
 

 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டசச்ுருக்கம் 

 

சாதாரண கற்கள் குவாரி குத்தகக 

ககாபனப்பள்ளி கிராமம், ஓசூர் தாலுக்கா, கிருஷ்ணகிரி 
மாவட்டம், தமிழ்நாடு   

புல எண்கள்: 187/1A, 187/1B,188 & 189, 

பரப்பளவு: 2.13.0 ஹெக்கடர ்

“B1” வகக – சிறு கனிம – குழுமம் – வனம் அல்லாத 
நிலம் 

* சுரங்க குழும பரப்பளவு = 8.08.0 ஹெக்கடர ்

குறிப்பு விதிமுகறகள் (ToR) ஹபறப்பட்ட கடிதம் எண் 

Lr. எண். SEIAA-TN/F. எண்.8632/SEAC/ToR-1014/2021 கததி 
26.08.2021 

திட்ட உரிகமயாளர் ஹபயர் மற்றும் முகவரி விவரங்கள் 

 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 

ரிசச்ர்ட்சன் & குருடாஸ் (1972) லிமிடடட் 
NABL அங்கீகாரம் டெற்ற & அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட ஆய்வகம் 

எண்.1/61, VOC நகர் பிரதான சாலல, மதுரவாயல், டசன்லன, 

தமிழ்நாடு. 
அடிெ்ெலட ஆய்வு கண்காணிப்பு காலம் - டிசம்ெர் 2021 முதல் 

பிெ்ரவரி 2022 வலர 

ஹபயர ்மற்றும் முகவரி  சுரங்க பரப்பளவு மற்றும் 

 புல எண்கள் 

திருவாளர். A.S.எண்டர்பிகரசஸ் 

எண்.753, 11, A குறுக்கு சந்து, 

25வது பிரதான சாலை  

ஓசூர-்சரஜ்ாபூர ்சாலை லைஅவுட ்

          பெங்களூரு மாவட்டம் - 560 102 

ெரெ்ெளவு: 2.13.0 பெக்லடர ்

புை எண்கள்: 187/1A,187/1B,188 & 189 



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 அடித்தளத்லத உருவாக்க உதவுகிறது. 

P1 என அலழக்கப்படும் உத்மதச சாதாரண கல் சுரங்கத் திட்டம், 

500மீ சுற்றளவு குவாரிகளின் சமாதத் பரப்பளவு > 5 செக்மடருக்குள் 

வருவதால், இது "B1" வலகயின் கீழ் வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (EC) வழங்குவதற்கு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) அறிக்லகலய சமரப்்பிக்க மவண்டும். சபாது விசாரலண 

நடத்திய பிறகு. 8.08.0 செக்மடர ் பரப்பளலவக் சகாண்ட குழும P1 

எனப்படும் ஒரு முன்சமாழியப்பட்ட திட்டமும், E1 எனப்படும் 

ஏற்கனமவ உள்ள ஒரு திட்டமும் உள்ளது. P2 என அலழக்கப்படும் ஒரு 

முன்சமாழியப்படட் திட்டம் பயன்படுத்தப்பட்டது, இது ஒடட்ுசமாதத் 

ஆய்வு மநாக்கத்திற்காக அல்ல, குழும கணக்கீட்டிற்காக மடட்ுமம 

எடுக்கப்பட்டது. 

இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) வலரவு 

முன்சமாழியப்படட் திட்டத்தின் ஒடட்ுசமாத்த தாக்கம் மற்றும் 



Page | 2  
 

சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்கனமவ உள்ள திட்டங்களின் மீது விவாதிக்கிறது 

மற்றும் ஒரு சதாகுப்பில் அலமந்துள்ள திட்டங்களின் பாதகமான 

தாக்கங்கலளக் குலறக்க விரிவான சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லம 

திட்டத்லத (EMP) வழங்குகிறது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மற்றும் 

தமிழ்நாடு மாநிலம், ஓசூர ் தாலுகாவில் உள்ள மகாபனப்பள்ளி 

கிராமத்தில் சமாத்த பரப்பளவு 8.08.0 செக்மடர.் இது குறிப்பு 

விதிமுலற (ToR) வழங்கப்பட்ட கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8632/SEAC/ToR-

1014/2021 மததி:26.08.2021 டிசம்பர ்2021 முதல் பிப்ரவரி 2022  வலரயிலான 

காலகட்டத்தில் அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்லவ நடத்தி உத்மதச 

திட்டத்திற்கு. 

திட்ட முன்சமாழிபவர ் மற்றும் 500மீ சுற்றளவுக்குள் இருக்கும் 

குவாரிகளின் விவரங்கள் முலறமய அட்டவலணகள் 1.1 மற்றும் 1.2 

இல் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

 

     அட்டவணை 1.1 திட்ட முன்மமாழிபவரின் விவரங்கள் 

மபயர் மற்றும் முகவரி 

சபயர ்
திருவாளர.் A.S எண்டரப்ிலரசஸ், 

சாதாரண கல் குவாரி 

முகவரி 

எண். 753, 11 ‘A’ கிராஸ் 

25வது பிரதான சாலல 

HSR மலஅவுட ்

சபங்களூரு-560 102. 

லகமபசி +91 9842972729 

நிலல உரிலமயாளர ்
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அட்டவணை 1.2 500 மீட்டர ்சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் பட்டியல் 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் 

குறியீடு 
உரிணமயாளரின் 

மபயர ்

புல 

எை்கள் 
பரப்பளவு நிணல 

P1 

திருவாளர ்   A.S 

எண்டரப்ிலரசஸ் 

753,11A குறுக்கு, 

25வது பிரதான 

சாலல, 

HSR தளவலமப்பு, 

சபங்களூர ்- 560 

102. 

187/1A, 

187/1B, 

188 add 

189 

2.13.0 

செக்மடர ்

குறிப்பு விதிமுலற 

(ToR) சபறப்பட்ட 

ஆலண: 

  Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.8632/SEAC/ToR-

1014/2021 

மததி:26.08.2021 

P2 

திரு. 

N.மகாவிந்தசரடட்ி 

எண்.1609, 25வது B 

பிரதான சாலல, 

HSR மலஅவுட், 
சபங்களூரு. 

643/1 
2.45.50 

செக்மடர ்
பயன்பாட்டு பகுதி. 

மமாத்தம் 
4.58.50 

மெக்டடர ்
 

தற்மபாதுள்ள குவாரிகள் 

குறியீடு 
உரிலமயாளரின் 

சபயர ்

புல 

எண்கள் 

மற்றும் 

கிராமம் 

அளவு குத்தலக காலம் 

E1 

திரு.N.பிரமமாத், 
290, 4வது சதாகுதி, 

மகாரமங்களா, 

சபங்களூரு. 

260/1(P) 3.49.50 
22.08.2016 முதல் 

21.08.2021 வலர 

மமாத்தம் 
3.49.50 

மெக்டடர ்
 

மமாத்த குழும அளவு 
  8.08.0 

மெக்டடர ்
 

ஆதாரம்: i).AD கடிதம் – Rc.No. 1072/2019/சுரங்கங்கள், டததி:05.03.2021. 

குறிப்பு: - 

• MoEF & CC அறிவிப்பின்படி குழுமப் பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 

2269 (இ) மததி: 01.07.2016 

• P1 மற்றும் ஏற்கனமவ உள்ள ஒரு திட்டப்பணிகள் E1 மற்றும் ஒரு 

பயன்படுத்தப்பட்ட முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் P2 ஆகியலவ குழும 

அளவின் கணக்கீட்டில் எடுக்கப்படட்ுள்ளன. ஆனால் E1 மற்றும் P2 

ஆகியலவ ஒடட்ுசமாத்த ஆய்வு மநாக்கத்திற்கு 

எடுத்துக்சகாள்ளப்படவில்லல. 
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அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

2.0 அறிமுகம் 

முன்சமாழியப்படட் திட்டம் சாதாரண கல் குவாரி திட்டமாகும். 

சபரிய பாலறகலள பிளவுபடுத்துவதற்கு துலளயிடுதல் மற்றும் 

சவடித்தல் மற்றும் துண்டு துண்டான பாலறகலள ஏற்றுவதற்கான 

மதாண்டும் இயந்திரம் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கிய திறந்தசவளி 

சுரங்க முலறயால் குவாரிகள் மமற்சகாள்ளப்படும். 

முன்சமாழியப்படட் திட்டங்கள் பற்றிய விவரங்கள் அட்டவலண 2.1 

இல் சகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவணை 2.1 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

குவாரியின் மபயர ்
திருவாளர். A.S. எை்டர்பிணரசஸ் சாதாரை 

கல் குவாரி 
இலடவிலக்க வலரபட 

எண் 
57-H/14 

அட்சமரலக இலடமய 12°38'12.40"N to 12°38'19.91"N 

தீரக்்கமரலக இலடமய 77°48'07.09"E to 77°48'13.96"E 

மிக உயரந்்த உயரம் 880m-886m சராசரி கடல் மட்டத்திற்கு மமல்" 

முன்சமாழியப்பட்ட 

சுரங்க ஆழம் 

51 மீ [தலர மட்டதத்ிற்கு மமல் 6 மீட்டர ்+ தலர 

மட்டத்திற்கு கீமழ 45 மீட்டர]் 

புவியியல் வளங்கள் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டத்தில் 

உள்ளலதப் மபால 

பத்தாண்டு திட்ட 

காலம் 

கன மீட்டரில்(m3) 

சாதாரண கல் 

மமல் மண் கன 

மீட்டரில்(m3) 

11,06,785 22,848 

சுரங்க லகயிருப்பு 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டத்தில் 

உள்ளலதப் மபால 

பத்தாண்டு திட்ட 

காலம் 

கன மீட்டரில்(m3) 

சாதாரண கல் 

மமல் மண் கன 

மீட்டரில்(m3) 

4,45,730 17,204 

16 மீட்டர ்ஆழம் 2,30,340 17,204 
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வலர ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு 

முன்சமாழியப்படட் 

இருப்பு 

இறுதி குழி பரிமாணம் 

187 மீட்டர ்(நீளம்) x 92 மீட்டர ்(அகலம்) x 51 மீட்டர ்

(ஆழம்) (6 மீட்டர ்தலர மட்டத்திற்கு மமல் + 45 

மீட்டர ்தலர மட்டதத்ிற்கு கீமழ) 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

இறுதி குழி அளவு 

187 மீட்டர ்(நீளம் L) x 92 மீட்டர ்(அகலம்) x 16 மீட்டர ்

(ஆழம் D) (6 மீட்டர ்தலர மட்டத்திற்கு மமல் + 10 

மீட்டர ்தலர மட்டதத்ிற்கு கீமழ) 

சுற்றுவட்டாரப் 

பகுதியில் நீரம்ட்டம் 
65 to 70 மீ தலர மட்டத்திற்கு கீமழ 

சுரங்க முலற 

திறந்தசவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

சுரங்கமானது 5.0 மீட்டர ் சசங்குத்து சபஞ்ச ்

அகலத்துடன் சபஞ்ச ் உயரத்திற்குக் 

குலறயாமல் மமற்சகாள்ளப்படுகிறது. 

நிலப்பரப்பு 

குத்தலக பகுதி உயரமான நிலப்பரப்லபக் 

காடட்ுகிறது. இப்பகுதி சதன்மமற்குப் பக்கமாக 

சற்று சாய்வாக உள்ளது மற்றும் இப்பகுதியின் 

உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 886 மீ 

முதல் 880 மீ வலர உள்ளது. இப்பகுதி விவசாயம் 

மற்றும் குடியிருப்புகள் இல்லாத வறண்ட தரிசு 

நிலம். நிலம் எந்த குறிப்பிட்ட தாவரங்களுக்கும் 

பயன்படுத்தப்படவில்லல. 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

ஜாக் மெமர ் 6  

கம்பரசர ் 2 

லெட்ராலிக் 

த ோண்டும் இயந்திரம் 
2  

டிப்பர ்லாரி 3  

சவடிலவக்கும்    

முலற 

குறுகிய துலளயிடுதல் மற்றும் சிறிய விட்டம் 

25மிமீ மூலம் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட சவடிக்கும் 

முலற. சாதாரண கற்கலள அகற்றுவதற்கும் 
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சவட்டி எடுபதற்கும் குழம்பு சவடிமருந்துகலள 

சிலதப்பதற்கும் குவிப்பதற்கும் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துலளயிடல் 

முன்சமாழியப்படவில்லல 

சுரங்க மவலலயாட்கள் 30 நபரக்ள் 

திட்ட சசலவு Rs.72,58,000/- 

திட்டச ்சசலவில் CER 

சசலவு @ 2% 
Rs.1,45,160/- 

அருகிலுள்ள 

நீரந்ிலலகள் 
மதவகானப்பள்ளி ஏரி 500மீ வடமமற்கு 

பசுலம அரண் 

மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

7 .5 மீட்டர ் பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் 2600 சதுர 

மீட்டர ் பரப்பளவில் 300 மரங்கலள நட 

உத்மதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

முன்சமாழியப்படட் 

நீர ்மதலவ 
3.0 ஒரு நாலளக்கு கிமலா லிட்டர ்

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 
மதவகானப்பள்ளி –1.0கிமீ - வடமமற்கு 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் சரம்வ ஆஃப் 

இந்தியா மடாமபாஷீட் 

2.1 திட்டத்தின் இடம் 

முன்சமாழியப்படட் திட்டப் பகுதியானது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் 

வடமமற்குப் பகுதியில் 48 கிமீ சதாலலவிலும், ஓசூர ் தாலுக்காவின் 

சதன்மமற்குப் பகுதியில் 9 கிமீ சதாலலவிலும், மகாப்பனப்பள்ளி 

கிராமத்தில் 2 கிமீ சதன்கிழக்கு திலசயில் அலமந்துள்ளது திட்டப் 

பகுதி. திட்ட தளத்தின் சுரங்க எல்லல மூலல தூண்களின் எல்லல 

ஒருங்கிலணப்புகள் மற்றும் திட்ட தளத்தின் இருப்பிடத்திற்கான 

அணுகல் விவரங்கள் முலறமய அட்டவலணகள் 2.2 மற்றும் 2.2 இல் 

சகாடுக்கப்படட்ுள்ளன, 500மீ சுற்றளவிற்குள் உள்ள குவாரிகளின் 

குழும படம் (படம் 2.1.) சகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 
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அட்டவணை 2.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் எல்ணல 

ஒருங்கிணைப்புகள் 

 

சுரங்க எல்ணல 

மூணல தூை் எை். 

அட்சடரணக 
 

தீரக்்கடரணக 
 

1 12°38’13.65” N 77°48’07.09” E 

2 12°38’15.59” N 77°48’07.60” E 

3 12°38’17.03” N 77°48’08.44” E 

4 12°38’18.74” N 77°48’09.65” E 

5 12°38’19.91” N 77°48’10.09” E 

6 12°38’18.89” N 77°48’12.00” E 

7 12°38’18.04” N 77°48’12.62” E 

8 12°38’17.15” N 77°48’13.96” E 

9 12°38’17.09” N 77°48’12.70” E 

10 12°38’17.27” N 77°48’11.68” E 

11 12°38’15.58” N 77°48’12.03” E 

12 12°38’15.39” N 77°48’11.58” E 

11 12°38’15.21” N 77°48’10.78” E 

13 12°38’13.13” N 77°48’11.15” E 

14 12°38’12.40” N 77°48’11.15” E 

15 12°38’17.27” N 77°48’11.68” E 

 

அட்டவணை 2.3 திட்ட தளத்திற்கான அணுகல் விவரங்கள் 

அருகிலுள்ள 
சோலை 

 த சிய நநடுஞ்சோலை (NH-7) சபங்களூர ்- 

கிருஷ்ணகிரி - 11 கிமலாமீட்டர ்- வடகிழக்கு 

மோநிை நநடுஞ்சோலை (SH-17A) ஓசூர ்- 

மதன்கனிக்மகாடல்ட - 2கி.மீ-மமற்கு 

அருகிை் உள்ள 
கிரோமம் 

மதவகானப்பள்ளி –1.0கிமீ - வடமமற்கு 

அருகிை் உள்ள 
நகரம் 

ஓசூர ்- 9 கிமீ - வடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள 
ரயில் நிலலயம் 

சகலமங்கலம் ரயில் நிலலயம் - 7.0 கி. மீ - சதன் 

கிழக்கு 

அருகிை் உள்ள 
விமோன 
நிலையம் 

 சபங்களூரு விமான நிலலயம் - 43.0 கி. மீ- 

வடமமற்கு 

துலைமுகம் சசன்லன 275 கிமீ - வடகிழக்கு 

ஆதாரம்: சரம்வ ஆஃப் இந்தியா மடாமபாஷீட் மற்றும் கூகுள் எரத்் படம் 
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2.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான மசயல்பாட்டு விவரங்கள் 

வருடாந்திர மற்றும் தினசரி உற்பத்தி மற்றும் சுரங்க மூடல் 

உள்ளிட்ட திட்டத்தின் சசயல்பாடட்ு விவரங்கள் சுரங்கத ்

திட்டங்களிலிருந்து படம் 2.3 முதல் 2.5 வலர காட்டப்படட்ு அட்டவலண 

2.4 இல் சகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. இந்த திட்டத்லத மூடுவதற்கு 

மதலவயான சுரங்க மூடல் படச்ஜட் அட்டவலண 2.6 இல் 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவணை 2.4 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான உற்பத்தி 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

கனமீட்டரில் (m3) 

சாதாரண கல் 5 வருட 
திட்ட காலம்) 

கனமீட்டரில் (m3) 

மமல் மண்  

புவியியை் வளங்கள் 1106785 22848 

சுரண்டக்கூடிய 
இருப்புக்கள் 

445730 17204 

ஐந் ோண்டு திட்ட 
கோை ்திை்கு 
உை்ப ்தி 

230340 17204 

சுரங்க ் திட்ட கோைம் 5 ஆண்டுகள் 

தவலை நோட்களின் 
எண்ணிக்லக 

300 நோட்கள் 

ஒரு நோலளக்கு 
உை்ப ்தி 

154 14 

ைோரி சுலமகளின் 
எண்ணிக்லக (ஒரு 
சுலமக்கு 6 (m3) 

26 2 

சுரங்கத்தின் 

முன்சமாழியப்படட் 

ஆழம் ஐந்து 

ஆண்டுகள் 

16 மீட்டர ்(ஆழம்)  

(6 மீட்டர ்தலர மட்டத்திற்கு மமல் + 10மீட்டர ்

தலர மட்டத்திற்கு கீமழ)  

சுரங்கத்தின் சமாத்த 

ஆழம் பத்து 

ஆண்டுகள் 

 51 மீட்டர ்(ஆழம்) (6 மீட்டர ்தலர 

மட்டத்திற்கு மமல் + 45 மீட்டர ்தலர 

மட்டத்திற்கு கீமழ) 

 ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 
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2.3 நில பயன்பாட்டு முணற 

முன்சமாழியப்படட் திட்ட தளத்திற்கான நில பயன்பாடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு தகவல் அட்டவலண 2.5 இல் சகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவணை 2.5 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான நில 

பயன்பாட்டு முணற 

நில பயன்பாட்டு முறை 

விளக்கம் 

தை்மபாறதய 
பரப்பளவு 

(ஹெக்மடர்) 

குவாரி  முடிவில் உள்ள 
பகுதி (ஹெக்மடர்) 

குவோரிக்கு உட்படட் 
பகுதி 

இல்லல 1.57.8 

உள்கட்டலமப்பு இை்லை 0.01.0 

சோலைகள் இல்லல 0.02.0 

பசுலம பகுதி இை்லை 0.26.0 

பயன்படு  ்ப்படோ  
பகுதி 

2.13.0 0.26.2 

நமோ ் ம் 2.13.0 2.13.0 

    ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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படம் 2.1 500மீட்டர் சுற்றளவிற்குள் குவாரிகளின் மதாகுப்ணபக் காட்டும் மசயற்ணகக்டகாள் படம் 
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                               படம் 2.1  முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க திட்ட எல்ணலணய காட்டும் கூகுள் எரத்் படம்
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படம் 2.3 நிலப்பரப்பு, புவியியல் திட்டம், ஆை்டு வாரியான வளர்சச்ி 

மற்றும் உற்பத்தித் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள்  
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                 படம் 2.4 முற்டபாக்கான சுரங்க மூடல் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் 
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                          படம் 2.5 கருத்தியல் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் 
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அட்டவணை 2.6 சுரங்க மூடல் பட்மெட ்

நடவடிக்ணக 

ஆை்டு 
விகித
ம் 

மச
லவு 

(ரூ.) I II III IV V VI VII VIII IX X 

பாதுகா
ப்பு 

வலயத்
தின் கீழ் 

மதாட்ட
ம் 

எண்
கள் 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

@100 

ரூ 

ஒரு 

மரக்க
ன்று 

30,000

/- சசல
வு 

30

00 

30

00 

30

00 

30

00 

30

00 

30

00 

30

00 

30

00 

30

00 

30

00 

சவட்டப்
பட்ட 

சபஞ்சுக
ள் 

மற்றும் 

அணுகு
முலற 

சாலல
யில் 

மதாட்ட
ம் 

எண்
கள் 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

50,000

/- சசல
வு 

50

00 

50

00 

50

00 

50

00 

50

00 

50

00 

50

00 

50

00 

50

00 

50

00 

கம்பி மவலி 

(மீட்டரக்ளில்) 

720 மீ 

2,16,000 

 

@300 

ரூ 

ஒரு 

மீட்டரு
க்கு 

2,16,0

00/- 

காரல்ண்ட் 

வடிகால் 

(மீட்டரக்ளில்) 

620 மீட்டரக்ள் 

1,86,000 

 

@300 

ரூ 

ஒரு 

மீட்டரு
க்கு 

1,86,0

00/- 

மமாத்தம் 
4,82,0

00/- 

ஆதாரம்: FAE மற்றும் EC ஆல் முன்சமாழியப்பட்ட 
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2.4 சுரங்க முணற 

முன்சமாழியப்படட் திட்டத்திற்கு திறந்த சவளி சுரங்க முலற 

முன்சமாழியப்படட்து. இது 5 மீ உயரம் மற்றும் 5 மீ அகலம் சகாண்ட 

சபஞ்சுகலள உருவாக்குவலத உள்ளடக்கியது. மதாண்டுதல், 

சவடித்தல் மற்றும் மதாண்டும் இயந்திரம் பயன்படுத்தி மதாராயமான 

கல் சவட்டப்படும். ராக் பிமரக்கருடன் இலணக்கப்பட்ட மதாண்டும் 

இயந்திரம் சபரிய பாலறகலள மதலவயான அளவு சதாகுதிகளாக 

உலடக்க பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் வாளி அலகுடன் 

இலணக்கப்பட்ட மதாண்டும் இயந்திரம் டிப்பரக்ளில் சாதாரண 

கல்லல ஏற்றுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும், பின்னர,் கல் குவாரியில் 

இருந்து அருகிலுள்ள இடத்திற்கு சகாண்டு சசல்லப்படும் சநாறுக்கி. 

இந்த திட்டத்திற்காக முன்சமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் அட்டவலண 

2.7 இல் சகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

 2.5 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கணளப் பயன்படுத்துதல் 

அட்டவணை 2.7 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் 

வரிணசப்படுத்துதல் 

வ. 

எை் வணக 

இ
ல்

ணல
. 

அளவு / 

மகாள்ளளவு 

உந்து சக்தி 

1 
ஜாக் மெமர ் 6 

1.2 மீ முதல் 2 

மீ 

அழுத்தப்பட்
ட காற்று 

2 
கம்பரசர ் 2 400psi 

டீசல் 

இயக்கி 

3 லெட்ராலிக் 

த ோண்டும் இயந்திரம் 
2 300 HP 

டீசல் 

இயக்கி 

4 
டிப்பர ்லாரி 3 20 டன் 

டீசல் 

இயக்கி 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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2.6 கருத்தியல் சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் 

❖ சுரங்க மூடல் என்பது சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் பாதகமான 

விலளவுகள் அல்லது மனிதரக்ளின் ஆமராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பிற்கு ஏற்படும் அசச்ுறுத்தல்கலளக் குலறப்பதற்காக 

மற்ற உற்பத்திப் பயன்பாடுகளுக்காக சதாந்தரவு சசய்யப்பட்ட 

தளத்லத அதன் இயல்பு நிலலக்குத் திரும்பச ் சசய்யும் 

சசயல்முலறயாகும். 

❖ சுரங்க மூடல் திட்டத்தின் மநாக்கம், குவாரிகலள 

மனிதரக்ளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உடல் ரீதியாக 

பாதுகாப்பானதாகவும், புவி-சதாழில்நுட்ப ரீதியாக 

நிலலயானதாகவும், புவி-ரசாயன ரீதியாக 

மாசுபடுத்தாததாகவும், மாசுபடுத்தாததாகவும் மாற்றுவதாகும். 

❖ சுரங்க வாழ்க்லகயின் முடிவில், சுரங்கக் குழியானது மலழ 

நீலரச ் மசகரிக்கும் சசயற்லக நீரத்்மதக்கமாகச ்

சசயல்படுவமதாடு, வறட்சிக் காலத்தில் நீரத்் மதலவலயப் 

பூரத்்தி சசய்ய உதவும். 

❖ சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தடுப்புச ் சுவர ் மற்றும் 

மமல் சபஞ்சுகளுக்கு மமல் பசுலமப் பகுதி உருவாக்கப்படும். 

குழியிலிருந்து வரும் நீர,் பசுலமப் பகுதியின் வளரச்ச்ி மற்றும் 

பராமரிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படும். 
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அத்தியாயம் III 

சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 அறிமுகம் 

CPCB வழிகாடட்ுதல்களின்படி டிசம்பர ் 2021 முதல் பிப்ரவரி 2022 

வலர திட்டத் தளத்தின் தற்மபாலதய சுற்றுசச்ூழல் நிலலலய 

மதிப்பீடு சசய்ய கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் மமற்சகாள்ளப்பட்டன. 

நிலம், நீர,் காற்று, சூழலியல் மற்றும் சமூக-சபாருளாதாரம் உள்ளிட்ட 

முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகத்தால் 

தற்மபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் நிலல குறித்த தரவு மசகரிக்கப்பட்டது. 

3.1 நிலச ்சூழல் 

புவனின் (ISRO) LISS III படத்லதப் பயன்படுத்தி 10கிமீ சுற்றளவு 

நிலப் பயன்பாடட்ு முலற ஆய்வு சசய்யப்பட்டது. LULC வலரபடம் ArcGIS 

சமன்சபாருலளப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் LU/LC 

வலரபடத்திலிருந்து சபறப்பட்ட தகவல்கள் அட்டவலண 3.1 இல் 

வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவணை 3.1 நில பயன்பாடு / 10கிமீ சுற்றளவுக்கான 

நிலப்பரப்பு புள்ளிவிவரங்கள் 

வ. 

எை் 
வணகப்பாடு 

பகுதி 

(மெக்டடர்) பகுதி (%) 

  பில்ட்-அப் 

1 கட்டிய நிலம் 2354 7.3 

2 சுரங்க பகுதி 388 1.2 

 விவசாயம் மற்றும் வன நிலம் 

3 பயிர ்நிலம் 17258 53.7 

4 விவசாய மதாட்டம் 1868 5.8 

5 இலலயுதிர ்வன நிலம் 556 1.7 

 தரிசு/கழிவு நிலங்கள் 

6 புதரந்ிலம் 6907 21.5 

7 தரிசு நிலம் 1172 3.6 

 சதுப்பு நிலங்கள்/ நீர்நிணலகள் 

7 நீரந்ிலலகள் 1110 3.5 

8   நதி 500 1.6 

   மமாத்தம் 32113 100 
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3. 2 மை் சூழல் 

மண்ணின் வலககள், தாவர உலற மற்றும் சதாழில்துலற 

மற்றும் குடியிருப்பு நடவடிக்லககள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 

மண் மாதிரி எடுப்பதற்கு ஐந்து இடங்கள் மதரந்்சதடுக்கப்பட்டன, 

திட்டத் தளத்திலும் அலதச ் சுற்றியும் உள்ள இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன பண்புகள் மபான்ற தற்மபாலதய மண்ணின் 

நிலலலமகலள மதிப்பிடுவதற்கு. 

3.2.1 இயற்பியல் பை்புகள் 

மண் மாதிரிகள் அலமப்பு, சமாத்த அடரத்்தி, மபாமராசிட்டி 

மற்றும் நீர ் லவதத்ிருக்கும் திறன் மபான்ற இயற்பியல் பண்புகலள 

மதிப்பிடுவதற்காக ஆய்வு சசய்யப்பட்டன. மண் களிமண் முதல் 

களிமண் வலரயிலான களிமண் அலமப்லபக் காடட்ுகிறது மற்றும் 

மண்ணின் சமாத்த அடரத்்தி 1.02 முதல் 1.25 கிராம்/சிசி வலர 

மாறுபடும். நீரப்்பிடிப்பு திறன் 39.7-48.7% வலர மாறுபடும். 

3.2.2 இரசாயன பை்புகள் 

❖ மண்ணின் pH 7.02 முதல் 8.42 வலர இருக்கும், இது இயற்லகயில் 

சற்று காரதத்ன்லம மற்றும் வலுவான காரத்தன்லமலயக் 

குறிக்கிறது. 

❖ லநட்ரஜன் 158.2 மற்றும் 190 கிமலா/செக்டரில் இருந்து வருகிறது; 

பாஸ்பரஸ் 0.55 மற்றும் 1.05 கிமலா / செக்மடர;் மற்றும் 

சபாட்டாசியம் 32.4 முதல் 42.8mg/kg வலர. 

3.3 நீர் சூழல் 

நீர ் ஆதாரங்கள், மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய 

இரண்டும் இப்பகுதியின் வளரச்ச்ியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்லகக் 

சகாண்டுள்ளன. நீர ் மாதிரிகள் மசகரிக்கப்படட்ு, ரசாயன 

பகுப்பாய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு மாதிரி மகன்களில் 

விதிமுலறகளின்படி சகாண்டு சசல்லப்பட்டன. இந்த ஆய்வின் 

மநாக்கம், திட்டப் பகுதியிலும் அலதச ்சுற்றியுள்ள நீர ்ஆதாரங்களின் 

தற்மபாலதய நீரின் தரத்லத மதிப்பிடுவதாகும். 
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3.3.1 டமற்பரப்பு நீர் 

மமற்பரப்பு நீரின் pH மதிப்பு 7.13 இலிருந்து மாறுபடுகிறது 

மற்றும் 7.45 கலங்கள்தன்லம மதிப்புகள் தரநிலலகளுக்குள் உள்ளன. 

சமாத்த கலரந்த திடப்சபாருள்கள் 459 - 480 mg/l வலர இருக்கும் 

மற்றும் மமற்பரப்பு நீரின் சமாத்த கடினத்தன்லம 188.1– 195.8mg/l வலர 

மாறுபடும். குமளாலரடு 102-110 mg/l மற்றும் சல்மபடட்ுகள் 32.5 - 36 mg/l. 

3.3.2 நிலத்தடி நீர் 

நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகளின் pH 6.72 முதல் 7.10 வலர இருக்கும், 

ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வலர இருக்கும். திறந்த 

கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துலள கிணறுகள் இரண்டிலிருந்தும் நிலத்தடி 

நீர ் மாதிரிகளின் சல்மபடட்ுகள் மற்றும் குமளாலரடுகள் 

ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. கலங்கள்தன்லம 

நீரின் தரத்லத பூரத்்தி சசய்கிறது. சமாத்த கலரந்த திடப்சபாருள்கள் 

421 மற்றும் 467 mg/l மற்றும் சமாத்த கடினத்தன்லம 119.3 மற்றும் 192.8 

mg/l இலடமய மாறுபடும். நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்கலளப் பற்றி 

மபசும்மபாது, எல்லா இடங்களிலிருந்தும் நிலத்தடி நீர ்மாதிரிகள் நீரின் 

தரத் தரங்கலளச ் சந்திக்கின்றன. IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடும் மபாது, 

இவ்வாறு பகுப்பாய்வு சசய்யப்படும் அலனத்து நீரின் தர 

அளவுருக்களும் பரிந்துலரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் வரும். 

நிலமட்டத்திற்கு கீமழ 65 முதல் 70 மீட்டர ் ஆழத்தில் நீரந்ிலலகள் 

காணப்படுவதாக மின் எதிரப்்பாற்றல் ஆய்வு காடட்ுகிறது. 

3.4 காற்று சூழல் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்லககளின் 

தாக்கதல்த மதிப்பிடுவதற்கு, தற்மபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

முக்கியமானது. காற்றுச ் சூழல் குறித்த அடிப்பலட ஆய்வுகளில் 

குறிப்பிட்ட காற்று மாசுபாடுகலள அலடயாளம் காண்பது மற்றும் 

சுற்றுப்புற காற்றில் அவற்றின் தற்மபாலதய நிலலகள் ஆகியலவ 

அடங்கும். முன்சமாழியப்பட்ட குவாரி தளங்கலளச ் சுற்றி 10 கிமீ 
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சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

அடிப்பலட சுற்றுப்புற காற்றின் தரத் தகவலல வழங்குகிறது. 

3.4.1 காற்று முணற 

முன்சமாழியப்படட் திட்டத் தளங்களில் இருந்து காற்று 

மாசுபாடுகள் மற்றும் சத்தம் ஆகியவற்றின் பரவலான வடிவத்லத 

உள்ளூர ் காற்றின் முலற சபரிதும் பாதிக்கும். காற்றின் வடிவ 

ஆய்வுக்கு 3 மாத காலப்பகுதியில் காற்றின் மவகம் மற்றும் காற்றின் 

திலச குறித்த மணிமநர தளம் சாரந்்த தரவு மதலவப்படுகிறது. காற்று 

மாதிரி பகுப்பாய்வு பின்வரும் தகவலலக் குறிக்கிறது. 

❖ ஆய்வுக் காலத்தில் அளவிடப்பட்ட சராசரி காற்றின் மவகம் 2.43m/s 

ஆகும் 

❖ ஆய்வுக் காலத்தில் காற்றின் திலசயானது வடகிழக்கில் இருந்து 

சதன்மமற்காகவும், அலதத் சதாடரந்்து சதன்மமற்கிலிருந்து 

வடகிழக்காகவும் இருக்கும். 

3.4.2 சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

டிசம்பர ் 2021 முதல் பிப்ரவரி 2022 வலர சுற்றுப்புறக் காற்றின் 

தரம் திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் எடட்ு இடங்களில் 

கண்காணிக்கப்பட்டது. கண்காணிப்பு தரவுகளின்படி, PM10 40.79µg/m3 

முதல் 43.84 µg/m3 வலர இருக்கும்; PM2.5 18.95µg/m3 இலிருந்து 22.74µg/m3 

வலர; SO2 5.46 µg/m3 முதல் 8.68 µg/m3 வலர; NO2 22.30 µg/m3 முதல் 

23.87µg/m3 வலர. மாசுபடுத்திகளின் சசறிவு அளவுகள் CPCB ஆல் 

பரிந்துலரக்கப்படட் NAAQS இன் ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடிய 

வரம்புகளுக்குள் வரும். 

3.5 இணரசச்ல் சூழல் 

முன்சமாழியப்படட் திட்டப் பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள 8 இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. லமய மண்டலத்தில் 

பகல் மநரத்தில் 47 முதல் 47.5 dB (A) Leq ஆகவும், இரவு மநரத்தில் லமய 

மண்டலத்தில் ஒலி அளவு 38.5 முதல் 39.8 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. 

பகல் மநரத்தில், இலடயக மண்டலத்தில் இலரசச்ல் அளவுகள் 41.5 
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முதல் 47.7 dB (A) Leq வலர மாறுபடும் மற்றும் இரவு மநரத்தில், 

இலரசச்ல் அளவுகள் 39.2 முதல் 46 dB (A) Leq வலர மாறுபடும். இதனால், 

சதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதியில் இருந்து வரும் இலரசச்ல் 

அளவுகள் CPCB இன் மதலவகலளப் பூரத்்தி சசய்கின்றன. 

3.6 சூழலியல் சூழல் 

உயிரியல் ஆய்வின் முக்கிய மநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் சதாடரப்ான அடிப்பலடத் 

தரலவச ் மசகரித்து, சூழலியல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த 

பகுதிகலளக் கண்டறிவது மற்றும் லமய மண்டலத்தில் ஏமதனும் 

அரிதான, அழிந்து வரும், உள்ளூர ் அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான 

(REET) தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் உள்ளனவா என்பது. 

அத்துடன் இலடயக மண்டலம். மதலவப்பட்டால், வனவிலங்குகளின் 

வாழ்விடங்கலளப் பாதுகாப்பதற்கும், REET இனங்கள் ஏமதனும் 

இருந்தால் அவற்லறப் பாதுகாப்பதற்கும் சபாருத்தமான தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள பரிந்துலரக்கவும் இந்த ஆய்வு 

வடிவலமக்கப்படட்ுள்ளது. 

3.6.1 தாவரங்கள் 

லமய மண்டலதத்ில் தாவர ஆய்வுகளின் முடிவு, ஃமபமபசி 

மற்றும் லாமியாசிமய ஆய்வுப் பகுதியில் முதன்லமயான ஆதிக்கம் 

சசலுத்தும் இனங்கள் என்பலதக் காடட்ுகிறது. அசச்ுறுத்தப்பட்ட 

பிரிவில் எந்த இனமும் காணப்படவில்லல. இலடயக மண்டலத்தில் 

தாவர ஆய்வுகளின் முடிவு, ஃமபமபசி, மபாமயசி மற்றும் மசாலமனசி 

ஆகியலவ ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கிய ஆதிக்கம் சசலுத்தும் இனங்கள் 

என்பலதக் காடட்ுகிறது. சுரங்கப் பகுதியிலும் அவற்லறச ் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளிலும் அரிதான, அழிந்துவரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாவர 

இனங்கள் இல்லல. 

3.6.2 விலங்கினங்கள் 

பாலூட்டிகள், பறலவகள், ஊரவ்ன, நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகள் ஆகியவற்லறக் கண்டறிந்து கணக்கிடுவதற்கான 
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முலறயின்படி விலங்கினங்கள் கணக்சகடுப்பு மமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

விலங்கினங்கள் கணக்சகடுப்பில், லமய மண்டலத்தில் 21 வலகயான 

இனங்கள் காணப்பட்டன. அவற்றில் 14 பூசச்ிகள், 13 ஊரவ்ன, 5 

பாலூட்டிகள், இலடயக மண்டலத்தில் 31 குடும்பங்கலளச ் மசரந்்த 41 

இனங்கள் பதிவு சசய்யப்படட்ுள்ளன. சமாத்த இனங்களில், 15 

பறலவகள், 13 ஊரவ்ன, 5 பாலூட்டிகள் மற்றும் 3 நீரவ்ீழ்சச்ிகள் 

இருந்தன. 

உயிரியல் சூழல் பற்றிய ஆய்வில் இருந்து, வனவிலங்கு 

பாதுகாப்புச ் சட்டம், 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் அட்டவலண I 

வலக விலங்குகள் காணப்படவில்லல என்றும், IUCN இன் படி 

பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் வலககளில் 

எந்த உயிரினமும் காணப்படவில்லல என்றும், அது இல்லல என்றும் 

முடிவு சசய்யப்படட்ுள்ளது. ஆய்வு பகுதியில் காணப்படும் அழிந்து 

வரும் சிவப்பு பட்டியல் இனங்கள். எனமவ, குறுகிய காலத்தில் 

மமற்சகாள்ளப்படும் இந்த சிறிய சுரங்க நடவடிக்லகயானது 

சுற்றியுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கதல்த ஏற்படுத்தாது. 

3.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

சமூக-சபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் 

இன்றியலமயாத பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்சதாலக 

அலமப்பு, அடிப்பலட வசதிகலள வழங்குதல், வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் 

மற்றும் மருத்துவ மசலவகள், சதாழில், நீர ் வழங்கல், சுகாதாரம், 

தகவல் சதாடரப்ு, மபாக்குவரத்து, நிலவும் மநாய்களின் முலற மற்றும் 

மகாவில்கள், வரலாற்று நிலனவுசச்ின்னங்கள் மபான்ற அம்சங்கலள 

உள்ளடக்கியது. அடிப்பலட மட்டத்தில். இது திட்டத்தின் தன்லம 

மற்றும் அளலவப் சபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்லத 

காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

மக்கள்சதாலகயில் ஒரு பகுதியினர ் தங்கள் அன்றாட 

வாழ்க்லகலய நடத்த நிரந்தர மவலலயின்றி அவதிப்படுவதும் 
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கண்டறியப்படட்ுள்ளது. நீண்ட கால அடிப்பலடயில் தங்களுலடய 

நிலலத்தன்லமக்காக ஓரளவு வருமானம் ஈட்ட மவண்டும் என்பமத 

அவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் 

உள்ள மவலல வாய்ப்லப மமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர ்

மக்களுக்கு முன்னுரிலம மவலலகலள வழங்குவலத மநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது மற்றும் அலதசயாட்டி சமூக தரத்லத மமம்படுத்தும். 

 

                                                   அத்தியாயம் IV 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

4.0 அறிமுகம் 

சுரங்க நடவடிக்லகயுடன் சுற்றுசச்ூழலலத் தக்கலவக்க, 

தற்மபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிலலயில் ஆய்வுகலள மமற்சகாள்வது 

மற்றும் பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் தாக்கத்லத மதிப்பிடுவது 

அவசியம். இது நிலலயான வளங்கலளப் பிரித்சதடுப்பதற்கான 

சபாருத்தமான மமலாண்லமத் திட்டங்கலள உருவாக்க உதவும். 

4.1 நிலச ்சூழல் 

4.1.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

குவாரி சசயல்பாட்டின் காரணமாக நிலசச்ூழலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் முக்கிய தாக்கம் நிலப்பரப்பு மற்றும் நில 

பயன்பாட்டு முலற மாற்றங்கள் ஆகும். குழுமத்தில் சுரங்க 

நடவடிக்லககள் சுமார ்8.08.0 செக்மடர ்ஆக்கிரமித்துள்ளன. மற்ற LULC 

களின் அளவுடன் ஒப்பிடும் மபாது சுரங்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் 

நிலங்களின் அளவு அற்பமானது. இந்த சிறிய அளவிலான சுரங்க 

நடவடிக்லககள் நிலச ் சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தாது. நிலத்தடி நீர ் ஆதாரங்களில் சுரங்கத் திட்டத்தின் 

தாக்கத்லதப் பற்றி மபசுலகயில், சுரங்க நடவடிக்லக நிலத்தடி 

நீரந்ிலலகலள சசன்றலடயாது. எனமவ, இது நிலத்தடி நீரின் தரம் 

மற்றும் அளலவ பாதிக்காது. 
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4.1.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

கீமழ விவாதிக்கப்பட்டுள்ளபடி சுரங்க நடவடிக்லக மற்ற தணிப்பு 

நடவடிக்லககளுடன் படிப்படியாக சசயல்படுத்தப்படும்: 

❖ குவாரி குழிலயச ் சுற்றிலும் பூமாலல வடிகால்கள் 

கட்டப்பட்டு, கனமலழயின் மபாது நிலத்தடி நீர ் அரிப்லபத் 

தடுக்கவும், மலழநீலர பல்மவறு மதலவகளுக்காக 

மசகரிக்கவும் தாழ்வான இடங்களில் சபாருத்தமான இடத்தில் 

தடுப்பு அலண கட்டப்படும். 

❖ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் பசுலம பகுதி உருவாக்கப்படும். 

குவாரியில் மதக்கி லவக்கப்படும் தண்ணீர ் பசுலமக்கு 

பயன்படுத்தப்படும். 

❖ பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, மமல் சபஞ்சுகள், பாதுகாப்புத் 

தலட மபான்றவற்றில் அடரத்்தியான மதாட்டம் சசய்யப்படும். 

❖ கருத்தியல் நிலலயில், குவாரியின் நில பயன்பாட்டு முலற 

பசுலமயான பகுதி மற்றும் தற்காலிக நீரத்்மதக்கமாக 

மாற்றப்படும். 

❖ தூசி உமிழ்லவக் குலறக்க குவாரிலயச ்சுற்றியுள்ள இயற்லக 

தாவரங்கள் தக்கலவக்கப்படும். 

❖ கருத்தியல் நிலலயில் முலறயான மவலி அலமக்கப்பட்டு, 

சபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நலடகள் உள்மநாக்கி 

நுலழவலதத் தடுக்க 24 மணி மநரமும் பாதுகாப்பு 

மபாடப்படும். 

4.2 மை் சூழல் 

4.2.1 மை் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் மபாது மண் அடுக்கு அகற்றப்படட்ு, 

மண் அரிப்பு மூலம் அகற்றப்படுவலதக் குலறக்க பசுலமப் அரண் 

வளரச்ச்ிக்கு வசதியாக எல்லலத் தலட முழுவதும் பாதுகாக்கப்படும். 
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4.2.2 மை் பாதுகாப்பிற்கான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ ரன்-ஆஃப் திலசதிருப்பல் - குவாரி பகுதிக்குள் மமற்பரப்பு 

ஓட்டங்கள் நுலழவலதத் தடுக்க, திட்ட எல்லலலயச ் சுற்றி 

மலர ் வடிகால்கள் கட்டப்படும். மாலல வடிகால் 

அலமப்பிலிருந்து வரும் நீர ் தாவரங்கள் நிலறந்த இயற்லக 

வடிகால் பாலதகளில் சவளிமயற்றப்படும் அல்லது அரிப்புக்கு 

எதிராக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுவதும் 

விநிமயாகிக்கப்படும். 

❖ வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து 

சவளிமயறும் நீர ் வண்டல் குளங்கலள மநாக்கி 

அனுப்பப்படும். இந்த குளங்கள் வண்டல்கலள அலடத்து, 

குவாரி தளங்களில் இருந்து ஓடும் நீர ்

சவளிமயற்றப்படுவதற்கு முன், இலடநிறுத்தப்பட்ட வண்டல் 

சுலமகலளக் குலறக்கிறது. வண்டல் குளங்கள் ஓலட, 

தக்கலவக்கும் மநரம் மற்றும் மண்ணின் தன்லம 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் வடிவலமக்கப்படும். விரும்பிய 

முடிலவ அலடய சதாடரச்ச்ியான வண்டல் குளங்கலள 

வழங்க மவண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். 

❖ தாவரங்கலளத் தக்கலவத்தல் - தற்மபாதுள்ள தாவரங்கலளத ்

தக்கலவத்தல் அல்லது சாத்தியமான இடங்களில் 

தாவரங்கலள மீண்டும் நடவு சசய்யுங்கள். 

❖ கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு - மலழக்காலத்தில் 

அலமப்புகளின் தலடயற்ற சசயல்திறலன உறுதி 

சசய்வதற்காக அரிப்பு கடட்ுப்பாடட்ு அலமப்புகள் 

பராமரிக்கப்படும். 

4.3 நீர் சூழல் 

4.3.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

குவாரி சசயல்பாட்டின் மபாது இரசாயனங்கள் அல்லது 

அபாயகரமான சபாருடக்லளப் பயன்படுத்தாததால், நீரின் தரத்தில் 
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சுரங்கத்தின் தாக்கம் மிகக் குலறவு. குவாரி நடவடிக்லக நிலத்தடி நீர ்

அட்டவலணயில் குறுக்கிடாது, ஏசனனில் முன்சமாழியப்பட்ட ஆழம் 51 

மீ [தலர மட்டத்திலிருந்து 6 மீ + தலர மட்டத்திற்கு கீமழ 45 மீ] நீர ்மட்டம் 

தலர மட்டத்திற்கு கீமழ 65-70 மீ ஆழதத்ில் காணப்படுகிறது. 

 திட்டப் பகுதியில் மமற்பரப்பு நீரந்ிலலகளின் குறுக்குசவடட்ு 

இல்லல. திட்டப் பகுதிக்குள் சாதாரண கல் பதப்படுத்துதல் அல்லது 

பணிமலனக்கான முன்சமாழிவு எதுவும் இல்லாததால், சுரங்கங்களில் 

இருந்து சவளிமயறும் கழிவுகள் எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படாது. 

4.3.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ குடிநீர ் மதலவக்கு ஏற்ற வலகயில் தண்ணீலர 

சமன்லமயாக்கும் முலற பின்பற்றப்படும். ஆனால் இது மற்ற 

வீடட்ு மநாக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படலாம். 

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

பரிமாணத்தில் உள்ள மமற்பரப்பு சசட்டில்லிங் மடங்கிற்கு 

தண்ணீர ் பம்ப் சசய்யப்படட்ு, இலடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்சபாருடக்ள் ஏமதனும் இருந்தால் அகற்றப்படும். 

சசட்டில்லிங் சதாட்டியில் மசமிக்கப்படும் தண்ணீர,் தூசிலய 

அடக்குவதற்கும், பசுலம பகுதி மமம்பாட்டிற்கும், மலழநீர ்

மசகரிப்புக்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

❖ வடிகால் வலலயலமப்பு, காரல்ண்ட் வடிகால் என்று 

அலழக்கப்படும், இது மமற்பரப்லப குவாரி சசய்யும் பகுதிக்கு 

திருப்பி விடப்படும். 

❖ குவாரியில் உள்ள நீரின் தரம் குறித்து அவ்வப்மபாது ஆய்வு 

சசய்யப்படும். 

❖ சுரங்கத் தளத்தில் உள்ள தள அலுவலகம் மற்றும் 

கழிவலறகளில் இருந்து வீடட்ுக் கழிவுநீர ் சசப்டிக் 

மடங்குகளுக்கு சவளிமயற்றப்படும், அலதத் சதாடரந்்து 

ஊறலவக்கும் குழிகள். 
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❖ சுரங்கத் தளத்தில் இருந்து சவளிமயறும் கழிவு நீர,் தூசிலய 

அடக்குவதற்கும், மரங்கலள வளரப்்பதற்கும் 

பயன்படுத்துவதற்கு முன், சதாட்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்படும். 

❖ பருவமலழக்கு முன்னும் பின்னும் தூரவ்ாரும் பணி 

மமற்சகாள்ளப்படும். 

❖ திறந்தசவளி மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் 

மமற்பரப்பு நீரந்ிலலகளில் உள்ள நீரின் தரம் சதாடரந்்து 

கண்காணிக்கப்படும். 

4.4 காற்று சூழல் 

துலளயிடுதல், சவடித்தல் மற்றும் ஏற்றுதல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கிய திறந்தசவளி சுரங்கத்தில் காற்றில் பரவும் துகள்கள் 

முக்கிய காற்று மாசுபடுத்தியாகும். 

4.4.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2), மதாண்டும் இயந்திரம் மற்றும் 

ஏற்றுதல் கருவிகளின் காரணமாக லநட்ரஜனின் ஆக்லசடுகள் (NO2) 

உமிழ்வு மற்றும் மபாக்குவரத்து சாலலகளில் சசல்லும் வாகனங்கள் 

மிகக் குலறவு. ஆனால், சாதாரண கல்லல ஏற்றுதல்/ இறக்குதல் 

மற்றும் சகாண்டு சசல்வது, சவளிப்படும் பகுதியின் காற்று அரிப்பு 

மற்றும் வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியலவ அப்பகுதியின் சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரத்லத பாதிக்கும் துகள்கலள (PM10) சவளியிடும் முக்கிய 

மாசுபடுத்தும் ஆதாரங்களாக இருக்கும்.ஆதரவாளரக்ளின் குவாரி 

நடவடிக்லககள் மற்றும் திட்டத் தளங்கலளச ் சுற்றியுள்ள 500 மீட்டர ்

சுற்றளவில் தற்மபாதுள்ள குவாரி நடவடிக்லககள் காரணமாக காற்று 

மாசுபாடுகளின் எதிரப்ாரக்்கப்படும் அதிகரிப்பு AERMOD 

சமன்சபாருலளப் பயன்படுத்தி மாடலிங் மூலம் கணிக்கப்படட்ுள்ளது 

மற்றும் அட்டவலணகள் 4.1 முதல் 4.5 வலர காட்டப்படட்ுள்ள மாடலிங் 

முடிவுகள் பயன்படுத்தப்படும். தணிப்பு நடவடிக்லககலள வழங்குதல். 
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அட்டவணை 4.1 PM2.5 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விணளவு GLC 

நிணலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X  

ஒருங் 

கிணைப்பு 

(மீ) 

Y 

 ஒருங் 

கிணைப்பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடிப்பணட 

PM2.5 

(μg/m3) 

அதிகரி 
க்கும் 

மதிப்பு 

PM2.5 

மசலுத்த 

டவை்டும் 

சுரங் 

கத்திற்கு 

(μg/m3) 

மமாத்தம் 

PM2.5 

(μg/m3) 

AAQ1 
12°38'16.40"N 

77°48'8.96"E 
-25 15 20.80 7.89 28.69 

AAQ2 
12°38'29.81"N 

77°48'10.62"E 
22 430 20.73 7.11 27.84 

AAQ3 
12°39'16.03"N  

77°46'28.34"E 
-3097 1876 20.30 4.53 24.83 

AAQ4 
12°39'40.64"N 

77°50'26.35"E 
4173 2635 19.57 3.25 22.82 

AAQ5 
12°40'28.91"N 

77°47'7.12"E 
-1916 4127 18.95 6.29 25.24 

AAQ6 
12°38'6.11"N  

77°45'54.97"E 
-4117 -297 22.74 2.52 25.26 

AAQ7 
12°36'36.23"N  

77°50'14.44"E 
3807 -3095 21.53 3.78 25.31 

AAQ8 
12°37'34.09"N  

77°47'9.31"E 
-1849 -1294 21.18 1.40    22.58 

 

அட்டவணை 4.2 PM10 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விணளவு GLC 

நிணலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X ஒருங் 

கிணைப்பு 

(மீ) 

Y ஒருங் 

கிணைப்பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடிப்பணட 

PM10 (μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10 மசலுத்த 

டவை்டும் 

சுரங் 

கத்திற்கு 

(μg/m3) 

மமாத்தம் 

PM10 

(μg/m3) 

AAQ1 
12°38'16.40"N 
77°48'8.96"E 

-25 15 43.84 16.92 60.76 

AAQ2 
12°38'29.81"N 
77°48'10.62"E 

22 430 42.41 16.20 58.61 

AAQ3 
12°39'16.03"N  
77°46'28.34"E 

-3097 1876 41.68 8.00 49.68 

AAQ4 
12°39'40.64"N 
77°50'26.35"E 

4173 2635 41.33 3.63 44.96 

AAQ5 
12°40'28.91"N 
77°47'7.12"E 

-1916 4127 40.71 14.81 55.52 

AAQ6 
12°38'6.11"N  
77°45'54.97"E 

-4117 -297 42.6 5.38 47.98 

AAQ7 
12°36'36.23"N  
77°50'14.44"E 

3807 -3095 42.05 6.09 48.14 

AAQ8 
12°37'34.09"N  
77°47'9.31"E 

-1849 -1294 42.46 1.43 43.89 
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அட்டவணை 4.3 SO2 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விணளவு GLC 

நிணல 

யம் 

குறியீடு 

இடம் 

X ஒருங் 

கிணைப்பு 

(மீ) 

Y ஒருங் 

கிணைப்பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடிப்பணட 

SO2 (μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு 

SO2மசலுத்த 

டவை்டும் 

சுரங் 

கத்திற்கு 

(μg/m3) 

மமாத்தம் 

SO2 

(μg/m3) 

AAQ1 
12°38'16.40"N 

77°48'8.96"E 
-25 15 8.68 4.48 13.16 

AAQ2 
12°38'29.81"N 

77°48'10.62"E 
22 430 8.31 4.11 12.42 

AAQ3 
12°39'16.03"N  

77°46'28.34"E 
-3097 1876 6.75 1.62 8.37 

AAQ4 
12°39'40.64"N 

77°50'26.35"E 
4173 2635 7.78 0 7.78 

AAQ5 
12°40'28.91"N 

77°47'7.12"E 
-1916 4127 5.46 3.00 8.46 

AAQ6 
12°38'6.11"N  

77°45'54.97"E 
-4117 -297 7.28 0 7.28 

AAQ7 
12°36'36.23"N  

77°50'14.44"E 
3807 -3095 6.39 0.86 7.25 

AAQ8 
12°37'34.09"N  

77°47'9.31"E 
-1849 -1294 7.35 0 7.35 

அட்டவணை 4.4 இன்கிரிமமன்ட்டலை்ட் ரிசல்டன்ட் ஜிஎல்சி இன் 

NOx 

நிணல
யம் 

குறியீ
டு 

இடம் 

X 

ஒருங்கி
ணைப்பு 

(மீ) 

Y 

ஒருங்கி
ணைப்பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடிப்ப

ணட 

NO2 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு 

NO2 

மசலுத்த 

டவை்டும் 

சுரங்கத்திற்
கு 

(μg/m3) 

மமாத்த
ம் 

NO2 

(μg/m3) 

AAQ1 
12°38'16.40"N 

77°48'8.96"E 
-25 15 22.65 13.68 36.33 

AAQ2 
12°38'29.81"N 

77°48'10.62"E 
22 430 22.39 13.00 35.39 

AAQ3 
12°39'16.03"N  

77°46'28.34"E 
-3097 1876 23.36 0 23.36 

AAQ4 
12°39'40.64"N 

77°50'26.35"E 
4173 2635 23.22 0 23.22 

AAQ5 
12°40'28.91"N 

77°47'7.12"E 
-1916 4127 22.30 2.56 24.86 

AAQ6 
12°38'6.11"N  

77°45'54.97"E 
-4117 -297 22.8 0 22.8 

AAQ7 
12°36'36.23"N  

77°50'14.44"E 
3807 -3095 23.18 0 23.18 

AAQ8 
12°37'34.09"N  

77°47'9.31"E 
-1849 -1294 23.87 0 23.87 
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அட்டவணை 4.5 பறக்கும் தூசி அதிகரிக்கும் மற்றும் ரிசல்டன்ட் 
ஜிஎல்சி 

நிணல 

யம் 

குறியீடு 

இடம் 

X ஒருங் 

கிணைப்பு 

(மீ)  

Y ஒருங் 

கிணைப்பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடிப்பணட 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு 

மசலுத்த 

டவை்டும் 

சுரங் 

கத்திற்கு 

(μg/m3) 

மமாத்தம் 

 (μg/m3) 

AAQ1 
12°38'16.40"N 

77°48'8.96"E 
-25 15 64.1 173 237.1 

AAQ2 
12°38'29.81"N 

77°48'10.62"E 
22 430 57.6 128 185.6 

AAQ3 
12°39'16.03"N  

77°46'28.34"E 
-3097 1876 55.8 0 55.8 

AAQ4 
12°39'40.64"N 

77°50'26.35"E 
4173 2635 53.59 0 53.59 

AAQ5 
12°40'28.91"N 

77°47'7.12"E 
-1916 4127 53.12 0 53.12 

AAQ6 
12°38'6.11"N  

77°45'54.97"E 
-4117 -297 56.71 0 56.71 

AAQ7 
12°36'36.23"N  

77°50'14.44"E 
3807 -3095 54.54 0 54.54 

AAQ8 
12°37'34.09"N  

77°47'9.31"E 
-1849 -1294 54.46 0 54.46 

 

 ஒடட்ுசமாத்த சசறிவு மதிப்புகள் அதாவது, அலனத்து ஏற்பி 

இடங்களிலும் உள்ள மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் 

சசறிவு ஆகியலவ பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககள் இல்லாமல் 

பரிந்துலரக்கப்படட் NAAQ வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தகுந்த தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள மமற்சகாள்வதன் மூலம், வளிமண்டலத்தில் உள்ள 

மாசு அளவுகலள மமலும் கடட்ுப்படுதத்லாம். 

4.4.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

4.4.2.1 துணளயிடுதல் 

❖ மூலத்திலுள்ள தூசிலயக் கடட்ுப்படுத்த ஈரமான 

துலளயிடுதல் நலடமுலறப்படுத்தப்படும். தண்ணீர ்

கிலடக்காத இடங்களில், உலர ் துலளயிடுவதற்கு 

சபாருத்தமான வடிவலமக்கப்படட் தூசி பிரித்சதடுக்கும் 

கருவி வழங்கப்படும். 
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4.4.2.2 மவடித்தல் 

❖ உள்ளூர ் நிலலலமகளுக்கு ஏற்ப சவடிக்கும் மநரம் 

தீரம்ானிக்கப்படும். 

❖ சவப்பநிலல திடீசரன மாறும் மபாது மற்றும் குடியிருப்பு 

பகுதிகலள மநாக்கி பலத்த காற்று வீசும் மபாது சவடிப்பு 

தவிரக்்கப்படும். 

❖ கடட்ுப்படுத்தப்படட் குண்டுசவடிப்பு சசய்யப்படும் மற்றும் 

சவடிப்பது நாளின் ஒரு குறிப்பிட்ட மநரத்திற்கு (அதாவது, 

மதிய உணவு மநரத்தில்) கடட்ுப்படுதத்ப்படும். 

❖ சாதாரண கல் ஏற்றுவதற்கு முன், சவடித்த சாதாரன கல்லின் 

மீது தண்ணீர ்சதளிக்கப்படும். 

❖ தூசி முகமூடி சதாழிலாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் மற்றும் 

அவற்றின் பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

4.4.2.3 சாணல மற்றும் டபாக்குவரத்து 

❖ மபாக்குவரத்தின் மபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க ஒரு 

நாலளக்கு இரண்டு முலற இழுத்துச ் சசல்லும் சாலலகளில் 

தண்ணீர ்சதளிக்கப்படும். 

❖ சாதாரண கல் தாரப்்பாலின் மூலம் சரியாக மூடப்படட்ு பகல் 

மநரத்தில் சகாண்டு சசல்லப்படும். 

❖ தூசி உருவாகுவலதத் தவிரக்்க, டிப்பரின் மவகம் 20 

கிமீ/மணிக்கு குலறவாகமவ இருக்கும். 

❖ வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுப் 

மபாக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனம் ஆகும்; 

எனமவ, எரிப்பு சசயல்முலறலய மமம்படுத்தவும் மாசு 

உமிழ்லவக் குலறக்கவும் வாகனங்கள் மற்றும் பிற 

இயந்திரங்களின் வாராந்திர பராமரிப்பு சசய்யப்படும். 

❖ பயன்பாட்டிற்கு வருவதற்கு முன், இழுத்துச ் சசல்லும் 

சாலலகள் வாரந்மதாறும் சுருக்கப்படும். 
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❖ டிப்பர ் கசிலவத் தடுக்க அதிக பாரம் ஏற்றுவது 

தவிரக்்கப்படும். 

❖ அலனத்து மபாக்குவரத்து வாகனங்களும் சசல்லுபடியாகும் 

PUC (மாசு கடட்ுப்பாட்டின் கீழ்) சான்றிதலழ லவத்திருப்பது 

உறுதி சசய்யப்படும். 

4.4.2.4 பசுணம பகுதி 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவலதத் தடுக்க, 

முக்கிய மபாக்குவரத்து சாலலகள் முழுவதும் மரங்கள் 

நடப்படும். 

❖ திட்டப் பகுதிகலளச ் சுற்றி மபாதுமான அகலத்தில் பசுலமப் 

பகுதி உருவாக்கப்படும். 

4.4.2.5 மதாழில் ஆடராக்கியம் 

❖ சதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகள் வழங்கப்படும் மற்றும் 

அவற்றின் பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

❖ சுரங்கத் சதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ் ஓடட்ுநரக்ள் 

அலனவருக்கும் தூசி முகமூடி அணிவதன் முக்கியத்துவம் 

குறித்த விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்த ஆண்டுமதாறும் 

மருத்துவப் பரிமசாதலன, பயிற்சி மற்றும் பிரசச்ாரம் ஏற்பாடு 

சசய்யப்படும். 

❖ திட்டங்களுக்காக முன்சமாழியப்பட்ட தணிப்பு 

நடவடிக்லககளின் சசயல்திறலன மதிப்பிடுவதற்காக 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுலற நடத்தப்படும். 

4.5 இணரசச்ல் சூழல் 

4.5.1 எதிர்பாரத்்த தாக்கம் 

ஒலி மாசுபாடு சுரங்கத் சதாழிலாளரக்ளுக்கு சபரும் சுகாதார 

ஆபத்லத ஏற்படுத்துகிறது. துலளயிடுதல், சவடிதத்ல், ஏற்றுதல் 

மற்றும் வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியலவ தற்மபாதுள்ள 
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திறந்தசவளி சுரங்கத் திட்டங்களில் சத்தத்தின் ஆதாரங்களாக 

உள்ளன. 

4.5.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சத்தத்லதக் குலறக்க துலளயிடும் மபாது கூரல்மயான 

துரப்பண பிடட்ுகள் பயன்படுத்தப்படும். 

❖ இரண்டாம் நிலல சவடிப்பு தவிரக்்கப்படும் மற்றும் 

பாலறகலள உலடக்க பாலற உலடக்கும் கருவி 

பயன்படுத்தப்படும். 

❖ மின்சாரம் அல்லாத துவக்க அலமப்லப (NOVEL) பயன்படுத்தி 

சாதகமான வளிமண்டல நிலல மற்றும் குலறவான மனித 

சசயல்பாடு மநரதத்ின் மபாது சவடிப்பு மமற்சகாள்ளப்படும். 

❖ ஒவ்சவாரு வாரமும் முலறயான பராமரிப்பு, எண்சணய் 

மற்றும் எண்சணய் தடவுதல் ஆகியலவ இலரசச்ல் 

உற்பத்திலயக் குலறக்கும். 

❖ அதிக அளவு சத்தத்லத உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் 

பணிபுரியும் சதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அலற 

வழங்கப்படும். 

❖ அலனத்து இயந்திரங்களிலும் லசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் 

நிறுவப்படும். 

❖ இலரசச்ல் பரவுவலதக் குலறக்க திட்டப் பகுதிலயச ்

சுற்றிலும், இழுத்துச ் சசல்லும் சாலலகளிலும் பசுலமப் பகுதி 

உருவாக்கப்படும். 

❖ கனரக இயந்திரங்கலள இயக்குபவரக்ள் மற்றும் கனரக 

இயந்திரங்களுக்கு அருகில் பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு காது 

மஃப்/காது சசருகிகள் மபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (PPE) வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் 

விழிப்புணரவ்ு இருந்தமபாதிலும் அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி 

சசய்யப்படும். 
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❖ பாதகமான இலரசச்ல் நிலல விலளவுகலளப் பற்றிய 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்த பணியாளரக்ளுக்கு வழக்கமான 

மருத்துவ பரிமசாதலன மற்றும் முலறயான பயிற்சி 

வழங்கப்படும். 

4.6 உயிரியல் சூழல் 

4.6.1 எதிர்பாரத்்த தாக்கம் 

❖ திட்டங்களின் சசயல்பாடட்ுக் கட்டத்தில் ஆலலகள் எதுவும் 

சவட்டப்படாது. 

❖ திட்டத் தளங்களில் இருந்து மிகக் குலறவான காற்று உமிழ்வுகள் 

அல்லது கழிவுகள் இருக்க மவண்டும். ஏற்றும் மபாது தூசி 

உருவாக்குவது ஒரு தற்காலிக விலளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள 

தாவரங்கலள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்லல. 

❖ இலடயக பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் சபரும்பகுதி பயிர ்

நிலங்கள், புல் திடட்ுகள் மற்றும் சிறிய புதரக்லளக் 

சகாண்டுள்ளது. எனமவ, தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் 

ஏற்படாது. 

❖ சில வீடட்ு விலங்குகள், ஊரவ்ன, முயல்கள் மற்றும் சில 

சபாதுவான பறலவகள் தவிர வனவிலங்குகள் சகாத்து மற்றும் 

அதன் உடனடி சுற்றுப்புறங்களில் தாவர உலற மற்றும் 

மமற்பரப்பு நீர ்இல்லாததால் காணப்படவில்லல. 

4.6.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

முன்சமாழியப்படட் திட்டங்கள், குத்தலகப் பகுதிக்குள், 

சாலலகள் மற்றும் பிற காலிப் பகுதிகளுக்குள் பசுலமப் பகுதியாக 

உருவாக்கி, மாசுபாட்டின் மூலத்திற்கும் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளுக்கும் 

இலடமய ஒரு தலடயாக இருக்கும். இந்த திட்டம் மரங்கலள 

சவடட்ுவதற்கு வழிவகுக்காது என்றாலும், மதாட்டங்கள் மூலம் உள்ளூர ்

பசுலமலய மமம்படுத்த உத்மதசிக்கப்படட்ுள்ளது. பசுலம பகுதி 

வளரச்ச்ியின் மபாது, 
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❖ மவகமாக வளரும் தாவரங்களுக்கு முன்னுரிலம 

அளிக்கப்படும். 

❖ உள்ளூர ்வலககளுடன் கூடிய உயரமான விதான சசடிகளுக்கு 

முன்னுரிலம அளிக்கப்படும். 

❖ வற்றாத மற்றும் பசுலமயான தாவரங்களுக்கு முன்னுரிலம 

அளிக்கப்படும். 

பசுலமப் பகுதி மமம்பாடட்ுத் திட்டம் மற்றும் முன்சமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கான பசுலமப் அரண் மமம்பாட்டிற்கான சசலவு முலறமய 

அட்டவலண 4.6 மற்றும் 4.7 இல் சகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவணை 4.6 பசுணமப் அரை் டமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆை்
டு 

நடவு செய்ய 

உத்ததசிக்கப்
பட்ட 

மரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

உயிர ்

பிணை
ப்பு % 

ெதுரமீட்ட
ரில் 

மூடப்பட 

தவை்டிய 

பகுதி 

இனத்தின் 

சபயர ்

வளரக்்கப்படு
ம் என 

எதிரப்ாரக்்கப்
படும் 

மரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

I 30 80% 260 

அொடிராக்
டா 

இை்டிகா 

அல்பிசியா 

சலசபக் 

சடதலானி
க்ஸ் 

சரஜியா 

சடக்தடா
னா 

கிராை்டி
ஸ் 

தநரியம் 

இை்டிகம், 

முதலியன 

24 

II 30 80% 260 24 

III 30 80% 260 24 

IV 30 80% 260 24 

V 30 80% 260 24 

VI 30 80% 260 24 

VII 30 80% 260 24 

VIII 30 80% 260 24 

IX 30 80% 260 24 

X 30 80% 260 24 

ஆை்
டு 

குவாரி அணுகுமுணற ொணல 

ஓரத்தில் ததாட்டம் 

(எை்களில்) 

வளரக்்கப்படு
ம் என 

எதிரப்ாரக்்கப்
படும் 

மரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

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 
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அட்டவணை 4.7 பசுணம அரை் தமம்பட்டிற்கான படச்ெட ்

வ. 

எை் 

தவணல 

விவரங்கள் 

ஒவ்சவாரு பகுதிக்கும் ஆை்டு வாரியான 

ததாட்ட விவரங்கள் 

1 

ஆம் 

ஆ
ை்
டு 

2வது 

ஆ
ை்
டு 

3வ
து 

ஆ
ை்
டுக
ள் 

4வ
து 

ஆ
ை்
டுக
ள் 

5வ
து 

ஆ
ை்
டுக
ள் 

மதிப்பி
டவும் 

சமாத்
தம் 

செலவு 

(ரூ.) 

1 பாதுகாப்பு 

வலயத்தின் கீை் 

ததாட்டம் 

(எை்களில்) 

30 30 30 30 30 

@100 ரூ 

ஒரு 

மரக்க
ன்று 

15,000.0

0 

ததாட்ட செலவு 
3000 

3000 300

0 

300

0 

300

0 

2 குவாரி 
அணுகுமுணற 

ொணல ஓரத்தில் 

ததாட்டம் 

(எை்களில்) 

22 22 22 22 22 

11,000,00 

ததாட்ட செலவு 
2200 

2200 220

0 

220

0 

220

0 

3 பராமரிப்பு (ரூ.) 

(உரம், உரம், 

பூெச்ிக்சகால்லி 

பயன்பாடு, 

காவலாளி 
தபான்றணவ) 

 ஐந்து வருட காலதத்ிற்கு ஒரு 

வருடத்திற்கு செலவு (ரூ. 10000/-). 

50,000.0

0 

 சமாத்தம் 76,000.0

0 

 

4.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

4.7.1 எதிர்பாரத்்த தாக்கம் 

இத்திட்டத்தின் மூலம் 30 தபருக்கு தவணல வாய்ப்பும், 

மணறமுகமாக 25 தபருக்கு தவணல வாய்ப்பும் கிணடக்கும். 
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4.7.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ ொத்தியமான இணரெெ்ல் பிரெெ்ணனகணளத் தவிரக்்க ஆணல 

இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரைங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு 

நணடமுணறகள் பின்பற்றப்படும். 

❖ மத்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் (CPCB) 

வழிகாடட்ுதல்களின்படி திட்டப் பகுதிகளிலும் அணதெ ்

சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் பசுணமப் பகுதி உருவாக்கப்படும். 

❖ ணமய மை்டலத்திற்குள் சுற்றுெச்ூைல் பாதிப்ணபக் குணறக்க 

சபாருத்தமான காற்று மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ணக 

வைங்கப்படும். 

❖ சதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கெ ்ெட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி ணகயுணறகள், தணலக்கவெம், பாதுகாப்பு 

காலைிகள், கை்ைாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் 

மற்றும் காதுகணளப் பாதுகாக்கும் ொதனங்கள் தபான்ற 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரைங்கள் வைங்கப்படும். 

❖ திட்டங்களிலிருந்து தநரடியாகவும் மணறமுகமாகவும் ராயல்டி, 

வரி, DMF, NMET இடி தபான்றவற்றின் மூலம் மாநில மற்றும் 

மத்திய அரசுகள் நிதி வருவாய் மூலம் பயனணடயும். 

அத்தியாயம் V 

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (மதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கனிம ணவப்பு இயற்ணகயில் குறிப்பிட்ட தளம்; எனதவ 

திட்டங்களுக்கு மாற்று இடங்கணள ததடும் தகள்வி எைவில்ணல. 

அத்தியாயம் VI 

சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் 

6.0 டநாக்கம் 

அட்டவலண 6.1 இல் காட்டப்படட்ுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கலள கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்வதற்கு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். 

கண்காணிப்பின் மநாக்கங்கள்: 
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❖ கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககளின் சசயல்திறலன சரிபாரக்்க 

அல்லது மதிப்பீடு சசய்ய; 

❖ எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்லத 

நிறுவுதல். 

அட்டவணை 6.1 பிந்ணதய சுற்றுெச்ூைல் அனுமதி கை்காைிப்பு 

அட்டவணை 

வ. 

எ
ை் 

சுற்றுெச்ூை
ல் 

பை்புகள் 

இடம் 

கை்காைிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 
அதிரச்வை் 

1 
காற்று 

தரம் 

2 இடங்கள் 

(1 ணமய 

மற்றும் 1 

இணடயாக) 

24 மைி 
தநரம் 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுணற 

பறக்கும் 

தூசி PM2.5, 

PM10, SO2 

மற்றும் NOx. 

2 
வானிணல 

ஆய்வு 

என்னுணடய 

தளத்தில் 

காற்றின் 

தர 

கை்காைி
ப்பு மற்றும் 

IMD 

இரை்டாம் 

நிணல தரவு 

சதாடங்கும் 

முன் 

மைிதந
ரம் / 

தினெரி 

சதாடரெ்ச்ி
யான 

ஆன்ணலன் 

கை்காைிப்
பு 

காற்றின் 

தவகம், 

காற்றின் 

திணெ, 

சவப்பநிணல, 

ஈரப்பதம் 

மற்றும் 

மணைப்சபா
ழிவு 

3 

நீர ்தர 

கை்காைி
ப்பு 

2 இடங்கள் 

(1SW மற்றும் 

1 GW) 

- 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுணற 

IS:10500, 1993 

மற்றும் CPCB 

விதிமுணறக
ளின் கீை் 

குறிப்பிடப்ப
ட்ட 

அளவுருக்கள் 

4 நீரியல் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளி
ல் சுமார ்1 

கிமலாமீட்ட
ர ்

சதாலலவி
ல் உள்ள 

திறந்தசவ
ளி 

கிணறுகளி

- 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுலற 

ஆழம் bgl 
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ல் நீரம்ட்டம் 

5 சத்தம் 

2 இடங்கள் 

(1லமய 

மற்றும் 1 

இலடயக) 

மணிமந
ரம் - 1 

நாள் 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுலற 

Leq, Lmax, 
Lmin, Leq Day 
& Leq Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்
ள 

குடியிருப்பி
ல் 

(அறிக்லக
யில்) 

– 

சவடிலவப்பு 

நடவடிக்லக
யின் மபாது 

உசச் துகள் 

மவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள் 

(1லமய 

மற்றும் 1 

இலடயக) 

– 

ஆறு 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுலற 

உடல் 

மற்றும் 

இரசாயன 

பண்புகள் 

8 
பசுலம 

பகுதி 

திட்டப் 

பகுதிக்குள் 
தினசரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 

 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் டமலாை்ணமத் திடட்த்திற்கான நிதி ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகலள கண்காணிப்பதற்கான சசலவு 

அட்டவலண 6.2 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவணை 6.2 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு பட்மெட் 

வ. 

எை் 
அளவுரு 

மூலதன 

மசலவு 

ஆை்டுக்கான மதாடர் 
மசலவு 

1 காற்று தரம் 

ரூ. 3,80,000/- ரூ. 76,000/- 

2 
வானிலல 

ஆய்வு 
3 நீர ்தரம் 
4 நீரியல் 

5 
மண்ணின் 

தரம் 
6 சத்தம் தரம் 
7 அதிரவ்ு ஆய்வு 

மமாத்தம் ரூ 3,80,000/- ரூ 76,000/- 

     ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் படிப்புகள் 

7.1 இடர் மதிப்பீடு 

இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகணளத் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகைாமல் தடுக்க ததணவயான நடவடிக்ணககணள எடுப்பது. இடர ்

மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுணறயானது, 31 டிெம்பர ் 2002 தததியிட்ட 2002 

இன் சுற்றறிக்ணக எை்.13 இன் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (DGMS), 

DGMS வைங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ் மதிப்பீடட்ு வழிகாடட்ுதலின் 

அடிப்பணடயில் அணமந்துள்ளது. DGMS இடர ் மதிப்பீடட்ு செயல்முணற 

தற்தபாதுள்ள மற்றும் பைிெச்ூைலில் ஏற்படக்கூடிய அபாயங்கள் 

மற்றும் உடனடி கவனம் ததணவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிணம 

அளிப்பதற்காக அந்த அபாயங்களின் அபாய அளணவ மதிப்பிடுதல். 

தமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் சபாறுப்பான வழிமுணறகள் 

அணடயாளம் காைப்படட்ு, துல்லியமான சபாறுப்புகளுடன் 

கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ணககள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. DGMS, DGMS 

ஆல் ொன்றளிக்கப்பட்ட தகுதிவாய்ந்த சுரங்க தமலாளரின் 

வழிகாடட்ுதலின் கீை் முழு குவாரி நடவடிக்ணகயும் தமற்சகாள்ளப்படும். 

7.2 டபரிடர ்டமலாை்ணமத் திட்டம் 

தபரிடர ் தமலாை்ணம திட்டத்தின் தநாக்கம் சுரங்கம் மற்றும் 

சவளிப்புற தெணவகளின் ஒருங்கிணைந்த வளங்கணளப் 

பயன்படுத்துவதாகும்: 

❖ பாதிக்கப்பட்டவரக்ணள மீடட்ு சிகிெண்ெ அளித்தல்; 

❖ மற்றவரக்ணளப் பாதுகாத்தல்; 

❖ சொத்து மற்றும் சுற்றுெச்ூைலுக்கு ஏற்படும் தெதத்ணத குணறத்தல்; 

❖ ஆரம்பத்தில் ெம்பவத்ணதக் கடட்ுப்படுத்தி இறுதியில் கடட்ுக்குள் 

சகாை்டு வரவும்; 

❖ பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாை்வு; மற்றும் 
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அவெரநிணலக்கான காரைம் மற்றும் சூை்நிணலகள் பற்றிய அடுத்த 

விொரணைக்கு சதாடரப்ுணடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரைங்கணள 

பாதுகாத்தல். 

7.3 ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

குழும பகுதியில் சுரங்கத் திட்டங்களால் சுற்றுெச்ூைலில் ஏற்படும் 

ஒடட்ுசமாத்த பாதிப்புகள் குறித்து இந்தப் பிரிவு ணகயாள்கிறது. இந்த 

ஆய்வுக்கு, அட்டவணைகள் 7.1-7.7 இல் வைங்கப்பட்ட தரவு 

பயன்படுத்தப்பட்டது. 

அட்டவணை 7.1 சாதாரை கல்லின் ஒட்டுமமாத்த உற்பத்தி சுணம 

முன்மமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவரங்கள் 

குவாரி 
கன 

மீட்டரில்(m3) 

ஆை்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

கன 

மீட்டரில்(m3) 

ஒரு 

நாணளக்கு 

கன 

மீட்டரில்(m3) 

ஒரு நாணளக்கு 

லாரி சுணமகளின் 

எை்ைிக்ணக 

P1 2,30,340 46,068 153 26 

E1 2,88,065 57,613 192 32 

மமாத்த 

மதாணக 
5,18,405 1,03,681 345 58 

அட்டவணை 7.2 குழும குவாரிகளிலிருந்து கைிக்கப்பட்ட சத்தம் 

அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிட 

அணடயாளம் 

பின்னைி 
மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

மமாத்த 

கைிக்கப்பட்ட 
dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தரநிணலகள் 
dB(A) 

P1க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

48.2 45.3 50.0 

55 
p2க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

46.3 48.5 50.6 

E1 அருகில் 

வாழ்விடம் 
45.5 45.6 45.6 

ஆதாரம்: ஆய்வக கண்காணிப்பு தரவு 

அட்டவணை 7.3 2 சுரங்கங்களில் நில அதிர்வுகள் 

இருப்பிட 
அணடயாளம் 

அதிகபட்ச கட்டைம் 
கிடலாவில் 

கன மீட்டரில்(m3) 

அருகிலுள்ள 
குடியிருப்பு 

m/ms 
இல் PPV 

P1 48 550 மீ வடகிழக்கு 0.456 

P2 74 380 மீ வடகிழக்கு 1.166 

E1 60 530 மீ வடகிழக்கு 0.579 
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அட்டவணை 7.5 2 சுரங்கங்களிலிருந்து சமூக மபாருளாதார 

நன்ணமகள் 

இருப்பிட 

அணடயாளம் 
திட்ட மசலவு CER @ 2% 

P1 Rs.72,58,000/- Rs 1,45,160 /- 

E1 Rs.53,60,000/- Rs 1,07,200 /- 

மமாத்தம் Rs. 1,26,18,000/- Rs. 2,52,360/- 

அட்டவணை 7.6 2 சுரங்கங்களில் இருந்து டவணல வாய்ப்புகள் 

குவாரிகளின் விளக்கம் டவணலவாய்ப்பு 

P1 30 

மமாத்தம் 30 

E1 18 

மமாத்தம் 48 

 

அட்டவணை 7.7   2 சுரங்கங்களிலிருந்து பசுணம அரை் 

டமம்பாட்டுப் பயன்கள் 

குறியீ
டு 

நடுவதற்கு 

முன்மமாழியப்
பட்ட 

மரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

உயிர் 
பிணழ
ப்பு % 

பரப்ப
ளவு sq. 

மீட்டர ்

இனத்தி
ன் 

மபயர ்

வளர்க்கப்படும் 

என 

எதிரப்ார்க்கப்
படும் 

மரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

P1 300 80% 2600 

மவம்பு, 

மகசுவரி
னா, 

சபாங்கமி
யா 

240 

E1 266 80% 2400 

மவம்பு, 

மகசுவரி
னா, 

சபாங்கமி
யா 

213 

மமாத்
தம் 

566 80% 5000  453 
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அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பலன்கள் 

மகாபனப்பள்ளி கிராமத்தில் முன்சமாழியப்பட்ட திட்டமானது 

ஒடட்ுசமாத்தமாக 2,30,340 m3 சாதாரண கல் மற்றும் மமல்மண் 17204 m3 

உற்பத்தி சசய்வலத மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. இது அண்லட 

பகுதிகளில் உள்ள சமூக-சபாருளாதார நடவடிக்லககலள 

மமம்படுத்துவமதாடு, கீழ்க்கண்ட பலன்கலளயும் ஏற்படுத்தும்: 

❖ மவலலவாய்ப்பு சபருகும்; 

❖ சமூக-சபாருளாதார நலன் மமம்படும்; 

❖ உடல் உள்கட்டலமப்பு மமம்படுத்தப்படும்; 

❖ சமூக உள்கட்டலமப்பு மமம்படுத்தப்படும். 

அத்தியாயம் IX 

சுற்றுசச்ூழல் டமலாை்ணம திட்டம் 

சுரங்க நிரவ்ாகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு சசல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லம திட்டத்லத திறம்பட 

சசயல்படுத்துவலத உறுதி சசய்யும் மற்றும் சுரங்க மமலாண்லம 

நிலல மூலம் சுற்றுசச்ூழல் சட்ட வழிகாடட்ுதல்களுக்கு இணங்குவலத 

உறுதி சசய்யும். கூறப்பட்ட குழு: 

❖ நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் 

திடக்கழிவு ஆகியவற்லறக் கண்காணிக்கவும்; 

❖ சவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் மசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மற்றும் 

காற்று மாதிரிகலள பகுப்பாய்வு சசய்யுங்கள்; 

❖ நிதி மதிப்பீடு, காற்று மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு கருவிகலள 

நிறுவுதல், கழிவு நீர ் சுத்திகரிப்பு நிலலயம் மபான்றலவ 

உட்பட மாசு கடட்ுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள்/சாதனங்கலள சசயல்படுத்துதல் மற்றும் 

கண்காணித்தல்; 

❖ சுற்றுசச்ூழல் சதாடரப்ான சசயல்பாடுகலள 

ஒருங்கிலணத்தல்; 

❖ சுற்றியுள்ள கிராமங்களின் சதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

மக்கள்சதாலகயின் சுகாதார புள்ளிவிவரங்கலள 

மசகரிக்கவும்; 
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❖ பசுலமப் பகுதிலய உருவாக்குதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்புத் திட்டத்தின் முன்மனற்றத்லதக் 

கண்காணித்தல்; 

❖ சட்ட விதிகள், மாநில மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம், 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன அலமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதியின் நிபந்தலனகளுக்கு இணங்குதல். 

 

                                            அத்தியாயம் X 

முடிவுணர 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் பல்மவறு அம்சங்கள் 

பரிசீலிக்கப்படட்ு அது சதாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு 

சசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிலனகலளத் தணிக்க 

சாத்தியமான அலனத்து வழிகலளயும் கருத்தில் சகாண்டு, 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திட்டம் (EMP) தயாரிக்கப்படட்ு, அதற்கான 

நிதியும் ஒதுக்கப்படட்ுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திட்டம் 

மாறும், சநகிழ்வானது மற்றும் அவ்வப்மபாது மதிப்பாய்வுக்கு 

உட்பட்டது. முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் சதாடரப்ுலடய 

திட்டத்திற்கு, சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திட்டம் வழக்கமான 

மதிப்பாய்வில் இருக்கும். திட்டத்திற்கு சபாறுப்பான மூத்த நிரவ்ாகம், 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திட்டம் பயனுள்ளதாகவும் 

சபாருத்தமானதாகவும் இருப்பலத உறுதி சசய்வதற்காக சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்லமத் திட்டம் மற்றும் அதன் சசயலாக்கத்லத மதிப்பாய்வு 

சசய்யும். எனமவ, சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திட்டத்தில் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள அலனத்து இலக்குகலளயும் நிலறமவற்ற 

சரியான நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

இந்த திட்டம் மநரம்லறயான தாக்கதல்த ஏற்படுத்தும். 


