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1.0 அறிமுகம் -  

 திருமதி .நாம உமாசதவி, என்பவர ்கரூர ்மாவட்டத்தின், கரூர ்ைட்டத்திை் உள்ள K.பிசச்ம்பட்டி  

கிராமத்தில் புை எண் 270/1(P), 271/A1A(P) and 278/1(P),  ஆகிய இடங்களிை் 2.95.5 தெக்சடர ்பரப்பளவிை் 

பை ைண்ண கிராழனட் சுரங்க குத்தககக்கு தமிை்நாடு சிறு கனிமச ்சலுழக விதிகள், 1959 இன் 41 

& 42 திருத்த விதிகளின்படி விண்ணப்பித்துள்ளார.்  

  இந்த முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத் தளத்தின் சுற்றளவிை் 500மீ சுற்றளவிை் 

தற்சபாதுள்ள சுரங்கம் ஒன்று உள்ளது (குறிப்பு: புவியியை் மற்றும் சுரங்க துழண இயக்குநராை் 

ைைங்கப்பட்ட 500 மீ சுற்றளவு கடிதம் Rc.எண்.284/Mines/2020 சததி: 10.06.2021) .. 

 எனவவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூகல2016 இன் படி இந்த திட்டம் சுரங்க குழு 

பகுதியில் அகமகிறது, நகடமுகறயில் இருக்கும் மற்றும் உத்வதசிக்கப்பட்ட மமாத்த 

சுரங்கங்களின் ஒட்டுமமாத்த பரப்பளவு 6.97.0 மெக்வடர ்Lr.No.SEIAA-TN/F.No.8637/SEAC/TOR-1063/2022 

சததி: 01.03.2022 இை் தபறப்பட்ட குறிப்பு விதிமுழறக்கு இணங்க சுற்றுசச்ூைை் தாக்க மதிப்பீடு 

அறிக்ழக மற்றும் சுற்றுசச்ூைை் சமைாண்ழமத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

"தமிை்நாட்டின் மாநிை சுற்றுசச்ூைை் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆழணயத்திடமிருந்து சுற்றுசச்ூைை் 

அனுமதி ைைங்குைதற்காக தபாது மக்கள் கருத்து சகட்பு கூட்டம் சமற்தகாள்ைதற்காக 

தைளியிடப்பட்ட குறிப்பு விதிமுழறகளின் அடிப்பழடயிை் தயாரிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூைை் தாக்க 

மதிப்பீட்டு ைழரவு அறிக்ழக 

 

1.1 திட்ட உரினமயாளரிை் விவரங்கள்  

திட்ட உரிகமயாளரின் மபயர ் : திருமதி நாம உமா வதவி  

முகவரி     : எண்.742/30, 12ைது தமயின், 

       ஷுப் என்கிசளை், ெரல்ூர ்சாழை, 

       சரஜ்ாபூர,் தபங்களூரு,  

       கரந்ாடகா - 560 102 

அகலவபசி    : 7708622111 
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1.2 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள சுரங்கங்களின் விவரங்கள்  

 

உே்தேசிக்கப்பட்டுள்ள சுரங்கம் 

வ.எண் திட்ட உரினமயாளர் புல எண் பரப்பளவு நினல 

P1 

திருமதி.நாம உமாதேவி, 

க/தப.நாம கிருஷ்ழணய்யா 

எண்.742/30,12ைது தமயின்  

ஷுப் என்கிசளை், ெரல்ூர ் 

சாழை, சரஜ்்பூர,்  

தபங்களூர ்- 560 102. 

270/1(P), 

271/A1A(P) and 

278/1(P) 

2.95.5 

தெக்டர ்

தபறப்பட்ட குறிப்பு 

விதிமுழறகளுக்கு 

இணங்க 
Lr.No.SEIAA 

TN/F.No.8637/SEAC/ToR 

1063/2022 Dated: 01.03.2022 

ஹமாே்ேம் 2.95.5 ஹெக்தடர் 
நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

வ.எண் திட்ட உரினமயாளர் புல எண் பரப்பளவு நினல 

E1 

M\s.M.P.கிரானைட்ஸ் 

எண்.131/29, 

ஆர.்ஆர.்காம்ப்ளக்ஸ், 

தகாை்ைப்பட்டி,  

அணிமூர ்அஞ்சை், 

திருசத்சங்சகாடு தாலுக்கா, 

நாமக்கை் - 637 211. 

260/A1, 260/A2, 

260/A3, 260/B1, 

260/B2, 260/B3, 

260/C, 262/A3 

(Part), 262/A4 

(Part), 

262/A5 (Part), 

262/A6(Part), 

262/A7, 

262/A8(Part), 

262/B1 and 

262/B2 

4.01.5 

தெக்சடர ்
18.08.2017 to 17.08.2037 

ஹமாே்ேம் 4.01.5 ஹெக்தடர் 
ஹமாே்ே சுரங்கங்களிை் பரப்பளவு 6.97.0 ஹெக்தடர் 

 

1.3 உே்தேசிக்கப்பட்ட சுரங்கே்திை் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் தபயர ் திருமதி.  நாம உமாசதவி பை ைண்ண கிராழனட் சுரங்கம் 

நிைப்பரப்பு ைழரபட எண் 58 - J/01 

அட்சசரழக 10046’58.96” N to 10047’03.63” N 

தீரக்்கசரழக 78005’16.60” E to 78005’28.11” E 

மிக உயரந்்த உயரம் 202 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்தமாழியப்பட்ட 

ஆைம் 

33 மீ தழர மட்டத்திற்கு கீை்  (2மீ சமை்மண் + 1மீ 

பாழறசச்ிழதவு + 30 மீ பை ைண்ண கிராழனட்) 

ைளங்கள் 

 

சுரங்கே்திை் 

ஹமாே்ே 

இருப்பு (மீ 3) 

பக்கசச்ுனம 

(மீ 3) 

சினேவு 

பானை 

 (மீ 3)  

தமல் மண் 

(மீ 3) 

புவியியை் இருப்புகள் 

 
5,17,200 மீ 3 5,19,990 மீ 3 34,573 மீ 3 69,146 மீ 3 

சுரங்க இருப்புக்கள் 2,16,005 மீ 3 71,950 மீ 3 21,768 மீ 3 49,308 மீ 3 

ஆண்டு ைாரியான உற்பத்தி 

ைளங்கள் 
58,420 மீ 3  16,505 மீ 3 18,283 மீ 3 43,086 மீ 3 

இறுதி குழி பரிமாணம் 
குழி-I: 145 மீ (நீ) x 62 மீ (அ) x 33 மீ (ஆ) 

குழி-II: 239 மீ (நீ) x 72 மீ (அ) x 33 மீ (ஆ) 

சுற்றுைட்டாரப் பகுதியிை் 

நீரம்ட்டம் 
59 – 64 மீ தழர மட்டத்திற்கு கீை் 

சுரங்க முழற 

திறந்ததைளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முழற 

துழளயிடுதை் மற்றும் தைடித்தை் ஆகியைற்ழற 

உள்ளடக்கியது 
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நிைப்பரப்பு 

 

 

 

 

குத்தழகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தைற்று 

நிைப்பரப்ழபக் காட்டுகிறது. இப்பகுதி ைடகிைக்கு 

பக்கமாக சைசான சாய்ைாக உள்ளது. இப்பகுதியின் 

உயரம் சராசரி கடை் மட்டத்திலிருந்து 202 மீ (அதிகபட்சம்) 

உள்ளது. இப்பகுதியானது 2மீ தடிமன் தகாண்ட சமை்மண் 

மற்றும் 1மீ தடிமன் தகாண்ட பாழறசச்ிழதைாை் 

மூடப்பட்டுள்ளது. 3மீ (2மீ சமை்மண் + 1மீ 

பாழறசச்ிழதவு)க்குப் பிறகு பாரிய சாரச்னாழகட் 
காணப்படுகிறது, இது அருகிை் இருக்கும் சுரங்க குழியிை் 

இருந்து ததளிைாக அனுமானிக்கப்படுகிறது. 

முன்தமாழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கள் 

 

 

ஆை்துழள துழளப்பான்கள் 1 

ஜாக் செம்மர ்

துழளப்பான்கள் 
7 

கம்பிரசர ் 2 

ழைர கம்பி ரம்பம் 2 

டீசை் கம்பி ரம்பம் 2 

கிராை்ைர ்கிசரன் 1 

எக்ஸசைட்டர ் 2 

சரக்குந்து 2 

தைடிக்கும் முழற 

சிறிய விட்டம் தகாண்ட குைம்பு தைடிமருந்துகழள 

கட்டுப்படுத்தி தைடிக்கச ்தசய்ைதன் மூைம் அதிக சுழம 

மற்றும் பாழற சிழதவுகழள அகற்றப்படுகிறது. 

சைழைைாய்ப்பு 42 நபரக்ள் 

திட்ட தசைவு ரூ. 3,65,99,000/-  

CER தசைவு @ திட்டச ்தசைவிை் 

2% 
ரூ.7,32,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிழைகள் 

 

குளம் சமற்கு 1.2 கிமீ 

ஓழட 1.5 கிமீ ைடசமற்கு 

ஓழட 4 கிமீ ைடகிைக்கு 

தைள்ளியழணக்குளம் 5.5 கிமீ ைடகிைக்கு 

பசுழம அரண் சமம்பாட்டுத் 
திட்டம் 

பாதுகாப்பு மண்டைம், அணுகுமுழற சாழை மற்றும் கிராம 

சாழைகளிை் 1500 மரங்கள் நட உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்தமாழியப்பட்ட நீர ்

சதழை 
ஒரு நாழளக்கு 3.0  கிசைா லிட்டர ்

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 750 மீ ைடசமற்கு 

 

1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உே்தேசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

• திட்ட உரிழமயாளர ் பை ைண்ண கிராழனட் சுரங்க குத்தழகக்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளார ்

• தமிை்நாடு மாநிைம், கரூர ் தாலுக்கா மற்றும் கரூர ் மாைட்டம், சக.பிசச்ம்பட்டி 

கிராமத்தின் சரச்ை எண் 270/1(P), 271/A1A(P) மற்றும் 278/1(P) ஆகியைற்றிை் உள்ள 2.95.5 

தெக்சடர ்பட்டா நிைம் துை்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் முதன்ழம தசயைாளர,் 

தசன்ழன, மூைம் ைைங்கப்பட்ட கடித எண்  Rc.No. 9102/MMB.2/2020-1-1, Dated: 21.12.2020 

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

கிண்டி, தசன்ழன, மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No. 5976/MM2/2020, Dated:08.05.2021 

• முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம், மாண்புமிகு சதசிய பசுழம தீரப்்பாயம், புது திை்லியிை் 

O.A. இை் நிழறசைற்றப்பட்ட 04.09.2018 & 13.09.2018 சததியிட்ட உத்தரவின்படி "B1" 



6 

 

ைழகயின் கீை் ைருகிறது. 2018 இன் ஓ.ஏ எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF 

& CC அலுைைக குறிப்பு F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) சததி: 12.12.2018 

• ஆன்ழைன் முன்தமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/64344/2021 சததி:10.07.2021 மூைம் 

சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி தபற குறிப்பு விதிமுழறக்கு  திட்ட உரிழமயாளர ்

விண்ணப்பித்தார.் 

• இந்த முன்தமாழிவு 11.02.2022 அன்று நழடதபற்ற 245ைது SEAC கூட்டத்திை் 

ழைக்கப்பட்டது மற்றும் குழுைானது குறிப்பு விதிமுழறழய  ைைங்க பரிந்துழரத்தது. 

• இந்த முன்தமாழிவு 28.02.2022 அன்று நழடதபற்ற 448ைது SEIAA கூட்டத்திை் 

பரிசீலிக்கப்பட்டு குறிப்பு விதிமுழறகள் ைைங்கப்பட்டது Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.8637/SEAC/ToR-1063/2022 சததி:01.03.2022  

2.0 திட்ட விளக்கம் - 

 இப்பகுதி புதிய நிைம், இதற்கு முன்பு சுரங்க நடைடிக்ழககள் எதுவும் 

சமற்தகாள்ளப்படவிை்ழை, இப்பகுதியின் நிைப்பரப்பு ைடகிைக்கு பக்கத்ழத சநாக்கி 

தமன்ழமயான சாய்வு தகாண்ட தைற்று நிைப்பரப்பாகும். திட்டப் பகுதிக்குள் தபரிய தாைரங்கள் 

அை்ைது மரங்கள் இை்ழை, திட்டம் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதை் பகுதி 

சதழையிை்ழை. முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத்திலிருந்து கழிவுநீர ்உற்பத்தி/தைளிசயற்றம் இை்ழை. 

பை ைண்ண கிராழனட் திறந்ததைளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முழறயிை், சுற்றுசச்ூைலுக்கு உகந்த 

ழைரக் கம்பி அறுப்பழத உள்ளடக்கிய சுரங்கத்திற்கு முன்தமாழியப்பட்டது. கிராழனட் தைட்டி 

எடுப்பதற்காக இந்த சுரங்கத்திை் கனரக மண் அள்ளும் இயந்திரங்கள், எக்ஸ்கசைட்டரக்ள்,  

ைாரிகள் பயன்படுத்தப்படும். சுரங்கத்தின் ஆரம்ப கட்டத்திை் அதிக சுழம மற்றும் சிழதவு 

பாழறகள் உள்ள பகுதிகழள அகற்றுைதற்காக குைம்பு தைடிமருந்துகள் & கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

தைடிப்புடன் கூடிய ஷாட் சொை் டிரிை்லிங் பயன்படுத்தப்படும் 

 

2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபாக்குவரத்து இணணப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள சாழை ைழி 
SH-74 – கரூர ்– திண்டுக்கை்  – 4 கி.மீ – ைடகிைக்கு 

NH - 7 – கன்னியாகுமரி – தபங்களூர ்– 14 கிமீ - சமற்கு 

அருகிலுள்ள கிராமம் K.பிசச்ம்பட்டி – 2 கிமீ – ைடக்கு 

அருகிலுள்ள நகரம் தைள்ளியழன - 9 கிமீ - ைடக்கு 

புழகைண்டி நிழையம் &  

ரயிை் பாழத 

தைள்ளியழன – 6.5 கிமீ – ைடகிைக்கு 

ரயிை் பாழத – 310 மீ ைடசமற்கு 

அருகிலுள்ள விமான நிழையம் திருசச்ி – 68 கிமீ – கிைக்கு 

துழறமுகம் தூத்துக்குடி – 225 கிமீ - ததற்கு 
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2.2 நிலப்பரப்பு ஹபாருந்திய பகுதியிை் நிலப்பரப்னபப் பயை்படுே்துேல் 

 

 

விளக்கம் 

ேை்தபானேய பகுதி 

ஹெக்டர் 

சுரங்க காலே்திை் இறுதியில் உள்ள 

பகுதி ஹெக்டர் 

 

சுரங்க பகுதி   
 

1.89.0 2.23.0 

கழிவு குவியை் 0.26.6 Backfilled 

உள்கட்டழமப்பு 0.01.0 0.02.0 

பாழத 0.01.0 0.04.0 

பசுழம அரண் 0.15.8 0.63.4 

ஸ்டாக்கிங் பிளாக்ஸ் 0.62.1 0.03.1 

ஹமாே்ேம் 2.95.5 ஹெக்டர் 2.95.5 ஹெக்டர் 

 

 

2.3 ஹசயல்பாட்டு விவரங்கள் 

 

விளக்கம் 
ROM 

மீ3 

கிரானைட்  
உை்பே்தி 

@ 60 % மீ3 

கிரானைட்  
கழிவு 

@ 40 % மீ3 

ஹவேரட்ு 

பார்தமஷை் 

(பக்க சுனம) 

மீ3 

ஹவேரட்ு  

ராக் 

மீ3 

தமல்  

மண் 

மீ3 

புவியியை் 

ைளங்கள் 
5,17,200 3,10,320 2,06,880 5,19,990 34,573 69,146 

கனிம 

இருப்புக்கள் 
2,16,005 1,29,603 86,402 71,950 21,768 49,308 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 
58,420 35,052 23,368 16,505 18,283 43,086 

தமாத்த  

சைழை  

நாட்கள் 
300 நாள் 

தின உற்பத்தி 39 23 16 11 20 48 

தின  

சரக்குந்து  

சுழம 

(6மீ3 ஒரு நழட) 

7 4 3 2 3 8 
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படம் 1: திட்டேளே்திை் ஹசயரக்்னகதகாள் புனகப்படம் – P1 
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படம் - 2: திட்டே்ேளே்திை் ஹசயை்னகதகாள் புனகப்படம் (500 மீ சுை்ைளவு) 
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படம் - 3: அடிப்பணட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு  வனரபடம் (10 கிமீ சுை்ைளவு)  
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படம் - 4: திட்டதளத்தின் குத்தணக & தமற்பரப்பு வணரபடம் 

 

 

படம் - 5: திட்டத்தளத்தின் புணகப்படம் 
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படம் - 6: கம்பி தவலி அணமக்கப்பட்ட புணகப்படம் 

 

 

 

2.4 சுரங்கம் ஹசயல்படும் முனை 

சுரங்க முழற ஓபன்காஸ்ட் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முழறயாகும் 

• சுற்றுசச்ூைலுக்கு உகந்த பரிமாண கம்பி ரம்பம் தைட்டுதை் மற்றும் தபற்சறார ்

பாழறகளிலிருந்து ததாகுதிகழள பிரித்தை் 

• சபட்ச ்சிழரகள் சபான்ற கண்ணுக்குத் ததரியும் குழறபாடுகழள கைனமாகத் தவிரப்்பதன் 

மூைம் தபற்சறார ் பாழற உருைாக்கத்திை் இருந்து கணிசமான அளவு பாழறப் பகுதிழயப் 

பிரிப்பது, முன் முகத்திை் கிழடமட்ட மற்றும் இரண்டு தசங்குத்து பக்கங்களிை் "டயமண்ட் 

கம்பி தைட்டும்" முழறழயப் பின்பற்றுைதன் மூைம் தசய்யப்படுகிறது. 

• 32 மிமீ விட்டம் தகாண்ட ஜாக்ொம்மர ் துழளயிடை், சதழையான பரிமாணங்களின் பை 

ததாகுதிகளாகப் பிரிக்க இந்தப் தபரிய பகுதியிை் பயன்படுத்தப்பட்டது.இரண்டாம் நிழை 

துண்டாடுைதற்கும் கழிவுகழளக் ழகயாளுைதற்கும் குைம்பு தைடிப்தபாருட்கள் மட்டுசம 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

• டிப்பரக்ளுடன் இழணந்த ழெட்ராலிக் எக்ஸ்கசைட்டர ் தபஞ்சுகழள உருைாக்குைதற்கும், 

ஏற்றுைதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

• கனிம பதப்படுத்துதை் அை்ைது தாதுப் பயன்முழற எதுவும் முன்தமாழியப்படவிை்ழை 

• முன்தமாழியப்பட்ட தபஞ்ச ்உயரம் 5 மீ மற்றும் 5 மீ அகைம் 900 சாய்வு 

• சுரங்க தசயை்பாட்டின் சபாது உருைாகும் கழிவுப் தபாருட்களிை் தைை்சைறு அளவுகளிை் 

உள்ள பாழறத் துண்டுகள் மற்றும் ததாகுதிகளின் சபாது கழிவு சிை்லுகள் அடங்கும். 
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• கழிவுப் தபாருட்கள் டிப்பரக்ளிை் எடுத்துச ் தசை்ைப்பட்டு, அந்தந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

இடங்களிை் அந்தந்த சநாக்கத்திற்காகக் குறிக்கப்பட்ட இடத்திை் தகாட்ட உத்சதசிக்கப்பட்டு, 

கருத்தியை் நிழையிை் குத்தழகப் பகுதியின் ைடக்குப் பகுதியிை் மீண்டும் நிரப்புைதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் 

2.5 முை்ஹமாழியப்பட்ட இயந்திரே் துனை  

துனளயிடும் இயந்திரங்கள் 

வனக எண் வடிவம்திைை் சக்தி 

ஆை்துழள துழளப்பான்கள் 1 32 hole டீசை் 

ஜாக் செம்மர ் 7 
1.2m to 6m கம்பிரஸ்டு 

ஏர ்

கம்பிரசச்ர ் 2 
400psi டீசை் 

டிழரை் 

ழைர கம்பி ரம்பம் 2 - தஜனசரட்டர ்

டீசை் தஜனசரட்டர ் 1 
125kva டீசை் 

டிழரை் 

சுனம ஏை்றும் இயந்திரங்கள் 

கிராை்ைர ்கிசரன் 1 855 
டீசை் 

டிழரை் 

எக்ஸ்கசைட்டர ் 2 300 
டீசை் 

டிழரை் 

சுரங்க ஹவளிதயை்ை பயை்படுே்தும் இயந்திரங்கள் 

டிப்பரஸ்்  2 20 Tonnes 
டீசை் 

டிழரை் 

 

2.6 இணக்கமாை சுரங்கே் திடட்ம்/ இறுதி சுரங்கே் திட்டம் 

 

• சுரங்க குதத்ழக காை முடிவிை், சதாண்டப்பட்ட சுரங்க குழி / தைற்றிடம் மழை 

நீழரச ்சசகரிப்பதற்கான தசயற்ழக நீரத்்சதக்கமாக தசயை்படும் மற்றும் ைறட்சி 

காைத்திை் சதழை அை்ைது தநருக்கடிகழளச ்சமாளிக்க உதவுகிறது. 

• சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்பு சைலியுடன் கூடிய கிரீன் தபை்ட் மற்றும் 

சமை் தபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக நீர ் சதக்கமானது சுற்றுசச்ூைை் அழமப்ழப 

சமம்படுத்தும் 

• சுரங்க மூடை் என்பது ஒரு ததாந்தரவு தசய்யப்பட்ட இடதழ்த அதன் இயை்பான 

நிழைக்குத ் திரும்பச ் தசய்யும் அை்ைது சுற்றுசச்ூைலிை் ஏற்படும் பாதகமான 

விழளவுகழள அை்ைது மனித ஆசராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான 

அசச்ுறுத்தை்கழளத ் தடுக்கும் அை்ைது குழறக்கும் பிற உற்பத்திப் 

பயன்பாடுகளுக்குத் தயாராகும் தசயை்முழறயாகும். 

• மறுசீரழமக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும், விைங்குகளுக்கும் உடை் 

ரீதியாக பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி ததாழிை்நுட்ப ரீதியாக நிழையானது, புவி-
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சைதியியை் ரீதியாக மாசுபடாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்ழதய நிை 

பயன்பாட்டிற்கு தக்கழைக்கும் திறன் தகாண்டது. 

2.7 இறுதி குழி பரிமாணம் 

 

உே்தேசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

ோது 

வரினச 

பட்னட 

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

I 145 62 33 

II 239 72 33 
 

 

 

3.0  சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள்- 

CPCB ைழிகாட்டுதை்களின்படி, திட்ட தளத்தின் அடிப்பழட நிழைழய மதிப்பிடுைதற்கான கள 

கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் மாரச் ் 2022, ஏப்ரை் 2022 & சம 2022 ஆகிய மாதங்களிை் 

சமற்தகாள்ளப்பட்டன. 

AAI, AGMARK, APEDA, BIS, EIC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF மற்றும் டீ ைாரியம் அறிவிக்கப்பட்ட 

ஆய்ைகத்தாை் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தசன்ழன சமட்தடக்ஸ் சைப் பிழரசைட் லிமிதடட் மூைம் 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கங்கழளப் பற்றிய குறிப்புடன் சுற்றுசச்ூைை் கண்காணிப்புத் தரவு 

சசகரிக்கப்பட்டது. 

3.1 சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு  அளவுகள் 

 

Sl.No.  பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆோரம் மை்றும் அதிர்ஹவண் 

1  சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரம் 

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

ைாரத்திற்கு இரண்டு முழற 

ததாடரச்ச்ியான 24 மணிசநர 2 ழமய 

மண்டைம் & 6  இழடப்பகுதி மாதிரிகள்  

2 ைானிழை ஆய்வு காற்றின் சைகம் 

மற்றும் திழச, 

தைப்பநிழை, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மழை 

திட்டதளத்தின் அருகிை் 

ததாடரச்ச்ியாக மூன்று மாதங்களுக்கு 

ஒரு மணி சநரத்திற்கு ஒருமுழற 

ைானிழை அளவுகழள ைானிழை 

ஆய்வு ழமயத்திலிருந்து சசகரித்தை்  

3 நீரின் தரம் இயந்திர, இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவியை் 

அளவுருக்கள் 

கண்காணிக்கும் காைத்திை் ஒரு முழற 

4 நிைத்தடி நீர ்மற்றும் 2 சமற்பரப்பு நீர ்

இடங்களிை் கிராப் மாதிரிகள் 

சசகரிக்கப்பட்டன 

4 சூைலியை் நிைப்பரப்பு மற்றும் 

நீரை்ாை் தாைரங்கள் 

மற்றும் 

விைங்கினங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

ைழரயறுக்கப்பட்ட முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிழை தரவு கண்காணிப்பு 

நடத்தப்பட்டது 

5  ஒலி மட்டங்கள் DB (A) இை் சத்தம் 

நிழைகள் 

8 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் சபாது 24 

மணி சநரத்திற்கு ஒரு முழற ஒலி தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6  மண் பண்புகள் இயற்பியை் மற்றும் 

சைதியியை் 

அளவுருக்கள் 

கண்கானிப்பு காைத்திை் 5 இடங்களிை் 

கண்காணிக்கப்பட்டது  
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7  நிைப்பயன்பாடு பை்சைறு 

ைழககளுக்கான 

நிை பயன்பாடு 

சரச்ை ஆஃப் இந்தியாவின் நிைப்பரப்பு 

தாள் மற்றும் தசயற்ழகக்சகாள் 

படங்கள் மற்றும் முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு ஆகியைற்றின் 

அடிப்பழடயிை் 

8  சமூகப்தபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-தபாருளாதார 

மற்றும் 

மக்கள்ததாழக 

பண்புகள், 

ததாழிைாளர ்

பண்புகள் 

2011 கணக்தகடுப்பு சபான்ற முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிழை ஆதாரங்களின் அடிப்பழடயிை். 

9  நிைத்தடிநீர ் பகுதியின் ைடிகாை் 

அழமப்பு, 

நீசராழடகளின் 

தன்ழம, நீரந்ிழை 

பண்புகள், ரீசாரஜ்் 

மற்றும் 

தைளிசயற்றும் 

பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிழை ஆதாரங்களிை் 

இருந்து சசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் 

தயாரிக்கப்பட்ட நீர-்புவியியை் ஆய்வு 

அறிக்ழக ஆகியைற்றின் 

அடிப்பழடயிை் இந்த அறிக்ழக 

தயாரிக்கப்பட்டது 

10  இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் சபரிடர ்

சமைாண்ழம திட்டம் 

தீ மற்றும் தைடிகள் 

மற்றும் நசச்ுப் 

தபாருட்களின் 

தைளியீடு 

ஆகியைற்றாை் 

சபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகழள 

அழடயாளம் 

காணவும் 

சுரங்கத்துடன் ததாடரப்ுழடய 

அபாயத்திற்காக தசய்யப்பட்ட இடர ்

பகுப்பாய்வின் மூைம் 

கண்டுபிடிக்கப்படும் 

 
 

3.2 நில சுற்றுசச்ூழல்  

 புைனின் (ISRO) LISS III படங்களின் மூைம் அப்பகுதியின் நிை பயன்பாட்டு முழற ஆய்வு 

தசய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவு ைழரபடம் நிைப் பயன்பாட்டுப் பகுதிழய 

ஆய்வு தசய்ைதற்காக எடுக்கப்பட்டது. இந்தப் பிரிவின் முக்கிய சநாக்கம், சுரங்கத் தளத்ழதச ்சுற்றி 

10 கி.மீ சுற்றளவிை் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பழட நிழைழய ைைங்குைதாகும், இதனாை் 

சுற்றுப்புறச ்சுரங்க நடைடிக்ழககளாை் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கழள எதிரக்ாைத்திை் மதிப்பிட 

முடியும்.  

 ஆய்வுப் பகுதியிை் உள்ள நிைத்தின் தபரும்பகுதி பயிர ்மற்றும் தரிசு நிைம் 81.03%, அழதத் 
ததாடரந்்து 11.90% கட்டப்பட்ட நிைம், 3.49% புதர ்நிைம். ஆய்வுப் பகுதியிை் உள்ள தமாத்த சுரங்கப் 

பகுதி 900.01 தெக்சடர ்அதாைது 2.68 %. 6.97.0 தெக்சடர ்பரப்பளைானது தமாத்த சுரங்கப் பரப்பிை் 

7.74% ஆய்வுப் பகுதிக்குள் பங்களிக்கிறது. சுரங்க நடைடிக்ழககளின் இந்த சதவீதம் சுற்றுசச்ூைலிை் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ழத ஏற்படுத்தாது.  

 திட்டப் பகுதி ஒரு சமதைளி நிைப்பரப்பிை் அழமந்துள்ளது மற்றும் இப்பகுதியின் நிைப்பரப்பு 

ைடகிைக்கு சநாக்கி சாய்வு தகாண்ட தைற்று நிைப்பரப்பாகும் மற்றும் இப்பகுதியின் உயரம் 202m 

AMSL ைழர உள்ளது.  

 திட்டப் பகுதிக்குள் ைனவிைங்கு சரணாையங்கள், சதசிய பூங்கா மற்றும் ததாை்தபாருள் 

நிழனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இை்ழை. எனசை, ைன நிைத்ழத ழகயகப்படுத்துதை்/திருப்பம் 

தசய்ய சைண்டிய அைசியம் இருக்காது. 
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3.3 மண் சூழல்  

• ஆய்வுப் பகுதியிை் உள்ள மண்ணின் pH இன் மாறுபாடு மிதமான காரத்தன்ழம முதை் 

ைலுைான கார இயை்புழடயது என கண்டறியப்பட்டது (7.89-8.). 

• தபரும்பாலும் ஆய்வுப் பகுதியிை் தைை்சைறு இடங்களிை் இருந்து சசகரிக்கப்பட்ட மண்,  

களிமண் அழமப்பிை் உள்ளது. 

• கிழடக்கக்கூடிய ழநட்ரஜன் உள்ளடக்கம் தெக்சடருக்கு 170 முதை் 196 கிசைா ைழர 

இருக்கும் 

• கிழடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் தெக்சடருக்கு 1.18 முதை் 1.52 கிசைா ைழர 

இருக்கும் 

• கிழடக்கக்கூடிய தபாட்டாசியம் ைரம்பு 38.0 முதை் 43.2 mg/kg ைழர 

• அசதசமயம், துத்தநாகம் (Zn) மற்றும் இரும்பு (Fe) சபான்ற நுண்ணூட்டசச்த்து 0.92 முதை் 1.26 

mg/kg; 2.2 முதை் 4.52 மி.கி./கி.கி ைரம்பிை் காணப்பட்டது 

3.4 நீர்சச்ூழல் - 

தமற்பரப்பு நீர்  

 SW1 - தைள்ளியழணக்குளம் - பகுப்பாய்வு முடிவுகள் pH 7.21 முதை் 7.51 ைழர உள்ளது, அசத 

சநரத்திை் தகாந்தளிப்பு தரநிழைகளுக்குள் காணப்படுகிறது (நிழையான நீரை்ாை் 

உயிரினங்களுக்கான உகந்த pH ைரம்பு (6.5 முதை் 8.5 pH ைழர). தமாத்த கழரந்த திடப்தபாருள்கள் 

495 முதை் 508 mg/l ைழர மாறுபடும், தமாத்த கழரந்த திடப்தபாருள்கள் முக்கியமாக 

காரப்சனட்டுகள், ழபகாரப்சனட்டுகள், குசளாழரடுகள், பாஸ்சபட்கள் மற்றும் காை்சியம், 

தமக்னீசியம், சசாடியம் மற்றும் பிற கரிமப் தபாருட்களாை் ஆனழை. 

   நிலே்ேடி நீர் 

 சசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 7.24 முதை் 7.85 ைழர மற்றும் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய 

ைரம்பு 6.5 முதை் 8.5 ைழர இருந்தது. அழனத்து மூைங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, 

சை்சபட்டுகள் மற்றும் குசளாழரடுகள் தரநிழையின்படி ைரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தகாந்தளிப்பிை், 

தண்ணீர ் மாதிரிகள் சதழைழய பூரத்்தி தசய்கின்றன. தமாத்த கழரந்த திடப்தபாருள்கள் 

அழனத்து மாதிரிகளிலும் 521 முதை் 658 மி.கி/லி ைரம்பிை் காணப்பட்டன. தமாத்த கடினத்தன்ழம 

182 முதை் 230 mg/l ைழர மாறுபடுகிறது. நுண்ணுயிரியை் அளவுருக்களிை், எை்ைா இடங்களிலிருந்தும் 

தண்ணீர ் மாதிரிகள் சதழைழயப் பூரத்்தி தசய்கின்றன. இை்ைாறு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்ட 

அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன மற்றும் அழை பரிந்துழரக்கப்பட்ட 

ைரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 
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3.5 காற்றுசச்ூழல் - 

 காற்றுசச்ூைை் குறித்த அடிப்பழட ஆய்வுகளிை் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு அளவுருக்கள் மற்றும் 

சுற்றுப்புற காற்றிை் அைற்றின் தற்சபாழதய நிழைகள் ஆகியழை அடங்கும். 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத்ழத சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு மண்டைத்ழதப் தபாறுத்து 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்பழடத் தகைழை உருைாக்குகிறது. 

படம் – 7 காை்று வீசும் திணசயின் புனகப்படம் 

 

 

படம் – 8 சுை்றுப்புை காை்றிை் ேரே் ேரவிை் சுருக்கம் 

 

 

 

 

 

 

PM10 PM2.5 SO2 NO2

98th Percentile Value 33.8 66.6 10.3 23.7

Arithmetic Mean 30.8 61.2 9.6 22.5

Minimum 27.5 56.1 8.7 20.7

Maximum 33.8 66.6 10.3 23.7

NAAQ Norms* 60.0 100.0 80.0 80.0
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கண்காணிப்புத் தரவுகளின்படி, PM10 51.4 µg/m3 முதை் 69.4µg/m3 ைழரயிலும், PM2.5 தரவு 24.6 µg/m3 

முதை் 36.8 µg/m3 ைழரயிலும், SO2 ைரம்பு 8.7 µg/m3 முதை் 10.3 µg/m3  தரவு ைரம்பு ைழர NO2 20.4 µg/m3 

இலிருந்து 23.7 µg/m3 ைழரயிலும் இருக்கும். CPCB பரிந்துழரத்த NAAQS ைரம்புகளுக்குள் சமசை உள்ள 

மாசுபடுத்திகளின் தசறிவு அளவுகள் நன்கு காணப்பட்டன. 

 

3.6 ஒலிசச்ூழல் - 

 ஆய்வுப் பகுதியிை் ஒலி கண்காணிப்பின் முக்கிய சநாக்கம், அடிப்பழட ஒலி அளழை 

நிறுவுைதும், திட்டத் தளத்ழதச ்சுற்றியுள்ள திட்டச ்தசயை்பாடுகளின் சபாது உருைாக்கப்படும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் தமாத்த இழரசச்லின் தாக்கத்ழத மதிப்பிடுைதும் ஆகும். 

 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிழயச ் சுற்றியுள்ள 8 (எட்டு) இடங்களிை் சுற்றுப்புற ஒலி 

அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிழயச ் சுற்றியுள்ள 8 (எட்டு) 

இடங்களிை் சுற்றுப்புற ஒலி அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. ழமய மண்டைத்திை் பகை் சநரத்திை் 54.9 - 

57.0 dB (A) Leq ஆகவும், இரவிை் 48.2 - 51.1 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இழடயக மண்டைத்திை் பகை் 

சநரத்திை் 53.0-54.7 dB (A) Leq ஆகவும், இரவிை் 42.5 - 49.3 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. 

 சிை பகுதிகளிை் காணப்பட்ட ஒலியின் மதிப்புகள் முதன்ழமயாக 500 மீ சுற்றளவிை் உள்ள 

சுரங்கத்தின் குழுமம் ைாகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் பிற மானுடவியை் தசயை்பாடுகள் 

காரணமாக சுரங்க நடைடிக்ழககள் காரணமாகும். 

சக. பிசச்ம்பட்டி ததற்கு கிராமத்திை் 73.1 dB(A) மற்றும் 45.1 dB(A) ைரம்பிை் பகை் சநரத்திை் அதிகபட்ச 

மற்றும் குழறந்தபட்ச ஒலி அளவுகள் பதிைாகியுள்ளதாக ஒலி கண்காணிப்பு முடிவுகள் 

தைளிப்படுத்துகின்றன. 

  ழமய மண்டைம் சக.பிசச்ம்பட்டி கிராமத்திை் இரவு சநரத்திை் 45.1 dB(A) மற்றும் 59.8 dB(A). எனசை, 

ததாழிை்துழற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான ஒலி அளவு CPCB இன் சதழைகழளப் பூரத்்தி 

தசய்கிறது. 

 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 புைத்திை் ஆய்வு நடத்துைதன் மூைம் முதன்ழம தரவு சசகரிப்பிை் ஈடுபட்டுள்ள ஆய்வு, 

முன்னர ்தைளியிடப்பட்ட அறிக்ழககள் மற்றும் பதிவுகளிை் உள்ள மைர ்மற்றும் விைங்கினங்களின் 

பதிவுகழள ஆய்வு தசய்தை். தகைலின் பகுப்பாய்வு என்பது திட்ட தளத்தின் சூைலிை் சாத்தியமான 

மாற்றத்தின் பாரழ்ையாகும். விைங்கினங்களின் கணக்தகடுப்புக்கு, சநரடி மற்றும் மழறமுக 

கண்காணிப்பு முழறகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

 ைனவிைங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் கைனிக்கப்பட்ட 

அட்டைழண I ைழக விைங்குகள் இை்ழை, சமலும் IUCN இன் படி எந்த உயிரினமும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அை்ைது அசச்ுறுத்தும் ைழககளிை் இை்ழை. ஆய்வுப் பகுதியிை் 

அழிந்து ைரும் சிைப்புப் பட்டியை் இனங்கள் எதுவும் இை்ழை. எனசை குறுகிய காைத்திை் இந்த சிறிய 

தசயை்பாடு சுற்றியுள்ள தாைரங்கள் மற்றும் விைங்கினங்களிை் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ழத 

ஏற்படுத்தாது. 

3.8 சமூகப்பபாருளாதாரம் - 

 இப்பகுதியின் மக்கள்ததாழக அழமப்பு, அடிப்பழட ைசதிகள், வீடு, கை்வி, சுகாதாரம் 

மற்றும் மருத்துை சசழைகள், ததாழிை், நீர ்ைைங்கை், சுகாதாரம், தகைை் ததாடரப்ு, சபாக்குைரத்து, 

நிைவும் சநாய்களின் முழற மற்றும் சகாவிை்கள், ைரைாற்று நிழனவுசச்ின்னங்கள் சபான்ற 

அம்சங்களும் இதிை் அடங்கும். அடிப்பழட மட்டத்திை், இது திட்டத்தின் தன்ழம மற்றும் அளழைப் 

தபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்ழத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 
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 கணக்தகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களின் சமூகப்தபாருளாதார ஆய்வு, அதன் மக்கள்ததாழக, 

சராசரி குடும்ப அளவு, எழுத்தறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் சபான்றைற்ழறப் பற்றிய 

ததளிைான படத்ழத அளிக்கிறது. சமலும் மக்கள் ததாழகயிை் ஒரு பகுதியினர ் தங்களுழடய 

நாளுக்கு நாள் இயங்குைதற்கு நிரந்தர சைழை இை்ைாமை் அைதிப்படுைதும் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நீண்ட காை அடிப்பழடயிை் தங்களுழடய நிழைத்தன்ழமக்காக ஓரளவு 

ைருமானம் ஈட்ட சைண்டும் என்பசத அைரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. 

 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியிை் உள்ள சைழை ைாய்ப்ழப சமம்படுத்துைதன் 

மூைம், உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிழம சைழைகழள ைைங்குைழத சநாக்கமாகக் தகாண்டது 

மற்றும் அழததயாட்டி சமூக தரத்ழத சமம்படுத்தும். 

 

4.0 எதிர்பாரக்்கின்ற சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் - 

 சுரங்க நடைடிக்ழகயுடன் சுற்றுசச்ூைழைத் தக்கழைக்க, தற்சபாதுள்ள சுற்றுசச்ூைை் 

சூை்நிழையிை் ஆய்வுகழள சமற்தகாள்ைது மற்றும் பை்சைறு சுற்றுசச்ூைை் கூறுகளின் மீதான 

தாக்கத்ழத மதிப்பிடுைது அைசியம். நிழையான ைளங்கழளப் பிரித்ததடுப்பதற்கான 

தபாருத்தமான சமைாண்ழமத் திட்டங்கழள உருைாக்க இது உதவும். 

4.1 நில சுற்றுசச்ூழல்: 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட ோக்கம் 

• நிைப்பயன்பாடு மற்றும் நிைப்பரப்பிை் நிரந்தர அை்ைது தற்காலிக மாற்றம். 

• நிைப்பரப்பிை் மாற்றம்: சுரங்க குத்தழக பகுதியின் நிைப்பரப்பு சுரங்கத்தின் 

ஆயுட்காைத்தின் முடிவிை் மாறும். 

• கனரக ைாகனங்களின் இயக்கம் சிை சமயங்களிை் விைசாய நிைங்கள், மனிதரக்ள் 

ைசிக்கும் இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் சபான்றைற்றாை் பிரசச்ழனகழள ஏற்படுத்துைதுடன், 

சபாக்குைரத்து பாதிப்புகழளயும் ஏற்படுத்துகிறது. 

• நிைத்தின் சீரழிவு காரணமாக ழமய மண்டைத்தின் அைகியை் சூைை் பாதிக்கப்படைாம். 

• மழைக்காைத்திை் நிைசைழைகள் மண் அரிப்பு மற்றும் ைண்டை் நிழறந்த நீர ் ைழிகளிை் 

நுழைைதற்கான சாத்தியத்ழத அதிகரிக்கிறது. 

• தைளிப்படும் பணியிடத்திை் இருந்து உரிய கைனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டாை், நீர ்ஓட்டத்ழத 

பாதிக்கைாம் மற்றும் நீர ்ஓட்டத்தின் ைண்டை் மண்ழணயும் ஏற்படுத்தைாம். 

 

ேணிப்பு நடவடிக்னககள் 

• சுரங்க தசயை்பாடு படிப்படியாக ததாகுதிகளிை் மட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

எக்ஸ்கசைஷன் படிப்படியாக சமற்தகாள்ளப்படும், சமலும் பசுழம அரண் பகுதி ைாரியான 

சமம்பாடு சபான்ற பிற குழறப்பு நடைடிக்ழககளுடன். 

• சுரங்க குழிகழளச ்சுற்றி ைடிகாை் அழமத்தை் மற்றும் மழையின் சபாது நிைத்தடி நீராை் மண் 

அரிப்ழபத் தடுக்கவும் மற்றும் முன்தமாழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பை்சைறு பயன்பாட்டிற்காக 

புயை் நீழர சசகரிக்கவும் குழறந்த உயரத்திை் ஆக்கப்பூரை்மான இடத்திை் தடுப்பு அழண 

கட்டுதை். 
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• பாதுகாப்பு ைழளயத்திற்குள் எை்ழையிை் பசுழம அரண் சமம்பாடு. தைட்டிதயடுக்கப்பட்ட 

குழியிை் சசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுழமக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, தைட்டிதயடுக்கப்பட்ட குழிகளின் சமை் தபஞ்சுகள், பாதுகாப்புத் 

பகுதி சபான்றைற்றிை் அடரத்்தியான சதாட்டம் சமற்தகாள்ளப்படும். 

• கருத்தியை் நிழையிை், சுரங்கத்தின் நிை பயன்பாட்டு முழற பசுழம அரண் பகுதி மற்றும் 

தற்காலிக நீரத்்சதக்கமாக மாற்றப்படும். 

• அைகியை் அடிப்பழடயிை், சுரங்கதழ்த சுற்றியுள்ள இயற்ழகயான தாைரங்கள் 

தக்கழைக்கப்படும் (உதாரணமாக, 7.5 மீ பாதுகாப்புத் பகுதி மற்றும் பிற பாதுகாப்பு 

ைைங்கப்படுைது சபான்றழை) தூசி உமிை்ழைக் குழறக்க உதவும். 

4.2 நீர்சச்ூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட ோக்கம் 

• சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் ததாடரப்ுழடய தசயை்பாடுகளாை் தபாதுைாக ததாடரப்ுழடய 

நீர ்மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்: 

• ைாகனங்கழள கழுவுைதாை் கழிவு நீழர உருைாக்குதை். 

• சமற்பரப்பு தைளிப்பாடு அை்ைது சைழை தசய்யும் பகுதிகளிலிருந்து கழுவுதை் 

• வீட்டு கழிவுநீர ்

• திட்டப் பகுதியிை் ைடிகாை் பாழதயிை் இழடயூறு 

• சுரங்க குழி நீர ்தைளிசயற்றம் 

• குத்தழக பகுதியின் கீை்பகுதியிை் பருைமழையின் சபாது ைண்டை் சுழம அதிகரிப்பு 

• இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்பதாை், தசயை்முழற கழிவுகள் இருக்காது. 

இயந்திரங்கழள கழுவுைதாை் ஏற்படும் கழிவுகள் எண்தணய் மற்றும் கிரீஸ், 

இழடநிறுத்தப்பட்ட திடப்தபாருட்கழள தைளிசயற்றும். 

• ஊறழைக்கும் குழியிலிருந்து தைளிசயறும் கழிவுநீர ் நிைத்தடி நீர ் மட்டத்திை் ஊடுருவி 

அழத மாசுபடுத்தைாம். 

• சுரங்கம் காரணமாக சமற்பரப்பு ைடிகாை் பாதிக்கப்படைாம் 

• நீழரப் பிரித்ததடுப்பது நீரம்ட்டத்ழத குழறக்க ைழிைகுக்கும் 

தணிக்கும் நடவடிக்ணககள் – 

• சுரங்க குத்தழககளிை் ைடிகாை், தீரவ்ு ததாட்டி கட்டப்படும். தனிப்பட்ட குத்தழககளின் 

ைடிகாை்கள் தசட்டிை்லிங் ததாட்டியுடன் இழணக்கப்பட்டு, தீரவ்ு தசய்யப்பட்ட பிறகு 

தண்ணீர ்இயற்ழகயான ைடிகாலுக்கு தைளிசயற்றப்படும். 

• மழைநீர ் சுரங்கக் குழிகளிை் சம்ப்பிை் சசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ அளவுள்ள 

சமற்பரப்பு அழமப்புத் ததாட்டிக்கு தைளிசயற்றப்பட்டு, இழடநிறுத்தப்படட் 

திடப்தபாருட்கள் ஏசதனும் இருந்தாை் அைற்ழற அகற்ற அனுமதிக்கப்படும். இந்த 

சசகரிக்கப்பட்ட நீர,் தூசிழய அடக்குைதற்கும், தூசி உருைாகக்கூடிய இடங்களுக்கும், 

பசுழம மண்டைத்ழத ைளரப்்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படும். முன்தமாழிபைர ் மழைநீர ்

சசகரிப்பின் ஒரு பகுதியாக மழைநீழர சசகரித்து பயன்படுத்துைர.் 
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• உள் சரிவுகளுடன் கூடிய தபஞ்சுகழள ைைங்குதை் மற்றும் ைடிகாை் மற்றும் 

காை்ைாய்களின் அழமப்பு மூைம், மழை நீழர சுற்றியுள்ள ைடிகாை்களுக்குள் அனுமதித்தை், 

இதனாை் அரிப்பு மற்றும் நீர ்சதங்குைழதக் குழறத்தை் 

• புயலின் சபாது சசகரிக்கப்படும் நீழர தூசிழய அடக்குைதற்கும், சுரங்கங்களுக்குள் 

பசுழமப் அரண் உருைாக்குைதற்கும் மீண்டும் பயன்படுத்தபடுகிறது 

• எண்தணய்கள் மற்றும் கிரீஸ்கழள அகற்ற இழடமறிக்கும் தபாறிகள்/எண்தணய் 

பிரிப்பான்கழள நிறுவுதை். டிப்பர ் ைாஷ்-டவுன் ைசதி மற்றும் இயந்திர பராமரிப்பு 

முற்றத்திை் இருந்து தண்ணீர,் அதன் மறுபயன்பாட்டிற்கு முன் இழடமறிக்கும் 

தபாறிகள்/எண்தணய் பிரிப்பான்கள் ைழியாக தசை்லும்; 

• பருைமழை காைங்களிை் இழடநிறுத்தப்பட்ட திடப்தபாருட்களின் தீரவ்ுகழளப் 

பயன்படுத்துதை்; 

• சுரங்க குழி நீர ் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களிை் நிைத்தடி நீரின் தரம் பற்றிய 

அை்ைப்சபாது பகுப்பாய்வு. 

• ழமன் குத்தழகயிை் ைைங்கப்பட்ட தள அலுைைகம் மற்றும் சிறுநீர ்

கழிப்பழறகள்/கழிைழறகளிை் இருந்து வீட்டு கழிவுநீர ் தசப்டிக் சடங்கிை் 

தைளிசயற்றப்படுகிறது, அழதத் ததாடரந்்து ஊறழைக்கும் குழிகள். 

• சுரங்கத்திை் இருந்து தைளிசயறும் கழிவு நீர,் தூசிழய அடக்குைதற்கும், மரங்கழள 

ைளரப்்பதற்கும் பயன்படுத்துைதற்கு முன், ததாட்டிகளிை் சுத்திகரிக்கப்படும். 

• மழைக்காைத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி சமற்தகாள்ளப்படும். 

• திறந்த கிணறு, ஆை்துழள கிணறுகள் மற்றும் சமற்பரப்பு நீர ் ஆகியைற்றிை் உள்ள நீரின் 

தரத்ழத ததாடரந்்து கண்காணித்தை் மற்றும் பகுப்பாய்வு தசய்தை் 

 

4.3 காற்றுசச்ூழல்– 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட ோக்கம் 

• எக்ஸ்கசைஷன் சபாது, எக்ஸ்கசைஷன், துழளயிடுதை், தைடித்தை் மற்றும் தபாருட்களின் 

சபாக்குைரத்து சபான்ற பை்சைறு நிழைகளிை், குறிப்பிட்ட தபாருள் (PM), சை்பர ் ழட 

ஆக்ழசடு சபான்ற ைாயுக்கள், ைாகன தைளிசயற்றத்திலிருந்து ழநட்ரஜன் ஆக்ழசடுகள் 

ஆகியழை முக்கிய காற்று மாசுபாடுகளாகும். 

• தைடிதபாருளின் முழுழமயற்ற தைடிப்பினாை் ஏற்படும் நசச்ு ைாயுக்கள் சிை சநரங்களிை் 

காற்ழற மாசுபடுத்தைாம். 

• சுரங்க நடைடிக்ழககளிை் இருந்து தைளியிடப்படும் தப்பிசயாடிய தூசி, தப்பிசயாடிய 

தூசிக்கு சநரடியாக தைளிப்படும் சுரங்கத் ததாழிைாளரக்ள் மீது விழளழை 

ஏற்படுத்தக்கூடும். 

• அசத சநரத்திை், காற்றிை் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தழக பகுதிக்கு 

அருகிை் உள்ள கிராமங்களிை் குடிசயறைாம். 
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தணிக்கும் நடவடிக்ணககள் – 

துனளயிடுேல் - மூைத்திலுள்ள தூசிழயக் கட்டுப்படுத்த, ஈரமான துழளயிடை் பயிற்சி 

தசய்யப்படும். தண்ணீர ்பற்றாக்குழற உள்ள இடங்களிை், ட்ரிை்-சொை் காைரின் ைாயிை் டஸ்ட் 

ெூட் உடன் உைர ்துழளயிடுைதற்கு தபாருத்தமான ைடிைழமக்கப்பட்ட டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்

ைைங்கப்படும். 

ஈரமாை துனளயிடுேலிை் நை்னமகள்: - 

• இந்த அழமப்பிை் தூசி அதன் உருைாக்கத்திற்கு அருகிை் அடக்கப்படுகிறது. தூசி 

அடக்குமுழற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூைை் ததாழிை் ைசதி மற்றும் 

ஆசராக்கியத்தின் புள்ளியிை் இருந்து சமம்படுத்தப்படும். 

• தூசி இை்ைாத ைளிமண்டைத்தாை், இயந்திரம், கம்ப்ரசர ் சபான்றைற்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

• டிரிை் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

• துழளயிடுதலின் ஊடுருைை் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

• தூசி இை்ைாத ைளிமண்டைத்தின் பாரழ்ைத் திறன் சமம்படுத்தப்படும், இதன் விழளைாக 

பாதுகாப்பான சைழை நிழைழமகள் ஏற்படும். 

ஹவடிே்ேல் - 

• உள்ளூர ் நிழைழமகளுக்கு ஏற்றைாறு தைடிக்கும் சநரத்ழதயும், தைடிக்கும் முகத்திை் 

தண்ணீர ்ததளிக்கும் சநரத்ழதயும் அழமக்கவும் 

• தைடிப்பழதத் தவிரக்்கவும், அதாைது தைப்பநிழை தழைகீை் ஏற்படக்கூடிய மற்றும் பைத்த 

காற்று குடியிருப்பு பகுதிகழள சநாக்கி வீசும் சபாது 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தைடிப்பு என்பது தகுந்த தைடிக்கும் மின்சனற்றம் மற்றும் குறுகிய 

தாமத தடட்டசனட்டரக்ழள ஏற்றுக்தகாள்ைது, காைர ் மண்டைத்திை் சபாதுமான அளவு 

துழளகழள இடுதை் மற்றும் நாளின் ஒரு குறிப்பிட்ட சநரத்திற்கு தைடிப்பழத 

கட்டுப்படுத்துதை், அதாைது மதிய உணவு சநரத்திை், தைடி ழைத்தை் 

• தபாருள் ஏற்றுைதற்கு முன், தைடித்த தபாருட்களின் மீது தண்ணீர ்ததளிக்கப்படும் 

• ததாழிைாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் ைைங்கப்படும் மற்றும் அைரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

சுரங்க சானல மை்றும் தபாக்குவரே்து - 

• சபாக்குைரத்தின் சபாது தூசி உருைாகாமை் இருக்க, ஒரு நாழளக்கு இரண்டு முழற இழுத்துச ்

தசை்லும் சாழைகளிை் தண்ணீர ்ததளிக்கப்படும் 

• தபாருள் சபாக்குைரத்து பகை் சநரத்திை் சமற்தகாள்ளப்படும் மற்றும் தபாருள் தாரப்ாய் 

தகாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும் 

• தூசி உருைாகுைழதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் சைகம் 20 கிமீ/மணிக்கு குழறைாகசை 

இருக்கும். 

• இழுத்துச ் தசை்லும் சாழைகள் மற்றும் ஏற்றும் இடங்களிை் தண்ணீர ் ததளித்தை் ஒரு 

நாழளக்கு இரண்டு முழற சமற்தகாள்ளப்படும் 
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• ைாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுப் சபாக்குைரத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் ைாகனம் 

ஆகும்; எனசை, இயந்திரங்களின் ைாராந்திர பராமரிப்பு எரிப்பு தசயை்முழறழய 

சமம்படுத்துகிறது மற்றும் மாசுபாட்ழடக் குழறக்கிறது. 

• உசைாகம் இை்ைாத இழுத்துச ் தசை்லும் சாழைகள் பயன்பாட்டுக்கு ைருைதற்கு முன் 

ைாரந்சதாறும் சுருக்கப்படும். 

• கசிழைத் தடுக்க டிப்பரக்ழள அதிகமாக ஏற்றுைது தவிரக்்கப்படும். 

• அழனத்து சபாக்குைரத்து ைாகனங்களும் தசை்லுபடியாகும் PUC சான்றிதழை ழைத்திருப்பது 

உறுதி தசய்யப்படும். 

• தளரை்ான தபாருட்கள் குவிந்து கிடப்பழத அகற்ற, இழுத்துச ் தசை்லும் சாழைகள் மற்றும் 

சரவ்ீஸ் சாழைகளின் தரப்படுத்தை். 

பசுனம அரண் - 

• டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இயக்கத்தாை் தூசி உருைாகுைழதத் தடுக்க பிரதான சுரங்கப் 

பாழதகள் முழுைதும் மரங்கழள நடுதை் மற்றும் சுரங்கச ் சாழைகழள ைைக்கமான 

தரப்படுத்துதை் ஆகியழை நழடமுழறப்படுத்தப்படும். 

• திட்டப் பகுதிகழளச ்சுற்றி சபாதுமான அகைத்திை் பசுழம அரண் உருைாக்கப்படும். 

ஹோழில்சார் சுகாோரம் - 

• ததாழிைாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் ைைங்கப்படும் மற்றும் அைரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அழனத்து சுரங்கத ்ததாழிைாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ்ஓட்டுநரக்ள் மத்தியிை் தூசி முகமூடிகள் 

அணிைதன் முக்கியத்துைம் குறித்த விழிப்புணரழ்ை உறுதி தசய்ைதற்காக ைருடாந்திர 

மருத்துை பரிசசாதழனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு தசய்யப்படும். 

• முன்தமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடைடிக்ழககளின் தசயை்திறழன மதிப்பிடுைதற்காக 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுழற நடத்தப்படும். 

 

4.4 ஒலிசச்ூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட ோக்கம் 

 ஒலி மாசுபாடு சுரங்கத ் ததாழிைாளரக்ளுக்கு தபரும் சுகாதார ஆபத்ழத ஏற்படுத்துகிறது. 

தற்சபாதுள்ள திறந்ததைளி சுரங்கத் திட்டத்திை் துழளயிடுதை், தைடித்தை், ஏற்றுதை் மற்றும் 

ைாகனங்களின் இயக்கத்தின் சபாது சத்தத்தின் ஆதாரங்கள் பின்ைருமாறு கைனிக்கப்படுகின்றன. 

தணிக்கும் நடவடிக்ணககள் – 

• துழளயிடும் சபாது கூரழ்மயான துழளயிடுதை் பிட்கழளப் பயன்படுத்துைது சத்தத்ழதக் 

குழறக்க உதவும்; 

• இரண்டாம் நிழை தைடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாழறகழள உழடப்பதற்கு 

ழெட்ராலிக் ராக் பிசரக்கர ்பயன்படுத்தப்படும்; 

• முழறயான இழடதைளி, சுழம, ஸ்தடம்மிங் மற்றும் உகந்த தைடிமருந்து/டிசை 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தைடிப்புடன் பராமரிக்கப்படும்; 
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• பிளாஸ்டிங் சாதகமான ைளிமண்டை நிழை மற்றும் குழறைான மனித தசயை்பாடு 

சநரங்களின் சபாது மின்சாரம் அை்ைாத துைக்க அழமப்ழபப் பயன்படுத்தி 

சமற்தகாள்ளப்படும்; 

• இழரசச்ை் உற்பத்திழயக் குழறக்க ஒை்தைாரு ைாரமும் இயந்திரங்களின் முழறயான 

பராமரிப்பு, எண்தணய் மற்றும் கிரீசிங் தசய்யப்படும்; 

• அதிக அளவிைான சத்தத்ழத உருைாக்கும் இயந்திரங்களிை் (HEMM) பணிபுரியும் 

ததாழிைாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அழறகழள ைைங்குதை்; 

• அழனத்து இயந்திரங்களிலும் ழசைன்சரக்ள் / மஃப்ைரக்ள் நிறுைப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிழயச ்சுற்றிலும், இழுத்துச ்தசை்லும் சாழைகளிலும் பசுழம அரண் /சதாட்டம் 

உருைாக்கப்படும். சதாட்டம் சத்தம் பரவுைழத குழறக்கிறது; 

• தெசஇ்எம்எம் ஆபசரட்டரக்ள் மற்றும் தெசஎ்ம்எம் அருகிை் பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு காது 

மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் சபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (பிபிஇ) 

ைைங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு இருந்தாலும் அைற்றின் பயன்பாடு 

உறுதி தசய்யப்படும். 

• பாதகமான இழரசச்ை் நிழை விழளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரழ்ை ஏற்படுத்த, ைைக்கமான 

மருத்துை பரிசசாதழன மற்றும் பணியாளரக்ளுக்கு முழறயான பயிற்சி. 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட ோக்கம் 

 10 கிமீ சுற்றளவிை் ைன நிைம், சதசிய பூங்காக்கள், சுற்றுசச்ூைை் உணரத்ிறன் பகுதிகள், 

ைனவிைங்கு சரணாையங்கள் எதுவும் இை்ழை. 

 புைம்தபயரந்்த தாை்ைாரங்கள், புைம்தபயரந்்த பறழை-விைங்குகள், அரிதான உள்ளூர ்

மற்றும் அழிந்துைரும் உயிரினங்கள் எதுவும் இை்ழை. இப்பகுதியிை் ைன விைங்குகள் இை்ழை. திட்ட 

தளத்திை் இனப்தபருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் இடம் எதுவும் கண்டறியப்படவிை்ழை. சதசிய பூங்கா 

மற்றும் ைனவிைங்கு சரணாையம் 10 கிமீ சுற்றளவிை் காணப்படவிை்ழை. சுரங்கத்ழதச ்சுற்றியுள்ள 

குப்ழபகள் / கட்டுகள் தைறான விைங்குகள் நுழைைதற்கு நை்ை தழடயாக தசயை்படுகின்றன. 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்ழதய கட்டத்திை், சுரங்கப் பள்ளங்களிை் விைங்குகள் விழுைழதத் தடுக்க, 

தைட்டிதயடுக்கப்பட்ட தைற்றிடத்ழதச ்சுற்றிலும் கம்பி சைலி அழமக்க முன்தமாழியப்பட்டது.  

ேணிப்பு நடவடிக்னககள் 

 சுரங்க நடைடிக்ழககளிை் இருந்து உருைாகும் தூசி படிைதாை் அப்பகுதியின் இயற்ழகயான 

தாைரங்கள்/விைங்கு நிழைகளிை் ஏற்படும் பாதகமான விழளவுகழள குழறக்க, தூசி உற்பத்திழய 

தடுக்க அழனத்து தூசி ைாய்ப்புள்ள பகுதிகளிலும் தண்ணீர ் ததளித்தை் மற்றும் நீர ் ததளித்தை் 

அழமப்புகள் உறுதி தசய்யப்படும். முழறயான மற்றும் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட சதாட்டத் திட்டம் 

சமற்தகாள்ளப்படும் 
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பசுனம அரண் அனமே்ேல் 

வருடம் 

நடவு ஹசய்ய 

முை்ஹமாழியப்பட்ட 

மரங்களிை் 

எண்ணிக்னக 

வளரச்ச்ி % 

நடவு 

ஹசய்யப்பட 

இடம்  

மரம் 

வனககள் 

I 1500 80% 

பாதுகாப்பு 

மண்டைம் 

சுரங்க சாழை & 

கிராம 

சாழைகள் 

சைம்பு,  

புங்ழக  

மரம்,  

புளிய மரம் 

 

4.6 சமூகப்பபாருளாதார சூழல்.  

 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட ோக்கம் 

 இத்திட்டத்தின் மூைம் சைழைைாய்ப்பு உருைாக்கம் மூைம் சுமார ் 42 நபரக்ளுக்கு சநரடி 

சைழைைாய்ப்பு கிழடக்கும்  

தணிக்கும் நடவடிக்ணககள் - 

• ஆழை இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நை்ை பராமரிப்பு நழடமுழறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான இழரசச்ை் பிரசச்ழனகழளத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ைாரியத்தின் (CPCB) ைழிகாட்டுதை்களின்படி திட்டப் பகுதியிலும் 

அழதச ்சுற்றிலும் பசுழமப் பட்ழட உருைாக்கப்படும். 

• ழமய மண்டைத்திற்குள் சுற்றுசச்ூைலின் பாதிப்ழபக் குழறக்க தபாருத்தமான காற்று 

மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழக எடுக்கப்படும். 

• ததாழிைாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கச ்சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி ழகயுழறகள், 

தெை்தமட்கள், பாதுகாப்பு காைணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் 

மற்றும் காதுகழளப் பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் சபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் ைைங்கப்படும். 

• இந்த திட்டத்திை் இருந்து சநரடியாகவும் மழறமுகமாகவும் ராயை்டி, ைரி, DMF, NMET 

சபான்றைற்றின் மூைம் நிதி ைருைாய் மூைம் மாநிை மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்குப் 

பயனளிக்கவும். 

5.0 மாற்றுப்பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கீசை உள்ள புவியியை் ஆய்வு மற்றும் ஆய்வுகளின் அடிப்பழடயிை் தளம் சதரந்்ததடுக்கப்பட்டது: 

• குறிப்பிட்ட இடத்திை் தாதுக்கள் ஏற்படுதை். 

• தபாருட்கள் மற்றும் மனித ைளத்திற்கான சபாக்குைரத்து ைசதி. 

• சுற்றுசச்ூைை் மற்றும் தணிப்பு சாத்தியக்கூறுகளின் மீதான ஒட்டுதமாத்த தாக்கம் 

• சமூகப்தபாருளாதார பின்னணி. 

கனிம ழைப்பு இயற்ழகயிை் குறிப்பிட்ட தளம்; எனசை இந்த திட்டத்திற்கு மாற்று இடம் சதடும் 

சகள்வி எைவிை்ழை. 
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6.0 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் - 

 வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் வமற்மகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்கக அல்லது மனித நடவடிக்கககளால் தூண்டப்பட்ட அகனத்து மாறுபாடுககளயும் 

தரவு மகாண்டு வர முடியாது. எனவவ சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்ககள கணக்கில் 

எடுத்துக்மகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

குறிக்வகாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் மசயல்திறகன சரிபாரக்்க அல்லது மதிப்பீடு மசய்ய 

 பயன்படுகிறது 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்கத நிறுவுதல் 

6.1 சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு ஹசல் 

 

 

 

 

திருமதி நாம உமா சதவி 

நிறுவைே்திை் ேனலனம 

சுரங்க தமலாண்னம நினல 

சுரங்க சமைாளர ்

ஃசபாரச்மன் சமட ் தள சமற்பாரழ்ையாளர ்

 

NABL / MoEF ஆை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பானை்ட் ஆசைாசகர ்/ 

தைளிப்புற ஆய்ைகம் 

ஏரியா நினல 

சுற்றுசச்ூைை் அதிகாரி 

உதவியாளர ் சதாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்ததளிப்பான் 

ஆபசரடட்ர ்
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6.2 சுை்றுசச்ூழல் சுே்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவனண 

அட்டவனண எண் 6.1   சுை்றுசச்ூழல் சுே்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவனண 

S. No. 
சுற்றுசச்ூைை் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு அளவுருக்கள் 

காைம் அதிரத்ைண் 

1 காற்றுத்தரம் 

2 இடங்கள்  

(1 ழமயம் & 

1இழடயகம்) 

24 மணி 
சநரம் 

 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ைானிழை 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு 

& ஐஎம்டி 

இரண்டாம் 

நிழை தரவு  

மணிசநரம் 

/ தினசரி 

ததாடரச்ச்ியான 

ஆன்ழைன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் சைகம், 

காற்றின் திழச, 

தைப்பநிழை, 

3 
நீர ்தரக் 

கண்காணிப்பு 

2இடங்கள் 
(1SW & 1 GW) 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுழறகளின் 

கீை் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அழமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளிை் 1 

கிமீ சுற்றளவிை் 

இழடயக 

மண்டைத்திை் 

திறந்த 

கிணறுகளிை் 

நீர ்மட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
ஆைம் 

5 ஒலி 

2 இடங்கள்  

(1 ழமயம் &  

1 இழடயகம்) 

மணிசநரம் 

/ தினசரி 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகை் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகிை் உள்ள 

குடியிருப்பிை் 
– 

தைடிக்கும் 

தசயை்பாட்டின் 

சபாது 

உசச் துகள் சைகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள்  

(1 ழமயம் & 

1 இழடயகம்) 

– 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

இயற்பியை் மற்றும் 

சைதியியை் 

பண்புகள் 

8 பசுழம அரண் 
திட்ட 

பகுதிக்குள் 
தினசரி மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
பராமரிப்பு 

 

 

7.0 கூடுதல் கண்காணிப்பு - 

7.1 இடர் அளவிடல்  

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

தைளியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர ்மதிப்பீட்டு ைழிகாட்டுதழை அடிப்பழடயாகக் தகாண்டது, 2002 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர ்31, 2002 சததியிட்ட சுற்றறிக்ழக எண் 13 உடனடி கைனம் சதழைப்படுபைரக்ளுக்கு 

முன்னுரிழம அளிப்பதற்காக, சைழைசச்ூைை் மற்றும் அழனத்து தசயை்பாடுகளிலும் இருக்கும் 

மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்கழள அழடயாளம் காணவும் மற்றும் அந்த ஆபத்துகளின் ஆபத்து 

நிழைகழள மதிப்பீடு தசய்யவும். சமலும், இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமான ைழிமுழறகள் 

அழடயாளம் காணப்பட்டு, அைற்றின் கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழககள், காை அட்டைழணயிை் 

அழமக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட தபாறுப்புகளுடன் பதிவு தசய்யப்படுகின்றன. 
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தன்பாத்தின் டிஜிஎம்எஸ் ைைங்கிய தமட்டை்ஃதபரஸ் சுரங்கத்ழத நிரை்கிப்பதற்கான தகுதி 

சான்றிதை் ழைத்திருக்கும் தகுதிைாய்ந்த சுரங்க சமைாளரின் ைழிகாட்டுதலின் கீை் முழு சுரங்க 

தசயை்பாடும் சமற்தகாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகழளத் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகைாமை் தடுக்க சதழையான நடைடிக்ழககழள எடுப்பது பற்றியது 

 

7.2 தபரிடர் தமலாண்னம திட்டம் 

 சபரிடர ்சமைாண்ழம திட்டம் முன்னுரிழம ைரிழசயிை் ைாை்க்ழக பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூைை் 

பாதுகாப்பு, நிறுைனத்தின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திழய மீட்பது மற்றும் மீட்பு நடைடிக்ழககழள உறுதி 

தசய்ைழத சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

அது சாரந்்த முகாழமத்துை திட்டத்தின் சநாக்கமானது சுரங்கத்தின் இழணந்த ைளங்கள் மற்றும் 

தைளிப்புறச ்சசழைகழளப் பயன்படுத்தி பின்ைருைனைற்ழற அழடய சைண்டும் 

 

• பாதிக்கப்பட்டைரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துை சிகிசழ்ச  

• மற்றைரக்ழளப் பாதுகாக்கவும்; 

•  உழடழம மற்றும் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்படும் சசதத்ழத குழறத்தை்; 

•  ஆரம்பத்திை் நிகை்ழைக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியிை் கட்டுப்பாட்டிற்குள் தகாண்டு ைருைது; 

•  பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுைாை்ழைப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் 

•  அைசரநிழைக்கான காரணம் மற்றும் சூை்நிழைகள் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசாரழணக்கு 

தபாருத்தமான பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கழள பாதுகாக்கவும் 

 

7.3 ஒட்டுஹமாே்ே ோக்க வினளவு 

     பல வண்ண கிரானைட் கல்லிை் ஒட்டுஹமாே்ே உை்பே்தி 

இடம்  சுரங்க 

இருப்பு 

ROM மீ3 

சுரங்க இருப்பு 

கிராழனட்  
ஐந்தாண்டு  

உற்பத்தி  

தின  

உற்பத்தி   

ROM 

தின  

கிராழனட்  
உற்பத்தி 

மீ3 

தின 

சரகுந்து  

சுழம  

P1 2,16,005 1,29,603 58,420 39 23 7 நழடகள் 

E1 2,43,000  1,45,800  60,075  40  24  7 நழடகள் 

ஹமாே்ேம் 4,59,005 2,75,403 1,18,495 79 47 14 நனடகள் 

 

 

சுரங்கங்களிை் முை்கூட்டிய சே்ேதிை் இயல்பை்ை மதிப்பு 500 மீ சுை்ைளவு 

அனமவிடம் 

பிை்ைணி 
மதிப்பு  

(பகல்) dB(A) 

இயல்பை்ை 

மதிப்பு dB(A) 

ஹமாே்ேமாக 

கணிக்கப்பட்டது 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதியில் 

ேரநினலகள் 

dB(A) 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– P1 46.5 42.6 48.0 
55 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– E1 45.6 43.2 47.6 

 

சமூகப்ஹபாருளாோரம் 

வ.எண் தவனலவாய்ப்பு ஹமாே்ே முேலீடு CER @ 2% 

P1 42 Rs.3,65,99,000/- Rs. 7,32,000/- 

E1 40 Rs.2,31,05,000/- Rs.4,62,100/- 

ஹமாே்ேம் 82 Rs. 5,97,04,000/- Rs.11,94,100/- 
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8.0 திட்ட நன்ணமகள் – 

  திருமதி.நாம உமாசதவியின் பை ைண்ண கிராழனட் சுரங்கம் 1,29,603m3 கிராழனட் @ 60% 

தைட்டி எடுக்கப்படும் (ஒட்டுதமாத்த சுரங்கத்தின் குத்தழக காைத்திற்கு ROM 2,16,005m3-) 20 

ஆண்டுகாை சுரங்க குத்தழககாைத்திை் உற்பத்தி தசய்யும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

இது அருகாழமயிை் உள்ள பகுதிகளிை் சமூக-தபாருளாதார நடைடிக்ழககழள 

சமம்படுத்துைசதாடு பின்ைரும் நன்ழமகழளயும் ஏற்படுத்தும் 

•  சைழை ைாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-தபாருளாதார நைனிை் முன்சனற்றம் 

• உள்கட்டழமப்பிை் முன்சனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டழமப்பிை் முன்சனற்றம் 

• கிராழனட்டின் சதழை விநிசயாக இழடதைளிழய பூரத்்தி தசய்து தைளிநாட்டு 

ஏற்றுமதிழய அதிகரிக்க சைண்டும் 

9.0 சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுரங்க நிரை்ாகத்தாை் உருைாக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூைை் கண்காணிப்புப் பிரிவு சுற்றுசச்ூைை் 

சமைாண்ழமத் திட்டத்ழத திறம்பட தசயை்படுத்துைழதயும், சுரங்க சமைாண்ழம நிழை மூைம் 

சுற்றுசச்ூைை் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குைழத உறுதி தசய்ைழதயும் உறுதி தசய்யும். 

தமை்கூறிய குழு இேை்கு ஹபாறுப்பாகும்: 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருைாக்கப்படும் திடக்கழிவு ஆகியைற்ழற 

கண்காணித்தை் 

• தைளிப்புற ஆய்ைகம் மூைம் சசகரிக்கப்பட்ட நீர ்மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, ஒழுங்குமுழற, காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகழள நிறுவுதை், கழிவு நீர ்

சுத்திகரிப்பு நிழையம் சபான்றைற்ழற உள்ளடக்கிய மாசு கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடைடிக்ழககள்/ சாதனங்கழள தசயை்படுத்துதை் மற்றும் கண்காணித்தை். 

• திட்டத்தினுள் சுற்றுசச்ூைலுடன் ததாடரப்ுழடய தசயை்பாடுகள் மற்றும் தைளி 

நிறுைனங்களுடன் ஒருங்கிழணத்தை் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களிை் உள்ள ததாழிைாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்ததாழகயின் சுகாதார 

புள்ளிவிைரங்கழள சசகரித்தை் 

• பசுழம அரண் ைளரச்ச்ி 

• சுற்றுசச்ூைை் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் தசயை்பாட்டின் முன்சனற்றத்ழத கண்காணித்தை் 

• சட்ட விதிகள், மாநிை மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ைாரியம், சுற்றுசச்ூைை் மற்றும் ைன அழமசச்கம் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூைை் அனுமதியின் நிபந்தழனகள் மற்றும் நிறுவுைதற்கான ஒப்புதை்கள் 

மற்றும் தசயை்பட ஒப்புதை் ஆகியைற்றின் விதிமுழறகளுக்கு இணங்குதை். 
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10.0 முடிவுணர - 

 பை்சைறு சுற்றுசச்ூைை் கூறுகளின் மீது சநரம்ழற மற்றும் எதிரம்ழறயான விழளவுகளின் 

அடிப்பழடயிை், தாக்கங்களின் ஒட்டுதமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து, சுரங்க நடைடிக்ழககள் 

சுற்றியுள்ள சூைலிை் எந்த எதிரம்ழறயான விழளழையும் ஏற்படுத்தாது என்று முடிவு தசய்யைாம். 

 சுரங்க நடைடிக்ழககளாை் ஏற்படும் பாதிப்புகழளத் தணிக்க, நன்கு திட்டமிடப்பட்ட 

சுற்றுசச்ூைை் கண்காணிப்புத் திட்டம் மற்றும் விரிைான பிந்ழதய திட்ட கண்காணிப்பு அழமப்பு 

ஆகியழை ைைக்கமான கண்காணிப்பு மற்றும் தளத்திை் உடனடியாக சரிதசய்ைதற்காக 

ைைங்கப்படுகின்றன. குழும சுரங்க நடைடிக்ழககள் காரணமாக, திட்டப் பகுதியிலும் அழதச ்

சுற்றியுள்ள சமூகப் தபாருளாதார நிழைழமகள் கணிசமாக சமம்படுத்தப்படும். எனசை, முன் 

சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி விழரவிை் ைைங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது 


