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திடட் சுருக்கம் 

 

திடட் உரிமமயாளர ்
வ.எண் பெயர் ெரெ்ெளவு 

1 திரு.C.சிவகுமார ் 2.00.5 ஹெக்டர ்

2 திரு.P.A.ராஜா 1.42.0 ஹெக்டர ்

3 திருமதி.P.ராமாயி 1.57.5  ஹெக்டர ்

4 திரு.M.பழனிசச்ாமி 1.14.5  ஹெக்டர ்

 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கம் 

 

 

குழும ெரெ்ெளவு = 22.8.5  பெக்டர் 

 

ககாக்கமல கிராமம், திருசப்சங்ககாடு வட்டம்,  

நாமக்கல் மாவட்டம் 

 
பெறெ்ெடட் குறிெ்பு விதிமுமறயின் ெடி 

 

    Lr No. SEIAA/TN/F.No.8615/SEAC/ToR-1015/2021 :Dated :23/08/2021 – திரு C.சிவகுமார ்

Lr No. SEIAA/TN/F.No.8583/SEAC/ToR-1020/2021 Dated :23/08/2021   திரு P.A.ராஜா  

Lr. No. SEIAA/TN/F.No.7855/SEAC/ToR-859/2020- Dated :12/03/2021  திருமதி.P.ராமாயி 

Lr. No. SEIAA-TN/F.No.7925/SEAC/ToR-1040/2022 - Dated :31/01/2022  திரு.M.ெழனிசச்ாமி 

  

 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆகலாசகர்    

என்விகரா ரிகசார்சஸ். 

1904 ரூப்நகர ்CHS, SV சாலை, கண்டிவலி மமற்கு, 

மும்லப 400067, மகாராஷ்டிரா. 
 

சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1922/SA0133 

valid upto 30th March, 2022 

ஹ ாலைமபசி : 9867898844 

மின்னஞ்சல் : info@enviroresources.in  
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1. அறிமுகம் -  

 கட்டுமான ் ஹ ாழிலுக்கு சா ாரண கை் மற்றும் கிராவை் முக்கிய ் ம லவகள் 'இந்  

சுற்றுசச்ூழை்  ாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்லக, நாமக்கை் மாவட்டம், திருசஹ்சங்மகாடு  ாலுகா, 

ஹகாக்கலை கிராமம், திருசஹ்சங்மகாடு  ாலுகாவிை் 22.8.5 ஹெக்மடர ் பரப்பளவிை்  ற்மபாதுள்ள 

மற்றும் முன்ஹமாழியப்பட்ட அலன ்து சுரங்கங்களின் ஒட்டுஹமா ்   ாக்க ்திலன கரு ்திை் 

ஹகாண்டு  யாரிக்கப்பட்டுள்ளது. நிலை. இந்  EIA அறிக்லக, திட்ட ்  ள ்தின் சுற்றுசச்ூழலைப் 

பாதுகாக்க, திடட் முன்ஹமாழிபவருக்கு ஒரு ஹசயை்பாட்டுக் லகமயடாகச ்ஹசயை்படும். 

    இந்  EIA அறிக்லக ஹபறபடட் குறிப்பு விதிமுலறக்கு இணங்க ்  யாரிக்கப்பட்டுள்ளது 

கடி ம் எண். SEIAA-TN/F.No.8615/SEAC/ToR-1015/2021:Dated :23/08/2021 -C- சிவக்குமார ்

கடி ம் எண். SEIAA-TN/F.No.8583/SEAC/ToR-1020/2021 :Dated :23/08/2021- P.A.ராஜா 

கடி ம் எண் SEIAA-TN/F.No.7855/SEAC/ToR-859/2020: Dated :12/03/2021 -ராமாயி 

கடி ம் எண். SEIAA-TN/F.No.7925/SEAC/ToR-1040/2022 - Dated :31/01/2022  திரு.M.பழனிசச்ாமி 

வழங்கப்பட்ட குறிப்பு விதிமுலறக்கு இணங்க  யாரிக்கப்பட்டுள்ளது அடிப்பலட கண்காணிப்பு 

ஆய்வு மாரச்2்021 - மம 2021 காைகட்ட ்திை் மமற்ஹகாள்ளப்பட்டது 

இப்மபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 ம தியிட்ட உ ் ரவின்படி, மாண்புமிகு ம சிய பசுலம ் தீரப்்பாயம், 

புது திை்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் MoEF & CC அலுவைக 

குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) ம தி: 12.12.2018 EIA, EMP ஆகியவற்றின் ம லவலய 

ஹ ளிவுபடு ்தியது, எனமவ, அலன ்துப் பகுதிகளுக்கும் ஹபாது மக்கள் கரு ்து மகட்பு 5 மு ை் 25 

ஹெக்மடர ் பகுதி B- 1 இை் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA மற்றும் கிளஸ்டர ் நிலைலமக்காக 

மதிப்பிடப்படட்து. 

முன்ஹமாழியப்படட் திடட்ங்கள் வலக "B1" ஹசயை்பாடு 1(a) (கிளஸ்டர ் சூழ்நிலையிை் சுரங்க 

கு ் லக பகுதி) கீழ் வலகப்படு ் ப்பட்டுள்ளது மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் அனுமதி வழங்குவ ற்கான 

EIA/EMP அறிக்லகலய ஹபாது விசாரலண நட ்தி சமரப்்பி ்  பிறகு SEIAA - TN இை் பரிசீலிக்கப்படும். 

 

SEIAA, -  மிழ்நாடு சுற்றுசச்ூழை் அனுமதி வழங்குவ ற்கான ஹபாது விசாரலணலய 

மமற்ஹகாள்வ ற்காக வழங்கப்படட் ToR இன் அடிப்பலடயிை்  யாரிக்கப்படட் EIA அறிக்லக வலரவு 

1.1 திட்டதத்ின் விவரங்கள்  

குத்தகக -  1 

உரிமமயாளார ்பெயர ் திரு. C.சிவகுமார ்

முகவரி 

 \ஹப சின்ன கவுண்டர,் 

எண்.5/2-2, எலையம்பாலளயம், மகாக்கலை கிராமம், 

திருசஹ்சங்மகாடு  ாலுக்கா 

நாமக்கை் மாவட்டம் - 637 410. 
மககெசி 91 9712363864 

 

குத்தகக -  2 

உரிமமயாளார ்பெயர ் திரு P.A.ராஜா 

முகவரி 

 \ஹப.ஆறுமுகம், 

எண்.120, சாமியப்பா நகர,் சீைாநாய்க்கன்படட்ி 

மசைம்  ாலுகா & மாவடட்ம், 636 201 

மககெசி 9443355499 
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குத்தகக -  3 

உரிமமயாளார ்பெயர ் திருமதி.P.ராமாயி 

முகவரி 

க\ஹப.ஹபான்னுசாமி, 

எண்.1/60, மை்ைசமு ்திரம் ஹமயின் மராடு, 

லவயப்பமலை அஞ்சை், 

திருசஹ்சங்மகாடு  ாலுக்கா 

நாமக்கை் மாவட்டம் - 637 410. 

மககெசி 984293345 

 

குத்தகக -  4 

உரிமமயாளார ்பெயர ் திரு.M.பழனிசச்ாமி 

முகவரி 

 \ஹப.மு ்துசாமி, 

எண்.2/176-பாப்பங்காடு, 

படல்ூர,் திருசஹ்சங்மகாடு  ாலுக்கா, 

நாமக்கை் மாவட்டம் - 637 210. 

ஹமாலபை் எண் : 91 98427 22199 

மககெசி 98427 22199 

 

உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் 

வ.எண் உரிமமயாளர ் புல எண் ெரெ்ெளவு நிமல 

1 

திரு. C.சிவகுமார ்

 \ஹப சின்ன கவுண்டர,் 

எண்.5/2-2, எலையம்பாலளயம், 

மகாக்கலை கிராமம், 

திருசஹ்சங்மகாடு  ாலுக்கா 

நாமக்கை் மாவட்டம் - 637 410. 

232/1B & 
233/4B 

2.005 Ha குறிப்பு விதிமுலற 

எண். - SEIAA- Letter 

No. SEIAA-

TN/F.No.8615/SEAC/To

R-1015/2021:Dated 

:23/08/2021 

2 

திரு P.A.ராஜா 

 \ஹப.ஆறுமுகம், 

எண்.120, சாமியப்பா நகர,் 

சீைாநாய்க்கன்படட்ி 

மசைம்  ாலுகா & மாவடட்ம், 636 

201 

225/1B 1.420 Ha குறிப்பு விதிமுலற 

எண். 

Letter No. SEIAA- 

TN/F.No.8583/SEAC/To
R-1020/2021 :Dated 

:23/08/2021 

3 

திருமதி.P.ராமாயி 

க\ஹப.ஹபான்னுசாமி, 

எண்.1/60, மை்ைசமு ்திரம் 

ஹமயின் மராடு, 

லவயப்பமலை அஞ்சை், 

திருசஹ்சங்மகாடு  ாலுக்கா 

நாமக்கை் மாவட்டம் - 637 410. 

232/2 1.575 Ha குறிப்பு விதிமுலற 

எண். 

SEIAA- 

TN/F.No.7855/SEAC/To

R-859/2020: Dated 

:12/03/2021 

4 

திரு.M.பழனிசச்ாமி 

 \ஹபமு ்துசாமி, 

எண்.2/176-பாப்பங்காடு, 

படல்ூர,் திருசஹ்சங்மகாடு 

 ாலுக்கா, 

நாமக்கை் மாவட்டம் - 637 210. 

ஹமாலபை் எண் : 91 98427 22199 

199/1B 1.145 Ha - குறிப்பு விதிமுலற 

கடி ம் எண் 
 

SEIAA- 

TN/F.No.7925/SEAC/To

R-1040/2022: Dated 

:31/01/2022 

 

பமாத்தம் 16.37.50 ha 
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நடெ்பு சுரங்கம் 

வ.எண் உரிமமயாளர ் புல எண் ெரெ்ெளவு குத்தமக காலம் 

1 
சி.சிவகுமார ்

 \ஹப. சின்னப்பகவுண்டர ்

233/1 & 
233/2 

1.96.0 ha 18.01.2018 to 17.01.2023 

2 
வி.மக.ரகுநா ன் 

 \ஹப. காளிகவுண்டர ்

216/2A1, 

216/2C 
2.59.0 ha 04.10.2017 to 03.10.2022 

3 ஹசை்ைப்பன் 216/1 1.29.5ha 17.02.2016 to 16.02.2021 

4 சிவகுமார ்
232/1B & 

233/4B 
2.00.5ha 16.06.2015 to 15.06.2020 

5 ஹசந்திை்ராஜா 231/1 (P) 1.18.0ha 16.06.2015 to 15.06.2020 

6 P.A ராஜா 

224/1, 

224/2 & 

224/3A 

1.32.5 22.02.2016 to 21.02.2021 

7 P.A ராஜா 224/3B 2.09.0  22.02.2016 to 21.02.2021 

8 சுமரஷ் 261/2 0.93.5 16.06.2015 to 15.06.2020 

9 பழனிசச்ாமி 
200/1C & 

200/2 
2.56.0 24.04.2015 to 23.04.2020 

பமாத்தம் 15.94.0 ha 

முன்பமாழியெ்ெடட் மற்றும் ஏற்கனகவ உள்ள 

குவாரிகளின் பமாதத் பதாமக 
22.08.5 ha 

 இதில் திரு.C.சிவகுமார,் திரு.P.A.ராஜா, திருமதி.P.ராமாயி, திரு.M.பழனிசச்ாமி, ஆகிய ோர ்

சோதோரண கை் மற்றும் கிராவை் சுரங்க ்திற்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர ்

1.2 உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கதத்ின் முக்கிய அம்சங்கள் 

வ.எண். விவரங்கள் பதளிவுமர 

1.  திட்ட ்தின் வலக சா ாரண கை் மற்றும் கிராவை் 

2.  குழும பரப்பளவு 6.145 Ha 

3.  திட்ட இருப்பிடம் 

புை எண். 199/1B, 232/1B, 232/2, 233/4B & 225/1B மகாக்கலை 

கிராமம், திருசஹ்சங்மகாடு வடட்ம், ஈமராடு 

மாவட்டம். 

4.  
அட்சமரலக 

தீரக்்கமரலக 

குத்தமக ஒருங்கிமணெ்பு 

அட்சமரலக 

 
தீரக்்கமரலக 

திரு.C.சிவகுமார ்
11°22'04.51"N to 

11°22'07.80"N 

78°03'38.38"E to 

78°03'43.27"E 

திரு.P.A.ராஜா 
11°21'54.40"N to 

11°21'57.53"N 
78°03'37.22"E to 

78°03'43.33"E 

திருமதி.P.ராமா

யி 

11°21'46.17"N to 
11°21'51.21"N 

78°03'10.63"E to 
78°03'16.96"E 

திரு.M.பழனிசச்ா

மி 

11°21'42.37"N to 
11°21'49.05"N 

78°03'14.02"E to 
78°03’18.48"E 

 

5.  மடாமபா சீட ்எண் 58 - I/03 

6.  
முன்ஹமாழியப்படட் 

உற்ப ்தி திறன் 

குத்தமக 
புவியியல் 

இருெ்பு 

சுரங்க 

இருெ்பு 

ஐந்தாண்டு

க்கான 

உற்ெத்தி  

திரு.C.சிவகுமார ்

சா ாரண 

கை் 

473303 m3 

கிராவை் 
8592 m3 

சா ார

ண கை் 
152421 m3 

கிராவை் 
3932 m3 

சா ாரண 

கை் 
152421 m3 

கிராவை் 
3932 m3 

திரு.P.A.ராஜா 

சா ாரண 

கை் 
493290 m3 

கிராவை் 
28188 m3 

சா ார

ண 

கை் 
161560 m3 

கிராவை் 
19712 m3 

சா ாரண 

கை் 
161560 m3 

கிராவை் 
19712 m3 
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வ.எண். விவரங்கள் பதளிவுமர 

திருமதி.P.ராமாயி 

சா ாரண 

கை் 
435963 m3 

கிராவை் 
14836 m3 

சா ார

ண கை் 
127278 m3 

கிராவை் 
10836 m3 

சா ாரண 

கை் 
127278 m3 

கிராவை் 
10836 m3 

திரு.M.பழனிசச்ா

மி 

சா ாரண 

கை் 
105350 m3 

கிராவை் 
6020 m3 

சா ார

ண கை் 
125491 m3 

கிராவை் 
6870 m3 

சா ாரண 

கை் 
125491 m3 

கிராவை் 
6870 m3 

7.  கு ் லக காைம் 

கு ் லக கு ் லக காைம் 

திரு.C.சிவகுமார ் 5 ஆண்டு 

திரு.P.A.ராஜா 10 ஆண்டு 

திருமதி.P.ராமாயி 5 ஆண்டு 

திரு.M.பழனிசச்ாமி 5 ஆண்டு 

8.  
காைநிலை 

நிலைலமகள் 

(1971-2000) 

• சராசரி சுற்றுப்புற காற்று ஹவப்பநிலை - 36.30C மு ை் 

37.9o C வலர 

• ஆண்டு மலழ - 793 மி.மீ 

9.  
சராசரி கடை் மட்ட ்திற்கு 

மமை்  ளம் உயரம் 

கு ் லக உயரம் 

திரு.C.சிவகுமார ் 209 m above MSL 

திரு.P.A.ராஜா 213 m above MSL 

திருமதி.P.ராமாயி 206 m above MSL 

திரு.M.பழனிசச்ா

மி 
212 m above MSL 

10.  இறுதி குழி பரிமாணம் 

கு ் லக இறுதி குழி பரிமாணம் 

திரு.C.சிவகுமார ் 159m (L) x 85m (W) x 33m (D) BGL 

திரு.P.A.ராஜா - 

திருமதி.P.ராமாயி - 

திரு.M.பழனிசச்ா

மி 
111m (L) x 82m (W) x 37m (D) BGL 

11.  உ ்ம சிக்கப்பட்ட ஆழம் 

கு ் லக உ ்ம சிக்கப்பட்ட ஆழம் 

திரு.C.சிவகுமார ்

33m BGL 

(1m கிராவை் + 2m Weathered கிராவை் + 

30m சா ாரண கை்) 

திரு.P.A.ராஜா 

13m BGL 

(2m கிராவை் + 1m Weathered கிராவை் + 

10m சா ாரண கை்) 

திருமதி.P.ராமாயி 
42m BGL 

(2m கிராவை் + 40m சா ாரண கை்) 

திரு.M.பழனிசச்ா

மி 

37m BGL 

(2m கிராவை் + 35m சா ாரண கை்) 

12.   ற்மபாதுள்ள குழி அளவு 

கு ் லக  ற்மபாதுள்ள குழி அளவு 

திரு.C.சிவகுமார ்

Pit 1 
35m (L) x 86m (W) x 18m (D) 

Pit 2 
110m (L) x 55m (W) x 10m (D) 

திரு.P.A.ராஜா  

திருமதி.P.ராமாயி 111m (L) x 49m (W) x 26m (D) 

திரு.M.பழனிசச்ா

மி 

Pit 1 
82m(L) x55m(W) x 11.5m(D) 

Pit 2 
41m (L) x 41m (W) x 7.0m (D) 

13.  
முன்ஹமாழியப்படட் திடட் 

 ள ்திை் நிை பயன்பாடு 
படட்ா நிைம் 
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வ.எண். விவரங்கள் பதளிவுமர 

நிைப்பரப்பு:  ாவரங்கள்/பயிரிடுவ ற்கு ஏற்ற ாக 

இை்ைா   ரிசு நிைம் 

14.   ள ்தின் நிைப்பரப்பு 

கு ் லக  ள ்தின் நிைப்பரப்பு 

திரு.C.சிவகுமார ் ஹ ன்கிழக்கு பக்கம் சாய்ந்துள்ளது 

திரு.P.A.ராஜா ஹ ன்கிழக்கு பக்கம் சாய்ந்துள்ளது 

திருமதி.P.ராமாயி மமற்குப் பக்கம் சாய்ந்துள்ளது 

திரு.M.பழனிசச்ா

மி 
ஹ ன்கிழக்கு பக்கம் சாய்ந்துள்ளது 

15.  அருகிை் உள்ள சாலை 

• மகாக்கலை சாலை  0.71கிமீ, மமற்கு 

• சூரிப்பட்டி சாலை: 0.75 கிமீ, மமற்கு 

• (MD-857) லவயப்பமலை - மவைகவுண்டம்படட்ி 

சாலை: 1.778கிமீ, கிழக்கு 

16.  
அருகிலுள்ள மாநிை/ 

ம சிய ஹநடுஞ்சாலை 

• (SH 79) ஆ ்தூர-் ராசிபுரம் சாலை: 4.01 கிமீ, 

வடமமற்கு 

• (SH 94) திருசஹ்சங்மகாடு-நாமக்கை் சாலை 

(திருசச்ி சாலை) - 5.88Km- ஹ ன்மமற்கு 

• (NH 44) மசைம் - மதுலர சாலை - 11.58 கிமீ, கிழக்கு 

17.  
அருகிலுள்ள ரயிை் 

நிலையம் 

• கைங்கானி ரயிை் நிலையம் : 13.47 கிமீ- 

ஹ ன்கிழக்கு திலச 

• ராசிபுரம் ரயிை் நிலையம் : 16.41கிமீ- வடகிழக்கு 

• நாமக்கை் ரயிை் நிலையம் : 20.38 கிமீ- 

ஹ ன்கிழக்கு 

18.  
அருகிலுள்ள விமான 

நிலையம் 
மசைம் விமான நிலையம்: 46.09 கிமீ, N 

19.  
அருகிை் உள்ள 

கிராமம்/ஹபரிய நகரம் 

• மகாக்கலை : 1.25 கிமீ, வடமமற்கு   

• ஹபரியமணலி : 1.94 கிமீ, வடகிழக்கு 

20.  

அருகிலுள்ள நகரம், நகரம், 

மாவட்ட ்  லைலமயகம் 

மற்றும் ஹ ாலைவிை் கி.மீ. 

• ராசிபுரம் : 17.63 கிமீ, வடகிழக்கு 

• திருசஹ்சங்மகாடு : 17.92 கிமீ, மமற்கு 

• நாமக்கை் : 20.94 கிமீ, ஹ ன்கிழகக்ு 

21.  
சுற்றுசச்ூழை் உணரத்ிறன் 

மண்டைம் 

சுரங்க கு ் லக பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவிை் 

வனவிைங்கு சரணாையம், ம சிய பூங்கா அை்ைது 

உயிரக்்மகாள காப்பகம் இை்லை. 

22.  
ஒதுக்கப்பட்ட/பாதுகாக்கப்

படட் காடுகள் 

சுரங்க கு ் லக பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவிை் 

வனவிைங்கு சரணாையம், ம சிய பூங்கா அை்ைது 

உயிரக்்மகாள காப்பகம் இை்லை. 

23.  
வரைாற்று/சுற்றுைா 

இடங்கள் 

சுரங்க கு ் லக பகுதியிலிருந்து 300மீ சுற்றளவுக்குள் 

எதுவும் இை்லை 

24.  அருகிலுள்ள மலை அைவாமலை: 13.20கிமீ, NE 

25.  அருகிலுள்ள நீரந்ிலைகள் 

• திருமணிமு ்து ஆறு : 4.06 கிமீ, மமற்கு 

• ஏலூர ்ஏரி : 5.92 கிமீ, கிழகக்ு 

• நாட்டாமங்கைம் ஏரி : 7.50 கிமீ, வடகிழக்கு 

• பரு ்திப்பள்ளி ஏரி : 7.81 கிமீ, வடமமற்கு. 
• மகாட்டப்பாலளயம் ஏரி : 9.04 கிமீ, வடக்கு 

• மசமூர ்ஹபரிய ஏரி : 11.48 கிமீ, வடக்கு 

• ஊலமயம்படட்ி ஏரி : 11.47கிமீ, வடமமற்கு 

• ஹகாை்ைப்படட்ி ஏரி : 14.88 கிமீ, வடமமற்கு 

26.  நிை அதிரவ்ு மண்டைம் 

நிை அதிரவ்ு அடிப்பலடயிை், இந் ப் பகுதி IS-1893 (பகுதி-

1)-2002 இன் படி மண்டைம்-III இன் கீழ் 

வலகப்படு ் ப்பட்டுள்ளது. எனமவ, நிை அதிரவ்ு ரீதியாக 

அந்  இடம் அதிக மச  அபாய மண்டைம். MSK 

அளவுமகாை் VII உடன். 

1
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ெடம் 1.1: திட்டத்தளதத்ின் பசயற்மகககாள் புமகெ்ெடம்) 
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ெடம் 1.2: அடிப்பகை சுற்றுசச்ூழல் வமரெடம் (10 கிமீ சுற்றளவு) 
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ெடம் 1.3: திட்டதளதத்ின் புமகெ்ெடம் – சிவகுமார ்
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ெடம் 1.4: திட்டதளதத்ின் புமகெ்ெடம்  - P.A.ராஜா 
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ெடம் - 1.5: திடட்த்தளதத்ின் புமகெ்ெடம்  திருமதி.P.ராமாயி 
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ெடம் – 1.6: திடட்த்தளதத்ின் புமகெ்ெடம்  திரு.M.ெழனிசச்ாமி 
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1.2 திடட் விளக்கம் 

 

1.2.1 சுரங்க முமற 

 ற்மபாது உள்ள சுரங்கங்களிை் ஹபஞ்சுகள் உயரம் மற்றும் அகைம் 6மீ, குவாரிகளிை் உள்ள சாய்வு 

பால களின் அளவு 16 மீ க்கு 1 மீ சாய்வு என்ற வலகயிை் உள்ளது. இந்  திடட்மானது எக்ஸ்கமவடர,் 

டிப்பர ்ஆகியவற்லற பயன்படு ்தி முழுவதும் இயந்திரமயமாக்கப்படட்  திறந்  ஹவளி சுரங்கம் 

என்ற முலறயிை் ஹசயை்படு ் ப்படும். 

 ஹபஞ்சுகள் உயரமானது 5 மீ மற்றும் ஆழம் முலறமய 5 மீ ஆக கலடபிடிக்கப்படும்,. 

சுரங்கமானது வடகிழக்கிை் இருந்து கிழக்கு மநாக்கி மமம்படு ் ப்படும். குவாரி ஹபஞ்சுகள் 

முகப்புகளின் சாய்வுகள் 700 ஒட்டுஹமா ்  ஹபஞ்சுகள் சாய்வு 450 ஆக இருக்கும்படி 

பராமரிக்கப்படும்.  

 

1.2.4 கழிவு உருவாக்கம் & அகற்றல் 

 பகுதி ஓவடப்ரட்ன் இை்ைா து; இ னாை், கழிவுகள் உருவாகாது. ஹவடட்ி எடுக்கப்படும் 

கனிமமானது நாமக்கை்லை சுற்றி உள்ள கிரஷர ் மற்றும் அரலவ இயந்திரங்களுக்கு அனுப்பி 

லவக்கப்படும். எனமவ கு ் லக பகுதிக்குள் கனிமங்கலள மசமிப்ப ற்கான இடம் எதுவும் 

முன்ஹமாழியப்படவிை்லை.. 

 

1.2.5 நீர் கதமவ & ஆதாரம் 

திட்ட ்திற்கான ஹமா ்  நீர ் ம லவ 11.2KLD ஆகும், இது சுரங்க குழி நீரிலிருந்தும் மற்றும் 

அருகிலுள்ள லகவிடப்படட் சுரங்க குழிகளிலிருந்து மடங்கரக்ள் மூைம் பூர ்்தி ஹசய்யப்படும். குடிநீர ்

ம லவக்கு மடங்கரக்ளிை்  ண்ணரீ ்சப்லள ஹசய்யப்படும். 

 

1.2.6 மனிதவளத் கதமவ 

 

இது சா ாரணகை் மற்றும் கிராவை் சுரங்க திடட்மாகும். கனரக இயந்திரங்கலள இயக்கு ை் மற்றும் 

கனிம மபாக்குவர ்திற்கு 74 நபரக்ள் பணியிை் அமர ்் ப்படுவாரக்ள். 

 

 

1.2.7 தள உள்கட்டமமெ்பு 

 

1.2.7 தள உள்கட்டமமெ்பு 

சுரங்க ்திை் பின்வரும்  ள மசலவகள் வழங்கப்படும்: 

 

ஓய்வு அலறயுடன் கூடிய ஒருங்கிலணந்  கனிம அலுவைகம் திடட்ப்பகுதிக்கு அருகிை் உள்ளது 

மரு ்துவ உபகரணங்களுடன் கூடிய மு லு வி ஹபட்டி அலுவைக ்திை் லவ ்து பராமரிக்கப்படும் 

 

• மின்சார விநிகயாகம் 

சுரங்கமானது பகை் மநர ்திை் மட்டும் ஒரு ஷிப்டிை் மவலை ஹசய்யும், எனமவ சுரங்க 

நடவடிக்லககளுக்கு மின்சாரம் ம லவப்படாது, அரலவ இயந்திரம் மற்றும் இ ர பயன்பாடட்ிற்காக 

எவ்வாறாயினும், ம லவயான மின்மாற்றி அைகு கு ் லக பகுதியிை் நிறுவப்படும். 

 

• நீர ்விநிகயாகம்: திடட்ப்பகுதிக்குள் குடிநீருக்கான ஆ ாரம் இை்லை. கு ் லக பகுதிக்கு ஹவளிமய 

அலமந்துள்ள குழாய் கிணற்றிை் இருந்து குடிநீர ்மற்றும் பிற ம லவகளுக்கான  ண்ணரீ ்ஹகாண்டு 

வரப்படுகிறது. சு ் மான மூடப்படட் மண் பாலனகளிை் மசமிக்கப்படும் குடிநீர ்மற்றும் மவலை 

ஹசய்யும் இடங்களுக்கு அருகிை் லவக்கப்படும். 

• கழிவமற மற்றும் சிறுநீர ் கழிெ்பிடம்: சுரங்க விதியின்படி ஆண் மற்றும் ஹபண் 

ஹ ாழிைாளரக்ளுக்கு  னி ் னியாக கழிவலற மற்றும் சிறுநீர ்கழிப்பிடம் அலமக்கப்படும்.  
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• முதலுதவி அமற: சுரங்கச ்சடட்ம் மற்றும் சுரங்க விதிகளின்படி ம லவயான அலன ்து மரு ்துவ 

வசதிகளுடன் கூடிய மு லு வி அலற அலமக்கப்படும். 

 

1.3 எதிர்ொர்க்கெ்ெடும் சுற்றுசச்ூழல் ொதிெ்புகள் மற்றும் தணிெ்பு நடவடிக்மககள் 

1.3.1 காற்று மாசு கட்டுெ்ொடு நடவடிக்மககள் 

• ஈரமான துலளயிடை் மமற்ஹகாள்ளப்படும் மற்றும் கட்டுப்படு ் ப்பட்ட ஹவடிப்பு 

மமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• சீரான இலடஹவளியிை் இழு ்துச ்ஹசை்லும் சாலைகளிை்  ண்ணரீ ்ஹ ளி ் ை். 

• இழுலவச ்சாலையின் வழக்கமான பராமரிப்பு. 

• இழு ்துச ்ஹசை்லும் சாலை அகைமாகவும் சுருக்கமாகவும் லவக்கப்படும். 

• அலன ்து இழு ்துச ் ஹசை்லும் அைகுகளும் (டிப்பரக்ள்) கசிலவ ்  விரக்்க மை்டி மகப் 

ஹபாறிமுலறயாை் மூடப்பட்டிருக்கும். 

• தூசி உமிழ்லவக் கட்டுப்படு ்  ஏற்று ை் நடவடிக்லககளின் மபாது நீர ்ஹ ளி ் ை். 

• வாகனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு. 

• ஹ ாழிைாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகலள வழங்கு ை். 

• கு ் லக எை்லைலயச ்சுற்றி, அ ாவது 7.5மீ பாதுகாப்பு மண்டை ்திை் அடர ்்தியான பசுலம 

அரண் அலம ் ை் 

• காற்று மாசுபாட்லடக் கட்டுப்படு ்  பராமரிப்பு நலடமுலறப்படு ் ப்படும். 

• 

1.3.2 தமர அதிர்வுகள் 

தமர அதிர்வுகள் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க ் திட்ட ்தின்படி துலளயிடு ை் மற்றும் ஹவடி ் ை் ம லவப்படும். 

எக்ஸ்கமவடர,் மபாக்குவர ்து வாகனங்கள் மபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் துலளயிடு ை், 

ஹவடி ் ை் மற்றும் இயக்கம் காரணமாக இப்பகுதியிை் சுரங்க நடவடிக்லககளாை் நிை அதிரவ்ுகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன. 

முன்பமாழியெ்ெடட் ஒலி கட்டுெ்ொட்டு நடவடிக்மககள் 

• கட்டுப்படு ் ப்பட்ட ஹவடி லவ ் ை் மமற்ஹகாள்ளப்படும் 

• ஒலி ஏற்படுவல க் குலறக்க, முலறயான பராமரிப்பு, எண்ஹணய் மற்றும் கிரீஸ் சீரான 

இலடஹவளியிை் ஹமஷின்கள் பூசு ை் ஆகியலவ ஹசய்யப்படும். 

• அதிக அளவு ச ்  ்ல  உருவாக்கும் இயந்திரங்களிை் பணியமர ்் ப்படட் 

ஹ ாழிைாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்படட் அலறகலள வழங்கு ை். 

• பசுலமப் அரண் /ம ாடட்ம் சுரங்க நடவடிக்லக பகுதிலயச ் சுற்றிலும், சுரங்க ்தின் 

சாலைகளிை் உருவாக்கப்படும். 

• ஆபமரடட்ரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் மபான்ற  னிப்படட் பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (PPE) வழங்கப்படும் மற்றும் 

• ஒலி குறி ்து அவ்வப்மபாது கண்காணிப்பு ஹசய்யப்படும். 

.1.3.3 நீர் வளங்கள் மற்றும் தரம் 

நீர் வளங்கள் மற்றும் தரம் மீதான தாக்கம் 

மாற்றப்படட் நிைப்பரப்பு சுரங்க கு ் லக பகுதிக்குள் வடிகாை் மாற்றும். இருப்பினும், சுரங்க 

கு ் லக பகுதிக்கு ஹவளிமய நிைப்பரப்பு அை்ைது வடிகாை் அலமப்பிை் எந்  மாற்றமும் இருக்காது. 

இருப்புக்கள் தீரந்்  பிறகு சுரங்க நடவடிக்லககளின் முடிவிை், அந்  பகுதி ஏற்றுக்ஹகாள்ளக்கூடிய 

சுய-நிலையான சுற்றுசச்ூழை் அலமப்புக்கு மீட்டலமக்கப்படும், மமலும் குழியின் மமை் 

ஹபஞ்சுகளிை் பசுலம அரண் உருவாக்கப்படும் அம  மநர ்திை் கூடு ை் ம ாடட்ங்கள் 

உருவாக்கப்படும். 

சுரங்க நடவடிக்லகக்கு மமற்பரப்பு நீர ்பயன்படு ் ப்படாது. மமலும், சுரங்கம் மற்றும் அ னுடன் 

ஹ ாடரப்ுலடய ஹசயை்பாடுகளிை் எந்  ஹசயை்முலற கழிவு நீரும் உற்ப ்தி ஹசய்யப்படுவதிை்லை 
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என்ப ாை், சுரங்க ்திலிருந்து மமற்பரப்பு நீரந்ிலைகளுக்கு எந் வி மான ஹவளிமயற்றமும் 

இருக்காது. எனமவ மமற்பரப்பு நீரிை் எந்  பாதிப்பும் ஏற்படாது. 

சுரங்க அலுவைகம் மற்றும் ஓய்வு  ங்குமிடங்களிை் இருந்து வீட்டுக் கழிவுகள் மட்டுமம உற்ப ்தி 

ஹசய்யப்படும். வீட்டுக் கழிவுகள் ஹசப்டிக் மடங்கிை் ஹவளிமயற்றப்பட்டு அல  ் ஹ ாடரந்்து 

ஊறலவக்கப்படும்.  விர, ஹவட்டிஹயடுக்கப்படட் ஹபாருட்களிை் நசச்ு ்  ன்லம இருக்காது, இது 

நிை ் டி/மமற்பரப்பு நீலர மாசுபடு ்தும். எனமவ, மமற்பரப்பு நீர ்ஆடச்ியிை் சுரங்க ்தின் மிகக் 

குலறவான  ாக்கம் இருக்கும் என்பது ஹவளிப்பலடயானது. 

சா ாரண கை் மற்றும் கிராவை் மற்றும் அ னுடன் ஹ ாடரப்ுலடய மண்ணிை் எந்  நசச்ுப் 

ஹபாருட்களும் இை்லை. சா ாரண கை் மற்றும் கிராவை் மிகவும் மந் மான மற்றும் இரசாயன 

விலன ்திறன் இை்ைா  ஹபாருட்கலளக் ஹகாண்டுள்ளது. மமலும், சுரங்க ஹசயை்பாட்டிை் 

இரசாயனங்கள் அை்ைது அபாயகரமான ஹபாருட்களின் பயன்பாடு இை்லை. இ னாை், சுரங்கப் 

பணிகளாை் நிை ் டி நீர ்மாசுபடுவல க் கரு ்திை் ஹகாள்ள முடியாது. 

இ னாை், சுரங்க நடவடிக்லககள் நிை ் டி நீரிை் குறுக்கிடாது. மவலை ஹசய்யும் சுரங்கப் 

பள்ளங்களிை் நிை ் டி நீர ்கசியும். இந்  நீர ்மிகக் குலறந்  பகுதியிை் உருவாக்கப்படட் சுரங்க ் 

ஹ ாட்டியிை் மசகரிக்கப்பட்டு, குவிக்க அனுமதிக்கப்படும். இந்   ண்ணீர ் தூசிலய 

அடக்குவ ற்கும், ம ாட்ட ்துக்கும் பயன்படு ் ப்படும். சிறிய அளவிைான சுரங்க 

ஹசயை்பாடுகலளக் கரு ்திை் ஹகாண்டு, சிறிய அளவிைான கசிவு நீர ் மட்டுமம 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இ னாை், அருகிை் உள்ள கிராமங்களிை் நிை ் டி நீர ்மட்டம் குலறவதிை் 

குறிப்பிட ் க்க பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது. 

முன்பமாழியெ்ெடட் நீர ்ொதுகாெ்பு மற்றும் நீர் மாசுக் கட்டுெ்ொட்டு நடவடிக்மககள் 

கை் சுரங்க ்திை் தினசரி  ண்ணீர ் ம லவ சுமார ் 11.2 KLD ஆகும். சுரங்கப் பள்ளங்களிை் 

ம ங்கியுள்ள மலழநீரிை் இருந்தும் (கிலடக்கும் மபாது) மற்றும் அருகிை் உள்ள நீர ்ம ங்கிய சுரங்கப் 

பள்ளங்களிை் இருந்து மடங்கரக்ளிை் இருந்தும் தூசிலய அடக்குவ ற்கும் ம ாட்ட ்துக்கும்  ண்ணீர ்

வழங்கப்படும் மற்றும் வீட்டு உபமயாக ்திற்கான  ண்ணீர ்மபாரஹ்வை்லிை் இருந்து வழங்கப்படும். 

இ னாை் குடிநீருக்கும், வீட்டு உபமயாக ்துக்கும் மட்டுமம நிை ் டி நீர ் பயன்படு ் ப்படும். 

சுரங்க ்திை் கனிம ஹசயைாக்க ்திற்கு  ண்ணீர ் ம லவ இை்லை. மமலும், சுரங்க ்திை் எந்  

ஹசயை்முலற கழிவு உற்ப ்தியும் இை்லை. 

இந்  சுலமலய குலறக்க பின்வரும் நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும்: 

1. சுரங்க கு ் லகப் பகுதியிலும், மண்/கழிவு ் ஹ ாட்டிகலளச ்சுற்றிலும் அடரந்்  ம ாட்டம் 

2. குடிமயற்ற ஹ ாட்டியின் கட்டுமானம். 

3. ஹசட்டிை்லிங் ஹ ாட்டியுடன் இலணக்கப்பட்ட சுரங்க கு ் லகப் பகுதிலயச ்சுற்றி காரை்ண்ட ்

வடிகாை்கலள அலம ் ை். 

4. மண்/கழிவு ் ஹ ாட்டிகளின் அடிப்பகுதியிை் காை் சுவலரக் கட்டு ை். 

5. மண் அரிப்லபக் கட்டுப்படு ்  சுரங்க கு ் லகப் பகுதிலயச ்சுற்றி பசுலமப் பட்லட மற்றும் புை் 

ம ாடட்ங்கலள உருவாக்கு ை். 

6. மண் அரிப்லபக் கட்டுப்படு ்  புற்கள் மற்றும் பருப்புச ்ஹசடிகலளக் ஹகாண்டு மண்/கழிவு ் 

ஹ ாட்டிலய உறுதிப்படு ்து ை். 

7.நீர ் மடட்ம் குலறவ ாை் ஏற்படும் பாதிப்லபக் குலறக்க, சுரங்க நிரவ்ாகம், அருகிலுள்ள 

கிராமங்களிை் உள்ள ஹபாதுக் கட்டிடங்களிை், மலழநீலர மசகரிக்கவும், கிலடக்கும் ஆழ்துலளக் 

கிணறு/ குழாய் கிணறு மூைம் நிை ்திற்குச ்ஹசலு ் வும், உள்ளூர ்கிராம பஞ்சாய ்துகளின் முன் 

அனுமதியுடன் மமற்கூலர அறுவலட கட்டலமப்புகலள மமற்ஹகாள்ளும். மமலும், குழி 

ம ாண்டப்படட் பகுதியிை் உருவாக்கப்படட் நீர ்்ம க்கம், அருகிலுள்ள கிராம மக்களுக்கு கூடு ை் 

நீர ் ஆ ாரமாக ஹசயை்படுவம ாடு, அப்பகுதியின் நிை ் டி நீரம்ட்ட ்ல  ரீசாரஜ்் ஹசய்யவும் 

உ வும். 

1.3.4 திடக்கழிவு உருவாக்கம் மற்றும் கமலாண்மம 

பகுதி ஓவடப்ரட்ன் இை்ைா து; இ னாை், கழிவுகள் உருவாகாது. ஹவட்டி எடுக்கப்படும் கனிமமானது 

நாமக்கை்லை சுற்றி உள்ள கிரஷர ் மற்றும் அரலவ இயந்திரங்களுக்கு அனுப்பி லவக்கப்படும். 
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எனமவ கு ் லக பகுதிக்குள் கனிமங்கலள மசமிப்ப ற்கான இடம் எதுவும் 

முன்ஹமாழியப்படவிை்லை.. 

1.3.5 உயிரியல் சூழல் 

ம சியப் பூங்கா, வனவிைங்கு சரணாையம் மற்றும் உயிரக்்மகாளக் காப்பகம் ஆகியலவ திடட்ப் 

பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவிை் இை்லை. இலடயக மண்டை ்திை் அரிய, உள்ளூர ் மற்றும் 

அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் எதுவும் பதிவாகவிை்லை. இலை மைமினாவிை் தூசி படி ை், 

மபாக்குவர ்து சாலையிை் அருகிலுள்ள உள்ளூர ்  ாவர இனங்களிை் நலடஹபறுகிறது, இது 

ஒளிசம்சரக்்லக விகி  ்ல  குலறக்கைாம் மற்றும்  ாவர வளரச்ச்ிலய  ாம ப்படு ் ைாம். 

முன்பமாழியெ்ெடட் உயிரியல் சுற்றுசச்ூழல் ொதுகாெ்பு நடவடிக்மககள் 

• ஹசப்பனிடப்படா  சாலை, பை்மவறு சா ாரண கை் அகழ்வு நடவடிக்லககளாை் ஒட்டுஹமா ்  

 ப்பிக்கும் தூசி உமிழ்வுகள் காரணமாக இப்பகுதியிை் தூசி பிரசச்ிலனகள் முக்கியமாக 

எழுப்பப்படுகின்றன. பாதிப்லப ்  ணிக்க சுரங்க கு ் லக பகுதியிலும், அணுகு சாலையிலும் 

வழக்கமான  ண்ணரீ ்ஹ ளி ் ை் மமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• புை் மூடியாை் மண்/கழிவு ் ஹ ாட்டிகலள நிலைப்படு ்  மவண்டும். 

• சுரங்க கு ் லகப் பகுதிலயச ்சுற்றி சுற்றி ் திரியும் விைங்குகள் நுலழவல  ்  டுக்க மவலி 

அலம ் ை் 

• சுரங்க கு ் லகப் பகுதிலயச ்சுற்றிலும், மபாக்குவர ்துச ்சாலையிலும் அடர ்்தியான பசுலமப் 

பட்லட உருவாக்கப்படும். 

• கனிம மபாக்குவர ்து சாலைலய அவ்வப்மபாது பராமரி ் ை் 

• மினரை் டிரான்ஸ்மபாரட் ்மராட்டிை் ரயிை்மவ லசடிங் வலர ஹமாலபை் மடங்கர ்மூைம்  ண்ணீர ்

ஹ ளி ் ை். 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு அருகிை் அலமந்துள்ள விவசாய நிை ்திை் தூசி விழுவல க் கண்காணி ் ை். 

1.3.6 சமூக-பொருளாதார சூழல் 

• சா ாரண கை் மற்றும் கிராவை் சுரங்க ்திை் குடியிருப்பு அை்ைது  னியார ் நிைம் இை்லை. 

திட்ட ்திை் புனரவ்ாழ்வு மற்றும் மீள்குடிமயற்றம் எதுவும் இை்லை. 

• எக்ஸ்கமவட்டர,் மபாக்குவர ்து மபான்ற நடவடிக்லககளுக்காக எக்ஸ்கமவடட்ர,் மபாக்குவர ்து 

மபான்ற நடவடிக்லககளுக்காக 74 நபரக்ளுக்கு இந்  சுரங்கம் மவலை வழங்கும். 

• சா ாரண கை் மற்றும் கிராவை் சுரங்க ்தின் ம லவகலளப் பூர ்்தி ஹசய்ய  ற்மபாதுள்ள 

உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் மபாதுமானலவ. இருப்பினும், சுரங்க நிரவ்ாகம் CSR இன் ஒரு பகுதியாக 

அருகிலுள்ள கிராமங்களிை் சுகா ாரம், குடிநீர ்வசதிகள், மபாக்குவர ்து சாலை மபான்ற குடிலம 

வசதிகலள மமம்படு ்துவ ற்கு முயற்சிகலள எடுக்கும். 

 

1.4 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு திட்டம் 

சுரங்க மமைாளரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் சுரங்க ்திை் சுற்றுசச்ூழை் மமைாண்லம பிரிவு (EMC) 

நிறுவப்படும். சுற்றுசச்ூழை் மமைாண்லம துலறயிை் மபாதுமான  குதியும் அனுபவமும் ஹகாண்ட 

சுற்றுசச்ூழை் விஞ்ஞானி EMCக்கு  லைலம  ாங்குவார.் சுற்றுப்புற காற்றின்  ரம், நீரம்டட் ஆழம், 

நீரின்  ரம், சுற்றுப்புற ஒலி நிலைகள், மண்ணின்  ரம், CSR நடவடிக்லககள் மபான்றவற்றின் 

சுற்றுசச்ூழை் கண்காணிப்பு MOEF அங்கீகாரம் ஹபற்ற ஏஹஜன்சிகள் மூைம் ஹ ாடரந்்து 

மமற்ஹகாள்ளப்படும் மற்றும் அறிக்லககள் TNPCB/MoEF க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

 

1.5 இடர ்மதிெ்பீடு & கெரிடர ்கமலாண்மமத ்திடட்ம் 

சா ாரண கை் மற்றும் கிராவை்ச ் சுரங்க ் திட்ட ்திை் ஏற்படும் இடர ் மதிப்பீடு சரிவு ம ாை்வி, 

மமற்பரப்பு நீராை் ஏற்படும் ஹவள்ளம், தூசி அபாயங்கள், மின்சாரம் / டீசை் ஹஜனமரடட்ர ் ஹசட ்

மற்றும் கீழ் ஹபஞ்சுகளிை் ஹவள்ளப்ஹபருக்கு ஆகியவற்றுடன் ஹ ாடரப்ுலடய அபாயங்கள் மற்றும் 

அ ற்கான  ணிப்பு நடவடிக்லககள் ஆகியலவ பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ளன. வலரவு EIA/EMP 

அறிக்லக. 

இயற்லக விலளவுகள் மற்றும் மனி  காரணங்களாை் ஏற்படும் மபரழிவுகலள 

எதிரஹ்காள்வ ற்கான விரிவான மபரிடர ் மமைாண்லம ் திடட்ம்  யாரிக்கப்பட்டு, அம  
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வரிலசயிை் உயிர ்பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூழலைப் பாதுகா ் ை், நிறுவை் பாதுகாப்பு, உற்ப ்தி மற்றும் 

மீட்பு நடவடிக்லககலள மறுசீரலம ் ை் ஆகியவற்லற உறுதி ஹசய்வ ற்கான வலரவு EIA/EMP 

அறிக்லகயிை் இலணக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னுரிலமகள். மபரிடர ்மமைாண்லம திட்ட ்ல  திறம்பட 

ஹசயை்படு ் , இது பரவைாக விநிமயாகிக்கப்படும் மற்றும் ஒ ்திலக மூைம் பணியாளரக்ளுக்கு 

பயிற்சி அளிக்கப்படும். இட வசதிகள், நலடமுலறகள், கடலமகள் மற்றும் ஹபாறுப்புகள்,  கவை் 

ஹ ாடரப்ுகள் மபான்றலவ மபரிடர ்மமைாண்லம ் திட்ட ்திை் விரிவாகக் கரு ப்படுகின்றன. 

 

1.6 திடட்ெ் ெயன்கள் 

மகாக்கலை கிராம ்திை் சா ாரண கை் மற்றும் கிராவை் சுரங்க திட்டம் கூடு ை் மவலை 

வாய்ப்புகலள உருவாக்கி, இறுதியிை் அருகிலுள்ள கிராமங்களின் மக்களின் வாழ்க்லக ்  ர ்ல  

மமம்படு ்தும். இந்  CER ஹகாள்லகக்கு இணங்க, அலன ்து கு ் லக ாரரக்ளும் ஹபாதுமக்களின் 

கரு ்துக்களுக்கு ஏற்ப சமூக நை நடவடிக்லககலள மமற்ஹகாள்வாரக்ள். 

 

1.7 சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்மமத ்திடட்ம் 

சுற்றுசச்ூழை் மமைாண்லம ் திடட்மானது, பா கமான சுற்றுசச்ூழை் பாதிப்புகலள அகற்ற அை்ைது 

அவற்லற ஏற்றுக்ஹகாள்ளக்கூடிய அளவிற்கு குலறக்க, திட்ட ்ல  ஹசயை்படு ்து ை் மற்றும் 

ஹசயை்பாட்டின் மபாது எடுக்க மவண்டிய  ணிப்பு, மமைாண்லம, கண்காணிப்பு மற்றும் நிறுவன 

நடவடிக்லககலள உள்ளடக்கியது. 

• ஒட்டுஹமா ்  சுற்றுசச்ூழை் பாதுகாப்பு. 

• இயற்லக வளங்கள் மற்றும் நீலரக் குலற ் ை். 

• ஹ ாழிைாளர ்மற்றும் மக்களின் பாதுகாப்பு, நைன் மற்றும் நை்ை ஆமராக்கியம். 

• அலன ்து கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலளயும் திறம்பட ஹசயை்படு ்துவல  உறுதி ஹசய்யவும். 

• சா ்தியமான மபரழிவுகள் மற்றும் விப ்துகளுக்கு எதிராக விழிப்புணரவ்ு. 

• ஒட்டுஹமா ்  மற்றும் நீண்டகாை  ாக்கங்கலளக் கண்காணி ் ை். 

• அலன ்து கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலளயும் திறம்பட ஹசயை்படு ்துவல  உறுதி ஹசய்யவும். 

• கழிவு உற்ப ்தி மற்றும் மாசுபாடு கட்டுப்பாடு. 

 

1.8 முடிவுமர 

 அலன ்து ஹ ாகுதிகளின் மகாக்கலை குழும சா ாரண கை் மற்றும் கிராவை் சுரங்க திடட்ம் 

அருகிலுள்ள கிராமங்களின் அபிவிரு ்திக்கு பயனுள்ள ாக இருக்கும். தூசி உமிழ்வு, ஒலி, 

மமற்பரப்பு ஓட்ட ் ாை் ஏற்படும் வண்டை் மண் மபான்ற சிை சுற்றுசச்ூழை் அம்சங்கலளச ்

சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழலிை் ஏற்படும் பாதிப்புகலள ்  விரக்்க அனுமதிக்கப்பட்ட 

விதிமுலறகளுக்குள் கட்டுப்படு ்  மவண்டும்.  ண்ணரீ ் ஹ ளி ் ை், ம ாடட்ம்,  னிப்பட்ட 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மபான்ற ம லவயான மாசு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் திடட் ்திை் 

வழக்கமான நலடமுலறலய உருவாக்கும். அப்பகுதியின் சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் சமூக-

ஹபாருளா ார சூழலிை் ஏற்படும்  ாக்கங்கலளக் கட்டுப்படு ் /குலறக்க கூடு ை் மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் 

மமற்ஹகாள்ளப்படும். சுரங்க கு ் லகப் பகுதியிலும், மபாக்குவர ்துச ்சாலையிலும் அடர ்்தியான 

பசுலம மண்டைம் மற்றும் ம ாட்டங்கலள மமம்படு ்து ை், சுரங்கம் மற்றும் அருகிலுள்ள 

கிராமங்களிை் மலழநீர ் மசகரிப்லப ஏற்றுக்ஹகாள்வது மபான்ற நடவடிக்லககள் 

ஹசயை்படு ் ப்படும். சுரங்க நிரவ்ாக ் ாை் ஏற்றுக்ஹகாள்ளப்படும் CSR நடவடிக்லககள் 

அருகிலுள்ள கிராமங்களின் சமூக, ஹபாருளா ார நிலைலய மமம்படு ்தும். 

சா ாரண கை் மற்றும் கிராவை் சுரங்க ்தின் ஒட்டுஹமா ்   ாக்கங்கள் மநரம்லறயான ாக 

இருக்கும் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களின் ஒட்டுஹமா ்  சமூக-ஹபாருளா ார வளரச்ச்ிலய 

ஏற்படு ்தும். 

 


