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திடட் சுருக்கம் 
 

திட்ட உரிமமயாளர் 

 

வ.எண். பெயர் ெரெ்ெளவு 

1 திரு.K.சுந்தரராஜ் 2.11.50 பெக்டர் 

2 திரு.A.நந்தகுமார் 3.46.0 பெக்டர் 

3 M/s. ஸ்ரீ புளூ பமட்டல்ஸ் 2.69.05 பெக்டர் 

4 திரு.R.ராஜு 2.93.0 பெகட்ர் 

5 திரு.R.K.ெழனிசாமி 4.90.0 பெக்டர் 

பெல்லாதி & சிக்காரம்ொமளயம்  

சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 

 

”B1” வமக – சிறு கனிமம் – குழுமம்- வனெ்ெகுதி இல்மல 

குழும ெரெ்ெளவு = 38.01.55 பெக்டர் 

 

பெல்லாதி மற்றும் சிக்காரம்ொமளயம் கிராமம், 

மமட்டுெ்ொமளயம் வட்டம், மகாயம்புத்தூர் மாவட்டம் 

 
Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9087/SEAC/ToR-1176/2022 Dated: 14.06.2022 for P1 
Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9011/SEAC/ToR-1161/2022 Dated: 06.06.2022 for P2 
Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9044/SEAC/ToR-1163/2022 Dated: 06.06.2022 for P3 
Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9221/SEAC/ToR-1193/2022 Dated: 14.07.2022 for P4 
Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9309/SEAC/ToR-1242/2022 Dated: 30.08.2022 for P5  

 

 

 

ஆமலாசகர் 

 
 

ஜிமயா எக்ஸ்பொளமரசன் அண்டு மமனிங் பசால்யுசன்ஸ்  

ெமழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்மவத ஆசிரமம் சாமல, அழகாபுரம்,  

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாரம்  பெற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வமக ‘A’  

சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1922/SA 0139 

பதாமலமெசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வலலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

 

        

 

http://www.gemssalem.com/
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1. அறிமுகம் -  

 கட்டுமானத ்ததாழிலுக்கான முக்கியத் ததலவ சாதாரண கல். தமட்டுப்பாலளயம் தாலுகா, 

தகாயம்புத்தூர ்மாவட்டம், தபல்லாதி மற்றும் சிக்காரம்பாலளயம் கிராமத்தில் தமாத்தம் 38.01.55 

தெக்தடர ்பரப்பளலவக் தகாண்ட 10 முன்தமாழியப்பட்ட மற்றும் தற்தபாதுள்ள 7 குவாரிகலளக் 

தகாண்ட உத்ததச சாதாரண கல் குவாரிகளின் அலனத்து முன்தமாழியப்பட்ட மற்றும் 

தற்தபாதுள்ள குவாரிகளின் ஒட்டுதமாத்த சுலமகலளக் கருத்தில் தகாண்டு இந்த EIA அறிக்லக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, குழுமப் பகுதியானது தமிழ்நாடு மாநிலம், MoEF & CC அறிவிப்பு S.O 2269(இ), 

ஜூலல 1, 2016 தததி இன் படி கணக்கிடப்பட்டது. 

 

இந்த EIA அறிக்லக ToR தபறப்பட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமாக தயாரிக்கப்படுகிறது 

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 
 

• Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9087/SEAC/ToR-1176/2022 Dated: 14.06.2022 for P1 

• Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9011/SEAC/ToR-1161/2022 Dated: 06.06.2022 for P2 

• Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9044/SEAC/ToR-1163/2022 Dated: 06.06.2022 for P3 

• Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9221/SEAC/ToR-1193/2022 Dated: 14.07.2022 for P4 

• Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9309/SEAC/ToR-1242/2022 Dated: 30.08.2022 for P5 

 

 அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்வு டிசம்பர ் 2020 – பிப்ரவரி 2021 காலகட்டத்தில் 

தமற்தகாள்ளப்பட்டது மற்றும் இந்த திட்டங்களினால் ஏற்படும் ஒட்டுதமாத்த பாதிப்புகலள 

கருத்தில் தகாண்டு இந்த EIA மற்றும் EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, ஒட்டுதமாத்த 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு தமற்தகாள்ளப்படுகிறது, அலதத் ததாடரந்்து ஒரு தயாரிப்பு 

அந்த தாக்க விலளவுகலள குலறக்க தனித்தனியாக விரிவான சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்லம திட்டம் 

(EMP) 

 

SEIAA, - தமிழ்நாடு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்கான பொது விசாரமணமய 

மமற்பகாள்வதற்காக வழங்கெ்ெட்ட ToR இன் அடிெ்ெமடயில் தயாரிக்கெ்ெட்ட EIA அறிக்மக 

வமரவு 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

 

குத்தறக -  1 

குத்தமகதாரர் பெயர் திரு. K. சுந்தரராஜ் சாதாரண கல் மற்றும் சரலள குவாரி 

புல எண் 393/1A(P) 

ெரெ்ெளவு 2.11.5 தெக்தடர ்

வமக பட்டா நிலம் 

முகவரி 
தபல்லாதி கிராமம், தமட்டுப்பாலளயம் தாலுக்கா, தகாலவ 

மாவட்டம் 

குத்தறக -  2 

குத்தமகதாரர் பெயர் திரு. A.நந்தகுமார ்சாதாரண கல் மற்றும் சரலள குவாரி 

புல எண் 78/1(P), 419 & 420 

ெரெ்ெளவு 3.46.0 தெக்தடர ்

வமக பட்டா நிலம் 
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முகவரி 
சிக்காரம்பாலளயம் கிராமம், தமட்டுப்பாலளயம் தாலுக்கா, 

தகாலவ மாவட்டம் 

குத்தறக -  3 

குத்தமகதாரர் பெயர் Tvl. ஸ்ரீ ப்ளூ தமட்டல்ஸ், சாதாரண கல் மற்றும் சரலள குவாரி 

புல எண் 343 & 344/1 

ெரெ்ெளவு 2.69.05 தெக்தடர ்

வமக பட்டா நிலம் 

முகவரி 
தபல்லாதி கிராமம், தமட்டுப்பாலளயம் தாலுக்கா, தகாலவ 

மாவட்டம் 
 

 

குத்தறக -  4 

குத்தமகதாரர் பெயர் திரு. R.ராஜு சாதாரண கல் மற்றும் சரலள குவாரி 

புல எண் 391 

ெரெ்ெளவு 2.93.0 தெக்தடர ்

வமக பட்டா நிலம் 

முகவரி 
தபல்லாதி கிராமம், தமட்டுப்பாலளயம் தாலுக்கா, தகாலவ 

மாவட்டம் 

குத்தறக -  5 

குத்தமகதாரர் பெயர் திரு. R.K.பழனிசாமி சாதாரண கல் மற்றும் சரலள குவாரி 

புல எண் 340 (P) and 341/3 (P) 

ெரெ்ெளவு 4.90.0 தெக்தடர ்

வமக பட்டா நிலம் 

முகவரி 
தபல்லாதி கிராமம், தமட்டுப்பாலளயம் தாலுக்கா, தகாலவ 

மாவட்டம் 
 

 

 

 

 

1.2 500 M சுற்றளவிற்குள் குவாரி விவரங்கள் 

 

வ.எ

ண் 

குத்தமகதாரரின் பெயர் புல எண் ெரெ்ெளவு நிமல 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கங்கள் 

P1 

திரு. K. சுந்தரராஜ், 

த/தப.கருப்பண்ண 

கவுண்டர,் 

தசாமயனூர,் 

சின்னத்தடாகம், 

தகாலவ மாவட்டம். 

393/1A (P) 
2.11.5 
தெக்தடர ்

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.9087/SEAC/ToR

-1176/2022 Dated: 

14.06.2022  

P2 

திரு.A.நந்தகுமார ்

S/o.ஆறுக்குட்டி கவுண்டர ்

எண்.79டி, அவிநாசி சாலல, 

அன்னூர,் தகாயம்புத்தூர ்

78/1(P), 

419&420 
3.46.0 
தெக்தடர ்

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.9011/SEAC/ToR

-1161/2022 Dated: 

06.06.2022  

P3 

ஸ்ரீ ப்ளூ தமட்டல், 

ஆதரவாளர.் 

எஸ்.ஞானதசகரன், 

எண்.2/241, 

கண்ணரப்ாலளயம், 

காரமலட, 

தமட்டுப்பாலளயம் 

தாலுக்கா, தகாலவ 

மாவட்டம் - 641 104. 

343 & 344/1 
2.69.05 
தெக்தடர ்

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.9044/SEAC/ToR

-1163/2022 Dated: 

06.06.2022 

P4 

திரு.R. ராஜு 

த/தப. ரங்கசாமி நாயுடு, 

எண்.108 தீபாலாயா, 

வள்ளுவர ்ததரு, 

391 
2.93.0 
தெக்தடர ்

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.9221/SEAC/ToR

-1193/2022 Dated: 

14.07.2022 
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சிவானந்தா காலனி, 

தகாயம்புத்தூர-்641012 

P5 

திரு. R.K. பழனிசாமி 

S\o. டி. கரிவரத கவுண்டர,் 

எண்.4/51, ராமம்பாலளயம், 

ஜலடயம்பாலளயம் அஞ்சல், 

தமட்டுப்பாலளயம், தகாலவ 

மாவட்டம். தமிழ்நாடு 

மாநிலம் - 641 302. 

340 (P) and 

341/3 (P) 

4.90.0 
தெக்தடர ்

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.9309/SEAC/ToR

-1242/2022 Dated: 

30.08.2022 

பமாத்தம் 16.09.55 பெக்மடர் 

அருகிலுள்ள முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரிகள் 

குறியீடு குத்தமகதாரரின் 

பெயர் 

புல எண் மற்றும் 

கிராமம் 

ெரெ்ெளவு நிமல 

P6 

S.பழனிசாமி 

 

435/2B2, 435/2C, 435/2D, 

435/2B1 & 435/2E 

சிக்காரம்பாலளயம் 

1.55.0 பொது மக்கள் 

கருத்து மகட்பு 

கூட்டம் 

நடத்தெ்ெட்டது 

P7 

M/s. பழனிதவல் ஸ்ரீ 

ப்ளூ தமட்டல்ஸ் 

428/1A, 60/1B & 61 

சிக்காரம்பாலளயம் 
1.75.5 

பொது மக்கள் 

கருத்து மகட்பு 

கூட்டம் 

நடத்தெ்ெட்டது 

P8 

திருமதி 

முத்தம்மாள் 

77/2E (P), 77/2F (P), 79/1A (P) 1.82.0 

26.07.2022 அன்று 

பொது மக்கள் 

கருத்து மகட்பு 

கூட்டம் 

நடத்தெ்ெட்டது 

P9 

C.N. மணி 75 சிக்காரம்பாலளயம் 

2.47.5 

26.07.2022 அன்று 

பொது மக்கள் 

கருத்து மகட்பு 

கூட்டம் 

நடத்தெ்ெட்டது 

P10 

M/s. ஸ்ரீ ப்ளூ 

தமட்டல் 

77/1B, 421/2B (P) 

சிக்காரம்பாலளயம் 

3.11.0 

26.07.2022 அன்று 

பொது மக்கள் 

கருத்து மகட்பு 

கூட்டம் 

நடத்தெ்ெட்டது 

பமாத்தெ் ெரெ்ெளவு 10.71.0  

நடெ்பில் உள்ள சுரங்கம் 

குறியீடு குத்தமகதாரரின் 

பெயர் 

புல எண் மற்றும் 

கிராமம் 

ெரெ்ெளவு குத்தமக காலம் 

E1 திருமதி. பாக்கியவதி 
சிக்காரம்பாலளயம் 

482/2429/1,429/2 
1.81.5  17.10.2017 to 16.10.2022 

E2 
திரு.எஸ்.ஞானதசகர

ன் 

சிக்காரம்பாலளயம் 

77/2D (P)  
1.01.2 01.10.2018 to 30.09.2023 

E3 
தடக்தனாதமக்ஸ் 

பில்டிங் 

தசால்யுசன்ஸ் 

தபல்லாதி 345/3 1.48.8 26.10.2018 to 25.10.2023 

E4 திருமதி. ஆர.்பூரணி 
சிக்காரம்பாலளயம் 

80/1 
1.27.0 22.12.2018 to 21.12.2023 

E5 
திருமதி. 

டி.காதவரியம்மாள் 

சிக்காரம்பாலளயம் 

77/2B 
0.99.0 24.12.2018 to 23.12.2023 

E6 ஆர.்தக. தசல்வகுமார ்
சிக்காரம்பாலளயம் 

69 (Part) 
2.19.0 17.10.2017 to 16.10.2022 

E7 ஆர.்கதணசன் 
சிக்காரம்பாலளயம் 

460/2 & 462/1(P) 
1.51.5 - 
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பமாத்தம் 10.28.0 பெக்மடர் 

காலாவதியான குவாரிகள் 

குறியீடு குத்தமகதாரரின் 

பெயர் 

புல எண் மற்றும் 

கிராமம் 

ெரெ்ெள

வு 

குத்தமக காலம் 

EX-1 டி.ராமஜந்திரன் தபல்லாதி,  331/3 0.93.0 17.09.2016 to 16.09.2021 

பமாத்த குழுமெ் ெரெ்ெளவு 38.01.55 பெக்மடர் 

 

 

 

1.2 உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

விவரங்கள் உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்திட்டம்- 1 

சுரங்கத்தின் பெயர் திரு.K.சுந்தரராஜ் சாதாரண கல் சுரங்க திட்டம் 

ெரெ்ெளவு 2.11.5 தெக்தடர ்

திட்ட வமரெ்ெட தாள் எண் 58-A/15 

அட்சமரமக 11015’04.60” N to 11015’10.07” N 

தீரக்்கமரமக 76059’22.63” E to 76059’28.51” E 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட காலம் 
5 ஆண்டுகள் 

சுரங்கத்தின் 

முன்பமாழியெ்ெட்ட ஆழம் 

தலர மட்டத்திற்கு கீதழ 34 மீ 

(2மீ கிராவல்+2மீ பாலறசச்ிலதவு 

 அலமப்பு+30மீ சாதாரண கல்) 

 

புவியியல் வளங்கள் 

8,45,880மீ3 சாதாரண கற்கள் 

42,294மீ3 கிராவல் 

42,294மீ3 பாலறசச்ிலதவு அலமப்பு 

 

கனிம இருெ்புக்கள் 

2,92,600 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

32,600 மீ3 கிராவல் 

29,648 மீ3 பாலறசச்ிலதவு அலமப்பு 

பவட்டி எடுக்கெ்ெடும் 

இருெ்புகள் 

2,65,550 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

32,600 மீ3 கிராவல் 

29,648 மீ3 பாலறசச்ிலதவு அலமப்பு 

பதாழிலாளர் 35 நபரக்ள் 

திட்டத்தின் பசலவு ரூ. 56,71,000/- 

 

விவரங்கள் உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்திட்டம்- 2 

சுரங்கத்தின் பெயர் திரு. A.நந்தகுமார ்சாதாரண கல் சுரங்க திட்டம் 

ெரெ்ெளவு 3.46.0 தெக்தடர ்

திட்ட வமரெ்ெட தாள் எண் 58-A/16 

அட்சமரமக 11014’42.00” N to 11014’47.83” N   

தீரக்்கமரமக 76058’41.37” E to 76058’49.95” E 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட காலம் 
5 ஆண்டுகள் 
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அதிகெட்ச உயரம் 350 மீட்டர ்கடல் மட்டத்திற்கு தமல் 

சுரங்கத்தின் 

முன்பமாழியெ்ெட்ட ஆழம் 

தலர மட்டத்திற்கு கீதழ 47 மீ 

(2மீ கிராவல் +45மீ சாதாரண கல்) 

 

புவியியல் வளங்கள் 

13,49,900 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

39,684 மீ3 கிராவல் 

 

கனிம இருெ்புக்கள் 

3,86,746 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

28,470 மீ3 கிராவல் 

பதாழிலாளர் 38 நபரக்ள் 

திட்டத்தின் பசலவு ரூ. 79,45,000/- 

 

 

 

விவரங்கள் உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்திட்டம்- 3 

சுரங்கத்தின் பெயர் 
Tvl. ஸ்ரீ புளூ தமட்டல்ஸ் சாதாரண கல் சுரங்க 

திட்டம் 

ெரெ்ெளவு 2.69.5 தெக்தடர ்

திட்ட வமரெ்ெட தாள் எண் 58-A/15 

அட்சமரமக 11015’01.36”N to 11015’07.48”N 

தீரக்்கமரமக 76059’05.05”E to 76059’11.68”E 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட காலம் 
5 ஆண்டுகள் 

அதிகெட்ச உயரம் 352 மீட்டர ்கடல் மட்டத்திற்கு தமல் 

சுரங்கத்தின் 

முன்பமாழியெ்ெட்ட ஆழம் 

தலர மட்டத்திற்கு கீதழ 47 மீ 

(2மீ கிராவல் +45மீ சாதாரண கல்) 

 

புவியியல் வளங்கள் 

12,09,600  மீ3 சாதாரண கற்கள் 

53,760 மீ3 கிராவல் 

 

கனிம இருெ்புக்கள் 

4,83,960 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

42,900 மீ3 கிராவல் 

பதாழிலாளர் 41 நபரக்ள் 

திட்டத்தின் பசலவு ரூ. 79,58,000/- 

 

 

 

 

விவரங்கள் உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்திட்டம்- 4 

சுரங்கத்தின் பெயர் திரு.R.ராஜு சாதாரண கல் சுரங்க திட்டம் 

ெரெ்ெளவு 2.93.0 தெக்தடர ்

திட்ட வமரெ்ெட தாள் எண் 58-A/15 

அட்சமரமக 11°15'04.79"N to 11°15'10.11"N 

தீரக்்கமரமக 76°59'16.16"E to 76°59'22.73"E 
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உத்மதசிக்கெ்ெட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட காலம் 
5 ஆண்டுகள் 

அதிகெட்ச உயரம் 348 மீட்டர ்கடல் மட்டத்திற்கு தமல் 

சுரங்கத்தின் 

முன்பமாழியெ்ெட்ட ஆழம் 

தலர மட்டத்திற்கு கீதழ 39 மீ 

(2மீ கிராவல் + 2 மீ  தவதரட்ு கிராவல் + 35மீ 

சாதாரண கல்) 

 

புவியியல் வளங்கள் 

6,01,908 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

378 மீ3 கிராவல் 

378 மீ3 தவதரட்ு கிராவல் 

 

கனிம இருெ்புக்கள் 

1,48,565 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

378 மீ3 கிராவல் 

378 மீ3 தவதரட்ு கிராவல் 

பவட்டி எடுக்கெ்ெடும் 

இருெ்புகள் 

1,21,590 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

 

பதாழிலாளர் 20 நபரக்ள் 

திட்டத்தின் பசலவு ரூ. 41,11,000/- 

 

 

விவரங்கள் உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்திட்டம்- 5 

சுரங்கத்தின் பெயர் திரு.R.K.பழனிசாமி  சாதாரண கல் சுரங்க திட்டம் 

ெரெ்ெளவு 4.90.0 தெக்தடர ்

திட்ட வமரெ்ெட தாள் எண் 58-A/15 

அட்சமரமக 11°15'04.00"N to 11°15'10.68"N 

தீரக்்கமரமக 76°58'58.06"E to 76°59'07.10"E 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட காலம் 
5 ஆண்டுகள் 

அதிகெட்ச உயரம் 352 மீட்டர ்கடல் மட்டத்திற்கு தமல் 

சுரங்கத்தின் 

முன்பமாழியெ்ெட்ட ஆழம் 

தலர மட்டத்திற்கு கீதழ 37 மீ 

(2மீ கிராவல் + 35மீ சாதாரண கல்) 

 

புவியியல் வளங்கள் 

11,32,713 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

40,136  மீ3 கிராவல் 

 

கனிம இருெ்புக்கள் 

3,42,504 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

22,512 மீ3 கிராவல் 

 

பவட்டி எடுக்கெ்ெடும் 

இருெ்புகள் 

2,63,254 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

22,512 மீ3 கிராவல் 

 

பதாழிலாளர் 33 நபரக்ள் 

திட்டத்தின் பசலவு ரூ. 79,96,000/- 
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1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம்  - 1 

• விண்ணப்பதாரர ் சாதாரண கல் சுரங்க குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்தார,் தததி: 

27.12.2021 

• துல்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர,் தகாயம்புத்தூர,் மூலம் 

வழங்கப்பட்ட Rc.No.1408/Mines/2021, Dated: 24.02.2022   

• சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் 

துலற, தகாயம்புத்தூர ் மாவட்டம், மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc. No1408/Mines/2021, 

Dated:01.03.2022 

• சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்லலன் 

உத்ததசம் எண் SIA/TN/MIN/63144/2021 மற்றும் ToR கடிதம் எண். SEIAA- 

SIA/TN/MIN/73517/2022, தததி 12.03.2022 SEAC ஆல் வழங்கப்பட்டது.   

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம்  - 2 

• விண்ணப்பதாரர ் சாதாரண கல் சுரங்க குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்தார,் தததி: 

06.08.2021 

• துல்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர,் தகாயம்புத்தூர,் மூலம் 

வழங்கப்பட்ட Rc.No. 939/Mines/2021, Dated: 02.12.2021.  

• சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் 

துலற, தகாயம்புத்தூர ்மாவட்டம், மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No.939/Mines/2021, Dated: 

31.12.2021. 

• சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்லலன் 

உத்ததசம் எண் SIA/TN/MIN/ 72349/2022. dated: 17.02.2022 SEAC ஆல் வழங்கப்பட்டது.   

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம்  - 3 

• விண்ணப்பதாரர ் சாதாரண கல் சுரங்க குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்தார,் தததி: 

06.08.2021 

• துல்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர,் தகாயம்புத்தூர,் மூலம் 

வழங்கப்பட்ட Rc.No. 938/Mines/2021, Dated: 01.12.2021.  

• சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் 

துலற, தகாயம்புத்தூர ்மாவட்டம், மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No.938/Mines/2021, Dated: 

28.12.2021. 

• சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்லலன் 

உத்ததசம் எண் SIA/TN/MIN/72625/2022 Date: 25.02.2022 SEAC ஆல் வழங்கப்பட்டது.   

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம்  - 4 

• விண்ணப்பதாரர ் சாதாரண கல் சுரங்க குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்தார,் தததி: 

13.05.2019 

• துல்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர,் தகாயம்புத்தூர,் மூலம் 

வழங்கப்பட்ட Rc.No. 337/Mines/2019, Dated: 09.09.2020 
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• சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ்

துலற, தகாயம்புத்தூர ்மாவட்டம், மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No337/Mines/2019, Dated: 

10.03.2021  

• சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்லலன் 

உத்ததசம் எண் SIA/TN/MIN/76152/2022 Date: 27.04.2022 SEAC ஆல் வழங்கப்பட்டது.   

 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம்  - 5 

• விண்ணப்பதாரர ் சாதாரண கல் சுரங்க குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்தார,் தததி: 

24.06.2021 

• துல்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர,் தகாயம்புத்தூர,் மூலம் 

வழங்கப்பட்ட Rc.No. 815/Mines/2021, Dated: 20.09.2021 

• சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ்

துலற, தகாயம்புத்தூர ் மாவட்டம், மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc. 815/Mines/2021, Dated: 

15.12.2021  

• சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்லலன் 

உத்ததசம் எண் SIA/TN/MIN/77789/2022 Date: 04.06.2022 SEAC ஆல் வழங்கப்பட்டது.   

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதல் பகுதி 

ததலவயில்லல. முன்தமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் இருந்து கழிவுநீர ் உற்பத்தி/தவளிதயற்றம் 

இல்லல. குழுமத்தில் முன்தமாழியப்பட்ட அலனத்து குவாரிகளுக்கும் சுரங்க முலற தபாதுவானது. 

இரண்டாம் நிலல தவடித்தலலத் தவிரக்்க ஜாக்ொம்மர ்துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் மூலம் 

ததாற்ற பாலறயிலிருந்து கணிசமான அளவு பாலறகலள பிரித்து, திறந்ததவளி 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலறயில் ததாண்டுவதற்கு முன்தமாழியப்பட்டது. 

2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபோக்குவரத்து இறைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள கிராமம் சிக்காரம்பாலளயம் - 1.0 கிமீ ததன்தமற்கு 

அருகிலுள்ள நகரம் காரமலட – 4.0 கிமீ – ததன்தமற்கு 

அருகிலுள்ள சாலல வழி 

NH- 181: தகாயம்புத்தூர ் - ஊட்டி ததன்தமற்கு பகுதியில் 

சுமார ்4 கிமீ ததாலலவில் அலமந்துள்ளது 

SH-168: காரமலட - கரியாம்பாலளயம் ததற்குப் பக்கத்தில் 

சுமார ்2 கிமீ ததாலலவில் அலமந்துள்ளது 

புலகவண்டி நிலலயம் காரமலட ரயில் நிலலயம் - 4.0 கிமீ - ததன்தமற்கு 

அருகிலுள்ள விமான நிலலயம் தகாயம்புத்தூர ்–26.0 கிமீ – ததன்தமற்கு 
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2.3 பசயல்ொட்டு விவரங்கள் 

விளக்கம் P1 P2 P3 

புவியியல் வளங்கள் சாதாரண கற்கள்  8,45,880 13,49,900 12,09,600 

புவியியல் வளங்கள் பாலறசச்ிலதவு அலமப்பு  42,294 -  

புவியியல் வளங்கள் கிராவல் 42,294 39,684 53,760 

கனிம இருப்புக்கள் சாதாரண கற்கள் 2,65,550 3,86,746 4,83,960 

கனிம இருப்புக்கள் பாலறசச்ிலதவு அலமப்பு  29,648 -  

கனிம இருப்புக்கள் கிராவல் 32,660 28,470 42,900 

தின உற்பத்தி சாதாரண கற்கள் 33 134 330 

தின உற்பத்தி பாலறசச்ிலதவு அலமப்பு  - - - 

தின உற்பத்தி கிராவல் - - 143 

தின லாரி தலாடுகளின் எண்ணிக்லக சாதாரண கற்கள் 5 22 55 

தின லாரி தலாடுகளின் எண்ணிக்லக பாலறசச்ிலதவு 

அலமப்பு 

- - - 

தின லாரி தலாடுகளின் எண்ணிக்லக கிராவல் - - 24 

உத்ததசிக்கபட்ட ஆழம் 44மீ 47 மீ 47 மீ 

விளக்கம் P4 P5 

புவியியல் வளங்கள் சாதாரண கற்கள்  6,01,908 11,32,713 

புவியியல் வளங்கள் பாலறசச்ிலதவு அலமப்பு  378 - 

புவியியல் வளங்கள் கிராவல் 378 40,136 

கனிம இருப்புக்கள் சாதாரண கற்கள் 1,21,590 2,63,254 

கனிம இருப்புக்கள் பாலறசச்ிலதவு அலமப்பு  - - 

கனிம இருப்புக்கள் கிராவல் - 22,512 

தின உற்பத்தி சாதாரண கற்கள் 100 228 

தின உற்பத்தி பாலறசச்ிலதவு அலமப்பு  - - 

தின உற்பத்தி கிராவல் - 25 

தின லாரி தலாடுகளின் எண்ணிக்லக சாதாரண கற்கள் 16 38 

தின லாரி தலாடுகளின் எண்ணிக்லக பாலறசச்ிலதவு 

அலமப்பு 

- - 

தின லாரி தலாடுகளின் எண்ணிக்லக கிராவல் - 4 

உத்ததசிக்கபட்ட ஆழம் 39மீ 37 மீ 
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ெடம் 1: திட்டதளத்தின் பசயற்மகக்மகாள் புமகெ்ெடம் – P1 
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ெடம் 2: திட்டதளத்தின் பசயரக்்மகமகாள் புமகெ்ெடம் – P2 
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ெடம் 3: திட்டதளத்தின் பசயரக்்மகமகாள் புமகெ்ெடம் – P3 
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ெடம் 4: திட்டதளத்தின் பசயரக்்மகமகாள் புமகெ்ெடம் – P4 
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ெடம் 5: திட்டதளத்தின் பசயரக்்மகமகாள் புமகெ்ெடம் – P5 
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ெடம் - 6: நிலெ்ெரெ்பு வமரெடம் (10 கிமீ சுற்றளவு) 
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ெடம் - 7: திட்டதளத்தின் குழும வமரெ்ெடம் 
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2.5 சுரங்கம் பசய்யல்ெடும் முமற 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க முலற அலனத்து முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் 

தபாதுவானது - சுரங்க முலறயானது திறந்ததவளி முலற இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

5.0 மீட்டர ்உயர தபஞ்ச ்உயரத்திற்கு குலறயாமல் உருவாக்குவதன் மூலம் முன்தமாழியப்படுகிறது. 

சாதாரண கல் என்பது ஒரு பாத்ததாலித் உருவாக்கம் ஆகும் மற்றும் முதலில் உருவான பாலற நிலற 

கணிசமான அளவு பாலறகலள பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ொமர ் துலளயிடுதல் மற்றும் ஸ்லரி 

தவடிதபாருட்கள் தவடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிதரக்கரஸ்் அலகுடன் 

இலணக்கப்பட்ட லெட்ராலிக் எக்ஸ்கதவட்டர ் இரண்டாம் நிலல தவடிப்லபத் 

தவிரப்்பதற்காக ததலவயான துண்டு துண்டான அளவுகளுக்கு தபரிய கற்பாலறகலள 

உலடப்பதற்காகவும், வாளி அலகுடன் இலணக்கப்பட்ட லெட்ராலிக் எக்ஸ்கதவட்டர ்

சாதாரணக் கல்லல டிப்பரக்ளில் ஏற்றுவதற்காகவும், பிட்தெட்டிலிருந்து கல் தகாண்டு 

தசல்லப்படும்.  

2.6 முன்பமாழியெ்ெட்ட இயந்திரத் துமற 

    வ.எண் விவரங்கள் அளவு திறன் உந்து சக்தி P1 P2 P3 

எண்கள் 

1. ஜாக் ெம்தமர ்

(30-35மீமீ விட்டம் 

துலள) 

1.2மீ -2.0மீ அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

7 10 10 

2. கம்பிரசர ் 400 psi டீசல் இயக்கி 2 3 3 

3. பக்தகட்  

உடன்      எக்ஸ்கதவட்டர ்

300 டீசல் இயக்கி 2 2 2 

4. டிப்பரஸ்் / 

டம்பரஸ்் 

20 டன்கள் டீசல் இயக்கி 4 4 5 

 

    வ.எண் விவரங்கள் அளவு திறன் உந்து சக்தி P4 P5 

1. ஜாக் ெம்தமர ்

(30-35மீமீ விட்டம் 

துலள) 

1.2மீ -2.0மீ அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

4 8 

2. கம்பிரசர ் 400 psi டீசல் இயக்கி 1 2 

3. பக்தகட்  

உடன்      எக்ஸ்கதவட்டர ்

300 டீசல் இயக்கி 1 2 

4. டிப்பரஸ்் / 

டம்பரஸ்் 

20 டன்கள் டீசல் இயக்கி 2 4 

 

2.7 இணக்கமான சுரங்கத் திடட்ம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம்  

 

• சுரங்க கால முடிவில், ததாண்டப்பட்ட சுரங்க குழி / தவற்றிடம் மலழ நீலரச ்

தசகரிப்பதற்கான தசயற்லக நீரத்்ததக்கமாக தசயல்படும் மற்றும் வறட்சி 

காலத்தில் ததலவ அல்லது தநருக்கடிகலளச ்சமாளிக்க உதவுகிறது. 

• சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தலடயுடன் கூடிய பசுலம அரண் மற்றும் 

தமல் தபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக நீர ் ததக்கமானது சுற்றுசச்ூழல் அலமப்லப 

தமம்படுத்தும் 



19 
 

• சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு ததாந்தரவு தசய்யப்பட்ட இடதல்த அதன் இயல்பான 

நிலலக்குத ் திரும்பச ் தசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் பாதகமான 

விலளவுகலள அல்லது மனித ஆதராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான 

அசச்ுறுத்தல்கலளத ் தடுக்கும் அல்லது குலறக்கும் பிற உற்பத்திப் 

பயன்பாடுகளுக்குத் தயாராகும் தசயல்முலறயாகும். 

• மறுசீரலமக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உடல் 

ரீதியாக பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி ததாழில்நுட்ப ரீதியாக நிலலயானது, புவி-

தவதியியல் ரீதியாக மாசுபடாதது/ மாசுபடாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்லதய 

நில பயன்பாட்டிற்கு தக்கலவக்கும் திறன் தகாண்டது. 

2.8 இறுதி குழி ெரிமாணம் 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P1 

குழி நீளம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 144 117 44 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P2 

குழி நீளம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 180 205 47 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P3 

குழி நீளம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 150 143 47 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P4 

குழி நீளம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 166 147 44 m bgl 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P5 

குழி நீளம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 207 186 42 m bgl 

 

3. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு ெண்புக்கூறுகள்-   

தரவுகளை சேகரித்தல் சுற்றுேச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக அளமகிறது, 

இது பல்சேறு சுற்றுேச்ூழல் பண்புகைில் கணிக்கப்பட்ட தாக்கங்களை மதிப்பீடு சேய்ய உதவுகிறது 

மற்றும் சுற்றுேச்ூழல் சமலாண்ளம திட்டத்ளத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, சுற்றுேச்ூழல் தரம் 

மற்றும் எதிரக்ால விரிோக்கங்கைின் ச ாக்கத்ளத சமம்படுத்துேதற்கான  டேடிக்ளககளை 

சகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற்றுேச்ூழல்  ிளலயான ேைரே்ச்ி. 

 ிலவும் சுற்றுேச்ூழல் அளமப்புகைின் தரத்ளத தீரம்ானிக்க காற்று,  ீர ் (சமற்பரப்பு மற்றும் 

 ிலத்தடி  ீர)்,  ிலம் மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் ேமூக-சபாருைாதார  ிளல உை்ைிட்ட பல்சேறு 

சுற்றுேச்ூழல் அைவுருக்களுக்கு அடிப்பளட தரவு உருோக்கப்பட்டது. டிசம்பர ் 2021 முதல் பிப்ரவரி 

2022 பருேத்தில் அடிப்பளட தர ஆய்வு  டத்தப்பட்டது. 
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3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு அளவுகள் 

அட்டவலண எண் 3.1 குழியின் இறுதி அளவுகள் 

Sl.No.  ெண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்பவண் 

1  சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  9 இடங்களில் மூன்று மாதங்களுக்கு 

வாரத்திற்கு இரண்டு முலற 

ததாடரச்ச்ியான 24 மணிதநர மாதிரிகள்  

2 வானிலல ஆய்வு காற்றின் தவகம் 

மற்றும் திலச, 

தவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மலழ 

ததாடரச்ச்ியாக மூன்று மாதங்களுக்கு 

ஒரு மணி தநரத்திற்கு ஒருமுலற 

வானிலல அளவுகலள தசகரித்தல் 

3 நீரின் தரம் இயற்பியல், 

இரசாயன மற்றும் 

பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கண்கானிப்பு காலத்தில் ஒரு முலற 2 

நிலத்தடி நீர ் மற்றும் 4 தமற்பரப்பு நீர ்

இடங்களில் கிராப் மாதிரிகள் 

தசகரிக்கப்பட்டன 

4 சூழலியல் நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

வலரயறுக்கப்பட்ட முதன்லம 

கணக்தகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிலல தரவு 

5  ஒலி மட்டங்கள் DB (A) இல் சத்தம் 

நிலலகள் 

7 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் தபாது 24 மணி 

தநரத்திற்கு ஒரு முலற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6  மண் பண்புகள் இயற்பியல் மற்றும் 

தவதியியல் 

அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 5 இடங்களில்  

7  நில பயன்பாடு பல்தவறு 

வலககளுக்கான 

நில பயன்பாடு 

சரத்வ ஆஃப் இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு 

தாள் மற்றும் தசயற்லகக்தகாள் 

படங்கள் மற்றும் முதன்லம 

கணக்தகடுப்பு ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில் 

8  சமூக-

தபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-தபாருளாதார 

மற்றும் 

மக்கள்ததாலக 

பண்புகள், 

ததாழிலாளர ்

பண்புகள் 

2011 கணக்தகடுப்பு தபான்ற முதன்லம 

கணக்தகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிலல ஆதாரங்களின் அடிப்பலடயில். 

9  நிலத்தடிநீர ் பகுதியின் வடிகால் 

அலமப்பு, 

நீதராலடகளின் 

தன்லம, நீரந்ிலல 

பண்புகள், ரீசாரஜ்் 

மற்றும் 

தவளிதயற்றும் 

பகுதிகள் 

முதன்லம மற்றும் இரண்டாம் நிலல 

ஆதாரங்களில் இருந்து தசகரிக்கப்பட்ட 

தரவு மற்றும் தயாரிக்கப்பட்ட நீர-்

புவியியல் ஆய்வு அறிக்லக 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 

10  இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் தபரிடர ்

தமலாண்லம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் 

தவடிப்புகள் மற்றும் 

நசச்ுப் தபாருட்களின் 

தவளியீடு 

ஆகியவற்றால் 

தபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகலள 

சுரங்கத்துடன் ததாடரப்ுலடய 

அபாயத்திற்காக தசய்யப்பட்ட இடர ்

பகுப்பாய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பலடயில். 
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அலடயாளம் 

காணவும் 
 

3.2 நில சுை்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில்  ில பயன்பாட்டு முளற திட்ட தைம் சுற்றைவில் இரு ்து 10 கிசலாமீட்டருக்குை் 

புேன் (இஸ்சரா) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின்  ில பயன்பாட்டு முளற ேறண்ட தரிசு 

 ிலம், உரிளமயாைர ்பட்டா  ிலம், எ ்த ேன  ிலமும் ேம்ப ்தப்படவில்ளல. 

வ.எண் வமகெ்ொடு - 1 ெரெ்ெளவு பெக்மடர் % இல் ெரெ்ெளவு 

1 நில கட்டலமத்தல் 1308.83 3.48 

2 இலலயுதிர ்காடு 1226.9 3.26 

3 பசுலமயான காடு 277.979 0.74 

4 புதர ்நிலம் 2238.48 5.96 

5 புதர ்காடு 392.19 1.04 

6 சுரங்கப் பகுதி 336.875 0.89 

7 பயிர ்நிலம் 13905.3 37 

8 தரிசு நிலம் 13099.1 34.8 

9 விவசாய நிலம் 2887.21 7.68 

10 பில்ட் அப்-கிராமப்புறம் 1407.69 3.74 

11 நீரந்ிலலகள் 178.5 0.47 

12 ஆறு 287.005 0.76 

பமாத்தம் 37546.1 100.00 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள தமாத்த சுரங்கப் பகுதி 336.87.5 தெக்தடர ் அதாவது 0.89%. 31.64.5 

தெக்தடர ் பரப்பளவானது, ஆய்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள தமாத்த சுரங்கப் பரப்பில் 9.39% 

பங்களிக்கிறது. சுரங்க நடவடிக்லககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் சுற்றுசச்ூழலில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்லத ஏற்படுத்தாது.   

3.3 மை் சூழல்  

இயற்பியல் ெண்புகள் - 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அலமப்பு, தமாத்த அடரத்்தி, தபாதராசிட்டி மற்றும் நீர ்

லவத்திருக்கும் திறன் ஆகியலவ ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் 

அலமப்பு களிமண், மண் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் தமாத்த அடரத்்தி 1.24 to 1.47 

கிராம்/தச.மீ3 வலர மாறுபடும். மண் மாதிரிகளின் நீரப்்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் தபாதராசிட்டி 

நடுத்தரமாக அதாவது 32.8 முதல் 43.8 % வலர இருக்கும். 

இரசாயன ெண்புகள் - 

• மண் மாதிரிகளின் pH 7.22 to 8.73 மாறுபடுகிறது, இது சற்று கார மண்லணக் குறிக்கிறது 

• மண் மாதிரிகளில் தமாத்த லநட்ரஜன் 133 to 153 மிகி/கிகி.  

3.4 நீர் சூழல் - 

  ீரின் தரத்ளத மதிப்பிடுேதற்கு  ீர ் மாதிரிகை் சேகரிக்கப்பட்டது கிராமங்கைின் துளை 

கிணறுகைிலிரு ்து  ிலத்தடி  ீர ் மாதிரிகை் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகை் மற்றும் சுரங்கத்தின் 

சமற்பரப்பு  ீர ்மாதிரிகை் எடுக்கப்பட்டன. 
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நிலத்தடி நீர் - 

• 7.14 to 7.49 ேளர சேறுபடுகிறது. 

• சமாத்த களரேல்கை் மதிப்புகை் 227 to 516 மிகி/லி ேளர உை்ைது  

• கடினத்தன்ளம மதிப்புகை் 166 to 269 மிகி/லி ேளர இருக்கும் 

தமை்பரப்பு நீர்  

• PH மதிப்பு 7.25 & 7.56 

• சமாத்த களரேல்கை் 324 & 370 மிகி/லி 

 செவிசமட்டல் ேரம்பிற்குை் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுை்ைது. இயற்பியல்-சேதியியல் 

மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இ ்த  ீர ்சிபிசிபி தரத்தின்படி  ிரண்யிக்கப்பட்ட ேரம்புகளுக்குை் 

உை்ைது என்பளத சேைிப்படுத்தியது. 

3.5 கோை்று சூழல் - 

வோனிறல ஆய்வு (கோலநிறல) - 

 காற்று சூழல் குறித்த அடிப்பலட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு அளவுருக்கள் மற்றும் 

சுற்றுப்புற காற்றில் அவற்றின் தற்தபாலதய நிலலகள் ஆகியலவ அடங்கும். முன்தமாழியப்பட்ட 

குவாரிலயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு மண்டலத்லதப் தபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரம் அடிப்பலடத் தகவலல உருவாக்குகிறது. 

 

கோை்றின் தர கை்கோைிப்பு -  

 திட்ட தைத்ளதப் சபாறுத்தேளரயில் முன்சனாடி கீழ்ச ாக்கிய திளேயின் அடிப்பளடயில் 

சுற்றுப்புற காற்று தர  ிளலயங்கை் சதர ்்சதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமளழக்காலத்திற்கு மு ்ளதய 

காற்றைவுப்படம் முளற மற்றும் சதர ்்சதடுக்கப்பட்ட தைங்கைின் அணுகல் ஆகியேற்ளறக் 

கருத்தில் சகாண்டு சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு (AAQM)  ிளலயங்கை் 

சதர ்்சதடுக்கப்பட்டன. 
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ெடம் – 8 காற்று வீசும் திறசயின் புமகெ்ெடம் 

 

 

• PM10 இன் மதிப்பு 39.4 to 46.6 μg/m3, இளடயில் சேறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 17.5 to 26.9 μg/m3க்கு இளடயில் சேறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் ேராேரி சேறிவு 7.1 to 21.6 μg/m3 மற்றும் NO2 தரவு 9.3 µg/m3 முதல் 26.4 

µg/m3 வலர இருக்கும். CPCB பரிந்துலரத்த NAAQS வரம்புகளுக்குள் தமதல உள்ள 

அளவுதகால் மாசுபடுத்திகளின் தசறிவு அளவுகள் நன்கு காணப்பட்டன. 

 

3.6 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அைவீட்டு ோதனத்ளதப் பயன்படுத்தி 7 இடங்கைில் அடிப்பளட ஒலி அைவுகை் 

கண்காணிக்கப்பட்டன. காளல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி ேளர பகல்  ிளலகை் 

கண்காணிக்கப்பட்டன இரவு 10 மணி முதல் காளல 6 மணி ேளர. 

• ஆய்வுக் காலத்தில் பகல் 41.8 to 42.3 dB (A) Leq இரவு 38.1 to 38.6 dB (A) Leq. ேரம்பில் இரு ்தன. 

 முடிவுகைிலிரு ்து,  ாை் மற்றும் இரவு ஒலியின் அைவுகை் சதாழில்துளற / ேணிக / 

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி தர ிளலகளுக்குை் இருப்பளதக் காணலாம். 

 

 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பளட சுற்றுேச்ூழல்  ிளல, முக்கியமான மலர ் கூறுகை் மற்றும் விலங்கினங்கைின் 

கட்டளமப்ளபப் புரி ்து சகாை்ை சுற்றுேச்ூழல் ஆய்வு சமற்சகாை்ைப்பட்டுை்ைது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எ ்த மரு ்து ஆளலகளும் இல்ளல, ேனவிலங்கு பாதுகாப்பு ேட்டம் 

1972 இன் படி அல்லது அேச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்கைின் ஐ.யூ.சி.என் சிேப்பு பட்டியலில் 

அேச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில்ளல. 

3.8 சமூக பபோருளோதோரம் - 



24 
 

 இப்பகுதியின் மக்கள்ததாலக அலமப்பு, அடிப்பலட வசதிகலள வழங்குதல், வீடு, கல்வி, 

சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ தசலவகள், ததாழில், நீர ் வழங்கல், சுகாதாரம், தகவல் ததாடரப்ு, 

தபாக்குவரத்து, நிலவும் தநாய்களின் முலற மற்றும் தகாவில்கள், வரலாற்று நிலனவுசச்ின்னங்கள் 

தபான்ற அம்சங்களும் அடங்கும். அடிப்பலட மட்டத்தில் இது திட்டத்தின் தன்லம மற்றும் அளலவப் 

தபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்லத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

கணக்தகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களின் சமூக-தபாருளாதார ஆய்வு அதன் மக்கள்ததாலக, சராசரி 

குடும்ப அளவு, கல்வியறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் தபான்றவற்றின் ததளிவான படத்லத 

அளிக்கிறது. தமலும் மக்கள் ததாலகயில் ஒரு பகுதியினர ்தங்கள் அன்றாட தவலலகளுக்கு நிரந்தர 

தவலலயின்றி அவதிப்படுவதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நாள் வாழ்க்லக நீண்ட கால 

அடிப்பலடயில் தங்களுலடய நிலலத்தன்லமக்காக ஓரளவு வருமானம் ஈட்ட தவண்டும் என்பதத 

அவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்கள், அப்பகுதியில் உள்ள தவலல வாய்ப்லப 

தமம்படுத்துவதன் மூலம் உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிலம தவலலகலள வழங்குவலத 

தநாக்கமாகக் தகாண்டிருக்கும் மற்றும் அலததயாட்டி சமூக தரத்லத தமம்படுத்தும். 

4 எதிர்போரக்்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் மை்றும் தைிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நடவடிக்லகயுடன் சுற்றுசச்ூழல் ததாடக்கத்லத பராமரிக்க, தற்தபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

சூழ்நிலல குறித்த ஆய்வுகலள தமற்தகாள்வது மற்றும் பல்தவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் 

தாக்கத்லத மதிப்பிடுவது அவசியம். இது தபாருத்தமான தமலாண்லம திட்டங்கலள நிலலயான 

வள பிரித்ததடுத்தலல உருவாக்க உதவும். 

4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

• நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்காலிக மாற்றம். 

• நிலப்பரப்பில் மாற்றம்: சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் சுரங்க குத்தலகப் பகுதியின் 

நிலப்பரப்பு மாறும். 

• கனரக வாகனங்களின் இயக்கம் சில தநரங்களில் விவசாய நிலங்கள், மனிதரக்ள் வசிக்கும் 

இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் தபான்றவற்றால் சிக்கல்கலள ஏற்படுத்துவததாடு, தபாக்குவரத்து 

பாதிப்புகலளயும் ஏற்படுத்துகிறது. 

• நிலத்தின் சீரழிவு காரணமாக லமய மண்டலத்தின் அழகியல் சூழல் பாதிக்கப்படலாம். 

• மலழக்காலத்தில் நிலதவலலகள் மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் நிலறந்த நீர ்நீர ்வழிகளில் 

நுலழவதற்கான சாத்தியத்லத அதிகரிக்கிறது. 

சரியான கவனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், தவளிப்படும் தவலல தசய்யும் பகுதியிலிருந்து கழுவி, நீர ்

ஓட்டத்லத தடுப்பு தசய்யலாம் மற்றும் நீர ்ஓட்டத்தின் வண்டல் மண்லணயும் ஏற்படுத்தும். 

தணிெ்பு நடவடிக்மககள் 

• சுரங்க நடவடிக்லக படிப்படியாக ததாகுதிகளில் அலடக்கப்பட்டு, ததாண்டுதல் 

படிப்படியாக பசுலம அரண் வளரச்ச்ி தபான்ற கட்டம் வாரியான வளரச்ச்ி தபான்ற பிற 

தணிப்பு நடவடிக்லககளுடன் தமற்தகாள்ளப்படும். 

• சுரங்க குழிகலளச ் சுற்றிலும் மலழ நீர ் வடிகால் அலமத்தல் மற்றும் மலழப்தபாழிவின் 

தபாது தமற்பரப்பு ஓடுவதால் மண் அரிப்லபத் தடுக்கவும் மற்றும் உத்ததசப் பகுதிக்குள் 
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பல்தவறு பயன்பாடுகளுக்காக மலழநீலரச ் தசகரிக்கவும், குலறந்த உயரத்தில் 

திட்டமிடப்பட்டது இடத்தில் தசக் தடம் கட்டுதல். 

• பாதுகாப்பு மண்டலத்திற்குள் எல்லலயில் பசுலம அரண் வளரச்ச்ி. தவட்டப்பட்ட குழியில் 

தசமித்து லவக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுலம அரணுக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, தவட்டப்பட்ட குழிகளின் தமல் தபஞ்சுகள், பாதுகாப்பு தலட 

தபான்றவற்றில் அடரத்்தியான ததாட்டப்பயிற்சி தமற்தகாள்ளப்படும். 

• கருத்தியல் நிலலயில், சுரங்க நில பயன்பாட்டு முலற பசுலம அரண் பகுதி மற்றும் 

தற்காலிக நீரத்்ததக்கமாக மாற்றப்படும். 

• இயரல்கயின் அடிப்பலடயில், சுரங்கத்திலன சுற்றியுள்ள இயற்லக தாவரங்கள் 

தக்கலவக்கப்படும் (ஒரு தாங்கல் பகுதியில் அதாவது 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தலட மற்றும் பிற 

பாதுகாப்பு வழங்கப்படுகிறது) தூசி உமிழ்லவக் குலறக்க உதவும். 

• சுரங்க முடிவு கட்டத்தில் சரியான தவலி அலமக்கப்படும், தபாதுமக்கள் மற்றும் 

கால்நலடகளின் உள்ளாரந்்த நுலழலவத் தடுக்க பாதுகாப்பு 24 மணி தநரமும் 

லவக்கப்படும். 

4.2 நீர் சூழல்  

  எதிர்ொரக்்கெ்ெட்ட தாக்கம் 

 சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் ததாடரப்ுலடய தசயல்பாடுகளால் தபாதுவாக ததாடரப்ுலடய நீர ்

மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்: 

• வாகனம் கழுவும் கழிவு நீர ்உருவாக்கம். 

• தமற்பரப்பு தவளிப்பாடு அல்லது தவலல தசய்யும் பகுதிகளில் இருந்து கழுவுதல் 

• வீட்டு கழிவுநீர ்

• திட்டப் பகுதியில் வடிகால் பாலதக்கு இலடயூறு 

• சுரங்க குழி நீர ்தவளிதயற்றம் 

• குத்தலக பகுதியின் கீழ்பகுதியில் பருவமலழயின் தபாது வண்டல் சுலம அதிகரிப்பு   

• இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்பதால், தசயல்முலற கழிவுகள் இருக்காது. இயந்திரங்கலள 

கழுவுவதால் ஏற்படும் கழிவுகள் எண்தணய் மற்றும் கிரீஸ், இலடநிறுத்தப்படட் 

திடப்தபாருட்கலள தவளிதயற்றும். 

• ஊறலவக்கும் குழியிலிருந்து தவளிதயறும் கழிவுநீர ் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் ஊடுருவி அலத 

மாசுபடுத்தலாம். 

• சுரங்கத்தால் தமற்பரப்பு வடிகால் பாதிக்கப்படலாம் 

• நீலரப் பிரித்ததடுப்பது நீரம்ட்டத்லத குலறக்க வழிவகுக்கும்  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் – 

• தனி நபர ் சுரங்க குத்தலகக்கு தசரத்்து ததாட்ட வடிகால்கள், தீரவ்ு ததாட்டி கட்டப்படும். 

தனிப்பட்ட குத்தலககளின் ததாட்ட வடிகால் தசட்டில்லிங் ததாட்டியுடன் இலணக்கப்பட்டு, 

தீரவ்ு தசய்யப்பட்ட பிறகு தண்ணீர ்இயற்லக வடிகால்க்கு தவளிதயற்றப்படும்.   

• மலழநீர ் சுரங்கக் குழிகளில் சம்ப்பில் தசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ அளவுள்ள 

தமற்பரப்பு அலமப்புத் ததாட்டிக்கு தவளிதயற்றப்பட்டு, இலடநிறுத்தப்பட்ட 
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திடப்தபாருட்கள் ஏததனும் இருந்தால் அலத அகற்ற அனுமதிக்கப்படும். தசகரிக்கப்படும் நீர,் 

தூசிலய அடக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய இடங்களுக்கும், பசுலம அரலண 

வளரப்்பதற்கும் நியாயமான முலறயில் பயன்படுத்தப்படும். முன்தமாழிபவர ் மலழநீர ்

தசகரிப்பின் ஒரு பகுதியாக மலழநீலரச ்தசகரித்து நீதித்துலற ரீதியாகப் பயன்படுத்துவார.் 

• உள் சரிவுகளுடன் கூடிய தபஞ்சுகலள வழங்குதல் மற்றும் வடிகால் மற்றும் கால்வாய்களின் 

அலமப்பு மூலம், மலழ நீலர சுற்றியுள்ள வடிகால்களில் இறங்க அனுமதிக்கிறது, இதனால் 

நீர ்கட்டுப்பாடற்ற வம்சாவளியில் ஏற்படும் அரிப்பு மற்றும் நீர ்ததக்கத்தின் விலளவுகலள 

குலறக்கிறது. 

• புயலின் தபாது தசகரிக்கப்படும் நீலர தூசிலய அடக்குவதற்கும் சுரங்கங்களுக்குள் பசுலம 

அரணிற்கும் தமம்பாட்டிற்கும் மீண்டும் பயன்படுத்தவும். 

• எண்தணய்கள் மற்றும் கிரீஸ்கலள அகற்ற இலடமறிக்கும் தபாறிகள்/எண்தணய் 

பிரிப்பான்கலள நிறுவுதல். டிப்பர ் கழுவும் வசதி மற்றும் இயந்திர பராமரிப்பு முற்றத்தில் 

இருந்து தண்ணீர,் அதன் மறுபயன்பாட்டிற்கு முன் இலடமறிக்கும் தபாறிகள்/எண்தணய் 

பிரிப்பான்கள் வழியாக தசல்லும்; 

• மலழக்காலங்களில் இலடநிறுத்தப்பட்ட திடப்தபாருட்கலள நிலலநிறுத்த உதவுவதற்கு 

flocculating அல்லது coagulating முகவரக்லளப் பயன்படுத்துதல்; 

• குவாரி குழி நீர ் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீரின் தரம் பற்றிய 

அவ்வப்தபாது பகுப்பாய்வு. 

• ML இல் வழங்கப்படும் தள அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீர/்கழிப்பலறகளில் இருந்து வீட்டுக் 

கழிவுநீர ் தசப்டிக் தடங்கில் தவளிதயற்றப்படுகிறது, அலதத் ததாடரந்்து ஊறலவக்கும் 

குழிகள். 

• சுரங்கத்திலிருந்து தவளிதயறும் கழிவு நீர,் தூசிலய அடக்குவதற்கும், மரங்கலள 

வளரப்்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், ததாட்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்படும். 

• மலழக்காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி தமற்தகாள்ளப்படும். 

• திறந்த கிணறு, ஆழ்துலள கிணறுகள் மற்றும் தமற்பரப்பு நீர ் ஆகியவற்றில் உள்ள நீரின் 

தரத்லத ததாடரந்்து கண்காணித்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு தசய்தல். 

 

 

 

4.3 கோை்று சூழல்–  

 எதிர்ொரக்்கெ்ெட்ட தாக்கம் 

• கனிம தவட்டுதலின் தபாது, ததாண்டுதல், துலளயிடுதல், தவடித்தல் மற்றும் தபாருட்களின் 

தபாக்குவரத்து, குறிப்பிட்ட தபாருள் (PM), சல்பர ்லட ஆக்லசடு தபான்ற வாயுக்கள், வாகன 

தவளிதயற்றத்திலிருந்து லநட்ரஜனின் ஆக்லசடுகள் தபான்ற பல்தவறு நிலலகளில் முக்கிய 

காற்று மாசுபாடுகள் உள்ளன. 

• தவடிப்பு முழுலமயலடயாமல் தவடிப்பதால் ஏற்படும் நசச்ு வாயுக்கள் சில தநரங்களில் 

காற்லற மாசுபடுத்தலாம். 
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• சுரங்க நடவடிக்லககளில் இருந்து தவளிதயறும் தப்பிதயாடிய தூசி, தப்பிதயாடிய தூசிக்கு 

தநரடியாக தவளிப்படும் சுரங்கத ்ததாழிலாளரக்ள் மீது விலளலவ ஏற்படுத்தலாம். 

• அதத தநரத்தில், காற்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு 

அருகில் உள்ள கிராமங்களில் குடிதயறலாம். 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சேடித்தல் நுட்பங்கை் (Controlled Blasting) சேயல்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்ளத ஏற்றுதல் மற்றும் ளகயாளுதல் ஆகிய  டேடிக்ளககைில் இரு ்து தூசி 

சேைிசயற்றத்ளதக் கட்டுப்படுத்த சேளல சேய்யும் ஆர முகப்பில்  ீர ்சதைித்தல் பாளதயில் 

 ீர ்சதைித்தல் 

• கனரக இய ்திரத்ளத இயக்கும்சபாது தூசி உற்பத்திளயக் குளறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற 

ோளலகைில்  ீர ்சதைிப்பான்கை் அளமத்தல் 

• தூசி சேைிசயற்றத்ளதக் குளறப்பதற்காக அே்ேப்சபாது  ீர ்கழிவுகை் மற்றும் ோளலகைில் 

 ீர ்சதைித்தல் 

• துளையிடும் முன்பு சதாழிலாைரக்ளுக்கு முகக்கேேங்கை் ேழங்குதல் மற்றும் பாதுகாப்பாக 

சுரங்கம் சேய்ய  ிறுேனங்கை் மூலம் பயிற்சி அைித்தல் 

• தாதுப் சபாக்குேரத்தின் சபாது டிப்பரக்ளை அதிக சுளம சேய்ேளதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்ளை டாரப்ாலின்களுடன் மூடுேது 

• தூசித் துகை்களைக் கட்டுப்படுத்த மரம் ேைரே்ச்ி சமற்சகாை்ைப்படும்.  

• மாசுபாட்ளடக் கட்டுப்படுத்த  டேடிக்ளக எடுக்க காற்றின் தரத்ளத அே்ேப்சபாது 

கண்காணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்ளத எடுக்க சேடி ளேப்பதனால், எ ்திரங்கைின் சேயல்பாடு மற்றும் சுரங்கங்கைில் 

அே்ேப்சபாது டிப்பரக்ளை இயக்குேதால் ேத்த மாசு ஏற்படுகிறது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடி லவக்கும் முலறயில் சரியான இலடதவளி மற்றும் தவடிக்கும் 

குழிகளில் சரியான முலறயில் அளவான தவடி மருந்து தபக்கிங் தசய்து 

உபதயாகப்படுத்தபடும். 

• தவடி லவத்தல் முலறயில், சீததாஷ்ண நிலல சாதகமாக இல்லாத தபாது மின்சாரம் அல்லாத 

தூண்டுதல் முலற அனுசரிக்கப்படும். 

• கனரக எந்திரங்களில் ஏற்படும் சத்தத்லதக் குலறக்க சரியான முலறயில் பராமரிப்பும், 

உராய்லவத் தடுக்கும் எண்தணய் மற்றும் கிரீஸ் இலவகள் உபதயாகப்படுத்தப்படும். 

• எந்திரங்களில் ஏற்படும் சத்தத்லதக் குலறக்க சரியான முலறயில் பாதுகாப்பு உலறகள் 

தபாருத்தப்படும் 

• தவடி மருந்தினால் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கத்லதயும் தவடிக்கத் தவறும் குழிகலள 

தடுப்பதற்கும் சாய்வான குழிகள் துலள தசய்யப்படும்.   

• சுரங்க சாலல ஓரங்களிலும் குத்தலக நிலத்லத சுற்றியும் மரங்கள் லவத்து பராமரித்து 

வருவதால் சுரங்கத்தில் ஏற்படும்   சத்தம் தவளிதயறுதல் குலறக்கப்படும். 



28 
 

• சுரங்க ததாழிலாளரக்ளுக்கு பயிற்சி தகாடுப்பதன் மூலமும், விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்துவதன் 

மூலமும் மற்றும் காது அலடப்பான்கள் உபதயாகப்படுத்துவதாலும் ததாழிலாளரக்ளுக்கு 

சத்தத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்பு தடுக்கப்படும். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 எதிர்ொரக்்கெ்ெட்ட தாக்கம் 

திட்டப் பகுதிக்குள் ததசிய பூங்கா மற்றும் ததால்தபாருள் நிலனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்லல. 

புலம்தபயரந்்த தாழ்வாரங்கள், புலம்தபயரந்்த பறலவ-விலங்குகள், அரிய உள்ளூர ் மற்றும் 

அழிந்துவரும் இனங்கள் எதுவும் இல்லல. இப்பகுதியில் வன விலங்குகள் இல்லல. திட்ட தளத்தில் 

இனப்தபருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் இடம் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லல. ததசிய பூங்கா மற்றும் 

வனவிலங்கு சரணாலயம் 10 கிமீ சுற்றளவில் காணப்படவில்லல. சுரங்கத்லதச ் சுற்றியுள்ள 

குப்லபகள் / கட்டுகள் தவறான விலங்குகள் நுலழவதற்கு நல்ல தலடயாக தசயல்படுகின்றன. 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய கட்டத்தில், சுரங்கப் பள்ளங்களில் விலங்குகள் விழுவலதத் தடுக்க, 

தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட தவற்றிடத்லதச ்சுற்றிலும் கம்பி தவலி அலமக்க முன்தமாழியப்பட்டது. 

தணிெ்பு நடவடிக்மககள் 

சுரங்க நடவடிக்லககளில் இருந்து உருவாகும் தூசி படிவதால் அப்பகுதியின் இயற்லகயான 

தாவரங்கள்/விலங்கு நிலலகளில் ஏற்படும் பாதகமான விலளவுகலள குலறக்க, தூசி உற்பத்திலய 

தடுக்க அலனத்து தூசி நிலறந்த பகுதிகளிலும் தண்ணீர ் ததளித்தல் மற்றும் நீர ் ததளித்தல் 

அலமப்புகள் உறுதி தசய்யப்படும். முலறயான மற்றும் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட ததாட்டத் திட்டம் 

தமற்தகாள்ளப்படும்.   

4.6 சமூக பபோருளோதோர சூழல்  

 இத்திட்டத்தின் மூலம் தவலலவாய்ப்பு உருவாக்கம் சுமார ் 88 நபரக்ளுக்கு தநரடி 

தவலலவாய்ப்லப வழங்கும். 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• ஆலல இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு நலடமுலறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான சத்தம் பிரசச்ிலனகலளத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி திட்டத் தளத்திலும் 

அலதச ்சுற்றிலும் பசுலம அரண் உருவாக்கப்படும். 

• முக்கிய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்லபக் குலறக்க தபாருத்தமான காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லக எடுக்கப்படும். 

• ததாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, லகயுலறகள், தலலக்கவசங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், கவசங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காது பாதுகாப்பு 

சாதனங்கள் தபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்க சட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி வழங்கப்படும். 

• இந்தத ் திட்டத்தின் மூலம் தநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, டிஎம்எஃப், 

என்எம்இடி தபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய்கள் மூலம் மாநிலத்திற்கும் மத்திய 

அரசுக்கும் நன்லம. 

5 மோை்று பகுப்போய்வு (பதோழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 
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கீதழ உள்ள புவியியல் ஆய்வு மற்றும் ஆய்வுகளின் அடிப்பலடயில் தளம் ததரந்்ததடுக்கப்பட்டது: 

• குறிப்பிட்ட இடத்தில் தாதுக்கள் ஏற்படுதல். 

• தபாருட்கள் மற்றும் மனிதவளத்திற்கான தபாக்குவரத்து வசதி. 

• சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் தணிப்பு சாத்தியக்கூறுகளின் மீதான ஒட்டுதமாத்த தாக்கம் 

• சமூக - தபாருளாதார பின்னணி. 

• கனிம லவப்பு இயற்லகயில் குறிப்பிட்ட தளம்; எனதவ இந்த திட்டத்திற்கு மாற்று இடம் 

ததடும் தகள்வி எழவில்லல. 

6 சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு திட்டம் - 

 ேழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் சமற்சகாை்ைப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்ளக அல்லது மனித  டேடிக்ளககைால் தூண்டப்பட்ட அளனத்து மாறுபாடுகளையும் 

தரவு சகாண்டு ேர முடியாது. எனசே சுற்றுேச்ூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்களை கணக்கில் 

எடுத்துக்சகாை்ை சுற்றுேச்ூழல் ேழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அேசியம். கண்காணிப்பின் 

குறிக்சகாை் - 

• கட்டுப்பாட்டு  டேடிக்ளககைின் சேயல்திறளன ேரிபாரக்்க அல்லது மதிப்பீடு சேய்ய; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தைத்ளத  ிறுவுதல். 
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சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்புக் குழு 

 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிெ்பு கண்காணிெ்பு அட்டவமண 

அட்டவலண எண் 6.1   சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவலண 

S. No. 
சுற்று சூழல் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காலம் அதிரத்வண் 

1 காற்று தரம் 

2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 

1இலடயகம்) 

24 மணி 

தநரம் 

 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
வானிலல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி இரண்டாம் 

நிலல தரவு  

மணிதநர

ம் / தினசரி 

ததாடரச்ச்ியா

ன ஆன்லலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் தவகம், 

காற்றின் திலச, 

தவப்பநிலல, 

3 

நீர ்தர 

கண்காணிப்

பு 

2 இடங்க

ள்  

(1SW & 1 GW) 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

IS: 10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுலறகளின் 

கீழ் 

அந்தந்த குவாரி உரிலமயாளர ்

நிறுவனத்தின் தமலமம 

சுரங்க மமலாண்மம நிமல 

சுரங்க தமலாளர ்

ஃதபாரத்மன் தமட ்
தள தமற்பாரல்வயாளர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பானல்ட் 

ஆதலாசகர்

ஏரியா நிமல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் ததாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்ததளிப்பான் 

ஆபதரடட்ர ்



31 
 

குறிப்பிடப்பட்டுள்

ள அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அலமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 1 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இலடயக 

மண்டலத்தில் 

திறந்த 

கிணறுகளில் நீர ்

மட்டம் 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

ஆழம் 

5 சத்தம் 

2 இடங்க

ள்  

(1லமயம் & 1 

இலடயகம்) 

மணிதநர

ம் / தினசரி 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

தவடிக்கும் 

தசயல்பாட்டி

ன் தபாது 

உசச் துகள் தவகம் 

7 மண் 

2 இடங்க

ள்  

(1லமயம் & 1 

இலடயகம்) 

– 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

இயற்பியல் 

மற்றும் 

தவதியியல் 

பண்புகள் 

8 
பசுலம 

அரண் 
திட்ட பகுதிக்குள் தினசரி 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 
பராமரிப்பு 

 

 

7 கூடுதல் கை்கோனிப்பு - இடர் மதிப்பீடு மை்றும் தீங்கு - 

 இ ்த சுரங்க ேழக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் சதாடரப்ுளடய கூறுகை் துளையிடுதல் 

மற்றும் சேடித்தல், கழிவு குப்ளப, கனரக இய ்திரங்கை் மற்றும் சேடிக்கும் சேமிப்பு ஆகியளே 

அடங்கும். சமசல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகைிலிரு ்து ஏசதனும் ேம்பேங்கை் ஏற்படுேளதக் 

குளறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும்  டேடிக்ளககை் சுரங்கத் சதாடங்கியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு 

சேயல்படுத்தப்படும்; சமசல விோதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரணிகளைத் தவிரப்்பதற்கான 

 டேடிக்ளககை் இதில் அடங்கும். எ ்தவிதமான விபத்து / சபரழிளேத் தவிரக்்க ேரியான இடர ்

சமலாண்ளம திட்டம் முன்சமாழியப்படும். 

7.1 இடர் அளவிடல்  

இடர ்மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுலற, தன்பாத், சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) 

தவளியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர ்மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலல அடிப்பலடயாகக் தகாண்டது, 2002 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர ்31, 2002 தததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண் 13 உடனடி கவனம் ததலவப்படுபவரக்ளுக்கு 

முன்னுரிலம அளிப்பதற்காக, தவலல சூழல் மற்றும் அலனத்து தசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் 

மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்கலள அலடயாளம் காணவும் மற்றும் அந்த ஆபத்துகளின் ஆபத்து 

நிலலகலள மதிப்பீடு தசய்யவும். தமலும், இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமான வழிமுலறகள் 

அலடயாளம் காணப்பட்டு, அவற்றின் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள், கால அட்டவலணயில் 

அலமக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட தபாறுப்புகளுடன் பதிவு தசய்யப்படுகின்றன. 

தன்பாத்தின் டிஜிஎம்எஸ் வழங்கிய தமட்டல்ஃதபரஸ் சுரங்கத்லத நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதி 

சான்றிதழ் லவத்திருக்கும் தகுதிவாய்ந்த சுரங்க தமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு சுரங்க 
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தசயல்பாடும் தமற்தகாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகலளத் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகழாமல் தடுக்க ததலவயான நடவடிக்லககலள எடுப்பது பற்றியது 

7.2 மெரிடர் மமலாண்மம திட்டம் 

 தபரிடர ்தமலாண்லம திட்டம் முன்னுரிலம வரிலசயில் வாழ்க்லக பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு, நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திலய மீட்பது மற்றும் மீட்பு நடவடிக்லககலள உறுதி 

தசய்வலத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

அனரத்்த முகாலமத்துவ திட்டத்தின் தநாக்கமானது சுரங்கத்தின் இலணந்த வளங்கள் மற்றும் 

தவளிப்புறச ்தசலவகலளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்லற அலடய தவண்டும். 

• பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிசல்ச  

• மற்றவரக்லளப் பாதுகாக்கவும்; 

•  உலடலம மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் தசதத்லத குலறத்தல்; 

•  ஆரம்பத்தில் நிகழ்லவக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுப்பாட்டிற்குள் தகாண்டு வருவது; 

•  பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்லவப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் 

•  அவசரநிலலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிலலகள் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசாரலணக்கு 

தபாருத்தமான பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கலள பாதுகாக்கவும். 

 

7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக்க விமளவு 

 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களில் இருந்து 500 மீட்டர ் சுற்றளவில் முன்தமாழியப்பட்ட 

சுரங்கங்களிலிருந்து துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் மற்றும் ததாண்டுதல் மற்றும் 

தபாக்குவரத்து நடவடிக்லககள் காரணமாக ஒட்டுதமாத்த தாக்கம் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது 

மற்றும் தவடிப்பினால் ஏற்படும் காற்று மற்றும் ஒலி சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் நில அதிரவ்ுகளில் 

தபரும் தாக்கத்லத எதிரப்ாரக்்கலாம். தற்தபாதுள்ள குவாரிகள் சுற்றுப்புறம் அல்லது 

தற்தபாலதய நிலலயில் காற்றின் தரம் மற்றும் சத்தம் ஆகியவற்லறக் தகாடுக்கிறது என்பதால் 

தற்தபாலதய கண்காணிப்பு தசய்யப்பட்டது.  

 

சாதாரண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி சுமம 

குவாரி 

ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்ெத்தி 

m3 இல் 

ஆண்டுக்கு 

உற்ெத்தி 

ஒரு நாள் 

உற்ெத்தி 

m3 இல் 

ஒரு நாமளக்கு லாரி 

சுமமகளின் 

எண்ணிக்மக 

P1 2,92,600 58,520 195 33 

P2 3,86,746 77,349 258 43 

P3 4,83,960 96,792 322 54 

P4 1,21,590 24,318 81 27 

P5 2,63,254 52,650 175 30 

பமாத்தம் 15,48,150 3,09,629 1,031 187 

E1 60,940 12,188 40 7 

E2 34,130 6,826 22 4 

E3 1,06,085 21,217 70 12 

E4 77,355 15,471 51 9 

E5 46,576 9,315 31 5 

E6 1,27,480 25,496 85 14 

E7 1,89,650 37,930 126 21 

பமாத்தம் 6,42,216 1,28,443 425 72 

பமாத்தம் 21,90,366 4,38,072 1,456 259 
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கிராவலின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி சுமம 

 

குவாரி 

ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்ெத்தி 

m3 இல் 

ஆண்டுக்கு 

உற்ெத்தி 

ஒரு நாள் 

உற்ெத்தி 

m3 இல் 

ஒரு நாமளக்கு லாரி 

சுமமகளின் 

எண்ணிக்மக 

P1 32,660 10,886 36 6 

P2 28,470 9,490 31 5 

P3 42,900 14,300 48 8 

P4 - - - - 

P5 22,512 7,504 25 4 

பமாத்தம் 1,26,542 42,180 140 23 

E1 10,064 3,354 11 2 

E2 1,104 1,104 4 1 

E3 19,060 6,353 21 3 

E4 7,068 2,356 8 1 

E5 - - - - 

E6 6,360 2,120 7 1 

E7 22,990 7,663 25 4 

பமாத்தம் 66,646 22,950 76 12 

பமாத்தம் 1,93,188 65,130 216 35 

 

குழுமத்தின் சமூகெ் பொருளாதாரெ் ெலன்கள் 

 பமாத்த முதலீடு CER @ 2% 

P1 Rs.56,71,000 Rs.5,00,000 

P2 Rs.79,45,000 Rs.5,00,000 

P3 Rs.79,58,000 Rs.5,00,000 

P4 Rs.41,11,000 Rs.5,00,000 
P5 Rs.79,96,000 Rs.5,00,000 

E1 Rs.31,26,000 Rs.25,000 

E2 Rs.42,12,400 Rs. 1,05,000 

E3 Rs.28,94,000 Rs. 64,000 

E4 Rs.36,28,550 Rs.73,000 
E5 Rs.32,64,085 Rs. 67,000 
E6 Rs.34,98,000 Rs. 87,000 
E7 Rs.61,55,000 Rs. 1,54,000 

பமாத்தம் Rs.4,84,75,495 Rs.29,75,000 
 

மவமலவாய்ெ்பு 

 

 மவமலவாய்ெ்பு 

P1 35 

P2 38 
P3 41 
P4 20 
P5 33 
E1 12 
E2 11 
E3 14 
E4 18 
E5 18 
E6 14 
E7 10 

பமாத்தம் 264 
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8 திட்ட நன்றமகள் – 

 தபல்லாதி மற்றும் சிக்காரம்பாலளயம் கிராமத்தில் சாதாரண கற்கலள தவட்டி எடுப்பதற்கு 5 

ஆண்டுகளில் ஒட்டுதமாத்தமாக 15,48,150 மீ3 சாதாரண கற்கலள உற்பத்தி தசய்வலத 

தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளன. இது அண்மித்த பகுதிகளில் சமூக-தபாருளாதார நடவடிக்லககலள 

தமம்படுத்துவததாடு பின்வரும் நன்லமகலளயும் ஏற்படுத்தும் 

➢ தவலல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

➢ சமூக-தபாருளாதார நலனில் முன்தனற்றம் 

➢ இயற்பியல் சாரந்்த உள்கட்டலமப்பில் முன்தனற்றம் 

➢ சமூக உள்கட்டலமப்பில் முன்தனற்றம்   

9 சுை்றுசச்ூழல் தமலோை்றம திட்டம்  

 சுரங்க நிரவ்ாகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு சுற்றுசச்ூழல் 

தமலாண்லமத் திட்டத்லத திறம்பட தசயல்படுத்துவலதயும், சுரங்க தமலாண்லம நிலல மூலம் 

சுற்றுசச்ூழல் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குவலத உறுதி தசய்வலதயும் உறுதி தசய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் தபாறுப்பாகும்: 

• சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்லம திட்டத்தில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட மற்றும் ECயில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலள தசயல்படுத்துதல் 

• MoEF/SPCB மற்றும் NABL ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தவளிப்புற ஆய்வகங்கள் மூலம் EMP மற்றும் EC 

நிபந்தலனயின்படி சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்லப நடத்துதல் 

• திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிற நிபந்தலனகளுடன் 

இணங்குவலத உறுதி தசய்தல். 

• திட்டத்திற்கான 'தசயல்படுத்த ஒப்புதல்' இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தலனகளுக்கு 

இணங்குவலத உறுதி தசய்தல். 

• MoEF/ SPCB க்கு இணக்க நிலலலய சரியான தநரத்தில் சமரப்்பித்தல் 

• ததலவப்படும்தபாது நிபுணரக்ளின் வழிகாட்டுதலல நாடுதல். 

• அருகிலுள்ள கிராமங்களில் CSR நடவடிக்லககலள நடத்துதல். 

• திட்டத்திற்குள்ளும் தவளி நிறுவனங்களுடனும் சுற்றுசச்ூழல் ததாடரப்ான தசயல்பாடுகலள 

ஒருங்கிலணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள ததாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்ததாலக பற்றிய சுகாதார 

புள்ளிவிவரங்கலள தசகரித்தல் 

• பசுலம அரண் தமம்பாடு 

• சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்லத தசயல்படுத்துவதன் முன்தனற்றத்லத கண்காணித்தல் 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு ஆகியவற்லற 

கண்காணித்தல் 

• தவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் தசகரிக்கப்பட்ட நீர ்மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு 



35 
 

• நிதி மதிப்பீடு, ஆரட்ர ் தசய்தல், காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகலள நிறுவுதல், கழிவு நீர ்

சுத்திகரிப்பு நிலலயம் தபான்றலவகலள உள்ளடக்கிய மாசுக்கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள்/ சாதனங்கலள தசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல் 

• சட்டப்பூரவ் விதிகள், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன அலமசச்கம் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தலனகள் மற்றும் நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கள் மற்றும் 

தசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் விதிமுலறகளுக்கு இணங்குதல். 

10. முடிவுறர - 

 சுரங்க  டேடிக்ளககை் சுற்றியுை்ை சூழலில் எ ்தவிதமான பாதகமான விளைளேயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பல்சேறு சுற்றுேச்ூழல் கூறுகைின் மீதான ச ரம்ளறயான மற்றும் 

எதிரம்ளறயான விளைவுகைின் அடிப்பளடயில், தாக்கங்கைின் ஒட்டுசமாத்த மதிப்பீட்டிலிரு ்து 

இ ்த  முடிவுக்கு ேரலாம். 

 சுரங்க  டேடிக்ளககை் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகளைத் தணிக்க, 

 ன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுேச்ூழல் சமலாண்ளம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிோன பி ்ளதய திட்ட 

கண்காணிப்பு அளமப்பு ஆகியளே சதாடரே்ச்ியான கண்காணிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக ேழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க  டேடிக்ளககை் காரணமாக, திட்ட தைத்திலும் 

அளதே ்சுற்றியுை்ை ேமூக சபாருைாதார  ிளலளமகளும் கணிேமாக சமம்படுத்தப்படும். எனசே, 

சுற்றுேச்ூழல் அனுமதி விளரவில் ேழங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 


