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அத்தியாயம் I 

அறிமுகம் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வு என்பது முடிவெடுப்பதற்கு 

முன் ஒரு திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் வபாருளாதார 

தாக்கங்களள அளடயாளம் காண பயன்படுத்தப்படும் ஒரு 

வசயல்முளறயாகும். முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நன்ளம மற்றும் 

பாதகமான விளளவுகளள EIA முளறயாக ஆராய்கிறது மற்றும் திட்ட 

ெடிெளமப்பின் பபாது இந்த தாக்கங்கள் பரிசீலிக்கப்படுெளத உறுதி 

வசய்கிறது. சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ெனத்துளற அளமசச்கத்தின் 

கூற்றுப்படி, அரசு. இந்தியாவின், EIA அறிவிப்பு S.O. 14 வசப்டம்பர ் 2006 

இன் 1533(E) மற்றும் ெரத்்தமானி அறிவிப்பின்படி அதன் அடுத்தடுதத் 

திருத்தங்கள். ஆகஸ்ட் 14, 2018 ,3977 (E) இன் படி, அளனத்து சுரங்கத ்

திட்டங்களும் திட்டங்களின் இட எல்ளலயின் அடிப்பளடயில் இரண்டு 

ெளககளாகப் பிரிக்கப்படட்ுள்ளன, அதாெது ெளக A மற்றும் ெளக B 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ெனத்துளற அளமசச்கத்தின் 

ெழிகாடட்ுதல்களின் அடிப்பளடயில், ெளக B திட்டங்கள் பமலும் B1 

மற்றும் B2 என பிரிக்கப்படட்ுள்ளன. ெளக B2 இல் பசரக்்கப்படட்ுள்ள 

அளனத்து சுரங்கத் திட்டங்களுக்கும் மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடட்ு ஆளணயத்திடம் (SEIAA) சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிளயப் 

வபறுெதற்கு EIA அறிக்ளக பதளெப்படுகிறது. முன்வமாழியப்பட்ட 

திட்டம் 5 வெக்படருக்கு பமல் மற்றும் 100 வெக்படருக்கு குளறொன 

குொரிகளின் வதாகுப்பிற்குள் ெருெதால், முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம் 

B2 ெளகயின் கீழ் ெருகிறது, பமலும் திட்டமானது SEIAA க்கு வபாது 

ஆபலாசளனக்குப் பிறகு EIA சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி அறிக்ளகளயத ்

தயாரித்து சமரப்்பிக்க பெண்டும்.  

08.04.2022 பததியிடட் ToR வபறப்பட்ட கடிதம் எண். SEIAA-

TN/F.No.8091/SEAC/ToR-1140/2022 க்கு இணங்க, இந்த EIA அறிக்ளக திட்ட 

முன்வமாழிபெர ் திரு. P.பெல்மணி தமிழ்நாடு, நாமக்கல் மாெட்டம், 

பரமத்திபெலூர ் ெடட்ம், நடந்ளத மற்றும் இருக்கூர ் கிராமங்களில் உள்ள 
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4.34.0 வெக்படர ் பரப்பளவில், புல. எண் 456 மற்றும் 25/1ல் உள்ள பட்டா 

நிலத்தில், மல்டி கலர ்   கிராளனட் குொரி குத்தளகக்கு விண்ணப்பித்தார.் 

தற்பபாதுள்ள ஐந்து குொரிகள் மற்றும் ஒரு முன்வமாழியப்பட்ட குொரி 

உட்பட அளனத்து மல்டி கலர ்   கிராளனட் குொரி திட்டங்கள் 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 500 மீட்டர ் சுற்றளவில் 

விழும். குழும உள்ள அளனத்து குொரிகளின் வமாத்த பரப்பளவு 18.71.5 

வெக்படர.் திட்ட முன்வமாழிபெரின் விெரங்கள் மற்றும் 500மீ சுற்றளவில் 

உள்ள குொரிகளின் பட்டியல் முளறபய அட்டெளணகள் 1.1 மற்றும் 1.2 இல் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளன. ஏற்கனபெ உள்ள மற்றும் முன்வமாழியப்பட்ட 

குொரிகளின் இருப்பிடம் படம் 1.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 1.1 திட்ட முன்மமாழிபவரின் விவரங்கள் 

மபயர் மற்றும் முகவரி 
மபயர ் திரு.P.வேல்மணி மல்டி கலர ்கிராளனட் குோரி 

முகவரி 

த/பெ ெழனி கவுண்டர,் 

நரசிங்கபுரம் அஞ்சல் 

வநதாஜி நகர,் ஆத்தூர ்ெட்டம் 

வசலம் மாேட்டம் - 636106. 

நிணை உரிளமயாளர ்

 

அட்டவணை 1.2 சுற்றளவிை் உள்ள குவாரிகளின் 

பட்டியை் 

குறி
யீடு 

குத்தணகயி
ன் மபயர ்

புை. 

எை்கள் 

மற்றும் 

கிராமம் 

மற்றும் 

வட்டம் 

மெக்டட
ரிை் 

பரப்பள
வு 

மதாடங்
கும் 

டததி 

மற்றும் 

காைாவ
தி 

நிணை 

P1 P.பெல்மணி 

456 &25/1 & 

நடந்ளத 

இருக்கூர ்

கிராமம், 

பரமத்தி - 

பெலூர ்

ெட்டம்  

4.34.0 

20 

ெருடங்
கள் 

02.12.201

5 முதல் 

01.12.203

5 ெளர 

மற்றும் 

ToR வபறப்பட்ட 

ஆளண 

Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.8091/SEAC

/ToR-1140/2022 

பததி 08/04/2022 

மமாத்தம் 4.34.0  
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குறி
யீடு 

உரிணமயா
ளரின் 

மபயர ்

புை. 

எை்கள் 

மற்றும் 

கிராமம் 

மற்றும் 

வட்டம் 

மெக்டட
ரிை் 

பரப்பள
வு 

மதாடங்
கும் 

டததி 

மற்றும் 

காைாவ
தி 

நிணை 

E1 
திருமதி . V. 

புனிதா 

482 மற்றும் 

நடந்ளத 

கிராமம், 

பரமத்தி 

பெலூர ்

ெட்டம். 

2.86.5 

30.01.201

8 

முதல் 

02.01.203

8 ெளர 

ToRக்கு 

விண்ணப்பிக்க
வில்ளல 

E2 

எம்/எஸ். 

M.M. 

எக்ஸ்பபாரட்்
ஸ் 

483/2A& 

நடந்ளத 

கிராமம், 

பரமத்தி 

பெலூர ்

ெட்டம். 

2.75.5 

05.01.201

7 

முதல் 

04.01.203

7 ெளர 

EC நீட்டிப்புக்கு 

விண்ணப்பிக்க
ப்பட்டது 

E3 

எம்/எஸ். 

M.M. 

எக்ஸ்பபாரட்்
ஸ் 

492/2& 

நடந்ளத 

கிராமம், 

பரமத்தி
பெலூர ்

ெட்டம். 

2.73.0 

05.01.201

7 

முதல் 

04.01.203

7 ெளர 

EC நீட்டிப்புக்கு 

விண்ணப்பிக்க
ப்பட்டது 

E4 
திருமதி.L.வச

ல்வி 

494/1&494/2 

மற்றும் 

நடந்ளத 

கிராமம், 

பரமத்தி 

பெலூர ்

ெட்டம். 

4.40.5 

25.02.201

6 

முதல் 

24.02.203

6 ெளர 

விண்ணப்பிக்க
வில்ளல ToR 

E5 

எம்/எஸ் 

சிெசக்தி 

ராக் 

எக்ஸ்பபாரட்்
ஸ் 

480/1(பகுதி
) 

மற்றும் 

நடந்ளத 

கிராமம், 

பரமத்தி 

பெலூர ்

ெட்டம். 

1.62.0 - 
விண்ணப்பிக்க

வில்ளல ToR 

தற்டபாதுள்ள குவாரிகளின் 

மமாத்த அளவு 
14.37.5  

குழுமம் உள்ள குவாரிகளின் 

மமாத்த அளவு 
18.71.5  
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படம் 1.1 குழுமத்திை் இருக்கும் மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட 

குவாரிகளின் இருப்பிடம் 
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அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

2.0 அறிமுகம் 

ஓபன் காஸ்ட் அளர இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முளறயின் 

மூலம் குொரி பணிளய பமற்வகாள்ள உத்பதசிக்கப்படட்ுள்ளது, வபஞ்ச ்

உயரம் மற்றும் அகலம் ஒெ்வொன்றும் 5மீ. முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம் 

பற்றிய விெரங்கள் அட்டெளண 2.1 இல் வகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

இம்முளறயில் பதாண்டும் இயந்திரம், சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த 

டயமண்ட ்கம்பி ரம்பம் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படும். கூடுதலாக, 1 மீ 

இளடவெளி, 0.8மீ பாரம் மற்றும் 1.5மீ ஆழத்துடன் ஆழமற்ற துளளயிடல் 

முன்வமாழியப்படட்து. துளளயிட்ட பிறகு, அதிக சுளம மற்றும் 

ொனிளல பகுதிகளள அகற்ற வெடிப்பு வசயல்பாடு 

பமற்வகாள்ளப்படும். பமலும், கால்சியம் காரள்படு தூள் பபான்ற 

விரிெளடயும் இரசாயனங்கள் பதளெயான அளவு பரிமாண 

வதாகுதிகளள பிரிக்க பயன்படுத்தப்படும். திட்டப் பகுதிக்குள் 

பட்டளறகள் எதுவும் முன்வமாழியப்படவில்ளல. எனபெ, 

முன்வமாழியப்படட் குத்தளகப் பகுதியில் இருந்து எந்தவித 

வசயல்முளறக் கழிவு உற்பத்தியும் இருக்காது. சுரங்க அலுெலகத்தில் 

இருந்து வெளிபயறும் கழிவுகள் வசப்டிக் படங்க் மூலம் 

வெளிபயற்றப்படும். திட, திரெ அல்லது ொயு ெடிவில் உருொகும் நசச்ுக் 

கழிவுகள் எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படாததால், கழிவு சுத்திகரிப்பு 

நிளலயம் பதளெயில்ளல. 

2.1 திட்டத்தின் இடம் 

  முன்வமாழியப்படட் திட்டப் பகுதியானது நடந்ளத 

கிராமத்திலிருந்து ெடகிழக்பக சுமார ்2 கிமீ வதாளலவிலும், நாமக்கல் 

மாெட்டத்தின் ெடகிழக்பக 22.6 கிமீ வதாளலவிலும், நாமக்கல் 

மாெட்டத்தின் பரமத்திபெலூர ் ெட்டம் வதன்கிழக்பக 8 கிமீ 
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வதாளலவிலும் படம் 2.1 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. படம் 2.2 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளபடி, இந்தியாவின் படாபபாஷீட் (ெளரபடத்தாள் 

எண்.58-E/16) கணக்வகடுப்பில் திட்டப் பகுதி குறிக்கப்படட்ுள்ளது. 

இப்பகுதி 11°10'44.06"N அடச்பரளகயிலும் 77°58'22.25"E 

தீரக்்கபரளகயிலும் அளமந்துள்ளது. முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட 

தளத்திற்கான அணுகல் விெரங்கள் அட்டெளண 2.1 இல் 

வகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தின் பரப்பளவு 

4.34.0 வெக்படர.் எல்ளல மூளலகளின் எண்ணிக்ளக மற்றும் அெற்றின் 

ஒருங்கிளணப்புகள் அட்டெளண 2.2 இல் வகாடுக்கப்படட்ுள்ளன 

மற்றும் 9 எல்ளல மூளலகள் படம் 2.3 இல் காட்டப்படட்ுள்ளன. 

முன்வமாழியப்படட் திட்ட தளத்தின் குத்தளக எல்ளல மூளல 

ஒருங்கிளணப்பு விெரங்கள் அட்டெளண 2.2 இல் ெழங்கப்படட்ுள்ளன. 

பமலும், அளனத்து முன்வமாழியப்பட்ட தளம் வதாடரப்ான 

ஆெணங்களும் படம் 2.4-2.5b இல் காட்டப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவணை 2.1 திட்ட தளத்திற்கான அணுகை் விவரங்கள் 

 

அருகிலுள்ள சாணை கிராம அணுகு சாலல - பதன்கிழக்கு 

ெரமத்திவேலூர ்பெரிய மாேட்ட சாலல - 

5.7கிமீ-பதற்கு 

(NH-7)– நாமக்கல் முதல் ெரமத்திவேலூர ்

சாலல -4.6 கி. மீ - ேடகிழக்கு 

அருகிை் உள்ள கிராமம் நடந்லத –2.0 கிமீ – ேடகிழக்கு 

அருகிை் உள்ள நகரம் ெரமத்திவேலூர ்–8.0கிமீ - பதன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள ரயிை் நிணையம் 

மற்றும் ரயிை் பாணத 

பகாடுமுடி – 15கிமீ - பதன்வமற்கு 

அருகிை் உள்ள விமான 

நிணையம் 

திருசச்ி விமான நிலலயம் - 90 கிமீ - ேட 

கிழக்கு 

துணறமுகம் தூத்துக்குடி ேடகிழக்கில் 270 கி.மீ 

ஆதாரம்: சரப்ெ ஆஃப் இந்தியா படாபபாஷீட் மற்றும் கூகுள் எரத்் படம். 
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படம் 2.1 திட்டத் தளத்தின் இருப்பிடத்ணதக் காட்டும் முக்கிய 

வணரபடம் 
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படம் 2.2 வணரபடத்தாள் முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளம் மற்றும் 10 கிமீ ஆரம் வட்டத்ணதக் 

காட்டுகிறது 
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                           படம்2.3 மசயற்ணகக்டகாள் படங்கள்  குவாரிகளின் மதாகுப்ணபக் காட்டுகிறது
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அட்டவணை 2.2 மூணை தூை்களின் புவியியை் ஒருங்கிணைப்புகள் 

எை்ணைத் தூை் 
எை். 

அட்சடரணக தீரக்்கடரணக 

1 11°10’40.69’’N 77°58’18.81’’E 

2 11°10’44.03’’N 77°58’18.84’’E 

3 11°10’47.52’’N 77°58’21.25’’E 

4 11°10’48.18’’N 77°58’23.60’’E 

5 11°10’48.77’’N 77°58’27.16’’E 

6 11°10’45.42’’N 77°58’26.95’’E 

7 11°10’44.09’’N 77°58’23.74’’E 

8 11°10’42.35’’N 77°58’28.30’’E 

9 11°10’40.60’’N 77°58’19.20’’E 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

அட்டவணை 2.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

குொரியின் வபயர ் நடந்ளத மற்றும் இருக்கூர ்மல்டி கலர ்

கிராளனட் குொரி 

குொரி உரிளமயாளர ்வபயர ் திரு P.வேல்மணி 

திட்டத்தின் ெளக மல்டி கலர ்கிராளனட் குொரி 

புல எண்கள். 456 & 25/1 

நில ெளக பட்டா நிலம், பட்டா.எண்: 1265 & 1396 

அளவு 4.34.0 வெக்படர ்

குத்தளக காலம் 20 ெருடங்கள் 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலம் 20 ெருடங்கள் 

தற்பபாதுள்ள குழியின் பரிமாணம் குழி -I 132மீ நீளம்) x 72மீ (அகலம்) x 12(ஆழம்)       

குழி -II 50மீ (நீளம்) x 34மீ (அகலம்) x 2(ஆழம்)- 

முந்ளதய குதத்ளக விெரங்கள் - 

TOR இன் படி ஐந்தாண்டு திட்ட 
காலத்திற்கு முன்வமாழியப்பட்ட 

சுரங்கத்தின் ஆழம் 

39 மீ   தலரமட்டத்திருக்கு கீழ் மல்டி கலர ்
கிராளனட் 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் குொரியின் இறுதி ஆழம் சுமார ்44 மீட்டர ்

ெளரப்படத்தாள் எண். 58 E/16 

அட்சபரளக 11°10'44.06"N 

தீரக்்கபரளக 77°58'22.25"E 

சராசரி உயரம் 183 மீ சராசரி கடல் மட்டம் 
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நிலப்பரப்பு 

இப்பகுதி ஒரு தடள்டயான நிலப்பரப்பாகும் 
மற்றும் இப்பகுதியின் உயரம் MSL இலிருந்து 
179மீ முதல் 187மீ ெளர இருக்கும். 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் சரப்ெ ஆஃப் இந்தியா 
படாபபாஷீட் 

2.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான மசயை்பாட்டு விவரங்கள் 

பாளற ெளக லுபகாக்பரடிக், யூவெட்ரல், நடுதத்ர முதல் நுண்ணிய 

தானியங்கள், சமநிளல மற்றும் நன்கு ெளரந்்த பளபளப்பான வெள்ளள 

அடிப்பளட கனிமத்துடன் வெளிர ் சாம்பல் மாற்று அடுக்குகளள உருொக்குெது 

இந்த பகுதியின் சிறப்பு. – வதன்பமற்கு திளச (அதாெது, மல்டிகலர ்கிராளனட்டின் 

வெட்டு திளச). சில வமல்லிய வபக்மாளடட் விரிசல் குறுக்குவெட்டு பாணியில் 

ஊடுருவி மற்றும் சரிவு பமற்பரப்பு அடுக்குகளில் உள்ளன. 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மற்ற பாளற ெளககளில் சாரப்னாளகட், குொரட்்ஸ், 

மணற்கல், பேல், கங்கிலபமரப்ட மற்றும் மணல் மற்றும் ெண்டல் ஆகியளெ 

அடங்கும். 

2.3 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் உற்பத்தி விவரங்கள் 

2.3.1 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட ெளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக்கள் மற்றும் 5 ெருட காலத்திற்கான மதிப்பிடப்பட்ட உற்பதத்ி 

அட்டெளணகள் 2.4 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.4 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான உற்பத்தி 

விவரங்கள் 

விளக்கம் 

ROM 
கன 

மீட்டரி
ை் 

கிராணன
ட் மீட்பு 

@60 

% கன 
மீட்டரிை் 

கிராணன
ட் 

கழிவுகள் 
@ 40% 

மீட்பு கன 
மீட்டரிை் 

டமை் 
மை் 
கன 

மீட்டரி
ை் 

சிணதவுரு
ம்       கன 
மீட்டரிை் 

புவியியல் 
ெளங்கள் 

16,61,880 9,97,128 6,64,752 56,572 65,236 

சுரண்டக்கூடி
ய 
இருப்புக்கள் 

6,14,945 3,68,967 2,45,978 40,386 42,384 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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2.3.2 உற்பத்தி மதிப்பீடு 

புவியியல் திட்டம் மற்றும் அதன் வசங்குத்து குறுக்குவெட்டுகளளப் 

பயன்படுத்தி, படம் 2.6 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, 5 ஆண்டுகளுக்கு கிராளனட் 

மற்றும் கிராளனட் கழிவு உற்பத்தி மதிப்பிடப்பட்டது. முடிவுகள் அட்டெளண 2.5 

இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.5 5 வருட காைத்திற்கான மதிப்பிடப்படட் உற்பத்தி 

வமாதத் முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்க இருப்புக்கள் (ROM) 50,069 கன 
மீட்டர ்

மீட்வடடுக்கக்கூடிய வமாதத் ளகயிருப்பு @ 60% 30,042 கன 
மீட்டர ்

கிராளனட் கழிவு@40% 20,027 கன 
மீட்டர ்

ஆண்டு உற்பத்தி 6,008 கன மீட்டர ்

கிராளனட் கழிவு விகிதம் 1:0.7 

2.4 நிை பயன்பாட்டு முணற 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்திற்கான நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பு 

தகெல் அட்டெளண 2.6 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 2.6 நிைப் பயன்பாட்டுத் தரவு தற்டபாது, சுரங்கத் 

திட்டத்தின் டபாது மற்றும் சுரங்க வாழ்க்ணகயின் முடிவிை் 

விளக்கம் 

தற்டபாணதய 

நிை 

பயன்பாட்டு 

பகுதி 

(மெக்டடர்) 

சுரங்கத் 

திட்டத்தின் 

டபாது 

டதணவப்படும் 

நிை 

பயன்பாட்டு 

பகுதி 

(மெக்டடர்) 

சுரங்க 

வாழ்க்ணகயின் 

முடிவிை் நிை 

பயன்பாட்டு 

பகுதி 

(மெக்டடர்) 

குவாரிக்கு 

உட்பட்ட பகுதி 
1.02.5 இல்ளல 3.59.0 

கழிவுத் மதாட்டி 
0.37.3 இல்ளல 

மீண்டும் 

நிரப்பப்பட்டது 

உள்கட்டணமப்பு இல்ளல இல்ளல இல்ளல 

சாணைகள் 0.02.0 0.21.9 0.04.0 
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பசுணம பகுதி இல்ளல 2.70.3 0.54.2 

டசமிப்பு 

மதாகுதிகள் 
2.92.2 2.92.2 0.16.8 

மமாத்தம் 4.34.0 2.92.2 4.34.0 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.5 சுரங்க மூடை் 

   முன்வமாழியப்பட்ட திட்டமானது குதத்ளகக் காலம் முடிெளடந்த பின்னரும் 

வதாடரச்ச்ியான வசயல்பாடுகளுக்கான மகத்தான ஆற்றளலக் 

வகாண்டிருப்பதால், சுரங்கதள்த மூடும் திட்டம் இப்பபாளதக்கு 

முன்வமாழியப்படவில்ளல. திட்ட காலதத்ிற்கான முற்பபாக்கான சுரங்க மூடல் 

திட்டத்தின் அடிப்பளடயில், படம் 2.7 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, சுரங்க மூடல் வசலவு 

அட்டெளண 2.7 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 2.7 சுரங்க மூடை் பட்மெட ்

நடவடிக்ணக 

ஆை்டு 

மசைவு 
மமாத்த 

மசைவு 
2020 - 

21 

2021 

- 22 

2022 

- 23 

2023 

- 24 

2024 

- 25 

பதாட்டம் 

எண்களில் 
50 50 50 50 50 ஒரு 

மரக்கன்றுக்கு 

@ 100 ரூபாய் 

 

Rs 25,000/-  
பதாட்ட 

வசலவு 
5,000 

5,000 5,000 5,000 5,000 

முடக்ம்பி 

பெலி 

(மீட்டரக்ளில்) 

1050மீ 

 

3,15,000 
- - - - 

@ மீட்டருக்கு 

300 ரூபாய் 

 

Rs 3,15,000/- 

காரல்ண்ட் 

ெடிகால் 

(மளலயில்) 

600 மீ 

 

1,80,000 
- - - - 

@ மீட்டருக்கு 

300 ரூபாய் 

 

Rs 1,80,000/- 

                                                                       

மமாத்தம் 
ரூ 5,20,000/- 

            ஆதாரம்: சுரங்கத் திட்டம் 

         2.6 திட்டத் டதணவ 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு தண்ணீர,் மின்சாரம், எரிவபாருள், 

பணியாளரக்ள் மற்றும் மூலதனம் பதளெ. உயர ் அழுதத் மின்சாரம் மூலம் 

கிளடக்கும் மின்சாரம், டயமண்ட் கம்பி ரம்பம் இயந்திரம், டிஸ்க் டபுள் பிபளட் 
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கட்டிங் வமஷின், ஏர ் கம்ப்ரசர,் வடரிக் கிபரன் மற்றும் பம்ப்களள டி-ொட்டர ்

வசய்ெதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, பமலும் சுரங்க அலுெலகம் மற்றும் ளலட்டிங் 

பநாக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மற்ற பதளெ விெரங்கள் 

அட்டெளணகள் 2.8-2.11 இல் ெழங்கப்பட்டுள்ளன 

அட்டவணை 2.8 திட்டத்திற்கான நீர் டதணவ 

டநாக்கம் அளவு ஆதாரம் 

குடிநீர ்பதளெ 0.8 KLD வீடட்ு உபபயாகத்திற்கான 
தண்ணீர ் ஏற்கனபெ உள்ள 
ஆழ்துளள கிணறுகளில் இருந்தும், 
குடிநீர ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
தண்ணீர ்
விற்பளனயாளரக்ளிடமிருந்தும் 
வபறப்படும். 

தூசி அடக்குமுளற 1.2 KLD குத்தளகக்கு அருகில் உள்ள 
ஆழ்துளள கிணறுகளில் இருந்து 
வீடட்ு உபபயாகத்திற்கு தண்ணீர ்
எடுக்கப்படும். 

பசுளம பகுதி 0.5 KLD 

வமாதத்ம் 2.5 KLD  

ஆதாரம்: முன்னுரிளம அறிக்ளக 

அட்டவணை 2.9 எரிமபாருள் டதணவ விவரங்கள் 

பதாண்டும் இயந்திரம் எரிவபாருள் 

நுகரவ்ு 

16 லிட்டர ்/ மணி 

பதாண்டும் இயந்திரம் திறன் 10மீ3/ நாள் 

வெட்டப்பட பெண்டிய 

வபாருடக்ளின் அளவு 

50,069மீ3 

மணிபநரம் பதளெ 50,069 /10 = 5007 மணிபநரம் 

வமாத்த டீசல் நுகரவ்ு 

 5007 மணிபநரத்திற்கு 

5007 மணிபநரம் x 16 லிட்டர ் = 80,112 

லிட்டர ்

 

அட்டேணண 2.10 இந்த திட்டத்திற்கான வேணல ோய்ப்பு 

வ.எை். விளக்கம் எை்கள் 

திறளமயான வதாழிலாளர ்

1 சுரங்க பமலாளர ் 1 

2 சுரங்கத் தளலெர ் 1 

3 இயந்திரங்கள் இயக்குபெரக்ள் 5 

தற்காலிய ஊழியரக்ள் 

4 திறளமயான வதாழிலாளரக்ள் 

மற்றும் ஓட்டுநரக்ள் 

6 



   15 

 

5 திறளமயான 24 

6 திறளமயற்றெர ் 6 

மமாத்தம் 43  

                         அட்டவணை 2.11 மூைதன மசைவு மதிப்பீடு 

வ.எை். விளக்கம் மசைவு (ரூ.) 

1 
வசயல்பாட்டு வசலவு (சுரங்கத் திட்டத்தின் 

படி) 

3,17,37,000/- 

2 EMP வசலவு (EIA அறிக்ளகயின்படி) 19,21,000/- 

மமாத்த திட்டச ்மசைவு 3,36,58,000/- 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் முன்னுரிலம அறிக்லக 
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படம் 2.4 குத்தணகப் பகுதி சிவப்பு நிறத்திை் நிழலிடப்பட்டுள்ளணதக் 

காட்டும் கிராம வணரபடம் 
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                  படம் 2.4a குத்தணகப் பகுதிணயக் காட்டும் FMP ஸ்மகட்ச ்
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படம் 2.4b நடந்ணதயின் குத்தணகப் பகுதியின் விவரங்கணளக் காட்டும் 

A-பதிவு 
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படம் 2.4c நடந்தாயின் குத்தணகப் பகுதியின் விவரங்கணளக் காட்டும் A - 

பதிவு 
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படம் 2.5 A-பதிவு இருக்கூர் கிராமத்தின் குத்தணகப் பகுதியின் 

விவரங்கணளக் காட்டுகிறது 



   21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 2.5a இருக்கூர் கிராமத்தின் குத்தணகப் பகுதியின் விவரங்கணளக் 

காட்டும் A-பதிவு 
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படம் 2.5b A-பதிவு இருக்கூர் கிராமத்தின் குத்தணகப் பகுதியின் 

விவரங்கணளக் காட்டும் 
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படம் 2.6 திட்டத்திற்கான பிரிவுகளுடன் டமற்பரப்பு மற்றும் புவியியை் 

திட்டம் 
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படம் 2.7 முற்டபாக்கான சுரங்க மூடை் திட்டம் 
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அட்டவணை 2.12 சுரங்க மூடை் பட்மெட ்

மசயை்பாடு 

ஆை்டு 

விகிதம் 

மமாத்த 

மசைவு 

ரூ. 

2020 - 

21 

2021 

- 22 

2022 

- 23 

2023 

- 24 

2024 

- 25 

பதாட்டம் 

எண்களில் 
50 50 50 50 50 

100 Rs/ 

மரக்கன்றுகள் 
25,000/- பதாட்ட 

வசலவு 
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

முள்பெலி 

1050மீ 
3,15,000 - - - - 300 Rs/ மீட்டர ் 3,15,000/- 

600 

மீட்டருக்கு 

சுரங்க 

ெடிகால் 

1,80,000 - - - - 300 Rs/ மீட்டர ் 1,80,000/- 

மமாத்தம் 5,20,000/- 

                    ஆதாரம்: சுரங்கத் திட்ட அறிக்ணக 
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அத்தியாயம் III 

சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

               3.0 அறிமுகம் 

 CPCB ெழிகாட்டுதல்களின்படி, மாரச் ் 2022 - பம 2022 ெளர திட்டத் 

தளத்தின் தற்பபாளதய சுற்றுசச்ூழல் நிளலளய மதிப்பீடு வசய்ய கள 

கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் பமற்வகாள்ளப்பட்டன. நிலம், நீர,் காற்று, சூழலியல் 

மற்றும் சமூக-வபாருளாதாரம் உள்ளிட்ட முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளுக்காக, எக்ஸலன்ஸ் பலபரட்டரி, ISO 9001: 2015 மற்றும் ISO/IEC 

17025:2017 சான்றளிக்கப்பட்ட & NABL அங்கீகாரம் வபற்ற ஆய்ெகத்தால் 

தற்பபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் நிளல குறிதத் தரவு பசகரிக்கப்பட்டது. 

3.1 நிைச ்சூழை் 

 புெனின் (ISRO) LISS III படத்ளதப் பயன்படுத்தி 10கிமீ சுற்றளவு நிலப் 

பயன்பாட்டு முளற ஆய்வு வசய்யப்பட்டது. LULC ெளரபடம் ArcGIS 

வமன்வபாருளளப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் LU/LC 

ெளரபடத்திலிருந்து வபறப்பட்ட தகெல்கள் அட்டெளண 3.1 இல் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 3.1 நிை பயன்பாடு / 10கிமீ சுற்றளவுக்கான 

நிைப்பரப்பு புள்ளிவிவரங்கள் 

வ.எை். வணகப்பாடு மெக்டடரிை் 

உள்ள பகுதி 

பகுதி % இை் 

1 தரிசு பாளற/கல் கழிவு/ 

தாள் பாளற பகுதி 
110 0.36% 

2 பயிர ்நிலம் 24161 79.58% 

3 அடரந்்த காடு 483 1.59% 

4 தரிசு நிலம் 1681 5.54% 

 5. உப்புதத்ன்ளமயால் 

பாதிக்கப்பட்ட நிலம் 
6 0.02% 

6 புதர ்உள்ள அல்லது 

இல்லாத நிலம் 
271 0.89% 

7 சுரங்க/வதாழில்துளற 

கழிவு நிலங்கள் 
344 1.13% 

8 பதாட்டங்கள் 2682 8.83% 

9 மணல்-

பாளலெனம்/கடற்களர 
40 0.13% 

10 தீரவ்ு 369 1.21% 

11 நீரந்ிளலகள் 215 0.71% 

                                        

மமாத்தம்  30361 100 
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3.2 மை் சூழை் 

 திட்டத் தளத்திலும் அளதச ் சுற்றியும் உள்ள இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன பண்புகள் பபான்ற தற்பபாளதய மண்ணின் நிளலளமகளள 

மதிப்பிடுெதற்காக மண் ெளககள், தாெர உளற மற்றும் வதாழில்துளற 

மற்றும் குடியிருப்பு நடெடிக்ளககள் ஆகியெற்றின் அடிப்பளடயில் மண் 

மாதிரிக்காக ஏழு இடங்கள் பதரந்்வதடுக்கப்பட்டன. 

3.2.1 இயற்பியல் பை்புகள் 

      மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அளமப்பு, வமாதத் அடரத்்தி, 

பபாபராசிட்டி மற்றும் நீர ் ளெத்திருக்கும் திறன் ஆகியளெ ஆராயப்பட்டன. 

ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் மண் அளமப்பு களிமண் களிமண் ஆகும். 

ஆய்வுப் பகுதியில் மண்ணின் வமாதத் அடரத்்தி 1.06 முதல் 1.35 கிராம்/சிசி 

ெளர மாறுபடும். நீர ்பிடிப்பு திறன் 41.0 முதல் 47.5 ெளர மற்றும் பபாபராசிட்டி 

29.5 முதல் 34.5% ெளர மாறுபடும். 

3.2.2 இரசாயன பை்புகள் 

❖ மண்ணின் தன்ளம சற்று காரமானது முதல் ெலுொன காரமானது pH 

7.21 முதல் 8.18 ெளர இருக்கும். 

❖ ளநட்ரஜன் 153 முதல் 210கிபலா/வெக்டருக்கு இளடயில் உள்ளது. 

❖ பாஸ்பரஸ் வெக்படருக்கு 0.88 முதல் 1.21 கிபலா ெளர இருக்கும். 

❖ வபாட்டாசியம் 30.2 முதல் 52.1mg/kg ெளர இருக்கும் 

3.3 நீர் சூழை் 

 நீர ் ஆதாரங்கள், பமற்பரப்பு மற்றும் நிலதத்டி நீர ் ஆகிய இரண்டும் 

இப்பகுதியின் ெளரச்ச்ியில் குறிப்பிடதத்க்க பங்ளகக் வகாண்டுள்ளன. நீர ்

மாதிரிகள் பசகரிக்கப்பட்டு, ரசாயன பகுப்பாய்வுக்காக ஆய்ெகத்திற்கு 

முன்-சிகிசள்ச வசய்யப்பட்ட மாதிரி பகன்களில் விதிமுளறகளின்படி 

வகாண்டு வசல்லப்பட்டன. இந்த ஆய்வின் பநாக்கம், திட்டப் பகுதியிலும் 

அளதச ் சுற்றியுள்ள நீர ் ஆதாரங்களின் தற்பபாளதய நீரின் தரத்ளத 

மதிப்பிடுெதாகும். 

3.3.1 டமற்பரப்பு நீர ்

 pH 7.27 முதல் 7.71 ெளர மாறுபடும், அபத பநரத்தில் வகாந்தளிப்பு 

ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய ெரம்புகளுக்குள் காணப்படுகிறது. TDS 417 முதல் 459 



   28 

 

mg/l ெளர மாறுபடும். குபளாளரடு 70.2 முதல் 90.1 mg/l ெளர மாறுபடும்; 

ளநட்பரட் 3.5 முதல் 7.1 mg/l ெளர மாறுபடும். 

3.3.2 நிைத்தடி நீர ்

 நீர ் மாதிரிகளின் pH (7.20 முதல் 8.10 ெளர) ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய 

ெரம்பு 6.5 முதல் 8.5 ெளர இருக்கும். அளனத்து மூலங்களிலிருந்தும் நீர ்

மாதிரிகளின் சல்பபட்டுகள் மற்றும் குபளாளரடுகள் நீரின் தரத் தரத்தின்படி 

ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய ெரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தண்ணீர ் மாதிரிகளில் 

உள்ள வகாந்தளிப்பு பதளெளய பூரத்்தி வசய்கிறது. அளனத்து மாதிரிகளிலும் 

TDS 364 - 460mg/l ெரம்பில் காணப்படுகிறது. அளனத்து மாதிரிகளுக்கும் 

வமாதத் கடினத்தன்ளம 110.77 மற்றும் 185.36 mg/l ெளர மாறுபடும். 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்கள் பற்றி பபசுளகயில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் 

தண்ணீர ் மாதிரிகள் பதளெளய பூரத்த்ி வசய்கின்றன. IS 10500:2012 உடன் 

ஒப்பிடும்பபாது இெ்ொறு பகுப்பாய்வு வசய்யப்பட்ட அளனத்து 

அளவுருக்களும் பரிந்துளரக்கப்பட்ட ெரம்புகளுக்குள் ெரும். 

3.4 காற்று சூழை் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடெடிக்ளககளின் தாக்கத்ளத 

மதிப்பிடுெதற்கு அப்பகுதியின் தற்பபாளதய சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

முக்கியமானது. காற்றுச ் சூழல் குறித்த அடிப்பளட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட 

காற்று மாசுபாடுகளள அளடயாளம் காண்பது மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றில் 

அெற்றின் தற்பபாளதய நிளலகள் ஆகியளெ அடங்கும். முன்வமாழியப்பட்ட 

குொரி தளங்களளச ்சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்பளட சுற்றுப்புற காற்றின் தரத் தகெளல 

ெழங்குகிறது. 

3.4.1காற்று முணற 

 உள்ளூர ் காற்றின் அளமப்பு, முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத் தளங்களில் 

இருந்து காற்று மாசுபாடுகள் மற்றும் இளரசச்ல் ஆகியெற்றின் பரெலான 

ெடிெத்ளத வபரிதும் பாதிக்கும். காற்றின் ெடிெ ஆய்வுக்கு 3 மாத 

காலப்பகுதியில் காற்றின் பெகம் மற்றும் காற்றின் திளச குறிதத் மணிபநர 

தளம் சாரந்்த தரவு பதளெப்படுகிறது. காற்று மாதிரி பகுப்பாய்வு பின்ெரும் 

தகெளலக் குறிக்கிறது. 
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❖ ஆய்வுக் காலத்தில் அளவிடப்பட்ட சராசரி காற்றின் பெகம் 2.67 m/s 

ஆகும் 

❖ ஆய்வுக் காலத்தில் காற்றின் திளசயானது ெடகிழக்கில் இருந்து 

வதன்பமற்காகவும், அளதத் வதாடரந்்து வதன்பமற்கிலிருந்து 

ெடகிழக்காகவும் இருக்கும். 

3.4.2 சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

 மாரச் ் 2022 - பம 2022 ெளர திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் 

உள்ள 8 இடங்களில் சுற்றுப்புறக் காற்றின் தரம் கண்காணிக்கப்பட்டது. 

கண்காணிப்பு தரவுகளின்படி, PM2.5 21.38 µg/மீ3 முதல் 25.68 µg/மீ3 ெளர 

இருக்கும்; PM10 42.18 µg/m3 முதல் 46.60µg/m3 ெளர; SO2 6.79 µg/m3 முதல் 8.93 µg/மீ3 

ெளர; NOx 22.54 µg/மீ3 இலிருந்து 27.31 µg/மீ3 ெளர. மாசுபடுதத்ிகளின் வசறிவு 

அளவுகள் CPCB ஆல் பரிந்துளரக்கப்பட்ட NAAQS இன் ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய 

ெரம்புகளுக்குள் ெரும். 

3.5 இணரசச்ை் சூழை் 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிளயச ் சுற்றியுள்ள 8 இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இளரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. ளமய மண்டலத்தில் பகல் 

பநரத்தில், இளரசச்ல் அளவுகள் 47.7 முதல் 48.4 dB (A) Leq ெளரயிலும், இரவில் 

39.9 முதல் 41.1 dB (A) Leq ெளரயிலும் மாறுபடும். இளடயக மண்டலத்தில் பகல் 

பநரத்தில், இளரசச்ல் அளவுகள் 44.5 முதல் 49 dB (A) Leq ெளர மற்றும் இரவு 

பநரத்தில், 37.6 முதல் 41.6 dB (A) Leq ெளர மாறுபடும். இதனால், வதாழில்துளற 

மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கான இளரசச்ல் அளவு CPCB இன் 

பதளெகளளப் பூரத்த்ி வசய்கிறது. 

3.6 சூழலியை் சூழை் 

 உயிரியல் ஆய்வின் முக்கிய பநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

தாெரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் வதாடரப்ான அடிப்பளடத் தரளெச ்

பசகரித்து, சூழலியல் ரீதியாக உணரத்ிறன் ொய்ந்த பகுதிகளளக் 

கண்டறிெது மற்றும் ளமய மண்டலத்தில் ஏபதனும் அரிதான, அழிந்து ெரும், 

உள்ளூர ் அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) தாெரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் உள்ளனொ என்பது. அத்துடன் இளடயக மண்டலம். 

பதளெப்பட்டால், ெனவிலங்குகளின் ொழ்விடங்களளப் பாதுகாப்பதற்கும், 

REET இனங்கள் ஏபதனும் இருந்தால் அெற்ளறப் பாதுகாப்பதற்கும் 
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வபாருதத்மான தணிப்பு நடெடிக்ளககளள பரிந்துளரக்கவும் இந்த ஆய்வு 

ெடிெளமக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.6.1 தாவரங்கள் 

 ளமய மண்டலத்தில் தாெர ஆய்வுகளின் முடிவு, ஃபபபபசி மற்றும் 

லாமியாசிபய ஆய்வுப் பகுதியில் முதன்ளமயான ஆதிக்கம் வசலுத்தும் 

இனங்கள் என்பளதக் காட்டுகிறது. அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவில் எந்த இனமும் 

காணப்படவில்ளல. இளடயக மண்டலத்தில் தாெர ஆய்வுகளின் முடிவு, 

ஃபபபபசி, பபாபயசி மற்றும் பசாலபனசி ஆகியளெ ஆய்வுப் பகுதியில் 

முக்கிய ஆதிக்கம் வசலுத்தும் இனங்கள் என்பளதக் காட்டுகிறது. சுரங்கப் 

பகுதியிலும் அெற்ளறச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் அரிதான, அழிந்துெரும் 

மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாெர இனங்கள் இல்ளல. 

3.6.2 விைங்கினங்கள் 

பாலூட்டிகள், பறளெகள், ஊரெ்ன, நீர ் ொழ்ென மற்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகள் ஆகியெற்ளறக் கண்டறிந்து கணக்கிடும் முளறயின்படி 

விலங்கினங்கள் கணக்வகடுப்பு பமற்வகாள்ளப்பட்டது. விலங்கினங்கள் 

கணக்வகடுப்பில், ளமய மண்டலதத்ில் 28 ெளகயான இனங்கள் 

காணப்பட்டன. அெற்றில் 6 பூசச்ிகள், 7 ஊரெ்ன, 4 பாலூட்டிகள் மற்றும் 11 

பறளெகள் உள்ளன, அபதசமயம் இளடயக மண்டலத்தில், 32 குடும்பங்களளச ்

பசரந்்த 41 இனங்கள் பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ளன. வமாத்த இனங்களில், 14 

பறளெகள், 12 பூசச்ிகள், 9 ஊரெ்ன, 5 பாலூட்டிகள் மற்றும் 1 நீரவ்ீழ்சச்ிகள் 

இருந்தன. 

 உயிரியல் சூழல் பற்றிய ஆய்வில் இருந்து, ெனவிலங்கு பாதுகாப்புச ்

சட்டம், 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் அட்டெளண I ெளக விலங்குகள் 

காணப்படவில்ளல என்றும், IUCN இன் படி பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான 

அல்லது அசச்ுறுத்தும் ெளககளில் எந்த உயிரினமும் காணப்படவில்ளல 

என்றும், அது இல்ளல என்றும் முடிவு வசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு பகுதியில் 

காணப்படும் அழிந்து ெரும் சிெப்பு பட்டியல் இனங்கள். எனபெ, குறுகிய 

காலத்தில் பமற்வகாள்ளப்படும் இந்த சிறிய சுரங்க நடெடிக்ளகயானது 

சுற்றியுள்ள தாெரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கதள்த ஏற்படுதத்ாது. 
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3.7 சமூக மபாருளாதார சூழை் 

சமூக-வபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் 

இன்றியளமயாத பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்வதாளக அளமப்பு, 

அடிப்பளட ெசதிகளள ெழங்குதல், வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துெ 

பசளெகள், வதாழில், நீர ் ெழங்கல், சுகாதாரம், தகெல் வதாடரப்ு, 

பபாக்குெரத்து, நிலவும் பநாய்களின் முளற மற்றும் பகாவில்கள், ெரலாற்று 

நிளனவுசச்ின்னங்கள் பபான்ற அம்சங்களள உள்ளடக்கியது. அடிப்பளட 

மட்டத்தில். இது திட்டத்தின் தன்ளம மற்றும் அளளெப் வபாறுத்து 

சாத்தியமான தாக்கத்ளத காட்சிப்படுதத்வும் கணிக்கவும் உதவும். 

மக்கள்வதாளகயில் ஒரு பகுதியினர ் தங்கள் அன்றாட ொழ்க்ளகளய 

நடத்த நிரந்தர பெளலயின்றி அெதிப்படுெதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

நீண்ட கால அடிப்பளடயில் தங்களுளடய நிளலத்தன்ளமக்காக ஓரளவு 

ெருமானம் ஈட்ட பெண்டும் என்பபத அெரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள பெளல ொய்ப்ளப 

பமம்படுத்துெதன் மூலம், உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிளம பெளலகளள 

ெழங்குெளத பநாக்கமாகக் வகாண்டது, பமலும் சமூக தரதள்த 

பமம்படுத்தும். 
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                                                      அத்தியாயம் IV 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழை் தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

4.0 அறிமுகம்  

 சுரங்க நடெடிக்ளகயுடன் சுற்றுசச்ூழளலத் தக்களெக்க, தற்பபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிளலயில் ஆய்வுகளள பமற்வகாள்ெது மற்றும் பல்பெறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் தாக்கதள்த மதிப்பிடுெது அெசியம். இது 

நிளலயான ெளங்களளப் பிரிதவ்தடுப்பதற்கான வபாருத்தமான 

பமலாண்ளமத் திட்டங்களள உருொக்க உதவும். 

4.1 நிைச ்சூழை் 

4.1.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

 குொரி வசயல்பாட்டின் காரணமாக நிலசச்ூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

முக்கிய தாக்கம் நிலப்பரப்பு மற்றும் நில பயன்பாட்டு முளற மாற்றங்கள் 

ஆகும். மற்ற LULC களின் அளவுடன் ஒப்பிடும் பபாது சுரங்கத்திற்கு 

பயன்படுத்தப்படும் நிலங்களின் அளவு அற்பமானது. இந்த சிறிய அளவிலான 

சுரங்க நடெடிக்ளககள் நிலச ் சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ளத 

ஏற்படுத்தாது. நிலத்தடி நீர ் ஆதாரங்களில் சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கத்ளதப் 

பற்றி பபசுளகயில், சுரங்க நடெடிக்ளக நிலத்தடி நீரந்ிளலகளள 

வசன்றளடயாது. எனபெ, இது நிலத்தடி நீரின் தரம் மற்றும் அளளெ பாதிக்காது. 

4.1.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

    கீபழ விொதிக்கப்பட்டுள்ளபடி சுரங்க நடெடிக்ளக மற்ற தணிப்பு 

நடெடிக்ளககளுடன் படிப்படியாக வசயல்படுத்தப்படும்: 

❖ குொரி குழிளயச ் சுற்றிலும் மளழ ெடிகால்கள் கட்டப்பட்டு, 

கனமளழயின் பபாது நிலத்தடி நீர ் அரிப்ளபத் தடுக்கவும், மளழநீளர 

பல்பெறு பதளெகளுக்காக பசகரிக்கவும், தாழ்ொன பகுதிகளில் 

வபாருத்தமான இடத்தில் தடுப்பு அளண கட்டப்படும். 

❖ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் பசுளம பகுதி உருொக்கப்படும். குொரியில் 

பதக்கி ளெக்கப்படும் தண்ணீர ்பசுளமக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

❖ பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, பமல் வபஞ்சுகள், பாதுகாப்புத் தளட 

பபான்றெற்றில் அடரத்்தியான பதாட்டம் வசய்யப்படும். 
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❖ கருத்தியல் நிளலயில், குொரியின் நில பயன்பாட்டு முளற 

பசுளமயான பகுதி மற்றும் தற்காலிக நீரத்்பதக்கமாக மாற்றப்படும். 

❖ தூசி உமிழ்ளெக் குளறக்க குொரிளயச ் சுற்றியுள்ள இயற்ளக 

தாெரங்கள் தக்களெக்கப்படும். 

❖ கருத்தியல் நிளலயில் முளறயான பெலி அளமக்கப்பட்டு, வபாதுமக்கள் 

மற்றும் கால்நளடகள் உள்பநாக்கி நுளழெளதத் தடுக்க 24 மணி 

பநரமும் பாதுகாப்பு பபாடப்படும். 

4.2 மை் சூழை் 

4.2.1 மை் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

 திட்டப் பகுதி 2 மீ தடிமன் வகாண்ட கிராெல்   உருொக்கம் மூலம் 

மூடப்பட்டிருக்கும் மற்றும் பதாண்டப்பட்ட கிராெல்  பநரடியாக திறந்த 

சந்ளதயில் பதளெப்படும் ொடிக்ளகயாளரக்ளுக்கு விற்கப்படும். 

4.2.2 மை் பாதுகாப்பிற்கான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ திணசதிருப்பை் - குொரி பகுதிக்குள் பமற்பரப்பு ஓட்டங்கள் நுளழெளதத ்

தடுக்க, திட்ட எல்ளலளயச ் சுற்றி ெடிகால்கள் கட்டப்படும். மளல 

ெடிகால் அளமப்பிலிருந்து ெரும் நீர ் தாெர இயற்ளக ெடிகால் 

பகாடுகளில் வெளிபயற்றப்படும் அல்லது அரிப்புக்கு எதிராக 

உறுதிப்படுதத்ப்பட்ட பகுதி முழுெதும் விநிபயாகிக்கப்படும். 

❖ வை்டை் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து வெளிபயறும் நீர ்

ெண்டல் குளங்களள பநாக்கி அனுப்பப்படும். இந்த குளங்கள் 

ெண்டல்களள அளடத்து, குொரி தளங்களில் இருந்து ஓடும் நீர ்

வெளிபயற்றப்படுெதற்கு முன், இளடநிறுத்தப்பட்ட ெண்டல் 

சுளமகளளக் குளறக்கிறது. ெண்டல் குளங்கள் ஓளட, தக்களெக்கும் 

பநரம் மற்றும் மண்ணின் தன்ளம ஆகியெற்றின் அடிப்பளடயில் 

ெடிெளமக்கப்படும். விரும்பிய முடிளெ அளடய வதாடரச்ச்ியான 

ெண்டல் குளங்களள ெழங்க பெண்டிய அெசியம் இருக்கலாம். 

❖ தாெரங்களளத் தக்களெத்தல் - தற்பபாதுள்ள தாெரங்களளத ்

தக்களெத்தல் அல்லது சாத்தியமான இடங்களில் தாெரங்களள மீண்டும் 

நடவு வசய்யுங்கள். 
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❖ கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு - மளழக்காலத்தில் அளமப்புகளின் 

தளடயற்ற வசயல்திறளன உறுதி வசய்ெதற்காக அரிப்பு கட்டுப்பாட்டு 

அளமப்புகள் பராமரிக்கப்படும். 

4.3 நீர் சூழை் 

4.3.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

 குொரி வசயல்பாட்டின் பபாது இரசாயனங்கள் அல்லது அபாயகரமான 

வபாருடக்ளளப் பயன்படுத்தாததால், நீரின் தரத்தில் சுரங்கத்தின் தாக்கம் 

மிகக் குளறவு. P1 & P2 க்கான உத்பதச ஆழம் தலா 20 மீ தளரமட்டத்திற்கு கீபழ 

உள்ளதால் குொரி நடெடிக்ளக நிலத்தடி நீர ் அட்டெளணயில் குறுக்கிடாது 

மற்றும் நீரம்ட்டம் தளர மட்டத்திற்கு கீபழ 40-45 மீ ஆழத்தில் காணப்படுகிறது. 

 திட்டப் பகுதியில் பமற்பரப்பு நீரந்ிளலகளின் குறுக்குவெடட்ு இல்ளல. 

திட்டப் பகுதிக்குள் மல்டி கலர ் கிராளனட் பதப்படுத்துதல் அல்லது 

பணிமளனக்கான முன்வமாழிவு எதுவும் இல்லாததால், சுரங்கங்களில் 

இருந்து வெளிபயறும் கழிவுகள் எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படாது. 

4.3.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள்  

❖ குடிநீர ் பதளெக்கு ஏற்ற ெளகயில் தண்ணீளர வமன்ளமயாக்கும் முளற 

பின்பற்றப்படும். ஆனால் இது மற்ற வீட்டு பநாக்கங்களுக்காக 

பயன்படுதத்ப்படலாம். 

❖ சுரங்கக் குழியில் மளழநீர ் பசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ 

பரிமாணத்தில் உள்ள பமற்பரப்பு வசட்டில்லிங் படங்கிற்கு தண்ணீர ்பம்ப் 

வசய்யப்பட்டு, இளடநிறுதத்ப்பட்ட திடப்வபாருடக்ள் ஏபதனும் இருந்தால் 

அகற்றப்படும். வசட்டில்லிங் வதாட்டியில் பசமிக்கப்படும் தண்ணீர,் 

தூசிளய அடக்கவும், பசுளம மண்டலதள்த உருொக்கவும், மளழநீர ்

பசகரிப்புக்காகவும் பயன்படுதத்ப்படும். 

❖ ெடிகால் ெளலயளமப்பு, ெடி நீர ் ெடிகால் என்று அளழக்கப்படும், இது 

பமற்பரப்ளப குொரி வசய்யும் பகுதிக்கு திருப்பி விடப்படும். 

❖ குொரியில் உள்ள நீரின் தரம் குறித்து அெ்ெப்பபாது ஆய்வு வசய்யப்படும். 

❖ சுரங்கத் தளத்தில் உள்ள தள அலுெலகம் மற்றும் கழிெளறகளில் இருந்து 

கழிவுநீர ்வசப்டிக் வதாட்டிகளுக்கு வெளிபயற்றப்படும், அளதத் வதாடரந்்து 

ஊறளெக்கும் குழிகள். 



   35 

 

❖ சுரங்கத் தளத்தில் இருந்து வெளிபயறும் கழிவு நீர,் தூசிளய 

அடக்குெதற்கும், மரங்களள நடுெதற்கும் பயன்படுத்துெதற்கு முன், 

வதாட்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்படும். 

❖ பருெமளழக்கு முன்னும் பின்னும் தூரெ்ாரும் பணி பமற்வகாள்ளப்படும். 

❖ திறந்தவெளி மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் பமற்பரப்பு 

நீரந்ிளலகளில் உள்ள நீரின் தரம் வதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படும்.  

4.4 காற்று சூழை் 

 துளளயிடுதல், வெடித்தல் மற்றும் ஏற்றுதல் ஆகியெற்ளற உள்ளடக்கிய 

திறந்தவெளி சுரங்கத்தில் காற்றில் பரவும் துகள்கள் முக்கிய காற்று 

மாசுபடுத்தியாகும். 

4.4.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

சல்பர ் ளட ஆக்ளசடு (SO2), பதாண்டும் இயந்திரம் மற்றும் ஏற்றுதல் 

கருவிகளின் காரணமாக ளநட்ரஜனின் ஆக்ளசடுகள் (NO2) உமிழ்வு மற்றும் 

பபாக்குெரத்து சாளலகளில் வசல்லும் ொகனங்கள் மிகக் குளறவு. ஆனால், 

மல்டி கலர ்கிராளனட் ளல ஏற்றுதல்/ இறக்குதல் மற்றும் வகாண்டு வசல்ெது, 

வெளிப்படும் பகுதியின் காற்று அரிப்பு மற்றும் ொகனங்களின் இயக்கம் 

ஆகியளெ அப்பகுதியின் சுற்றுப்புற காற்றின் தரதள்த பாதிக்கும் துகள்களள 

(PM10) வெளியிடும் முக்கிய மாசுபடுத்தும் ஆதாரங்களாக இருக்கும். 

 ஆதரொளரக்ளின் குொரி நடெடிக்ளககள் மற்றும் திட்டத் தளங்களளச ்

சுற்றியுள்ள 500 மீட்டர ் சுற்றளவில் தற்பபாதுள்ள குொரி நடெடிக்ளககள் 

காரணமாக காற்று மாசுபாடுகளின் எதிரப்ாரக்்கப்படும் அதிகரிப்பு AERMOD 

வமன்வபாருளளப் பயன்படுத்தி மாடலிங் மூலம் கணிக்கப்பட்டுள்ளது 

மற்றும் அட்டெளணகள் 4.1 முதல் 4.4 ெளர காட்டப்பட்டுள்ள மாடலிங் 

முடிவுகள் பயன்படுத்தப்படும். தணிப்பு நடெடிக்ளககளள ெழங்குதல். 

அட்டவணை 4.1 PM2.5 இன் அதிகரிப்பு & விணளவு GLC 

நிணையம் 

குறியீடு 
இடம் 

சராசரி 
அடிப்பணட 

PM2.5 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு 

PM2.5 மசலுத்த 

டவை்டும் 

சுரங்கத்திற்கு 

(μg/m3) 

மமாத்தம் 

PM2.5 

(μg/m3) 

 

AAQ1 
11°10'46.42"N 
77°58'23.87"E 

23.90 10 33.9 

AAQ2 
11°10'41.08"N 
77°58'20.53"E 

22.59 10 32.59 
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அட்டவணை 4.2 PM10 இன் அதிகரிப்பு & விணளவு GLC 

அட்டவணை 4.3 So2 இன் இன்கிரிமமன்டை் & ரிசை்டன்ட் GLC 

நிணையம் 

குறியீடு 
இடம் 

சராசரி 
அடிப்பணட 

So2 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு 

SO2 மசலுத்த 

டவை்டும் 

சுரங்கத்திற்கு 

(μg/m3) 

மமாத்தம் 

So2 

(μg/m3) 

 

AAQ1 
11°10'46.42"N 

77°58'23.87"E 

8.93 5 

13.93 

AAQ2 
11°10'41.08"N 

77°58'20.53"E 

8.63 1 

9.63 

AAQ3 
11°11'17.05"N 

77°57'49.98"E 

6.95 0.1 

7.05 

AAQ3 
11°11'17.05"N 
77°57'49.98"E 

23.74 1 24.74 

AAQ4 
11°9'50.08"N 
78° 0'53.82"E 

20.84 0.5 21.34 

AAQ5 
11°11'54.78"N 
78° 1'14.52"E 

24.40 0.5 24.9 

AAQ6 
11°8'46.47"N 
77°57'58.71"E 

23.98 1 24.98 

AAQ7 
11°11'33.35"N 
77°55'33.37"E 

22.21 1 23.21 

AAQ8 
11°14'1.89"N 
77°58'7.32"E 

26.67 0 26.67 

நிணையம் 
குறியீடு 

இடம் 
சராசரி 

அடிப்பணடPM10 
(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 
மதிப்பு 

PM10 மசலுத்த 
டவை்டும் 

சுரங்கத்திற்கு 
(μg/m3) 

மமாத்தம் 
PM10 

(μg/m3) 
 

AAQ1 
11°10'46.42"N 
77°58'23.87"E 

44.00 
10 

54 

AAQ2 
11°10'41.08"N 
77°58'20.53"E 

44.17 
10 

54.17 

AAQ3 
11°11'17.05"N 
77°57'49.98"E 

46.74 
1 

47.74 

AAQ4 
11°9'50.08"N 
78° 0'53.82"E 

42.95 
1 

43.95 

AAQ5 
11°11'54.78"N 
78° 1'14.52"E 

44.20 
0.5 

44.7 

AAQ6 
11°8'46.47"N 
77°57'58.71"E 

44.65 
1 

45.65 

AAQ7 
11°11'33.35"N 
77°55'33.37"E 

Aa42.61 
1 

43.61 

AAQ8 
11°14'1.89"N 
77°58'7.32"E 

46.78 
0 

46.78 
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AAQ4 
11° 9'50.08"N 

78° 0'53.82"E 

7.17 0.1 

7.27 

AAQ5 
11°11'54.78"N 

78° 1'14.52"E 

7.04 0.1 

7.14 

AAQ6 
11°8'46.47"N 

77°57'58.71"E 

7.48 0.1 

7.58 

AAQ7 
11°11'33.35"N 

77°55'33.37"E 

6.51 0.1 

6.61 

AAQ8 
11°14'1.89"N 

77°58'7.32"E 

9.17 0 

9.17 

அட்டவணை 4.4 NOx இன் இன்கிரிமமன்டை் & ரிசை்டன்ட் GLC 

நிணையம் 

குறியீடு 
இடம் 

சராசரி 
அடிப்பணட 

NOx (μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு 

NOx மசலுத்த 

டவை்டும் 

சுரங்கத்திற்கு 

(μg/m3) 

மமாத்தம் 

NOx 

(μg/m3) 

 

AAQ1 
11°10'46.42"N 

77°58'23.87"E 

26.59 5 31.59 

AAQ2 
11°10'41.08"N 

77°58'20.53"E 

26.15 1 27.15 

AAQ3 
11°11'17.05"N 

77°57'49.98"E 

26.01 0.1 26.11 

AAQ4 
11°9'50.08"N 

78° 0'53.82"E 

23.33 0.1 23.43 

AAQ5 
11°11'54.78"N 

78° 1'14.52"E 

23.60 0.1 23.7 

AAQ6 
11°8'46.47"N 

77°57'58.71"E 

23.51 0.1 23.61 

AAQ7 
11°11'33.35"N 

77°55'33.37"E 

23.31 0.1 23.41 

AAQ8 
11°14'1.89"N 

77°58'7.32"E 

26.95 0 26.95 

 ஒட்டுவமாத்த வசறிவு மதிப்புகள் அதாெது, அளனத்து ஏற்பி 

இடங்களிலும் உள்ள மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் வசறிவு 

ஆகியளெ பயனுள்ள தணிப்பு நடெடிக்ளககள் இல்லாமல் 

பரிந்துளரக்கப்பட்ட NAAQ ெரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தகுந்த தணிப்பு 

நடெடிக்ளககளள பமற்வகாள்ெதன் மூலம், ெளிமண்டலதத்ில் உள்ள மாசு 

அளவுகளள பமலும் கட்டுப்படுதத்லாம். 
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4.4.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

4.4.2.1துணளயிடுதை் 

 மூலத்திலுள்ள தூசிளயக் கட்டுப்படுத்த ஈரமான துளளயிடுதல் 

நளடமுளறப்படுதத்ப்படும். தண்ணீர ் கிளடக்காத இடங்களில், உலர ்

துளளயிடுெதற்கு வபாருத்தமான ெடிெளமக்கப்பட்ட தூசி பிரிதவ்தடுக்கும் 

கருவி ெழங்கப்படும். 

4.4.2.2 மவடித்தை் 

❖ உள்ளூர ்நிளலளமகளுக்கு ஏற்ப வெடிக்கும் பநரம் தீரம்ானிக்கப்படும். 

❖ வெப்பநிளல திடீவரன மாறும் பபாது மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளள 

பநாக்கி பலத்த காற்று வீசும் பபாது வெடிப்பு தவிரக்்கப்படும். 

❖ கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட வெடிப்பு வசய்யப்படும் மற்றும் வெடிப்பது நாளின் 

ஒரு குறிப்பிட்ட பநரத்திற்கு (அதாெது, மதிய உணவு பநரத்தில்) 

கட்டுப்படுதத்ப்படும். 

❖ மல்டி கலர ்கிராளனட் ளல ஏற்றுெதற்கு முன், வெடிதத் கல்லில் தண்ணீர ்

வதளிக்கப்படும். 

❖ தூசி முகமூடி வதாழிலாளரக்ளுக்கு ெழங்கப்படும் மற்றும் அெற்றின் 

பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

4.4.2.3 இழுத்து மசை்லும் சாணை மற்றும் டபாக்குவரத்து 

❖ பபாக்குெரத்தின் பபாது தூசி உருொகாமல் இருக்க இழுத்து வசல்லும் 

சாளலகளில் ஒரு நாளளக்கு இரண்டு முளற தண்ணீர ்

வதளிக்கப்படும். 

❖ மல்டி கலர ்கிராளனட் தாரப்்பாலின் மூலம் சரியாக மூடப்பட்டு பகல் 

பநரத்தில் வகாண்டு வசல்லப்படும். 

❖ தூசி உருொகுெளதத் தவிரக்்க, டிப்பரக்ளின் பெகம் 20 கிமீ/மணிக்கு 

குளறொகபெ இருக்கும். 

❖ ொயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுப் பபாக்குெரத்துக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும் ொகனம் ஆகும்; எனபெ, எரிப்பு வசயல்முளறளய 

பமம்படுதத்வும் மாசு உமிழ்ளெக் குளறக்கவும் ொகனங்கள் மற்றும் 

பிற இயந்திரங்களின் ொராந்திர பராமரிப்பு வசய்யப்படும். 

❖ பயன்பாட்டிற்கு ெருெதற்கு முன், இழுத்துச ் வசல்லும் சாளலகள் 

ொரந்பதாறும் சுருக்கப்படும். 
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❖ டிப்பர ்கசிளெத் தடுக்க அதிக பாரம் ஏற்றுெது தவிரக்்கப்படும். 

❖ அளனத்து பபாக்குெரத்து ொகனங்களும் வசல்லுபடியாகும் PUC (மாசு 

கட்டுப்பாட்டின் கீழ்) சான்றிதளழ ளெத்திருப்பது உறுதி 

வசய்யப்படும். 

 

4.4.2.4 பசுணம பகுதி 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தால் தூசி உருொகுெளதத ் தடுக்க, முக்கிய 

பபாக்குெரத்து சாளலகள் முழுெதும் மரங்கள் நடப்படும். 

❖ திட்டப் பகுதிகளளச ் சுற்றி பபாதுமான அகலத்தில் பசுளமப் பகுதி 

உருொக்கப்படும். 

4.4.2.5 மதாழிை் ஆடராக்கியம் 

❖ வதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகள் ெழங்கப்படும் மற்றும் 

அெற்றின் பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

❖ அளனத்து சுரங்கத் வதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ்

ஓட்டுநரக்ளிளடபய தூசி முகமூடி அணிெதன் முக்கியத்துெம் 

குறித்து விழிப்புணரள்ெ ஏற்படுத்த ஆண்டுபதாறும் மருத்துெ 

பரிபசாதளனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு 

வசய்யப்படும். 

❖ திட்டங்களுக்காக முன்வமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடெடிக்ளககளின் 

வசயல்திறளன மதிப்பிடுெதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் 

கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுளற நடதத்ப்படும். 

4.5 இணரசச்ை் சூழை் 

4.5.1 எதிர்பாரத்்த தாக்கம் 

 ஒலி மாசுபாடு சுரங்கத் வதாழிலாளரக்ளுக்கு வபரும் சுகாதார 

ஆபதள்த ஏற்படுத்துகிறது. துளளயிடுதல், வெடிதத்ல், ஏற்றுதல் மற்றும் 

ொகனங்களின் இயக்கம் ஆகியளெ தற்பபாதுள்ள திறந்தவெளி சுரங்கத ்

திட்டங்களில் சத்ததத்ின் ஆதாரங்களாக உள்ளன. 
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4.5.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சத்தத்ளதக் குளறக்க துளளயிடும் பபாது கூரள்மயான துரப்பண 

பிடட்ுகள் பயன்படுத்தப்படும். 

❖ இரண்டாம் நிளல வெடிப்பு தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாளறகளள 

உளடக்க பாளற உளடக்கும் கருவி பயன்படுத்தப்படும். 

❖ சாதகமான ெளிமண்டல நிளல மற்றும் குளறொன மனித 

வசயல்பாடு பநரங்களின் பபாது, மின்சாரம் அல்லாத துெக்க 

அளமப்ளப (NONEL) பயன்படுத்தி வெடிப்பு பமற்வகாள்ளப்படும். 

❖  இளரசச்ல் ஏற்படுெளதக் குளறக்க ஒெ்வொரு ொரமும் 

இயந்திரங்களின் முளறயான பராமரிப்பு, எண்வணய் மற்றும் 

எண்வணய் தடவுதல் வசய்யப்படும். 

❖ அதிக அளவு சத்ததள்த உருொக்கும் இயந்திரங்களில் பணிபுரியும் 

வதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அளறகள் ெழங்கப்படும். 

❖ அளனத்து இயந்திரங்களிலும் ளசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் 

நிறுெப்படும். 

❖ இளரசச்ல் பரவுெளதக் குளறக்க திட்டப் பகுதிளயச ் சுற்றிலும், 

இழுத்துச ்வசல்லும் சாளலகளிலும் பசுளமப் பகுதி உருொக்கப்படும். 

❖ கனரக இயந்திரங்களள இயக்குபெரக்ள் மற்றும் கனரக 

இயந்திரங்களுக்கு அருகில் பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு காது மஃப்/காது 

வசருகிகள் பபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (PPE) 

ெழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு 

இருந்தபபாதிலும் அெற்றின் பயன்பாடு உறுதி வசய்யப்படும். 

❖ பாதகமான இளரசச்ல் நிளல விளளவுகளளப் பற்றிய 

விழிப்புணரள்ெ ஏற்படுதத் பணியாளரக்ளுக்கு ெழக்கமான 

மருத்துெ பரிபசாதளன மற்றும் முளறயான பயிற்சி ெழங்கப்படும். 

4.6 உயிரியை் சூழை் 

4.6.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ திட்டங்களின் வசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் ஆளலகள் எதுவும் 

வெட்டப்படாது. 

❖ திட்டத் தளங்களில் இருந்து மிகக் குளறொன காற்று உமிழ்வுகள் அல்லது 

கழிவுகள் இருக்க பெண்டும். ஏற்றும் பபாது தூசி உருொக்குெது ஒரு 
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தற்காலிக விளளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள தாெரங்களள கணிசமாக 

பாதிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுெதில்ளல. 

❖  இளடயக பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் வபரும்பகுதி பயிர ் நிலங்கள், புல் 

திட்டுகள் மற்றும் சிறிய புதரக்ளளக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ தாெரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது.சில வீடட்ு விலங்குகள், 

ஊரெ்ன, முயல்கள் மற்றும் சில பறளெகள் தவிர ெனவிலங்குகள்  

மற்றும் அதன் உடனடி சுற்றுப்புறங்களில் தாெர உளற மற்றும் 

பமற்பரப்பு நீர ்இல்லாததால் காணப்படவில்ளல. 

4.6.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டங்கள், குதத்ளகப் பகுதிக்குள் பசுளமப் 

பகுதிளய, சாளலகள் மற்றும் பிற காலிப் பகுதிகளள மாசுபடுத்தும் 

மூலத்திற்கும் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளுக்கும் இளடபய தளடயாக அளமக்கும். 

இந்த திட்டம் மரங்களள வெட்டுெதற்கு ெழிெகுக்காது என்றாலும், பதாட்டங்கள் 

மூலம் உள்ளூர ் பசுளமளய பமம்படுத்த உத்பதசிக்கப்பட்டுள்ளது. பசுளம 

மண்டல ெளரச்ச்ியின் பபாது, 

❖ பெகமாக ெளரும் தாெரங்களுக்கு முன்னுரிளம அளிக்கப்படும். 

❖ உள்ளூர ் ெளககளுடன் கூடிய உயரமான விதான வசடிகளுக்கு 

முன்னுரிளம அளிக்கப்படும். 

❖ ெற்றாத மற்றும் பசுளமயான தாெரங்களுக்கு முன்னுரிளம 

அளிக்கப்படும். 

 பசுளமப் பகுதி பமம்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் முன்வமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கான பசுளம பகுதி பமம்பாட்டுக்கான வசலவு முளறபய 

அட்டெளண 4.5 மற்றும் 4.6 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 4.5 பசுணம பகுதி டமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆ
ை்டு 

நடவு மசய்ய 

உத்டதசிக்க
ப்பட்ட 

மரங்களின் 

எை்ைிக்
ணக 

உயிர் 
பிணழ
ப்பு % 

சதுரமீட்
டரிை் 

மூடப்பட 

டவை்டி
ய பகுதி 

இனத்தி
ன் மபயர ்

வளரக்்கப்ப
டும் 

எதிர்பாரக்்க
ப்படும் 

மரங்களின் 

எை்ைிக்
ணக 

I 50 80% 420 40 

II 50 80% 420 40 
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III 50 80% 420 அசாடிரா
க்டா 

இண்டிகா 

அல்பிசி
யா 

வலவபக் 

வடபலா
னிக்ஸ் 

வரஜியா 

வடக்படா
னா 

கிராண்டி
ஸ், 

முதலிய
ன 

40 

IV 50 80% 420 40 

V 50 80% 420 40 

ஆ
ை்டு 

குவாரி அணுகுமுணற சாணை 

ஓரத்திை் டதாட்டம் 

(எை்களிை்) 

வளரக்்கப்ப
டும் 

எதிர்பாரக்்க
ப்படும் 

மரங்களின் 

எை்ைிக்
ணக 

I 22 80% 200 17 

II 22 80% 200 17 

III 22 80% 200 17 

IV 22 80% 200 17 

V 22 80% 200 17 

அட்டவணை 4.6 பசுணம பகுதி வளரச்ச்ிக்கு பட்மெட் டதணவ 

வ.

எ
ை் 

டவணை 

விவரங்கள் 

ஒவ்மவாரு பகுதிக்கும் ஆை்டு வாரியான டதாட்ட 

விவரங்கள் 

1 ஆம் 

ஆண்
டு 

2ெது 

ஆண்
டு 

3ெது 

ஆண்
டுகள் 

4ெது 

ஆண்
டுகள் 

5ெது 

ஆண்
டுக
ள் 

மதிப்
பிடவு

ம் 

வமாத்
தம் 

வசலவு 

(ரூ.) 

1 பாதுகாப்பு 

ெலயத்தின் 

கீழ் பதாட்டம் 

(எண்களில்) 

50 50 50 50 50 

@100 

ரூ 

ஒரு 

மரக்
கன்
று 

25,000 

பதாட்ட 

வசலவு 
5000 

5000 5000 5000 5000 

2 குொரி 
அணுகுமுளற 

சாளல 

ஓரத்தில் 

பதாட்டம் 

(எண்களில்) 

22 22 22 22 22 

11,000 

பதாட்ட 

வசலவு 
2200 

2200 2200 2200 2200 

3 பராமரிப்பு 

(ரூ.) 

(உரம், உரம், 

பூசச்ிக்வகால்
லி பயன்பாடு, 

ஐந்து ெருட காலத்திற்கு ஒரு ெருடத்திற்கு 

வசலவு (ரூ. 30000/-). 
150,000 
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காெலாளி 
பபான்றளெ) 

 மமாத்தம் 1,86,00

0 

4.7 சமூக மபாருளாதார சூழை் 

4.7.1 எதிர்பாரத்்த தாக்கம் 

      P1 மற்றும் P2 உள்ளிட்ட திட்டங்களால் சுமார ்52 பபருக்கு பெளல ொய்ப்பும், 

மளறமுகமாக 45 பபருக்கு பெளல ொய்ப்பும் கிளடக்கும். 

4.7.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சாத்தியமான இளரசச்ல் பிரசச்ளனகளளத் தவிரக்்க ஆளல 

இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு 

நளடமுளறகள் பின்பற்றப்படும். 

❖ மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ொரியத்தின் (CPCB) ெழிகாட்டுதலின்படி 

திட்டப் பகுதிகளிலும் அளதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் பசுளமப் 

பகுதி உருொக்கப்படும். 

❖ ளமய மண்டலதத்ிற்குள் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்ளபக் குளறக்க 

வபாருதத்மான காற்று மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்ளக 

ெழங்கப்படும். 

❖ வதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கச ் சட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி ளகயுளறகள், தளலக்கெசம், பாதுகாப்பு காலணிகள், 

கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காதுகளளப் 

பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் பபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் ெழங்கப்படும். 

❖ திட்டங்களிலிருந்து பநரடியாகவும் மளறமுகமாகவும் ராயல்டி, ெரி, 

DMF, NMET பபான்றெற்றின் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகள் நிதி 

ெருொய் மூலம் பயனளடயும். 

4.8 மதாழிை்சார் சுகாதார நடவடிக்ணககள் 

அலனத்து நெரக்ளும் முன் வேலலோய்ெ்பு மற்றும் அே்ேெ்வொது 

மருத்துே ெரிவசாதலனக்கு உடெ்டுத்தெ்ெடுோரக்ள். பின்ேரும் 

வசாதலனகலள நடத்துேதன் மூலம் ெணியாளரக்ள் பதாழில் சாரந்்த 

வநாய்களுக்கு கண்காணிக்கெ்ெடுோரக்ள் 
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• பொது உடல் ெரிவசாதலனகள் 

• ஆடிவயாபமட்ரிக் வசாதலனகள், முழு மாரப்ு, எக்ஸ்வர, நுலரயீரல் 

பசயல்ொட்டு வசாதலனகள், ஸ்லெவரா பமட்ரிக் வசாதலனகள் 

• காலமுலற மருத்துேெ் ெரிவசாதலன - , நுலரயீரல் ஆண்டுவதாறும் 

பசயல்ொடு/ சிலிக்வகாசிஸ் வசாதலன - ஆண்டுவதாறும், தூசிக்கு 

ஆளானேரக்ள் 

• கண் ெரிவசாதலன 

 தளத்தில் அத்தியாேசிய மருந்துகள் ேழங்கெ்ெடும். மருந்துகள் மற்றும் 

இதர ெரிவசாதலன ேசதிகள் இலேசமாக ேழங்கெ்ெடும். உடனடியாக 

சிகிசல்சக்காக சுரங்கத்தில் முதலுதவி பெட்டி லேக்கெ்ெடும். 

வதரந்்பதடுக்கெ்ெட்ட ஊழியரக்ளுக்கு முதலுதவி ெயிற்சி பதாடரந்்து 

அளிக்கெ்ெடும். முதலுதவி ெயிற்சி பெற்ற உறுெ்பினரக்ளின் ெட்டியல்கள் 

மூவலாொய இடங்களில் காட்டெ்ெடும். 

4.9 சுரங்க கழிவு டமைாை்ணம 

சுரங்கத் திட்ட காலத்தில் பமல்மண்ணின் ெடிவில் உள்ள அதிகசச்ுளம 

பாதுகாப்பாக அகற்றப்படும். வெட்டிவயடுக்கப்பட்ட பமல்மண், 

பயன்படுதத்ப்பட்ட பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பட்டு, பண்ட் கட்டுெதற்குப் 

பயன்படுதத்ப்படும் மற்றும் குொரி குழியின் ஒரு பகுதியில் மீண்டும் 

நிரப்பப்படும். தாழ்ொன பகுதிகளள நிரப்புெதற்கும் சமன் வசய்ெதற்கும் 

சிளதவுறும் பாளற பநரடியாக டிப்பரக்ளில் ஏற்றப்படும். ெளரச்ச்ியின் 

காரணமாக அபாயகரமான கழிவு உற்பத்தி எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்ளல. 

அத்தியாயம் V 

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (மதாழிை்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கனிம ளெப்பு இயற்ளகயில் குறிப்பிட்ட தளம்; எனபெ திட்டங்களுக்கு 

மாற்று இடங்களள பதடும் பகள்வி எழவில்ளல. 
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அத்தியாயம் VI 

சுற்றுசச்ூழை் கை்காைிப்பு திட்டம் 

6.0  டநாக்கம் 

அட்டெளண 6.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளில் ஏற்படும் 

மாற்றங்களள கணக்கில் எடுத்துக்வகாள்ெதற்கு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் 

ெழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அெசியம். கண்காணிப்பின் பநாக்கங்கள்: 

❖ கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்ளககளின் வசயல்திறளன சரிபாரக்்க அல்லது 

மதிப்பீடு வசய்ய; 

❖ எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்ளத நிறுவுதல். 

அட்டவணை 6.1 பிந்ணதய சுற்றுசச்ூழை் அனுமதி கை்காைிப்பு 

அட்டவணை 

வ.எ
ை். 

சுற்றுசச்ூ
ழை் 

பை்புகள் 

இடம் 

கை்காைிப்பு அளவுருக்க
ள் 

காை 

அளவு 
அதிர்மவை் 

1 
காற்று 

தரம் 

8 இடங்கள் 

(2 ளமயம் 

மற்றும் 6 

இளடயக) 

24 மணி 
பநரம் 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுளற 

பறக்கும் 

தூசி , PM2.5, 

PM10, SO2 

மற்றும் NOx. 

2 
ொனிளல 

ஆய்வு 

சுரங்க 

தளத்தில் 

காற்றின் 

தர 

கண்காணி
ப்பு மற்றும் 

IMD 

இரண்டாம் 

நிளல தரவு 

வதாடங்கு
ம் முன் 

மணிபந
ரம் / 

தினசரி 

வதாடரச்ச்ி
யான 

ஆன்ளலன் 

கண்காணிப்
பு 

காற்றின் 

பெகம், 

காற்றின் 

திளச, 

வெப்பநிளல, 

ஈரப்பதம் 

மற்றும் 

மளழப்வபா
ழிவு 

3 

நீர ்தர 

கண்காணி
ப்பு 

8 இடங்கள் 

(3SW 

மற்றும் 

5GW) 

- 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுளற 

IS:10500, 1993 

மற்றும் CPCB 

விதிமுளறக
ளின் கீழ் 

குறிப்பிடப்ப
ட்ட 

அளவுருக்கள் 

4 நீரியல் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளி
ல் சுமார ்1 

கிபலாமீட்ட
ர ்

வதாளலவி

- 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுளற 

ஆழம் தளர 

மட்டத்திற்கு 

கீழ் 
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ல் உள்ள 

திறந்தவெ
ளி 
கிணறுகளி
ல் 

நீரம்ட்டம் 

5 சத்தம் 

8 இடங்கள் 

(2 ளமயம் 

மற்றும் 6 

இளடயக) 

மணிபந
ரம் - 1 

நாள் 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுளற 

Leq, Lmax, Lmin, 

Leq Day & Leq 

Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்
ள 

குடியிருப்பி
ல் 

(அறிக்ளக
யில்) 

– 

வெடிப்பு 

நடெடிக்ளக
யின் பபாது 

உசச் துகள் 

பெகம் 

7 மண் 

5 இடங்கள் 

(1 ளமயம் 

மற்றும் 4 

இளடயக) 

– 

ஆறு 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுளற 

உடல் மற்றும் 

இரசாயன 

பண்புகள் 

8 
பசுளம 

பகுதி 

திட்டப் 

பகுதிக்குள் 
தினசரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 

 

6.2 EMP க்கான பட்மெட் ஒதுக்கீடு; 

 சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளள கண்காணிப்பதற்கான வசலவு அட்டெளண 6.2 

இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 6.2 சுற்றுசச்ூழை் கை்காைிப்பு பட்மெட ்

வ.எை்.  அளவுரு மூைதன 
மசைவு 

ஆை்டுக்கான மதாடர ்
மசைவு 

1 காற்று தரம் - ரூ 70,000/- 

2 ொனிளல 
ஆய்வு 

- ரூ 10,000/- 

3 நீர ்தரம் - ரூ 30,000/- 

4 நீரியல் - ரூ 25,000/- 

5 மண்ணின் 
தரம் 

- ரூ 25,000/- 

6 சத்தம் தரம் - ரூ 20,000/- 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு - ரூ 1,50,000/- 

8 பசுளம பகுதி ரூ 40,000/- ரூ 50,000/- 

 மமாத்தம் ரூ 40,000/- ரூ 3,80,000 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம். 
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அத்தியாயம் VII 

கூடுதை் படிப்புகள் 

7.1 இடர் மதிப்பீடு 

இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகளளத் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகழாமல் தடுக்க பதளெயான நடெடிக்ளககளள எடுப்பது. இடர ்

மதிப்பீட்டிற்கான ெழிமுளறயானது, சுற்றறிக்ளக எண்.13,31 டிசம்பர ்

பததியிட்ட 2002 இன் இன் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (DGMS), DGMS 

ெழங்கிய குறிப்பிடட் இடர ் மதிப்பீட்டு ெழிகாட்டுதலின் அடிப்பளடயில் 

அளமந்துள்ளது. DGMS இடர ் மதிப்பீட்டு வசயல்முளற தற்பபாதுள்ள மற்றும் 

பணிசச்ூழலில் ஏற்படக்கூடிய அபாயங்கள் மற்றும் உடனடி கெனம் 

பதளெப்படுபெரக்ளுக்கு முன்னுரிளம அளிப்பதற்காக அந்த 

அபாயங்களின் அபாய அளளெ மதிப்பிடுதல். பமலும், இந்த 

ஆபத்துக்களுக்குப் வபாறுப்பான ெழிமுளறகள் அளடயாளம் காணப்பட்டு, 

துல்லியமான வபாறுப்புகளுடன் கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்ளககள் பதிவு 

வசய்யப்படுகின்றன. DGMS, DGMS ஆல் சான்றளிக்கப்பட்ட தகுதிொய்ந்த 

சுரங்க பமலாளரின் ெழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குொரி நடெடிக்ளகயும் 

பமற்வகாள்ளப்படும். 

7.2 டபரிடர ்டமைாை்ணமத் திட்டம் 

 பபரிடர ்பமலாண்ளம திட்டத்தின் பநாக்கம் சுரங்கம் மற்றும் வெளிப்புற 

பசளெகளின் ஒருங்கிளணந்த ெளங்களளப் பயன்படுத்துெதாகும்: 

❖ பாதிக்கப்பட்டெரக்ளள மீட்டு சிகிசள்ச அளித்தல்; 

❖ மற்றெரக்ளளப் பாதுகாக்கவும்; 

❖ வசாத்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் பசததள்த குளறதத்ல்; 

❖ ஆரம்பத்தில் சம்பெத்ளதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் 

வகாண்டு ெரவும்; 

❖ பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுொழ்வு; மற்றும். 

❖ அெசரநிளலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிளலகள் பற்றிய 

அடுத்தடுதத் விசாரளணக்கு வதாடரப்ுளடய பதிவுகள் மற்றும் 

உபகரணங்களள பாதுகாக்கவும். 
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7.3 ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

       இந்த பிரிவு சுற்றுசச்ூழலில் குழும பகுதியில் சுரங்கத் திட்டங்களின் 

ஒட்டுவமாத்த தாக்கங்களளக் ளகயாள்கிறது. இந்த ஆய்வுக்கு, 

அட்டெளணகள் 7.1-7.4 இல் ெழங்கப்பட்ட தரவு பயன்படுதத்ப்பட்டது. 

அட்டவணை 7.1 மை்டி கைர் கிராணனட் லின் ஒட்டுமமாத்த 

உற்பத்தி சுணம 

குவாரி 

5 

ஆை்டுகளுக்கு 

முன்மமாழியப்
பட்ட ROM (கன 

மீட்டர)் 

கிரா
ணனட் 

தினசரி 
உற்பத்
தி (கன 

மீட்டர)் 

தினசரி 
கிரா
ணனட் 

கழிவு 

உற்பத்
தி (கன 

மீட்டர)் 

சிணதவு
றும் 

பாணற 

உற்பத்தி 

/ நாள் 

(கன மீட்  

டர்) 

ஒரு 

நாணளக்கு 

ஏற்றப்படு
ம் 

ைாரிகளி
ன் 

எை்ைிக்
ணக 

(ROM) 

P1 
50,069 33.38 20 

(@ 60%) 

13.35 

(@ 60%) 
3.33 

E1 
17,100 11.4 6.84 

(@ 60%) 

4.56 

(@ 40%) 
1.14 

E2 
60,050 40.03 20 

(@ 50%) 

20 

(@ 50%) 
3.33 

E3 
15,300 10.20 6.12 

(@ 60%) 

40.08 

(@ 40%) 
1.02 

E4 
17,083 11.38 6.83 

(@ 60%) 

4.55 

(@ 40%) 
1.14 

E5 51,570 34.38 
10.31 

(@ 30%)  
24.07 

(@ 60%) 
1.72 

மமாத்
தம் 

2,11,172 140.77 70.10 70.67 11.68 

அட்டவணை 7.2 குழுமம் குவாரிகளிலிருந்து கைிக்கப்பட்ட சத்தம் 

அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம்-P1 இலிருந்து அதிகரிக்கும் மற்றும் 

விணளவாக நிை மட்ட மசறிவு 

மாசுபடுத்திகள் 

சராசரி 
அடிப்பணட 

மதிப்பு  

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு  

(μg/m3) 

மமாத்த 

மதிப்பு 

(μg/m3) 

PM2.5 23.24 10 33.24 

PM10 44.08 10 54.08 

SO2 8.78 3 11.78 

NOX 26.37 3 29.37 
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திட்டப் பகுதி-E1 இலிருந்து அதிகரிக்கும் மற்றும் விணளவாக நிை 

மட்ட மசறிவு 

PM2.5 23.24 16.06 39.30 

PM10 44.08 16.06 60.14 

SO2 8.78 4.82 13.60 

NOX 26.37 4.82 31.19 

திட்டப் பகுதி-E2 இலிருந்து அதிகரிக்கும் மற்றும் விணளவாக நிை 

மட்ட மசறிவு 

PM2.5 23.24 5.62 28.86 

PM10 44.08 5.62 49.70 

SO2 8.78 1.68 10.46 

NOX 26.37 1.68 28.05 

திட்டப் பகுதி-E3 இலிருந்து அதிகரிக்கும் மற்றும் விணளவான தணர 

மட்ட மசறிவு 

PM2.5 23.24 7.49 30.73 

PM10 44.08 7.49 51.57 

SO2 8.78 2.25 11.03 

NOX 26.37 2.25 28.62 

திட்டப் பகுதி-E4 இலிருந்து அதிகரிக்கும் மற்றும் விணளவான தணர 

மட்ட மசறிவு 

PM2.5 23.24 5.08 28.32 

PM10 44.08 5.08 49.16 

SO2 8.78 1.52 10.30 

NOX 26.37 1.52 27.89 

திட்டப் பகுதி-E5 இலிருந்து அதிகரிக்கும் மற்றும் விணளவான தணர 

மட்ட மசறிவு 

PM2.5 23.24 3.96 25.73 

PM10 44.08 15.49 60.15 

SO2 8.78 3.96 12.86 

NOX 26.37 1.98 22.29 

ஆதாரம்: வெடிப்பு கணக்கீடுகள் 

அட்டவணை 7.3 6 குவாரிகளுக்கான சத்தம் அதிகரிக்கும் 

மதிப்புகள் 

இருப்பி
ட ஐடி 

தூரம் 
(மீ) 

திணை பின்ன
ணி 

மதிப்பு 
(நாள்) 
dB(A) 

அதிகரி
க்கும் 

மதிப்பு 
dB(A) 

மமாத்த 
கணிக்க

ப்பட்ட 
dB(A) 

குடியி
ருப்பு 
பகுதி 
தரநி

ணலகள் 
dB(A) 
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P1க்கு 
அருகிலு

ள்ள 
குடியிரு

ெ்பு 

1395 ெடபமற்கு 49 34.26 49.14 

55 

E1க்கு 
அருகிலு

ள்ள 
குடியிரு

ெ்பு 

838 ெடபமற்கு 49 38.69 49.38 

E2க்கு 
அருகில் 
குடியிரு

ெ்பு 

1042 ெடபமற்கு 49 36.8 49.25 

E3க்கு 
அருகில் 
குடியிரு

ெ்பு 

810 ெடக்கு 49 38.98 49.41 

E4க்கு 
அருகில் 
குடியிரு

ெ்பு 

960 ெடபமற்கு 49 37.51 49.29 

E5க்கு 
அருகில் 
குடியிரு

ெ்பு 

460 ெடபமற்கு 49 43.90 50.17 

ஆதாரம்: ஆய்ெக கண்காணிப்பு தரவு 

அட்டவணை 7.4 6 குோரிகளின் ைமூக மபாருளாதார நன்ணமகள் 

இருப்பிடக் 

குறியீடு 

வேணலோய்ப்பு திட்ட மைலவு CER @ 2% 

P1 43 Rs. 3,21,17,000/- Rs. 6,43,000/- 

E1 40 Rs.72,28,000/- Rs.1,44,560/- 

E2 40 Rs. 55,55,000/- Rs.1,11,100/- 

E3 40 Rs. 58,30,000/- Rs.1,16,600/- 

E4 39 Rs. 3,10,26,000/- Rs.6,21,000/- 

E5 20 Rs.88,25,000/- Rs.1,76,500/- 

மமாத்தம் 222 Rs.9,05,81,000/- Rs.18,11,620/- 
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அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பைன்கள் 

இந்த மல்டி கலர ் கிராளனட் குொரியானது அருகிலுள்ள பகுதிகளில் 

சமூக-வபாருளாதார நடெடிக்ளககளள பமம்படுத்தும் மற்றும் திட்டத்தின் 

காரணமாக: 

❖ சுமார ்43 உள்ளூர ்மக்களுக்கு பெளலொய்ப்பு ெழங்கப்படும்; 
❖ சமூக-வபாருளாதார நலன் பமம்படும்; 
❖ உடல் உள்கட்டளமப்பு பமம்படுதத்ப்படும்; 
❖ சமூக உள்கட்டளமப்பு பமம்படுதத்ப்படும். 
❖ அட்டெளண 8.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, நிறுென சுற்றுசச்ூழல் 

வபாறுப்புக்கு (CER) நிதி ஒதுக்கப்படும். 

அட்டவணை 8.1 நிறுவன சுற்றுசச்ூழை் மபாறுப்பு (CER) 

மசயை்பாடு பயனாளிகள் 
மமாத்தம் 

ரூ 

நீர ்பமலாண்ளம - 

மளழநீர ் பசகரிப்பு 

கட்டளமப்புகளள அளமத்தல் 

நடந்ளத & இருக்கூர ்கிராமம் 2,00,000/- 

சுகாதாரம் - 

அருகிலுள்ள பள்ளிகளில் 

கழிப்பளறகளள 

பராமரித்தல் மற்றும் பழுது 

பாரத்்தல் 

நடந்ளத & இருக்கூர ்

கிராமத்தில் ஒரு பள்ளி 
2,50,000/- 

சூரிய சக்தி - 

பசாலார ் வதரு விளக்குகள் 

நிறுவுதல் 

நடந்ளத & இருக்கூர ் கிராம 

சாளலகள் 
1,93,000/- 

மமாத்தம் 6,43,000/- 
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அத்தியாயம் IX 

சுற்றுசச்ூழை் டமைாை்ணம திட்டம் 

சுற்றுசச்ூழல் பமலாண்ளமத் திட்டம் (EMP) முன்வமாழியப்பட்ட இடத்தில் 

உள்ளளமக்கப்பட்ட மாசுக் குளறப்பு ெசதிகளளக் கருத்தில் வகாண்டு 

சுற்றுசச்ூழல் அளமப்ளபப் பாதுகாப்பளத பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

சுற்றுசச்ூழல் பமலாண்ளமத் திட்டத்தின் நல்ல நளடமுளறகள், சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-வபாருளாதார பமம்பாட்டுத் தரங்கள் 

ஆகியெற்றில் திட்டத்தின் அளனத்து சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களளயும் 

ளெத்திருப்பளத உறுதி வசய்யும்.அளமப்புகளின் ஆதரவுத் திறளன 

பமம்படுத்தும் ெளகயில், மூல மட்டத்தில் தணிப்பு நடெடிக்ளககள் மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஒட்டுவமாத்த சுற்றுசச்ூழல் பமலாண்ளமத் திட்டம் 

ஆகியளெ வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில் ெழங்கப்பட்ட 

EMP, தணிப்பு நடெடிக்ளககள் வசயல்படுத்தப்படுெளத 

உறுதிவசய்ெதற்கான நிரெ்ாக அம்சங்களளப் பற்றி விொதிக்கிறது மற்றும் 

EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அெற்றின் வசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுகிறது. விரிொன சுற்றுசச்ூழல் பமலாண்ளம 

திட்டத்தின்படி, சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு நடெடிக்ளககளள வசயல்படுத்தும் 

ெளகயில், ரூ. தற்பபாளதய சந்ளத சூழ்நிளலளயக் கருதத்ில் வகாண்டு 

மூலதனச ் வசலொக 19.21 லட்சமும், வதாடர ் வசலொக ரூ.5.62 லட்சமும் 

முன்வமாழியப்பட்டுள்ளது. 

 

அத்தியாயம் X 

முடிவுணர 

சுரங்க நடெடிக்ளககளின் பல்பெறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

வதாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு வசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிளனகளளத் தணிக்க சாத்தியமான அளனத்து ெழிகளளயும் கருத்தில் 

வகாண்டு, சுற்றுசச்ூழல் பமலாண்ளமத ் திட்டம் (EMP) தயாரிக்கப்பட்டு, 

அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP மாறும், வநகிழ்ொனது மற்றும் 

அெ்ெப்பபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் 

வதாடரப்ுளடய திட்டத்திற்கு, EMP ெழக்கமான மதிப்பாய்வில் இருக்கும். 
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திட்டத்திற்கு வபாறுப்பான மூதத் நிரெ்ாகம், EMP பயனுள்ளதாகவும் 

வபாருதத்மானதாகவும் இருப்பளத உறுதி வசய்ெதற்காக EMP மற்றும் அதன் 

வசயலாக்கதள்த மதிப்பாய்வு வசய்யும். எனபெ, EMP இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அளனத்து இலக்குகளளயும் நிளறபெற்ற சரியான நடெடிக்ளககள் 

எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் பநரம்ளறயான 

தாக்கதள்த ஏற்படுத்தும். 


