மவண்டும். இந்த குழும பகுதி படம் 1.1 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 

இந்த EIA வழரவு, சுற்றுசச்ூைலில் முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்தின் 

ஒட்டுமமொத்த தொக்கங்கழள விவொதிக்கிறது, மற்றும் திட்டத்தின் பாதகமான 

தாக்கங்கலளக் குலறக்க விரிவான சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லம திட்டத்லத 

(EMP) வழங்குகிறது. திட்ட அழமவிடமொனது தமிை்நொட்டில் உள்ள கிருஷ்ணகிரி 

மொவட்டம், டதன்கனிக்டகொட்ழட வட்டம், கொரண்டப்பள்ளி கிரொமத்தில் 

அழமந்துள்ளது. 28.10.2022 அன்று சுற்றுசச்ூைல் தொக்க டமலொண்ழம 

ஆழணயம் வைங்கிய குறிப்பு ஆழணயின் (ToR கடிதம் எண்: SEIAA-

TN/F.No.9445/SEAC/ToR-1292/2022) வழிகொட்டுதலின்படி, அக்டடொபர ் முதல் 

டிசம்பர,் 2022 வழரயிலொன கொலக்கட்டத்தில் அடிப்பழட ஆய்ழவ 
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டமற்மகொண்டு உத்டதச திட்டத்திற்கொக இந்த வழரவு சுற்றுசச்ூைல் தொக்க 

கணிப்பு அறிக்ழகயொனது தயொரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

  திட்ட முன்சமாழிபவரின் விவரங்கள் மற்றும் 500 மீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ள குவாரிகளின் பட்டியல் முலறமய அட்டவலணகள் 1.1 மற்றும் 1.2 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன.    

   அட்டவணை 1.1 திட்ட முன்மமாழிபவரின் விவரங்கள் 

திட்ட முன்மமாழிபவரின் 

மபயர ்

 நவீனா கிரானனட்ஸ், 

முகவரி 

எண்.5/5, எம்ஜிஆர ்கொலனி, 5வது வொரட்ு, 

தொரமங்கலம் , 

டசலம் மொவட்டம், 

தமிை்நொடு. 

நிலல உரிலமயாளர ்

 

அட்டவணை 1.2 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 

பட்டியல் 

முன்மமாழியப்படட் குவாரிகள் 

குறி
யீடு 

உரினமயாளரின் 

மபயர ்

புல . எண் 

மற்றும் கிராமம் 

பரப்பளவு 

(மெக்டட
ர்) 

நினல 

P1 
     நவீனொ 
கிரொழனட்ஸ் 

60/2B & 60/3B 

கொரண்டப்பள்ளி 
2.30.0 

ToR 

மபறப்பட்ட 
கடிதம் 

எண்.SEIAA-

TN/F.No.9445/SE

AC 

ToR-1292/2022 
டததி:28.10.2022 

 

 

 மமாத்த குழுமம் அளவு 2.30.0 --- 

i) AD கடிதம் – பதிவு சான்றிதழ் .எண்.360/ கனிமம் /2021, மததி 10.05.2022. 
 



3 | P a g e  

 

 

படம் 1.1 கூகுள் எரத்் படம் 500மீ ஆரம் வரம்புகள் மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் மற்றும் 
வரம்பிற்குள் இருக்கும் குவாரிகனளக் காட்டுகிறது
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அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

2.0 அறிமுகம் 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டம் கட்டுமொனத் திட்டங்களில் முதன்ழமயொன 

தழரக் கல்லொகப் பயன்படுதத்ப்படும் பல வண்ண கிரொழனட் கல்ழல மவட்டி 

எடுக்க உள்ளது. 5 மீ உயரம் மற்றும் 5 மீ அகலம் சகாண்ட  அடுக்குகழள 

உருவொக்கி திறந்தமவளி சுரங்கமொக மசயல்பட உள்ளது. 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியானது 12°27'34.5177"N முதல் 

12°27'41.8012"N வழரயிலொன அட்சடரழககளுக்கும், 77°42'48.0329"E முதல் 

77°42'53.4764"E வலரயிலான தீரக்்கமரலககளுக்கும் இலடமய கிருஷ்ணகிரி 

மாவட்டம்  ,  டதன்கனிக்டகொட்ழட வடட்ம், கொரண்டப்பள்ளி கிராமத்தில் 

அலமந்துள்ளது.  11.03.2022 அன்று கிரொழனட் எடுப்பதற்கொக குவாரி 

குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்தின் அடிப்பழடயில் .030.2  செக்மடர ்பரப்பளலவ 

மகொண்ட இந்த பட்டா நிலமொனது, திட்ட ஆதரவொளரொன நவீனொ கிரொழனட்ஸ் 

நிறுவனத்திற்கு குதத்லகக்கு விடப்பட்டுள்ளது. மதொழில்துழற (MME.2) துழற, 

மசயலகம் மசன்ழன (Rc.no.1048/MME.2/2022-1) 11.03.2022 டததி  அன்று வைங்கிய 

துல்லியமான பகுதி சதாடரப்ு கடிதத்தின் அடிப்பலடயில், சுரங்கத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு 10.03.2022  டததியன்று கரூர ் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ்

துலறயால் (பதிவு எண்.1447/MM4/2019, நொள்:23.07.2022) அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் 

சுமொர ் 90378 கன மீட்டர ் கிரொழனட் 25 மீட்டர ் தழர மட்டதத்ிற்கு கீை்ஆைம் 

வழர மவட்டப்படும். மமொதத் அளவில், 32399 கன மீட்டர ்கிரொழனட் விற்பழன 

டபொக மீதமுள்ளழவ கழிவுகளொக டசமிக்கப்பட்டுள்ளன. மதிப்பிடப்பட்ட 

உற்பத்திழய அழடய, 4 சுத்தியல்கள், 2 கம்ப்ரசரக்ள், 2 டீசல் மெனடரட்டரக்ள், 

2 ழவரக் கம்பிகள், 1 கிரொலர ் கிடரன், 1 மவட்டும் இயந்திரம் மற்றும் 2 

டிப்பரக்ள் பயன்படுத்தப்படும். இயந்திரங்கழள இயக்குவதற்கும், கிரொழனட் 

எடுப்பதற்கும் சுமொர ் 27 டபர ் பணியொற்றுவொரக்ள். சுரங்கப்பணி முடிந்து, 

சுரங்கம் மூடும் மபொழுது, இறுதி குழியின் பரிமொணம் 168 மீ X 107 மீ X 35 மீ ஆக 

இருக்கும், டமலும் சுமொர ்1.10.5 மெக்டடர ்நிலம் குவொரிக்கும், 0.26.0 மெக்டடர ்

நிலம் கழிவுகள் மகொட்டுவதற்கும், 0.02..0 மெக்டடர ்உள்கட்டழமப்புகளுக்கும், 

0.04.0 மெக்டடர ் சொழலகளுக்கும், 0.22.0 மெக்டடர ் பசுழமப் அரண் 
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டமம்பொட்டிற்கும், மீதமுள்ள 0.59.0 மெக்டடரக்ளும் பயன்படுத்தப்படொத 

பகுதியொக விடப்பட்டிருக்கும். திட்ட தளத்தின் மூழல தூண்களின் எல்ழல 

ஒருங்கிழணப்புகள் மற்றும் திட்ட தளத்தின் இருப்பிடத்திற்கொன அணுகல் 

விவரங்கள் முழறடய அட்டவழணகள் 2.1 & 2.2 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

கூகுள் எரத்் படத்தில் குத்தழக பகுதி படம் 2.1 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 2.1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் மூணல புவியியல் 

ஒருங்கிணைப்புகள் 

தூண்  

எண் 
அட்சடரனக தீர்க்கடரனக 

தூண் 

எண் 
அட்சடரனக தீர்க்கடரனக 

1 12°27'41.80122"N 77°42'53.21091"E 9 12°27'37.40000"N 77°42'49.94782"E 

2 12°27'40.17800"N 77°42'53.30793"E 10 12°27'38.26593"N 77°42'49.48811"E 

3 12°27'38.55441"N 77°42'53.39734"E 11 12°27'38.15382"N 77°42'48.46872"E 

4 12°27'36.92932"N 77°42'53.45272"E 12 12°27'39.75551"N 77°42'48.18954"E 

5 12°27'36.23391"N 77°42'53.47642"E 13 12°27'40.65400"N 77°42'48.03292"E 

6 12°27'35.16395"N 77°42'52.23045"E 14 12°27'41.01162"N 77°42'49.64700"E 

7 12°27'34.51772"N 77°42'51.47795"E 15 12°27'41.36921"N 77°42'51.26111"E 

8 12°27'35.95931"N 77°42'50.71261"E 16 12°27'41.72695"N 77°42'52.87510"E 

 

அட்டவணை 2.2 திட்டப் பகுதிக்கான தள இணைப்பு 

அருகில் உள்ள கிரொமம் கொரண்டப்பள்ளி 0.5 கி.மீ. டம 

அருகிலுள்ள ரயில் நிழலயம் மகலமங்கலம் 24 கி.மீ. மத.கி. 

அருகில் உள்ள நகரம் டதன்கனிக்டகொட்ழட 10 கி.மீ. மத.கி. 

அருகில் உள்ள விமொன 
நிழலயம் 

ஓசூர ் 23 கி.மீ. மத 

துழறமுகம் மசன்ழன 290 கி.மீ. கி 

 

2.3  இருப்பு விவரங்கள் 

படம் 2.2 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி பொதுகொப்பு தூரதழ்த விட்டு 

மவளிடயறிய பின் குறுக்கு மவட்டு முழறழயப் பயன்படுத்தி இருப்புக்கள் 

கணக்கிடப்பட்டன. திட்டத்தின் வளங்கள் மற்றும் இருப்பு விவரங்கள் 

அட்டவழண 2.3 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவணை 2.3 திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட வளங்கள் மற்றும் 
இருப்புக்கள் 

 

விளக்கம் 

ROM in 

கன 
மீட்டர ்

கிரானனட ்
மீட்பு @ 60 

% கன 
மீட்டர ்

கிரானனட ்
கழிவுகள் 

@ 40% 

மீட்பு கன 
மீட்டர ்

டமற்புற 
மண் 
கன 

மீட்டர ்

படிவு 
பானற 

கன 
மீட்டர ்

புவியியல் 
வளங்கள் 

591064 298694 199130 46620 46620 

சுரண்டக்கூடிய 
இருப்புக்கள் 

287227 129194 86129 35952 35952 

 

ஆண்டு வொரியொன வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டம் மற்றும் 

பிரிவுகளின் அடிப்பழடயில், புள்ளிவிவரங்கள் 2.3 & 2.3a இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஆண்டு வொரியொன உற்பத்தி முடிவுகள் அட்டவழண 2.4 

இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.4 ஆை்டு வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் 

ஆ
ண்

டு
 

ROM 

கன 
மீட்டர ்

கிரானனட் 
மீட்பு @ 60 % 

கன மீட்டர ்

கிரானனட் 
கழிவு @ 40 % 

கன மீட்டர ்

டமற்புற 
மண் 
கன 

மீட்டர ்

படிவு 
பானற 

கன 
மீட்டர ்

I 46403 6014 4009 18190 18190 

II 10875 6525 4350 -- -- 

III 10875 6525 4350 -- -- 

IV 11060 6636 4424 -- -- 

V 11165 6699 4466 --- - 

மமாத்தம் 90378 32399 21599 18190 18190 

   ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.3 நில பயன்பாட்டு முணற 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்திற்கான நில பயன்பாடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு தகவல் அட்டவலண 2.5 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவணை 2.5 நிலப் பயன்பாட்டுத் தரவு தற்டபாது, சுரங்கத் 
திட்டத்தின் டபாது மற்றும் சுரங்கமுடிவில் 

விளக்கம் 
தற்பபாணதய பகுதி 

(மெக்படர்) 

ஐந்து வருடங்கள்    

குவாரிபைி முடிந்த பகுதி 

(மெக்படர்) 
குவாரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 

இல்ழல 
1.10.5 

கழிவுத் மதொட்டி இல்ழல 0.26.0 

உள்கட்டலமப்பு இல்ழல 0.02.0 

சாலலகள் இல்ழல 0.04.0 

பசுலம அரண் இல்ழல 0.22.0 

பயன்படுதத்ப்படாத 

பகுதி 
2.30.0 0.59.0 

மமாத்தம் 2.30.0 2.30.0 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.4 சுரங்க முனற 

துழளயிடுதல், மவடிக்கச ்மசய்தல் மற்றும் மபஞ்சுகழள உருவொக்குதல் 

ஆகியவற்ழற உள்ளடக்கிய திறந்தமவளி அழர இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட 

சுரங்க முழற மூலம் குவொரி நடவடிக்ழக டமற்மகொள்ள 

பரிந்துழரக்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்திற்கொக முன்மமொழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கள் அட்டவழண 2.6 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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படம் 2.1 புவியியல் ஒருங்கிணைப்புகளுடன் முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட குத்தணக எல்ணலணயக் காட்டும் கூகுள்  எர்த் படம் 
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படம் 2.2 சுரங்க குதத்ழக திட்டம் 
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படம் 2.3 ஆண்டுவாரியான வளர்சச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டம் 

 

படம் 2.3a ஆண்டுவாரியான வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டப் பிரிவுகள் 
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2.5 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கனளப் பயன்படுத்துதல் 

     அட்டவணை 2.6 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் 

வரிணைப்படுத்துதல். 
துனளயிடும் உபகரணங்கள் 

வனக அலகு துனள 
விடட்ம் 

(மி. மி) 

திறன் வாகன 

வணக 

இயங்கும் 

ைக்தி 

கம்பரசர ் 2 
- 

- 
அட்லஸ் 
கொப்டகொ 

டீசல் டிழரவ் 

ெொக் டெமர ் 4 32  
அட்லஸ் 
கொப்டகொ 

அழுத்தப்பட்ட 
கொற்று 

டீசல் 
மெனடரட்டர ்

2 
- 

 பவரக்ொ டீசல் 

டயமண்ட் வயர ்
சொ 

2 
- 

 ஆப்டிமொ 
டீசல் 

மெனடரட்டர ்

மவட்டும் உபகரணங்கள் 

கிடரன் 
1  

855 
டொடொ 
பி&எச ்

டீசல் டிழரவ் 

டதொண்டும் 

இயந்திரம் 

1 - 
300 

டொடொ 
ஹிட்டொசச்ி 

டீசல் டிழரவ் 

பபாக்குவரத்து உபகரைங்கள் 

டிப்பர ்
2  20 

டன்கள் 
டொடொ டீசல் டிழரவ் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.6 கருத்தியல் சுரங்க மூடல் திட்டம் 

 

❖ சுரங்க மூடல் என்பது சுற்றுசச்ூைலில் ஏற்படும் பொதகமொன விழளவுகள் 

அல்லது மனிதரக்ளின் ஆடரொக்கியம் மற்றும் பொதுகொப்பிற்கு ஏற்படும் 

அசச்ுறுத்தல்கழளக் குழறப்பதற்கொக, மீண்டும் இயல்பு நிழலக்குத ்

திரும்பச ்மசய்யும் மசயல்முழறயொகும். 

❖ சுரங்க மூடல் திட்டத்தின் டநொக்கம், குவொரிகழள மனிதரக்ள் மற்றும் 

விலங்குகளுக்கு உடல் ரீதியொக பொதுகொப்பொனதொகவும், புவி 

மதொழில்நுட்ப ரீதியொக நிழலயொனதொகவும், புவி-ரசொயன ரீதியொக 

மொசுபடுதத்ொததொகவும், அழமயும். 
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❖ சுரங்க வொை்க்ழகயின் முடிவில், சுரங்கக் குழியொனது மழைநீழரச ்

டசகரிக்கும் மசயற்ழகத் டதக்கமொகச ் மசயல்படுவடதொடு, வறட்சிக் 

கொலத்தில் நீரத்் டதழவழயப் பூரத்்தி மசய்ய உதவும். 

❖ சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தலட மற்றும் மமல் 

சபஞ்சுகளுக்கு மமல் பசுலமப் பகுதி உருவாக்கப்படும். குழியிலிருந்து 

வரும் நீர,் பசுலமப் பகுதியின் வளரச்ச்ி மற்றும் பராமரிப்புக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும். சுரங்கத்லத மூடுவதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு 

அட்டவலண 2.7 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது . 

அட்டவணை 2. 7 சுரங்க மூடல் பட்மெட ்

மையல்பாடு மூலதன மைலவு 
மதாடர் 

மைலவு/ஆை்டு 

குத்தலக பகுதிக்குள் 460 

சசடிகள் 
92000 13800 

குத்தலக பகுதிக்கு சவளிமய 

690 சசடிகள் 
207000 20700 

கம்பி மவலி  460000 23000 

வடிநீர ் வடிகால் புதுப்பித்தல்  23000 11500 

மமாத்தம் 782000 69000 

ஆதொரம்: சுற்றுசச்ூைல் டமலொண்ழம திட்டம் 
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அத்தியாயம் III 

சுற்றுைச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 அறிமுகம் 

மத்திய மொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரியம் (CPCB), 2022 அக்மடாபர ் முதல் 

டிசம்பர ் வலரயிலான காலப்பகுதியில் திட்டத் தளத்தின் தற்மபாலதய 

சுற்றுசச்ூழல் நிலலலய மதிப்பிடுவதற்கு கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் 

மமற்சகாள்ளப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் அடிப்பலடத் தரவுகள் NABL அங்கீகாரம் 

சபற்ற மற்றும் MoEF அங்கீகரிக்கப்பட்ட எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகத்தால் மண், நீர,் 

சத்தம்  மற்றும் கொற்று உள்ளிட்ட சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளுக்கான 

ஆய்வறிக்ழக மபறப்பட்டது. 

3.1 நிலை ்சூழல் 

சசன்டினல் II சசயற்லகக்மகாள் படத்லதப் பயன்படுதத்ி 5 கிமீ 

சுற்றளவு நிலப் பயன்பாட்டு முலற ஆய்வு சசய்யப்பட்டது. LULC வலககள் 

அலடயாளம் காணப்பட்டு அட்டவலண 3.1 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 3.1 நிலப் பயன்பாடு / 5 கிமீ சுற்றளவுக்கான 

நிலப்பரப்பு புள்ளிவிவரங்கள் 

வ. 
எை் 

வணகப்பாடு 
பரப்பளவு 

(மெக்படர்) 
பகுதி (%) 

1 பயிர ்நிலம் 3733 49.0 

2 அடரந்்த கொடு 439 5.8 

3 தரிசு நிலம் 601 7.9 

4 சுரங்க நிலங்கள் 131 1.7 

5 டதொட்டங்கள் 380 5.0 

6 ஸ்க்ரப் நிலம் 2287 30.0 

7 குடிடயற்றங்கள் 13 0.2 

8 நீரந்ிழலகள் 27 0.4 

மமாத்த பரப்பளவு 7611 100 

ஆதாரம்: LISS III சசயற்லகக்மகாள் படங்கள் 

3.2 மை் சூழல் 

திட்டத் தளத்திலும் அலதச ் சுற்றியும் உள்ள இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன பண்புகள் மபான்ற தற்மபாலதய மண்ணின் நிலலலமகலள 

மதிப்பிடுவதற்கு மண் வலககள், பசுழம பகுதி, சதாழில்துலற மற்றும் 
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குடியிருப்பு நடவடிக்லககள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் மண் 

மாதிரிக்காக ஆறு இடங்கள் மதரந்்சதடுக்கப்பட்டன. 

இயற்பியல் பை்புகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண் மொதிரிகள் வண்டல் களிமண், வண்டல் 

மண் மற்றும் மணல் களிமண் ஆகியவற்றுக்கு இழடயில் மொறுபடும் களிமண் 

அழமப்புகழளக் கொட்டுகின்றன. மண்ணின் pH 6.5 முதல் 7.4 வழர மொறுபடும், 

இது சற்று அமிலம் மற்றும் சிறிது கொர தன்ழமழயக் குறிக்கிறது. மண்ணின் 

மின் கடத்துத்திறன் 154 முதல் 253 µs/cm வழர மொறுபடும். மமொத்த அடரத்்தி 1.12 

மற்றும் 1.41 g/cm3 வழர இருக்கும். 

இரைாயன பை்புகள் 

ழநட்ரென் 13.26 முதல் 29.86% வழர இருக்கும். பொஸ்டபட் 1.24 முதல் 3.89% 

வழர உள்ளது. மபொட்டொசியம் 39.45 முதல் 58.56% வழர இருக்கும். கொல்சியம் 

705 மற்றும் 1357 மி.கி/கிடலொ இழடடய உள்ளது. கரிமப் மபொருடக்ளின் 

உள்ளடக்கம் 1.17 முதல் 1.81% வழர இருக்கும். 

3.3 நீர் சூழல் 

பமற்பரப்பு நீர ்

கொரமடப்பள்ளி, குண்டுடகொட்ழட மற்றும் தண்டிமப்பன் குடி ஏரிகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மூன்று முக்கிய டமற்பரப்பு நீர ்ஆதொரங்களொகும். 

இழவ இயற்ழகயில் தற்கொலிகமொனழவ, அழவ மழை நிகை்வுகளுக்குப் 

பிறகு மட்டுடம தண்ணீழரக் கடத்துகின்றன. SW1, SW2 மற்றும் SW3 என 

அறியப்படும் மூன்று டமற்பரப்பு நீர ் மொதிரிகள் மூன்று டமற்பரப்பு 

நீரந்ிழலகளிலிருந்து அடிப்பழட நீரின் தரதழ்த மதிப்பிடுவதற்கொக 

டசகரிக்கப்பட்டன. அட்டவழண 3.6a மூன்று மொதிரிகளின் டமற்பரப்பு நீரின் 

தரத் தரழவச ் சுருக்கமொகக் கூறுகிறது. IS10500:2012 இன் தரநிழலகளுடன் 

ஒப்பிடுழகயில், இயற்பியல், டவதியியல் மற்றும் உயிரியல் அளவுருக்கள் 

மற்றும் கன உடலொகங்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பழத 

அட்டவழண 3.6 இல் உள்ள டமற்பரப்பு நீர ் மொதிரிகளுக்கொன முடிவுகள் 

குறிப்பிடுகின்றன. 

நிலத்தடி நீர ்

படிவுப்பொழறகள் மற்றும் வண்டல் மண் ஆகியவற்றில் நிலத்தடி நீர ்

ஆதொரம் இருப்பதொக ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நிலதத்டி நீரின் 
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இயக்கம் வொனிழல மற்றும் பொழறகளின் தன்ழமழய மபொறுத்து 

அழமகிறது. கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துலள கிணறுகள் இப்பகுதியில் 

நிலத்தடி நீலர உறிஞ்சும் கட்டலமப்புகள் ஆகும். இருப்பினும், வறண்ட 

காலங்களில், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்கள் தங்கள் வீட்டு மற்றும் விவசாய 

மநாக்கங்களுக்காக ஆழ்துலள கிணறுகலள சபரிதும் நம்பியுள்ளனர.் 

GW01, GW02, GW03, GW04 மற்றும் GW05 என அறியப்படும் ஐந்து நிலத்தடி 

நீர ் மொதிரிகள் திறந்த கிணறு மற்றும் ஆை்துழளக் கிணற்றில் இருந்து 

டசகரிக்கப்பட்டு, நிலதத்டி நீரின் அடிப்பழடத் தரதழ்த மதிப்பிடுவதற்கொக 

இயற்பியல்-டவதியியல் நிழலழமகள், கன உடலொகங்கள் மற்றும் 

பொக்டீரியொவியல் உள்ளடக்கங்கழள பகுப்பொய்வு மசய்தன. நிலத்தடி நீர ்

மொதிரி இடங்கள் மற்றும் குத்தழக பகுதியிலிருந்து அவற்றின் தூரம் மற்றும் 

திழச ஆகியழவ அட்டவழண 3.5 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் நீர ்

மொதிரிகள் டசகரிதத் இடம் படம் 3.4 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. ஏழு நிலத்தடி 

நீரின் தரம் அட்டவழண 3.6b ல் சுருக்கமொக அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

IS10500:2012 இன் தரநிழலகளுடன் ஒப்பிடுழகயில், இயற்பியல், 

டவதியியல் மற்றும் உயிரியல் அளவுருக்கள் மற்றும் கன உடலொகங்கள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பழத அட்டவழண 3.6 இல் உள்ள 

நிலத்தடி நீர ்மொதிரிகளுக்கொன முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

நிலத்தடி நீர் நினலகள் மற்றும் ஓட்டம் தினச 

 திட்ட அழமவிடத்ழத சுற்றியுள்ள 2 கிமீ சுற்றளவில் பல்மவறு 

இடங்களில் உள்ள 9 திறந்தசவளி கிணறுகள் மற்றும் 9 ஆழ்குழாய் 

கிணறுகளில் இருந்து ஏப்ரல் முதல் ஜூன் 2022 வலர (மலழக்காலத்திற்கு 

முந்லதய காலம்) மற்றும் அக்மடாபர ் முதல் டிசம்பர ் 2022 வலர (பிந்லதய 

பருவகாலம்) நிலத்தடி நீர ் மட்டம் சதாடரப்ான ஆய்வு நடதத்ப்பட்டது. 2022 

மொரச் ் முதல் டம வழர (மழைக்கொலத்திற்கு முந்ழதய கொலம்) மற்றும் 

அக்டடொபர ் முதல் டிசம்பர ் 2022 வழர (பிந்ழதய பருவகொலம்) திட்டப்பணித ்

திட்டங்கழளச ் சுற்றி 2 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள பல்டவறு இடங்களில் உள்ள 9 

திறந்தமவளி கிணறுகள் மற்றும் 9 ஆை்குைொய் கிணறுகளில் இருந்து நிலத்தடி 

நீர ் உயரம் மதொடரப்ொன தரவு டசகரிக்கப்பட்டது. மழைக்கொலம்). திறந்த 

கிணறுகளில் நிழலயொன நீரம்ட்டத்தின் சரொசரி ஆைம் பருவமழைக்கு 

முந்ழதய கொலத்தில் 12.7 முதல் 14.5 மீ தழர மட்டத்திற்கு கீை் வழரயிலும், 
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பருவமழைக்கு பிந்ழதய கொலத்தில் 11.5 முதல் 13.5 மீ தழர மட்டத்திற்கு கீை் 

வழரயிலும் இருக்கும். அக்டடொபர ் முதல் டிசம்பர ் 2022 வழரயிலொன 

(மழைக்கொலத்திற்குப் பிந்ழதய பருவம்) ஆை்துழளக் கிணறுகளில் 

நிழலயொன டமற்பரப்புக்கொன சரொசரி ஆைம் 72.3 முதல் 76.6 மீ வழரயிலும், 

மொரச் ் முதல் டம, 2022 வழரயிலொன கொலத்திற்கு (மழைக்கொலத்திற்கு 

முந்ழதய பருவம் வழர) 74.6 முதல் 77.8 மீ வழரயிலும் மொறுபடும். ) நிலத்தடி 

நீர ் ஓட்டம் ஆய்வுகள் இரண்டு மழைக்கொலங்களில், முன்மமொழியப்பட்ட 

திட்டப் பகுதியின் கிைக்குத் திழசயில் அழமந்துள்ள ஆை்குைொய் கிணறு எண் 

9, 8 ஐ டநொக்கி நிலதத்டி நீர ்பொய்கிறது என்பழதக் கொட்டுகிறது. 

 

  

Figure 3.1 Open well static groundwater 

elevation map showing the direction of 

groundwater flow during pre-monsoon 

season 

Figure 3.2 Open well static groundwater 

elevation map showing the direction of 

groundwater flow during post-monsoon 

season 

  

Figure 3.3 Borewell static groundwater 

elevation map showing the direction of 

groundwater flow during pre-monsoon 

season 

 

Figure 3.4 Borewell static groundwater 

elevation map showing the direction of 

groundwater flow during post-monsoon 

season 
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3.4 காற்று சூழல் 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் தாக்கத்லத மதிப்பிடுவதற்கு, தற்மபாதுள்ள 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமானது.  முன்சமாழியப்பட்ட குவாரி 

தளங்கலளச ் சுற்றி 5 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்பலட சுற்றுப்புற காற்றின்  தரம் ஆகியழவ 

ஆரொயப்பட்டது. காற்றுச ்சூழல் குறிதத் அடிப்பலட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட 

காற்று மாசுபாடுகலள அலடயாளம் காண்பது மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றில் 

அவற்றின் தற்மபாலதய நிலலகள் ஆகியலவ ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

கண்கொணிப்பு தரவுகளின்படி, PM2.5 15.7 µg/m3 முதல் 21.3µg/m3 வழர 

இருக்கும்; PM10 35.6 µg/m3 முதல் 41.2 µg/m3 வழர; SO2 5.9 µg/m3 முதல் 12.8 µg/m3 

வழர; NO2 11.4 µg/m3 முதல் 17.7 g/m3 வழர. மொசுபடுத்திகளின் மசறிவு 

அளவுகள் CPCB ஆல் பரிந்துழரக்கப்பட்ட NAAQS இன் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள 

வரம்புகளுக்குள் வரும். 

3.5 இணரைை்ல் சூழல் 

ழமய மண்டலத்தில் இழரசச்ல் அளவு பகல் டநரத்தில் 43.8 dB (A) Leq 

ஆகவும், இரவில் 32.4 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. பகலில் இழடயக 

மண்டலத்தில் பதிவுமசய்யப்பட்ட இழரசச்ல் அளவுகள் 30.2 முதல் 38.8 dB (A) Leq 

வழர மற்றும் இரவில் 23.2 முதல் 30.9dB (A) Leq வழர மொறுபடும். இதனொல், 

மதொழில்துழற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கொன இழரசச்ல் அளவு CPCB இன் 

டதழவகழளப் பூரத்த்ி மசய்கிறது. 

3.6 உயிரியல் சூழல் 

உயிரியல் ஆய்வின் முக்கிய மநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் சதாடரப்ான அடிப்பலடத் தகவல்கழள 

மசகரித்து, சூழலியல் ரீதியாக முக்கியம் வாய்ந்த பகுதிகலளக் கண்டறிவது 

மற்றும் லமய மண்டலத்தில் ஏமதனும் அரிதான, அழிந்து வரும், உள்ளூர ்

அல்லது அசச்ுறுதத்லுக்கு உள்ளான (REET) தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் உள்ளனவா என கண்டறிவதாகும்.  

உயிரியல் சூழல் பற்றிய ஆய்வில் இருந்து, வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ்

சட்டம், 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் முதல் தர விலங்குகள்  எதுவும் 

காணப்படவில்லல என்றும், IUCN இன் படி பாதிக்கப்படக்கூடிய, அழிந்து வரும் 
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அல்லது அசச்ுறுத்தும் வலககளில் எந்த உயிரினமும் காணப்படவில்லல 

என்றும் முடிவு சசய்யப்பட்டுள்ளது.  

3.7 ைமூக மபாருளாதார சூழல் 

சமூக-சபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் 

இன்றியலமயாத பகுதியாகும். இது கல்வி, வருமானம், சுகாதாரம் மற்றும் 

சதாழில் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் ஒரு தனிநபர ்அல்லது குடும்பத்தின் 

சபாருளாதார மற்றும் சமூக நிலலப்பாட்டின் அளவீடு ஆகும். அவரக்ளின் 

வாழ்க்லகக்கு ஏற்ற அறிவு, திறன் மற்றும் வருமான நிலலகள் என 

வாழ்வாதாரங்கலள மிக முக்கியமான சமூக-சபாருளாதார நிரண்யம் 

சசய்கிறது. மக்கள்சதாலகயில் ஒரு பகுதியினர ் தங்கள் அன்றாட 

வாழ்க்லகலய நடதத் நிரந்தர மவலல இல்லாமல் அவதிப்படுவதாக ஆய்வில் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நீண்ட கால அடிப்பலடயில் தங்களுலடய 

நிலலத்தன்லமக்காக ஓரளவு வருமானம் ஈட்ட மவண்டும் என்பமத 

அவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. சமூக தரதழ்த டமம்படுத்துவதற்கொக 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு மவலல 

வாய்ப்லப மமம்படுத்துவதன் மூலம் உள்ளூர ் மக்களுக்கு டவழளகளில் 

முன்னுரிழம வழங்குவலத மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

அத்தியாயம் IV 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுைச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

4.0 அறிமுகம் 

சுரங்க நடவடிக்லகயுடன் சுற்றுசச்ூழலலத் தக்கலவக்க, தற்மபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிலலயில் ஆய்வுகலள மமற்சகாள்வது மற்றும் பல்மவறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீதான தாக்கத்லத மதிப்பிடுவது அவசியம். இது 

நிலலயான வளங்கலளப் பிரிதச்தடுப்பதற்கான சபாருத்தமான 

மமலாண்லமத் திட்டங்கலள உருவாக்க உதவும். 

4.1 நிலை ்சூழல்  

 மமொதத் பரப்பளவில், சுரங்கப் பகுதி 131 மெக்டடர ் பரப்பளழவ 

மட்டுடம உள்ளடக்கியது, இதில் 2.30.0 மெக்டடர ் குத்தழக பகுதி 0.03% 

மட்டுடம பங்களிக்கிறது. கீடை விவொதிக்கப்படும் சுரங்கம் கொரணமொக சில 

பொதிப்புகள் எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன. 
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 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ குவாரி சசயல்பாட்டின் காரணமாக நிலசச்ூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

முக்கிய தாக்கம் நிலப்பரப்பு மற்றும் நில பயன்பாட்டு முலற 

மாற்றங்கள் ஆகும். குழுமம் சுரங்க நடவடிக்லககள் சுமார ் 17.38.00  

செக்மடர ்ஆக்கிரமித்துள்ளன. 

❖ மற்ற LULC களின் அளவுடன் ஒப்பிடும் மபாது சுரங்கத்திற்கு 

பயன்படுத்தப்படும் நிலங்களின் அளவு மிகவும் குழறவொனது. இந்த 

சிறிய அளவிலான சுரங்க நடவடிக்லககள் நிலச ் சூழலில் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத ஏற்படுத்தாது. நிலத்தடி நீர ் ஆதாரங்களில் 

சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கத்லதப் பற்றி மபசுலகயில், சுரங்க 

நடவடிக்லக நிலத்தடி நீரந்ிலலகலள சசன்றலடயாது. எனமவ, இது 

நிலத்தடி நீரின் தரம் மற்றும் அளலவ பாதிக்காது 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

கீமழ விவாதிக்கப்பட்டுள்ளபடி சுரங்க நடவடிக்லக மற்ற தணிப்பு 

நடவடிக்லககளுடன் படிப்படியாக சசயல்படுத்தப்படும்: 

❖ குவாரி குழிலயச ் சுற்றி மலழ நீர ் வடிகால்கள் கட்டப்பட்டு, 

கனமலழயின் மபாது நிலத்தடி நீர ் அரிப்லபத் தடுக்கவும், மலழநீலர 

பல்மவறு பயன்பாட்டிற்காக மசகரிக்கவும் தாழ்வான இடங்களில் 

சபாருத்தமான இடத்தில் தடுப்பு அலண கட்டப்படும். 

❖ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் பசுலம பகுதி உருவாக்கப்படும். குவாரியில் 

மதக்கி லவக்கப்படும் தண்ணீர ்பசுலமக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

❖ பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, மமல் சபஞ்சுகள், பாதுகாப்புத் தலட 

மபான்றவற்றில் அகலமொன மதாட்டம் சசய்யப்படும். 

❖ கருத்தியல் கட்டத்தில், குவாரியின் நில பயன்பாட்டு முலற 

பசுலமயான பகுதி மற்றும் தற்காலிக நீரத்்மதக்கமாக மாற்றப்படும். 

❖ தூசி உமிழ்லவக் குலறக்க குவாரிலயச ் சுற்றியுள்ள இயற்லக 

தாவரங்கள் தக்கலவக்கப்படும். 

❖ முலறயான மவலி அலமக்கப்பட்டு, சபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நலடகள் 

உள்மள   நுலழவலதத் தடுக்க 24 மணி மநரமும் பாதுகாப்பு மபாடப்படும். 
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4.2 மை் சூழல்  

மை் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

திட்டத்தின் மசயல்பொட்டின் டபொது டமல் மண் உற்பதத்ி 

மசய்யப்படுவதில்ழல. இருப்பினும், சில முக்கியமொன மபொதுவொன தணிப்பு 

நடவடிக்ழககள் கீடை மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

எதிர்பாரத்்த தாக்கம் 

❖ வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து சவளிமயறும் 

நீர ் வண்டல் குளங்கலள மநாக்கி அனுப்பப்படும். இந்த குளங்கள் 

வண்டல்கலளப் பிடிக்கின்றன மற்றும் குவாரி தளங்களில் இருந்து 

ஓடும் நீர ் சவளிமயற்றப்படுவதற்கு முன்பு இலடநிறுதத்ப்பட்ட 

வண்டல் சுலமகலளக் குலறக்கிறது. வண்டல் குளங்கள் ஓடுதல், 

தக்கலவக்கும் மநரம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில் வடிவலமக்கப்படும். விரும்பிய முடிலவ அலடய 

சதாடரச்ச்ியான வண்டல் குளங்கலள வழங்க மவண்டிய அவசியம் 

இருக்கலாம். 

❖ தாவரங்கலளத் தக்கலவத்தல் - தற்மபாதுள்ள தாவரங்கலளத ்

தக்கலவத்தல் அல்லது முடிந்த இடங்களில் தாவரங்கலள மீண்டும் 

நடவு சசய்தல். 

❖ கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு - மலழக்காலத்தில் 

அலமப்புகளின் தலடயற்ற சசயல்திறலன உறுதி சசய்வதற்காக 

அரிப்பு கட்டுப்பாட்டு அலமப்புகள் பராமரிக்கப்படும். 

4.3 நீர் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ முன்மமொழியப்பட்ட திட்டம் தண்ணீர ்விற்பழனயொளரக்ளிடமிருந்து 3.3 

KLD தண்ணீழரப் மபறுவதொல், அது குத்தழகப் பகுதியில் சுருக்கக் 

கட்டழமப்புகழள உருவொக்குவதன் மூலம் தண்ணீழர எடுக்கொது. 

எனடவ, குதத்ழக பகுதிக்கு அடியில் உள்ள நீரந்ிழலகழள இத்திட்டம் 

குழறக்கொது. 

❖ குவொரியின் டபொது ரசொயனங்கள் அல்லது அபொயகரமொன 

மபொருடக்ழளப் பயன்படுதத்ொததொல், நீரின் தரத்தில் சுரங்கத்தின் 

தொக்கம் மிகக் குழறவு.  
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❖ முன்மமொழியப்பட்ட ஆைம் நிலதத்டி மட்டத்திலிருந்து 25 மீ கீடை 

உள்ளதொலும், நிலதத்டி மட்டத்திற்கு கீடை 60 மீ ஆைத்தில் நீரம்ட்டம் 

கொணப்படுவதொலும் குவொரி நடவடிக்ழக நிலத்தடி நீர ்அட்டவழணயில் 

குறுக்கிடொது. 

❖ நீர ்நிழலகள் ஏதும் திட்ட பகுதிக்குள் இல்ழல 

❖ திட்டப் பகுதிக்குள் சொதொரண கல் பதப்படுத்துதல் அல்லது 

பணிமழனக்கொன முன்மமொழிவு எதுவும் இல்லொததொல், சுரங்கங்களில் 

இருந்து எதிரப்ொரக்்கப்படும் கழிவுநீர ்இருக்கொது. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சுரங்கக் குழியில் மலழநீர ் மசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ 

பரிமாணத்தில் உள்ள மமற்பரப்பு  டசமிப்பு மதொட்டிக்கு தண்ணீர ்

இழறக்கப்படும். இந்த தண்ணீர ் தூசிலய அடக்குவதற்கும், பசுலம 

மண்டல மமம்பாட்டிற்கும், மலழநீர ் மசகரிப்புக்கும் 

பயன்படுதத்ப்படும். 

❖ மலழ நீர ்  வடிகால் வலலயலமப்பு மமற்பரப்பின் ஓட்டதல்த குவாரிப் 

பகுதிக்குள் திலச திருப்பும் வலகயில் அலமக்கப்படும். 

❖ குவாரியில் உள்ள தண்ணீரின் தரம் குறித்து அவ்வப்மபாது ஆய்வு 

சசய்யப்படும். 

❖ சுரங்கத் தளத்தில் உள்ள தள அலுவலகம் மற்றும் கழிவலறகளில் 

இருந்து மவளிடயறும் கழிவு கழிவு நீர ் டசமிப்பு மதொட்டிக்கு 

சவளிமயற்றப்படும் . 

❖ சுரங்கத் தளத்தில் இருந்து சவளிமயறும் கழிவு நீர,் தூசிலய 

அடக்குவதற்கும், மரங்கலள வளரப்்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு 

முன், சதாட்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்படும். 

❖ பருவமலழக்கு முன்னும் பின்னும் தூரவ்ாரும் பணி 

மமற்சகாள்ளப்படும். 

❖ திறந்தசவளி மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் மமற்பரப்பு 

நீரந்ிலலகளில் உள்ள நீரின் தரம் சதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படும். 
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4.4 காற்று சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

குவொரி நடவடிக்ழககளொல் எதிரப்ொரக்்கப்படும் கொற்று மொசுபொடுகளின் 

அதிகரிப்பு AERMOD மமன்மபொருழளப் பயன்படுத்தி கணிக்கப்பட்டுள்ளது 

மற்றும் அட்டவழணகள் 4.1 முதல் 4.4 வழர கொட்டப்பட்டுள்ள முடிவுகள் 

தணிப்பு நடவடிக்ழககழள வைங்குவதற்குப் பயன்படுதத்ப்படும். 

அட்டவணை 4.1 PM2.5  தனர மட்ட மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் 
வினளவு 

கு
றி

யீ
டு

 

ணமய
ப் 

பகுதிக்
கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

தி
ண

ை
 

PM 2.5 மைறிவுகள்(µg/m3 ) காற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுதல் 

(60 μg/m3) 

மாற்றத்தி
ன் அளவு 

(%) 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 அடித்
தளம் 

வரி 

முன் 

கைிக்க
ப்பட்டது 

மமாத்த
ம் 

AAQ1 -- -- 22.2 7.6 29.8 

த
ரத

்தி
ற்

கு
 கீ

மழ
 

34.23 

கு
றி

ப்
பி

ட
த

்த
க்

க
து

 அ
ல்

ல
 AAQ2 0.70 டமற்கு 21.1 5 26.1 23.70 

AAQ3 3.46 
மதன்

டமற்கு 
18.0 0.5 18.5 2.78 

AAQ4 4.71 டமற்கு 16.2 0 16.2 0.00 

AAQ5 2.21 

வட 
கிைக்

கு 

16.2 1 17.2 6.17 

AAQ6 2.42 

மதன்
கிைக்

கு 

15.4 1 16.4 6.49 

AAQ7 4.87 வடக்கு 21.4 0 21.4 0.00 

அட்டவணை 4.2 PM10தனர மட்ட மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் 
வினளவு 

கு
றி

யீ
டு

 

ணமயப் 

பகுதிக்
கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

திணை PM 10 

மைறிவுகள்(µg/m3) 

காற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுதல் 

(100 μg/m 3 ) 

மாற்றத்தி
ன் அளவு 

(%) 

 

 

முக்கியத்துவம் அடி
த்தள

ம் 

வரி 

கணிக்
கப்பட்

டது 

மமா
த்தம் 

AAQ1 -- -- 42.6 13.8 56.4 

த
ரத

்தி
ற்

கு
 கீ

மழ
 

32.39 

கு
றி

ப்
பி

ட
த

்த
க்

க
து

 

அ
ல்

ல
 

AAQ2 0.70 டமற்கு 41.0 5 46 12.20 

AAQ3 3.46 
மதன்

டமற்கு 
39.7 0.5 40.2 1.26 

AAQ4 4.71 டமற்கு 36.5 0.5 37 1.37 

AAQ5 2.21 
வட 

கிைக்கு 
35.6 1 36.6 2.81 

AAQ6 2.42 
மதன்கி

ைக்கு 
33.5 1 34.5 2.99 

AAQ7 4.87 வடக்கு 40.0 0 40 0.00 
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அட்டவணை 4.3 SO2 தணர மட்ட மைறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் விணளவு 
கு

றி
யீ

டு
 

ணமய
ப் 

பகுதி
க்கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

தி
ண

ை
 

SO2மைறிவுகள்(µg

/m 3 ) 

காற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுத
ல் 

(80 μg/m 3 ) 

மாற்றத்
தின் 

அளவு 

(%) 

முக்கியத்துவம் 

அடி
த்த
ளம் 

வரி 

முன் 

கைி
க்கப்
பட்ட

து 

மமா
த்த
ம் 

AAQ1 -- -- 8.4 5.07 13.47 

த
ரத

்தி
ற்

கு
 கீ

மழ
 

60.36 

கு
றி

ப்
பி

ட
த

்த
க்

க
து

 

அ
ல்

ல
 

AAQ2 0.70 டமற்கு 7.8 5 12.8 64.10 

AAQ3 3.46 
மதன்டம

ற்கு 
7.7 0.5 8.2 6.49 

AAQ4 4.71 டமற்கு 7.6 0 7.6 0.00 

AAQ5 2.21 
வட 

கிைக்கு 
7.1 1 8.1 14.08 

AAQ6 2.42 
மதன்கிை

க்கு 
6.3 0.5 6.8 7.94 

AAQ7 4.87 வடக்கு 9.0 0 9 0.00 

 

அட்டவணை 4. 4 NO2 தணர மடட் மைறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் 

விணளவு 

கு
றி

யீ
டு

 

ணமய
ப் 

பகுதி
க்கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

தி
ண

ை
 

NOx மைறிவுகள் (µg/m 3 ) காற்றி
ன் தரத் 

தரத்துட
ன் 

ஒப்பிடு
தல் 

(80 μg/m 
3 ) 

மாற்றத்
தின் 

அளவு 

(%) 

 

 

 

 

முக்கியத்துவம் 

அடித்
தளம் 

வரி 

முன் 

கைிக்கப்
பட்டது 

மமா
த்தம் 

AAQ1 -- -- 16.5 6.6 23.1 

த
ரத

்தி
ற்

கு
 கீ

மழ
 

40.00 

கு
றி

ப்
பி

ட
த

்த
க்

க
து

 அ
ல்

ல
 

AAQ2 0.70 டமற்கு 14.3 5 19.3 34.97 

AAQ3 3.46 
மதன்

டமற்கு 
14.0 0.5 14.5 3.57 

AAQ4 4.71 டமற்கு 12.0 0 12 0.00 

AAQ5 2.21 

வட 
கிைக்

கு 

12.4 1 13.4 8.06 

AAQ6 2.42 

மதன்
கிைக்

கு 

15.4 0.5 15.9 3.25 

AAQ7 4.87 வடக்கு 16.1 0 16.1 0.00 

ஒட்டுசமாத்த சசறிவு மதிப்புகள் அதாவது, அலனத்து ஏற்பி 

இடங்களிலும் உள்ள மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் சசறிவு 

ஆகியலவ பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககள் இல்லாமல் 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட NAAQ வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தகுந்த தணிப்பு 
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நடவடிக்லககலள மமற்சகாள்வதன் மூலம் , வளிமண்டலதத்ில் உள்ள மாசு 

அளவுகலள மமலும் கட்டுப்படுதத்லாம். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ மூலத்திலுள்ள தூசிலயக் கட்டுப்படுதத் ஈரமான துலளயிடல் பயிற்சி 

சசய்யப்படும். தண்ணீர ் கிலடக்காத இடங்களில், உலர ்

துலளயிடுவதற்கு சபாருத்தமான வடிவலமக்கப்பட்ட தூசி 

பிரிதச்தடுக்கும் கருவி வழங்கப்படும். 

❖ மபாக்குவரத்தின் மபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க ஒரு நாலளக்கு 

இரண்டு முலற இழுத்துச ் சசல்லும் சாலலகளில் தண்ணீர ்

சதளிக்கப்படும். 

❖ சாதாரண   கல்லல முலறயாக தாரப்்பாய் சகாண்டு மூடப்பட்டு 

பகலில் சகாண்டு சசல்லப்படும்.   

❖ தூசி உருவாகுவலதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் மவகம் 20 

கிமீ/மணிக்கு குலறவாகமவ இருக்கும். 

❖ வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுப் மபாக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும் வாகனம் ஆகும்; எனமவ, எரிப்பு சசயல்முலறலய 

மமம்படுதத்வும் மாசு உமிழ்லவக் குலறக்கவும் வாகனங்கள் மற்றும் 

பிற இயந்திரங்களின் வாராந்திர பராமரிப்பு சசய்யப்படும். 

❖ இழுத்துச ் சசல்லும் சாலலகள் பயன்பாட்டுக்கு வருவதற்கு முன் 

வாரந்மதாறும் சுருக்கப்படும். 

❖ கசிவு ஏற்படாமல் இருக்க டிப்பரக்லள அதிக அளவில் ஏற்றுவது 

தவிரக்்கப்படும். 

❖ அலனத்து மபாக்குவரத்து வாகனங்களும் சசல்லுபடியாகும் PUC (மாசு 

கட்டுப்பாட்டின் கீழ்) சான்றிதழ் லவத்திருப்பது உறுதி சசய்யப்படும். 
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4.5 இணரைை்ல் சூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

அட்டவனண 4.5 கணிக்கப்படும் சத்தம் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இனரசச்ல் 
கண்காணிப்பு இடம் 

திட்ட 
தளத்தில் 
இருந்து 

தூரம்(மீ) 

பகல் 
டநரத்தில் 

அடிப்பனட 
இனரசச்ல் 

நினல 
(dBA)m 

கணிக்கப்படும் 
இனரசச்ல் 
நினல(dBA) 

மமாத்தம்(dBA) 

லமய பகுதி 100 43.8 39.36 45.13 

கழடசச்ிப்பள்ளி 680 33.7 22.71 34.03 

பதிகனொலம் 3360 32.2 8.83 32.22 

சிவிரப்பட்டம் 4560 32.0 6.18 32.01 

முழுவனப்பள்ளி 2480 33.6 11.47 33.63 

குருபரப்பள்ளி 2290 30.2 12.16 30.27 

மதொட்டி 4990 38.4 5.40 38.40 

NAAQ தரநிழலகள் 
மதொழில்துழற பகல் டநரம்        - 75 dB (A) & இரவு டநரம்        - 70 dB 

(A) குடியிருப்பு பகல் டநரம்-55 dB (A) & இரவு டநரம்  - 45 dB (A) 
அழனத்து மொதிரி பகுதிகளிலும் மமொத்த இழரசச்ல் அளவு மதொழில்துழற 

மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கொன CPCB தரநிழலகழள விட மிகவும் 

குழறவொக உள்ளது. தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்ழககழள டமற்மகொள்வதன் 

மூலம், திட்டத்தொல் ஏற்படும் இழரசச்ல் அளழவ டமலும் கட்டுப்படுத்தலொம். 

அட்டவனண 4.6 மவடித்தல்காரணமாக கணிக்கப்படட் PPV 

மதிப்புகள் 

இடம் 
அதிகபட்சம் கிடலாவில் 

 

அருகில் உள்ள 
குடியிருப்பு (மீ) PPV மிமீ/ வி 

P1 72  700 0.9 

29/8/1997 டததியிட்ட சுற்றறிக்ழக எண். 7 மூலம் பொதுகொப்பொன நிழல 

அளவுடகொல்களின்படி சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநரகம் மெனரல் படி 72 

கிடலொ மின்னூட்டதத்ொல் உற்பத்தி மசய்யப்படும் உசச் துகள் டவகம் 8 

மிமீ/விக்குக் குழறவொக உள்ளது. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ இழரசச்ல் ஏற்படுவழதக் குழறக்க ஒவ்மவொரு வொரமும் 

இயந்திரங்களின் முழறயொன பரொமரிப்பு, எண்மணய் மற்றும் கிரீசிங் 

மசய்யப்படும். 
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❖ அதிக அளவு சத்தத்ழத உருவொக்கும் இயந்திரங்களில் பணிபுரியும் 

மதொழிலொளரக்ளுக்கு ஒலி கொப்பிடப்பட்ட அழறகள் வைங்கப்படும். 

❖ அழனத்து இயந்திரங்களிலும் ழசலன்சரக்ள் / மப்ளரக்ள் நிறுவப்படும். 

❖ சத்தம் பரவுவழதக் குழறக்க திட்டப் பகுதிழயச ் சுற்றிலும், இழுத்துச ்

மசல்லும் சொழலகளிலும் பசுழமப் பகுதி உருவொக்கப்படும். 

❖ கனரக இயந்திரங்கழள இயக்குபவரக்ள் மற்றும் கனரக 

இயந்திரங்களுக்கு அருகில் பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு கொது 

மஃப்ஸ்/கொது மசருகிகள் டபொன்ற தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு 

உபகரணங்கள் (PPE) வைங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் 

விழிப்புணரவ்ு இருந்தொலும் அவற்றின் பயன்பொடு உறுதி மசய்யப்படும். 

❖ பொதகமொன இழரசச்ல் நிழல விழளவுகழளப் பற்றிய விழிப்புணரழ்வ 

ஏற்படுதத் பணியொளரக்ளுக்கு வைக்கமொன மருத்துவ பரிடசொதழன 

மற்றும் முழறயொன பயிற்சி வைங்கப்படும். 

❖ குழுமம் குவொரிகளில் மவடிப்பு நடவடிக்ழககள் ஆைமொன துழள 

துழளயிடுதல் மற்றும் நில அதிரவ்ுகழளக் குழறக்கும் தொமதமொன 

மடட்டடனட்டரக்ழளப் பயன்படுத்தி மவடிதத்ல் இல்லொமல் 

டமற்மகொள்ளப்படுகின்றன. 

❖ அதிக கட்டணம் வசூலிப்பழதத ் தவிரக்்கவும் பொதுகொப்பொன 

மவடிப்பிற்கொகவும் சரியொன அளவு மவடிமருந்துகள், தகுந்த தண்டுப் 

மபொருடக்ள் மற்றும் மபொருதத்மொன தொமத முழற பின்பற்றப்படும். 

❖ DGMS வழிகொட்டுதல்படி மவடிப்பிலிருந்து டபொதுமொன பொதுகொப்பொன 

தூரம் பரொமரிக்கப்படும். 

❖ DGMS வழிகொட்டுதல்படி மவடிப்பு தங்குமிடம் வைங்கப்படும். 

❖ பகல் டநரத்தில் மட்டுடம மவடிப்பு நடவடிக்ழககள் டமற்மகொள்ளப்படும். 

❖ தொமதத்திற்கொன டநரம் குழறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு மவடிப்புக்கு 

அதிக எண்ணிக்ழகயிலொன டநரம் பயன்படுத்தப்படும். 

❖ மவடிப்பின் டபொது, அருகிலுள்ள மற்ற நடவடிக்ழககள் தற்கொலிகமொக 

நிறுதத்ப்படும். 

❖ ஆைம், விட்டம் மற்றும் இழடமவளி டபொன்ற துழளயிடல் அளவுருக்கள் 

சரியொன மவடிப்ழபக் மகொடுக்க சரியொக வடிவழமக்கப்படும். 



27 | P a g e  

 

❖ முழு பயிற்சி மபற்ற மவடிகுண்டு மவடிக்கும் நபர ் (ழமனிங் டமட், 

ழமன்ஸ் ஃடபொரட்மன், 2ம் வகுப்பு சுரங்க டமலொளர/் 1வது வகுப்பு சுரங்க 

டமலொளர)் நியமிக்கப்படுவொர.் 

❖ மவடிக்கும் சக்திழயக் கட்டுப்படுத்தவும், கொற்டறொட்டம் / தவறொன 

தீயினொல் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூைல் இழடயூறுகழளக் குழறக்கவும் 

டபொதுமொன டகொணத் தண்டுப் மபொருள் பயன்படுதத்ப்படும். 

❖ எந்த டநரத்திலும் ஒடர ஒரு சொரெ்் மட்டுடம மவடிக்கப்படுவழத 

உறுதிமசய்ய, மடட்டடனட்டரக்ள் முன்னடர தீரம்ொனிக்கப்பட்ட 

வரிழசயில் இழணக்கப்படும் மற்றும் NONEL அல்லது அதுடபொன்ற 

வழக துவக்க அழமப்பு பயன்படுத்தப்படும். 

❖ அதிரவ்ு விழளவுகழள குழறக்கும் வழகயில் துழளகழள சுடுவது 

இலவச முகங்களின் திழசயில் இருப்பழத உறுதி மசய்யும் வழகயில் 

மவடிப்பு தொமத வரிழச வடிவழமக்கப்பட டவண்டும். 

❖ கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் டவகம் 0.9 மிமீ/விக்கு மிகொமல் இருக்கும் 

வழகயில் மபொருத்தமொன மவடிக்கும் நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படும். 

❖ மவடிப்பு நழடமுழறகளின் மசயல்திறழன சரிபொரக்்க ஒவ்மவொரு 6 

மொதங்களுக்கும் அதிரவ்ு கண்கொணிப்பு டமற்மகொள்ளப்படும். 

4.6 உயிரியல் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ திட்ட மசயல்பொடுகள் டபொது மரங்கள் எதுவும் சவட்டப்படாது. 

❖ திட்டத் தளங்களில் இருந்து மிகக் குழறவொன கொற்று உமிை்வுகள் 

அல்லது கழிவுகள் இருக்க டவண்டும். ஏற்றும் டபொது தூசி உருவொக்குவது 

ஒரு தற்கொலிக விழளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள தொவரங்கழள கணிசமொக 

பொதிக்கும் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுவதில்ழல. 

❖ இலடயக பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் மபரும்பகுதி பயிர ்நிலங்கள், புல் 

திட்டுகள் மற்றும் சிறிய புதரக்ழளக் மகொண்டுள்ளது. எனடவ, 

தொவரங்களுக்கு எந்த பொதிப்பும் ஏற்படொது. 

❖ சில வீடட்ு விலங்குகள், ஊரவ்ன, முயல்கள் மற்றும் சில மபொதுவொன 

பறழவகள் தவிர வனவிலங்குகள் தொவர உழற மற்றும் டமற்பரப்பு நீர ்

இல்லொததொல் குழும மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களில் 

கொணப்படவில்ழல. 
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தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டங்கள், குத்தழகப் பகுதிக்குள், சொழலகள் 

மற்றும் பிற கொலிப் பகுதிகளுக்குள் பசுழமப் பகுதிழய உருவொக்கி, 

மொசுபொட்டின் மூலதத்ிற்கும் அழதச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கும் இழடடய ஒரு 

தழடயொக இருக்கும். இந்த திட்டம் மரங்கழள மவட்டுவதற்கு வழிவகுக்கொது 

என்றொலும், டதொட்டங்கள் மூலம் உள்ளூர ் பசுழமழய டமம்படுதத் 

உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது. பசுழமப் பகுதி டமம்பொட்டின் டபொது, சுமொர ் 1150 

மரக்கன்றுகள் குதத்ழக பகுதிக்கு உள்டளயும் மவளிடயயும் சுமொர ் மூன்று 

மொதங்களில் திட்ட முன்மமொழிபவரொல் நடப்படும். இந்த திட்டத்திற்கு, 

ரூ.2,99,000 மூலதனமொகவும், ரூ. 34,500  5% பணவீக்கதழ்தத் தவிரத்்து  பசுழமப் 

பகுதி பரொமரிப்புக்கொக ஆண்டுடதொறும் மசலவிடப்படும். 

4.7 ைமூக மபாருளாதார சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ இந்தத் திட்டம் சுமொர ்27 நபரக்ளுக்கு டவழலவொய்ப்ழப உருவொக்கும். 

❖ சுரங்க நடவடிக்ழகயில் இருந்து உருவொகும் தூசி, அருகிலுள்ள 

பகுதியில் உள்ள மதொழிலொளரக்ள் மற்றும் மக்களின் ஆடரொக்கியத்தில் 

எதிரம்ழறயொன தொக்கத்ழத ஏற்படுத்தும். 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தொல் அப்டரொச ்சொழலகள் டசதமழடயலொம். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சாத்தியமான இலரசச்ல் பிரசச்லனகலளத ் தவிரக்்க ஆலல 

இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு 

நலடமுலறகள் பின்பற்றப்படும். 

❖ மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி 

திட்டப் பகுதிகளிலும் அலதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் பசுலமப் 

பகுதி உருவாக்கப்படும். 

❖ லமய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழலின் பாதிப்லபக் குலறக்க 

சபாருதத்மான காற்று மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லக 

வழங்கப்படும். 

❖ சதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கச ் சட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி லகயுலறகள், தலலக்கவசங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் 
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காதுகலளப் பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் மபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் வழங்கப்படும். 

❖ திட்டங்களிலிருந்து மநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, 
TMF, NMET மபான்றவற்றின் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகள் நிதி 

வருவாய் மூலம் பயனலடயும். 

4.8 மதாழில்ைார் சுகாதார நடவடிக்ணககள் 

அலனத்து நபரக்ளும் டவழல மசய்வதற்கு முன் மற்றும் அவ்வப்மபாது 

மருத்துவ பரிமசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். 

பின்வரும் மசாதலனகலள நடத்துவதன் மூலம் பணியாளரக்ள் சதாழில் 

சாரந்்த மநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவாரக்ள் 

❖ சபாது உடல் பரிமசாதலனகள் 

❖ ஆடிமயாசமட்ரிக் மசாதலனகள்  

❖ முழு மாரப்ு, எக்ஸ்மர, நுலரயீரல் சசயல்பாட்டு மசாதலனகள், 

ஸ்லபமரா சமட்ரிக் மசாதலனகள் 

❖ காலமுலற மருத்துவ பரிமசாதலன - ஆண்டுமதாறும் 

❖ நுலரயீரல் சசயல்பாடு மசாதலன - ஆண்டுமதாறும், தூசிக்கு 

ஆளானவரக்ள் 

❖ கண் பரிமசாதலன 

தளத்தில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் வழங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் 

இதர பரிமசாதலன வசதிகள் இலவசமாக வழங்கப்படும். உடனடியாக 

சிகிசல்சக்காக சுரங்கத்தில் முதலுதவி சபட்டி லவக்கப்படும். 

மதரந்்சதடுக்கப்பட்ட பணியாளரக்ளுக்கு சதாடரந்்து முதலுதவி பயிற்சி 

அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி சபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் 

மூமலாபாய இடங்களில் காட்டப்படும். 

அத்தியாயம் V 

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (மதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கனிம லவப்பு இயற்லகயில் குறிப்பிட்ட தளம்; எனமவ திட்டங்களுக்கு 

மாற்று இடங்கலள மதடும் மகள்வி எழவில்லல. 
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அத்தியாயம் VI 

சுற்றுைச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் 

6.1 பநாக்கம் 

அட்டவலண 6.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கலள கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்வதற்கு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளின் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

மநாக்கங்கள்: 

❖ கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் சசயல்திறலன சரிபாரக்்க அல்லது 

மதிப்பீடு சசய்ய; 

❖ எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளதல்த 

நிறுவுதல். 

அட்டவணை 6.1 பிந்ணதய சுற்றுைச்ூழல் அனுமதி கை்காைிப்பு 

அட்டவணை 

வ.எ
ை் 

சுற்றுை ்

சூழல் 

பை்புகள் 

இடம் 

கை்காைிப்பு 

அளவுருக்கள் 
கால 

அள
வு 

அதிர்மவை் 

1 காற்று தரம் 

2 இடங்கள் 

(1 லமய & 1 

இலடயக) 

24 

மணி 
மநரம் 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுலற 

சிலதவுறும் 

பாலற, PM 2.5 , 

PM10 , SO2 

மற்றும் NOx . 

2 
வானிலலயி
யல் 

காற்றின் 

தர கண் 

காணிப்பு 

மற்றும் IMD 

இரண்டாம் 

நிலல தரவு 

சதாடங்கு 

வதற்கு 

முன் சுரங்க 

தளத்தில் 

1  

மணி 
மநரம் 

/ 

தினச
ரி 

சதாடரச்ச்ி
யான 

ஆன்லலன் 

கண்காணிப்
பு 

காற்றின் 

மவகம், 

காற்றின் 

திலச, 

சவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் 

மற்றும் 

மலழப்சபா
ழிவு 

3 
நீர ்தர கண் 

காணிப்பு 

2 இடங்கள் 

(1SW & 1 GW) 
- 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுலற 

IS:10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுலறக
ளின் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்
ட 

அளவுருக்கள் 

4 நீரியல் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளி
ல் சுமார ் 1 

- 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுலற 

தலரமட்டத்தி
ற்கு கீழ் )bgl ( 
இல் ஆழம் 
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கி.மீ 

சதாலல 

வில் உள்ள 

இலடயக  
மண்டலத்தி
ல் உள்ள 

திறந்த 

சவளி 
கிணறு 

களில் 

நீரம்ட்டம் 

5 சத்தம் 

2 இடங்கள் 

(1 லமய & 1 

இலடயக) 

 1 

மணி 
மநரம்
/ நாள் 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுலற 

Leq , Lmax , Lmin 

, Leq Day & Leq 

Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்
ள 

குடியிருப்பி
ல் 

(அறிக்லக
யில்) 

– 

சவடிப்பு 

நடவடிக்லக
யின் மபாது 

உசச் துகள் 

மவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள் 

(1 லமய & 1 

இலடயக) 

– 

ஆறு 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுலற 

இயற்பியல் 

மற்றும் 

இரசாயன 

பண்புகள் 

8 
பசுலம 

பகுதி 

திட்டப் 

பகுதிக்குள் 

தினச
ரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 

    ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான லகமயட்டின் வழிகாட்டுதல், பிப்ரவரி 

2010 . 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்னம திட்டத்திற்கான நிதி ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகலள கண்காணிப்பதற்கான சசலவு அட்டவலண 6.2 

இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவணை 6.2 சுற்றுைச்ூழல் கை்காைிப்பு பட்மெட ்

வ.எை் அளவுரு மூலதன 
மைலவு 

ஆை்டுக்கான மதாடர் 
மைலவு 

1 காற்று தரம் - ரூ 60,000/- 

2 வானிலலயியல் - ரூ 15,000/- 

3 நீர ்தரம் - ரூ 20,000/- 

4 நீர ்நிலல 
கண்காணிப்பு 

 ரூ 10,000/- 
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5 மண்ணின் தரம் - ரூ 20,000/- 

6 சத்தம் தரம் - ரூ 10,000/- 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு - ரூ 1,50,000/- 

8 பசுலம அரண் - ரூ 10,000/- 

மமாத்தம் - ரூ 2,95,000/- 

ஆதாரம்: களத் தரவு 

 

அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் படிப்புகள் 

7.1 இடர் மதிப்பீடு 

இடர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகலளத் தடுப்பதற்கும், அது நிகழாமல் 

தடுக்க மதலவயான நடவடிக்லககலள எடுப்பதற்கும் ஆகும். இடர ்

மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுலறயானது, 31 டிசம்பர் 2002 மததியிட்ட 2002 ஆம் 

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

வழங்கிய குறிப்பிடட் இடர ் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் அடிப்பலடயில் 

அலமந்துள்ளது. DGMS இடர ் மதிப்பீட்டு சசயல்முலற தற்மபாதுள்ளலதக் 

கண்டறியும் மநாக்கம் சகாண்டது. பணிசச்ூழலில் ஏற்படக்கூடிய 

அபாயங்கள் மற்றும் உடனடி கவனம் மதலவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிலம 

அளிப்பதற்காக அந்த அபாயங்களின் அபாய அளலவ மதிப்பிடுதல். மமலும், 

இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் சபாறுப்பான வழிமுலறகள் அலடயாளம் 

காணப்பட்டு, துல்லியமான சபாறுப்புகளுடன் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் 

பதிவு சசய்யப்படுகின்றன. DGMS, ஆல் சான்றளிக்கப்பட்ட தகுதிவாய்ந்த 

சுரங்க மமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி நடவடிக்லகயும் 

மமற்சகாள்ளப்படும். 

7.2 பபரிடர ்பமலாை்ணமத் திட்டம் 

மபரிடர ் மமலாண்லம திட்டத்தின் மநாக்கம் சுரங்கம் மற்றும் சவளிப்புற 

மசலவகளின் ஒருங்கிலணந்த வளங்கலளப் பயன்படுத்துவதாகும்: 

❖ பாதிக்கப்பட்டவரக்லள மீட்டு சிகிசல்ச அளித்தல்; 

❖ மற்றவரக்லளப் பாதுகாதத்ல்; 

❖ சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் மசததல்த குலறத்தல்; 

❖ ஆரம்பத்தில் சம்பவத்லதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் 

சகாண்டு வரவும்; 



33 | P a g e  

 

❖ பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

அவசரநிலலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிலலகள் பற்றிய அடுதத் 

விசாரலணக்கு சதாடரப்ுலடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கலள 

பாதுகாக்கவும்.  

7.3 ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

❖ குழுமத்தின் கொற்றுச ் சூைலில் இரண்டு முன்மமொழியப்பட்ட 

திட்டங்களின் ஒட்டுமமொத்த தொக்கத்தின் முடிவுகள், கொற்று 

மொசுபொட்டிற்கொக CPCB நிரண்யிதத் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகழள விட 

அதிகமொக இல்ழல. 

❖ கருத்தில் உள்ள குடியிருப்புக்கொன இழரசச்லின் ஒட்டுமமொத்த 

முடிவுகள், பகல்டநரத்திற்கொன குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு CPCB 

நிரண்யித்த வரம்ழப மீறுவதில்ழல. 

❖ இரண்டு முன்மமொழியப்பட்ட திட்டங்களின் கொரணமொக PPV இன் 

ஒட்டுமமொத்த முடிவுகள், ஒட்டுமமொதத் PPV அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பொன 

8mm/s ஐ விடக் குழறவொக இருப்பழதக் குறிக்கிறது. 

❖ இரண்டு முன்மமொழியப்பட்ட திட்டங்களும் SEAC பரிந்துழரதத்படி CER 

க்கு ரூ.1000000/- ஒதுக்கப்படும். 

❖ முன்மமொழியப்பட்ட இரண்டு திட்டங்களும் டநரடியொக 27 உள்ளூர ்

மக்களுக்கும், மழறமுக டவழல வொய்ப்புகழள வைங்கும். 

❖ முன்மமொழியப்பட்ட இரண்டு திட்டங்களும் குத்தழகப் பகுதியிலும் 

அழதச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் சுமொர ்1150 மரங்கழள நடும். 

❖ முன்மமொழியப்பட்ட இரண்டு திட்டங்களும் அருகிலுள்ள சொழலகளில் 

ஒரு நொழளக்கு 36 PCU ஐ டசரக்்கும். 

7.4 பிளாஸ்டிக் கழிவு பமலாை்ணம திட்டம் 

அலனத்து திட்ட ஆதரவாளரக்ளும் 01.01.2019 முதல் நலடமுலறக்கு 

வரும் வலகயில், ஒருமுலற பயன்படுத்துவதற்கும், தடிமன் பாராமல் 

பிளாஸ்டிக்லக தூக்கி எறிவதற்கும் தமிழ்நாடு அரசு ஆலண (Ms) எண். 84 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துலற (EC.2) மததி: 25.06.2018 சுற்றுசச்ூழல் 

(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ  இணங்க மவண்டும்.  
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குறிக்பகாள் 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்லமயான விநிமயாக சுைற்சிழய 

ஆரொய்தல். 

❖ அலனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி சசய்யக்கூடிய 

சபாருடக்லள மசகரிப்பதற்காக சதாட்டிகலள நிறுவுவதன் மூலம் 

நிலலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்லமலய கண்டறிந்து 

முன்சமாழிதல் 

❖ அலமப்பு வடிவலமப்லபத் தயாரிதத்ல், சசயல்படுத்துவதற்கும் 

கண்காணிப்பதற்கும் மதலவயான வழிமுலறகள். 

வ.எை் மையல்பாடு மபாறுப்பு 

1 விதிகலள உள்ளடக்கி தளவலமப்பு வடிவலமப்லப 

உருவாக்குதல், பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்லமக்கு 

கழிவு உற்பதத்ியாளரக்ளிடம் இருந்து 

வசூலிக்கப்படும் பயனர ் கட்டணம், குப்லப 

சகாட்டுதல், பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள எரிதத்ல் 

அல்லது சபாதுமக்களுக்கு இலடயூறு ஏற்படுத்தும் 

வலகயில் ஏமதனும் சசயல்கள் சசய்தல் 

ஆகியவற்றுக்கு அபராதம்/அபராதம். 

சுரங்க 

மமலாளர ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி சசய்யக்கூடிய 

மற்றும் உள்நாட்டு அபாயகரமான கழிவுகலள 

பிரிதச்தடுப்பலத நலடமுலறப்படுத்த, கழிவு 

உற்பத்தியாளரக்லள கட்டாயப்படுத்துதல் 

சுரங்க 

மமலாளர ்

3 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மசகரிப்பு சுரங்கத் 

தலலவர ்

4 சபாருள் மீட்பு வசதிகலள அலமத்தல் சுரங்க 

மமலாளர ்

5 சபாருள் மீட்பு வசதிகளில் மறுசுழற்சி 

சசய்யக்கூடிய மற்றும் மறுசுழற்சி சசய்ய முடியாத 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள பிரித்தல் 

சுரங்கத் 

தலலவர ்

6 பதிவுசசய்யப்பட்ட மறுசுழற்சி சசய்பவரக்ளுக்கு 

மறுசுழற்சி சசய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

மசனலாக்குதல் 

சுரங்கத் 

தலலவர ்
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7 மறுசுழற்சி சசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகலள சிசமன்ட் சூலளகளில், சாலல 

அலமப்பில் பயன்படுத்துவதற்கு வழியலமத்தல் 

சுரங்கத் 

தலலவர ்

8 பங்குதாரரக்ள் மதத்ியில் அவரக்ளின் சபாறுப்பு 

குறித்து விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துதல் 

சுரங்க 

மமலாளர ்

9 குப்லப சகாட்டுவது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

திறந்த சவளியில் எரிப்பது அல்லது 

சபாதுமக்களுக்கு இலடயூறு விலளவிக்கும் 

சசயல்களில் ஈடுபடுவது மபான்றவற்றில் திடீர ்

மசாதலன நடதத்ப்படுகிறது. 

சுரங்க 

உரிலமயாளர ்

அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பலன்கள் 

முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் கொரணமொக உள்ளொட்சி, சுற்றுப்புறம், 

பிரொந்தியம் மற்றும் டதசம் முழுவதும் பல்டவறு நன்ழமகள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன: 

❖ 27 உள்ளூர ்மக்களுக்கு டநரடி டவழலவொய்ப்பு. 

❖ பொசனம் மற்றும் டதொட்டம் மற்றும் நிலதத்டி நீர ் ரசீொரெ்் 

ஆகியவற்றிற்கொன நீர ் இருப்ழப அதிகரிக்க மழை நீர ் டசகரிப்பு 

கட்டழமப்புகள் 

❖ பள்ளி கட்டிடங்கள், கிரொம சொழலகள்/ இழணக்கப்பட்ட சொழலகள், 

மருந்தகம் மற்றும் சுகொதொர ழமயம், சமூக ழமயம், சந்ழத இடம் 

டபொன்ற சமூக மசொத்துக்கழள (உள்கட்டழமப்பு) உருவொக்குதல், 

❖ சமூக டமம்பொட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் தற்டபொதுள்ள சமூக வசதிகழள 

வலுப்படுத்துதல் 

❖ மதொழில் பயிற்சி டபொன்ற திறன் டமம்பொடு மற்றும் திறன் டமம்பொடு. 

❖ விழிப்புணரவ்ு நிகை்சச்ி மற்றும் சமூக நடவடிக்ழககள், சுகொதொர 

முகொம்கள், மருத்துவ உதவிகள், விழளயொட்டு மற்றும் கலொசச்ொர 

நடவடிக்ழககள்  டபொன்றழவ. 

❖ கொரண்டப்பள்ளி கிரொமத்தில் முக்கியமொக கல்வி, சுகொதொரம், மகளிர ்

சுயஉதவி குழுக்களுக்கு பயிற்சி மற்றும் உள்கட்டழமப்பு 
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டபொன்றவற்றிற்கு பங்களிக்கும் நடவடிக்ழககள் டமற்மகொள்ளப்படும். 

CSR பட்மெட் லொபத்தில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

❖ CERக்கு ரூ. 5,00,000 ஒதுக்கப்படும். 

அத்தியாயம் IX 

சுற்றுைச்ூழல் பமலாை்ணம திட்டம் 

சுற்றுசச்ூைல் பொதுகொப்பு நடவடிக்ழககழள மசயல்படுத்த, மூலதனச ்

மசலவொக ரூ.20,61,000 மற்றும் மதொடர ்மசலவு ரூ. 11,32,950  முன்மமொழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கொன தற்டபொழதய சந்ழத சூை்நிழலழய கருத்தில் மகொண்டு 

தற்டபொழதய சந்ழத விழலழய கருத்தில் மகொண்டு, மதொடர ்

மசலவு/ஆண்டுக்கு 5% பணவீக்கத்ழத சரிமசய்த பிறகு, 5 ஆண்டுகளுக்கு 

ஒட்டுமமொத்த EMP மசலவு ரூ. 83,21,264 என முன்மமொழியப்பட்டது.  

அத்தியாயம் X 

முடிவுணர 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் பல்மவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

சதாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு சசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிலனகலளத ்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. 

நில ஆவணங்கள் 

சில முக்கியமொன நிலம் மதொடரப்ொன ஆவணங்கள் கீடை 
கொட்டப்பட்டுள்ளன. 
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முன்மமாழியப்படட் குத்தனகப் பகுதினய சிவப்பு நிறத்தில் காட்டும் FMP 

ஸ்மகட்ச ்
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ஒரு 
பதிவு ஆவணம் 
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பட்டா சிடட்ா ஆவணங்களின் நகல 
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