
 

  

 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டசச்ுருக்கம் 

 

திட்ட உரிகமயாளர் 

 

 

 

 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தகக 

ககாபிசசட்டிப்பாகளயம் கிராமம், கவுண்டம்பாகளயம் 
தாலுக்கா, ஈகராடு மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 

புல எண்கள்: 63/1,64/1A,64/3A, & 64/5A 

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

* சுரங்க குழும பரப்பளவு = 8.84.5 செக்கடர ்

குறிப்பு விதிமுகறகள் (ToR) சபறப்பட்ட கடிதம் எண் 

ToR -Lr No. SEIAA - TN/F.No.8616/SEAC/ToR-1025/2021 
கததி. 26.08.2021 

திட்ட ஆதரவாளர் முகவரி 
திரு.S.கந்தசாமி, 

த /சப. K.R.சுப்பிரமணியம், 
 1/2, காமராஜ் சதரு, 
சின்னசகாடிகவரி, 

ககாபிசசட்டிப்பாகளயம்,தாலுகா, 
ஈகராடு மாவட்டம் – 638 503. 

 

  

 

வ.  
எண் 

சபயர ் சுரங்கத்தின் 

பரப்பளவு 

 

1 

திரு.S. 

கந்தசாமி 

 

 

2.66.0 செக்கடர் 



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 சபாருத்தமான முடிவுகலள எடுப்பதில் 

முடிசவடுப்பவரக்லள வழிநடத்துகிறது. 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. 

  சாதாரண கல் சுரங்கத் திட்டம் P1 என அலழக்கப்படும் 

உத்மதசமானது, 500m சுற்றளவு குவாரிகளின் சமாத்த பரப்பளவு > 5 

செக்மடருக்குள் வருவதால், இது "B1" வலகயின் கீழ் 

வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (EC) 

வழங்குவதற்கு EIA அறிக்லகலய சமரப்்பிக்க மவண்டும். சபாது 

விசாரலண நடத்திய பிறகு. 8.84.5 செக்மடர ் பரப்பளலவக் சகாண்ட 

கிளஸ்டரில் 1 முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம், P1 என அறியப்படுகிறது 

மற்றும் 1 ஏற்கனமவ உள்ள திட்டங்கள், E1 என அறியப்படுகிறது, மமலும் 

5 காலாவதியான திட்டங்கள், EX1, EX2, EX3, EX4 மற்றும் EX5 என 

அறியப்படுகின்றன. காலாவதியான திட்டங்களில், EX4 மற்றும் EX5 

ஆகிய இரண்டு திட்டங்கள் குழும அளவு கணக்கீட்டிற்காக 

எடுக்கப்படட்ுள்ளன, மற்ற மூன்று திட்டங்களின் குதத்லக காலம் 3 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முடிவலடந்ததால் EIA ஆய்வுகளில் இருந்து 

விலக்கப்படட்ுள்ளது. MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் படி குழும பகுதி 
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கணக்கிடப்பட்டது. 2269(E) மததியிடட் 1 ஜூலல 2016. இந்த EIA 

அறிக்லகயானது, ஈமராடு மாவட்டம், மகாபிசசட்டிபாலளயம் தாலுகா, 

மகாபிசசட்டிபாலளயம் தாலுகா, கவுண்டம்பாலளயம் கிராமத்தில் 

உள்ள ஒரு கிளஸ்டரில் முன்சமாழியப்பட்ட 1 மற்றும் தற்மபாதுள்ள 1 

குவாரிகளின் ஒடட்ுசமாத்த சுலமகலளக் கருத்தில் சகாண்டு இந்த EIA 

அறிக்லக தயாரிக்கப்பட்டது. 

 இந்த EIA வலரவு சுற்றுசச்ூழலில் ஒரு கிளஸ்டரில் 

முன்சமாழியப்படட் 1 மற்றும் தற்மபாதுள்ள 1 திட்டங்களின் 

ஒடட்ுசமாத்த தாக்கங்கலளப் பற்றி விவாதிக்கிறது மற்றும் சமாத்த 

அளவு 8.84 சகாண்ட ஒரு சதாகுப்பில் அலமந்துள்ள திட்டங்களின் 

பாதகமான தாக்கங்கலளக் குலறக்க விரிவான சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்லம திட்டத்லத (EMP) வழங்குகிறது. ஈமராடு மாவட்டம் மற்றும் 

தமிழ்நாடு மாநிலம், மகாபிசசட்டிபாலளயம் தாலுகா, 

கவுண்டம்பாலளயம் கிராமத்தில் 5 செக்மடர.் இது ToR வழங்கப்பட்ட 

வீடிமயா கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8616/SEAC/ToR-1025/2021 மததியிட்ட 

26.08.2021 அக்மடாபர-்டிசம்பர ் 2021 காலகட்டத்தில் அடிப்பலட 

கண்காணிப்பு ஆய்லவ நடத்தி உத்மதச திட்டத்திற்காக. 

திட்ட முன்சமாழிபவர ் மற்றும் 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 

விவரங்கள் முலறமய அட்டவலணகள் 1.1 மற்றும் 1.2 இல் 

வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவணை 1.1 திட்ட முன்மமாழிபவரின் விவரங்கள் 

திட்ட முன்சமாழிபவரின் சபயர ் திரு.S.கந்தசாமி, 

முகவரி 

த/சப. K.R.சுப்ரமணியம், 

எண். 12/1, காமராஜ் சதரு, 

சின்ன சகாடிமவரி, 

மகாபிசசட்டிபாலளயம் தாலுகா, 

ஈமராடு மாவட்டம் – 638 503. 

நிலல உரிலமயாளர ்
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அட்டவலண 1.2 500 மீட்டர ்சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் பட்டியல் 

முன்சமாழியப்படட் குவாரி 

ID 
உரிலமயாளரி

ன் சபயர ்

கிராமம் & புல 

எண் 

அளவு 

(எக்மடர)் 
நிலல 

P1 

திரு.S.கந்தசா

மி, 

த/சப.K.R.சுப்ரம

ணியம், 

எண். 12/1, 

காமராஜ் சதரு, 

சின்ன 

சகாடிமவரி, 

மகாபிசசட்டிபா

லளயம் 

தாலுகா, 

ஈமராடு 

மாவட்டம் – 638 

503.. 

கவுண்டம்பா

லளயம் & 

 63/1,64/1A,64/3A 

& 64/5A 

2.66.0 

ToR obtained vide 

Lr.No. SEIAA-

TN/F.No. 

8616/SEAC/ToR-

1025/20201 

மததியிட்டது:26

.08.2021 

தற்மபாதுள்ள குவாரிகள் 

E1 
திருமதி. K. 

இந்திராணி 

   

கவுண்டம்பா

லளயம்& 

55/1A (Part),55/3 

(பகுதி) மற்றும் 

58 

2.91.5 
ஏற்கனமவ 

உள்ளது 

சமாத்தம்                                           5.57.5 ha 

சமாத்த குழும அளவு    5.57.5 ha 

லகவிடப்பட்ட மற்றும் காலாவதியான குவாரிகள் 
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குறி

யீடு 

உரிலமயாளரி

ன் சபயர ்

கிராமம் & புல 

எண். 

அளவு(எக்

மடர)் 
நிலல 

EX1 
திரு.T.P.சபரு

மாள் 
& 70/5 0.86.5 

26.04.2010 to 

25.04.2015 

EX2 
திரு.T.P.மமனா

ன்மணி 
& 70/7 1.25.0 

19.05.2011 to 

18.05.2016 

EX3 
திரு.S. 

கந்தசாமி 
& 70/9 பகுதி 5.00.0 

09.01.2011 to 

08.01.2016 

EX4 
திரு. 

K.குப்புராஜ் 
& 57/2C  1.27.0 

02.12.2014 to 

01.12.2019 

EX5 
திரு. 

M.சீனிவாசன் 

70/9 சதற்கு 

பகுதி 
2.00.0 

26.04.2010-

25.04.2020 

சமாத்தம் 10.38.5 ha 

சமாத்த குழும அளவு   8.84.5 ha 

 

ஆதாரம்: 

  AD கடிதம் – Rc.No.18122/2018/X-1 மததி 02.06.2021. 

குறிப்பு: 

• • MoEF & CC அறிவிப்பின்படி குழும பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது - 

S.O. 2269 (இ) மததி 01.07.2016. 

• EX1, EX2, மற்றும் EX3 ஆகியலவ 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
காலாவதியாகிவிட்டதால், ழும அளவு கணக்கீட்டில் 
எடுத்துக்சகாள்ளப்படவில்லல; EX4 மற்றும் EX5 ஆகியலவ ழும அளவின் 
கணக்கீடட்ில் எடுக்கப்படட்ுள்ளன. ஆனால் அலவ சசயலற்ற நிலலயில் 
உள்ளதால் ஒடட்ுசமாத்த ஆய்வுகளில் மசரக்்கப்படவில்லல. 
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அத்தியாயம் II 
திட்ட விளக்கம் 

2.0 அறிமுகம் 

முன்சமாழியப்படட் திட்டம் ஏற்கனமவ உள்ள சாதரண கல் 

குவாரி திட்டமாகும். பாரிய பாலறகலள பிளவுபடுத்துவதற்கு 

துலளயிடுதல் மற்றும் சவடித்தல் மற்றும் துண்டு துண்டான 

பாலறகலள ஏற்றுவதற்கான மதாண்டும் இயந்திரம் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கிய திறந்தசவளி சுரங்க முலறயால் குவாரிகள் 

மமற்சகாள்ளப்படும். முன்சமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் பற்றிய 

விவரங்கள் அட்டவலண 2.1 இல் சகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவணை 2.1 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

குவாரியின் 

உரிமையாளர ்

பெயர ்

திரு.S.கந்தசாமி சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
திட்டை் 

டடாடொஷீட ்எண் 58 - E/06 

இமடடய 

அடச்டரமக 
11°31’05.96’’N to 11°31’12.03’’N 

இமடடய 

தீரக்்கடரமக 
77°22’17.19’’E to 77°22’24.38’’E 

மிக உயரந்்த உயரை் 240 m AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்பைாழியெ்ெடட் 

ஆழை் 

40 மீ தமரைட்டதிற்கு கீழ் 

புவியியல் வளங்கள்  கனமீட்டரில் 

(மீ3) 

சாதாரண 

கற்கள் 

சிலதவுரும் 
பாலற 

கனமீட்டரில்(மீ3) 

கிராவல் 

7,56,610 50805 33,846 

சுரண்டக்கூடிய 

இருெ்புக்கள்  

கனமீட்டரில் 

(மீ3) 

சாதாரண 

கற்கள்

சிலதவுரும் 
பாலற 

கனமீட்டரில்(மீ3) 

கிராவல் 

2,83,295 35217 25,380 

இறுதி குழி 

ெரிைாணை் 
131 m (L) * 137 m (W) * 40 m (D) 

சுற்றுவட்டாரெ் 

ெகுதியில் நீரை்ட்டை் 
60 மீ தமரைட்டதிற்கு கீழ் 
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சுரங்க முமற திறந்தபவளி இயந்திரையைாக்கெ்ெடட் சுரங்கை் 

துமளயிடுதல் ைற்றுை் பவடித்தல் ஆகியவற்மற 

உள்ளடக்கியது. 

நிலெ்ெரெ்பு 

குத்தமகக்கு ெயன்ெடுத்தெ்ெட்ட ெகுதி பவற்று 

நிலெ்ெரெ்மெக் காடட்ுகிறது. இெ்ெகுதி 

பதன்டைற்குெ் ெகுதிமய டநாக்கி டலசான 

சாய்வாக உள்ளது. இெ்ெகுதியின் உயரை் சராசரி 
கடல் ைட்டத்திலிருந்து 240 மீ (அதிகெடச்ை்) ஆகுை். 

இெ்ெகுதி 2 மீ தடிைன் பகாண்ட சரமள, 3 மீ பவதர ்

ொமற ைற்றுை் 5 மீ (சரமள உருவாக்கை்) பதாடரந்்து 

ொரிய சாரட்னாமகட் மூலை் மூடெ்ெட்டிருக்குை், 

இது அருகில் இருக்குை் குவாரி குழியிலிருந்து 

பதளிவாக ஊகிக்கெ்ெடுகிறது. 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

ஜாக் டேைர ் 8  

கை்ெரசர ் 2  

மேட்ராலிக் 

மதாண்டும் 
இயந்திரம் 

2 

டிெ்ெர ்லாரி 4  

பவடிமவக்குை் 

முமற 

குறுகிய துமளயிடுதல் ைற்றுை் சிறிய விட்டை் 25மிமீ 

மூலை் கடட்ுெ்ெடுத்தெ்ெட்ட பவடிக்குை் முமற. 

சாதாரண கற்கள்மல அகற்றுவதற்குை் பவட்டி 

எடுெதற்குை் குழை்பு பவடிைருந்துகமள 

சிமதெ்ெதற்குை் குவிெ்ெதற்குை் ெயன்ெடுத்த 

ெரிந்துமரக்கெ்ெடுகிறது. ஆழைான துமளயிடல் 

முன்பைாழியெ்ெடவில்மல. 

உத்டதச ைனிதவள 

வரிமசெ்ெடுத்தல் 
36  

திட்ட பசலவு Rs.63,91,000/- 

CER பசலவு @ திட்டச ்

பசலவில் 2% 
Rs 1,28,000 /- 

அருகிலுள்ள 

நீரந்ிமலகள்  

ஓமட டைற்கு 620 மீ 

ெவானி ஆறு பதன்டைற்கு 3.8 கிமீ 

பசுலம பகுதி 

டைை்ொடட்ுத் 
திட்டை் 

7.5 மீ, 10.0 மீ & 50.0 மீ ொதுகாெ்பு ைண்டலத்தில் 1800 

ச.மீ ெரெ்ெளவில் 200 ைரங்கமள நட 

உத்டதசிக்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

முன்பைாழியெ்ெடட் 

நீர ்டதமவ 
3.0 KLD 

அருகிலுள்ள 

குடியிருெ்பு 
1km - மமற்கு 
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2.1 திட்டத்தின் இடம் 

முன்சமாழியப்படட் திட்டம் கவுண்டம்பாலளயம் கிராமம், 

மகாபிசசட்டிபாலளயம் தாலுகா மற்றும் ஈமராடு மாவட்டத்தில் 

உள்ளது. திட்டப் பகுதி ஈமராட்டிலிருந்து சதன்கிழக்மக 42 கிமீ 

சதாலலவிலும், மகாபிசசட்டிபாலளயத்திலிருந்து 10 கிமீ 

சதன்கிழக்மகயும், கிராமத்திலிருந்து 1 கிமீ வடகிழக்மகயும் 

அலமந்துள்ளது. திட்ட தளத்தின் மூலல தூண்களின் எல்லல 

ஒருங்கிலணப்புகள் மற்றும் திட்ட தளத்தின் இருப்பிடத்திற்கான 

அணுகல் விவரங்கள் முலறமய அட்டவலணகள் 2.2 மற்றும் 2.3 இல் 

சகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. திட்டத் தளத்தின் குத்தலகப் பகுதி கூகுள் எரத் ்

படத்தில் மமசலழுதப்படட்ுள்ளது (படம் 2.1) மற்றும் குழுமக் 

குவாரிகளின் ஒடட்ுசமாத்த பாரல்வ படம் 2.2 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவணை 2.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் எல்ணல 
ஒருங்கிணைப்புகள் 

தூை் எை் அட்சரரணக தீரக்்கரரணக 

1 11°31’06.25’’N 77°22’17.66’’E 

2 11°31’07.58’’N 77°22’17.19’’E 

3 11°31’10.33’’N 77°22’18.19’’E 

4 11°31’11.69’’N 77°22’21.24’’E 

5 11°31’12.03’’N 77°22’21.46’’E 

6 11°31’08.95’’N 77°22’22.44’’E 

7 11°31’09.53’’N 77°22’23.28’’E 

8 11°31’09.59’’N 77°22’23.90’’E 

9 11°31’09.01’’N 77°22’24.21’’E 

10 11°31’08.97’’N 77°22’24.38’’E 

11 11°31’07.65’’N 77°22’23.94’’E 

12 11°31’05.96’’N 77°22’23.09’’E 

13 11°31’06.24’’N 77°22’22.55’’E 

14 11°31’06.74’’N 77°22’22.90’’E 

15 11°31’07.01’’N 77°22’22.36’’E 

16 11°31’06.59’’N 77°22’22.24’’E 

17 11°31’06.58’’N 77°22’21.80’’E 

18 11°31’06.65’’N 77°22’21.14’’E 

19 11°31’07.42’’N 77°22’20.29’’E 

20 11°31’06.86’’N 77°22’19.48’’E 
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      ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம்              

அட்டவலண 2.3 திட்டத் தளத்திற்கான அணுகல் விவரங்கள் 

அருகிலுள்ள 
சாலல 

NH - 209 - மகாயம்புத்தூர ்- சத்தியமங்கலம் - 15.0 

கிமீ - சதன் மமற்கு 

SH – 62 – சத்தியமங்கலம் – பவானி – 1.0 கிமீ – 

சதற்கு 

அருகில் 
உள்ள 
கிராமம் 

கவுண்டம்பாலளயம் -1கிமீ வடகிழக்கு 

அருகில் 
உள்ள 
நகரம் 

மகாபிசசட்டிபாலளயம்-10கிமீ சதன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள 
இரயில்மவ 

ஊத்துக்குளி – 40 கிமீ – சதன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள 
விமான 
நிலலயம் 

மகாயம்புத்தூர ்–19.0 கிமீ – வடகிழக்கு 

துலறமுகம் சகாசச்ி - 129 கிமீ - சதன்மமற்கு 

 

2.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான மசயல்பாட்டு விவரங்கள் 

வருடாந்திர மற்றும் தினசரி உற்பத்தி, சுரங்க மூடல் உள்ளிட்ட 

திட்டத்தின் சசயல்பாடட்ு விவரங்கள் சுரங்கத் திட்டங்களில் இருந்து 

படம் 2.3 மற்றும் 2.5 இல் 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 

விவரக்குறிப்புகள் 

விவரங்கள் 

மீ3 இல் 
சாதாரை கல் 

(5 வருட திட்ட 
காலம்) 

சரணள 

மீ3 இல் 

புவியியல் வளங்கள் 7,56,610 33,846 

சுரண்டக்கூடிய 
இருப்புக்கள் 

2,83,295 
25,380 

உற்பத்தி 2,83,295           25,380 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 
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மவலல நாட்களின் 
எண்ணிக்லக 

300 நாட்கள் 

ஒரு நாலளக்கு உற்பத்தி 157 மீ3             24 மீ3 

லாரி சுலமகளின் 
எண்ணிக்லக (ஒரு 
சுலமக்கு 6 மீ3) 

                  26 

              4 

சுரங்கத்தின் சமாத்த 
ஆழம் 

தலர மட்டத்திற்கு கீமழ 40 மீ 

         ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.3 நில பயன்பாட்டு முணற 

முன்சமாழியப்படட் திட்ட தளத்திற்கான நில பயன்பாடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு தகவல் அட்டவலண 2.5 இல் சகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவணை 2.5 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் நில கவர் முணற 

நில பயன்பாட்டு முணற 

விளக்கம் 

தற்ரபாணதய 
பரப்பளவு 

(மெக்ரடர்) 

குவாரியின் வாழ்நாள் 
முடிவில் உள்ள பகுதி 

(மெக்ரடர்) 
குவாரிக்கு உட்படட் 

பகுதி 
0.41.5 1.66.0 

உள்கட்டலமப்பு இல்லல 0.01.0 

சாலலகள் 0.02.0 0.02.0 

பசல்ச பகுதி இல்லல 0.18.0 

பயன்படுதத்ப்படாத 
பகுதி 

2.22.5 0.79.0 

மமொத்தம் 2.66.0 2.66.0 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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படம் 2.1 P1 மற்றும் தற்பபோதுள்ள குவோரியின் திட்ட குத்தகை எல்கைகைக் ைோட்டும் Google படம்
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படம் 2.2 கூகுள் எர்த் படம் 300மீ மற்றும் 500மீ ஆரம் வரம்புகள் மற்றும் முன்மமொழியப்பட்ட திட்டம், ஏற்கனவவ உள்ள 

மற்றும் கொலொவதியொன குவொரிகளளக் கொட்டுகிறது 
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படம் 2.3 நிலப்பரப்பு, புவியியல் திட்டம், ஆண்டு வொரியொன வமம்பொடு & உற்பத்தித் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் 
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படம் 2.4 முற்பபோக்ைோன சுரங்ை மூடல் திட்டம் மற்றும் பிரிவுைள் 
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படம் 2.5 கருத்தியல் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் 
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அட்டவணை 2.6 சுரங்க மூடல் பட்மெட் 

நடவடிக்ணக 
ஆை்டு மசலவு 

மமாத்த 
மசலவு I II III IV V 

பாதுகாப்பு 
மண்டலதத்ில் 

உள்ள 
மதாட்டங்களின் 

எண்ணிக்லக 

40 40 40 40 40 

100 ரூபாய்/ 
மரக்கன்றுகள் 

Rs 40,000 

மதாட்ட சசலவு 4000 4000 4000 4000 4000 

அணுகுமுலற 
சாலலயில் 
உள்ள 
மதாட்டங்களின் 
எண்ணிக்லக 

அணுகு சாலல 

Rs 11000 22 22 22 22 22 

மதாட்ட சசலவு 2200 2200 2200 2200 2200 

பராமரிப்பு 
சசலவு 

(உருவம், உரம், 

பூசச்ிக்சகால்லி 
பயன்பாடு, 

காவலாளி 
முதலியன) 

ஆண்டுக்கு ரூ.10,000/- Rs 50.000 

கம்பி மவலி 
(600மீ) - - - - - 

@ மீட்டருக்கு 
300 ரூபாய் 

Rs 1, 

80,000 

காரல்ண்ட் 
வடிகால் (250 

மீட்டர)் 
    - 

ஒரு 
மீட்டருக்கு @ 

300ரூ 

Rs 75,000 

மமாத்தம் 
Rs. 

3,56,000 

  ஆதாரம்: FAEகள் மற்றும் EC ஆல் முன்சமாழியப்படட்து 

2.4 சுரங்க முணற 

முன்சமாழியப்படட் திட்டத்திற்கு ஓபன்காஸ்ட் 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 இலணக்கப்படட் மதாண்டும் 

இயந்திரம் சபரிய பாலறகலள மதலவயான அளவு சதாகுதிகளாக 

உலடக்க பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் வாளி அலகுடன் 

இலணக்கப்பட்ட மதாண்டும் இயந்திரம் டிப்பரக்ளில் சாதரண கல்லல 
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ஏற்றுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும், பின்னர,் கல் குவாரியில் இருந்து 

அருகிலுள்ள இடத்திற்கு சகாண்டு சசல்லப்படும் சநாறுக்கி. இந்த 

திட்டத்திற்காக முன்சமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் அட்டவலண 2.7 இல் 

சகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

 2.5 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திர வரிணசப்படுத்தல் 

அட்டவணை 2.7 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் 

வரிணசப்படுத்துதல் 

வ 
என் 

வகை 
என்னி
ை்கை 

அளவு/திற
ன் 

உந்துதல் 
சை்தி 

1 ஜாக் சுத்தியல் 8 1.2மீ to 2மீ 
கை்ெ்பரஸ்ஸ

ட் ஏர ்
2 கை்ெரசர ் 2 400psi டீசல் டிமரவ் 

3 
ெக்பகட் / ராக் பிடரக்கர ்
யூனிட் 4 உடன் மதாண்டும் 
இயந்திரம் 

1 300 HP டீசல் டிமரவ் 

4 டிெ்ெரக்ள் 4 15 டன்கள் டீசல் டிமரவ் 

  ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.6 கருத்தியல் சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் 

❖ சுரங்க மூடல் என்பது சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் பாதகமான 

விலளவுகள் அல்லது மனிதரக்ளின் ஆமராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்புக்கு ஏற்படும் அசச்ுறுத்தல்கலளக் குலறப்பதற்காக 

மற்ற உற்பத்திப் பயன்பாடுகளுக்காக சதாந்தரவு சசய்யப்பட்ட 

தளத்லத அதன் இயல்பு நிலலக்குத் திரும்பச ் சசய்யும் 

சசயல்முலறயாகும். 

❖ சுரங்க மூடல் திட்டத்தின் மநாக்கம், குவாரிகலள மனிதரக்ள் 

மற்றும் விலங்குகளுக்கு உடல் ரீதியாக பாதுகாப்பானதாகவும், 

புவி-சதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிலலயானதாகவும், புவி-ரசாயன 

ரீதியாக மாசுபடுத்தாததாகவும் மற்றும் மாசுபடுத்தாததாகவும் 

மாற்றுவதாகும். 

❖ சுரங்க வாழ்க்லகயின் முடிவில், சுரங்கக் குழியானது மலழ நீலர 

மசகரிக்கும் சசயற்லக நீரத்்மதக்கமாக சசயல்படும் மற்றும் 

வறட்சி காலங்களில் தண்ணீர ்மதலவலய பூரத்்தி சசய்ய உதவும். 
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❖ சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தடுப்புச ் சுவர ் மற்றும் 

மமல் சபஞ்சுகளுக்கு மமல் பசுலம பகுதி உருவாக்கப்படும். 

குழியிலிருந்து வரும் நீர,் பசுலமப் பகுதியின் வளரச்ச்ி மற்றும் 

பராமரிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

அத்தியாயம் III 

சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 அறிமுகம் 

சிபிசிபி வழிகாடட்ுதல்களின்படி அக்மடாபர ்2021 - டிசம்பர ்2021 

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 / 10 கிமீ சுற்றளவுக்கான 

நிலப்பரப்பு புள்ளிவிவரங்கள் 

வ.எை் வணகப்பாடு 
மெக்ரடரில் 

பரப்பளவு 
பகுதி % இல் 

1 தரிசு பாலற 207 0.68 

2 பயிர ்நிலம் 12244 37.86 

3 அடரந்்த காடு 6430 24.4 

4 அடரந்்த புல் நிலம் 177 0.58 

5 தரிசு நிலம் 244 0.74 

6 உப்புதத்ன்லமயால் 
பாதிக்கப்பட்ட நிலம் 

44 0.14 

7 ஸ்க்ரப் நிலம் 3227 10.74 

8 மனிதனால்உருவாக்கப்பட்ட 
அம்சங்கள் 

50 0.16 
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9 சுரங்கப் பகுதி 25 0.08 

10 மதாட்டங்கள் 6830 22.7 

11 தீரவ்ு 320 1.06 

12 நீரந்ிலலகள் 261 0.86 

 மமாத்தம் 30059 100 

3.2 மை் சூழல் 

திட்டத் தளத்திலும் அலதச ் சுற்றியும் உள்ள இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன பண்புகள் மபான்ற தற்மபாலதய மண்ணின் 

நிலலலமகலள மதிப்பிடுவதற்காக மண் வலககள், தாவர உலற 

மற்றும் சதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு நடவடிக்லககள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் மண் மாதிரிக்காக ஆறு இடங்கள் 

மதரந்்சதடுக்கப்பட்டன. 

3.2.1 உடல் பை்புகள் 

மண் மாதிரிகள் அலமப்பு, சமாத்த அடரத்்தி, மபாமராசிட்டி 

மற்றும் நீர ் லவத்திருக்கும் திறன் மபான்ற இயற்பியல் பண்புகலள 

மதிப்பிடுவதற்காக ஆய்வு சசய்யப்பட்டன. மண் களிமண் முதல் 

களிமண் வலரயிலான களிமண் அலமப்லபக் காடட்ுகிறது மற்றும் 

மண்ணின் சமாதத் அடரத்்தி 0.73 முதல் 1.23 கிராம்/சிசி வலர 

மாறுபடும். நீரப்்பிடிப்பு திறன் 41.2 மற்றும் 51.9% வலர மாறுபடுகிறது. 

மபாமராசிட்டி 27.7 முதல் 42% வலர இருக்கும். 

3.2.2 இரசாயன பை்புகள் 

❖ மண்ணின் pH அளவு 7.97 முதல் 8.85 வலர இருக்கும். 

❖ லநட்ரஜன் 120 மற்றும் 180 கிமலா/எக்டர ் வலர இருக்கும்; 

பாஸ்பரஸ் 0.55 மற்றும் 1.05kg/ha; மற்றும் சபாட்டாசியம் 21.5 

மற்றும் 44.5mg/kg இலிருந்து. 

3.3 நீர் சூழல் 

நீர ் ஆதாரங்கள், மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய 

இரண்டும் இப்பகுதியின் வளரச்ச்ியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்லகக் 

சகாண்டுள்ளன. நீர ் மாதிரிகள் மசகரிக்கப்படட்ு, ரசாயன 

பகுப்பாய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு முன்-சிகிசல்ச சசய்யப்பட்ட 

மாதிரி மகன்களில் விதிமுலறகளின்படி சகாண்டு சசல்லப்பட்டன. 
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இந்த ஆய்வின் மநாக்கம், திட்டப் பகுதியிலும் அலதச ்சுற்றியுள்ள நீர ்

ஆதாரங்களின் தற்மபாலதய நீரின் தரத்லத மதிப்பிடுவதாகும். 

3.3.1 ரமற்பரப்பு நீர் 

மமற்பரப்பு நீரின் pH மதிப்பு 7.61 மற்றும் சகாந்தளிப்பு 

மதிப்புகள் தரநிலலகளுக்குள் உள்ளன. சமாத்த கலரந்த 

திடப்சபாருடக்ளின் வரம்பு 621 mg/l மற்றும் மமற்பரப்பு நீரின் சமாத்த 

கடினத்தன்லம 196.7 mg/l. குமளாலரடு வரம்பு 112.4 mg/l; மற்றும் 

சல்மபடஸ்் வரம்பு 56 mg/l. 

3.3.2 நிலத்தடி நீர ்

நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகளின் pH 6.56 முதல் 7.68 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. சகாந்தளிப்பு நீரின் 

தரத்லத பூரத்்தி சசய்கிறது. சமாதத் கலரந்த திடப்சபாருள்கள் 435 

மற்றும் 562 mg/l மற்றும் சமாத்த கடினத்தன்லம 129.39 மற்றும் 208.3 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 50 மீ ஆழத்தில் நீரந்ிலலகள் காணப்படுவதாக 

மின் எதிரப்்பாற்றல் ஆய்வு காடட்ுகிறது. 

3.4 காற்று சூழல் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்லககளின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு அப்பகுதியின் தற்மபாலதய சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

முக்கியமானது. காற்றுச ் சூழல் குறித்த அடிப்பலட ஆய்வுகளில் 

குறிப்பிட்ட காற்று மாசுபாடுகலள அலடயாளம் காண்பது மற்றும் 

சுற்றுப்புற காற்றில் அவற்றின் தற்மபாலதய நிலலகள் ஆகியலவ 
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அடங்கும். முன்சமாழியப்பட்ட குவாரி தளங்கலளச ் சுற்றி 10 கிமீ 

சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

அடிப்பலட சுற்றுப்புற காற்றின் தரத் தகவலல வழங்குகிறது. 

3.4.1 காற்று முறை 

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 

1.99m/s ஆகும். 

❖  வடகிழக்கிலிருந்து சதன்மமற்கு வலரயிலான திலசகளில் 

பிரதான காற்று ஆதிக்கம் சசலுத்தியது. 

3.4.2 சுற்றுப்புை காற்ைின் தரம் 

அக்மடாபர ்2021 முதல் டிசம்பர ்2021 வலரயிலான காலகட்டத்தில் 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் எடட்ு இடங்களில் 

சுற்றுப்புறக் காற்றின் தரம் கண்காணிக்கப்பட்டது. கண்காணிப்பு 

தரவுகளின்படி, PM10 35.8 µg/m3 முதல் 48.9µg/m3 வலர இருக்கும்; PM2.5 

16.8 µg/m3 முதல் 25.1 µg/m3 வலர; SO2 4.3µg/m3 முதல் 9.9 µg/m3 வலர; NO2 

15.8 µg/m3 முதல் 23.7µg/m3 வலர. காற்று மாசுபடுத்திகளின் சசறிவு CPCB 

ஆல் பரிந்துலரக்கப்பட்ட NAAQS இன் ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடிய 

வரம்புகளுக்குள் வருகிறது. 

3.5 இணரசச்ல் சூழல் 

முன்சமாழியப்படட் திட்டப் பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள 8 இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. பகல் மநரத்தில் லமய 

மண்டலத்தில் பதிவு சசய்யப்பட்ட இலரசச்ல் அளவுகள் 38.5 dB (A) Leq 

ஆகவும், லமய மண்டலத்தில் இரவு மநரத்தில் 36.2 dB (A) Leq ஆகவும் 

இருந்தது. பகல் மநரத்தில், இலடயக மண்டலத்தில் இலரசச்ல் அளவுகள் 
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37.8 முதல் 41dB (A) Leq வலர மாறுபடும் மற்றும் இரவு மநரத்தில், 

இலரசச்ல் அளவுகள் 35.4 முதல் 38.2 dB (A) Leq வலர மாறுபடும். இதனால், 

சதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதியில் இருந்து வரும் இலரசச்ல் 

அளவுகள் CPCB இன் மதலவகலளப் பூரத்்தி சசய்கின்றன. 

3.6 சுற்றுசச்ூழல் 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 தாங்கல் மண்டலம். மதலவப்பட்டால், வனவிலங்குகளின் 

வாழ்விடங்கலளப் பாதுகாப்பதற்கும், REET இனங்கள் ஏமதனும் 

இருந்தால் அவற்லறப் பாதுகாப்பதற்கும் சபாருத்தமான தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள பரிந்துலரக்கவும் இந்த ஆய்வு 

வடிவலமக்கப்படட்ுள்ளது. 

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. 
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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 

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. 
 

அத்தியொயம் IV 

எதிர்பொரை்்ைப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தொை்ைங்ைள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிை்கைைள் 

4.0 முன்னுகர        

           சுரங்க நடவடிக்மகயுடன் சுற்றுசச்ூழமலத ் தக்கமவக்க, 

தற்டொதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிமலயில் ஆய்வுகமள டைற்பகாள்வது 

ைற்றுை் ெல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் தாக்கத்மத ைதிெ்பிடுவது 

அவசியை். இது நிமலயான வளங்கமளெ் பிரித்பதடுெ்ெதற்கான 

பொருத்தைான டைலாண்மைத் திட்டங்கமள உருவாக்க உதவுை் 
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4.1 நிலச ்சூழல் 

4.1.1 எதிர்பொர்ை்ைப்படும் தொை்ைம் 

 குவாரி   பசயல்ொட்டின் காரணைாக நிலசச்ூழலில் 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடுை் முக்கிய தாக்கை் நிலெ்ெரெ்பு ைற்றுை் நில 

ெயன்ொட்டு முமற ைாற்றங்கள் ஆகுை். குழுை சுரங்க நடவடிக்மககள் 

சுைார ் 8.84.5 பேக்டடர ் ஆக்கிரமித்துள்ளன. ைற்றை்   LULC களின் 

அளவுடன் ஒெ்பிடுை் டொது சுரங்கத்திற்கு ெயன்ெடுத்தெ்ெடுை் 

நிலங்களின் அளவு அற்ெைானது. இந்த சிறிய அளவிலான சுரங்க 

நடவடிக்மககள் நிலச ் சூழலில் குறிெ்பிடத்தக்க தாக்கத்மத 

ஏற்ெடுத்தாது. நிலத்தடி நீர ் ஆதாரங்களில் சுரங்கத் திட்டத்தின் 

தாக்கத்மதெ் ெற்றி டெசுமகயில், சுரங்க நடவடிக்மக நிலத்தடி 

நீரந்ிமலகமள பசன்றமடயாது. எனடவ, இது நிலத்தடி நீரின் தரை் 

ைற்றுை் அளமவ ொதிக்காது. 

4.1.2 தணிப்பு நடவடிை்கைைள் 

கீடழ விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளெடி சுரங்க நடவடிக்மக ைற்ற தணிெ்பு 

நடவடிக்மககளுடன் ெடிெ்ெடியாக பசயல்ெடுத்தெ்ெடுை்: 

❖  குவாரி குழிகமளச ்சுற்றிலுை் வடிகால்கள் கட்டெ்ெட்டு, ைமழயின் 

டொது நிலத்தடி நீரால் ஏற்ெடுை் அரிெ்மெத் தடுக்கவுை் ைற்றுை் 

முன்பைாழியெ்ெட்ட ெகுதிக்குள் ெல்டவறு ெயன்ொட்டிற்காக 

ைமழ நீமர டசகரிக்கவுை் தாழ்வான இடங்களில் ஒரு தடுெ்பு 

அமண கட்டெ்ெடுை். ொதுகாெ்பு ைண்டலத்தில் ெசுமை ெகுதி 

உருவாக்கெ்ெடுை். குவாரியில் டதக்கி மவக்கெ்ெடுை் தண்ணீர ்

ெசுமை ெகுதிக்கு ெயன்ெடுத்தெ்ெடுை். 

❖  ெயன்ெடுத்தெ்ெடாத ெகுதி, டைல் அடுக்கு, ொதுகாெ்புத் தமட 

டொன்றவற்றில் தடிைனான டதாட்டை் டைற்பகாள்ளெ்ெடுை்.,  

❖  கருத்தியல் நிமலயில், குவாரியின் நில ெயன்ொட்டு முமற 

ெசுமையான ெகுதி ைற்றுை் தற்காலிக நீரத்்டதக்கைாக 

ைாற்றெ்ெடுை். 
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❖  தூசி உமிழ்மவக் குமறக்க குவாரிமயச ் சுற்றியுள்ள இயற்மக 

தாவரங்கள் தக்கமவக்கெ்ெடுை். 

❖ கருத்தியல் நிமலயில் முமறயாக டவலி அமைக்கெ்ெட்டு, 

பொதுைக்கள் ைற்றுை் கால்நமடகள் உள்டல நுமழவமதத் தடுக்க 

24 ைணி டநரமுை் ொதுகாெ்பு டவலி டொடெ்ெடுை். 

4.2 மண் சூழல் 

4.2.1 மண் சூழலின் மீதொன தொை்ைம் 

முன்பைாழியெ்ெடட் திட்டெ் ெகுதி 2மீ தடிைன் பகாண்ட ைண் 

அடுக்கால் மூடெ்ெட்டிருக்குை். சுரங்க நடவடிக்மககளின் டொது ைண் 

அடுக்கு அகற்றெ்ெடட்ு, ைண் அரிெ்பு மூலை் அகற்றெ்ெடுவமதக் 

குமறக்க ெசுமைெ் ெகுதிமய உருவாக்குவதற்கு வசதியாக எல்மலத் 

தமட முழுவதுை் ொதுகாக்கெ்ெடுை். 

4.2.2 மண் பொதுைொப்பிற்ைொன தணிப்பு நடவடிை்கைைள் 

ஓடும்-வடிைொல் திகசதிருப்பல் - குவாரி ெகுதிக்குள் டைற்ெரெ்பு 

ஓட்டங்கள் நுமழவமதத் தடுக்க, திட்ட எல்மலமயச ் சுற்றி ைலர ்

வடிகால்கள் கடட்ெ்ெடுை். வடிகால் அமைெ்பிலிருந்து வருை் நீர ்

தாவரங்கள் நிமறந்த இயற்மக வடிகால் ொமதகளில் 

பவளிடயற்றெ்ெடுை் அல்லது அரிெ்புக்கு எதிராக உறுதிெ்ெடுத்தெ்ெட்ட 

ெகுதி முழுவதுை் விநிடயாகிக்கெ்ெடுை். 

   வண்டல் குளங்ைள் - ெணிபுரியுை் ெகுதிகளிலிருந்து 

பவளிடயறுை் நீர ் வண்டல் குளங்கமள டநாக்கி அனுெ்ெெ்ெடுை். இந்த 

குளங்கள் வண்டல்கமள அமடத்து, குவாரி தளங்களில் இருந்து 

நீடராட்டத்மத பவளிடயற்றுை் முன், இமடநிறுத்தெ்ெட்ட வண்டல் 

சுமைகமள குமறக்கிறது. வண்டல் குளங்கள் ஓமட, தக்கமவக்குை் 

டநரை் ைற்றுை் ைண்ணின் தன்மை ஆகியவற்றின் அடிெ்ெமடயில் 

வடிவமைக்கெ்ெடுை். விருை்பிய முடிமவ அமடய பதாடரச்ச்ியான 

வண்டல் குளங்கமள வழங்க டவண்டிய அவசியை் இருக்கலாை். 
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தொவரங்ைகளத் தை்ைகவத்தல் – முடிந்தவமர தளத்தில் 

இருக்குை் தாவரங்கமளத் தக்கமவக்கவுை் அல்லது மீண்டுை் நடவு 

பசய்யவுை். 

ைண்ைொணிப்பு மற்றும் பரொமரிப்பு – ைமழக்காலத்தில் 

அமைெ்புகளின் தமடயற்ற பசயல்திறமன உறுதி பசய்வதற்காக 

ைமழ நீர ்அரிெ்பு கடட்ுெ்ொடட்ு அமைெ்புகள் ெராைரிக்கெ்ெடுை். 

4.3 நீர் சுற்றுசச்ூழல் 

4.3.1 எதிர்பொரை்்ைப்படும் தொை்ைம் 

குவாரி பசயல்ொட்டின் டொது இரசாயனங்கள் அல்லது 

அொயகரைான பொருடக்மளெ் ெயன்ெடுத்தாததால், நீரின் தரத்தில் 

சுரங்கத்தின் தாக்கை் மிகக் குமறவு. முன்பைாழியெ்ெட்ட ஆழை் 

தமரைட்டத்திற்கு கீடழ 30மீட்டராக இருெ்ெதாலுை், நிலத்தடி 

ைட்டத்திற்கு கீடழ 60மீ ஆழத்தில் நீரை்ட்டை் காணெ்ெடுவதாலுை் குவாரி 

நடவடிக்மக நிலதத்டி நீரை்ட்டத்தில் குறுக்கிடாது. 

திட்டெ்ெகுதியில் டைற்ெரெ்பு நீரந்ிமலகளின் குறுக்குபவடட்ு 

இல்மல. திட்டெ் ெகுதிக்குள் சாதாரண கல் ெதெ்ெடுத்துதல் அல்லது 

ெணிைமனக்கான முன்பைாழிவு எதுவுை் இல்லாததால், சுரங்கங்களில் 

இருந்து பவளிடயறுை் கழிவுகள் எதுவுை் எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடாது. 

4.3.2 தணிப்பு நடவடிை்கைைள் 

❖ தண்ணீர ் பைன்மைெ்ெடுத்துதல், குடிநீர ் டதமவக்கு ஏற்றதாக 

ைாற்றெ்ெடுை். ஆனால் இது ைற்ற வீடட்ு டநாக்கங்களுக்காக 

ெயன்ெடுத்தெ்ெடலாை். 

❖ சுரங்கக் குழியில் ைமழநீர ் டசகரிக்கெ்ெடட்ு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ 

ெரிைாணத்தில் உள்ள டைற்ெரெ்பு பசட்டில்லிங் டடங்கிற்கு தண்ணீர ்

ெை்ெ் பசய்யெ்ெடுை். குடிடயற்ற பதாட்டியில் டசமிக்கெ்ெடுை் 

தண்ணீர,் தூசிமய அடக்குவதற்குை், ெசுமை ைண்டல 

டைை்ொட்டிற்குை், ைமழநீர ்டசகரிெ்புக்குை் ெயன்ெடுத்தெ்ெடுை்.  

❖  கரல்ண்ட் வடிகால் எனெ்ெடுவது ஒரு வடிகால் வமலயமைெ்பு, 

குவாரய்ின் டைற்ெரெ்பு திமசதிருெ்ெ ெகுதியில் கட்டெ்ெடுை். 

❖ குவாரியில் உள்ள நீரின் தரம் அவ்வப்மபாது ஆய்வு சசய்யப்படும். 
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❖  சுரங்கத் தளத்தில் உள்ள தள அலுவலகம் மற்றும் வீடட்ுக் கழிவுநீர ்
சசப்டிக் மடங்குகளுக்கு சவளிமயற்றப்படும், அலதத ் சதாடரந்்து 
ஊறலவக்கும் குழியாக சசயல்படும் 

❖  சுரங்கத் தளத்தில் இருந்து சவளிமயறும் கழிவு நீர,் தூசிலய 
அடக்குவதற்கும், மரங்கலள வளரப்்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு 
முன், சதாட்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்படும். 

❖  மலழக்காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி 
மமற்சகாள்ளப்படும். 

❖  திறந்தசவளி கிணறுகள், ஆழ்துலள 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 எதிர்பாரத்்த தாக்கம் 

மதாண்டும் இயந்திரம் மற்றும் ஏற்றுதல் கருவிகளின் காரணமாக 

லநட்ரஜனின் ஆக்லசடுகள் (NO2) உமிழ்வு,சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2), 

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 

நடவடிக்மககள் ைற்றுை் திட்டத் தளங்கமளச ் சுற்றியுள்ள 500 மீட்டர ்

சுற்றளவில் தற்டொதுள்ள குவாரி நடவடிக்மககள் காரணைாக காற்று 

ைாசுொடுகளின் எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடுை் அதிகரிெ்பு AERMOD 

பைன்பொருமளெ் ெயன்ெடுத்தி ைாடலிங் மூலை் கணிக்கெ்ெடட்ுள்ளது 

ைற்றுை் அட்டவமணகள் 4.1 முதல் 4.5 வமர காட்டெ்ெடட்ுள்ள ைாடலிங் 

முடிவுகள் ெயன்ெடுத்தெ்ெடுை். தணிெ்பு நடவடிக்மககமள வழங்குதல் 
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அட்டவகண 4.1 PM 2.5 இன் அதிைரிப்பு & விகளவு GLC 

நிகலய 

குறியீடு` 
இடம் 

X 
ஒருங்கி 
கணப்பு 

(மீ) 

Y 
ஒருங்கிகணப்பு 

(மீ) 

சரொசரி 
அடிப்பகட 

PM2.5 

(μg/m3) 

அதிைரிை்கும் 
மதிப்பு 

PM2.5 மசலுத்த 
வவண்டும் 

சுரங்ைத்திற்கு 

(μg/m3 

மமொத்தம் 

PM2.5  

(μg/m3 

AAQ1 
11°31'10.30"N 

77°22'19.45"E 
-50 35 19.4 11.87 31.3 

AAQ2 
11°31'12.40"N 

77°22'30.03"E 
281 99 19.8 11.08 30.88 

AAQ3 
11°31'20.95"N  

77°24'4.19"E 
3157 363 18.5 10.56 29.06 

AAQ4 
11°31'5.79"N  

77°19'41.88"E 
-4870 -105 20.7 6.39 27.09 

AAQ5 
11°29'56.14"N 

77°20'48.53"E 
-2833 -2263 19.3 4.23 23.53 

AAQ6 
11°30'16.48"N  

77°23'12.27"E 
1558 -1626 18.0 8.43 26.43 

AAQ7 
11°33'3.42"N  

77°21'54.67"E 
-804 3536 18.0 1.72 19.72 

AAQ8 
11°28'23.62"N 

77°21'9.11"E 
-2200 -5147 18.3 0 18.3 

 

     அட்டவகண 4.2 PM10 இன் அதிைரிப்பு மற்றும் விகளவு GLC 

நிகல
ய 

குறியீ
டு 

இடம் 

X ஒருங்கி 
கணப்பு 

(மீ) 

Y 
ஒருங்கி
கணப்பு 

(மீ) 

சரொ
சரி 
அடி
ப்ப
கட 

PM10 

(μg/
m3) 

அதிைரி
ை்கும் 
மதிப்பு 

PM10 
மசலுத்

த 
வவண்
டும் 

சுரங்ைத்
திற்கு 

(μg/m3) 

மமொத்
தம் 

PM10 

(μg/m3
) 

AAQ1 
11°31'10.30"N 

77°22'19.45"E 
-50 35 38.9 24.90 73.8 

AAQ2 
11°31'12.40"N 

77°22'30.03"E 
281 99 41.5 24.11 65.6 

AAQ3 
11°31'20.95"N  

77°24'4.19"E 
3157 363 39.8 22.66 62.5 

AAQ4 
11°31'5.79"N  

77°19'41.88"E 
-4870 -105 40.6 13.25 53.9 

AAQ5 
11°29'56.14"N 

77°20'48.53"E 
-2833 -2263 37.4 7.52 44.9 

AAQ6 
11°30'16.48"N  

77°23'12.27"E 
1558 -1626 37.7 17.99 55.7 
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AAQ7 
11°33'3.42"N  

77°21'54.67"E 
-804 3536 38.2 2.05 40.3 

AAQ8 
11°28'23.62"N 

77°21'9.11"E 
-2200 -5147 41.0 0 41 

 

அட்டவகண 4.3 SO2 இன் அதிைரிை்கும் & விகளவொன GLC 

நிலய 

குறியீடு  

இடம் 

X ஒருங் 

கிகணப்பு 

(மீ) 

Y 

ஒருங் 

கிகணப்பு 

(மீ) 

சரொசரி 
அடிப்பகட 

SO2 

(μg/m3) 

அதிைரிை்கும் 

மசலுத்த 

வவண்டிய 

மதிப்பு 

சுரங்ைத்திற்கு 

(μg/m3) 

மமொத்தம் 

SO2(μg/m3) 

AAQ1 
11°31'10.30"N 

77°22'19.45"E 
-50 35 6.4 6.82 13.22 

AAQ2 
11°31'12.40"N 

77°22'30.03"E 
281 99 6.9 6.50 13.4 

AAQ3 
11°31'20.95"N  

77°24'4.19"E 
3157 363 6.3 6.07 12.37 

AAQ4 
11°31'5.79"N  

77°19'41.88"E 
-4870 -105 7.0 1.47 8.47 

AAQ5 
11°29'56.14"N 

77°20'48.53"E 
-2833 -2263 6.4 0 6.4 

AAQ6 
11°30'16.48"N  

77°23'12.27"E 
1558 -1626 5.7 4.79 10.49 

AAQ7 
11°33'3.42"N  

77°21'54.67"E 
-804 3536 5.9 0 5.9 

AAQ8 
11°28'23.62"N 

77°21'9.11"E 
-2200 -5147 6.4 0 6.4 

அட்டவகண 4.4 NOX இன் அதிைரிப்பு மற்றும் விகளவு GLC 

நிகல
ய 

குறியீடு 

இடம் 

X ஒருங் 

கிகணப்
பு 

(மீ) 

Y 

ஒருங் 

கிகணப்
பு 

(மீ) 

சரொசரி 
அடிப்ப
கட 

NOx(μg/m3

) 

அதிைரிை்கு
ம் 

சுரங்ைத்தி
ன் 

ைொரணமொை 

மதிப்பு 

(μg/m3) 

மமொத்த
ம் 

NOx 

(μg/m3) 

AAQ1 

11°31'10.30"

N 

77°22'19.45"

E 

-50 35 21.2 13.67 34.87 

AAQ2 

11°31'12.40"

N 

77°22'30.03"

E 

281 99 22.9 13.09 35.99 

AAQ3 

11°31'20.95"

N  

77°24'4.19"E 

3157 363 23.5 11.95 35.45 
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AAQ4 

11°31'5.79"N  

77°19'41.88"

E 

-4870 -105 24.6 0 24.6 

AAQ5 

11°29'56.14"

N 

77°20'48.53"

E 

-2833 -2263 21.2 0 21.2 

AAQ6 

11°30'16.48"

N  

77°23'12.27"

E 

1558 -1626 21.7 7.14 28.84 

AAQ7 

11°33'3.42"N  

77°21'54.67"

E 

-804 3536 19.1 0 19.1 

AAQ8 

11°28'23.62"

N 

77°21'9.11"E 

-2200 -5147 25.2 0 25.2 

அட்டவகண 4.5 பறை்கும் தூசியின் அதிைரிப்பு மற்றும் விகளவு GLC 

நிகல
ய 

குறியீ
டு 

இடம் 

X ஒருங் 

கிகணப்
பு 

(மீ) 

Y 

 ஒருங் 

கிகணப்
பு 

(மீ) 

சரொசரி 
அடிப்ப
கட 

(μg/m3) 

அதிைரிை்கு
ம் 

சுரங்ைத்தின் 

ைொரணமொை 

மதிப்பு 

(μg/m3) 

சமாதத்ம் 

பறக்கும் 
தூசி 

(μg/m3) 
(5+6)) 

AAQ1 
11°31'10.30"N 

77°22'19.45"E 
-50 35 51.0 156.12 207.12 

AAQ2 
11°31'12.40"N 

77°22'30.03"E 
281 99 54.8 91.04 145.84 

AAQ3 
11°31'20.95"N  

77°24'4.19"E 
3157 363 52.4 0 52.4 

AAQ4 
11°31'5.79"N  

77°19'41.88"E 
-4870 -105 52.2 0 52.2 

AAQ5 
11°29'56.14"N 

77°20'48.53"E 
-2833 -2263 52.2 0 52.2 

AAQ6 
11°30'16.48"N  

77°23'12.27"E 
1558 -1626 49.8 0 49.8 

AAQ7 
11°33'3.42"N  

77°21'54.67"E 
-804 3536 51.3 0 51.3 

AAQ8 
11°28'23.62"N 

77°21'9.11"E 
-2200 -5147 54.8 0 54.8 

 

ஒடட்ுபைாத்த பசறிவு ைதிெ்புகள் அதாவது, அமனத்து ஏற்பி 

இடங்களிலுை் உள்ள ைாசுெடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்குை் 

பசறிவு ஆகியமவ ெயனுள்ள தணிெ்பு நடவடிக்மககள் இல்லாைல் 

ெரிந்துமரக்கெ்ெடட் NAAQ வரை்புகளுக்குள் உள்ளன. தகுந்த தணிெ்பு 
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நடவடிக்மககமள டைற்பகாள்வதன் மூலை், வளிைண்டலத்தில் உள்ள 

ைாசு அளவுகமள டைலுை் கடட்ுெ்ெடுதத்லாை். 

4.4.2 மபொதுவொன தணிப்பு நடவடிை்கைைள் 

4.4.2.1 துகளயிடுதல் 

மூலத்திலுள்ள தூசிமயக் கடட்ுெ்ெடுத்த, ஈரைான துமளயிடல் 

ெயிற்சி பசய்யெ்ெடுை். தண்ணீர ் ெற்றாக்குமற உள்ள இடங்களில், 

ட்ரில்-டோல் காலரின் வாயில் டஸ்ட் ேூட் உடன் உலர ்

துமளயிடுவதற்கு பொருத்தைான வடிவமைக்கெ்ெட்ட டஸ்ட் 

எக்ஸ்ட்ராக்டர ்வழங்கெ்ெடுை். 

4.4.2.2 மவடித்தல்  

❖ உள்ளூர ்நிமலமைகளுக்கு ஏற்ெ பவடிெ்ெதற்கு ஏற்ற டநரை் டதரவ்ு 

பசய்யெ்ெடட்ு, பவடிக்குை் முகத்தில் தண்ணீர ்பதளிக்கெ்ெடுை். 

❖  பவெ்ெநிமல தமலகீழாக ஏற்ெடுை் ைற்றுை் குடியிருெ்பு 

ெகுதிகமள டநாக்கி ெலத்த காற்று வீசுை் டொது பவடிெ்ெது 

தவிரக்்கெ்ெடுை். 

❖ தகுந்த பவடிக்குை் மின்டனற்றை் ைற்றுை் குறுகிய கால 

தாைதைான படட்டடனட்டரக்ள், காலர ் ைண்டலத்தில் டொதுைான 

அளவு துமளகள் ஆகியவற்மறெ் ெயன்ெடுத்தி கடட்ுெ்ெடுத்தெ்ெட்ட 

பவடிெ்பு டைற்பகாள்ளெ்ெடுை். 

❖ நாளின் ஒரு குறிெ்பிட்ட டநரத்திற்கு அதாவது ைதிய உணவு 

டநரத்தில் பவடிெ்ெது கடட்ுெ்ெடுத்தெ்ெடுை். 

❖ பொருள் ஏற்றுை் முன் பவடித்த பொருடக்ளின் மீது தண்ணீர ்

பதளிக்கெ்ெடுை் 

❖ பதாழிலாளரக்ளுக்கு முககவசை் வழங்கெ்ெடுை் ைற்றுை் 

அவற்றின் ெயன்ொடு கண்டிெ்ொக கண்காணிக்கெ்ெடுை் 

4.4.2.3 சொகல மற்றும் வபொை்குவரத்து 

❖ டொக்குவரத்தின் டொது தூசி உருவாகாைல் இருக்க ஒரு 

நாமளக்கு இரண்டு முமற இழுத்துச ் பசல்லுை் சாமலகளில் 

தண்ணீர ்பதளிக்கெ்ெடுை் 
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❖ பொருள் டொக்குவரத்து ெகல் டநரத்தில் டைற்பகாள்ளெ்ெடுை் 

ைற்றுை் பொருள் தார ்ொயின் மூலை் மூடெ்ெட்டிருக்குை் 

❖  தூசி உருவாவமதத் தவிரக்்க, டிெ்ெரக்ளின் டவகை் 20 

கிமீ/ைணிக்கு <20 கிமீ/ைணிக்கு ைடட்ுெ்ெடுத்தெ்ெடுை் 

❖ இழுத்துச ் பசல்லுை் சாமலகள் ைற்றுை் ஏற்றுை் இடங்களில் 

தண்ணீர ் பதளித்தல் ஒரு நாமளக்கு இரண்டு முமற 

டைற்பகாள்ளெ்ெடுை் 

❖ வாயு ைாசுொட்டின் முக்கிய ஆதாரை் தாதுெ் டொக்குவரத்துக்கு 

ெயன்ெடுத்தெ்ெடுை் வாகனை் ஆகுை்; எனடவ, இயந்திரங்களின் 

வாராந்திர ெராைரிெ்பு எரிெ்பு பசயல்முமறமய 

டைை்ெடுத்துகிறது ைற்றுை் ைாசுொடம்டக் குமறக்கிறது 

❖ உடலாகை் இல்லாத இழுத்துச ் பசல்லுை் சாமலகள் 

ெயன்ொடட்ுக்கு வருவதற்கு முன் வாரந்டதாறுை் சுருக்கெ்ெடுை் 

❖ கசிவு ஏற்ெடாைல் இருக்க டிெ்ெரக்ளில் அதிக ொரை் ஏற்றுவது 

தவிரக்்கெ்ெடுை் 

❖ அமனத்து டொக்குவரத்து வாகனங்களுை் பசல்லுெடியாகுை் PUC 

சான்றிதமழ மவத்திருெ்ெது உறுதி பசய்யெ்ெடுை். 

❖ இழுத்துச ் பசல்லுை் சாமலகள் ைற்றுை் டசமவச ் சாமலகள் 

தளரவ்ான          பொருடக்ள் குவிந்து கிடெ்ெமதத் தடுக்க தரை் 

பிரிக்கெ்ெடுை் 

4.4.2.4 பசுகம அரண்: 

❖ டிராக்டரக்ள்/டிெ்ெரக்ளின் இயக்கதத்ால் புழுதி உருவாகுவமதத ்

தடுக்க, சுரங்கெ் ொமதகள் முழுவதுை் ைரங்கள் நடுதல் ைற்றுை் 

சுரங்கெ் ொமதகமள வழக்கைான தரெ்ெடுத்துதல் ஆகியமவ 

நமடமுமறெ்ெடுத்தெ்ெடுை். 

❖ திட்ட இடத்மதச ் சுற்றி டொதுைான அகலத்தில் ெசுமைெ் அரண் 

உருவாக்கெ்ெடுை் 
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4.4.2.5 மதொழில்சொர் சுைொதொரம் 

❖ சதாழிலாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் வழங்கப்படும் மற்றும் 

அவற்றின் பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

❖ டிராக்டரக்ள்/டிெ்ெரக்ளின் இயக்கதத்ால் புழுதி உருவாகுவமதத ்

தடுக்க, சுரங்கெ் ொமதகள் முழுவதுை் ைரங்கள் நடுதல் ைற்றுை் 

சுரங்கெ் ொமதகமள வழக்கைான தரெ்ெடுத்துதல் ஆகியமவ 

நமடமுமறெ்ெடுத்தெ்ெடுை்  

❖ திட்ட இடத்மதச ் சுற்றி டொதுைான அகலத்தில் ெசுமைெ் அரண் 

உருவாக்கெ்ெடுை் 

4.5 இணரசச்ல் சூழல் 

அதிகரிக்கும் இலரசச்ல் அளவு லமய மண்டலத்தில் 70.6 dB (A) 

ஆகவும், இலடயக மண்டலத்தில் 27 மற்றும் 44.5 dB (A) க்கு இலடயில் 

இருக்கும். 

4.5.1 எதிர்பாரத்்த தாக்கம் 

ஒலி மாசுபாடு சுரங்கத் சதாழிலாளரக்ளுக்கு சபரும் சுகாதார 

ஆபத்லத ஏற்படுத்துகிறது. துலளயிடுதல், சவடித்தல், ஏற்றுதல் மற்றும் 

வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியலவ தற்மபாதுள்ள திறந்தசவளி 

சுரங்கத் திட்டங்களில் சத்தத்தின் ஆதாரங்களாக உள்ளன 

4.5.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ துமளயிடுை் டொது கூரம்ையான டிரில் பிடக்மளெ் 

ெயன்ெடுத்துவது சத்தத்மதக் குமறக்க உதவுை் 

❖ இரண்டாை் நிமல பவடிெ்பு முற்றிலுை் தவிரக்்கெ்ெடுை் ைற்றுை் 

ொமறகமள உமடக்க மேட்ராலிக் ராக் பிடரக்கர ்

ெயன்ெடுத்தெ்ெடுை் 

❖  முமறயான இமடபவளி, சுமை, தண்டு ைற்றுை் உகந்த 

கட்டணை்/தாைதத்துடன் கடட்ுெ்ெடுத்தெ்ெட்ட பவடிெ்பு 

ெராைரிக்கெ்ெடுை் 
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❖  சாதகைான வளிைண்டல நிமலயிலுை், குமறவான ைனித 

பசயல்ொடு டநரத்திலுை், மின்சாரை் அல்லாத துவக்க 

அமைெ்மெெ் ெயன்ெடுத்தி பவடிெ்பு டைற்பகாள்ளெ்ெடுை். 

❖ இமரசச்ல் ஏற்ெடுவமதக் குமறக்க ஒவ்பவாரு வாரமுை் 

இயந்திரங்களின் முமறயான ெராைரிெ்பு, எண்பணய் ைற்றுை் 

எண்பணய் தடவுதல் பசய்யெ்ெடுை் 

❖ அதிக அளவு சத்தத்மத உருவாக்குை் இயந்திரங்களில் (HEMM) 

ெணிபுரியுை் பதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காெ்பிடெ்ெட்ட 

அமறகமள வழங்குதல் 

❖ அமனத்து இயந்திரங்களிலுை் மசலன்சரக்ள் / ைெ்ளரக்ள் 

நிறுவெ்ெடுை் 

❖ திட்டெ் ெகுதிமயச ்சுற்றிலுை், இழுத்துச ்பசல்லுை் சாமலகளிலுை் 

ெசுமைெ் பகுதி /டதாட்டை் உருவாக்கெ்ெடுை். டதாட்டை் சத்தை் 

ெரவுவமதக் குமறக்கிறது 

❖ பேசஇ்எை்எை் ஆெடரட்டரக்ள் ைற்றுை் பேசஎ்ை்எை் அருடக 

ெணிபுரியுை் நெரக்ளுக்கு காது ைஃெ்ஸ்/இயர ்பிளக்குகள் டொன்ற 

தனிெ்ெட்ட ொதுகாெ்பு உெகரணங்கள் (பிபிஇ) வழங்கெ்ெடுை் 

ைற்றுை் ெயிற்சி ைற்றுை் விழிெ்புணரவ்ு இருந்தாலுை் அவற்றின் 

ெயன்ொடு உறுதி பசய்யெ்ெடுை். 

❖ ொதகைான இமரசச்ல் நிமல விமளவுகள் ெற்றிய 

விழிெ்புணரம்வ ஏற்ெடுத்த, வழக்கைான ைருத்துவ  

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 
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தாவரங்கலள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்லல. 

❖  தாங்கல் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் சபரும்பகுதி பயிர ்

நிலங்கள், புல் திடட்ுகள் மற்றும் சிறிய புதரக்ள் ஆகியவற்லறக் 

சகாண்டுள்ளது. எனமவ, தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் 

ஏற்படாது. 

❖ சில வீடட்ு விலங்குகள், ஊரவ்ன, முயல்கள் மற்றும் சில 

சபாதுவான பறலவகள் தவிர வனவிலங்குகள் தாவர உலற 

மற்றும் மமற்பரப்பு நீர ் இல்லாததால் சகாத்து மற்றும் அதன் 

உடனடி சுற்றுப்புறங்களில் காணப்படவில்லல. 

4.6. 2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

இலவ அலனத்லதயும் கருதத்ில் சகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்லம திடட்த்தின் கீழ் தணிப்பு பரிந்துலரக்கப்படட்ுள்ளது. 

காற்று மாசுபாடல்டக் கடட்ுப்படுத்த உயிரி வடிகட்டியாக தாவர 

இனங்களின் பங்லகப் புரிந்துசகாள்வதன் மூலம், பகுதி/தளத ்

மதலவகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட உயிரினங்களின் மதலவயான 

சசயல்திறன் ஆகியவற்லறக் கருத்தில் சகாண்டு சபாருத்தமான தாவர 

இனங்கள் (முக்கியமாக மர இனங்கள்) பரிந்துலரக்கப்படட்ுள்ளன.    

பசுணம பகுதியின் ரநாக்கங்கள் பின்வருவனவற்ணற உள்ளடக்கும் 

❖ சத்தம் குலறப்பு 

❖ சூழலியல் மறுசீரலமப்பு 

❖ மமம்படுதத்ப்பட்ட தாவரங்கள் மற்றும் மதாட்டப் பரப்பின் 
காரணமாக பகுதியின் அழகியல், உயிரியல் மற்றும் காட்சி 
மமம்பாடு 

பசுலமப் பகுதி மமம்பாடட்ுத் திட்டம் மற்றும் முன்சமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கான பசுலமப் பகுதி மமம்பாட்டிற்கான சசலவு முலறமய 

அட்டவலண 4.6 மற்றும் 4.7 இல் சகாடுக்கப்படட்ுள்ளது.. 
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அட்டவணை 4.6 பசுணமப் பகுதி ரமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆண்டு 

நடவு மசய்ய 

உத்வதசிை்ைப்பட்ட 

மரங்ைளின் 

எண்ணிை்கை  

உயிர் 
பிகழத்தல் 

% 

நடவு 

வசய்யும் 

பகுதி 

சதுர 

மீட்டரில் 

இனத்தின் 

மபயர ்

வளர்ை்ைப்படும் 

என 

எதிரப்ொர்ை்ைப்படும் 

மரங்ைளின் 

எண்ணிை்கை பொதுைொப்பு வலயத்தின் கீழ் வதொட்டம் 

I 40 80% 360 
அசாடிராக்டா 

இண்டிகா 

அல்பிசியா 

பலபெக் 

படடலானிக்ஸ் 

பரஜியா 

படக்டடானா 

கிராண்டிஸ் 

டநரியை் 

இண்டிகை், 

முதலியன. 

32 

II 40 80% 360 32 

III 40 80% 360 32 

IV 40 80% 360 32 

V 40 80% 360 32 

ஆண்டு குவொரி அணுகுமுகற சொகல ஓரத்தில் 

வதொட்டம் 

 

I 22 80% 200 18 

II 22 80% 200 18 

III 22 80% 200 18 

IV 22 80% 200 18 

V 22 80% 200 18 

 

அட்டவகண 4.7 பசுகம அரண் வமம்பொட்டுத் திட்டத்திற்ைொன நிதி 

நிகல 

வ. 

எண் 

ரவணல 
விவரங்கள் 

ஒவ்மவொரு பகுதிை்கும் ஆண்டு வொரியொன வதொட்ட 

விவரங்ைள் 

1ை் 

ஆ
ண்
டு 

2ை் 

ஆண்
டு 

3ை் 

ஆ
ண்
டு 

4ை் 

ஆ
ண்டு 

15ை் 

ஆண்
டு 

பைாதத்
ை் 

பசடிக
ள் 

(5 

ஆண்டு
கள்) 

மமொத்த 

மசலவு 

(ரூ.) 

1 நாற்று (ஒரு 

ைரக்கன்று/

பசடிக்கு 

டதாராயைா
க (ரூ.100 

பசலவாகுை்)

. 

40 40 40 40 40 200 20,000.00 

2 குவாரி 
அணுகுமு
லற சாலல 
ஓரத்தில் 
மதாட்டம் 

      

22 
22 22 22 22 110 11,000.00 



Page | 36  
 

3 பராமரிப்பு 
(ரூ.) 
(உரம், உரம், 

பூசச்ிக்சகா
ல்லி 
பயன்பாடு, 

காவலாளி 
மபான்றலவ
) 

பசலவு (Rs. 10000/-) ஐந்து வருட காலத்திற்கு 

வருடத்திற்கு 
50,000.00 

                                                                                       மமொத்தம்           81,000.00 

  

4.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

4.7.1 திட்டங்களில் இருந்து எதிரப்ார்க்கப்படும் தாக்கம் 

இத்திட்டத்தின் மூலம் 36 மபருக்கு மவலல வாய்ப்பும், 

மலறமுகமாக 45 மபருக்கு மவலல வாய்ப்பும் கிலடக்கும். 

4.7.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சாத்தியமான இலரசச்ல் பிரசச்லனகலளத் தவிரக்்க ஆலல 

இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு 

நலடமுலறகள் பின்பற்றப்படும். 

❖ மத்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் (CPCB) 

வழிகாடட்ுதல்களின்படி திட்டப் பகுதிகளிலும் அலதச ் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளிலும் பசுலமப் படல்ட உருவாக்கப்படும். 

❖ லமயப் பகுதிக்குள் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்லபக் 

குலறப்பதற்கு உரிய காற்று மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லக 

வழங்கப்படும். 

❖ சதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கச ் சட்டம் 

மற்றும் விதிகளின்படி லகயுலறகள், செல்சமட்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் 

காதுகலளப் பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் மபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் வழங்கப்படும். 
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❖ திட்டங்களிலிருந்து மநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் 

ராயல்டி, வரி, டிஎம்எஃப், என்எம்இடி மபான்றவற்றின் மூலம் மாநில 

மற்றும் மத்திய அரசுகள் நிதி வருவாய் மூலம் பயனலடயும். 

                       

                               அத்தியாயம் V 

       மொற்றுைளின் பகுப்பொய்வு (மதொழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கனிை மவெ்பு இயற்மகயில் குறிெ்பிட்ட தளை்   எனடவ 

திட்டங்களுக்கு ைாற்று இடங்கமள டதடுை் டகள்வி எழவில்மல. 

அத்தியாயம் VI 

                                சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம்  

6.0 வநொை்ைம் 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் வழக்கமான கண்காணிப்புத் திட்டம் 

காட்டப்படட்ுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கலள 

கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்வது அவசியம்.  அட்டவலண 6.1. 

❖ கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககளின் சசயல்திறலன சரிபாரக்்க 

அல்லது மதிப்பிடுவதற்கு  

❖ எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்லத 

நிறுவுதல். 

அட்டவகண 6.1 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ைண்ைொணிப்பு அட்டவகண 

வ. 

எ
ை் 

சுற்றுசச்ூழ
ல் 

பை்புகள் 

இடம் 

கை்காைிப்பு 
அளவுரகால்க

ள் கால 
அளவு 

அதிர்மவை் 

1 
காற்றின் 

தரும் 

2 இடங்கள் (1 

லமய & 1 
இலடய) 

24 மணி 
6 

மாதங்களுக்கு 
ஒருமுலற 

பறக்கும் தூசி 
PM2.5, PM10, SO2 

மற்றும் NOx. 

2 
வானிலல 

ஆய்வு 

காற்றின் தரக் 
கண்காணிப்பு 

& IMD 

இரண்டாம் 
நிலலத் தரவு 
சதாடங்குவத

ற்கு முன் 

மணிமநர
ம் / 

தினசரி 

சதாடரச்ச்ியா
ன இலணய 

வழி 
கண்காணிப்பு 

காற்றின் 
மவகம், 

காற்றின் 
திலச, 

சவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் 
மற்றும் 
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  மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (சதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

6.2 EMP க்கான பட்மெட் ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகலள கண்காணிப்பதற்கான சசலவு 
அட்டவலண6.2 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. 
        அட்டவணை 6.2 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு பட்மெட் 

வ.எை் அளவுரு 
மூலதன 
மசலவு 

ஆை்டுக்கான 
மதாடர் மசலவு 

1 காற்று தரம் Rs. 76,000/- 

சுரங்க 
தளத்தில் 

மலழப்சபாழி
வு 

3 

நீர ்தர 
கண்காணி

ப்பு 

2 இடங்கள் 
(1SW & 1 GW) 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 
ஒருமுலற 

IS:10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுலறகளி
ன் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்
ட 

அளவுருக்கள் 

4 நீரியல் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 
சுமார ்1 

கிமலாமீட்டர ்
சதாலலவில் 

உள்ள 
திறந்தசவளி 
கிணறுகளில் 

நீரம்ட்டம் 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 
ஒருமுலற 

தமரைட்டதிற்
கு கீழ் ஆழம் 

5 சத்தம் 

2 இடங்கள் 
(1லமய & 1 

இலடயக) 

மணிமநர
ம் - 1 நாள் 

6 

மாதங்களுக்கு 
ஒருமுலற 

Leq, Lmax, Lmin, 

Leq பகல் & 

இரவு 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 
குடியிருப்பில் 

(அறிக்லகயில்) 
– 

குண்டுசவடிப்
பு 

நடவடிக்லகயி
ன் மபாது 

உசச் துகள் 
மவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள் (1 

லமய & 1 

இலடயக) 
– 

ஆறு 
மாதங்களுக்கு 

ஒருமுலற 

உடல் மற்றும் 
இரசாயன 
பண்புகள் 

8 
பசுலம 

மண்டலம் 

திட்டப் 
பகுதிக்குள் 

தினசரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 
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2 
வானிலல 

ஆய்வு 

Rs. 

3,80,000/- 

3 நீர ்தரம் 

4 நீரியல் 

5 
மண்ணின் 

தரம் 

6 சத்தம் தரம் 

7 
அதிரவ்ு 
ஆய்வு 

சமாத்தம் 
Rs 

3,80,000/- 
Rs 76,000/- 

         ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் படிப்புகள் 

7.1 இடர ்மதிப்பீடு 

இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகலளத் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகழாமல் தடுக்க மதலவயான நடவடிக்லககலள எடுப்பது. இடர ்

மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுலறயானது, 2002 டிசம்பர ் 31, 2002 மததியிட்ட 

2002 இன் சுற்றறிக்லக எண்.13 இன் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் 

(DGMS) மூலம் வழங்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட இடர ் மதிப்பீடட்ு 

வழிகாடட்ுதலின் அடிப்பலடயில் அலமந்துள்ளது. DGMS இடர ்

மதிப்பீடட்ு சசயல்முலறயானது, பணிசச்ூழலில் இருக்கும் மற்றும் 

சாத்தியமான அபாயங்கலளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் 

மதலவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிலம அளிப்பதற்காக அந்த 

அபாயங்களின் அபாய அளலவ மதிப்பிடுவலத மநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. மமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் சபாறுப்பான 

வழிமுலறகள் அலடயாளம் காணப்படட்ு, துல்லியமான 

சபாறுப்புகளுடன் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககள் பதிவு 

சசய்யப்படுகின்றன. DGMS, DGMS சான்றளிக்கப்பட்ட தகுதிவாய்ந்த 
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சுரங்க மமலாளரின் வழிகாடட்ுதலின் கீழ் முழு குவாரி நடவடிக்லகயும் 

மமற்சகாள்ளப்படும்.  

7.2 ரபரிடர் ரமலாை்ணமத் திட்டம் 

மபரிடர ் மமலாண்லம திட்டத்தின் மநாக்கம் சுரங்கம் மற்றும் 

சவளிப்புற மசலவகளின் ஒருங்கிலணந்த வளங்கலளப் 

பயன்படுத்துவதாகும்: 

❖ பாதிக்கப்பட்டவரக்லள மீடட்ு சிகிசல்ச அளித்தல்; 

❖ மற்றவரக்லளப் பாதுகாத்தல்; 

❖  சசாத்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் மசதத்லத 

குலறத்தல்; 

❖  சதாடக்கத்தில் சம்பவத்லதக் கடட்ுப்படுத்தி இறுதியில் 

கடட்ுக்குள் சகாண்டு வருதல்; 

❖ பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

❖ அவசரநிலலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிலலகள் பற்றிய 

அடுத்தடுதத் விசாரலணக்கு சதாடரப்ுலடய பதிவுகள் மற்றும் 

உபகரணங்கலள பாதுகாதத்ல் 

7.3 ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

இந்த பிரிவு சுற்றுசச்ூழலில் குழுமப் பகுதியில் சுரங்கத் 

திட்டங்களின் ஒடட்ுசமாத்த தாக்கங்கலளக் லகயாள்கிறது. இந்த 

ஆய்வுக்காக, வழங்கப்பட்ட தரவு அட்டவலணகள் 7.1-7.6 

பயன்படுத்தப்பட்டன.                     

அட்டவணை 7.1 சொதொரண ைல்லின் ஒட்டுமமாத்த உற்பத்தி சுணம 

முன்மமொழியப்பட்ட உற்பத்தி விவரங்ைள் 

குவாரி ஐந்தாண்டு 

திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்ெத்தி 

 மீ3 இல் 

ஆண்டுக்கு 

உற்ெத்தி 

ஒரு நாள் 

உற்ெத்தி 

மீ3 இல் 

ஒரு நாமளக்கு 

லாரி 
சுமைகளின் 

எண்ணிக்மக 

P1 283295 56659 189 32 

E1 404470 80894 270 45 

சமாத்தம் 6,87,765 1,37,553 459 77 
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அட்டவணை 7.2 வமல்மண் ஒட்டுமமாத்த உற்பத்தி சுணம 

முன்மமொழியப்பட்ட உற்பத்தி விவரங்ைள் 

குவாரி மீ3 இல் 2 - 3 

ஆண்டுகள் 

ஆண்டுக்கு 
உற்பத்தி 

மீ3 இல் 

ஒரு நாள் 
உற்பத்தி 

மீ3 இல் 

ஒரு நாலளக்கு 
லாரி 

சுலமகளின் 
எண்ணிக்லக 

P1 25380 8460 28 5 

E1 --- --- --- --- 

சமாத்தம் 25380 8460 28 5 

அட்டவகண 7.3 குழுமத்தின் ைணிை்ைப்பட்ட சத்தம் அதிைரிை்கும் 

மதிப்புைள் 

இருெ்பிட 

ஐடி 

பின்னணி 
ைதிெ்பு 

(நாள்) 

dB(A) 

அதிகரிக்குை் 

ைதிெ்பு dB(A) 

பைாத்த 

கணிக்கெ்ெட்ட 

dB(A) 

குடியிருெ்பு 

ெகுதி 

தரநிமலகள் 

dB(A) 

அருகிலுள்ள 

குடியிருெ்பு 

P1 

41.5 52.1 52.9 

55 

அருகிலுள்ள 

குடியிருெ்பு 

E1 

43.7 53.4 52.9 

அட்டவகண 7.4 சுரங்ைங்ைளில் நில அதிர்வுைள் 

இருப்பிட 

ஐடி 

அதிைபட்ச 

ைட்டணம் 

கிவலொவில் 

m இல் அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

mm/s இல் 

PPV 

P1 88 1000 0.601 

E1 125 1000 0.903 

ஆதாரை்: பிளாஸ்டிங் கணக்கீடுகள் 

அட்டவகண 7.5 2 சுரங்ைங்ைளிலிருந்து சமூை மபொருளொதொர 

நன்கமைள் 

இருப்பிட ஐடி திட்ட மசலவு CER @ 2% 

P1 Rs.50,16,000/- Rs 1,00,320 /- 
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E1 Rs.69,70,000/- Rs.1,40,000/- 

மமொத்தம் Rs. 1,19,86,000/- Rs.2,40,320/- 

அட்டவகண 7.6 2 சுரங்ைங்ைளில் இருந்து வவகல வொய்ப்புைள் 

குவாரிகளின் விளக்கம் வவகலவொய்ப்பு 

P1 36 

E1 17 

மமொத்தம் 53 

அட்டவறை 7.7 2 சுரங்கங்களிலிருந்து சாதாரை கல் 

மேம்பாட்டுப் பயன்கள் 

குறியீடு 

நடுவதற்கு 

முன்மமொழியப்பட்ட 

மரங்ைளின் 

எண்ணிை்கை 

உயிர் 

பிகழப்பு 

% 

பரப்பளவு 

ச. மீ 

இனத்தின் 

மபயர் 

வளர்ை்ைப்படும் 

என 

எதிர்பொர்ை்ைப்படும் 

மரங்ைளின் 

எண்ணிை்கை 

P1 200 80% 1800 
டவை்பு, 

டதக்கு 
160 

E1 330 80% 3000 
டவை்பு, 

டதக்கு 
265 

மமொத்தம் 530 80% 4800 

டவை்பு, 
சபாங்கமியா, 

டதக்கு 

425 

அத்தியாயம் VIII 

                                                    திட்ட பலன்கள் 

முன்பைாழியெ்ெடட் திட்டைானது ஒடட்ுபைாத்தைாக 2,83,295மீ3 

சாதாரண கல், 35217 மீ3 வானிமல ொமற ைற்றுை் 25,380மீ3 டைல் ைண் 

ஆகியவற்மற உற்ெத்தி பசய்வமத டநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. இது 

அருகிலுள்ள ெகுதிகளில் சமூக-பொருளாதார பசயல்ொடுகமள 

டைை்ெடுத்துவடதாடு, கீழ்க்கண்ட ெலன்கமளயுை் ஏற்ெடுத்துை்: 

மவலலவாய்ப்பு அதிகரிக்கும். 

❖ சமூக-சபாருளாதார நலன் மமம்படுத்தப்படும். 

❖  உடல் உள்கட்டலமப்பு மமம்படுத்தப்படும். 

❖ சமூக உள்கட்டலமப்பு மமம்படுத்தப்படும். 
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                                          அத்தியாயம் IX 

                                 சுற்றுசச்ூழல் ரமலாை்ணம 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: 

கூறப்பட்ட குழு: 

❖ நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் 
திடக்கழிவு ஆகியவற்லறக் கண்காணிக்கவும். 

❖ சவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் மசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மற்றும் 
காற்று மாதிரிகலள பகுப்பாய்வு சசய்தல்; 

❖ நிதி மதிப்பீடு, காற்று மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு உபகரணங்கலள 
நிறுவுதல், கழிவு நீர ் சுத்திகரிப்பு நிலலயம், முதலியன 
உள்ளிட்ட மாசுக் கடட்ுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள்/சாதனங்கலளச ் சசயல்படுத்துதல் மற்றும் 
கண்காணித்தல்; 

❖ சுற்றுசச்ூழல் சதாடரப்ான சசயல்பாடுகலள 

ஒருங்கிலணத்தல்; 

❖ சுற்றியுள்ள கிராமங்களின் சதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

மக்கள்சதாலகயின் சுகாதார புள்ளிவிவரங்கலள 

மசகரிக்கவும்; 

❖ பசுலம மண்டலதல்த உருவாக்குதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு திட்டத்தின் முன்மனற்றத்லத கண்காணித்தல்; 

❖ சட்ட விதிகள், மாநில மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம், 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன அலமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதியின் நிபந்தலனகளுக்கு இணங்குதல். 
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அத்தியாயம் X 

முடிவுணர 

சுரங்க நடவடிக்மககளின் ெல்டவறு அை்சங்கள் ெரிசீலிக்கெ்ெடட்ு 

அது பதாடரெ்ான ொதிெ்புகள் ைதிெ்பீடு பசய்யெ்ெட்டன. சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிமனகமளத் தணிக்க சாத்தியைான அமனத்து வழிகமளயுை் 

கருத்தில் பகாண்டு, சுற்றுசச்ூழல் டைலாண்மைத் திட்டை் (EMP) 

தயாரிக்கெ்ெடட்ு, அதற்கான நிதியுை் ஒதுக்கெ்ெடட்ுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் 

டைலாண்மைத் திட்டை் ைாறுை், பநகிழ்வானது ைற்றுை் அவ்வெ்டொது 

ைதிெ்ொய்வுக்கு உட்ெட்டது. முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் ொதிெ்புகள் 

பதாடரப்ுமடய திட்டத்திற்கு, சுற்றுசச்ூழல் டைலாண்மைத் திட்டை் 

வழக்கைான ைதிெ்ொய்வில் இருக்குை். திட்டத்திற்கு பொறுெ்ொன மூத்த 

நிரவ்ாகை், சுற்றுசச்ூழல் டைலாண்மைத் திட்டை் ெயனுள்ளதாகவுை் 

பொருத்தைானதாகவுை் இருெ்ெமத உறுதி பசய்வதற்காக சுற்றுசச்ூழல் 

டைலாண்மைத் திட்டை் ைற்றுை் அதன் பசயலாக்கத்மத ைதிெ்ொய்வு 

பசய்யுை். இவ்வாறு, சுற்றுசச்ூழல் டைலாண்மைத் திட்டை் இல் 

குறிெ்பிடெ்ெடட்ுள்ள அமனத்து இலக்குகமளயுை் நிமறடவற்ற 

சரியான நடவடிக்மககள் எடுக்கெ்ெடுை் ைற்றுை் ஆய்வுெ் ெகுதியில் 

இந்த திட்டை் டநரை்மறயான தாக்கதம்த ஏற்ெடுத்துை். 

 


