
  

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு  

திட்டம் பற்றிய சுருக்கம் 
 

   திட்ட முன்ம ொழிபவர் 
 

 

 

சாதாரண கற்கள் மற்றும் சரளள சுரங்க குத்தளக 

பசச்பாளையம் கிராமம், சூலூர ்தாலுக்கா, ககாயம்புத்தூர ்மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு மாநிலம் 

புல எண்கள்: 42/1B மற்றும் 43/1B,  

பரப்பளவு: 1.62.0 மெக்டடர் 

 " B1" வகை – சிறிய வளக  கனிமம் – ககாத்து – காடு அல்லாத நிலம் 

* ககாத்து அளவு = 5.38.0 மெக்டடர் 

குறிப்பு விதிமுளறகள் (ToR) கபறப்பட்ட கடிதம் எண் 

ToR - Lr.No. SEIAA- TN/F.No.7909/SEAC/ToR-886/2020 Dated 16.03.2021 

ககாத்து விண்ணப்பிக்கும் முன்கமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளரின் கபயர ்

திரு.அ. மயில்சாமி 

த/கப. ஆறுசச்ாமி, எண்.4ஏ, டேக்ைனி, 

மபரியகுயிகை அஞ்சல், மசட்டிபொகளயம் வழியொை, 

ககாயம்புத்தூர் –641 201 

                                 

வ. எண் கபயர் சுரங்கத்தின் அளவு  

1 திரு.அ. மயில்சாமி 1.62.0 கெக்கடர் 
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1. அறிமுகம் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிளலயான வைரச்ச்ிளய உறுதி 

சசய்வதற்கான கமலாண்ளமக் கருவியாகும், கமலும் இது ஒரு சசயல்திட்டத்தின் 

சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் சபாருைாதார தாக்கங்களை முடிசவடுப்பதற்கு முன் 

கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிசவடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்தசவாரு 

திட்டத்திற்கும் சபாருத்தமான முடிவுகளை எடுப்பதில் முடிசவடுப்பவரக்ளை 

வழிநடத்துகிறது. EIA திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்ளம மற்றும் பாதகமான 

விளைவுகளை முளறயாக ஆய்வு சசய்கிறது மற்றும் திட்ட வடிவளமப்பின் கபாது 

இந்த தாக்கங்கை் கணக்கில் எடுத்துக்சகாை்ைப்படுவளத உறுதி சசய்கிறது. இது 

சமூகப் பங்ககற்பு, தகவல், முடிசவடுப்பவரக்ளை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் 

கமாதல்களைக் குளறக்கிறது மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த திட்டத்திற்கான 

அடித்தைத்ளத உருவாக்க உதவுகிறது. 

 சாளல அளமத்தல் மற்றும் கட்டுமானத் சதாழிலுக்கு சாதாரண கற்கை் 

முக்கிய கதளவ. இந்த EIA அறிக்ளக ககாயம்புத்தூர ்மாவட்டம் சூலூர ்தாலுகாவில் 

உை்ை பசச்ப்பாளையம் கிராமத்தில் சமாத்த 5.38.0 செக்கடர ் பரப்பைளவக் 

சகாண்ட ஒரு உத்கதசிக்கப்பட்ட சுரங்க பகுதி மற்றும் தற்கபாதுை்ை சாதாரண 

கற்கை் மற்றும் கிராவல் கிைஸ்டர ்குவாரிகைின் ஒட்டுசமாத்த சுளமளய கருத்தில் 

சகாண்டு இந்த EIA அறிக்ளக தயாரிக்கப்பட்டுை்ைது. 1 ஜூளல 2016 கததியிட்ட 

MoEF & CC அறிவிப்பு SO 2269(E) இன் படி கணக்கிடப்பட்ட பகுதி. 

இந்த சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு அறிக்ளகயானது, திரு.அ. மயில்சாமி க்காக  

கடிதம் எண்: SEIAA-TN/F.No.7909/SEAC/ToR-886/2020 கததி:16.03.2021 இல் 

சவைியிடப்பட்ட ToR உடன் இணங்கத் தயாரிக்கப்பட்டுை்ைது. மயில்சாமி 

சாதாரண கற்கை் மற்றும் சரளை குவாரி மற்றும் அடிப்பளட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

மாரச் ்- கம 2021 காலகட்டத்தில் கமற்சகாை்ைப்பட்டது. 

04.09.2018 & 13.09.2018 கததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு கதசிய பசுளமத் 

தீரப்்பாயம், புது தில்லி 2018 இன் O.A. எண். 173 & OA எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF 

& CC அலுவலக குறிப்பாளண F. No. L -11011/175/2018-IA-II (M) கததி: 12.12.2018 EIA, 

EMPக்கான கதளவளய சதைிவுபடுத்தியது, எனகவ, 5 முதல் 25 செக்கடர ்

வளரயிலான அளனத்துப் பகுதிகளுக்கும் சபாது ஆகலாசளன “B1” பிரிவில் 

உை்ைது மற்றும் SEAC/SEIAA ஆல் மதிப்பிடப்பட்டது. அத்துடன் கிைஸ்டர ்

சூழ்நிளலக்கு முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் "B1" சசயல்பாடு 1(a) வளகயின் கீழ் 

வளகப்படுத்தப்பட்டுை்ைது (கிைஸ்டர ் சூழ்நிளலயில் சுரங்க குத்தளக பகுதி) 

மற்றும் SEIAA - TN இல் சபாது விசாரளண நடத்தி சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வழங்குவதற்கான EIA/EMP அறிக்ளகளய சமரப்்பித்த பிறகு பரிசீலிக்கப்படும். 

"தமிழ்நாட்டின் SEIAA இலிருந்து சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக 

கபாது விசாரளணளய கமற்ககாள்வதற்காக கவளியிடப்பட்ட ToR 

அடிப்பளடயில் தயாரிக்கப்பட்ட வளரவு EIA அறிக்ளக" 
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1.1  திட்ட முன்கமாழிபவரின் விவரங்கள்  

திட்ட முன்கமாழிபவரின் 

கபயர்  
திரு.அ. மயில்சாமி, 

முகவரி 

S/o.ஆறுசச்ாமி, 

எண்.4A, கதக்கனி, சபரியகுயிளல அஞ்சல், 

சசட்டிபாளையம் வழியாக, 

ககாளவ மாவட்டம் – 641201 

தமிழ்நாடு 

ளககபசி +91 6381234262 & 9524702602 

நிளல உரிளமயாைர ்

 

1.1 500மீ சுற்றளவுக்குள் உள்ள சுரங்க குத்தளக விவரங்கள் 

முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்க பகுதி 

குறியீடு 
உரிளமயாளரின் 

 கபயர் 

கிராமம் 

& புல 

எண்கள் 

பரப்பளவு 

(கெக்ட்) 
நிளல  

P1 

திரு.அ.மயில்சாமி 

த/கப. ஆறுசச்ாமி, எண்.4ஏ, 

கதக்கனி, 
கபரியகுயிளல அஞ்சல், 

கசட்டிபாளளயம் வழியாக, 

ககாயம்புத்தூர் –641 201 

 

42/1B 

மற்றும் 

43/1B 

1.62.0 

செக்கடர ்

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.7909/SEA

C/ToR-886/2020 

கததி:16.03.2021 

இல் சபறப்பட்ட 

ToR 

கமாத்தம் 1.62.0 கெக்கடர் 
தற்கபாதுள்ள சுரங்க பகுதிகள் 

குறியீடு 
உரிளமயாளரின் 

கபயர் 
கிராமம் & புல 

எண்கள் 

பரப்பளவு 

(கெக்கடர்) நிளல  

E1 

திரு.இ.ஆனந்தகு
மார,் 

எஸ்\ஓ ஈஸ்வர 

கவுண்டர,்  

எண்.3/105, 

மளலயாண்டிபா
ளையம், ஈசச்னாரி,  
ககாளவ மாவட்டம்  

245/2A(P)246/1A(P) 

& 246/2(P) 
1.62.5  

02.06.2016 முதல் 

01.06.2021 வளர 

E2 

கக. பிரகாஷ் 

ச/ஓஎம் 

கிருஷ்ணசாமி, 

எண்.3/96, 

சபரியகுயிளல 

அஞ்சல், 

சசட்டிபாளையம் 

வழியாக, 

ககாளவ மாவட்டம் 

– 641 201 

51/1A மற்றும் 

51/1B 
2.13.5  

EC 

வழங்கப்பட்டது 

கமாத்தம் 3.76.0 கெக்கடர் 
கமாத்த கிளஸ்டர் அளவு 5.38.0 கெக்கடர் 

ஆதாரம்: i) AD கடிதம் – Rc.No.424/Mines/2019, Date:20.03.2020 
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* MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கிைஸ்டர ்பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது – SO 2269 (E) கததி: 

01.07.2016 

கமற்கூறிய அறிவிப்பின்படி S.O.2269 (E) கததி: 01.07.2016 இன் பாரா (b) -ல் 

இளணப்பு XI, - (ii) (5): மூன்று வருடங்கை் அல்லது அதற்கு கமல் சசயல்படாத 

குத்தளக மற்றும் 15 ஆம் கததி ஜனவரி, 2016 வளர சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி சபற்ற 

குத்தளக கூட்டளமப்புகைின் பரப்பைளவக் கணக்கிடுதல், மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

கமலாண்ளமத் திட்டத்தின் பிராந்திய சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ளமத் திட்டத்தில் 

கசரக்்கப்படும் மற்றும் சமாத்த பரப்பைவு 5.38.0 செக்கடர.் 

 முக்கிய அம்சங்கள் ககாத்துகளின் முன்கமாழியப்பட்ட திட்டம் 

அட்டவளண 1.3 திட்ட விவரங்கள் 

குத்தளகயின் சபயர ்
திரு.அ. மயில்சாமி - சாதாரண கற்கள் மற்றும் 

சரளள கற்கள் சுரங்க குத்தளக. 

திட்ட வளரப்பட தாை் 

எண் 
58-F/01 

அட்சகரளக 10°52'59.16"N முதல் 10°53'04.27"N வளர 

தீரக்்ககரளக 77°04'16.17"E முதல் 77°04'23.98"E வளர 

மிக உயரந்்த உயரம் 386மீ -392மீ சராசரி கடல் மட்டத்திற்கு கமல் 

சுரங்கத்தின் 

முன்சமாழியப்பட்ட 

ஆழம் 

32மீ தளர மட்டத்திற்கு கீகழ (2மீ சரளை l + 30மீ 

சாதாரண கற்கை்) 

புவியியல் வைங்கை் 
சாதாரண கற்கள் மீ3 சரளள கற்கள் மீ3 

4,36,896 32,064 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கை் 

சாதாரண கற்கள் மீ3 சரளள கற்கள் மீ3 

1,36,150 22,016 

32மீ தளர மட்டத்திற்கு 

கீகழ ஆழம் வளர ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு 

முன்சமாழியப்பட்ட 

இருப்பு 

1,36,150 22,016 

இறுதி குழி பரிமாணம் 225m (L) x 50m (W) x 32m (D) bgl 

சுற்றுவட்டாரப் 

பகுதியில் நீரம்ட்டம் 
தளர மட்டத்திற்கு கீகழ 60-65மீ  

சுரங்க முளற 

திறந்தசவைி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முளற, 

துளையிடுதல் மற்றும் சவடித்தல் ஆகியவற்ளற 

உை்ைடக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

இது ஒரு புதிய குவாரி.  கமலும் 32மீ தளர மட்டத்திற்கு 

கீகழ ஆழத்ளத அளடந்துை்ைார.் இப்பகுதி 

சதன்கமற்குப் பக்கமாக கலசான சாய்வாக இப்பகுதி 
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கிட்டத்தட்ட சவற்று நிலப்பரப்ளப 

சவைிப்படுத்துகிறது, சதன்கமற்குப் பகுதிளய கநாக்கி 

சமன்ளமயான சாய்வாக உை்ைது. 

இயந்திரங்கை் 

முன்சமாழியப்பட்டன 

துளைப்பான்கை் 4 Nos 

கம்பிரசர ் 1 Nos 

ளெட்ராலிக் 

எக்ஸ்ககவட்டர ்
1 Nos 

டிப்பர ் 2 Nos 

சவடிக்கும் முளற 

ஷாட் கொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிைாஸ்டிங் முளற மற்றும் 25மிமீ ஸ்லரி சவடிமருந்து 

சிறிய டயா ஆகியளவ சாதாரண கற்கை் 

அகற்றுவதற்கும் சவற்றி சபறுவதற்கும் உளடக்க 

மற்றும் ஹீவிங் விளைளவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துளரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துளையிடல் 

முன்சமாழியப்படவில்ளல. 

கவளலவாய்ப்பு 20 Nos 

திட்ட முதலீடு ரூ.38,33,400/- 

சுற்றுசச்ூழல் 

கமம்பாட்டிற்காக 

ஒதுக்கப்படும் நிதி CER 

2% 

ரூ.76,600/- 

அருகிலுை்ை 

நீரந்ிளலகை் 

ஓளட அருகக பணப்பட்டி 2.7கிமீ சதன்கிழக்கு 

ஓளட 430மீ வடகமற்கு 

அக்கநாயக்கன்பாளையம் 

அருகக சதாட்டி 
கிழக்கு 7.4 கிமீ 

குருநல்லிபாளையம் அருகக 

சதாட்டி 
சதற்கு 6.6 கிமீ 

பசுளம அரண் கமம்பாடு 

கமம்பாட்டுத் திட்டம் 

7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் 3150 சதுர மீட்டர ்

பரப்பைவில் 350 மரங்களை நட 

உத்கதசிக்கப்பட்டுை்ைது. 

முன்சமாழியப்பட்ட நீர ்

கதளவ 
2.61 KLD 

அருகிலுை்ை குடியிருப்பு 400 மீ - கமற்கு 
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1.4  சட்டப்பூர்வ விவரங்கள் 

❖ திட்ட ஆதரவாைர ் விண்ணப்பித்தார ் சாதாரண கற்கை் மற்றும் சரளை 

குவாரி குத்தளகக்கு விண்ணப்பித்தார ்கததி: 19.06.2019  

❖ துல்லியமான பகுதி தகவல் சதாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர,் ககாளவ   

குறிப்பு எண். 424/சுரங்கங்கள்/2019, நாள்:27.02.2020 அவரக்ைால் 

வழங்கப்பட்டது.  

❖ சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் 

தயாரிக்கப்பட்டு மற்றும் உதவி இயக்குனர,் துளற புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கம், ககாளவ மாவட்டம் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது குறிப்பு 

எண்.424/சுரங்கங்கள்/2019 - கததி: 20.03.2020  

❖ மாண்புமிகு கதசிய பசுளம தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் 2018 ஆம் ஆண்டின் 

OA எண். 173 & OA எண், 2016 இன் 186 மற்றும் MoEF & CC இல் இயற்றப்பட்ட 

கததி: 04.09.2018 & 13.09.2018 கததியின்படி முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் "B1" 

வளகயின் கீழ் வருகிறது. அலுவலக குறிப்பாளண F. எண். L-11011/175/2018-IA-

II (M) கததி: 12.12.2018 

❖ ஆன்-ளலன் மூலம் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி சபறுவதற்கு ஆதரவாைர ்

விண்ணப்பித்தவர.் SIA/TN/MIN/57115/2020 கததி: 30.09.2020 

❖ SEIAA–TN அலுவலக ககாப்பு எண். SEIAA – TN/F.NO. 7909/SEAC/TOR – 886/2020 

கததி: 16.03.2021. 

 திட்ட விளக்கம் 

முன்சமாழியப்பட்ட சாதாரண கற்கை் மற்றும் சரளை குவாரிக்கு முன் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கதளவ. முன்சமாழியப்பட்ட ஒன்று மற்றும் தற்கபாதுை்ை 

இரண்டு குவாரிகை் ஒரு கிைஸ்டளர உருவாக்குகின்றன; ஜூளல 1, 2016 

கததியிட்ட MoEF & CC அறிவிப்பு SO 2269(E) இன் படி கணக்கிடப்பட்டது மற்றும் 

சமாத்த பரப்பைவு 5.38.0 செக்கடர ்ஆகும். 

  சதாகுப்பின் பரப்பைவு 5 செக்கடருக்கு கமல் இருப்பதால், 2018 ஆம் 

ஆண்டின் OA எண். 173 & OA இல் மாண்புமிகு கதசிய பசுளம தீரப்்பாயம், புது 

தில்லி இயற்றிய கததி: 04.09.2018 & 13.09.2018 கததியிட்ட ஆளணயின்படி இந்த 

முன்சமாழிவு B1 வளகயின் கீழ் வருகிறது. எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பாளண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) கததி: 12.12.2018, மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி சபறுவதற்கு EIA, EMP மற்றும் சபாது ஆகலாசளனக்கான 

கதளவ. 

  சுத்தியல் துளையிடுதல் மற்றும் சவடித்தல் மூலம் முதன்ளமயான 

பாளறகைில் இருந்து கணிசமான அைவு பாளறகளை பிரித்து திறந்தசவைி 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முளறயில் சாதாரண கற்கை் கதாண்டுவதற்கு 

முன்சமாழியப்பட்டது. இரண்டாம் நிளல சவடிப்ளபத் தவிரக்்கப்பட்டது. 
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அட்டவளண 2.1 சுரங்க கூட்டளமவு குத்தளககளுக்கான தள இளணப்பு 

அருகிலுை்ை 

சாளல 

(கத.சந-209) ககாயம்புத்தூர-் சபாை்ைாசச்ி - 7 கி.மீ -

கமற்கு(மா. சந -163) பல்லடம் - சகாசச்ி எல்ளலப்புற 

சாளல - 5 கி. மீ - வடகமற்கு 

அருகில் உை்ை 

கிராமம் 
சபான்னக்கனி - 2.7 கி.மீ-கிழக்கு 

அருகில் உை்ை 

நகரம் 
சூலூர-்15கி.மீ- கமற்கு 

அருகிலுை்ை 

இரயில்கவ 

சசட்டிபாளையம்-5கி.மீ- வடகமற்கு 

ககாயம்புத்தூர ் - சபாை்ைாசச்ி ரயில் பாளத - 3.8 கி.மீ-

கமற்கு 

அருகிலுை்ை 

விமான நிளலயம் 
ககாயம்புத்தூர-் 17கி.மீ- வடகமற்கு 

துளறமுகம் சகாசச்ி-130கி.மீ-சதன்கமற்கு 

அட்டவளண 2.2 முன்கமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நில பயன்பாட்டு முளற 

 விளக்கம் 
தற்கபாளதய 

பகுதி (கெக்கடர்) 

சுரங்க குத்தளகயின் 

வாழ்நாள் முடிவில் உள்ள 

பகுதி (கெக்கடர்) 

சுரங்க குத்தளகக்கு 

உட்பட்ட பகுதி 
இல்ளல 1.12.50 

உை்கட்டளமப்பு இல்ளல 0.01.00 

சாளலகை் இல்ளல 0.01.00 

பசள்ச பகுதி இல்ளல 0.31.5 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 

1.62.0 
0.06.0 

 கமாத்தம் 1.62.0 1.62.0 

    ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம்  

 அட்டவளண 2.3 முன்கமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான கசயல்பாட்டு 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

சாதாரண கற்கள் 

(5 ஆண்டு திட்ட 

காலம்) 

சரளள  

புவியியல் வைங்கை்(மீ 3 ) 4,36,896 32,064 

கதாண்டக்கூடிய வைங்கை் (மீ 3)  1,36,150 22,016 

ToR இன் படி ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு முன்சமாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி(மீ 3 )  

1,36,150 22,016 

சுரங்கத ்திட்ட காலம்  5 ஆண்டுகை் 

கவளல நாட்கைின் 

எண்ணிக்ளக 
300 நாட்கை் 

ஒரு நாளைக்கு உற்பத்தி(மீ 3 ) 91 15 

லாரி சுளமகைின் எண்ணிக்ளக 

(ஒரு சுளமக்கு 6 மீ3) 
15 

3 

சுரங்கத்தின் சமாத்த ஆழம் 

தளர மட்டத்திற்கு கீகழ 32 மீ  

(2மீ சரளை கற்கை் + 30மீ சாதாரண 

கற்கை்) 

      ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம்
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படம் -1 குவாரி குத்தளக எல்ளலளயக் காட்டும் கூகுள் படம் 
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படம் –2: கூகுள் பூமி படம் (500மீ சுற்றளவு) மிளகப்படுத்தப்பட்ட கிராம வளரபடம் 
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படம் - 3: 10 கிமீ சுற்றளளவ உள்ளடக்கிய திட்ட வளரப்பட தாள்   
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 படம்- 4  குவாரி குத்தளக திட்டம் & முன்கமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான கமற்பரப்பு திட்டம் 
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2.4 சுரங்க முளற 

கனிமங்கை் ஒகர மாதிரியாக இருப்பதால், முன்சமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கான சுரங்க முளற சபாதுவானது. ஓபன்காஸ்ட் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

சுரங்க முளறயானது, சபஞ்ச ் உயரத்திற்குக் குளறயாத சபஞ்ச ் அகலத்துடன் 5.0 

மீட்டர ் உயர சபஞ்சுகளை உருவாக்குவளத உை்ைடக்கியது. இருப்பினும், சாதாரண 

கற்கை் குவாரிகளைப் சபாறுத்த வளரயில், கமகல குறிப்பிட்டுை்ை விதிமுளறகை் 106 

(2) (b) இன் விதிகளைக் களடப்பிடிப்பது, சுரங்க சிரமங்களுடன் பல்கவறு உை்ைாரந்்த 

சபட்கராசஜனடிக் காரணிகைால் அரிதாககவ சாதத்ியமாகும். எனகவ, சுரங்கச ்

சட்டம் - 1952 இன் கீழ், MMR-1961 இன் ஒழுங்குமுளற 106 (2) (b) உடன் கதளவயான 

ஏற்பாடுகை் கிளடக்கப்சபற, சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரிடமிருந்து கமற்கண்ட 

ஒழுங்குமுளற விதிகைில் தைரவ்ு சபற முன்சமாழியப்பட்டது. 

சாதாரண கற்கை் மற்றும் தாய் பாளறயில் இருந்து கணிசமான அைவு 

பாளறகளை பிைவுபடுத்துவது ஜாக்ொமர ் துளையிடுதலின் மூலம் 

கமற்சகாை்ைப்படும் மற்றும் சவடிப்பதற்கு ஸ்லரி சவடிமருந்துகை் 

பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிகரக்கரஸ்் யூனிட்டுடன் இளணக்கப்பட்ட ளெட்ராலிக் 

எக்ஸ்ககவட்டரக்ை் சபரிய பாளறகளை உளடத்து கதளவயான அைவு துண்டுகைாக 

உளடத்து இரண்டாம் நிளல சவடிப்ளபத் தவிரக்்கவும், வாைி யூனிட்டுடன் 

இளணக்கப்பட்ட ளெட்ராலிக் அகழ்வாராய்சச்ிகை் டிப்பரக்ைில் சாதாரண கற்கை் 

ஏற்றி, பின்னர ் பிட்செட்டில் இருந்து கல் சகாண்டு சசல்லப்படும். அருகிலுை்ை 

சநாறுக்கிகை். 

2.5 முன்கமாழியப்பட்ட இயந்திர வரிளசப்படுத்தல் 

அட்டவளண 2.4 முன்கமாழியப்பட்ட இயந்திரங்களளப் பயன்படுத்துதல் 

வ. எண். வளக எண்கள் அளவு/திறன் உந்துதல் சக்தி 

1 துளைப்பான்கை் 4 1.2 மீ முதல் 2 மீ 
அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 அழுத்தி 1 400 பி.எஸ்.ஐ டீசல் இயக்கி 

3 
கதாண்டுவான் / பாளற 

உளடப்பான் 
1 

300 குதிளர 

திறன் 
 

 

டீசல் இயக்கி 

4 சுளமயூந்திகை் 2 20 டன் டீசல் இயக்கி 

2.6 கருத்தியல் சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் 

➢ சுரங்க சசயல்பாட்டின் முடிவில், கதாண்டிசயடுக்கப்பட்ட சுரங்கக் குழியானது 

மளழ நீளர கசகரிப்பதற்கான சசயற்ளக நீரத்்கதக்கமாக சசயல்படும் 

மற்றும் வறட்சி காலங்கைில் கதளவ அல்லது சநருக்கடிகளை சமாைிக்க 

உதவும். 
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➢ கண்ணிசவடி மூடலுக்குப் பிறகு, பாதுகாப்புத் தளட மற்றும் கமல் தைங்கை் 

மற்றும் தற்காலிக நீரத்்கதக்கம் ஆகியளவ சுற்றுசச்ூழளல கமம்படுத்தும். 

➢ சுரங்கம் மூடல் என்பது ஒரு சதாந்தரவு சசய்யப்பட்ட தைத்ளத அதன் 

இயற்ளகயான நிளலக்குத் திரும்பச ் சசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் 

ஏகதனும் பாதகமான விளைவுகளைத் தடுக்கும் அல்லது குளறக்கும் அல்லது 

மனித ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான அசச்ுறுத்தல்களைத் தடுக்கும் 

அல்லது குளறக்கும் ஒரு சசயல்முளறயாகும். 

➢ புனரவ்ாழ்வைிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கை் மனிதரக்ளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் 

உடல் ரீதியாக பாதுகாப்பானளவ, புவி-சதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிளலயானது, 

புவி-கவதியியல் ரீதியாக மாசுபடுத்தாத/ மாசுபடுத்தாதது மற்றும் 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்ளதய நில பயன்பாட்ளடத் தக்களவத்துக்சகாை்ளும் 

திறன் சகாண்டதாக இருக்க கவண்டும் என்பகத சகாை்ளக மூடல் 

கநாக்கங்கைாகும். 

அட்டவளண 2.5 இறுதி குழி பரிமாணம் 

குழி 

நீளம் 

(அதிகபட்சம்) 

(மீ)  

அகலம் 

(அதிகபட்சம்) 

(மீ) 

ஆழம் (அதிகபட்சம்) 

I 225 50 தளர மட்டத்திற்கு கீகழ 32 மீ  

 

3.0 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

 மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (CPCB) வழிகாட்டுதல்கைின்படி, திட்ட 

தைத்தின் அடிப்பளட நிளலளய மதிப்பிடுவதற்கான கை கண்காணிப்பு ஆய்வுகை் 

மாரச் ்2021 - கம 2021 வளர கமற்சகாை்ைப்பட்டன. ஒகமகா ஆய்வகங்கை், சரவ்கதச 

தரநிரண்ய அளமப்பு (ISO) 9001: 2015, சரவ்கதச தரநிரண்ய அளமப்பு (ISO) 45001: 2018 

சான்றைிக்கப்பட்ட & சுற்றுசச்ூழல் அளமசச்கம், வனம் (MoEF) அறிவிக்கப்பட்ட 

ஆய்வகத்தால் முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்கத்ளதப் பற்றிய குறிப்புடன் சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்புத் தரவு கசகரிக்கப்பட்டது. 

அட்டவளண 3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் 

வ. 

எண். 
பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் மூல மற்றும் அதிர்கவண் 

1 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 
PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

8 இடங்கைில் மூன்று 

மாதங்களுக்கு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முளற 24 

மணிகநர மாதிரிகை் 

2 வானிளல ஆய்வு 

காற்றின் கவகம் மற்றும் 

திளச, சவப்பநிளல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மளழப்சபாழிவு 

திட்டத் தைத்திற்கு அருகில், 

மணிகநரப் பதிவு மற்றும் 

IMD நிளலயத்தின் 

இரண்டாம் நிளல 

மூலங்கைிலிருந்து 
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சதாடரந்்து மூன்று 

மாதங்கை் 

3 நீர ்தரம் 

உடல், கவதியியல் 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவியல் 

அைவுருக்கை் 

ஆய்வுக் காலத்தில் ஒரு 

முளற 5 நிலத்தடி நீர ்

மற்றும் 1 கமற்பரப்பு நீர ்

இடங்கைில் கிராப் 

மாதிரிகை் 

கசகரிக்கப்பட்டன. 

4 சூழலியல் 

நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரவ்ாழ் தாவரங்கை் 

மற்றும் விலங்கினங்கை் 

10 கிமீ சுற்றைவு 

வட்டத்திற்குை் உை்ைன. 

முதன்ளம ஆய்வு மற்றும் 

இரண்டாம் நிளல தரவு 

5 ஒலி மட்டங்கை் 
dB(A) இல் இளரசச்ல் 

அைவுகை் 

சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு 

மதிப்பீடு ஆய்வின் கபாது 8 

இடங்கைில் தரவு 24 

மணிகநரத்திற்கு 

ஒருமுளற 

கண்காணிக்கப்பட்டது. 

6 
மண்ணின் 

பண்புகை் 

இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன அைவுருக்கை் 

ஆராய்சச்ி காலத்தில் 6 

இடங்கைில் ஒருமுளற 

7 நில பயன்பாடு 
பல்கவறு வளககளுக்கு 

நிலம் பயன்பாடு 

சரக்வ ஆஃப் இந்தியா 

நிலப்பரப்பு தாை் மற்றும் 

சசயற்ளகக்ககாை் 

படங்கை் மற்றும் 

முதன்ளம ஆய்வு 

ஆகியவற்றின் 

அடிப்பளடயில். 

8 

சமூக-

சபாருைாதார 

அம்சங்கை் 

சமூக-சபாருைாதார 

மற்றும் மக்கை்சதாளக 

பண்புகை், சதாழிலாைர ்

பண்புகை் 

முதன்ளம கணக்சகடுப்பு 

மற்றும் இந்திய மக்கை் 

சதாளக கணக்சகடுப்பு 

2011 கபான்ற இரண்டாம் 

நிளல ஆதாரங்கைின் 

தரவுகைின் 

அடிப்பளடயில். 

9 நீரியல் 

பகுதியின் வடிகால் 

அளமப்பு, 

நீகராளடகைின் 

தன்ளம, நீரந்ிளல 

பண்புகை், ரீசாரஜ்் 

மற்றும் சவைிகயற்றும் 

பகுதிகை் 

இரண்டாம் நிளல 

ஆதாரங்கைில் இருந்து 

கசகரிக்கப்பட்ட தரவு 

மற்றும் நீர-்புவியியல் 

ஆய்வு அறிக்ளக 

தயாரிக்கப்பட்டது. 

10 

இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் கபரிடர ்

கமலாண்ளம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் சவடிப்புகை் 

மற்றும் நசச்ுப் 

சபாருட்கைின் 

சவைியீடு 

ஆகியவற்றால் கபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகளை 

அளடயாைம் காணவும் 

சுரங்கத்துடன் 

சதாடரப்ுளடய 

நடவடிக்ளககளுக்கு இடர ்

மதிப்பீட்டின் 

கண்டுபிடிப்புகைின் 

அடிப்பளடயில் 
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3.2 நிலச ்சூழல் 

புவனின் (ISRO), LISS III படங்கைின் மூலம் இப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு 

முளற ஆய்வு சசய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கி. மீ சுற்றைவு வளரபடம் நிலப் 

பயன்பாட்டுக் கவளரப் பகுப்பாய்வு சசய்வதற்காக எடுக்கப்பட்டது. இந்தப் பிரிவின் 

முக்கிய கநாக்கம், சுரங்கத் தைதள்தச ் சுற்றி 10 கிமீ சுற்றைவில் உை்ை ஆய்வுப் 

பகுதியின் அடிப்பளட நிளலளய வழங்குவதாகும், இதனால் சுற்றுப்புறச ் சுரங்க 

நடவடிக்ளககைால் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்களை எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிட 

முடியும். 

அட்டவளண 3.2 நில பயன்பாடு / நில அட்ளட அட்டவளண 10 கிமீ சுற்றளவு 

விளக்கம் 

கமகல உை்ை அட்டவளணயில் (3.2), ளப வளரபடம் (படம்.3.1), ளப வளரபடம் 

மற்றும் நிலப் பயன்பாட்டு வளரபடத்திலிருந்து ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை நிலத்தின் 

சபரும்பகுதி விவசாய நிலம் (பயிர ் நிலத்ளதயும் உை்ைடக்கியது) 45.84% அளதத் 

சதாடரந்்து நகரப்்புறம் என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. கிராமப்புறம் 17.61%, நீரந்ிளலகை் 

1.78% மற்றும் சுரங்கம் - 6.70%. 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை சமாத்த சுரங்கப் பகுதி 2296.15 செக்கடர ் அதாவது 

6.70 %. சகாத்து பகுதி இன் 5.38.0 செக்கடர ் ஆய்வுப் பகுதிக்குை் சமாத்த சுரங்கப் 

பகுதியில் 0.0023% பங்கைிக்கிறது. சுரங்க நடவடிக்ளககைின் இந்த சிறிய சதவீதம் 

சுற்றுசச்ூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ளத ஏற்படுத்தாது. 

எஸ்.எண் வளகப்பாடு AREA_HA AREA_% 
 

நகர்ப்புற நிலம் 

1 நகரப்்புறம் 792.44 2.31 

 கிராமப்புறம் 2946.66 8.60 

2 சுரங்கம் 2296.15 6.70 

 
விவசாய நிலம் 

3 பயிர ்நிலம் 10534.29 30.73 

4 விவசாயத் கதாட்டம் 5177.62 15.11 

 
தரிசு/கழிவு நிலங்கள் 

7 புதர ்நிலம் 11919.97 34.78 

 
ஈரநிலங்கள்/ நீர்நிளலகள் 

9 நீரந்ிளலகை் 608.87 1.78 

 
கமாத்த பரப்பளவு 34276 100 
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முன்சமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியானது 2-4மீ தடிமன் சகாண்ட சரளைக் 

கற்கைால் மூடப்பட்ட தட்ளடயான நிலப்பரப்பாகும். 2-4 மீ சரளை அடுக்கின் அடியில் 

சாரக்னாளகட் அடுக்கு காணப்படுகிறது. 

3.3 மண் சூழல் 

விளக்கம் & முடிவு 

உடல் பண்புகள்  

மண் மாதிரிகைின் இயற்பியல் பண்புகை் அளமப்பு, சமாத்த அடரத்்தி, 

கபாகராசிட்டி மற்றும் நீர ்ளவத்திருக்கும் திறன் ஆகியளவ ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அளமப்பு கைிமண் கைிமண் மண் மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை மண்ணின் சமாத்த அடரத்்தி 0.91-1.3 கிராம்/கன 

சசன்டிமீட்டர ் வளர மாறுபடும். ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை மண்ணின் நீரப்்பிடிப்புத் 

திறன் 40.1-49.1% இளடகய மாறுபடுகிறது. 

இரசாயன பண்புகள்  

• மண்ணின் தன்ளம சற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது pH வரம்பு 

7.21 முதல் 8.37 வளர இருக்கும் 

• கால்சியம் (Ca) சசறிவு செக்கடருக்கு 168.7 முதல் 193.8 கிகலா வளர 

• சமக்னீசியம் (Mg) சசறிவு செக்கடருக்கு 27.1 முதல் 30.4 கிகலா வளர 

இருக்கும்  

• கசாடியம் (Na) சசறிவு செக்கடருக்கு 101 முதல் 130 கிகலா வளர இருக்கும் 

• சபாட்டாசியம் (K) சசறிவு 21.9 முதல் 27.2mg/kg வளர  

• குகைாளரடுகைின் சசறிவு 158 முதல் 192 மி.கி. /கி.கி  

கணிசமான அைவில் வில்டிங் குணகம் என்றால், மண் தாவரங்களை ஆதரிக்கும் 

என்று அரத்்தம். தாங்கல் மண்டலத்தில் உை்ை மண்ணின் பண்புகை், மண் 

தாவரங்களைத் தக்களவக்கும் என்பளத சவைிப்படுத்துகிறது. சபாருத்தம் 

திருத்தப்பட்டால் ளமயப் பகுதியும் கதாட்டத்ளதத் தாங்கும். 

3.4 நீர் சூழல் 

நீர ் ஆதாரங்கை், கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய இரண்டும் 

இப்பகுதியின் வைரச்ச்ியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்ளகக் சகாண்டுை்ைன. இந்த 

ஆய்வின் கநாக்கம், முக்கியமான அைவுருக்களுக்கான நீரின் தரப் பண்புகளை 

மதிப்பிடுவது மற்றும் விவசாய உற்பத்தித்திறன், உை்நாட்டு சமூக பயன்பாடு, 

சபாழுதுகபாக்கு வைங்கை் மற்றும் அருகிலுை்ை அழகியல் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் 

தாக்கங்களை மதிப்பீடு சசய்வது ஆகும். தண்ணீர ் மாதிரிகை் கசகரிக்கப்பட்டு, 

முன் சிகிசள்ச அைிக்கப்பட்ட மாதிரி ககன்கைில் விதிமுளறகைின்படி ஆய்வுக்காக 

ஆய்வகத்திற்கு சகாண்டு சசல்லப்பட்டன. 
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  குருநல்லிபாளையம் குைம், ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை முக்கிய கமற்பரப்பு 

நீரந்ிளல மற்றும் இப்பகுதியில் மிதமான மளழப்சபாழிவு உை்ைது, திறந்தசவைி 

கிணறுகை் மற்றும் அகழிகைில் மளழநீர ் கசமிப்பு அப்பகுதி முழுவதும் 

நளடமுளறயில் உை்ைது மற்றும் கசமிக்கப்படும் நீர ் மளழ சபய்த சில 

மாதங்களுக்கு குடிநீர ்ஆதாரமாக சசயல்படுகிறது. பருவம். 

 

விளக்கம்& முடிவுளர 

கமற்பரப்பு நீர் 

நீரின் pH மதிப்பு 7.84 மற்றும் சகாந்தைிப்பு 8.10 தரநிளலகளுக்குை் 

காணப்படுகிறது (நிளலயான நீரவ்ாழ் உயிரினங்களுக்கான உகந்த pH வரம்பு 6.5 

முதல் 8.5 pH வளர). சமாத்த களரந்த திடமான 462 மி.கி/லி, சமாத்த களரந்த 

திடப்சபாருட்கை், முக்கியமாக காரப்கனட்டுகை், ளபகாரப்கனட்டுகை், 

குகைாளரடுகை், பாஸ்கபட்கை் மற்றும் கால்சியம், சமக்னீசியம், கசாடியம் மற்றும் 

பிற கரிமப் சபாருட்கைால் ஆனது. குகைாளரடு உை்ைடக்கம் 170 மி.கி/லி. சல்கபட்ஸ் 

14 மி.கி/லி. சமாத்த கடினத்தன்ளம 115 மி.கி/லி. 

 

நிலத்தடி நீர் 
கசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகைின் pH 6.71 முதல் 8.08 வளர மற்றும் 

ஏற்றுக்சகாை்ைக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வளர இருந்தது. அளனத்து 

மூலங்கைிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகைின் pH, சல்கபட்டுகை் மற்றும் குகைாளரடுகை் 

தரநிளலயின்படி வரம்புகளுக்குை் உை்ைன. சகாந்தைிப்பில், தண்ணீர ் மாதிரிகை் 

கதளவளயப் பூரத்்தி சசய்கின்றன. சமாத்த களரந்த திடப்சபாருை்கை் அளனத்து 

மாதிரிகைிலும் 312 - 552 மி.கி/லி வரம்பில் காணப்பட்டன. அளனத்து 

மாதிரிகளுக்கும் சமாத்த கடினத்தன்ளம 86- 172 மி.கி/லி வளர மாறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அைவுருக்கைில், எல்லா இடங்கைிலிருந்தும் தண்ணீர ் மாதிரிகை் 

கதளவளயப் பூரத்்தி சசய்கின்றன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு சசய்யப்பட்ட 

அைவுருக்கை் IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டு, பரிந்துளரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குை் 

உை்ைன. 

3.5 காற்று சூழல் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்ளககைின் தாக்கத்ளத 

மதிப்பிடுவதற்கு, தற்கபாதுை்ை சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமானது. காற்று 

சூழல் குறித்த அடிப்பளட ஆய்வுகைில் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு அைவுருக்கை் மற்றும் 

சுற்றுப்புற காற்றில் அவற்றின் தற்கபாளதய நிளலகை் ஆகியளவ அடங்கும். 

முன்சமாழியப்பட்ட குவாரிளயச ்சுற்றியுை்ை 10 கிமீ சுற்றைவு ஆய்வு மண்டலத்ளதப் 

சபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்பளடத் தகவளல உருவாக்குகிறது 
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படம் 5.0 ஆன்ளசட் விண்ட்கராஸ் வளரபடம் 

3.6 சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் சுருக்கம் 

(மாரச் ்2021 - கம 2021) சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பின் முடிவுகை் 

அறிக்ளகயில் வழங்கப்பட்டுை்ைன. தரவு மூன்று மாதங்களுக்கு இணங்கப்பட்டது. 

விளக்கங்கள் & முடிவு 

கண்காணிப்பு தரவுகைின்படி, PM10 36.9 ளம.கி/ மீ3 முதல் 46.6 ளம.கி/ மீ3 வளர 

இருக்கும்; PM2.5 15.9 ளம.கி/ மீ3 முதல் 23.6 ளம.கி/ மீ3 வளர; SO2 4.1 ளம.கி/ மீ3 முதல் 

9.9 ளம.கி/ மீ3 வளர; NO2 14.5 ளம.கி/ மீ3 முதல் 21.3 ளம.கி/ மீ3 வளர. 

மாசுபடுத்திகைின் சசறிவு அைவுகை் CPCB ஆல் பரிந்துளரக்கப்பட்ட NAAQS இன் 

ஏற்றுக்சகாை்ைக்கூடிய வரம்புகளுக்குை் வரும். 

3.7 இளரசச்ல் சூழல் 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிளயச ் சுற்றியுை்ை 8 (எட்டு) இடங்கைில் 

சுற்றுப்புற இளரசச்ல் அைவுகை் அைவிடப்பட்டன. ளமய மண்டலத்தில் பகல் 

கநரத்தில் 41.1 முதல் 45.1 dB (A) Leq வளரயிலும், இரவில் 37.5 முதல் 38.0 dB (A) Leq 

வளரயிலும் பதிவு சசய்யப்பட்டுை்ைது. இளடயக மண்டலத்தில் பகல் கநரத்தில் 41.8 

முதல் 45.8 dB (A) Leq வளரயும், இரவில் 37.0 முதல் 39.2 dB (A) Leq வளரயும் பதிவு 

சசய்யப்பட்டுை்ைது. இதனால், சதாழில்துளற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான 

இளரசச்ல் அைவு CPCB இன் கதளவகளைப் பூரத்்தி சசய்கிறது. 

3.8 சுற்றுசச்ூழல் சூழல் 
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10 கிமீ சுற்றைவில் வன நிலம், கதசிய பூங்காக்கை், சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன் பகுதிகை், வனவிலங்கு சரணாலயங்கை் எதுவும் இல்ளல. ஆய்வுப் 

பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு, குறிப்பாக உயிரினங்கைின் பட்டியல் மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியில் தற்கபாதுை்ை அடிப்பளட சூழலியல் (நிலப்பரப்பு) நிளலளய 

மதிப்பிடுதல் ஆகியவற்ளறக் குறிப்புடன் நடத்தப்பட்டது. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குை் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவளண I வளக விலங்குகை் இல்ளல, கமலும் IUCN இன் படி 

எந்த உயிரினமும் பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் 

வளககைில் இல்ளல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கை் 

எதுவும் இல்ளல. எனகவ குறுகிய காலத்தில் இந்த சிறிய சசயல்பாடு சுற்றியுை்ை 

தாவரங்கை் மற்றும் விலங்கினங்கைில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ளத ஏற்படுத்தாது. 

3.9 சமூக கபாருளாதார சூழல் 

சமூக-சபாருைாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் இன்றியளமயாத 

பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கை்சதாளக அளமப்பு, அடிப்பளட வசதிகளை 

வழங்குதல், வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ கசளவகை், சதாழில், நீர ்

வழங்கல், சுகாதாரம், தகவல் சதாடரப்ு, கபாக்குவரத்து, நிலவும் கநாய்கைின் முளற 

மற்றும் ககாவில்கை், வரலாற்று நிளனவுசச்ின்னங்கை் கபான்ற அம்சங்களை 

உை்ைடக்கியது. அடிப்பளட மட்டத்தில். இது திட்டத்தின் தன்ளம மற்றும் அைளவப் 

சபாறுத்து சாதத்ியமான தாக்கத்ளத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

கணக்சகடுக்கப்பட்ட கிராமங்கைின் சமூக-சபாருைாதார ஆய்வு அதன் 

மக்கை்சதாளக, சராசரி குடும்ப அைவு, கல்வியறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

கபான்றவற்றின் சதைிவான படத்ளத அைிக்கிறது. கமலும் மக்கை் சதாளகயில் ஒரு 

பகுதியினர ் தங்கை் அன்றாட கவளலகளுக்கு நிரந்தர கவளலயின்றி 

அவதிப்படுவதும் கண்டறியப்பட்டுை்ைது. நாை் வாழ்க்ளக. நீண்ட கால 

அடிப்பளடயில் தங்களுளடய நிளலத்தன்ளமக்காக ஓரைவு வருமானம் ஈட்ட 

கவண்டும் என்பகத அவரக்ைின் எதிரப்ாரப்்பு. 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டமானது, அப்பகுதியில் உை்ை மளறமுக கவளல 

வாய்ப்ளப கமம்படுத்துவதன் மூலம் 20 நபரக்ளுக்கு முன்னுரிளம அைிப்பளத 

கநாக்கமாகக் சகாண்டுை்ைது. 

 

4.  எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ளககள் 

சுரங்க நடவடிக்ளகயுடன் சுற்றுசச்ூழளலத் தக்களவக்க, தற்கபாதுை்ை 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிளலயில் ஆய்வுகளை கமற்சகாை்வது மற்றும் பல்கவறு 
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சுற்றுசச்ூழல் கூறுகைின் தாக்கத்ளத மதிப்பிடுவது அவசியம். நிளலயான 

வைங்களைப் பிரித்சதடுப்பதற்கான சபாருத்தமான கமலாண்ளமத் திட்டங்களை 

உருவாக்க இது உதவும். 

4.1  நிலச ்சூழல்: 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம்  

குவாரி சசயல்பாட்டின் காரணமாக நிலசச்ூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் முக்கிய 

தாக்கம் நிலப்பரப்பில் ஏற்படும் மாற்றம், நில பயன்பாட்டு முளற மாற்றம். பட்டா 

நிலத்தில் ஏற்கனகவ உை்ை மற்றும் முன்சமாழியப்பட்ட குவாரிகை் உட்பட சமாத்த 

குவாரிகைின் சமாத்த பரப்பைவு 5.38.0 செக்கடர ் ஆகும். குவாரியின் இறுதி ஆழம் 

தளர மட்டத்திலிருந்து 32 மீ கீகழ உை்ைது மற்றும் நிலத்தடி நீர ்மட்டத்தில் குறுக்கிடாது. 

திட்டம் குறிப்பிட்ட தைத்தில் உை்ைது. 

தணிப்பு நடவடிக்ளககள் 

• சுரங்க சசயல்பாடு படிப்படியாக சதாகுதிகைில் மட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

அகழ்வாராய்சச்ி படிப்படியாக கமற்சகாை்ைப்படும், கமலும் கிரீன் சபல்ட்டின் 

கட்டம் வாரியான கமம்பாடு கபான்ற பிற குளறப்பு நடவடிக்ளககளுடன்.  

• குவாரி குழிகளைச ் சுற்றிலும் மாளல வடிகால் அளமத்தல் மற்றும் மளழயின் 

கபாது நிலத்தடி நீர ் அரிப்ளபத் தடுக்கவும் மற்றும் முன்சமாழியப்பட்ட 

பகுதிக்குை் பல்கவறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீளர கசகரிக்கவும் குளறந்த 

உயரத்தில் ஆக்கப்பூரவ்மான இடத்தில் தடுப்பு அளண கட்டுதல். 

• பாதுகாப்பு வலயத்திற்குை் எல்ளலயில் பசுளம பட்ளட கமம்பாடு. 

சவட்டிசயடுக்கப்பட்ட குழியில் கசமிக்கப்படும் சிறிய அைவு தண்ணீர ்

பசுளமக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, சவட்டப்பட்ட குழிகைின் கமல் சபஞ்சுகை், 

பாதுகாப்புத் தளட கபான்றவற்றில் தடித்த கதாட்டம் கமற்சகாை்ைப்படும்.  

• கருத்தியல் நிளலயில், குவாரியின் நில பயன்பாட்டு முளற கிரீன்சபல்ட் பகுதி 

மற்றும் தற்காலிக நீரத்்கதக்கமாக மாற்றப்படும். 

• அழகியல் அடிப்பளடயில், குவாரிளயச ் சுற்றியுை்ை இயற்ளக தாவரங்கை் 

தக்களவக்கப்படும் (உதாரணமாக, 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தடுப்பு மற்றும் பிற 

பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுை்ைது) தூசி சவைிகயற்றத்ளதக் குளறக்க உதவும். 

• கருத்தியல் நிளலயில் முளறயான கவலிகை் அளமக்கப்படும், சபாதுமக்கை் 

மற்றும் கால்நளடகை் உை்நாட்டில் நுளழவளதத் தடுக்க, 24 மணி கநரமும் 

பாதுகாப்பு கபாடப்படும்.  
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4.2  மண் சூழல் 

  மண் சூழலின் மீதான தாக்கம்  

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி 1 மீ தடிமன் சகாண்ட கமல் மண்ணால் 

மூடப்பட்டுை்ைது. சுரங்க நடவடிக்ளககைின் கபாது கமல் மண் அகற்றப்பட்டு, 

கிரீன் சபல்ட் வைரச்ச்ிக்கு வசதியாக எல்ளலத் தளட முழுவதும் 

பாதுகாக்கப்படும், இது அரிக்கும் முகவரக்ைால் மண்ளண அகற்றுவளதக் 

குளறக்கும். 

மண் பாதுகாப்பிற்கான தணிப்பு நடவடிக்ளககள்  

▪ ஓடும் நீர ் திளசதிருப்பல் - குவாரி கவளல சசய்யும் பகுதிகளுக்குை் 

கமற்பரப்பு நீர ் ஓட்டங்கை் நுளழவளதத் தடுக்க, திட்ட எல்ளலளயச ் சுற்றி 

மாளல வடிகால்கை் கட்டப்படும். மற்றும் தாவர இயற்ளக வடிகால் 

பாளதகைில் சவைிகயற்றப்படும், அல்லது அரிப்புக்கு எதிராக 

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுவதும் விநிகயாகிக்கப்படும் ஓட்டம். 

▪ வண்டல் குைங்கை் - பணிபுரியும் பகுதிகைில் இருந்து சவைிகயறும் நீர ்

வண்டல் குைங்களை கநாக்கி அனுப்பப்படும். இளவ வண்டளலப் 

பிடிக்கின்றன மற்றும் குவாரி தைதத்ில் இருந்து ஓட்டம் 

சவைிகயற்றப்படுவதற்கு முன்பு இளடநிறுத்தப்பட்ட வண்டல் சுளமகளைக் 

குளறக்கின்றன. வண்டல் குைங்கை் ஓடுதல், தக்களவக்கும் கநரம் மற்றும் 

மண்ணின் பண்புகை் ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில் வடிவளமக்கப்பட 

கவண்டும். விரும்பிய முடிளவ அளடய சதாடரச்ச்ியான வண்டல் குைங்களை 

வழங்க கவண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். 

▪ தாவரங்களைத் தக்களவத்தல் - முடிந்தவளர தைத்தில் இருக்கும் 

தாவரங்களைத் தக்களவக்கவும் அல்லது மீண்டும் நடவு சசய்யவும்.  

▪ கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு - அரிப்புக் கட்டுப்பாட்டு அளமப்புகைின் 

வாராந்திர கண்காணிப்பு மற்றும் தினசரி பராமரிப்பு, இதனால் அளவ 

மளழக்காலத்தில் சிறப்பாகச ்சசயல்படும். 

4.3 நீர் சூழல்  

எதிர்பாரத்்த தாக்கம் 

குவாரியின் கபாது ரசாயனங்கை் அல்லது அபாயகரமான சபாருட்களைப் 

பயன்படுத்தாததால், நீரின் தரத்தில் குவாரிகைால் ஏற்படும் பாதிப்புகை் மிகக் 

குளறவாக இருக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இங்கு உத்கதசிக்கப்பட்டுை்ை 

குவாரியின் இறுதி ஆழம் 32மீ ஆக இருக்கும் என்பதால் குவாரி சசயல்பாடு நிலத்தடி 
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நீர ்அட்டவளணயில் குறுக்கிடாது, கமலும் மளழக்காலத்தில் தளரமட்டத்திற்கு கீகழ 

60மீ ஆழத்திலும், ககாளடகாலத்தில் 65மீட்டர ்ஆழத்திலும் நீரந்ிளல காணப்படும். 

குவாரி பணி நீரம்ட்டத்திற்கு கமல் கமற்சகாை்ைப்படும். திட்டப் பகுதியில் 

கமற்பரப்பு நீரந்ிளலகை் (ஓளடகை், கால்வாய், பை்ைங்கை் கபான்றளவ) குறுக்கீடு 

இல்ளல. மளழக்காலங்கைில் மளழநீர ் குவாரி குழியில் கசகரிக்கப்பட்டு, பின்னர ்

பசுளம வலய வைரச்ச்ிக்கும், இழுத்துச ்சசல்லும் சாளலகைில் சதைிக்கும் நீருக்கும் 

பயன்படுத்தப்படும். குத்தளக பகுதிக்கு சவைிகய குவாரி தண்ணீளர 

சவைிகயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்ளல. 

தணிப்பு நடவடிக்ளககள்  

நீர ் கமலாண்ளமக்கு பின்வரும் தணிப்பு நடவடிக்ளககை் 

பரிந்துளரக்கப்படுகின்றன: 

குவாரி பணி நீரம்டட்த்திற்கு கமல் கமற்சகாை்ைப்படும். முன்சமாழியப்பட்ட 

குவாரி கவளல சசய்யும் பகுதிகைில் கமற்பரப்பு நீரந்ிளலகை் (ஓளடகை், கால்வாய், 

ஓளட கபான்றளவ) குறுக்கீடு இல்ளல. மளழக்காலங்கைில் மளழநீர ் குவாரி 

குழியில் கசகரிக்கப்பட்டு, பின்னர ்பசுளம வலய வைரச்ச்ிக்கும், இழுத்துச ்சசல்லும் 

சாளலகைில் சதைிக்கும் நீருக்கும் பயன்படுத்தப்படும். குவாரி குழி நீளர குவாரி 

கவளல சசய்யும் பகுதிகளுக்கு சவைிகய சவைிகயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்ளல. 

குவாரி கவளல சசய்யும் பகுதிக்குை் சாதாரண கற்கை் நசுக்குதல் அல்லது 

பணிமளன நிறுவுதல் ஆகியவற்றுக்கான முன்சமாழிவு எதுவும் இல்ளல, இதனால் 

சுரங்கங்கைில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுநீர ்இல்ளல. 

❖ சகாந்தைிப்பு, சமாத்த இரும்பு மற்றும் சிலிக்காளவப் சபாறுத்தமட்டில், 

குடிப்பதற்கு ஏற்றதாக மாற்றுவதற்கு, தீரவ்ு அல்லது வடிகட்டுதல், நீர ்

சமன்ளமயாக்குதல் (அயன் பரிமாற்றம்) கபான்ற முன் சிகிசள்ச முளறகை் 

பின்பற்றப்படும். ஆனால் இது மற்ற வீட்டு கநாக்கங்களுக்காக 

பயன்படுத்தப்படலாம் 

❖ சுரங்கக் குழியில் உை்ை சம்ப்பில் மளழநீர ்கசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ 

அைவுை்ை கமற்பரப்பு அளமப்புத் சதாட்டிக்கு சவைிகயற்றப்பட்டு, 

இளடநிறுத்தப்பட்ட திடப்சபாருை்கை் ஏகதனும் இருந்தால் அகற்றப்படும். 

கசகரிக்கப்படும் நீர,் தூசிளய அடக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய 

இடங்களுக்கும், பசுளம மண்டலத்ளத வைரப்்பதற்கும் நியாயமான 

முளறயில் பயன்படுத்தப்படும். முன்சமாழிபவர ் மளழநீர ் கசகரிப்பின் ஒரு 

பகுதியாக மளழநீளர கசகரித்து ஞாயமான முளறயில் பயன்படுத்துவார ்
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❖ குவாரிப் பகுதிக்குை் கமற்பரப்பு நீர ் ஓடுதளலத் திளசதிருப்ப மாளல 

வடிகால்களை அளமத்தல்  

❖ குவாரி குழி நீர ் மற்றும் அருகிலுை்ை கிராமங்கைில் நிலத்தடி நீரின் தரம் 

பற்றிய அவ்வப்கபாது பகுப்பாய்வு  

❖ சுரங்க குத்தளக பகுதியில் வழங்கப்படும் தை அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீர ்

கழிப்பளறகை் / கழிப்பளறகைில் இருந்து வீட்டு கழிவுநீர ் சசப்டிக் கடங்கில் 

சவைிகயற்றப்படுகிறது, அளதத் சதாடரந்்து ஊறளவக்கும் குழிகை்  

❖ சுரங்கத்தில் இருந்து சவைிகயறும் கழிவு நீர,் தூசிளய அடக்குவதற்கும், 

மரங்களை வைரப்்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், சதாட்டிகைில் 

சுத்திகரிக்கப்படும்.  

❖ பருவமளழக்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி கமற்சகாை்ைப்படும் 

❖ திறந்தசவைி கிணறு, ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் கமற்பரப்பு நீர ்ஆகியவற்றில் 

உை்ை நீரின் தரத்ளத சதாடரந்்து கண்காணித்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு 

சசய்தல் 

4.4 காற்று சூழல் 

இந்த திறந்தசவைி சுரங்கத்தில் காற்றில் பரவும் துகை்கை் முக்கிய காற்ளற 

மாசுபடுத்துகின்றன. சுரங்க நடவடிக்ளக துளைப்பான் மூலம் 32 மிமீ விட்டம் 

அைவுக்கு துளையிடல் கமற்சகாை்ைப்படும் மற்றும் சாதாரண கற்கை்ளல 

கதாண்டுவதற்கு ளெட்ராலிக் அகழ்வாராய்சச்ிகை் பயன்படுத்தப்படும். 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

குவாரி இயக்கம் மற்றும் கபாக்குவரத்தால் உருவாக்கப்பட்ட காற்றில் பரவும் 

துகை்கை். சல்பர ்ளட ஆக்ளசடு (SO2), அகழ்வாராய்சச்ி / ஏற்றுதல் கருவிகை் மற்றும் 

கபாக்குவரத்து சாளலகைில் சசல்லும் வாகனங்கை் ஆகியவற்றின் காரணமாக 

ளநட்ரஜன் ஆக்ளசடுகை் (NO2) சவைிகயற்றம் மிகக் குளறவு. ஏற்றுதல் - சாதாரண 

கற்கை் மற்றும் அதிக சுளமகளை இறக்குதல் மற்றும் சகாண்டு சசல்வது, 

சவைிப்படும் பகுதியின் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்கைின் இயக்கம் 

ஆகியளவ சுரங்க நடவடிக்ளககைில் முக்கிய மாசுபடுத்தும் ஆதாரமாக இருக்கும். 

AERMOD சமன்சபாருைில் திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் உமிழ்வுகைில். 

இந்த குவாரி சசயல்பாட்டின் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் அதிகரிக்கும் 

சசறிவு மற்றும் திட்டப் பகுதிளயச ்சுற்றி 500 மீட்டருக்குை் குவாரி நடவடிக்ளககைால் 

ஏற்படும் உமிழ்வு நிகர அதிகரிப்பு ஆகியளவ AERMOD சமன்சபாருளைப் 

பயன்படுத்தி திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் கணிக்கப்படுகிறது. 

தணிப்பு நடவடிக்ளககள் 
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துளளயிடுதல்  

 மூலத்திலுை்ை தூசிளயக் கட்டுப்படுத்த, ஈரமான துளையிடல் பயிற்சி 

சசய்யப்படும். தண்ணீர ் பற்றாக்குளற உை்ை இடங்கைில், ட்ரில்-கொல் காலரின் 

வாயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உலர ் துளையிடுவதற்கு சபாருத்தமான 

வடிவளமக்கப்பட்ட தூசி பிரித்சதடுக்கும் கருவி வழங்கப்படும். 

ஈரமான துளளயிடுதலின் நன்ளமகள் 

❖ இந்த அளமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகில் அடக்கப்படுகிறது. 

தூசி அடக்குமுளற மிகவும் பயனுை்ைதாக இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூழல் 

சதாழில் வசதி மற்றும் ஆகராக்கியத்தின் புை்ைியில் இருந்து 

கமம்படுத்தப்படும். 

❖ தூசி இல்லாத வைிமண்டலத்தால், இயந்திரம், அமுக்கி கபான்றவற்றின் ஆயுை் 

அதிகரிக்கும். 

❖ துளையிடும் கருவியின் ஆயுை் அதிகரிக்கும். 

❖ துளையிடும் கருவியின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

❖ தூசி இல்லாத வைிமண்டலத்தின் பாரள்வத் திறன் கமம்படுத்தப்படும், இதன் 

விளைவாக பாதுகாப்பான கவளல நிளலளமகை் ஏற்படும். 

 

கவடித்தல்  

• உை்ளூர ் நிளலளமகளுக்கு ஏற்றவாறு சவடிக்கும் கநரத்ளதயும், சவடிக்கும் 

கநரத்தில் தண்ணீர ்சதைிப்பளதயும் உறுதி சசய்ய கவண்டும். 

• சவப்பநிளல தளலகீழ் ஏற்படும் கபாது மற்றும் பலத்த காற்று குடியிருப்பு 

பகுதிகளை கநாக்கி வீசும் கபாது சவடிப்பளதத் தவிரக்்கவும். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிப்பு என்பது சபாருத்தமான சவடிகுண்டு மற்றும் 

குறுகிய கால சடட்டகனட்டரக்ளை ஏற்றுக்சகாை்வது, காலர ் மண்டலத்தில் 

கபாதுமான துளைகளை உருவாக்குதல் மற்றும் நாைின் ஒரு குறிப்பிட்ட 

கநரத்திற்கு சவடிப்பளத கட்டுப்படுத்துதல். குறிப்பாக மதிய உணவு கநரம் 

சவடிப்பதற்கு சாதகமானது. 

• சபாருை் ஏற்றுவதற்கு முன், சவடித்த சபாருட்கைின் மீது தண்ணீர ்

சதைிக்கப்படும் 

• சதாழிலாைரக்ளுக்கு தூசிளய வடிகட்டும் முகமூடி வழங்கப்படும் மற்றும் 

அவற்றின் பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

சாதாரண கற்கள்ளல எடுத்துச ்கசல்வதற்கான சாளல மற்றும் கபாக்குவரத்து  
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• கபாக்குவரத்தின் கபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க ஒரு நாளைக்கு இரண்டு 

முளற சாதாரண கற்கள்ளல எடுத்துச ் சசல்லும் சாளலகைில் தண்ணீர ்

சதைிக்கப்படும் 

• சாதாரண கற்கள்ளல எடுத்துச ் சசல்லும் கபாக்குவரத்து பகல் கநரத்தில் 

கமற்சகாை்ைப்படும் மற்றும் சாதாரண கற்கள்ளல தாரப்ாய் சகாண்டு 

மூடப்பட்டிருக்கும். 

• தூசி உருவாகுவளதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ைின் கவகம் மணிக்கு 20 

கிகலா மீட்டரக்்கு குளறவாககவ இருக்கும். 

• வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுப் கபாக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் வாகனம் ஆகும்; எனகவ, இயந்திரங்கைின் வாராந்திர 

பராமரிப்பு எரிப்பு சசயல்முளறளய கமம்படுத்துகிறது மற்றும் 

மாசுபாட்ளடக் குளறக்கிறது. 

• உகலாகம் இல்லாத இழுத்துச ்சசல்லும் சாளலகை் பயன்பாட்டுக்கு வரும் முன் 

வாரந்கதாறும் பலப்படுத்தப்படும். 

• கசிளவத் தடுக்க அதிக ஏற்றம் தவிரக்்கப்படும். 

• அளனத்து கபாக்குவரத்து வாகனங்களும் சசல்லுபடியாகும் PUC சான்றிதழ் 

ளவத்திருப்பது உறுதி சசய்யப்படும் 

❖ தைரவ்ான சபாருட்கை் குவிவளத அகற்ற, கபாக்குவரத்து சாளலகை் மற்றும் 

சரவ்ீஸ் சாளலகை் தரம் பிரிக்கப்படும் 

பசுளம வளளயம் 

• டிப்பரக்ைின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவளதத் தடுக்க பிரதான சுரங்கப் 

பாளதகை் முழுவதும் மரங்கை் நடுதல் மற்றும் சுரங்கச ் சாளலகளை 

தரப்படுத்துதல் ஆகியளவ நளடமுளறப்படுத்தப்படும். 

• திட்டப் பகுதிகளைச ் சுற்றி கபாதுமான அகலத்தில் பசுளம வளளயம் 

உருவாக்கப்படும் 

கதாழில்சார் சுகாதாரம்  

• சதாழிலாைரக்ளுக்கு தூசிளய வடிகட்டும் முகமூடி வழங்கப்படும் மற்றும் 

அவற்றின் பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அளனத்து சுரங்கத் சதாழிலாைரக்ை் மற்றும் டிப்பர ் ஓட்டுநரக்ை் மத்தியில் 

தூசிளய வடிகட்டும் முகமூடி அணிவதன் முக்கியத்துவம் குறித்த 

விழிப்புணரள்வ உறுதி சசய்வதற்காக வருடாந்திர மருத்துவ 

பரிகசாதளனகை், பயிற்சிகை் மற்றும் பிரசச்ாரங்கை் ஏற்பாடு சசய்யப்படும். 
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• முன்சமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்ளககைின் சசயல்திறளன 

மதிப்பிடுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு 

மாதங்களுக்கு ஒருமுளற நடத்தப்படும். 

4.4 இளரசச்ல் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

ஒலி மாசுபாடு சுரங்கத ் சதாழிலாைரக்ளுக்கு சபரும் சுகாதார ஆபத்ளத 

ஏற்படுத்துகிறது. தற்கபாதுை்ை திறந்தசவைி சுரங்கத ் திட்டத்தில் துளையிடுதல், 

சவடித்தல், ஏற்றுதல் மற்றும் வாகனங்கைின் இயக்கத்தின் கபாது சத்தத்தின் 

ஆதாரங்கை் பின்வருமாறு கவனிக்கப்படுகின்றன. 

தணிப்பு நடவடிக்ளககள் 

❖ துளையிடும் கபாது கூரள்மயான துரப்பண பிட்களைப் பயன்படுத்துவது 

சதத்த்ளதக் குளறக்க உதவும் 

❖ இரண்டாம் நிளல சவடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாளறகளை 

உளடக்க ளெட்ராலிக் ராக் பிகரக்கர ்பயன்படுத்தப்படும் 

❖ முளறயான இளடசவைி, சுளம, தண்டு மற்றும் உகந்த 

கட்டணம்/தாமதத்துடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிப்பு பராமரிக்கப்படும் 

❖ சாதகமான வைிமண்டல நிளல மற்றும் குளறவான மனித சசயல்பாடு 

கநரங்கைின் கபாது, மின்சாரம் அல்லாத துவக்க அளமப்ளபப் பயன்படுத்தி 

சவடிப்பு கமற்சகாை்ைப்படும் 

❖ ஒவ்சவாரு வாரமும் இயந்திரங்கைின் சரியான பராமரிப்பு, எண்சணய் 

மற்றும் கிரீசிங் ஆகியளவ சத்தம் உற்பத்திளயக் குளறக்கும் 

❖ அதிக அைவு சத்தத்ளத உருவாக்கும் இயந்திரங்கைில் (HEMM) பணிபுரியும் 

சதாழிலாைரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அளறகளை வழங்குதல் 

❖ அளனத்து இயந்திரங்கைிலும் ளசலன்சரக்ை் / மஃப்லரக்ை் நிறுவப்படும் 

❖ திட்டப் பகுதிளயச ் சுற்றிலும், இழுத்துச ் சசல்லும் சாளலகைிலும் பசுளமப் 

பட்ளட/கதாட்டம் உருவாக்கப்படும். கதாட்டம் சத்தம் பரவுவளத குளறக்கிறது 

❖ செசஇ்எம்எம் ஆபகரட்டரக்ை் மற்றும் செசஇ்எம்எம் அருகக 

பணிபுரிபவரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர ் பிைக்குகை் கபான்ற தனிப்பட்ட 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கை் (பிபிஇ) வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் 

விழிப்புணரவ்ு இருந்தாலும் அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி சசய்யப்படும் 

❖ கமாசமான இளரசச்ல் நிளல விளைவுகளைப் பற்றிய விழிப்புணரள்வ 

ஏற்படுத்த, வழக்கமான மருத்துவ பரிகசாதளன மற்றும் பணியாைரக்ளுக்கு 

முளறயான பயிற்சி 
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4.5 உயிரியல் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

➢ சுரங்கத்தின் சசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் ஆளலகை் எதுவும் சவட்டப்படாது. 

➢ திட்ட தைத்தில் இருந்து மிகக் குளறவான காற்று உமிழ்வுகை் அல்லது 

கழிவுகை் இருக்க கவண்டும். லாரிளய ஏற்றும் கபாது, தூசி உருவாக 

வாய்ப்புை்ைது. இது ஒரு தற்காலிக விளைவு மற்றும் சுற்றியுை்ை தாவரங்களை 

கணிசமாக பாதிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்ளல. 

➢ தாங்கல் பகுதியில் உை்ை நிலத்தின் சபரும்பகுதி பயிர ் நிலங்கை், புல் 

திட்டுகை் மற்றும் சிறிய புதரக்ை் சகாண்ட அளலயில்லாத நிலப்பரப்பாகும். 

எனகவ, இப்பகுதியின் தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. 

தாவர உளற மற்றும் கமற்பரப்பு நீர ்இல்லாததால், சகாத்து பகுதியிலும் அதன் 

உடனடி சுற்றுப்புறங்கைிலும் வனவிலங்குகை் சபாதுவாகக் காணப்படுவதில்ளல. 

சில வீட்டு விலங்குகை் தவிர, ஊரவ்ன, முயல்கை் மற்றும் சில சபாதுவான பறளவகை் 

ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படுகின்றன. 

தணிப்பு நடவடிக்ளககள் 

திட்ட தைத்தில் குத்தளக பகுதிக்குை், சாளலகை் மற்றும் பிற காலியான 

பகுதிகளுக்குை் கிரீன்சபல்ட்ளட உருவாக்க ஒரு நிலம் உை்ைது. பசுளம 

மண்டலத்தின் முக்கிய கநாக்கம் மாசுபாட்டின் மூலத்திற்கும் சுற்றியுை்ை 

பகுதிகளுக்கும் இளடயில் ஒரு தளடளய வழங்குவதாகும். இந்த திட்டம் மரங்களை 

சவட்டுவதற்கு வழிவகுக்காது என்றாலும், கதாட்ட கசளவகை் மூலம் பிரகதசத்தின் 

பசுளமளய கமம்படுத்துவதற்கு முன்சமாழியப்பட்டுை்ைது. தூசி உமிழ்ளவத் 

தவிரக்்க, சவட்டிசயடுக்கப்பட்ட சபாருட்கை் கபாக்குவரத்தின் கபாது தாரப்ாலின் 

மூலம் மூடப்படும். 

❖ கவகமாக வைரும் தாவரங்களுக்கு முன்னுரிளம அைிக்கப்படும். 

❖ உயர ் விதானத்திற்கான விருப்பம் உை்ளூர ் வளககளைக் சகாண்ட 

தாவரங்களை உை்ைடக்கியது. 

❖ வற்றாத மற்றும் பசுளமயான தாவரங்களுக்கு முன்னுரிளம அைிக்கப்படும். 

கிரீன் சபல்ட்டின் வைரச்ச்ி எந்தசவாரு ஆளலக்கும் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும், 

ஏசனனில்: 

❖ இது சுற்றியுை்ை பகுதியில் சத்தத்ளத குளறக்க உதவுகிறது. 

❖ இது சுற்றுசச்ூழல் சமநிளலளய பராமரிக்கிறது. 

❖ இது தைத்தின் அழகியல் மதிப்ளப அதிகரிக்கிறது. 
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 அட்டவளண 4.1 கிரன்ீகபல்ட் கமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆண்
டு 

நடவு கசய்ய 

உத்கதசிக்கப்ப
ட்ட மரங்களின் 

எண்ணிக்ளக 

உயிர் 
பிளழப்

பு % 

மூடப்பட 

கவண்டி
ய பகுதி 

ச.மீ 

இனத்தின் 

கபயர்  
வளரக்்கப்படும் 

என 

எதிர்பாரக்்கப்ப
டும் மரங்களின் 

எண்ணிக்ளக 

I 70 80% 630 கவம்பு, 

சபாங்கமி

யா பின்னா, 

ககசுவரினா 

கபான்ற

ளவ, 

56 

II 70 80% 630 56 

III 70 80% 630 56 

IV 70 80% 630 56 

வி 70 80% 630 56 

 

4.6 சமூக கபாருளாதார சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

இத்திட்டத்தின் மூலம் 20 கபருக்கு கநரடியாகவும், மளறமுகமாக 30 கபருக்கும் 

கவளலவாய்ப்பு கிளடக்கும். 

தணிப்பு நடவடிக்ளககள்  

❖ ஆளல இயந்திரங்கை் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு 

நளடமுளறகை் பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான இளரசச்ல் 

பிரசச்ளனகளைத் தவிரக்்க உதவும். 

❖ மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி திட்டப் 

பகுதியிலும் அளதச ்சுற்றிலும் பசுளமப் பட்ளட உருவாக்கப்படும்.  

❖ ளமயப் பகுதிக்குை் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்ளபக் குளறக்க உரிய காற்று மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளக எடுக்கப்படும்.  

❖ சதாழிலாைரக்ைின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கச ்சட்டம் மற்றும் விதிகைின்படி 

ளகயுளறகை், செல்சமட்கை், பாதுகாப்பு காலணிகை், கண்ணாடிகை், 

ஏப்ரன்கை், மூக்கு முகமூடிகை் மற்றும் காதுகளைப் பாதுகாக்கும் சாதனங்கை் 

கபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கை் வழங்கப்படும். 

❖ இந்த திட்டத்தில் இருந்து கநரடியாகவும் மளறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, 

டிஎம்எஃப், என்எம்இடி கபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய் மூலம் மாநில 

மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்கு பயனைிக்கவும். 
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5. மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (கதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கீகழ உை்ை புவியியல் ஆய்வு மற்றும் ஆய்வுகைின் அடிப்பளடயில் தைம் 

கதரந்்சதடுக்கப்பட்டது: 

❖ குறிப்பிட்ட இடத்தில் கனிமங்கை் ஏற்படுதல். 

❖ சபாருட்கை் மற்றும் மனிதவைத்திற்கான கபாக்குவரத்து வசதி. 

❖ சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் தணிப்பு சாதத்ியக்கூறுகைின் ஒட்டுசமாத்த தாக்கம் 

❖ சமூக-சபாருைாதார பின்னணி. 

கனிம ளவப்பு இயற்ளகயில் குறிப்பிட்ட தைம்; எனகவ இந்த திட்டத்திற்கு மாற்று 

இடம் கதடும் ககை்வி எழவில்ளல. 

6. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

வழக்கமாக, ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் 

கமற்சகாை்ைப்படுகிறது மற்றும் இயற்ளக அல்லது மனித நடவடிக்ளககைால் 

தூண்டப்பட்ட அளனத்து மாறுபாடுகளையும் தரவு சகாண்டு வர முடியாது. எனகவ 

சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்களை கணக்கில் எடுத்துக்சகாை்வதற்கு 

சுற்றுசச்ூழல் அைவுருக்கைின் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். 

கண்காணிப்பின் கநாக்கம் - 

❖ கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககைின் சசயல்திறளன சரிபாரக்்க அல்லது 

மதிப்பீடு சசய்ய; 

❖ எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தைத்ளத நிறுவுதல் 

அட்டவளண 6.1 பிந்ளதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு அட்டவளண 

வ. 

எண் 

சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகள் 
இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் 
கால 

அளவு 
அதிர்கவண் 

1 காற்று தரம் 
2 இடங்கை் (1 

ககார ்& 1பஃபர)் 

24 மணி 
கநரம் 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுளற 

ஃப்யூஜிடிவ் 

டஸ்ட், PM2.5, 

PM10, SO2 மற்றும் 

NOx. 

2 
வானிளல 

ஆய்வு 

காற்றின் தரக் 

கண்காணிப்பு & 

IMD இரண்டாம் 

நிளலத் தரவு 

சதாடங்குவதற்கு 

முன் என்னுளடய 

தைத்தில் 

மணிகநரம் 

/ தினசரி 

சதாடரச்ச்ியான 

ஆன்ளலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் கவகம், 

காற்றின் திளச, 

சவப்பநிளல, 

ஈரப்பதம் 

மற்றும் 

மளழப்சபாழிவு 

3 
நீர ்தர 

கண்காணிப்பு 

2 இடங்கை் (1SW 

& 1 GW) 
- 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுளற 

IS:10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுளறகைின் 

கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்ட 

அைவுருக்கை் 
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4 நீரியல் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகைில் 

சுமார ்1 

கிகலாமீட்டர ்

சதாளலவில் 

உை்ை 

திறந்தசவைி 
கிணறுகைில் 

நீரம்ட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுளற 
bgl இல் ஆழம் 

5 சத்தம் 

2 இருப்பிடங்கை் 

(1 ககார ்& 1 

இளடயக) 

மணிகநரம் 

- 1 நாை் 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுளற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

Day & Leq Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுை்ை 

குடியிருப்பில் 

(அறிக்ளகயில்) 

– 

குண்டுசவடிப்பு 

நடவடிக்ளகயின் 

கபாது 

உசச் துகை் 

கவகம் 

7 மண் 
2 இடங்கை் (1 

ககார ்& 1 பஃபர)் 
– 

ஆறு 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுளற 

உடல் மற்றும் 

இரசாயன 

பண்புகை் 

8 
பசுளம 

வளையம் 

திட்டப் 

பகுதிக்குை் 
தினசரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 

7. கூடுதல் படிப்புகள் 

7.1 இடர ்மதிப்பீடு 

2002 டிசம்பர ் 31, 2002 கததியிட்ட சுற்றறிக்ளக எண்.13 இன் படி, சுரங்கப் 

பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்), தன்பாத், வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ்

மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் அடிப்பளடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கான முளறயானது 

வடிவளமக்கப்பட்டுை்ைது. பணிசச்ூழல் மற்றும் அளனத்து சசயல்பாடுகைிலும் 

இருக்கும் சாத்தியமான அபாயங்களைக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் 

கதளவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிளம அைிப்பதற்காக ஆபத்துகைின் அபாய 

அைளவ மதிப்பிடுதல். கமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்கு காரணமான மூல 

காரணங்கை் அளடயாைம் காணப்பட்டு, அவற்றின் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககை், 

கால அட்டவளணயில் அளமக்கப்பட்டுை்ைளவ துல்லியமான சபாறுப்புகளுடன் 

பதிவு சசய்யப்படுகின்றன. 

சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் வழங்கிய உகலாக சுரங்கத்ளத 

நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதிச ் சான்றிதளழ ளவத்திருக்கும் தகுதி வாய்ந்த சுரங்க 

கமலாைரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி நடவடிக்ளகயும் கமற்சகாை்ைப்படும். 

இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகளைத் தடுப்பதற்கும், அது நிகழாமல் தடுக்க 

கதளவயான நடவடிக்ளககளை எடுப்பதற்கும் ஆகும். 

7.2 கபரிடர் கமலாண்ளம திட்டம் 

 கபரிடர ் கமலாண்ளம திட்டத்தின் கநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் சவைிப்புற 

கசளவகைின் ஒருங்கிளணந்த வைங்களைப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்ளற 

அளடவதாகும்:  
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❖ பாதிக்கப்பட்டவரக்ைின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிசள்ச 

❖ மற்றவரக்ளைப் பாதுகாக்கவும்  

❖ சசாத்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் கசதத்ளத குளறத்தல்;  

❖ ஆரம்பத்தில் சம்பவத்ளதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குை் சகாண்டு 

வரவும்; 

❖ பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

❖ அவசரநிளலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிளலகை் பற்றிய அடுத்த 

விசாரளணக்கு சதாடரப்ுளடய பதிவுகை் மற்றும் உபகரணங்களை 

பாதுகாத்தல் 

7.3 ஒட்டுகமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

அட்டவளண 7.1 சாதாரண கற்கள்லின் ஒட்டுகமாத்த உற்பத்தி விவரங்கள் 

 முன்கமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவரங்கள் 

குவாரி 5 

ஆண்டுகளுக்கான 

உற்பத்தி (மீ 3) 

ஒரு 

ஆண்டுகளுக்கான 

உற்பத்தி (மீ 3) 

ஒரு 

நாளளக்கு 

உற்பத்தி 

(மீ 3) 

ஒரு 

நாளளக்கு 

லாரி 

சுளமகளின் 

எண்ணிக்ளக 

பி1 1,36,150 27,230 91 15 

E1 2,05,100 41,020 136 23 

E2 1,58,476 31,695 105 18 

கபரும் 

கமாத்தம் 

4,99,726 99,945 332 56 

அட்டவளண 7.2 சரளளகளின் ஒட்டுகமாத்த உற்பத்தி விவரங்கள் 

 முன்கமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவரங்கள் 

குவாரி 2 - 3 

ஆண்டுகளுக்கான 

உற்பத்தி (மீ 3) 

ஒரு 

ஆண்டுகளுக்கான 

உற்பத்தி (மீ 3) 

ஒரு 

நாளளக்கு 

உற்பத்தி 

(மீ 3) 

ஒரு நாளளக்கு 

லாரி 

சுளமகளின் 

எண்ணிக்ளக 

P1 22,016 4,403 15 3 

E1 24,240 4,848 16 3 

E2 39,288 7,857 26 4 

கபரும் 

கமாத்தம் 

85,544 17,108 57 10 
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அட்டவளண 7.3 கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிட 

அளடயாளம் 

பின்னணி 
மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

கமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தரநிளலகள் 

dB(A) 

பி1க்கு 

அருகிலுை்ை 

குடியிருப்பு 53.8 

48.1 54.8 

55 E1 அருகில் 

வாழ்விடம் 48.1 
40.4 48.8 

E2 அருகில் 

வாழ்விடம் 47.3 
49.0 51.2 

அட்டவளண 7.4 ஒவ்கவாரு சுரங்கத்திலிருந்தும் அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 

இருப்பிட அளடயாளம் மீட்டரக்ளில் தூரம் 

பி1க்கு அருகிலுை்ை குடியிருப்பு 400மீ 

E1 க்கு அருகில் வாழ்விடம் 970மீ 

E2 க்கு அருகில் வாழ்விடம் 360மீ 

அட்டவளண 7.5 6 சுரங்கங்களின் சமூகப் கபாருளாதாரப் பலன்கள் 

குறியீடு  திட்ட சசலவு CER @ 2% 

பி1 ரூ.38,33,400 ரூ. 76,600 

E1 ரூ. 58,47,500 ரூ.1,16,950 

E2 ரூ.74,82,400 ரூ.1,50,000 

 கமாத்தம் ரூ.1,71,63,300 ரூ.3,43,550 

 

8. திட்டப் பயன்கள் 

பசச்பாளையம் கிராமத்தில் முன்சமாழியப்பட்ட திட்டமானது 5 ஆண்டுகைில் 

1,36,150மீ3சாதாரண கற்கை் மற்றும் 22,016மீ3 சரளை உற்பத்தி சசய்வளத 

கநாக்கமாகக் சகாண்டுை்ைது. இப்பகுதியில் குவாரி நடத்தினால் கிராமப்புற கவளல 

வாய்ப்பு உருவாகும். குவாரிப் பகுதிகளைச ் சுற்றியுை்ை கிராமங்கைின் நிளலளம 

சதாளலதூர கிராமங்களை விட சிறப்பாக இருப்பளதக் காண முடிந்தது. இது 

அண்ளட பகுதிகைில் சமூக-சபாருைாதார சசயல்பாடுகளை கமம்படுத்துவகதாடு 

பின்வரும் நன்ளமகளையும் ஏற்படுத்தும். 

• கவளல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-சபாருைாதார நலனில் முன்கனற்றம் 

• உடல் உை்கட்டளமப்பில் முன்கனற்றம் 

• சமூக உை்கட்டளமப்பில் முன்கனற்றம் 

• கட்டுமானத் சதாழிலில் சாதாரண கற்கை்லின் கதளவ விநிகயாக 

இளடசவைிளயப் பூரத்்தி சசய்ய 

9. சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ளம திட்டம் 

சுரங்க நிரவ்ாகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு கீகழ 

கூறப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ளமத் திட்டத்ளத திறம்பட 
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சசயல்படுத்துவளதயும், சுரங்க கமலாண்ளம நிளல மூலம் சுற்றுசச்ூழல் சட்ட 

விதிகளுக்கு இணங்குவளத உறுதி சசய்வளதயும் உறுதி சசய்யும். 

➢ நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகியவற்ளற கண்காணித்தல் 

➢ சவைிப்புற ஆய்வகம் மூலம் கசகரிக்கப்பட்ட நீர ்மற்றும் காற்று மாதிரிகைின் 

பகுப்பாய்வு 

➢ மாசுக்கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககை்/சாதனங்களை 

சசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல், இதில் நிதி மதிப்பீடு, 

வரிளசப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகளை நிறுவுதல், கழிவு 

நீர ்சுத்திகரிப்பு நிளலயம் கபான்றளவ அடங்கும். 

➢ திட்டம் மற்றும் சவைி நிறுவனங்களுடன் சுற்றுசச்ூழல் சதாடரப்ான 

சசயல்பாடுகளை ஒருங்கிளணத்தல் 

➢ சுற்றியுை்ை கிராமங்கைில் உை்ை சதாழிலாைரக்ை் மற்றும் மக்கை்சதாளக 

பற்றிய சுகாதார புை்ைிவிவரங்கை் கசகரிப்பு 

➢ பசுளமப் பட்ளட கமம்பாடு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புத் திட்டத்ளத 

சசயல்படுத்துவதற்கான முன்கனற்றத்ளதக் கண்காணித்தல் 

➢ சட்ட விதிகை், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

வன அளமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தளனகை் மற்றும் 

நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கை் மற்றும் சசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் 

விதிமுளறகளுக்கு இணங்குதல். 

 

10. முடிவுளர 

சுரங்க நடவடிக்ளககைின் பல்கவறு அம்சங்கை் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

சதாடரப்ான பாதிப்புகை் மதிப்பீடு சசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் கவளலகளைத் 

தணிக்க சாத்தியமான அளனத்து வழிகளையும் கருத்தில் சகாண்டு, சுற்றுசச்ூழல் 

கமலாண்ளமத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுை்ைது. EMP 

மாறும், சநகிழ்வானது மற்றும் அவ்வப்கபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய 

சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகை் சதாடரப்ுளடய திட்டத்திற்கு, EMP வழக்கமான 

மதிப்பாய்வில் இருக்கும். திட்டத்திற்குப் சபாறுப்பான மூத்த நிரவ்ாகம், EMP 

பயனுை்ைதாகவும் சபாருத்தமானதாகவும் இருப்பளத உறுதி சசய்வதற்காக EMP 

மற்றும் அளதச ் சசயல்படுத்துவது பற்றிய மதிப்பாய்ளவ நடத்தும். இவ்வாறு, EMP 

இல் குறிப்பிடப்பட்டுை்ை அளனத்து இலக்குகளையும் நிளறகவற்ற சரியான 

நடவடிக்ளககை் எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் 

கநரம்ளறயான தாக்கத்ளத ஏற்படுத்தும். 


