
சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டசச்ுருக்கம்  
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மபன்னாகரம் தாலுக்கா, தரம்புரி மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) பபைப்பட்ட கடிதம் எண் 

SEIAA-TN/F.No. 8580/SEAC/TOR- 1031/2021டததி: 26.08.2021 

திட்ட உரிறமயாளரின் பபயர் மை்றும் முகவரி  
மபயர் மற்றும் முகவரி புல எண். & பரப்பு  

திருவாளர்.மபருமாள் கிராகனட்ஸ் 

 எண். 653, டசலம் மமயின் டராடு, 

காடவரிப்பட்டினம் அஞ்சல், 

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு- 635 112. 

938 (பகுதி) Bit I & 6.20.0 மஹக்டடர ் 

                                                சுற்றுசச்ூழல் ஆடலாசகர் 
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அத்தியாயம் I 
அறிமுகம் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிலலயான வளரச்ச்ிலய 

உறுதி சசய்வதற்கான மமலாண்லமக் கருவியாகும், மமலும் இது ஒரு 

சசயல்திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் சபாருளாதார 

தாக்கங்கலள முடிசவடுப்பதற்கு முன் கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு 

முடிசவடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்தசவாரு திட்டத்திற்கும் 

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. 

P1 என அலழக்கப்படும் உத்மதச கருப்பு நிற (டடாலிரைட்) கிராலனட் 

சுரங்கத் திட்டம், 500மீ சுற்றளவு குவாரிகளின் சமாத்த பரப்பளவு > 5 

செக்மடருக்குள் வருவதால், இது "B1" வலகயின் கீழ் 

வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (EC) வழங்குவதற்கு 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்லகலய சமரப்்பிக்க மவண்டும்   

சபாது விசாரலண நடத்திய பிறகு. குழுமம்  2 முன்சமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் 

உள்ளன. இதில், அட்டவலண 1.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, 1 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் (P1), 1 மற்ற முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் (P2), 

மற்றும் 2 ஆகியலவ குழுமம் பகுதி கணக்கீட்டிற்காக எடுக்கப்பட்டன, 

அமதசமயம் 1 முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் (P1) மற்றும் பிற முன்சமாழிவு 

திட்டம் (P2) ஆகியலவ எடுக்கப்பட்டன. ஒட்டுசமாத்த ஆய்வுகள். 

இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA)  வலரவு, முன்சமாழியப்பட்ட 

திட்டங்களால் சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் ஒட்டுசமாத்த தாக்கத்லதப் பற்றி 

விவாதிக்கிறது மற்றும் சபன்னாகரம், சிடுமனெள்ளி கிராமத்தில் உள்ள 

சமாதத் பரப்பளவில் 11.83.0 செக்மடர ் பரப்பளவில் அலமந்துள்ள 

திட்டங்களின் பாதகமான தாக்கங்கலளக் குலறக்க விரிவான 
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சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திட்டதல்த (EMP) வழங்குகிறது. தாலுகா, 

தரம்புரி மாவட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலம். இது ToR வழங்கப்பட்ட 

கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8580/SEAC/ToR-1031/2021 மததி: 26.08.2021 டிசம்பர ்

2021 முதல் பிப்ரவரி 2022 வலரயிலான காலகட்டத்தில் அடிப்பலட 

கண்காணிப்பு ஆய்லவ நடத்தி உத்மதச திட்டத்திற்கு. 

திட்ட முன்மமாழிபவர் மற்றும் 500மீ சுற்றளவில் உள்ள 
குவாரிகளின் விவரங்கள் முறறயய அட்டவறைகள் 1.1 மற்றும் 1.2 

இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
         அட்டவறை 1.1 திட்ட முன்மமாழிபவரின் விவரங்கள் 

மபயர் மற்றும் முகவரி 
சபயர ் திருவாளர.்சபருமாள் கிராலனட்ஸ் 

முகவரி S/o.சவங்கமடஷ் 

எண். 653, மசலம் சமயின் மராடு, 

காமவரிப்பட்டினம் அஞ்சல், 

கிருஷ்ணகிரி மாவடட்ம், 

தமிழ்நாடு- 635 112. 

லகமபசி +91 94426 15055, 70109 27100 

நிலல உரிலமயாளர ்
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அட்டவறை 1.2 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 
பட்டியல் 

குழுமம் குவாரிகள் 

குறியீடு குத்தலகதாரரின் 
சபயர ்மற்றும் 

முகவரி 

கிராமம் & 

தாலுகா 

புல எண் செக்மடரில் 
பரப்பு 

வலகப்பாடு 

நிலம் 

P1 திருவாளர ்
.சபருமாள் 
கிராலனட்ஸ் 

(கருப்பு நிற 

டடாலிரைட் 
கிராலனட்) 
எண்.653, மசலம் 
சமயின் மராடு 

காமவரிப்பட்டினம் 
அஞ்சல் 

கிருஷ்ணகிரி 
மாவட்டம் 635112 

சிடுமனெள்ளி 
கிராமம் & 

சபன்னாகரம் 
தாலுக்கா 

938 / 

(பகுதி) 

குழி -1 

6.20.0 அைசு 

டபாறம்டபாக்கு 

நிலம் 

P2 திருவாளர.் 

விநாயக 
கிராலனட்ஸ் 

கிருஷ்ணகிரி. 

சிடுமனெள்ளி 
கிராமம் 

சபன்னாகரம் 
தாலுக்கா 

938/(பகுதி) 

குழி -2 

5.63.0 அைசு 

டபாறம்டபாக்கு 

நிலம் 

  மமொத்தம்  11.83.0 

மெக்டேர் 

 

ககவிேப்பே்ே குவொரி 
வ.எண் குத்தககதொரரின் 

மபயர் மற்றும் 

முகவரி 

கிரொமம் 

மற்றும் 

தொலுகொ 

புல. 

எண்கள் 

மெக்டேரில் 

பரப்பளவு 

வககப்பொடு 

நிலம் 

 இல்ரல 

தற்டபொதுள்ள குவொரி 
வ.எண் குத்தககதொரரின் 

மபயர் மற்றும் 

முகவரி 

கிரொமம் 

மற்றும் 

தொலுகொ 

புல. 

எண்கள் 

மெக்டேரில் 

பரப்பளவு 

வககப்பொடு 

நிலம் 

 இல்ரல 

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

2269 (இ) டததி: 01.07.2016. 

 

 மமொத்த குழுமம் அளவு 11.83.0 

மெக்டேர் 

 

 

ஆதாைம்: i).DD கடிதம் – Rc.No. 169/2020 (சுைங்கங்கள்) டததி:07.06.2021 

 i). MoEF & CC அறிவிப்பின்படி 2269 (E) 1 ஜூரல 2016 டமாத்த குழுமம் v P1+P2 = 

11.83.0 டெக்டடை.் 
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அத்தியொயம் II 

திே்ே விளக்கம் 

2.0 அறிமுகம் 

முன்டமாழியப்பட்ட திட்டம் கருப்பு நிற (டடாலிரைட்) கிைாரனட் 

குவாைி திட்டமாகும். சபரிய பாரற உருவாக்கத்தில் இருந்து கணிசமான 

அளவு பாரறப் பகுதிரயப் பிைிப்பதற்காக, டயமண்ட் வயை ் இைம்பம் 

டவட்டுவரத உள்ளடக்கிய   திறந்த டவளி   சுைங்க முரறயால் குவாைிகள் 

டமற்டகாள்ளப்படும், டமலும் டபஞ்சுகள் மற்றும் ஏற்றுவதற்கு டதாண்டும் 

இயந்திைம் மற்றும் டிப்பைக்ள் பயன்படுதத்ப்படுகின்றன. முன்டமாழியப்பட்ட 

திட்டத்தின் விவைங்கள் அட்டவரண 2.1 இல் டகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அே்ேவகண 2.1 திே்ேத்தின் சுருக்கமொன விளக்கம் 

 P1 

குவாைியின் டபயை ் திருவாளர.் டபருமாள் 

கிைாரனட்ஸ் 

திட்டத்தின் வரக கருப்பு நிற (டடாலிரைட்) 

கிைாரனட் குவாைி 

சைட்வ எண். 938(பகுதி) குழி -1 

நில வரக 
அைசு புறம் டபாக்கு நிலம் (காடு 

அல்லாதது) 

அளவு 6.20.0 டெக்டடை ்

குத்தரக காலம் 20 வருடங்கள் 

சுைங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

சுைங்க வாழ்க்ரக 20 வருடங்கள் 

இருக்கும் ஆழம் இல்ரல 

முந்ரதய குதத்ரக விவைங்கள் இப்பகுதி முன்பு திருவாளரக்்கு 
ஆதைவாக கருப்பு நிற 
((டடாலிரைட்) கிைாரனட் குவாைி 
குத்தரகக்கு வழங்கப்பட்டது. 
TAMIN, ஆனால் பயன்படுத்தப்பட்ட 
பகுதிக்குள் டவரல டசய்த குழி 
எதுவும் இல்ரல. 

ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்திற்கு 
முன்டமாழியப்பட்ட ஆழம் 

26மீ (AGL) (1மீ டமல் மண் + 5மீ 
சிரதவுறும் பாரற + 20மீ கருப்பு 
நிற (டடாலரைட்) கிைாரனட்) 

இறுதி ஆழம் குவாைியின் இறுதி ஆழம் சுமாை ்26 
மீ.  
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டடாடபாஷீட் எண். 57 H/16 

 அட்சடைரக 12°00'45.98"N முதல் 12°00'53.34"N 
வரை 

தீைக்்கடைரக 77°50'24.44"E முதல் 77°50'40.95"E 
வரை 

மிக உயைந்்த உயைம் கடல் மட்டத்திலிருந்து 410மீ 
உயைம் 

நிலப்பைப்பு இப்பகுதி ஹில்லாக்கில் 
அரமந்துள்ள ஒரு உயைமான 
நிலப்பைப்பாகும். சாய்வு டமற்குப் 
பக்கத்ரத டநாக்கி 2 இல் 1 ஆகும், 
டமலும் இப்பகுதியின் உயைம் MSL 
இலிருந்து 345 மீ முதல் 410 மீ வரை 
இருக்கும் 

சுைங்க முரற 5.0மீ டசங்குத்து டபஞ்ச ் மற்றும் 
5.0மீ அகலம் டகாண்ட ஓபன் 
காஸ்ட் இயந்திைமயமாக்கப்பட்ட 
சுைங்க முரற மூலம் குவாைி 
டசயல்பாடு 
டமற்டகாள்ளப்படுகிறது. 

 

 

 

 

இயந்திைங்கள் 

  
முன்டமாழியப்பட்டது 

 

 

ஜாக் டெமை ் 4 

கம்பைசை ் 2 

கிைாலை ்
கிடைன் 

1 

டதாண்டும் 
இயந்திைம் 

1 

டிப்பைக்ள் 2 

டஜனடைட்டை ் 1 

டயமண்ட் 
வயை ்இைம்பம் 

1 

உத்டதச மனிதவள வைிரசப்படுதத்ல் 30 

திட்ட டசலவு Rs. 12,37,80,000/- 

CER டசலவு                    Rs 24,75,600/- 

ஆதாைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் மற்றும் சைட்வ ஆஃப் இந்தியா 

டடாடபாஷீட் 

2.1 திே்ேத்தின் இேம் 

முன்டமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியானது தருமபுைி மாவட்டத்தின் 

வடகிழக்குப் பகுதியில் சுமாை ் 34 கிமீ டதாரலவிலும், டபன்னாகைம் 

தாலுக்காவின் வடபுறத்தில் 14 கிமீ டதாரலவிலும் அரமந்துள்ளது, 

முன்டமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி சிடுமனெள்ளி கிைாமத்தில் டதன்கிழக்கு 

1 கிமீ டதாரலவில் அரமந்துள்ளது. திட்டப் பகுதி இந்தியாவின் 
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கணக்டகடுப்பில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் டடாடபாஷீட ் எண். 57 - H/16. 

அட்சடைரக இரடடய: 12°00'45.98''N முதல் 12°00'53.34''N மற்றும் தீைக்்கடைரக 

இரடடய: 77°50'24.44''E முதல் 77°50'40.95''E.        

அே்ேவகண2.2: முன்மமொழியப்பே்ே திே்ேத்தின் 

எல்கல ஒருங்கிகணப்புகள் 

 எல்கலத் தூண் எண். அே்சடரகககள் தீர்க்கடரகககள் 

1 12°00’45.98” N 77°50’24.44” E 

2 12°00’46.99” N 77°50’24.80”E 

3 12°00’51.03” N 77°50’24.89” E 

4 12°00’49.13” N 77°50’34.29”E 

5 12°00’52.17” N 77°50’37.12”E 

6 12°00’53.34” N 77°50’38.18”E 

7 12°00’53.34” N 77°50’40.95”E 

8 12°00’48.36” N 77°50’40.91”E 

9 12°00’47.30” N 77°50’40.03”E 

 

அட்டவறை 2.3 திட்டப் பகுதிக்கான தள இறைப்பு 

 அருகில் உள்ள சாலல கிராம அணுகு சாலல - சம்பள்ளி சாலல 600 
மீட்டை ்கிழக்கு  
பலழயூர ் - மசலலநாயக்கன்பட்டி - 
சபன்னாகரம் - 1 கிமீ - வடக்கு. 
(SH-60)– தருமபுைி- ஒடகனக்கல் – 11.5கிடலா 
மீட்டை-் வடக்குப்பக்கம். 
டதசிய டநடுஞ்சாரல (NH-7) - டசலம் - 
டபங்களூை ்- 23.0 கிமீ - டதன்கிழக்கு பக்கம். 

அருகில் உள்ள கிராமம் சிடுமனெள்ளி - 1.0கிமீ - வடமமற்கு 

அருகில் உள்ள நகரம் சபன்னாகரம் –14.0கிமீ - வடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள ரயில் நிலலயம் மமட்டூர–் 23 கிமீ – சதற்கு 

அருகில் உள்ள விமான 
நிலலயம் 

டசலம் விமான நிரலயம் - 50 கிமீ - 
டதன்கிழக்கு 

துலறமுகம் டசன்ரன வடகிழக்கில் 290 கி.மீ 

ஆதாைம்: சைட்வ ஆஃப் இந்தியா டடாடபாஷீட் மற்றும் கூகுள் எைத்் படம். 

2.2 முன்மமொழியப்பே்ே திே்ேத்திற்கொன மசயல்பொே்டு விவரங்கள் 

வருடாந்திை மற்றும் தினசைி உற்பத்தி மற்றும் சுைங்க மூடல் உள்ளிட்ட 

திட்டத்தின் டசயல்பாட்டு விவைங்கள் சுைங்கத் திட்டங்களிலிருந்து படம் 2.3 

முதல் 2.6 வரை காட்டப்பட்டு அட்டவரண 2.4 இல் டகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 



Page | 7  

 

இந்த திட்டத்ரத மூடுவதற்கு டதரவயான சுைங்க மூடல் பட்டஜட் 

அட்டவரண 2.6 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவறை 2.4: மெயல்பாட்டு விவரங்கள் 

விளக்கம் முன்மமாழியப்பட்ட பகுதி 

புவியியல் வளங்கள் ROM 2,44,500 

கிராலனட் மீட்பு - @ 7% கன மீட்டர)் 17,116  

கிராலனட் கழிவு - @ 93% கன மீட்டர)் 2,27,384 

பக்கசச்ுலம கன மீட்டர ் 9,85,900 

சிலதவுறும் பாலற கன மீட்டர ் 3,07,600 

கன மீட்டர ்இல் மமல் மண் 61,520 

சுரங்கம் றகயிருப்பு ROM 1,91,250 

கிராலனட் மீட்பு - @ 7% கன மீட்டர)் 13,388  

கிராலனட் கழிவு - @ 93% கன மீட்டர)் 1,77,862 

பக்கசச்ுலம கன மீட்டர ் 1,15,750 

சிலதவுறும் பாலற கன மீட்டர ் 1,39,250 

கன மீட்டர ்இல் மமல் மண் 28,914 

ROM ஐந்தாை்டு திட்ட 
காலத்திற்கான உத்யதெ உற்பத்தி 

47,500 

கிராலனட் மீட்பு - @ 7% கன மீட்டர)் 3,325  

கிராலனட் கழிவு - @ 93% கன மீட்டர)் 44,175 

பக்கசச்ுலம கன மீட்டர ் 31000 

சிலதவுறும் பாலற கன மீட்டர ் 1,39,250 

கன மீட்டர ்இல் மமல் மண்                                 28,914 

கிராலனட் மீட்பு - @ 7% கன மீட்டர)் 3325 

மவலல நாட்களின் எண்ணிக்லக 300 

ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்தில் ஒரு 

நாரளக்கு ROM இன் உற்பத்தி 
32  

ஒரு நாரளக்கு கிைாரனட் உற்பத்தி m3 2.22  

ஒரு நாலளக்கு சமாத்த கழிவு 

(கிராலனட் கழிவு + சிலதவுறும் 
பாலற) 

 

143 

 

கிைாரனட் டவடட்ும் அலகுகளுக்கு 

டபாக்குவைத்துக்கு ஒரு நாரளக்கு 

லாைி சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

1 

கழிவு ஏற்ற லாைிகளின் எண்ணிக்ரக 

24 
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ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம். 

2.3 நில பயன்பொே்டு முகற 

 முன்டமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்திற்கான நில பயன்பாடு மற்றும் 

நிலப்பைப்பு தகவல் அட்டவரண 2.5 இல் டகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவறை 2.5 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் நில 
பயன்பாட்டு முறற 

விளக்கம் மெக்டேரில் 
உள்ள 

தற்யபாறதய 
பகுதி 

தற்யபாறதய 
மாற்றியறமக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டக் 
காலத்தில் 

(மெக்டேர்) 
யதறவப்படும் பகுதி 

% இல் 
பயன்படுத்தப்பட்ட 

பகுதி 

(ஹா) 

குவாரிக்கு 
உட்பட்ட 

பகுதி 

இல்லல 

2.97.6 2.97.6 

கழிவுக் 
கிடங்கு 

இல்லல 
0.70.7 0.70.7 

உள்கட்டலமப்பு இல்லல 0.03.0 0.03.0 

சாலலகள் இல்லல 0.05.0 0.05.0 

பசுலம பகுதி இல்லல 0.49.0 1.29.5 

மநாக்குதல் 
சதாகுதிகள் 

6.20.0 
1.94.7 1.14.2 

மமாத்தம் 6.20.0   6.20.0 6.20.0 

ஆதாைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் 
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பேம் 2.1 மசயற்ககக்டகொள் பேங்கள் 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவொரிகளின் மதொகுப்கபக் கொே்டுகிறது 
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பேம் 2.2 தூணின் புவிசொர் ஒருங்கிகணப்புகளுேன் முன்மமொழியப்பே்ே திே்ே தள குத்தகக 

எல்கலகயக் கொே்டும் கூகுள் பேம் 
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                                              பேம்: 2.3 கருத்தியல் திே்ேம் மற்றும் பிரிவுபேம்: 
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2.4 ஆண்டு வொரியொன வளரச்ச்ி உற்பத்தித் திே்ேம் மற்றும் ஆண்டு வொரியொன வளரச்ச்ி உற்பத்தி 



Page | 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

படம்: 2.5 கருத்தியல் திட்டம் மற்றும் பிரிவு  
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படம்: 2.6 முற்யபாக்கான குவாரி மூடல் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள்
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2.4 சுரங்க முகற 

❖ சுைங்க முரற ஓபன்காஸ்ட் இயந்திைமயமாக்கப்பட்ட முரறயாகும். 

❖ சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த பைிமாண கம்பி ைம்பம் விடுதரலக்காக 

டவட்டுதல் மற்றும் டபற்டறாை ் தாள் பாரறகளிலிருந்து டதாகுதிகரள 

பிைித்தல். 

❖  கணிசமான அளவு பாரறப் பகுதிரய டபற்டறாை ் பாரற 

உருவாக்கத்தில் இருந்து பிைிப்பது, பாைர்வக் குரறபாடுகளான 

இரணப்பு நைம்புகள் டபான்றவற்ரற கவனமாகத் தவிைப்்பதன் மூலம், 

கிரடமட்ட மற்றும் இைண்டு டசங்குத்து பக்கங்களிலும் "ரவை கம்பி 

டவட்டும்" முரறரயப் பின்பற்றுவதன் மூலம் டசய்யப்படுகிறது.  

❖ 32 மிமீ டயாரவக் டகாண்ட ஜாக்ொம்மை ் துரளயிடல், இந்த டபைிய 

பகுதி டமலும் டதரவயான பைிமாணங்களின் பல டதாகுதிகளாக 

பிைிக்கப்பட்டுள்ளது, இைண்டாம் நிரல துண்டு துண்டாக மற்றும் 

கழிவுகரள ரகயாளுவதற்கு மட்டுடம குழம்பு டவடிடபாருடக்ள் 

பயன்படுதத்ப்படுகின்றன. 

❖ டிப்பைக்ளுடன் இரணந்த ரெட்ைாலிக் டதாண்டும் இயந்திைம் 

டபஞ்சுகரள உருவாக்குவதற்கும் ஏற்றுவதற்கும் 

பயன்படுதத்ப்படுகிறது. 

❖ கனிமச ் டசயலாக்கம் அல்லது தாதுப் பயன்முரற எதுவும் 

முன்டமாழியப்படவில்ரல. 

❖ முன்டமாழியப்பட்ட டபஞ்ச ் உயைம் 5 மீ மற்றும் 600 சாய்வுடன் 5 மீ 

அகலம். 

❖ குவாைி டசயல்பாட்டின் டபாது உருவாகும் கழிவுப் டபாருடக்ளில் 

டவவ்டவறு அளவுகளில் உள்ள பாரறத் துண்டுகள் மற்றும் 

டதாகுதிகரள அலங்கைிக்கும் டபாது கழிவு சில்லுகள் அடங்கும். 

கழிவுப் டபாருடக்ள் டிப்பைக்ளில் எடுத்துச ் டசல்லப்பட்டு, அந்தந்த 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட இடங்களில் அந்தந்த டநாக்கத்திற்காகக் 

குறிக்கப்பட்ட இடத்தில் டகாட்டுவதற்கு முன்டமாழியப்பட்டு, 

கருத்தியல் நிரலயில் குத்தரகப் பகுதியின் வடக்குப் பகுதியில் 

மீண்டும் நிைப்புவதற்குப் பயன்படுதத்ப்படும். 
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2.5 முன்மமொழியப்பே்ே இயந்திரங்ககளப் பயன்படுத்துதல் 

அே்ேவகண 2.6 முன்மமொழியப்பே்ே இயந்திரங்கள் 

வரிகசப்படுத்துதல் துகளயிடும் உபகரணங்கள் 

வ 
எ

ை் 

வறக 
எை்
கள் 

டயா 
யஹால் 

மிமீ 

அளவு 
மகாள்ளளவு 

உருவா
க்கவும் 

உந்து ெக்தி 

1.  ஜாக் ெம்மர ் 4 32 
1.2 மீ முதல் 6 

மீ 

அட்லஸ் 
காப்
மகா 

 

கம்ப்சரஸ்ஸட் 
ஏர ்

2.  கம்பைசை ் 1 - 400 psi 

அட்லஸ் 
காப்
மகா 

டீசல் டிலரவ் 

3.  டயமண்ட் வயை ் 1 - 20m3/ நாள் 
ஆப்டி

மா 

டீசல் 
சஜனமரட்டர ்

4.  
டீசல் 

சஜசனமரட்டர ்
1 - 125kva 

பவரக்ா டீசல் 

 

ஏற்றுதல் உபகரைங்கள் 

 

சுரங்கம் மற்றும் யபாக்குவரத்து உபகரைங்களுக்குள் கடத்தல் 

ஆதொரம்: அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம் 

2.6 கருத்தியல் சுரங்கத் திே்ேம்/ இறுதி சுரங்க மூேல் திே்ேம் 

❖ கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம் நீண்ட கால முரறயான டபஞ்சுகள், 

தளவரமப்பு, நிைந்தை இறுதி குழி வைம்ரப டதைவ்ு டசய்தல், சுைங்கம் 

மற்றும் இறுதி குழியின் ஆழம், உள்கட்டரமப்புகரள 

நிைம்ாணிப்பதற்கான தளங்கரளத் டதைந்்டதடுப்பது டபான்றவற்ரறக் 

டகாண்டு தயாைிக்கப்படுகிறது. 

வ 
எை் 

வறக எை்கள் திறன் மெய்ய உந்து ெக்தி 

1 கிைாலை ்  கிமரன் 1 855 
டாடா 
பி&எச ்

டீசல் 
இயக்கி 

2 
மதாண்டும் 
இயந்திரம் 

1 300 
டாடா 

ஹிட்டாசச்ி 

டீசல் 
இயக்கி 

வ 
எை் 

வறக எை்கள் திறன் மெய்ய உந்து ெக்தி 

1 
டிப்பரக்ள் 

2 
20 டன்கள் டாடா டீசல் 

இயக்கி 
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❖ சுைங்கத்தின் டபாருளாதாை ஆழம், பாதுகாப்பு மண்டலங்கள், 

அனுமதிக்கப்பட்ட பகுதி டபான்ற சில நரடமுரற அளவுருக்களின் 

அடிப்பரடயில் இறுதி குழி அளவு வடிவரமக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ சுைங்க மூடல் என்பது ஒரு டதாந்தைவு டசய்யப்பட்ட தளத்ரத அதன் 

இயற்ரகயான நிரலக்குத் திரும்பச ் டசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் 

ஏடதனும் பாதகமான விரளவுகரளத் தடுக்கும் அல்லது குரறக்கும் 

அல்லது மனித ஆடைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு 

அசச்ுறுத்தல்கரளத் தடுக்கும் அல்லது குரறக்கும் பிற உற்பத்திப் 

பயன்பாடுகளுக்குத் தயாைப்டுத்துகிறது. சுைங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, 

பாதுகாப்புத் தரட மற்றும் டமல் டபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக 

நீைத்்டதக்கம் ஆகியரவ சுற்றுசச்ூழரல டமம்படுத்தும். 

❖ புனைவ்ாழ்வளிக்கப்பட்ட சுைங்கங்கள் மனிதைக்ளுக்கும் 

விலங்குகளுக்கும் உடல் ைீதியாக பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி-

டதாழில்நுட்ப ைீதியாக நிரலயானது, புவி-டவதியியல் ைீதியாக 

மாசுபடுத்தாதது/ மாசுபடுத்தாதது மற்றும் சுைங்கத்திற்குப் பிந்ரதய 

நில பயன்பாட்ரடத் தக்கரவத்துக்டகாள்ளும் திறன் டகாண்டதாக 

இருத்தல் ஆகியரவ முக்கிய மூடல் டநாக்கங்களாகும். 

அத்தியொயம் III 

சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 அறிமுகம் 

 CPCB வழிகாட்டுதல்களின்படி டிசம்பை ் 2021 முதல் பிப்ைவைி 2022 வரை 

திட்டத் தளத்தின் தற்டபாரதய சுற்றுசச்ூழல் நிரலரய மதிப்பிடுவதற்கு 

கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் டமற்டகாள்ளப்பட்டன. நிலம், நீை,் காற்று, 

சூழலியல் மற்றும் சமூக-டபாருளாதாைம் உள்ளிட்ட முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளுக்காக ைிசச்ைட்்சன் & க்ருடாஸ் (1972) லிமிடடட் மூலம் தற்டபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் நிரல குறிதத் தைவு டசகைிக்கப்பட்டது. 

3.1 நிலச ்சூழல் 

 புவனின் (ISRO) LISS III படத்ரதப் பயன்படுத்தி 10கிமீ சுற்றளவு நிலப் 

பயன்பாட்டு முரற ஆய்வு டசய்யப்பட்டது. LULC வரைபடம் ArcGIS 

டமன்டபாருரளப் பயன்படுத்தி தயாைிக்கப்பட்டது மற்றும் LU/LC 
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வரைபடத்திலிருந்து டபறப்பட்ட தகவல்கள் அட்டவரண 3.1 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

அே்ேவகண 3.1 நில பயன்பொடு / 10கிமீ சுற்றளவுக்கொன 

நிலப்பரப்பு புள்ளிவிவரங்கள் 

வ.எண். வககப்பொடு மெக்டேரில் 

உள்ள பகுதி 

பகுதி % இல் 

1 தைிசு பாரற/கல் கழிவு/ தாள் 

பாரற பகுதி 146 0.5 

2 பயிை ்நிலம் 21184 69.3 

3 அடைந்்த காடு 2710 8.9 

4 தைிசு நிலம் 907 3.0 

5 புதை ்உள்ள அல்லது இல்லாத 

நிலம் 5582 18.3 

6 தீைவ்ு 44 0.1 

7 நீைந்ிரலகள் 20 0.1 

                                                        மமொத்தம் 30593 100.0 

 

     3.2 மண் சூழல் 

 திட்டத் தளத்திலும் அரதச ் சுற்றியும் உள்ள இயற்பியல் மற்றும் 

இைசாயன பண்புகள் டபான்ற தற்டபாரதய மண்ணின் நிரலரமகரள 

மதிப்பிடுவதற்காக மண் வரககள், தாவை உரற மற்றும் டதாழில்துரற 

மற்றும் குடியிருப்பு நடவடிக்ரககள் ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் மண் 

மாதிைிக்காக ஆறு இடங்கள் டதைந்்டதடுக்கப்பட்டன. 

3.2.1 இயற்பியல் பண்புகள் 

      மண் மாதிைிகள் அரமப்பு, டமாதத் அடைத்்தி, டபாடைாசிட்டி மற்றும் நீை ்

ரவத்திருக்கும் திறன் டபான்ற இயற்பியல் பண்புகரள மதிப்பிடுவதற்காக 

ஆய்வு டசய்யப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் மண் அரமப்பு 

களிமண் களிமண் முதல் மணல் களிமண் மண் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ள மண்ணின் டமாதத் அடைத்்தி 0.77 முதல் 1.21 கிைாம்/சிசி வரை 

மாறுபடும். நீை ் டதக்கும் திறன் 41.2 முதல் 49.5% வரை இருந்தது. மண் 

மாதிைிகளின் டபாடைாசிட்டி 24.3 முதல் 37.2% வரை இருந்தது. 

3.2.2 இரசொயன பண்புகள் 

❖ மண்ணின் pH 7.55 முதல் 8.15 வரை இருந்தது, இது இயற்ரகயில் சற்று 

காைத்தன்ரம மற்றும் வலுவான காைதத்ன்ரமரயக் குறிக்கிறது. 
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❖ ரநட்ைஜன் 155.5 மற்றும் 210 கிடலா/எக்டை ்வரை; பாஸ்பைஸ் 0.71 மற்றும் 

1.62 கிடலா / டெக்டடை;் மற்றும் டபாட்டாசியம் 25.5 முதல் 41.9mg/kg 

வரை. 

3.3 நீர் சூழல் 

 நீை ் ஆதாைங்கள், டமற்பைப்பு மற்றும் நிலதத்டி நீை ் ஆகிய இைண்டும் 

இப்பகுதியின் வளைச்ச்ியில் குறிப்பிடதத்க்க பங்ரகக் டகாண்டுள்ளன. நீை ்

மாதிைிகள் டசகைிக்கப்பட்டு, ைசாயன பகுப்பாய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு 

முன்-சிகிசர்ச டசய்யப்பட்ட மாதிைி டகன்களில் விதிமுரறகளின்படி 

டகாண்டு டசல்லப்பட்டன. இந்த ஆய்வின் டநாக்கம், திட்டப் பகுதியிலும் 

அரதச ் சுற்றியுள்ள நீை ் ஆதாைங்களின் தற்டபாரதய நீைின் தைத்ரத 

மதிப்பிடுவதாகும். 

3.3.1டமற்பரப்பு நீர் 
 டமற்பைப்பு நீைின் pH மதிப்பு 7.86; கலங்கள் தன்ரம மதிப்புகள் 

தைநிரலகளுக்குள் இருக்கும் டபாது. டமாத்த கரைந்த திடப்டபாருள்கள் 568 

mg/l; குடளாரைடு டசறிவு 162 mg/l; மற்றும் சல்டபட்டுகள் 42.5mg/l. 

3.3.2 நிலத்தடி நீர ்

 நிலத்தடி நீை ் மாதிைிகளின் pH அளவு 7.02 முதல் 8.03 வரை, 

ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிய வைம்பு 6.5 முதல் 8.5 வரை இருக்கும். திறந்த 

கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துரள கிணறுகள் இைண்டிலிருந்தும் நிலத்தடி நீை ்

மாதிைிகளின் சல்டபட்டுகள் மற்றும் குடளாரைடுகள் ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிய 

வைம்புகளுக்குள் இருந்தன. கலங்கள் தன்ரம நீைின் தைத் தைங்கரளச ்

சந்தித்தது. டமாத்த கரைந்த திடப்டபாருள்கள் 220 மற்றும் 568 mg/l மற்றும் 

டமாதத் கடினதத்ன்ரம 72.4 மற்றும் 203 mg/l வரை மாறுபடும். 

நுண்ணுயிைியல் அளவுருக்கள் பற்றி டபசும் டபாது, அரனத்து 

இடங்களிலிருந்தும் நிலத்தடி நீை ் மாதிைிகள் நீைின் தை தைநிரலகரள 

சந்தித்தன. IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடும் டபாது, இவ்வாறு பகுப்பாய்வு 

டசய்யப்படும் அரனத்து நீைின் தை அளவுருக்களும் பைிந்துரைக்கப்பட்ட 

வைம்புகளுக்குள் வரும். நிலமட்டத்திற்கு கீடழ 50 முதல் 55 மீட்டை ் ஆழத்தில் 

நீைந்ிரலகள் காணப்படுவதாக மின் எதிைப்்புத் திறன் ஆய்வு காட்டுகிறது. 
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3.4 கொற்று சூழல் 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தைத்தில் சுைங்க நடவடிக்ரககளின் தாக்கத்ரத 

மதிப்பிடுவதற்கு அப்பகுதியின் தற்டபாரதய சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் 

முக்கியமானது. காற்றுச ் சூழல் குறித்த அடிப்பரட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட 

காற்று மாசுபாடுகரள அரடயாளம் காண்பது மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றில் 

அவற்றின் தற்டபாரதய நிரலகள் ஆகியரவ அடங்கும். முன்டமாழியப்பட்ட 

குவாைி தளங்கரளச ் சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் அடிப்பரட சுற்றுப்புற காற்றின் தைத ்

தகவரல வழங்குகிறது. 

3.4.1 கொற்று முகற 

முன்டமாழியப்பட்ட திட்டத் தளங்களில் இருந்து காற்று மாசுபாடுகள் 

மற்றும் சத்தம் ஆகியவற்றின் பைவலான வடிவதர்த உள்ளூை ் காற்றின் 

முரற டபைிதும் பாதிக்கும். காற்றின் வடிவ ஆய்வுக்கு 3 மாத 

காலப்பகுதியில் காற்றின் டவகம் மற்றும் காற்றின் திரச குறிதத் மணிடநை 

தளம் சாைந்்த தைவு டதரவப்படுகிறது. காற்று மாதிைி பகுப்பாய்வு பின்வரும் 

தகவரலக் குறிக்கிறது. 

❖ ஆய்வுக் காலத்தில் சைாசைி காற்றின் டவகம் 0.5 முதல் 11.10 மீ/வி வரை 

இருக்கும். 

❖ ஆய்வுக் காலத்தில் காற்றின் திரசயானது NE முதல் SW வரை 

இருக்கும். 

3.4.2 சுற்றுப்புற கொற்றின் தரம் 

 டிசம்பை ் 2021 முதல் பிப்ைவைி 2022 வரையிலான காலகட்டதத்ில் திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் எட்டு இடங்களில் சுற்றுப்புறக் காற்றின் 

தைம் கண்காணிக்கப்பட்டது. கண்காணிப்பு தைவுகளின்படி, PM10 44.7µg/m3 

முதல் 37.1 µg/m3 வரை இருக்கும்; PM2.5 15.9 µg/m3 இலிருந்து 22.9 µg/m3 வரை; 

SO2 5.1 µg/m3 முதல் 9.8 µg/m3 வரை; NO2 18 µg/m3 இலிருந்து 27.6 µg/m3 வரை. 

மாசுபடுத்திகளின் டசறிவு அளவுகள் CPCB ஆல் பைிந்துரைக்கப்பட்ட NAAQS 

இன் ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிய வைம்புகளுக்குள் வரும். 

3.5 இகரசச்ல் சூழல் 

முன்டமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிரயச ் சுற்றியுள்ள 8 இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இரைசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. பகல் டநைத்தில் ரமய 
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மண்டலத்தில் பதிவு டசய்யப்பட்ட ஒலி அளவுகள் 41.8 dB (A) Leq ஆகவும், இைவு 

டநைத்தில் ரமய மண்டலத்தில் 39 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. பகல் டநைத்தில், 

இரடயக மண்டலதத்ில் இரைசச்ல் அளவுகள் 42.3 முதல் 47.8 dB (A) Leq வரை 

மாறுபடும் மற்றும் இைவு டநைத்தில், இரைசச்ல் அளவுகள் 38.5 முதல் 47.8 வரை 

மாறுபடும். 

dB (A) Leq. இதனால், டதாழில்துரற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதியில் 

இருந்து வரும் இரைசச்ல் அளவுகள் CPCB இன் டதரவகரளப் பூைத்்தி 

டசய்கின்றன. 

3.6 சூழலியல் சூழல் 

 உயிைியல் ஆய்வின் முக்கிய டநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் டதாடைப்ான அடிப்பரடத் தைரவச ்

டசகைித்து, சூழலியல் ைீதியாக உணைத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகரளக் 

கண்டறிவது மற்றும் ரமய மண்டலதத்ில் ஏடதனும் அைிய, அழிந்து வரும், 

உள்ளூை ் அல்லது அசச்ுறுத்தும் (REET) தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

உள்ளனவா என்பது. அத்துடன் இரடயக மண்டலம். டதரவப்பட்டால், 

வனவிலங்குகளின் வாழ்விடங்கரளப் பாதுகாப்பதற்கும், REET இனங்கள் 

ஏடதனும் இருந்தால் அவற்ரறப் பாதுகாப்பதற்கும் டபாருதத்மான தணிப்பு 

நடவடிக்ரககரள பைிந்துரைக்கவும் இந்த ஆய்வு வடிவரமக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.6.1 தொவரங்கள் 

 ரமய மண்டலத்தில் தாவை ஆய்வுகளின் முடிவு, ஃடபடபசி மற்றும் 

லாமியாசிடய ஆய்வுப் பகுதியில் முதன்ரமயான ஆதிக்கம் டசலுத்தும் 

இனங்கள் என்பரதக் காட்டுகிறது. அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிைிவில் எந்த இனமும் 

காணப்படவில்ரல. இரடயக மண்டலத்தில் தாவை ஆய்வுகளின் முடிவு, 

ஃடபடபசி, டபாடயசி மற்றும் டசாலடனசி ஆகியரவ ஆய்வுப் பகுதியில் 

முக்கிய ஆதிக்கம் டசலுத்தும் இனங்கள் என்பரதக் காட்டுகிறது. சுைங்கப் 

பகுதியிலும் அவற்ரறச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் அைிதான, அழிந்துவரும் 

மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாவை இனங்கள் இல்ரல. 

3.6.2 விலங்கினங்கள் 

பாலூட்டிகள், பறரவகள், ஊைவ்ன, நீைவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகள் ஆகியவற்ரறக் கண்டறிந்து கணக்கிடுவதற்கான 

முரறயின்படி விலங்கினங்கள் கணக்டகடுப்பு டமற்டகாள்ளப்பட்டது. 
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விலங்கினங்கள் கணக்டகடுப்பில், ரமய மண்டலத்தில் 19 வரகயான 

இனங்கள் காணப்பட்டன. அவற்றில் 6 பூசச்ிகள், 3 ஊைவ்ன, 2 பாலூட்டிகள் 

மற்றும் பறரவ 8 ரமய மண்டலத்தில் உள்ளன; அடதசமயம், இரடயக 

மண்டலத்தில், 30 குடும்பங்கரளச ் டசைந்்த 39 இனங்கள் பதிவு 

டசய்யப்பட்டுள்ளன. டமாத்த இனங்களில், 13 பறரவகள், 8 ஊைவ்ன, 4 

பாலூட்டிகள் மற்றும் 1 நீைவ்ீழ்சச்ிகள் இருந்தன. 

 உயிைியல் சூழலின் ஆய்வில் இருந்து, வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ்சட்டம், 

1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் அட்டவரண I வரக விலங்குகள் 

காணப்படவில்ரல என்றும், IUCN இன் படி பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான 

அல்லது அசச்ுறுத்தும் வரககளில் எந்த உயிைினமும் காணப்படவில்ரல 

என்றும், அது இல்ரல என்றும் முடிவு டசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு பகுதியில் 

காணப்படும் அழிந்து வரும் சிவப்பு பட்டியல் இனங்கள். எனடவ, குறுகிய 

காலத்தில் இந்த சிறிய சுைங்க நடவடிக்ரக சுற்றியுள்ள தாவைங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ரத ஏற்படுதத்ாது. 

3.7 சமூக மபொருளொதொர சூழல் 

 சமூக-டபாருளாதாை ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் 

இன்றியரமயாத பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்டதாரக அரமப்பு, 

அடிப்பரட வசதிகரள வழங்குதல், வீடு, கல்வி, சுகாதாைம் மற்றும் மருத்துவ 

டசரவகள், டதாழில், நீை ் வழங்கல், சுகாதாைம், தகவல் டதாடைப்ு, 

டபாக்குவைத்து, நிலவும் டநாய்களின் முரற மற்றும் டகாவில்கள், வைலாற்று 

நிரனவுசச்ின்னங்கள் டபான்ற அம்சங்கரள உள்ளடக்கியது. அடிப்பரட 

மட்டத்தில். 

இது திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளரவப் டபாறுத்து சாத்தியமான 

தாக்கதர்த காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

மக்கள்டதாரகயில் ஒரு பகுதியினை ் தங்கள் அன்றாட வாழ்க்ரகரய 

நடத்த நிைந்தை டவரலயின்றி அவதிப்படுவதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

நீண்ட கால அடிப்பரடயில் தங்களுரடய நிரலத்தன்ரமக்காக ஓைளவு 

வருமானம் ஈட்ட டவண்டும் என்படத அவைக்ளின் எதிைப்ாைப்்பு. 

முன்டமாழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள டவரல வாய்ப்ரப 

டமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூை ் மக்களுக்கு முன்னுைிரம டவரலகரள 

வழங்குவரத டநாக்கமாகக் டகாண்டுள்ளது மற்றும் அரதடயாட்டி சமூக 

தைத்ரத டமம்படுத்தும். 
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அத்தியொயம் IV 

எதிர்பொரக்்கப்பே்ே சுற்றுசச்ூழல் தொக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நேவடிக்கககள் 

4.0 அறிமுகம் 

 சுைங்க நடவடிக்ரகயுடன் சுற்றுசச்ூழரலத் தக்கரவக்க, தற்டபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிரலயில் ஆய்வுகரள டமற்டகாள்வது மற்றும் பல்டவறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் தாக்கதர்த மதிப்பிடுவது அவசியம். இது 

நிரலயான வளங்கரளப் பிைிதட்தடுப்பதற்கான டபாருத்தமான 

டமலாண்ரமத் திட்டங்கரள உருவாக்க உதவும். 

4.1 நிலச ்சூழல் 

4.1.1 எதிர்பொர்க்கப்பே்ே தொக்கம் 

 குவாைி டசயல்பாட்டின் காைணமாக நிலசச்ூழலில் எதிைப்ாைக்்கப்படும் 

முக்கிய தாக்கம் நிலப்பைப்பு மற்றும் நில பயன்பாட்டு முரற மாற்றங்கள் 

ஆகும். குழுமத்தில் சுைங்க நடவடிக்ரககள் சுமாை ் 11.83.0 டெக்டடை ்

ஆக்கிைமித்துள்ளன. மற்ற LULC களின் அளவுடன் ஒப்பிடும் டபாது 

சுைங்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் நிலங்களின் அளவு அற்பமானது. இந்த 

சிறிய அளவிலான சுைங்க நடவடிக்ரககள் நிலச ் சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தாது. நிலத்தடி நீை ் ஆதாைங்களில் சுைங்கத் திட்டத்தின் 

தாக்கத்ரதப் பற்றி டபசுரகயில், சுைங்க நடவடிக்ரக நிலத்தடி நீைந்ிரலகரள 

டசன்றரடயாது. எனடவ, இது நிலத்தடி நீைின் தைம் மற்றும் அளரவ 

பாதிக்காது. 

4.1.2 தணிப்பு நேவடிக்கககள் 

 கீடழ விவாதிக்கப்பட்டுள்ளபடி சுைங்க நடவடிக்ரக மற்ற தணிப்பு 

நடவடிக்ரககளுடன் படிப்படியாக டசயல்படுத்தப்படும்: 

❖ குவாைி குழிரயச ் சுற்றிலும் பூமாரல வடிகால்கள் கட்டப்பட்டு, 

கனமரழயின் டபாது நிலத்தடி நீை ் அைிப்ரபத் தடுக்கவும், மரழநீரை 

பல்டவறு டதரவகளுக்காக டசகைிக்கவும் தாழ்வான இடங்களில் 

டபாருத்தமான இடத்தில் தடுப்பு அரண கட்டப்படும். 

❖ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் பசுரம பகுதி உருவாக்கப்படும். குவாைியில் 

டதக்கி ரவக்கப்படும் தண்ணீை ்பசுரமக்கு பயன்படுத்தப்படும். 
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❖ பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, டமல் டபஞ்சுகள், பாதுகாப்புத் தரட 

டபான்றவற்றில் அடைத்்தியான டதாட்டம் டசய்யப்படும். 

❖ கருத்தியல் நிரலயில், குவாைியின் நில பயன்பாட்டு முரற 

பசுரமயான பகுதி மற்றும் தற்காலிக நீைத்்டதக்கமாக மாற்றப்படும். 

❖ தூசி உமிழ்ரவக் குரறக்க குவாைிரயச ் சுற்றியுள்ள இயற்ரக 

தாவைங்கள் தக்கரவக்கப்படும். 

❖ கருத்தியல் நிரலயில் முரறயான டவலி அரமக்கப்பட்டு, 

டபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நரடகள் உள்நாட்டில் நுரழவரதத் தடுக்க 

24 மணி டநைமும் பாதுகாப்பு டபாடப்படும். 

4.2 மண் சூழல் 

4.2.1 மண் சூழலின் மீதொன தொக்கம் 

 சுைங்க நடவடிக்ரககளின் டபாது மண் அடுக்கு அகற்றப்பட்டு, மண் 

அைிப்பு மூலம் அகற்றப்படுவரதக் குரறக்க பசுரமப் பகுதியின் 

வளைச்ச்ிக்கு வசதியாக எல்ரலத் தரட முழுவதும் பாதுகாக்கப்படும். 

4.2.2 மண் பொதுகொப்பிற்கொன தணிப்பு நேவடிக்கககள் 

❖ ைன்-ஆஃப் திரசதிருப்பல் - குவாைி பகுதிக்குள் டமற்பைப்பு ஓட்டங்கள் 

நுரழவரதத ் தடுக்க, திட்ட எல்ரலரயச ் சுற்றி மலை ் வடிகால்கள் 

கட்டப்படும். மரல வடிகால் அரமப்பிலிருந்து வரும் நீை ்தாவைங்கள் 

நிரறந்த இயற்ரக வடிகால் பாரதகளில் டவளிடயற்றப்படும் 

அல்லது அைிப்புக்கு எதிைாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுவதும் 

விநிடயாகிக்கப்படும். 

❖ வண்டல் குளங்கள் - பணிபுைியும் பகுதிகளில் இருந்து டவளிடயறும் 

நீை ் வண்டல் குளங்கரள டநாக்கி அனுப்பப்படும். இந்த குளங்கள் 

வண்டல்கரள அரடத்து, குவாைி தளங்களில் இருந்து நீடைாட்டத்ரத 

டவளிடயற்றும் முன், இரடநிறுதத்ப்பட்ட வண்டல் சுரமகரள 

குரறக்கிறது. வண்டல் குளங்கள் ஓரட, தக்கரவக்கும் டநைம் மற்றும் 

மண்ணின் தன்ரம ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் 

வடிவரமக்கப்படும். விரும்பிய முடிரவ அரடய டதாடைச்ச்ியான 

வண்டல் குளங்கரள வழங்க டவண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். 
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❖ தாவைங்கரளத் தக்கரவத்தல் - தற்டபாதுள்ள தாவைங்கரளத ்

தக்கரவத்தல் அல்லது சாத்தியமான இடங்களில் தாவைங்கரள 

மீண்டும் நடவு டசய்யுங்கள். 

❖ கண்காணிப்பு மற்றும் பைாமைிப்பு - மரழக்காலத்தில் 

அரமப்புகளின் தரடயற்ற டசயல்திறரன உறுதி டசய்வதற்காக 

அைிப்பு கட்டுப்பாட்டு அரமப்புகள் பைாமைிக்கப்படும். 

4.3 நீர் சூழல் 

4.3.1 எதிர்பொரக்்கப்பே்ே தொக்கம் 

 குவாைியின் டபாது ைசாயனங்கள் அல்லது அபாயகைமான 

டபாருடக்ரளப் பயன்படுத்தாததால், நீைின் தைத்தில் சுைங்கத்தால் ஏற்படும் 

தாக்கம் சிறியதாக இருக்கும் என்று எதிைப்ாைக்்கப்படுகிறது. குவாைி 

நடவடிக்ரகக்கு, கம்பி அறுப்பதற்கும் (மறுசுழற்சி டசய்யப்படும்), இழுத்துச ்

டசல்லும் சாரலகளில் தண்ணீை ் டதளிப்பதற்கும், பசுரம பகுதி 

டமம்பாட்டிற்கும் தண்ணீை ் பயன்படுதத்ப்படும். குவாைியின் இறுதி ஆழம் 

தரைமட்டத்திலிருந்து 26 மீட்டைாக இருப்பதாலும், நீைம்ட்டம் 50மீ-55மீ PGL 

ஆழத்தில் காணப்படுவதாலும் குவாைி டசயல்பாடு நிலத்தடி நீைம்ட்டத்தில் 

குறுக்கிடாது. 

 திட்டப் பகுதியில் டமற்பைப்பு நீைந்ிரலகளின் குறுக்குடவடட்ு இல்ரல. 

திட்டப் பகுதிக்குள் பல வண்ண கிைாரனட் டசயலாக்கம் அல்லது 

பணிமரனக்கான முன்டமாழிவு எதுவும் இல்லாததால், சுைங்கங்களில் 

இருந்து டவளிடயறும் கழிவுகள் எதுவும் எதிைப்ாைக்்கப்படாது. 

4.3.2 தணிப்பு நேவடிக்கககள் 

  நீை ் டமலாண்ரமக்கு பின்வரும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

பைிந்துரைக்கப்படுகின்றன. 

 குவாைி பணி நீைம்ட்டத்திற்கு டமல் டமற்டகாள்ளப்படும். 

முன்டமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் டமற்பைப்பு நீைந்ிரலகள் (ஓரடகள், 

கால்வாய், ஓரட டபான்றரவ) குறுக்குடவடட்ு எதுவும் இல்ரல. 

மரழக்காலங்களில் மரழநீை ் குவாைி குழியில் டசகைிக்கப்பட்டு, பின்னை ்

பசுரம வலய வளைச்ச்ிக்கும், இழுத்துச ் டசல்லும் சாரலகளில் டதளிக்கும் 
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நீருக்கும் பயன்படுதத்ப்படும். குவாைி குழி நீரை திட்டப் பகுதிக்கு டவளிடய 

டவளிடயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்ரல. 

 திட்டப் பகுதிக்குள் கிைாரனட் டசயலாக்கம் அல்லது பட்டரற எதுவும் 

இல்ரல, இதனால் சுைங்கத்தில் எதிைப்ாைக்்கப்படும் கழிவுநீை ்இல்ரல. 

 டகாந்தளிப்பு, டமாத்த இரும்பு மற்றும் சிலிக்காரவப் 

டபாறுத்தமட்டில், குடிப்பதற்கு ஏற்றதாக மாற்றுவதற்கு, தீைவ்ு அல்லது 

வடிகட்டுதல், நீை ் டமன்ரமயாக்குதல் (அயன் பைிமாற்றம்) டபான்ற முன் 

சிகிசர்ச முரறகள் பின்பற்றப்படும். ஆனால் இது மற்ற வீட்டு 

டநாக்கங்களுக்காக பயன்படுதத்ப்படலாம். 

•  மரழநீை ்சுைங்கக் குழியில் சம்ப்பில் டசகைிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ 

அளவுள்ள டமற்பைப்பு அரமப்புத் டதாட்டிக்கு டவளிடயற்றப்பட்டு, 

இரடநிறுத்தப்பட்ட திடப்டபாருடக்ள் ஏடதனும் இருந்தால் அரத 

அகற்ற அனுமதிக்கப்படும். 

• டசகைிக்கப்படும் நீை,் தூசிரய அடக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய 

இடங்களுக்கும், பசுரம மண்டலத்ரத வளைப்்பதற்கும் நியாயமான 

முரறயில் பயன்படுத்தப்படும். 

• முன்டமாழிபவை ் மரழநீை ் டசகைிப்பின் ஒரு பகுதியாக மரழநீரை 

டசகைித்து நீதித்துரறயில் பயன்படுத்துவாை.் 

• கல்குவாைிப் பகுதிக்குள் டமற்பைப்பு ஓடுதரலத் திரசதிருப்ப மரல 

வடிகால்கள் அரமதத்ல். 

• வண்டல் மண் அள்ளப்படுவரதத் தடுக்க, குப்ரபக் கிடங்ரகச ்

சுற்றிலும் தூைவ்ாரும் துரளயுடன் கூடிய தடுப்புச ் சுவைக்ள் 

கட்டப்படும். 

• குவாைி குழி நீை ் மற்றும் அருகிலுள்ள கிைாமங்களில் நிலதத்டி நீைின் 

தைம் பற்றிய அவ்வப்டபாது பகுப்பாய்வு. 

• ML இல் வழங்கப்படும் தள அலுவலகம் மற்றும் 

சிறுநீை/்கழிப்பரறகளில் இருந்து வீட்டு கழிவுநீை ் டசப்டிக் டடங்கில் 

டவளிடயற்றப்படுகிறது, அரதத் டதாடைந்்து ஊறரவக்கும் குழிகள். 

• சுைங்கத்தில் இருந்து டவளிடயறும் கழிவு நீை,் தூசிரய அடக்குவதற்கும், 

மைங்கரள வளைப்்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், டதாட்டிகளில் 

சுத்திகைிக்கப்படும்.  
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• மரழக்காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி 

டமற்டகாள்ளப்படும். 

• திறந்தடவளி கிணறு, ஆழ்துரள கிணறு மற்றும் டமற்பைப்பு நீை ்

ஆகியவற்றில் உள்ள நீைின் தைதர்த டதாடைந்்து கண்காணித்தல் 

மற்றும் பகுப்பாய்வு டசய்தல். 

4.4 கொற்று சூழல் 

துரளயிடுதல், டவடித்தல் மற்றும் ஏற்றுதல் ஆகியவற்ரற 

உள்ளடக்கிய திறந்தடவளி சுைங்கத்தில் காற்றில் பைவும் துகள்கள் முக்கிய 

காற்று மாசுபடுத்தியாகும். 

4.4.1 எதிர்பொரக்்கப்பே்ே தொக்கம் 

டதாண்டும் இயந்திைத்தின் காைணமாக சல்பை ் ரட ஆக்ரசடு (SO2), 

ரநட்ைஜன் ஆக்ரசடுகள் (NO2) டவளிடயற்றம் மற்றும் சுரம ஏற்றும் 

சாதனங்கள் மற்றும் வாகனங்கள் இழுத்துச ் டசல்லும் சாரலகளில் ஓடுவது 

ஓைளவுதான். ஆனால், சாதாைனக் கல்ரல ஏற்றுதல்/ இறக்குதல் மற்றும் 

டகாண்டு டசல்வது, டவளிப்படும் பகுதியின் காற்று அைிப்பு மற்றும் 

வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியரவ அப்பகுதியின் சுற்றுப்புற காற்றின் 

தைத்ரத பாதிக்கும் துகள்கரள (PM10) டவளியிடும் முக்கிய மாசுபடுத்தும் 

ஆதாைங்களாக இருக்கும். 

 ஆதைவாளைக்ளின் குவாைி நடவடிக்ரககள் மற்றும் திட்டத ்

தளங்கரளச ் சுற்றியுள்ள 500 மீட்டை ் சுற்றளவில் தற்டபாதுள்ள குவாைி 

நடவடிக்ரககள் காைணமாக காற்று மாசுபாடுகளின் எதிைப்ாைக்்கப்படும் 

அதிகைிப்பு AERMOD டமன்டபாருரளப் பயன்படுத்தி மாடலிங் மூலம் 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் அட்டவரணகள் 4.1 முதல் 4.5 வரை 

காட்டப்பட்டுள்ள மாடலிங் முடிவுகள் பயன்படுத்தப்படும். தணிப்பு 

நடவடிக்ரககரள வழங்குதல். 
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அே்ேவகண 4.1 PM2.5 இன் அதிகரிப்பு & விகளவு GLC 

ந
ிக

ல
ய

ம்
 

கு
றி

யீ
டு

 

இேம் 

X 

ஒருங்
கிகண

ப்பு 

(மீ) 

Y 

ஒருங்
கி

கண
ப்பு 

(மீ) 

சரொச
ரி 

அடிப்
பகே 

PM2.5 

(μg/m3) அ
தி

க
ரி

க்
கு

ம்
 

ம
தி

ப்
பு

 

P
M

1
0

 

சு
ர

ங்
க

த்
தி

ன்
 

க
ொர

ண
ம

ொக
 

(μ
g/

m
3
)  மமொத்தம் 

PM2.5 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 12° 0'49.23"N 77°50'39.68"E 201 17 22.84 12.90 35.74 

AAQ2 12° 2'10.60"N 77°49'8.60"E -2585 2556 19.38 11.05 30.43 

AAQ3 12° 0'29.75"N 77°49'48.43"E -1368 -574 17.99 7.12 25.11 

AAQ4 11°59'52.98"N 77°47'26.07"E -5723 -1718 19.98 3.45 23.43 

AAQ5 12° 0'19.02"N 77°53'2.11"E 4561 -909 20.92 0 20.92 

AAQ6 12° 1'14.88"N 77°51'40.85"E 2072 829 20.59 12.15 32.74 

AAQ7 12° 3'25.67"N 77°49'31.50"E -1885 4885 21.28 9.39 30.67 

AAQ8 12° 1'1.28"N 77°48'9.82"E -4386 404 20.65 5.00 25.65 

 

அே்ேவகண 4.2 PM10 இன் அதிகரிப்பு & விகளவு GLC 

ந
ிக

ல
ய

ம்
 

கு
றி

யீ
டு

 

இேம் 

X 

ஒருங்கி
கணப்பு 

(மீ) 

Y 

ஒருங்கி
கணப்பு 

(மீ) ச
ரொ

ச
ரி

 

அ
டி

ப்
ப

க
ே

 

P+
M

10
 (μ

g/
m

3
) அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10 

சுரங்கத்தின் 

கொரணமொக 

(μg/m3) 

சரொசரி 
அடிப்ப

கே 

PM10 

(μg/m3) 

AAQ1 12° 0'49.23"N 

77°50'39.68"E 

201 17 42.69 26.82 69.51 

AAQ2 12° 2'10.60"N 

77°49'8.60"E 

-2585 2556 43.80 21.00 64.8 

AAQ3 12° 0'29.75"N 

77°49'48.43"E 

-1368 -574 39.52 13.29 52.81 

AAQ4 11°59'52.98"N 

77°47'26.07"E 

-5723 -1718 40.05 2.04 42.09 

AAQ5 12° 0'19.02"N 

77°53'2.11"E 

4561 -909 41.93 0 41.93 

AAQ6 12° 1'14.88"N 

77°51'40.85"E 

2072 829 41.50 23.98 65.48 

AAQ7 12° 3'25.67"N 

77°49'31.50"E 

-1885 4885 43.33 18.56 61.89 

AAQ8 12° 1'1.28"N 

77°48'9.82"E 

-4386 404 42.41 8.00 50.41 
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அே்ேவகண 4.3 So2 இன் இன்கிரிமமன்ேல் & ரிசல்ேன்ே் GLC 

நிகல
யம் 

குறியீ
டு 

இேம் 

X  

ஒருங்கி
கணப்பு 

(மீ) 

Y  

ஒருங்கி
கணப்பு 

(மீ) 

சரொசரி 
அடிப்ப

கே 

So2 

(μg/m3) அ
தி

க
ரி

க்
கு

ம்
 

ம
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ப்
பு

 

S
o

2
 

சு
ர

ங்
க

த்
தி

ன்
 

க
ொர

ண
ம

ொக
 

(μ
g/

m
3
) 

மமொத்த
ம் 

So2 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ2 12° 2'10.60"N 

77°49'8.60"E 

-2585 2556 6.62 5.12 11.74 

AAQ3 12° 0'29.75"N 

77°49'48.43"E 

-1368 -574 5.05 1.51 6.56 

AAQ4 11°59'52.98"N 

77°47'26.07"E 

-5723 -1718 8.42 0 8.42 

AAQ5 12° 0'19.02"N 

77°53'2.11"E 

4561 -909 6.9 0 6.9 

AAQ6 12° 1'14.88"N 

77°51'40.85"E 

2072 829 5.47 7.00 12.47 

AAQ7 12° 3'25.67"N 

77°49'31.50"E 

-1885 4885 7.94 3.08 11.02 

AAQ8 12° 1'1.28"N 

77°48'9.82"E 

-4386 404 6.51 0 6.51 

அே்ேவகண 4.4 NOx இன் இன்கிரிமமன்ேல் & ரிசல்ேன்ே் GLC 

நிகல
யம் 

குறியீ
டு 

இேம் 

X 

ஒருங்கி
கணப்பு 

(மீ) 

Y 

ஒருங்கி
கணப்பு 

(மீ) 

சரொசரி 
அடிப்ப

கே 

Nox 

(μg/m3) அ
தி

க
ரி

க்
கு

ம்
 

N
O

x
 ம

தி
ப்

பு
 

சு
ர

ங்
க

த்
தி

ன்
 

க
ொர

ண
ம

ொக
 

 (μ
g/

m
3
) 

மமொத்
தம் 

Nox 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
12° 0'49.23"N 

77°50'39.68"E 
201 17 20.07 17.46 37.53 

AAQ2 
12° 2'10.60"N 

77°49'8.60"E 
-2585 2556 18.05 9.72 27.77 

AAQ3 
12° 0'29.75"N 

77°49'48.43"E 
-1368 -574 16.73 0 16.73 

AAQ4 
11°59'52.98"N 

77°47'26.07"E 
-5723 -1718 25.87 0 25.87 

AAQ5 
12° 0'19.02"N 

77°53'2.11"E 
4561 -909 25.55 0 25.55 

AAQ6 
12° 1'14.88"N 

77°51'40.85"E 
2072 829 25.15 14.61 39.76 

AAQ7 
12° 3'25.67"N 

77°49'31.50"E 
-1885 4885 26.08 2.00 28.08 

AAQ8 
12° 1'1.28"N 

77°48'9.82"E 
-4386 404 25.50 0 25.5 
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அே்ேவகண 4.5 பறக்கும் தூசியின் முன்னறிவிக்கப்பே்ே 

அதிகரிக்கும் & விகளவு GLC 

நிகல
யம் 

குறியீ
டு 

இேம் 

X  

ஒருங்கி
கணப்பு 

(மீ) 

Y  

ஒருங்கி
கணப்பு 

(மீ) 

சரொசரி 
அடிப்ப

கே 

பறக்கு
ம் 

(μg/m3) 

அதிகரிக்
கும் 

மதிப்பு 

சுரங்கம் 

கொரணமொ
க 

பறக்கும் 

தூசு 

(μg/m3) 

மமொத்த
ம் 

பறக்கும் 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 12° 0'49.23"N 

77°50'39.68"E 
201 17 68.15 217 285.15 

AAQ2 12° 2'10.60"N 

77°49'8.60"E 
-2585 2556 64.38 0 64.38 

AAQ3 12° 0'29.75"N 

77°49'48.43"E 
-1368 -574 62.39 0 62.39 

AAQ4 11°59'52.98"N 

77°47'26.07"E 
-5723 -1718 57.35 0 57.35 

AAQ5 12° 0'19.02"N 

77°53'2.11"E 
4561 -909 58.50 0 58.50 

AAQ6 12° 1'14.88"N 

77°51'40.85"E 
2072 829 56.85 0 56.85 

AAQ7 12° 3'25.67"N 

77°49'31.50"E 
-1885 4885 59.76 0 59.76 

AAQ8 12° 1'1.28"N 

77°48'9.82"E 
-4386 404 58.20 0 58.20 

ஒட்டுடமாத்த டசறிவின் மதிப்புகள், அதாவது, அரனத்து ஏற்பி 

இடங்களிலும் மாசுபடுத்தலின் பின்னணி + அதிகைிக்கும் டசறிவு இன்னும் 

பைிந்துரைக்கப்பட்ட NAAQ வைம்புகளுக்குள் டசயல்படாமல் உள்ளது.  

 தணிப்பு நடவடிக்ரககள். தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்ரககரள 

டமற்டகாள்வதன் மூலம், வளிமண்டலதத்ில் உள்ள மாசு அளவுகரள டமலும் 

கட்டுப்படுதத்லாம். 

4.4.2 தணிப்பு நேவடிக்கககள் 

4.4.2.1 துகளயிடுதல் 

 மூலத்திலுள்ள தூசிரயக் கட்டுப்படுத்த ஈைமான துரளயிடுதல் 

நரடமுரறப்படுதத்ப்படும். தண்ணீை ் கிரடக்காத இடங்களில், உலை ்

துரளயிடுவதற்கு டபாருத்தமான வடிவரமக்கப்பட்ட தூசி பிைிதட்தடுக்கும் 

கருவி வழங்கப்படும். 

4.4.2.2 மவடித்தல் 

❖ அதிக சுரம மற்றும் சிரதவுறும் பாரற உள்ள பகுதிரய அகற்ற 

மட்டுடம டவடிப்பு டமற்டகாள்ளப்படும். 
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❖ உள்ளூை ் நிரலரமகளுக்கு ஏற்றவாறு டவடிக்கும் டநைதர்தயும், 

டவடிக்கும் முகதத்ில் தண்ணீை ் டதளிக்கும் டநைதர்தயும் 

அரமக்கவும். 

❖ கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட டவடிப்பு என்பது டபாருத்தமான டவடி மற்றும் 

குறுகிய தாமத டடட்டடனட்டைக்ரள ஏற்றுக்டகாள்வது, காலை ்

மண்டலத்தில் டபாதுமான துரளகரள உருவாக்குதல் மற்றும் ஒரு 

குறிப்பிட்ட நாளின் ஒரு குறிப்பிட்ட டநைத்திற்கு டவடிப்பரத 

கட்டுப்படுத்துதல், அதாவது மதிய உணவு டநைத்தில், ஒரு துரளக்கு 

கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட கட்டணம் மற்றும் ஒரு துரளக்கு கட்டணம். 

4.4.2.3 இழுத்து மசல்லும் சொகல மற்றும் டபொக்குவரத்து 

❖ டபாக்குவைத்தின் டபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க, ஒரு நாரளக்கு 

இைண்டு முரற, இழுத்துச ் டசல்லும் சாரலகள், ஏற்றும் புள்ளிகளில் 

தண்ணீை ்டதளிக்கப்படும். 

❖ டபாருள் டபாக்குவைத்து பகல் டநைத்தில் டமற்டகாள்ளப்படும் மற்றும் 

டபாருள் தாைப்ாய் டகாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும். 

❖ தூசி உருவாகுவரதத் தவிைக்்க, டிப்பைக்ளின் டவகம் 20 கிமீ/மணிக்கு 

குரறவாகடவ இருக்கும். 

❖ வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாைம் தாதுப் டபாக்குவைத்துக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும் வாகனம் ஆகும்; எனடவ, எைிப்பு 

டசயல்முரறரய டமம்படுத்தவும் மாசு உமிழ்ரவக் குரறக்கவும் 

வாகனங்கள் மற்றும் பிற இயந்திைங்களின் வாைாந்திை பைாமைிப்பு 

டசய்யப்படும். 

❖ பயன்பாட்டிற்கு வருவதற்கு முன், இழுத்துச ் டசல்லும் சாரலகள் 

வாைந்டதாறும் சுருக்கப்படும். 

❖ டிப்பை ்கசிரவத் தடுக்க அதிக பாைம் ஏற்றுவது தவிைக்்கப்படும். 

❖ அரனத்து டபாக்குவைத்து வாகனங்களும் டசல்லுபடியாகும் PUC (மாசு 

கட்டுப்பாட்டின் கீழ்) சான்றிதரழ ரவத்திருப்பது உறுதி 

டசய்யப்படும். 

4.4.2.4 பசுகம அரண் 

❖ டிப்பைக்ளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவரதத ் தடுக்க, முக்கிய 

டபாக்குவைத்து சாரலகள் முழுவதும் மைங்கள் நடப்படும். 



Page | 32  

 

❖ திட்டப் பகுதிகரளச ் சுற்றி டபாதுமான அகலத்தில் பசுரமப் பகுதி 

உருவாக்கப்படும். 

4.4.2.5 மதொழில் ஆடரொக்கியம் 

❖ டதாழிலாளைக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகள் வழங்கப்படும் மற்றும் 

அவற்றின் பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

❖ அரனத்து சுைங்கத் டதாழிலாளைக்ள் மற்றும் டிப்பை ்

ஓட்டுநைக்ளிரடடய தூசி முகமூடி அணிவதன் முக்கியத்துவம் 

குறித்து விழிப்புணைர்வ ஏற்படுதத் ஆண்டுடதாறும் மருத்துவ 

பைிடசாதரனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் பிைசச்ாைங்கள் ஏற்பாடு 

டசய்யப்படும். 

❖ திட்டங்களுக்காக முன்டமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் 

டசயல்திறரன மதிப்பிடுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தை 

கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுரற நடதத்ப்படும். 

4.5 இகரசச்ல் சூழல் 

4.5.1 எதிர்பொரத்்த தொக்கம் 

 ஒலி மாசுபாடு சுைங்கத் டதாழிலாளைக்ளுக்கு டபரும் சுகாதாை 

ஆபதர்த ஏற்படுத்துகிறது. துரளயிடுதல், டவடிதத்ல், ஏற்றுதல் மற்றும் 

வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியரவ தற்டபாதுள்ள திறந்தடவளி சுைங்கத ்

திட்டங்களில் சத்ததத்ின் ஆதாைங்களாக உள்ளன. 

4.5.2 தணிப்பு நேவடிக்கககள் 

❖ இரைசச்ரலக் குரறக்க துரளயிடும் டபாது கூைர்மயான டிைில் 

பிடக்ள் பயன்படுதத்ப்படும். 

❖ இைண்டாம் நிரல டவடிப்பு தவிைக்்கப்படும் மற்றும் பாரறகரள 

உரடக்க பாரற உரடக்கும் கருவி பயன்படுத்தப்படும். 

❖ சாதகமான வளிமண்டல நிரல மற்றும் குரறவான மனித 

டசயல்பாடு டநைங்களின் டபாது, மின்சாைம் அல்லாத துவக்க 

அரமப்ரப (NONEL) பயன்படுத்தி டவடிப்பு டமற்டகாள்ளப்படும். 

❖  இரைசச்ல் ஏற்படுவரதக் குரறக்க ஒவ்டவாரு வாைமும் 

இயந்திைங்களின் முரறயான பைாமைிப்பு, எண்டணய் மற்றும் 

எண்டணய் தடவுதல் டசய்யப்படும். 
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❖ அதிக அளவு சத்ததர்த உருவாக்கும் இயந்திைங்களில் பணிபுைியும் 

டதாழிலாளைக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அரறகள் வழங்கப்படும். 

❖ அரனத்து இயந்திைங்களிலும் ரசலன்சைக்ள் / மஃப்லைக்ள் 

நிறுவப்படும். 

❖ சத்தம் பைவுவரதக் குரறக்க திட்டப் பகுதிரயச ்சுற்றிலும், இழுத்துச ்

டசல்லும் சாரலகளிலும் பசுரமப் பகுதிகள் உருவாக்கப்படும். 

❖ கனைக இயந்திைங்கரள இயக்குபவைக்ள் மற்றும் கனைக 

இயந்திைங்களுக்கு அருகில் பணிபுைியும் நபைக்ளுக்கு காது மஃப்/காது 

டசருகிகள் டபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகைணங்கள் (PPE) 

வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணைவ்ு 

இருந்தடபாதிலும் அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி டசய்யப்படும். 

❖ பாதகமான இரைசச்ல் நிரல விரளவுகரளப் பற்றிய 

விழிப்புணைர்வ ஏற்படுதத் பணியாளைக்ளுக்கு வழக்கமான 

மருத்துவ பைிடசாதரன மற்றும் முரறயான பயிற்சி வழங்கப்படும். 

4.6 உயிரியல் சூழல் 

4.6.1 எதிர்பொரத்்த தொக்கம் 

❖ திட்டங்களின் டசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் ஆரலகள் எதுவும் 

டவட்டப்படாது. 

❖ திட்டத் தளங்களில் இருந்து மிகக் குரறவான காற்று உமிழ்வுகள் 

அல்லது கழிவுகள் இருக்க டவண்டும். ஏற்றும் டபாது தூசி 

உருவாக்குவது ஒரு தற்காலிக விரளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள 

தாவைங்கரள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று 

எதிைப்ாைக்்கப்படுவதில்ரல. 

❖ இரடயக பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் டபரும்பகுதி பயிை ் நிலங்கள், 

புல் திட்டுகள் மற்றும் சிறிய புதைக்ரளக் டகாண்டுள்ளது. எனடவ, 

தாவைங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. 

❖ சில வீட்டு விலங்குகள், ஊைவ்ன, முயல்கள் மற்றும் சில டபாதுவான 

பறரவகள் தவிை வனவிலங்குகள் டகாத்து மற்றும் அதன் உடனடி 

சுற்றுப்புறங்களில் தாவை உரற மற்றும் டமற்பைப்பு நீை ்இல்லாததால் 

காணப்படவில்ரல. 
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4.6.2 தணிப்பு நேவடிக்கககள் 

 முன்டமாழியப்பட்ட திட்டங்கள், குதத்ரகப் பகுதிக்குள் பசுரமப் 

பகுதிரய, சாரலகள் மற்றும் பிற காலிப் பகுதிகரள மாசுபடுத்தும் 

மூலத்திற்கும் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளுக்கும் இரடடய தரடயாக அரமக்கும். 

இந்த திட்டம் மைங்கரள டவட்டுவதற்கு வழிவகுக்காது என்றாலும், 

டதாட்டங்கள் மூலம் உள்ளூை ் பசுரமரய டமம்படுதத் 

உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது. பசுரம மண்டல வளைச்ச்ியின் டபாது, 

❖ டவகமாக வளரும் தாவைங்களுக்கு முன்னுைிரம அளிக்கப்படும். 

❖ உள்ளூை ் வரககளுடன் கூடிய உயைமான விதான டசடிகளுக்கு 

முன்னுைிரம அளிக்கப்படும். 

❖ வற்றாத மற்றும் பசுரமயான தாவைங்களுக்கு முன்னுைிரம 

அளிக்கப்படும். 

 பசுரமப் பகுதி டமம்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் முன்டமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கான பசுரமப் பகுதி டமம்பாட்டுக்கான டசலவு முரறடய 

அட்டவரண 4.6 மற்றும் 4.7 இல் டகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அே்ேவகண 4.6 பசுகம அரண் டமம்பொே்டுத் திே்ேம் 

ஆண்
டு 

நேவு மசய்ய 

உத்டதசிக்கப்
பே்ே 

மரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

உயிர் 
பிகழ
ப்பு % 

சதுரமீே்ே
ரில் 

மூேப்பே 

டவண்டிய 

பகுதி 

இனத்தின் 

மபயர ்

வளர்க்கப்படு
ம் என 

எதிரப்ொர்க்கப்
படும் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

I 108 80% 980 

அசாடிைாக்
டா 

இண்டிகா 

அல்பிசியா 

டலடபக் 

டடடலானி
க்ஸ் 

டைஜியா 

டடக்டடா
னா 

கிைாண்டி
ஸ், 

முதலியன 

87 

II 108 80% 980 87 

III 108 80% 980 87 

IV 108 80% 980 87 

V 108 80% 980 87 

ஆண்
டு 

குவொரி அணுகுமுகற சொகல 

ஓரத்தில் டதொே்ேம் 

(எண்களில்) 

வளர்க்கப்படு
ம் என 

எதிரப்ொர்க்கப்
படும் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

I 55 80% 500 44 

II 40 80% 500 32 

III 35 80% 500 28 

IV 30 80% 500 24 

V 20 80% 500 16 
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அே்ேவகண 4.7 பசுகம அரண் வளர்சச்ிக்கு பே்மெே் டதகவ 
வ

.எ
ண்

 

டவகல 

விவரங்கள் 

ஒவ்மவொரு பகுதிக்கும் ஆண்டு வொரியொன டதொே்ே 

விவரங்கள் 

1 

ஆம் 

ஆண்
டு 

2வது 

ஆண்
டு 

3வது 

ஆண்
டுகள் 

4வது 

ஆண்
டுக
ள் 

5வது 

ஆண்
டுகள் 

மதி
ப்பி
டவு
ம் 

டமா
த்தம் 

டசல
வு 

(ரூ.) 

1 பாதுகாப்பு 

வலயத்தின் 

கீழ் டதாட்டம் 

(எண்களில்.) 

108 108 108 108 108 

@100 

ரூ 

ஒரு 

மைக்
கன்
று 

58,00

0 

டதாட்ட 

டசலவு 
10,800 

10,800 10,800 10,800 10,800 

2 குவாைி 
அணுகுமு
ரற சாரல 

ஓைத்தில் 

டதாட்டம் 

(எண்களில்) 

55 30 25 20 10 
14,00

0 

டதாட்ட 

டசலவு 
5500 

3000 2500 2000 1000 

3 பைாமைிப்பு 

(ரூ.) 

(உைம், உைம், 

பூசச்ிக்டகால்
லி 

பயன்பாடு, 

காவலாளி 
டபான்றரவ) 

ஐந்து வருட காலத்திற்கு ஒரு வருடத்திற்கு 

டசலவு (ரூ. 10000/-). 

50,00

0 

 மமொத்தம் 1,22,0

00 

4.7 சமூக மபொருளொதொர சூழல் 

4.7.1 எதிர்பொரத்்த தொக்கம் 

 இத்திட்டத்தின் மூலம் 30 டபருக்கு டவரல வாய்ப்பும், மரறமுகமாக 25 

டபருக்கு டவரல வாய்ப்பும் கிரடக்கும். 

4.7.2 தணிப்பு நேவடிக்கககள் 

❖ சாத்தியமான இரைசச்ல் பிைசச்ரனகரளத் தவிைக்்க ஆரல 

இயந்திைங்கள் மற்றும் உபகைணங்களுக்கு நல்ல பைாமைிப்பு 

நரடமுரறகள் பின்பற்றப்படும். 
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❖ மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாைியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி 

திட்டப் பகுதிகளிலும் அரதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் பசுரமப் 

பகுதி உருவாக்கப்படும். 

❖ ரமய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழலின் பாதிப்ரபக் குரறக்க 

டபாருதத்மான காற்று மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரக 

வழங்கப்படும். 

❖ டதாழிலாளைக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுைங்கச ் சட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி ரகயுரறகள், தரலக்கவசம், பாதுகாப்பு காலணிகள், 

கண்ணாடிகள், ஏப்ைன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காதுகரளப் 

பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் டபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகைணங்கள் வழங்கப்படும். 

❖ திட்டங்களிலிருந்து டநைடியாகவும் மரறமுகமாகவும் ைாயல்டி, வைி, 

DMF, NMET டபான்றவற்றின் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அைசுகள் 

நிதி வருவாய் மூலம் பயனரடயும். 

 

அத்தியொயம் V 

மொற்றுகளின் பகுப்பொய்வு (மதொழில்நுே்பம் மற்றும் தளம்) 

 கனிம ரவப்பு இயற்ரகயில் குறிப்பிட்ட தளம்; எனடவ திட்டங்களுக்கு 

மாற்று இடங்கரள டதடும் டகள்வி எழவில்ரல. 

 

அத்தியொயம் VI 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு திே்ேம் 

6.0 டநொக்கம் 

 அட்டவரண 6.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கரள கணக்கில் எடுத்துக்டகாள்வதற்கு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளின் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

டநாக்கங்கள்: 

❖ கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககளின் டசயல்திறரன சைிபாைக்்க அல்லது 

மதிப்பீடு டசய்ய; 

❖ எதிைக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தைவு தளதர்த 

நிறுவுதல். 
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அே்ேவகண 6.1 பிந்கதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்கொணிப்பு 

அே்ேவகண 

வ.எ
ண். 

சுற்றுசச்ூ
ழல் 

பண்புகள் 

இேம் 

கண்கொணிப்பு அளவுருக்க
ள் 

கொல 

அளவு 
அதிர்மவண் 

1 
காற்று 

தைம் 

2 இடங்கள் 

(1ரமய 

மற்றும் 1 

இரடயக) 

24 மணி 
டநைம் 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுரற 

பறக்கும் 

தூசி, PM2.5, 

PM10, 

SO2மற்றும் 

NOX. 

2 
வானிரல 

ஆய்வு 

காற்றின் 

தைக் 

கண்காணிப்
பு மற்றும் IMD 

இைண்டாம் 

நிரலத ்தைவு 

டதாடங்குவத
ற்கு முன் 

என்னுரடய 

தளத்தில் 

மணிடந
ைம் / 

தினசைி 

டதாடைச்ச்ி
யான 

ஆன்ரலன் 

கண்காணிப்
பு 

காற்றின் 

டவகம், 

காற்றின் 

திரச, 

டவப்பநிரல, 

ஈைப்பதம் 

மற்றும் 

மரழப்டபா
ழிவு 

3 

நீை ்தை 

கண்காணி
ப்பு 

2 இடங்கள் (1 

மற்றும் 1 GW) 
- 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுரற 

IS:10500, 1993 

மற்றும் CPCB 

விதிமுரறக
ளின் கீழ் 

குறிப்பிடப்ப
ட்ட 

அளவுருக்கள் 

4 நீைியல் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 

சுமாை ்1 

கிடலாமீட்டை ்

டதாரலவில் 

உள்ள 

திறந்தடவளி 
கிணறுகளில் 

நீைம்ட்டம் 

- 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுரற 

ஆழம் 

தரைமட்டத்
தின் கீழ் 

5 சத்தம் 

2 இடங்கள் (1 

ரமயம் 

மற்றும் 1 

இரடயக) 

மணிடந
ைம் - 1 

நாள் 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுரற 

Leq, Lmax, Lmin, 

Leq Day & Leq 

Night 

6 அதிைவ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பில் 

(அறிக்ரகயி
ல்) 

– 

குண்டுடவடி
ப்பு 

நடவடிக்ரக
யின் டபாது 

உசச் துகள் 

டவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள் (1 

ரமயம் 

மற்றும் 1 

– 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுரற 

உடல் மற்றும் 

இைசாயன 

பண்புகள் 
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இரடயக) 

8 
பசுரம 

அைண் 

திட்டப் 

பகுதிக்குள் 
தினசைி மாதாந்திை பைாமைிப்பு 

 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் டமலொண்கம திே்ேம் க்கொன பே்மெே ்ஒதுக்கீடு 

     சுற்றுசச்ூழல் கூறுகரள கண்காணிப்பதற்கான டசலவு அட்டவரண 6.2 

இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அே்ேவகண 6.2 சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு பே்மெே ்

வ. 
எண்.  

அளவுரு மூலதன 
மசலவு 

ஆண்டுக்கொன மதொேர ்
மசலவு 

1 காற்று தைம் - Rs 1,40,000/- 

2 வானிரல 
ஆய்வு 

- Rs 10,000/- 

3 நீை ்தைம் - Rs 30,000/- 

4 நீைியல் - Rs 25,000/- 

5 மண்ணின் 
தைம் 

- Rs 25,000/- 

6 சத்தம் தைம் - Rs 25,000/- 

7 அதிைவ்ு ஆய்வு -    Rs 1,00,000/- 

8 பசுரம பகுதி Rs 1,22,000/- Rs 25,000/- 

 மமொத்தம் Rs 1,22,000/- Rs 3,80,000 

ஆதாைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் 

 

அத்தியொயம் VII 

கூடுதல் படிப்புகள் 

7.1 இேர் மதிப்பீடு 

 இடை ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகரளத் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகழாமல் தடுக்க டதரவயான நடவடிக்ரககரள எடுப்பது. இடை ்

மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுரறயானது, 31 டிசம்பை ் 2002 டததியிட்ட 2002 இன் 

சுற்றறிக்ரக எண்.13 இன் சுைங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநைகம் (DGMS), DGMS 

வழங்கிய குறிப்பிடட் இடை ் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் அடிப்பரடயில் 

அரமந்துள்ளது. DGMS இடை ் மதிப்பீட்டு டசயல்முரற தற்டபாதுள்ள மற்றும் 

பணிசச்ூழலில் ஏற்படக்கூடிய அபாயங்கள் மற்றும் உடனடி கவனம் 

டதரவப்படுபவைக்ளுக்கு முன்னுைிரம அளிப்பதற்காக அந்த அபாயங்களின் 

அபாய அளரவ மதிப்பிடுதல். டமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் டபாறுப்பான 

வழிமுரறகள் அரடயாளம் காணப்பட்டு, துல்லியமான டபாறுப்புகளுடன் 
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கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் பதிவு டசய்யப்படுகின்றன. DGMS, DGMS ஆல் 

சான்றளிக்கப்பட்ட தகுதிவாய்ந்த சுைங்க டமலாளைின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் 

முழு குவாைி நடவடிக்ரகயும் டமற்டகாள்ளப்படும். 

7.2 டபரிேர் டமலொண்கமத் திே்ேம் 

டபைிடை ் டமலாண்ரம திட்டத்தின் டநாக்கம் சுைங்கம் மற்றும் 

டவளிப்புற டசரவகளின் ஒருங்கிரணந்த வளங்கரளப் 

பயன்படுத்துவதாகும்: 

❖ பாதிக்கப்பட்டவைக்ரள மீட்டு சிகிசர்ச அளித்தல்; 

❖ மற்றவைக்ரளப் பாதுகாதத்ல்; 

❖ டசாத்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் டசதத்ரத குரறதத்ல்; 

❖ ஆைம்பத்தில் சம்பவத்ரதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் 

டகாண்டு வைவும்; 

❖ பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

❖ அவசைநிரலக்கான காைணம் மற்றும் சூழ்நிரலகள் பற்றிய 

அடுத்தடுதத் விசாைரணக்கு டதாடைப்ுரடய பதிவுகள் மற்றும் 

உபகைணங்கரள பாதுகாக்கவும். 

7.3  ஒே்டுமமொத்த தொக்கம் ஆய்வு 

 குழுமம் பகுதியில் சுைங்கத் திட்டங்களால் சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் 

ஒட்டுடமாத்த பாதிப்புகள் குறித்து இந்தப் பகுதி ரகயாள்கிறது. இந்த 

ஆய்வுக்கு, அட்டவரணகள் 7.1-7.7 இல் வழங்கப்பட்ட தைவு 

பயன்படுதத்ப்பட்டது. 

அே்ேவகண 7.1 கிரொகனே்டின் ஒே்டுமமொத்த உற்பத்தி சுகம 

கு
வ

ொர
ி 

சுர
ங்க
ம் 

ரிச
ர்வ் 

ROM 

கன 

மீே்
ேர் 
இல் 

சுரங்க
ம் 

கிரொ
கனே் 

இருப்
புக்க
ள் 

ஐந்தொண்
டு 

கொலத்திற்
கு 

முன்மமொ
ழியப்பே்ே 

உற்பத்தி 

ஒரு 

நொ
கள
க்கு 

ROM 

இன் 

உற்ப
த்தி 

கன 

மீே்ே
ர் இல் 

ஒரு 

நொ
களக்
கு 

கிரொ
கன
ே் 

உற்ப
த்தி 

கன 

மீே்ேர் 
இல் 

நொள் 

ஒன்று
க்கு 

சிகத
வுறும் 

பொ
கற 

கன 

மீே்ே
ர் இல் 

ஒரு 

நொ
கள
க்கு 

டமல் 

மண் 

ஒரு 

நொகள
க்கு 

லொரி 
சுகமக
ளின் 

எண்
ணிக்
கக 

(ROM) 

P1 1,91,

250 

13,388 3,325 9 2.2 93 19 1 
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மமா
த்தம் 

1,91,

250 

13,388 3,325 9 2.2 93 19 1 

அே்ேவகண 7.2 குழுமம் குவொரிகளிலிருந்து கணிக்கப்பே்ே சத்தம் 

அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிே ஐடி 
பின்னணி 

மதிப்பு 

(நொள்) dB(A) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

மமொத்த 

கணிக்கப்பே்ே 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தரநிகலகள் 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

அருகில் P1 
47.8 40.9 48.6 55 

ஆதாைம்: ஆய்வக கண்காணிப்பு தைவு 

அே்ேவகண 7.3 P1 சுரங்கங்களில் நில அதிர்வுகள் 

இருப்பிே 

ஐடி 

அதிகபே்ச கே்ேணம் 

கிடலொவில் 

மீ இல் அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

PPV in mm/s 

P1 0.94 840மீ  0.010 

  ஆதாரம்: மவடிப்பு கைக்கீடுகள் 

 

அே்ேவகண 7.4 P1 சுரங்கங்களிலிருந்து சமூகப் மபொருளொதொரப் 

பலன்கள் 

இருப்பிேக் 

குறியீடு 

டவகலவொய்ப்பு திே்ே மசலவு CER @ 2% 

P1 30 12,37,80,000 /- 24,75,600/- 

மமொத்தம் 30 12,37,80,000 /- 24,75,600/- 

அே்ேவகண 7.5 P1 சுரங்கங்களில் இருந்து டவகல வொய்ப்புகள் 

குவொரிகளின் விளக்கம் டவகலவொய்ப்பு 

P1 30 

டமாதத்ம் 30 
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அே்ேவகண 7.6 பசுகம பகுதி 2 சுரங்கங்களிலிருந்து வளரச்ச்ி 

நன்கமகள் 
கு

றி
யீ

டு
 நேப்பே 

உத்டதசித்துள்
ள மரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

உ
யி

ர் 
பி

க
ழ

ப்
பு

 

%
 

ப
ரப்

ப
ள

வு
 ச

.மீ
 

இனத்தின் 

மபயர ்

வளர்க்கப்படும் 

என 

எதிரப்ொர்க்கப்படு
ம் மரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

P1 108 80% 980 

டவம்பு, 

டகசுவைினா, 

டபாங்கமி
யா 

87 

மமொத்த
ம் 

108 
80
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அத்தியொயம் VIII 

திே்ே பலன்கள் 

 சிடுமனெள்ளி கிைாமத்தில் முன்டமாழியப்பட்ட திட்டமானது 

ஒட்டுடமாத்தமாக 13,388 மீ3 கருப்பு நிற (டடாலிரைட்) கிைாரனட் மற்றும் 

டமல்மண்ரண 28,914 மீ3 உற்பத்தி டசய்வரத டநாக்கமாகக் டகாண்டுள்ளது. 

இது அண்ரட பகுதிகளில் உள்ள சமூக-டபாருளாதாை நடவடிக்ரககரள 

டமம்படுத்துவடதாடு, கீழ்க்கண்ட பலன்கரளயும் ஏற்படுத்தும். 

❖ டவரலவாய்ப்பு டபருகும்; 

❖ சமூக-டபாருளாதாை நலன் டமம்படும்; 

❖ உடல் உள்கட்டரமப்பு டமம்படுதத்ப்படும்; 

❖ சமூக உள்கட்டரமப்பு டமம்படுதத்ப்படும். 
 

அத்தியொயம் IX 

சுற்றுசச்ூழல் டமலொண்கம திே்ேம் 

 சுைங்க நிைவ்ாகதத்ால் உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 

டசல் சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம திட்டத்ரத திறம்பட டசயல்படுத்துவரத 

உறுதி டசய்யும் மற்றும் சுைங்க டமலாண்ரம நிரல மூலம் சுற்றுசச்ூழல் சட்ட 

வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்குவரத உறுதி டசய்யும். கூறப்பட்ட குழு: 

 நீை/்கழிவு நீைின் தைம், காற்றின் தைம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் 

திடக்கழிவு ஆகியவற்ரறக் கண்காணிக்கவும்; 
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 டவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் டசகைிக்கப்பட்ட நீை ் மற்றும் காற்று 

மாதிைிகரள பகுப்பாய்வு டசய்யுங்கள்; 

 நிதி மதிப்பீடு, காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகரள நிறுவுதல், 

கழிவு நீை ்சுத்திகைிப்பு நிரலயம் டபான்றரவ உட்பட மாசு கட்டுப்பாடு 

மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள்/சாதனங்கரள டசயல்படுத்துதல் 

மற்றும் கண்காணிதத்ல்; 

 சுற்றுசச்ூழல் டதாடைப்ான டசயல்பாடுகரள ஒருங்கிரணதத்ல்; 

 சுற்றியுள்ள கிைாமங்களின் டதாழிலாளைக்ள் மற்றும் 

மக்கள்டதாரகயின் சுகாதாை புள்ளிவிவைங்கரள டசகைிக்கவும்; 

 பசுரமப் பகுதிரய உருவாக்குதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்புத் திட்டத்தின் முன்டனற்றத்ரதக் கண்காணிதத்ல்; 

 சட்ட விதிகள், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாைியம், சுற்றுசச்ூழல் 

மற்றும் வன அரமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் 

நிபந்தரனகளுக்கு இணங்குதல். 

 

அத்தியொயம் X 

முடிவுகர: 

சுைங்க நடவடிக்ரககளின் பல்டவறு அம்சங்கள் பைிசீலிக்கப்பட்டு அது 

டதாடைப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு டசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் 

பிைசச்ிரனகரளத் தணிக்க சாத்தியமான அரனத்து வழிகரளயும் கருத்தில் 

டகாண்டு, சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரமத் திட்டம் (EMP) தயாைிக்கப்பட்டு, 

அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம திட்டம் 

மாறும், டநகிழ்வானது மற்றும் அவ்வப்டபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. 

முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் டதாடைப்ுரடய திட்டத்திற்கு, சுற்றுசச்ூழல் 

டமலாண்ரம திட்டம் வழக்கமான மதிப்பாய்வில் இருக்கும். திட்டத்திற்கு 

டபாறுப்பான மூதத் நிைவ்ாகம், சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம திட்டம் 

பயனுள்ளதாகவும் டபாருத்தமானதாகவும் இருப்பரத உறுதி டசய்வதற்காக 

சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம திட்டம் மற்றும் அதன் டசயலாக்கத்ரத 

மதிப்பாய்வு டசய்யும். எனடவ, சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம திட்டத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அரனத்து இலக்குகரளயும் நிரறடவற்ற சைியான 

நடவடிக்ரககள் எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் 

டநைம்ரறயான தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும். 
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