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திடட் சுருக்கம் 
 

திட்ட உரிமமயாளர் 
வ.எண் பெயர் ெரெ்ெளவு 

     1 திரு.K.மூரத்்தி  3.68.0 ஹெக்டர ்

 

திரு.K.மூர்த்தி சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கம் 

 
”B1” வமக – மமனர் மினரல் – குழுமம்- வனெ்ெகுதி இல்மல 

குழும ெரெ்ெளவு = 30.65.44 பெக்டர் 
 

குண்டியாந்தண்டலம் & புமனத்தாங்கல் கிராமம்,  

பவம்ொக்கம் வட்டம்,  

திருவண்ணாமமல மாவட்டம் 

 
 - Lr No. SEIAA-TN/F.No.8672/SEAC/ToR-1066/2022 Dated:.01.03.2022-உத்ததசிக்கெட்ட சுரங்கம் 

 

 

திட்ட உரிமமயாளர் 
திரு.K.மூரத்்தி  

த\பெ.கண்மணயன், 

299, மண்டெம் சந்திெ்பு 

அர்ொக்கம் கிராமம், காஞ்சிபுரம் – 631 603 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆதலாசகர ்

ஜிதயா எக்ஸ்பொளதரசன் அண்டு மமனிங் பசால்யுசன்ஸ்,தசலம். 

பழைய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அதழ்ைத ஆசிரமம் சாழை, அைகாபுரம்,  

சசைம் – 630 004, தமிை்நாடு, இந்தியா. 
 

அங்கீகாரம்  பெற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வமக ‘A’  
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1821/RA0123 

ஹதாழைசபசி : 0427 – 2431989 

 

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

வமலயதளம்: www.gemssalem.com 

 
 MoEF & CC அறிவிெ்பின் ெடி கணக்கிடெ்ெடுகிறது – S.O. 2269(E) தததி: 01.07.2016 
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1. அறிமுகம் -  

 திரு.K.மூரத்்தி என்பைர ் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின், ஹைம்பாக்கம் ைட்டத்திை் உள்ள 

குண்டியாந்தண்டைம் & புழைத்தாங்கை் கிராமத்திை் 3.68.0 ஹெக்டடர ்பரப்பளவிை் சாதாரண கை் 

மற்றும் கிராைை் கூட்டு சுரங்க குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.்  

  . 

 எனடவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூலை2016 இன் படி இந்த திட்டம் சுரங்க குழு 

பகுதியிை் அலமகிறது, நலடமுலறயிை் இருக்கும் மற்றும் உத்டதசிக்கப்பட்ட ஹமாத்த 

சுரங்கங்களின் ஒட்டுஹமாத்த பரப்பளவு 30.65.44 ஹெக்டடர.் 

 எனடவ, விரிவான சுற்றுசச்ூழை் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்லக 3.68.0 ஹெக்டடர ்பரப்பளவிை் 

உள்ள 1 சுரங்கங்கலள உள்ளடக்கியது.  

 

இந்த EIA அறிக்ழக ToR ஹபறப்பட்ட கடிதம் எண் உடை் இணக்கமாக தயாரிக்கப்படுகிறது 

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 
 

• SEIAA-TN/F.No.8672/SEAC/ToR-1066/2022 Dated:.01.03.2022- உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்திட்டம் – 1 

 அடிப்பழட கண்காணிப்பு ஆய்வு அக்சடாபர ் 2019 – டிசம்பர ் 2019 காைகட்டத்திை் 

சமற்ஹகாள்ளப்பட்டது மற்றும் இந்த திட்டங்களிைாை் ஏற்படும் ஒட்டுஹமாத்த பாதிப்புகழள 

கருத்திை் ஹகாண்டு இந்த EIA மற்றும் EMP அறிக்ழக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, ஒட்டுஹமாத்த 

சுற்றுசச்ூைை் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு சமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது, அழதத் ஹதாடரந்்து ஒரு தயாரிப்பு 

அந்த தாக்க விழளவுகழள குழறக்க தைித்தைியாக விரிைாை சுற்றுசச்ூைை் சமைாண்ழம திட்டம் 

(EMP) 

 

SEIAA, - தமிை்நாடு சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி ைைங்குைதற்காை ஹபாது மக்கள் கருத்து சகட்பு கூட்டம் 

சமற்ஹகாள்ைதற்காக ைைங்கப்பட்ட ToR இை் அடிப்பழடயிை் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்ழக ைழரவு 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

குத்தறக -  1 

நிறுவனத்தின் பெயர் திரு.K.மூரத்்தி சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் சுரங்கம் 

முகவரி 

திரு.K.மூரத்்தி  

த\ஹப.கண்ழணயை், 

299, மண்டபம் சந்திப்பு 

அரப்ாக்கம் கிராமம், காஞ்சிபுரம் – 631 603 
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1.2 500 மீ சுற்றளவிற்குள் உள்ள சுரங்க விவரங்கள் 

குழும சுரங்கம் 
உத்ததசிக்கெ்ெடட் சுரங்கங்கள்–6 Nos 

உத்ததசிக்கெ்ெடட் சுரங்கம் 

வ. 

எண் 
உரிமமயாளர் பெயர் 

புல 

எண் 
ெரெ்ெளவு நிமல 

P1 

திரு.K.மூரத்்தி  

த\ஹப.கண்ழணயை், 

299, மண்டபம் சந்திப்பு 

அரப்ாக்கம் கிராமம், 

காஞ்சிபுரம் – 631 603 

162/9, 162/10B, 163/5, 163/6, 

163/10C, 163/12, 163/13A, 

163/13B, 163/13C, 

163/13D, 163/13E, 163/13F, 

163/14A, 181/1D1, 

181/1D2, 181/1E1, 181/1E2, 

181/1E3, 117/14 and 117/15 

3.68.0 

 Lr.No.SEIAA- 

TN/F.No.8672/SEAC/T 

oR-1066/2022 Dated:  

01.03.2022 

அருகில் உள்ள உத்ததசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் 

P2 

புைசைஸ்ைரி புளூ 

ஹமட்டை்ஸ், 

எண். 37 பி தழர தளம், 

சைம்புலியம்மை் 

சகாயிை் ஹதரு, 

பைைந்தாங்கை், 

ஹசை்ழை – 600 114 

181/1I1, 1I2, 1J1, 1J2, 1L1, 

1L2, 1M1, 1M2,1N1, 1N2, 

101, 102, 103, 104, 1P, 1Q1, 

1Q2, 1Q3 

2.05.5 

ஹபாது 

மக்கள் கருத்து 

சகட்பு கூட்டம் 

நடத்தப்பட்டது 

P3 

M\s. ஸ்ரீ ைக்்ஷமி 

நாராயணை் 

அக்ரிசகட்ஸ் 

பிழரசைட் லிமிஹடட், 
எண்.150/3பி, 

சமைை்லூர ்கிராமம், 

ஹைம்பாக்கம் 

தாலுக்கா 

152/6, 151/4, 152/4B, 5B, 

151/3, 151/1, 150/4A2, 

4B, 3A, 3B & 147/1C3 

(Menallur Village) and 

121/2, 123/2A4B, a1, 

1b, 1C, 1H, 1I, 1J, 2A1, 

2A5, 2A6, 2B1, 2B2, 

2A2, 2A3 & A4A 

(Poonaithangal Village) 

7.21.44 - 

P4 

K.சந்திரசசகரை், 

எண்.301, மாமண்டூர ்

கிராமம், 

ஹைம்பாக்கம் 

163/10A, 10B,11 etc., 1.97.5 

ஹபாது 

மக்கள் கருத்து 

சகட்பு கூட்டம் 

நடத்தப்பட்டது 

P5 

A.விை்லியம், 

எண்.139, 4ைது பிரதாை 

சாழை, 

ைட்சுமி நகர ்

விரிைாக்கம், 

ஹசை்ழை 116 

159, 160, 164/2 (Part 2) 2.88.0 

ஹபாது 

மக்கள் கருத்து 

சகட்பு கூட்டம் 

நடத்தப்பட்டது 

P6 

திரு. A.தசரதை், 

எண்.39, ஏரிக்கழர ஹதரு, 

திருப்பருத்திகுை்றம் 

கிராமம், 

ஹசவிலிசமடு, 

காஞ்சிபுரம் 

மாைட்டம் - 631 502 

186/1, 190/2B1 & 190/2B2 2.88.5 

ஹபாது 

மக்கள் கருத்து 

சகட்பு கூட்டம் 

நடத்தப்பட்டது 

பமாத்தம் 20.68.94 ha 

நடெ்பில் உள்ள சுரங்கம் – 5 Nos 

வ 

.எண் 
உரிமமயாளர் பெயர் 

புல 

எண் 
ெரெ்ெளவு 

குத்தமக 

காலம் 

E1 

திரு. B. ஸ்ரீ சதவி, 

W/o. பி. பாைாஜி, 

எண்.56, பாைசுந்தரம் 

ஹசயிை்ட், 

181/2A, 2B, 1A2 & 1A3 1.15.5 
28.07.2016 to 

27.07.2021  
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ஹைளிங்கபட்டழற, 

காஞ்சிபுரம் 

E2 

திரு. K குமார,் 

அதைாை். கண்ழணயை், 

எண்.2/32, மண்டபம் 

சந்திப்பு, 

ஆரப்்பாக்கம் கிராமம், 

காஞ்சிபுரம் தாலுகா & 

மாைட்டம் 

163/14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 

187/1A, 1B, 1C, 1D, 1E 

& 190/2A 

2.29.5 
28.07.2016 to 

27.07.2021 

E3 

பை்ைீர ்ஹசை்ைம், 

த\ஹப. ஏழுமழை, 

எண். 89, ைை்ைிய ஹமட்டு 

ஹதரு, 

அரப்பாக்கம் கிராமம், 

காஞ்சிபுரம் தாலுகா & 

மாைட்டம் 

187/3 1.43.0 
14.09.2017 to 

13.09.2022 

E4 

திரு. ஆசராை் சாமுசைை், 

த\ஹப 

ஆசராக்கியநாதை், 

எண். 15, சசஷா நகர,் 

பூந்தமை்லி, ஹசை்ழை - 

600 056 

176/6A, 6B, 7A, 7B, 7C, 9A & 

9B 
1.83.5 

17.09.2018 to 

16.09.2023 

E5 

திரு. M.சுதரச்ை், 

பாரை்தி நகர,் 

3ைது ஹதரு, 

மாடம்பாக்கம், 

ஹசை்ழை 600 126 

178/1B2, 1C1, 1C2, 1D1, 

1D2, 1D4, !81/1C1, 1C2 

&1G1 

3.25.0 
17.09.2018 to 

16.09.2023 

பமாத்தம் 9.96.5 ha 

முடிவுற்ற சுரங்கம் – 2 Nos 

AB1 

திரு. A.விை்லியம், 

எண்.139, 4ைது பிரதாை 

சாழை, 

ைட்சுமி நகர ்

விரிைாக்கம், 

ஹசை்ழை 116 

164/1 1.21.5 
20.06.2013 to 

19.06.2018 

AB2 

திரு. T.பாரத், 
S/o தியாகராஜை், 

எண். 1/79, ஜீைர ்

ஹசயிை்ட், 
ஆரப்்பாக்கம் கிராமம், 

காஞ்சிபுரம் தாலுக்கா 

179/1,2,3 1.00.5 
23.08.2013 to 

22.08.2018 

பமாத்தம் 2.22.0 ha 

பமாத்த குழும ெரெ்ெளவு 30.65.44 ha 
 

இதிை் திரு.K.மூரத்்தி சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவை் சுரங்கத்திற்கு விண்ணப்பித்துள்ளார ்
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1.2 உத்ததசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

விவரங்கள் உத்ததசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்திட்டம் - 1 

சுரங்கத்தின் பெயர் 
திரு.K.மூரத்்தி சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் 

சுரஙக திட்டம் 

திட்ட வமரெ்ெட தாள் எண் 58-P/10 

அட்சதரமக 12°43'53.51"N to 12°44'01.45"N 

தீர்க்கதரமக 79°42'54.86"E to 79°43'05.68"E 

உத்ததசிக்கெ்ெட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட காலம் 
5 ஆண்டுகள் 

 

புவியியல் வளங்கள் 

11,04,000 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

57,700 மீ3 கிராைை் 

 

கனிம இருெ்புக்கள் 

2,73,800 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

38,404 மீ3 கிராைை் 

ஆண்டு வாரியாக 

முன்பமாழியெ்ெட்ட உற்ெத்தி 

1,36,800 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

38,404 மீ3 கிராைை் 

பதாழிலாளர் 21 நபரக்ள் 

திட்ட முதலீடு  Rs. 62,85,000/- 

 

1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

உத்ததசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் 

• விண்ணப்பதாரர ்சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் சுரங்க குத்தழகக்கு விண்ணப்பித்தார,் 

சததி: 26.04.2021 

• துை்லியமாை பகுதி ஹதாடரப்ு கடிதம் மாைட்ட ஆட்சியர,் திருைண்ணாமழை, மூைம் 

ைைங்கப்பட்ட  Rc.No. 627Kanimam/2021 dated.12.07.2021 

• சுரங்கத ்திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியை் மற்றும் சுரங்கத் துழற, 

திருைண்ணாமழை, மாைட்டம், மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No: : 627/Kanimam/2021. Dated 

.23.07.2021 

• சுற்றுசச்ூைை் அனுமதிக்கு ஆதரைாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆை்ழைை் உத்சதசம் 

எண். SIA/TN/MIN/66083/2021 Dated: 28.07.2021 

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் கீடழ அட்டவலணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

முை்ஹமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் தள குறிப்பிட்டழை மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதை் பகுதி 

சதழையிை்ழை. முை்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்ககளிை் இருந்து கழிவுநீர ்உருைாக்கம் / ஹைளிசயற்றம் 

இை்ழை. 

 

2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபோக்குவரத்து இறைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள கிராமம் குண்டியாந்தண்டைம் – 3.2 கி.மீ ைடகிைக்கு 

அருகிலுள்ள நகரம் காஞ்சிபுரம் – 11 கி.மீ ைடசமற்கு 

அருகிலுள்ள சாழை ைழி 
SH-118A–காஞ்சிபுரம் – உத்திரசமரூர ்– 4 கி.மீ கிைக்கு 

NH -4 – ஹசை்ழை - சைலூர ்– 16 கி.மீ –ைடக்கு 

புழகைண்டி நிழையம் காஞ்சிபுரம் – 11 கி.மீ - ைடசமற்கு 
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அருகிலுள்ள விமாை நிழையம் ஹசை்ழை – 72  கிமீ – ைடகிைக்கு 

துழறமுகம் ஹசை்ழை – 75 கிமீ – ைடகிைக்கு 

 

2.2 நிலெ்ெரெ்பு பொருந்திய ெகுதியின் நிலெ்ெரெ்மெெ் ெயன்ெடுத்துதல் 

உத்ததசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P1 

 

விளக்கம் 

தற்தொமதய ெகுதி 

(HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் உள்ள 

ெகுதி (HA) 

 

நடப்பிை் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 

 

Nil  1.90.0 

உள்கட்டழமப்பு Nil 0.01.0 

பாழத Nil 0.02.0 

பசுழம அரண் Nil 0.25.0 

பயை்படுத்தப்படாத 

பகுதி 

3.68.0 
1.50.0 

பமாத்தம் 3.68.0 3.68.0 

 

 

2.3 பசயல்ொட்டு விவரங்கள் 

விளக்கம் P1 

புவியியை் ைளங்கள் சாதாரண கற்கள்  11,04,000 

புவியியை் ைளங்கள் கிராைை் 57,700 

கைிம இருப்புக்கள் சாதாரண கற்கள் 2,73,800 

கைிம இருப்புக்கள் கிராைை் 38,404 

ஆண்டு உற்பத்தி சாதாரண கற்கள் 1,36,800 

ஆண்டு உற்பத்தி கிராைை் 38,404 

திை உற்பத்தி சாதாரண கற்கள் 91 

திை உற்பத்தி கிராைை் 43 

திை ைாரி  சைாடுகளிை் எண்ணிக்ழக சாதாரண கற்கள் 15 

திை ைாரி  சைாடுகளிை் எண்ணிக்ழக கிராைை் 7 

உத்சதசிக்கபட்ட ஆைம் 22 மீ 

 



7 

 

ெடம் 1: திட்டதளத்தின் பசயர்க்மகதகாள் புமகெ்ெடம் – P1 
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ெடம் - 2: திட்டத்தளத்தின் பசயற்மகதகாள் புமகெ்ெடம் (500 மீ சுற்றளவு) 
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ெடம் - 3: அடிப்பறட சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு  வமரெடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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ெடம் - 4: திட்டத்தளத்தின் வரப்படம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ெடம் - 5: திட்டெ் ெகுதியின் புமகெ்ெடங்கள் 
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2.5 சுரங்கம் பசய்யல்ெடும் முமற 

முை்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்க முழற அழைத்து முை்ஹமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் 

ஹபாதுைாைது - சுரங்க முழறயாைது திறந்தஹைளி முழற இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முழற 

5.0 மீட்டர ் உயர ஹபஞ்ழச ஹபஞ்ச ் உயரத்திற்கு குழறயாமை் உருைாக்குைதை் மூைம் 

முை்ஹமாழியப்படுகிறது. 

சாதாரண கை் எை்பது ஒரு பாத்சதாலித் உருைாக்கம் ஆகும் மற்றும் முதலிை் உருைாை பாழற  

பாழற நிழற கணிசமாை அளவு பாழறகழள பிளவுபடுத்துைது ஜாக்ொமர ் துழளயிடுதை் 

மற்றும் ஸ்ைரி ஹைடிஹபாருட்கள் ஹைடிப்பதற்கு பயை்படுத்தப்படும். ராக் பிசரக்கரஸ்் அைகுடை் 

இழணக்கப்பட்ட ழெட்ராலிக் அகை்ைாராய்சச்ிகள் இரண்டாம் நிழை ஹைடிப்ழபத் 

தவிரப்்பதற்காக சதழையாை துண்டு துண்டாை அளவுகளுக்கு ஹபரிய கற்பாழறகழள 

உழடப்பதற்காகவும், ைாளி அைகுடை் இழணக்கப்பட்ட ழெட்ராலிக் அகை்ைாராய்சச்ிகள் 

ரப்பர ் ஸ்சடாழை டிப்பரக்ளிை் ஏற்றுைதற்காகவும், பிட்ஹெட்டிலிருந்து கை் ஹகாண்டு 

ஹசை்ைப்படும். அருகிலுள்ள ஹநாறுக்கு இயந்திரங்கள். 

2.6 முன்பமாழியெ்ெட்ட இயந்திரத் துமற 

வ.எண் வமக எண் வடிவம்திறன் சக்தி 

1 ஹஜக் ெம்ஹமர ் 4 1.2m to 2.0m Compressed air 

2 கம்ரசச்ர ் 1 50 HP Diesel Drive 

3 
பக்ஹகட் உடை் எக்்ஷசஹைட்டர/்ராக் 

பிஹரக்கர ்
1 150  HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / டம்ம்பரஸ்் 3 20 Tonnes Diesel Drive 

 

 

2.7 இணக்கமான சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

• சுரங்க ைாை்க்ழகயிை் முடிவிை், சதாண்டப்பட்ட சுரங்க குழி / ஹைற்றிடம் மழை 

நீழரச ்சசகரிப்பதற்காை ஹசயற்ழக நீரத்்சதக்கமாக ஹசயை்படும் மற்றும் ைறட்சி 

காைத்திை் சதழை அை்ைது ஹநருக்கடிகழளச ்சமாளிக்க உதவுகிறது. 
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• சுரங்க மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத ் தழடயுடை் கூடிய கிரீை் ஹபை்ட் மற்றும் 

சமை் ஹபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக நீர ்சதக்கமாைது சுற்றுசச்ூைை் அழமப்ழப 

சமம்படுத்தும் 

• சுரங்க மூடை் எை்பது ஒரு ஹதாந்தரவு ஹசய்யப்பட்ட இடதழ்த அதை் இயை்பாை 

நிழைக்குத ் திரும்பச ் ஹசய்யும் அை்ைது சுற்றுசச்ூைலிை் ஏற்படும் பாதகமாை 

விழளவுகழள அை்ைது மைித ஆசராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்காை 

அசச்ுறுத்தை்கழளத ் தடுக்கும் அை்ைது குழறக்கும் பிற உற்பத்திப் 

பயை்பாடுகளுக்குத் தயாராகும் ஹசயை்முழறயாகும். 

• மறுசீரழமக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மைிதரக்ளுக்கும் விைங்குகளுக்கும் உடை் 

ரீதியாக பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி ஹதாழிை்நுட்ப ரீதியாக நிழையாைது, புவி-

சைதியியை் ரீதியாக மாசுபடாதது/ மாசுபடாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்ழதய 

நிை பயை்பாட்டிற்கு தக்கழைக்கும் திறை் ஹகாண்டது. 

2.8 இறுதி குழி ெரிமாணம் 

உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

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

I 156 38 17 m bgl 

II 61 48 22 m bgl 

III 67 168 32 m bgl 
 

3. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு ெண்புக்கூறுகள்- 

தரவுகலள டசகரித்தை் சுற்றுசச்ூழை் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக அலமகிறது, 

இது பை்டவறு சுற்றுசச்ூழை் பண்புகளிை் கணிக்கப்பட்ட தாக்கங்கலள மதிப்பீடு ஹசய்ய உதவுகிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் டமைாண்லம திட்டத்லத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, சுற்றுசச்ூழை் தரம் 

மற்றும் எதிரக்ாை விரிவாக்கங்களின் டநாக்கத்லத டமம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்லககலள 

டகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற்றுசச்ூழை் நிலையான வளரச்ச்ி. 

நிைவும் சுற்றுசச்ூழை் அலமப்புகளின் தரத்லத தீரம்ானிக்க காற்று, நீர ் (டமற்பரப்பு மற்றும் 

நிைத்தடி நீர)், நிைம் மற்றும் மண், சூழலியை் மற்றும் சமூக-ஹபாருளாதார நிலை உள்ளிட்ட பை்டவறு 

சுற்றுசச்ூழை் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பலட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2019 ஆம் ஆண்டிை் (அக்சடாபர ்

2019 – டிசம்பர ்2019 பருவத்திை் அடிப்பலட தர ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு  அளவுகள் 

அட்டவமண எண் 3.1  குழியின் இறுதி அளவுகள் 

Sl.No.  ெண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்பவண் 

1  சுற்றுப்புற 

காற்றிை் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  8 இடங்களிை் மூை்று மாதங்களுக்கு 

ைாரத்திற்கு இரண்டு முழற 

ஹதாடரச்ச்ியாை 24 மணிசநர மாதிரிகள்  

2 ைாைிழை ஆய்வு காற்றிை் சைகம் 

மற்றும் திழச, 

ஹைப்பநிழை, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மழை 

ஹதாடரச்ச்ியாக மூை்று மாதங்களுக்கு 

ஓட்டு மணி சநரத்திற்கு ஒருமுழற 

ைாைிழை அளவுகழள சசகரித்தை் 

3 நீரிை் தரம் உடை், இரசாயை 

மற்றும் 

படிக்கும் காைத்திை் ஒரு முழற 6 

நிைத்தடி நீர ்மற்றும் 2  சமற்பரப்பு நீர ்
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பாக்டீரியாவியை் 

அளவுருக்கள் 

இடங்களிை் கிராப் மாதிரிகள் 

சசகரிக்கப்பட்டை 

4 சூைலியை் நிைப்பரப்பு மற்றும் 

நீரை்ாை் தாைரங்கள் 

மற்றும் 

விைங்கிைங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளை. 

ைழரயறுக்கப்பட்ட முதை்ழம 

கணக்ஹகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிழை தரவு 

5  ஒலி மட்டங்கள் DB (A) இை் சத்தம் 

நிழைகள் 

11 இடங்கள் - EIA ஆய்விை் சபாது 24 

மணி சநரத்திற்கு ஒரு முழற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6  மண் பண்புகள் இயற்பியை் மற்றும் 

சைதியியை் 

அளவுருக்கள் 

படிக்கும் காைத்திை் 5 இடங்களிை்  

7  நிை பயை்பாடு பை்சைறு 

ைழககளுக்காை 

நிை பயை்பாடு 

சரச்ை ஆஃப் இந்தியாவிை் நிைப்பரப்பு 

தாள் மற்றும் ஹசயற்ழகக்சகாள் 

படங்கள் மற்றும் முதை்ழம 

கணக்ஹகடுப்பு ஆகியைற்றிை் 

அடிப்பழடயிை் 

8  சமூக-

ஹபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-ஹபாருளாதார 

மற்றும் 

மக்கள்ஹதாழக 

பண்புகள், 

ஹதாழிைாளர ்

பண்புகள் 

2011 கணக்ஹகடுப்பு சபாை்ற முதை்ழம 

கணக்ஹகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிழை ஆதாரங்களிை் அடிப்பழடயிை். 

9  நிைத்தடிநீர ் பகுதியிை் ைடிகாை் 

அழமப்பு, 

நீசராழடகளிை் 

தை்ழம, நீரந்ிழை 

பண்புகள், ரீசாரஜ்் 

மற்றும் 

ஹைளிசயற்றும் 

பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிழை ஆதாரங்களிை் 

இருந்து சசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் 

தயாரிக்கப்பட்ட நீர-்புவியியை் ஆய்வு 

அறிக்ழக ஆகியைற்றிை் 

அடிப்பழடயிை் 

10  இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் சபரிடர ்

சமைாண்ழம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் 

ஹைடிப்புகள் மற்றும் 

நசச்ுப் ஹபாருட்களிை் 

ஹைளியீடு 

ஆகியைற்றாை் 

சபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகழள 

அழடயாளம் 

காணவும் 

சுரங்கத்துடை் ஹதாடரப்ுழடய 

அபாயத்திற்காக ஹசய்யப்பட்ட இடர ்

பகுப்பாய்விை் கண்டுபிடிப்புகளிை் 

அடிப்பழடயிை். 

 
 

3.2 நில சுை்றுசச்ூழல்  

 பகுதியிை் நிை பயன்பாட்டு முலற திட்ட தளம் சுற்றளவிை் இருந்து 10 கிடைாமீட்டருக்குள் 

புவன் (இஸ்டரா) மூைம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நிை பயன்பாட்டு முலற வறண்ட தரிசு 

நிைம், உரிலமயளர ்பட்டா நிைம், எந்த வன நிைமும் சம்பந்தப்படவிை்லை. 

வ.எண் வமகெ்ொடு % இல் ெரெ்ெளவு 

1 நகரப்்புற கட்டமத்தை் 2.44 

2 கிராமப்புற கட்டழமத்தை் 5.69 
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3 சுரங்க கட்டழமத்தை் 1.51 

4 பயிர ்நிைம்  62.38 

5 விைசாய சதாட்டம் 3.04 

6 இழையுதிர ்காடு 0.51 

7 புதர ்காடு 0.19 

8 உப்பு பாதிக்கப்பட்ட நிைம் 1.16 

9 புதர ்நிைம் 0.92 

10 தரிசு பாழற 0.45 

11 நீர ்நிழைகள் 15.54 

12 ஆறு\ஓழடகள் 6.17 

பமாத்தம் 100.00 

  

 

500மீ சுற்றளவிை் உள்ள குைாரிகளிை் குழுமம்  30.65.44 ஹெக்சடர ்அதாைது ஆய்வுப் பகுதியிை் உள்ள 

ஹமாத்த சுரங்கப் பகுதிகளிை் 6.25% ஆகும். 

சுரங்க நடைடிக்ழககளிை் இந்த சிறிய சதவீதம் சுற்றுசச்ூைலிை் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ழத 

ஏற்படுத்தாது 

3.3 மை் சூழல்  

மண் மாதிரி இடங்கள் டதரவ்ு ஹசய்யப்பட்டு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டன. 

இயற்லகயிை் மண் காணப்பட்டதுமிதமான கார pH வரம்புடன் 7.88 – 8.24  லநட்ரஜனின் ஹசறிவு  

133.5 - 189  kg/ha  

3.4 நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்லத மதிப்பிடுவதற்கு நீர ் மாதிரிகள் டசகரிக்கப்பட்டது கிராமங்களின் துலள 

கிணறுகளிலிருந்து நிைத்தடி நீர ் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் 

டமற்பரப்பு நீர ்மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர் - 

• 7.12 – 7.62  வலர டவறுபடுகிறது. 

• ஹமாத்த கலரசை்கள் மதிப்புகள் 599 - 875 mg/l வலர உள்ளது  

• கடினத்தன்லம மதிப்புகள் 263 – 397.1 mg/lவலர இருக்கும் 

தமை்பரப்பு நீர்  

• PH மதிப்பு  7.11 – 7.71 

• ஹமாத்த கலரசை்கள் 489 - 679 mg/l 

 ஹெவிஹமட்டை் வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியை்-டவதியியை் 

மற்றும் உயிரியை் பகுப்பாய்வு இந்த நீர ்சிபிசிபி தரத்தின்படி நிரண்யிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளது என்பலத ஹவளிப்படுத்தியது. 
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3.5 கோை்று சூழல் - 

வோனிறல ஆய்வு (கோலநிறல) - 

 ஆய்வு பகுதி ஹவப்பமண்டை காைநிலையின் ஒரு பகுதியாகும். நாள் ஹவப்பநிலை ஜனவரி 

முதை் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் குலறவானதுஹவப்பநிலை ஜனவரியிை் எட்டப்படுகிறது. 

ஏப்ரை் மற்றும் டம மாதங்கள் ஆண்டின் ஹவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்டதசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிலையம் 

திருவண்ணாமலை 

கோை்றின் தர கை்கோைிப்பு -  

 திட்ட தளத்லதப் ஹபாறுத்தவலரயிை் முன்டனாடி கீழ்டநாக்கிய திலசயின் அடிப்பலடயிை் 

சுற்றுப்புற காற்று தர நிலையங்கள் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமலழக்காைத்திற்கு முந்லதய 

காற்றளவுப்படம் முலற மற்றும் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகை் ஆகியவற்லறக் 

கருத்திை் ஹகாண்டு சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு (AAQM) நிலையங்கள் 

டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. 

 

 

ெடம் – 6 காற்று வீசும் திறசயின் புமகெ்ெடம் 

 

 

 

• PM10 இன் மதிப்பு 31.2 µg/m3 to 66.5 µg/m3, இலடயிை் டவறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 19.1 µg/m3 to 49.3 µg/m3,க்கு இலடயிை் டவறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி ஹசறிவு 5.3 µg/m3 to 14.9 µg/m3 மற்றும் 10.9 µg/m3 to 25.2 µg/m3 

PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் ஹசறிவுகள் நன்கு காணப்படுகின்றனஹதாழிை்துலற 
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மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்டைங்களுக்கு மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 

(சிபிசிபி) பரிந்துலரக்கும் NAAQ தரநிலைகள். 

 

3.6 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீட்டு சாதனத்லதப் பயன்படுத்தி 11 இடங்களிை் அடிப்பலட ஒலி அளவுகள் 

கண்காணிக்கப்பட்டன. காலை 6 மணி முதை் இரவு 10 மணி வலர பகை் நிலைகள் 

கண்காணிக்கப்பட்டனஇரவு 10 மணி முதை் காலை 6 மணி வலர. 

• ஆய்வுக் காைத்திை் பகை்  43.3 – 50.3 dB (A) Leq  இரவு 34.4 – 37.6 dB (A) Leq. வரம்பிை் இருந்தன. 

 முடிவுகளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு ஒலியின் அளவுகள் ஹதாழிை்துலற / வணிக / 

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி தரநிலைகளுக்குள் இருப்பலதக் காணைாம். 

 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பலட சுற்றுசச்ூழை் நிலை, முக்கியமான மைர ் கூறுகள் மற்றும் விைங்கினங்களின் 

கட்டலமப்லபப் புரிந்து ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழை் ஆய்வு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகிை் எந்த மருந்து ஆலைகளும் இை்லை, வனவிைங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 இன் படி அை்ைது அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பட்டியலிை் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவிை்லை. 

 

3.8 சமூக பபோருளோதோரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார சூழை் குறித்த தரமான தகவை்கலள டசகரிக்க மாதிரி 

கணக்ஹகடுப்பு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. சாலைகள், குடிநீர ் வசதிகள், நகரமயம், கை்வி நிறுவனம், 

டகாயிை்கள், மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் மின்சார வசதிகள் டபான்ற அலனத்து அடிப்பலட 

வசதிகலளயும் இந்த ஆய்வு பகுதி ஹகாண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிராமங்களிை் விவசாயடம முக்கிய ஹதாழிைாக இருந்தாலும், இது 50-60% 

குடும்பங்களுக்கு மட்டுடம டவலை வாய்ப்புகலள வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள மக்கள் ஹதாலக 

முக்கியமாக ஹதாழிைாளரக்ள் மற்றும் மற்ற வலக டவலை வாய்ப்புகலள சாரந்்துள்ளனர.் 

 

4 எதிர்போர்க்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் மை்றும் தைிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நடைடிக்ழகயுடை் சுற்றுசச்ூைை் ஹதாடக்கத்ழத பராமரிக்க, தற்சபாதுள்ள சுற்றுசச்ூைை் 

சூை்நிழை குறித்த ஆய்வுகழள சமற்ஹகாள்ைது மற்றும் பை்சைறு சுற்றுசச்ூைை் கூறுகளிை் 

தாக்கத்ழத மதிப்பிடுைது அைசியம். இது ஹபாருத்தமாை சமைாண்ழம திட்டங்கழள நிழையாை 

ைள பிரித்ஹதடுத்தழை உருைாக்க உதவும். 

 

4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

 திறந்த ஹவளி சுரங்க முலறயிை் ஹபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நிை சுற்றுசச்ூழை், 

இப்பகுதியிை் நிை பயன்பாட்டு முலற வறண்ட தரிசு நிைம், இந்த திட்டத்திை் எந்த வன நிைமும் 

ஈடுபடவிை்லை. சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு 3.68.0 ஹெக்டடர ் நிைத்திை் பயன்படுத்தப்படும். 
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சுரங்கத்தின் முடிவிை், ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட குழி, தற்காலிக நீரத்்டதக்கமாக ஹசயை்படும்  மற்றும் 

மலழநீலர டசமிக்க அனுமதிக்கப்படும். 

 மரம் (ஹசடி வளரப்்பு பகுதிக்கு) வளரச்ச்ிக்கு டபாதுமான இடம்  ஒதுக்கப்பட்டது.  தற்டபாது 

திட்டப்பகுதியிை் தாவரங்கள் எதுவும் இை்லை, சுரங்க நடவடிக்லக முடிந்ததும் திட்ட இடத்திை் 

மரங்களின் வளரச்ச்ியின் வீதம் அதிகரிக்கும்.  

தணிெ்பு நடவடிக்மககள் 

• சுரங்க நடைடிக்ழக படிப்படியாக ஹதாகுதிகளிை் அழடக்கப்பட்டு, அகை்ைாய்வு 

படிப்படியாக பசுழம அரண் ைளரச்ச்ி சபாை்ற கட்டம் ைாரியாை ைளரச்ச்ி சபாை்ற பிற 

தணிப்பு நடைடிக்ழககளுடை் சமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• சுரங்க குழிகழளச ் சுற்றிலும் மழை நீர ் ைடிகாை் அழமத்தை் மற்றும் மழைப்ஹபாழிவிை் 

சபாது சமற்பரப்பு ஓடுைதாை் மண் அரிப்ழபத் தடுக்கவும் மற்றும் உத்சதசப் பகுதிக்குள் 

பை்சைறு பயை்பாடுகளுக்காக மழைநீழரச ் சசகரிக்கவும், குழறந்த உயரத்திை் 

திட்டமிடப்பட்டது இடத்திை் ஹசக் சடம் கட்டுதை் 

• பாதுகாப்பு மண்டைத்திற்குள் எை்ழையிை் பசுழம ஹபை்ட் ைளரச்ச்ி. ஹைட்டப்பட்ட குழியிை் 

சசமித்து ழைக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுழம அரண்க்கு பயை்படுத்தப்படும் 

• பயை்படுத்தப்படாத பகுதி, ஹைட்டப்பட்ட குழிகளிை் சமை் ஹபஞ்சுகள், பாதுகாப்பு தழட 

சபாை்றைற்றிை் அடரத்்தியாை சதாட்டப்பயிற்சி சமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• கருத்தியை் நிழையிை், சுரங்க நிை பயை்பாட்டு முழற பசுழம அரண் பகுதி மற்றும் 

தற்காலிக நீரத்்சதக்கமாக மாற்றப்படும் 

• இயரழ்கயிை் அடிப்பழடயிை், சுரங்கத்திழை சுற்றியுள்ள இயற்ழக தாைரங்கள் 

தக்கழைக்கப்படும் (ஒரு தாங்கை் பகுதியிை் அதாைது 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தழட மற்றும் பிற 

பாதுகாப்பு ைைங்கப்படுகிறது) தூசி உமிை்ழைக் குழறக்க உதவும். 

• கருத்தியை் கட்டத்திை் சரியாை சைலி அழமக்கப்படும், ஹபாதுமக்கள் மற்றும் 

காை்நழடகளிை் உள்ளாரந்்த நுழைழைத் தடுக்க பாதுகாப்பு 24 மணி சநரமும் 

ழைக்கப்படும். 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்க நடவடிக்லகக்கான உத்டதசிக்கப்பட்ட  ஆழம் நிைத்தடி நீர ் மட்டத்திற்கு டமடை 

உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் டமற்பரப்பு நீர ் (நீடராலடகள், காை்வாய், ஓலட  டபான்றலவ) 

ஹதன்படவிை்லை. 

 தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு டமற்பரப்பு மலழநீர ் ஓட்டத்லத சுரங்கத்திற்குள் வராமை் தடுக்க மண் 

திட்டு அலமக்கப்படும்  

• வடிகாை் கட்டுமானம் அலமக்கப்படும் 

4.3 கோை்று சூழல்– 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் மற்றும் டபாக்குவரத்தாை் உருவாக்கப்படும் காற்றிை் பரவும் 

துகள்கள் முக்கிய காற்று மாசுபடுத்துகின்றன. சை்பர ்லட ஆக்லசடு (SO2), லநட்ரஜன் ஆக்லசடுகள் 

(NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் சாலையிை் ஹசை்லும் வாகனங்களாை் ஏற்படும். 
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 சுரங்க பகுதிக்கு ஹவளிடய சுரங்கத்தின் தாக்கம் மனித மற்றும் விைங்குகளின் 

ஆடராக்கியத்திலும், அப்பகுதியின் தாவரங்களிலும் எந்தவிதமான பாதகமான விலளலவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்பலத இது காட்டுகிறது. 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) ஹசயை்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்லத ஏற்றுதை் மற்றும் லகயாளுதை் ஆகிய நடவடிக்லககளிை் இருந்து தூசி 

ஹவளிடயற்றத்லதக் கட்டுப்படுத்த டவலை ஹசய்யும் ஆர முகப்பிை் நீர ்ஹதளித்தை் பாலதயிை் 

நீர ்ஹதளித்தை் 

• கனரக இயந்திரத்லத இயக்கும்டபாது தூசி உற்பத்திலயக் குலறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற 

சாலைகளிை் நீர ்ஹதளிப்பான்கள் அலமத்தை் 

• தூசி ஹவளிடயற்றத்லதக் குலறப்பதற்காக அவ்வப்டபாது நீர ்கழிவுகள் மற்றும் சாலைகளிை் 

நீர ்ஹதளித்தை் 

• துலளயிடும் முன்பு ஹதாழிைாளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வழங்குதை் மற்றும் பாதுகாப்பாக 

சுரங்கம் ஹசய்ய நிறுவனங்கள் மூைம் பயிற்சி அளித்தை் 

• தாதுப் டபாக்குவரத்தின் டபாது டிப்பரக்லள அதிக சுலம ஹசய்வலதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்லள டாரப்ாலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்கலளக் லகது ஹசய்ய மரம் வளரச்ச்ி டமற்ஹகாள்ளப்படும்.  

• மாசுபாட்லடக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்லக எடுக்க காற்றின் தரத்லத அவ்வப்டபாது 

கண்காணித்தை் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்லத எடுக்க ஹவடி லவப்பதனாை், எந்திரங்களின் ஹசயை்பாடு மற்றும் சுரங்கங்களிை் 

அவ்வப்டபாது டிப்பரக்லள இயக்குவதாை் சத்த மாசு ஏற்படுகிறது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட  ஹைடி ழைக்கும் முழறயிை் சரியாை இழடஹைளி மற்றும் ஹைடிக்கும் 

குழிகளிை் சரியாை முழறயிை் அளைாை ஹைடி மருந்து சபக்கிங் ஹசய்து  

உபசயாகப்படுத்தபடும். 

• ஹைடி ழைத்தை் முழறயிை்,  சீசதாஷ்ண நிழை சாதகமாக இை்ைாத சபாது மிை்சாரம் 

அை்ைாத தூண்டுதை் முழற  அனுசரிக்கப்படும். 

• கைரக எந்திரங்களிை் ஏற்படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியாை முழறயிை் பராமரிப்பும், 

உராய்ழைத் தடுக்கும் எண்ஹணய் மற்றும் கிரீஸ் இழைகள் உபசயாகப்படுத்தப்படும். 

• எந்திரங்களிை் ஏற்படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியாை முழறயிை் பாதுகாப்பு உழறகள் 

ஹபாருத்தப்படும் 

• ஹைடி மருந்திைாை் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூைை் தாக்கத்ழதயும் ஹைடிக்கத் தைறும் குழிகழள 

தடுப்பதற்கும் சாய்ைாை குழிகள் துழள ஹசய்யப்படும்.   

• சுரங்க சாழை ஓரங்களிலும் குத்தழக நிைத்ழத சுற்றியும் மரங்கள் ழைத்து பராமரித்து 

ைருைதாை் சுரங்கத்திை் ஏற்படும்   சத்தம் ஹைளிசயறுதை் குழறக்கப்படும். 
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• சுரங்க ஹதாழிைாளரக்ளுக்கு பயிற்சி ஹகாடுப்பதை் மூைமும், விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்துைதை் 

மூைமும் மற்றும் காது அழடப்பாை்கள் உபசயாகப்படுத்துைதாலும் ஹதாழிைாளரக்ளுக்கு 

சத்தத்திைாை் ஏற்படும் பாதிப்பு தடுக்கப்படும். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வனவிைங்கு சரணாையங்கள் இை்ைாததாை் பை்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதிை்லை. 10கிமீ சுற்றளவிை் சுற்றுசச்ூழை் உணரத்ிறன் மண்டைம்டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழை் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு டபான்றவற்லற ஹவளிடயற்றுவதாை் ஏற்படும் 

NO2.தூசி ஹவளிடயற்றத்லதக் கட்டுப்படுத்த டபாதுமான தூசி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் 

எடுக்கப்படும். AAQ தரநிலைகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 க்கான காற்றின் தரத ்தரங்கலளத் 

தவிரதூசி உமிழ்லவக் கட்டுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சாலைகளிை் தடிமனான மரம் வளரச்ச்ி 

டமற்ஹகாள்ளப்படும் 

4.6 சமூக பபோருளோதோர சூழல்.  

 சுரங்க நடவடிக்லககள் காரணமாக 21 ஹதாழிைாளரக்ள் டநரடியாக பயன்ஹபறுவாரக்ள். 

சுமார ்40 எண்ணிக்லகயிைான மக்களுக்கு மலறமுகமாக டவலை வாய்ப்புகள் கிலடக்கும். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நடவடிக்லககளின் கீழ் மருத்துவ, கை்வி மற்றும் உள்கட்டலமப்பு 

டமம்பாடு டபான்ற கூடுதை் வசதிகளும் நலடஹபறும். 

 சமூக - ஹபாருளாதார மற்றும் சமூகவியை் தாக்கத்லத கருத்திை் ஹகாண்டு, மக்களின் 

ஹபாருளாதார நிலை மற்றும் வாழ்க்லகத் தரம் ஹபாதுவாக அதிகரிக்கும் என்பது கவனிக்கப்பட்டது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• ஆழை இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நை்ை பராமரிப்பு நழடமுழறகள் 

பிை்பற்றப்படும், இது சாத்தியமாை சத்தம் பிரசச்ிழைகழளத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு ைாரியத்திை் (CPCB) ைழிகாட்டுதலிை்படி திட்டத் தளத்திலும் 

அழதச ்சுற்றிலும் பசுழம அரண் உருைாக்கப்படும். 

• முக்கிய மண்டைத்திற்குள் சுற்றுசச்ூைை் பாதிப்ழபக் குழறக்க ஹபாருத்தமாை காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழக எடுக்கப்படும். 

• ஹதாழிைாளரக்ளிை் பாதுகாப்பிற்காக, ழகயுழறகள், தழைக்கைசங்கள், பாதுகாப்பு 

காைணிகள், கண்ணாடிகள், கைசங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காது பாதுகாப்பு 

சாதைங்கள் சபாை்ற தைிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்க சட்டம் மற்றும் 

விதிகளிை்படி ைைங்கப்படும். 

• இந்தத ் திட்டத்திை் மூைம் சநரடியாகவும் மழறமுகமாகவும் ராயை்டி, ைரி, டிஎம்எஃப், 

எை்எம்இடி சபாை்றைற்றிை் மூைம் நிதி ைருைாய்கள் மூைம் மாநிைத்திற்கும் மத்திய 

அரசுக்கும் நை்ழம 
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5 மோை்று பகுப்போய்வு (பதோழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

தள மோை்றுகள் - 

 சாதாரன கற்கள் இயற்லகயிை் சிை குறிப்பிட்ட இடங்களிை் மட்டும் இருக்கும் 

உத்டதசிக்கப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியை் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாை் மாற்று தளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவிை்லை. 

சுரங்க பதோழில்நுட்ப மோை்றுகள் - 

 முழு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க டவலைகள் டமற்ஹகாள்ளப்படும், இது மிகவும் 

ஹபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானது, டமலும் தாதுக்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலைப் 

பாதுகாப்பலதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற ஹதாழிை்கலளப் டபாைன்றி, திட்டத்லத மற்ற தளங்களுக்கு 

மாற்ற முடியாது. 

 டமற்பரப்பு கனிம லவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்லப உறுதி ஹசய்வதாை் இந்த 

திட்டம் திறந்த ஹவளி சுரங்க முலறலயப் பின்பற்றும். நிைத்தடி முலறயுடன் ஒப்பிடும்டபாது திறந்த 

ஹவளி முலறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும் 

6 சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு திட்டம் - 

 வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காைத்திை் டமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்லக அை்ைது மனித நடவடிக்லககளாை் தூண்டப்பட்ட அலனத்து மாறுபாடுகலளயும் 

தரவு ஹகாண்டு வர முடியாது. எனடவ சுற்றுசச்ூழலிை் ஏற்படும் மாற்றங்கலள கணக்கிை் 

எடுத்துக்ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழை் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

குறிக்டகாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் ஹசயை்திறலன சரிபாரக்்க அை்ைது  மதிப்பீடு ஹசய்ய; 

• எதிரக்ாை தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்லத நிறுவுதை். 
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சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு பசல் 

 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிெ்பு கண்காணிெ்பு அட்டவமண 

அட்டைழண எண் 6.1   சுற்றுசச்ூைை் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டைழண 

S. No. 
சுற்று சூைை் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு அளவுருக்கள் 

காைம் அதிரஹ்ைண் 

1 காற்று தரம் 
2 இடங்கள்  

(1 Core & 1Buffer) 

24 மணி 
சநரம் 

 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ைாைிழை 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி இரண்டாம் 

நிழை தரவு  

மணிசநர
ம் / திைசரி 

ஹதாடரச்ச்ியா
ை ஆை்ழைை் 

கண்காணிப்பு 

காற்றிை் சைகம், 

காற்றிை் திழச, 

ஹைப்பநிழை, 

3 

நீர ்தர 

கண்காணிப்
பு 

2 இடங்க
ள்  

(1SW & 1 GW) 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

IS: 10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுழறகளிை் 

கீை் 

குைாரி உரிழமயாளர ்

நிறுவனத்தின் தமலமம 

சுரங்க தமலாண்மம நிமல 

சுரங்க சமைாளர ்

ஃசபாரச்மை் சமட் 
தள சமற்பாரழ்ையாளர ்

 

NABL / MoEF ஆை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பாைை்ட் 

ஆசைாசகர்

ஏரியா நிமல 

சுற்றுசச்ூைை் அதிகாரி 

உதவியாளர ் சதாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்ஹதளிப்பாை் 

ஆபசரட்டர ்



22 

 

குறிப்பிடப்பட்டுள்
ள அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அழமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளிை் 1 கிமீ 

சுற்றளவிை் 

இழடயக 

மண்டைத்திை் 

திறந்த 

கிணறுகளிை் நீர ்

மட்டம் 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

ஆைம் 

5 சத்தம் 

2 இடங்க
ள்  

(1Core & 1 Buffer) 

மணிசநர
ம் / திைசரி 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகை் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகிை் உள்ள 

குடியிருப்பிை் 
– 

ஹைடிக்கும் 

ஹசயை்பாட்டி
ை் சபாது 

உசச் துகள் சைகம் 

7 மண் 

2 இடங்க
ள்  

(1Core & 1 Buffer) 

– 
6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

இயற்பியை் 

மற்றும் 

சைதியியை் 

பண்புகள் 

8 கிரீை் ஹபை்ட் திட்ட பகுதிக்குள் திைசரி மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
பராமரிப்பு 

 

 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர் மதிப்பீடு மை்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வழக்கிை் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் ஹதாடரப்ுலடய கூறுகள் துலளயிடுதை் 

மற்றும் ஹவடித்தை், கழிவு குப்லப, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் ஹவடிக்கும் டசமிப்பு ஆகியலவ 

அடங்கும். டமடை குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏடதனும் சம்பவங்கள் ஏற்படுவலதக் 

குலறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும் நடவடிக்லககள் சுரங்கத் ஹதாடங்கியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு 

ஹசயை்படுத்தப்படும்; டமடை விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரணிகலளத் தவிரப்்பதற்கான 

நடவடிக்லககள் இதிை் அடங்கும். எந்தவிதமான விபத்து / டபரழிலவத் தவிரக்்க சரியான இடர ்

டமைாண்லம திட்டம் முன்ஹமாழியப்படும். 

 

7.1 இடர் அளவிடல்  

இடர ்மதிப்பீட்டிற்காை ைழிமுழற, தை்பாத், சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) 

ஹைளியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர ்மதிப்பீட்டு ைழிகாட்டுதழை அடிப்பழடயாகக் ஹகாண்டது, 2002 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர ்31, 2002 சததியிட்ட சுற்றறிக்ழக எண் 13 உடைடி கைைம் சதழைப்படுபைரக்ளுக்கு 

முை்னுரிழம அளிப்பதற்காக, சைழை சூைை் மற்றும் அழைத்து ஹசயை்பாடுகளிலும் இருக்கும் 

மற்றும் சாத்தியமாை அபாயங்கழள அழடயாளம் காணவும் மற்றும் அந்த ஆபத்துகளிை் ஆபத்து 

நிழைகழள மதிப்பீடு ஹசய்யவும். சமலும், இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமாை ைழிமுழறகள் 

அழடயாளம் காணப்பட்டு, அைற்றிை் கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழககள், காை அட்டைழணயிை் 

அழமக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட ஹபாறுப்புகளுடை் பதிவு ஹசய்யப்படுகிை்றை. 

தை்பாத்திை் டிஜிஎம்எஸ் ைைங்கிய ஹமட்டை்ஃஹபரஸ் சுரங்கத்ழத நிரை்கிப்பதற்காை தகுதி 

சாை்றிதை் ழைத்திருக்கும் தகுதிைாய்ந்த சுரங்க சமைாளரிை் ைழிகாட்டுதலிை் கீை் முழு சுரங்க 
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ஹசயை்பாடும் சமற்ஹகாள்ளப்படும். இடர ்மதிப்பீடு எை்பது விபத்துகழளத் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகைாமை் தடுக்க சதழையாை நடைடிக்ழககழள எடுப்பது பற்றியது 

 

7.2 தெரிடர் தமலாண்மம திட்டம் 

 சபரிடர ்சமைாண்ழம திட்டம் முை்னுரிழம ைரிழசயிை் ைாை்க்ழக பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூைை் 

பாதுகாப்பு, நிறுைலிை் பாதுகாப்பு, உற்பத்திழய மீட்பது மற்றும் மீட்பு நடைடிக்ழககழள உறுதி 

ஹசய்ைழத சநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது. 

அைரத்்த முகாழமத்துை திட்டத்திை் சநாக்கமாைது சுரங்கத்திை் இழணந்த ைளங்கள் மற்றும் 

ஹைளிப்புறச ்சசழைகழளப் பயை்படுத்தி பிை்ைருைைைற்ழற அழடய சைண்டும் 

 

• பாதிக்கப்பட்டைரக்ளிை் மீட்பு மற்றும் மருத்துை சிகிசழ்ச  

• மற்றைரக்ழளப் பாதுகாக்கவும்; 

•  உழடழம மற்றும் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்படும் சசதத்ழத குழறத்தை்; 

•  ஆரம்பத்திை் நிகை்ழைக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியிை் கட்டுப்பாட்டிற்குள் ஹகாண்டு ைருைது; 

•  பாதிக்கப்பட்ட பகுதியிை் பாதுகாப்பாை மறுைாை்ழைப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் 

•  அைசரநிழைக்காை காரணம் மற்றும் சூை்நிழைகள் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசாரழணக்கு 

ஹபாருத்தமாை பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கழள பாதுகாக்கவும் 
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7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக்க விமளவு 

சாதாரண கல் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி 

 

சுரங்கம் 5 ஆண்டு உற்ெத்தி ஆண்டு உற்ெத்தி தின உற்ெத்தி தின சரக்குந்து சுமம 

P1 1,36,800 27,360 91 15 Trips/day 

P2 3,02,309  60,462  202 34 Trips/day 

P3 - - - - 

P4 1,54,025 30,805 103 17 Trips/ day 

P5 85,250  17,050  57 10 Trips/day 

P6 4,60,700 92,140 307 51 Trips/day 

E1 71,817 14,364 48 8 Trips/ day 

E2 1,41,535 28,307 94 16 Trips/ day 

E3 1,41,680 28,336 94 16 Trips/ day 

E4 1,47,625 29,525 98 16 Trips/ day 

E5 3,65,310 73,062 244 41 Trips/ day 

பமாத்தம் 20,07,051 4,01,411 1,338 224 Trips/day 

 

கிராவல் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி 

சுரங்கம் சுரங்க இருெ்பு ஆண்டு உற்ெத்தி தின உற்ெத்தி தின சரக்குந்து சுமம 

P1 38,404 12,800 43 7 Trips/day 

P2 30,956 10,319 34 6 Trips/day 

P3 - - - - 

P4 31,890 10,633 35 6 Trips / day 

P5 26,686 8,895 30 5 Trips/day 

P6 46,462 15,487 51 9 Trips/day 

E1 2,090 696 2 2 Trips/ week 

E2 32,186 10,729 36 6 Trips / day 

E3 20,400 6,800 23 4 Trips/day 

E4 26,174 8,725 29 5 Trips/ day 

E5 49,322 16,441 55 9 Trips/day 

பமாத்தம் 3,04,570 1,01,525 338 59 Trips/day 
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குடியிருெ்பு 

அமமவிடம்  பதாமலவு மீ 

P1 800 

P2 800 

P3 410 

P4 1200 

P5 900 

P6 560 

E1 700 

E2 1100 

E3 800 

E4 1200 

E5 1200 

 

 

சமூக பொருளாதாரம் 

 

 தவமலவாய்ெ்பு திட்ட முதலீடு CER @ 2% 

P1 21 Rs.62,85,000/- Rs.1,26,000 /- 

P2 15 Rs. 39, 80,250/- Rs 79,600/- 

P3 - - - 

P4 29 Rs. 32,66,825/- Rs 65,300/- 

P5 18 Rs. 36,10,720/- Rs 72,200/- 

P6 32 Rs.52,19,015/- Rs.1,04,380/- 

E1 11 Rs 57,17,000/- Rs 1, 14,000/- 

E2 11 Rs 62,58,000 Rs 1,25,000/- 

E3 11 Rs 57,46,000/- Rs 1, 15,000/- 

E4 11 Rs 60,17,000 Rs 1, 20,000/- 

E5 11 Rs 76,80,000/- Rs 1, 53,600/- 

பமாத்தம் 170 Rs.4,97,99,560/- Rs.5,72,480/- 
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8 திட்ட நன்றமகள் – 

 K.மூரத்்தி சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் சுரங்க திட்டம் சுமார ் 1,36,800 மீ  சாதாரண கை் மற்றும்  

38,404 மீ கிராைை் உற்பத்தி ஹசய்ைழத சநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது. இது அருகிலுள்ள பகுதிகளிை் 

சமூக-ஹபாருளாதார நடைடிக்ழககழள சமம்படுத்துைசதாடு, பிை்ைரும் நை்ழமகழளயும் 

விழளவிக்கும் 

• உள்கட்டலமப்பிை் முன்டனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டலமப்பிை் முன்டனற்றம் 

• டவலை வாய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புணரவ்ு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப நை முகாம்கள் 

டபான்ற சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்லககலள சுரங்க உரிலமயாளரக்ள் 

டமற்ஹகாள்வாரக்ள்.  

• சுரங்கத்தின் டமாசமான விலளவுகலளத் தணிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்லதயும் சுற்றுசச்ூழலையும் டமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியிை் ஒரு காடு 

வளரத்்து உருவாக்கப்படும். 

 

9 சுை்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்போய்வு.  

 சுற்றுசச்ூழை் ஹசைவ நன்லம பகுப்பாய்வு பரிந்துலரக்கப்படவிை்லை. 

 சுை்றுசச்ூழல் தமலோை்றம திட்டம் - 

 சுற்றுசச்ூழை் டமைாண்லம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பலட நிலை சுற்றுசச்ூழை் நிலை, 

சுரங்க முலற மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பலடயிை் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தள 

குறிப்பிட்ட திட்டமாகும். தாக்கத்தின் ஒவ்ஹவாரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான 

தாக்கங்கலள குலறக்க நடவடிக்லககள் எடுக்கப்பட டவண்டும், இலவ இயற்லகயிை் நன்லம 

பயக்கும் இடங்களிை், இத்தலகய தாக்கங்கள் டமம்படுத்தப்பட டவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

டவண்டும், இதனாை் ஒட்டுஹமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் முடிந்தவலர குலறந்த மட்டத்திற்கு 

குலறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளரக்ள் ஒரு ஒழுங்கலமக்க டவண்டும் சுற்றுசச்ூழை் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள நிரவ்கித்தை் மற்றும் ஹசயை்படுத்துவதற்கு ஹபாறுப்பான சுற்றுசச்ூழை் 

கண்காணிப்பு அலமப்பு. அடிப்பலடயிை், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹவளி நிறுவனங்கலள நியமிப்பதன் 

மூைம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் ஒலி நிலை டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழை் மாசு அளலவக் கண்காணிப்பலத இந்த துலற கண்காணிக்கும். 

. சுரங்கச ் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதை்களின்படி ஹதாழிைாளரக்ளின் உடை்நைம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறித்து டதலவயான அலனத்து முன்ஹனசச்ரிக்லக நடவடிக்லககலளயும் ஆதரவாளர ்எடுப்பார,் 

குத்தலகப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வழங்கப்படும். 

 ஆதரவாளரக்ள் இப்பகுதியிை் உள்ள மக்களின் ஒட்டுஹமாத்த வளரச்ச்ிக்கான சமூக 

ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்லககலள டமற்ஹகாள்வாரக்ள். இந்த நடவடிக்லககளிை் மருத்துவ 

முகாம்கள், நீர ் வழங்கை், பள்ளி உள்கட்டலமப்பு டமம்பாடு டபான்றலவ அடங்கும். 
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திட்டப்பணிலயச ் சுற்றியுள்ள சமூக நைனுக்காக பை்டவறு துலறகளிை் சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு 

நடவடிக்லககலள உரிலமயாளர ்டமற்ஹகாண்டு வருகின்றனர.்  

10 முடிவுறர - 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் சுற்றியுள்ள சூழலிை் எந்தவிதமான பாதகமான விலளலவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பை்டவறு சுற்றுசச்ூழை் கூறுகளின் மீதான டநரம்லறயான மற்றும் 

எதிரம்லறயான விலளவுகளின் அடிப்பலடயிை், தாக்கங்களின் ஒட்டுஹமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து 

இந்த  முடிவுக்கு வரைாம். 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகலளத் தணிக்க, 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழை் டமைாண்லம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பிந்லதய திட்ட 

கண்காணிப்பு அலமப்பு ஆகியலவ ஹதாடரச்ச்ியான கண்காணிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக வழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நடவடிக்லககள் காரணமாக, திட்ட தளத்திலும் 

அலதச ்சுற்றியுள்ள சமூக ஹபாருளாதார நிலைலமகளும் கணிசமாக டமம்படுத்தப்படும். எனடவ, 

சுற்றுசச்ூழை் அனுமதி விலரவிை் வழங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 


