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திட்ட சுருக்கம் 
 

திட்ட உரிமமயாளர ்

வ.எண் பெயர் ெரெ்ெளவு 

1 
திருவாளர ்சாய் ஹிருதம் இன்ஃப்ரா (பி) 

லிமிடெெ் 
1.68.0 டெக்ெர ்

 

மமலூர ்சாதாரண கல் குவாரி 

 

”B1” வமக – சிறு கனிமம் – குழுமம்- வனெ்ெகுதி இல்மல 

குழும ெரெ்ெளவு = 20.90.5. பெக்டர் 

 

மமலூர் கிராமம், குளத்தூர் வட்டம், புதுக்மகாட்மட மாவட்டம் 

 

 

குறிெ்பு விதிமுமை கடித எண் 

 
 Letter No. SEIAA-TN/F.No.8294/SEAC/ToR-960/2021, dated 30.04.2021 – P1 

 

 

திட்ட உரிமமயாளர்  

 

திருவாளர் சாய் ஹிருதம் இன்ஃெ்ரா (பி) லிமிபடட் 

208/6, முத்துமடயான்ெட்டி 

மமலூர் கிராமம், 

சத்தியமங்கலம் , குளத்தூர் வட்டம்,  

புதுக்மகாட்மட – 622 501 

 

 

 

ஆமலாசகர் 

 
என்விமரா ரிமசாரச்ஸ் 

NABET சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1922/SA0133 

பரஜி. கூட்டு. 1904 ரூெ்நகர் CHS, SV சாமல, கண்டிவலி மமை்கு, 

மும்மெ 400067, மகாராஷ்டிரா 

பதாமலமெசி:  9867898844 
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1. அறிமுகம் -  

 திருவாளர ் சாய் ஹிருதம் இன்ஃப்ரா (பி) லிமிடெெ ் என்னும் நிறுவனம் புதுக்ககாெ்டெ 

மாவட்டத்தின், குளத்தூர ் தாலுகாவில் உள்ள கமலூர ் கிராமத்தில் 1.68.0 ஹெக்டடர ் பரப்பளவில் 

சாதாரண கல் சுரங்க குத்தககக்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.்  

  . 

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

பகுதியில் அகமகிறது, நகடமுகறயில் இருக்கும் மற்றும் உத்டதசிக்கப்பட்ட ஹமாத்த 

சுரங்கங்களின் ஒட்டுஹமாத்த பரப்பளவு 20.90.5 ஹெக்டடர.் 

 எனடவ, விரிவான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்கக 1.68.0  ஹெக்டடர ்

பரப்பளவில் உள்ள 1 சுரங்கங்ககள உள்ளடக்கியது.  

 

இந்த EIA அறிக்டக ToR டபறப்பெெ் கடிதம் எண் உென் இணக்கமாக தயாரிக்கப்படுகிறது 

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 
 

• Letter No. SEIAA-TN/F.No.8294/SEAC/ToR-960/2021, dated 30.04.2021 -P1 

 அடிப்படெ கண்காணிப்பு ஆய்வு மாரச் ் – கம 2021 காலகெ்ெத்தில் கமற்டகாள்ளப்பெ்ெது 

மற்றும் இந்த திெ்ெங்களினால் ஏற்படும் ஒெ்டுடமாத்த பாதிப்புகடள கருத்தில் டகாண்டு இந்த EIA 

மற்றும் EMP அறிக்டக தயாரிக்கப்பெ்டுள்ளது, ஒெ்டுடமாத்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீெ்டு ஆய்வு 

கமற்டகாள்ளப்படுகிறது, அடதத் டதாெரந்்து ஒரு தயாரிப்பு அந்த தாக்க விடளவுகடள குடறக்க 

தனித்தனியாக விரிவான சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்டம திெெ்ம் (EMP) 

 

SEIAA, - தமிழ்நாடு சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதை்கான பொது விசாரமணமய 

மமை்பகாள்வதை்காக வழங்கெ்ெடட் ToR இன் அடிெ்ெமடயில் தயாரிக்கெ்ெடட் EIA அறிக்மக 

வமரவு 

1.1 திட்டதத்ின் விவரங்கள்  

குத்தறக -  1 

நிறுவனதத்ின் பெயர ்
திருவாளர ்சாய் ஹிருதம் இன்ஃப்ரா (பி)  லிமிடெெ ்சாதாரண கல் 

சுரங்க திெ்ெம் 

புல எண் 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 80/17 & 80/19 

ெரெ்ெளவு 1.68.0 Ha,  

வமக பெெ்ா நிலம் 

முகவரி கமலூர ்கிராமம், குளத்தூர ்வெ்ெம், புதுக்ககாெ்டெ மாவெ்ெம் 
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1.2 500 மீ சுை்ைளவில் உள்ள குழும சுரங்கங்களின் விவரங்கள் 

 

வ.எண் 
குத்தமகதாரரின் பெயர ் புல எண் ெரெ்ெளவு நிமல 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கங்கள் 

P1 

திருவாளர.் சாய் ஹிருதம் 

இன்ஃப்ரா (பி) 

லிமிடெெ், 

எண்.208/6, 

முத்துடெயான்பெட்ி, 

கமலூர ்கிராமம், 

சத்தியமங்கலம் 

அஞ்சல், 

குளத்தூர ்தாலுக்கா, 

புதுக்ககாெ்டெ 

மாவெ்ெம், 

தமிழ்நாடு மாநிலம் - 622 

501 

80/3, 80/4,  
80/5, 80/6,  

80/17 &  
80/19 

1.68.0 ha 

ToR obtained vide Lr. No. 
SEIAA-

TN/F.No.8294/SEAC/ToR-
960/2021 

Dated:30.04.2021 

P2 

திருவாளர.் சாய் ஹிருதம் 

இன்ஃப்ரா (பி) 

லிமிடெெ், 

எண்.208/6, 

முத்துடெயான்பெட்ி, 

கமலூர ்கிராமம், 

சத்தியமங்கலம் 

அஞ்சல், 

குளத்தூர ்தாலுக்கா, 

புதுக்ககாெ்டெ 

மாவெ்ெம், 

தமிழ்நாடு மாநிலம் - 622 

501 

207/10B2 0.51.5 ha 

Online Proposal for Tor 
Submitted 

SIA/TN/MIN/60550/2021 
Dated:05.02.2021 
File No. 8293 

P3 

திருவாளர.் சாய் ஹிருதம் 

இன்ஃப்ரா (பி) 

லிமிடெெ், 

எண்.208/6, 

முத்துடெயான்பெட்ி, 

கமலூர ்கிராமம், 

சத்தியமங்கலம் 

அஞ்சல், 

குளத்தூர ்தாலுக்கா, 

புதுக்ககாெ்டெ 

மாவெ்ெம், 

தமிழ்நாடு மாநிலம் - 622 

501 

207/12, 
207/14A1 

and 207/16 
3.38.5 ha 

ToR obtained vide Lr. No. 
SEIAA-

TN/F.No.8440/SEAC/ToR-
1000/2021 

Dated:28.07.2021 

P4 திரு.R. முத்துசாமி 

80/20, 
80/21 & 

80/22 
0.82.0 ha Considered for Cumulative EIA 

P5 

திருவாளர.் சாய் ஹிருதம் 

இன்ஃப்ரா (பி) 

லிமிடெெ், 

எண்.208/6, 

முத்துடெயான்பெட்ி, 

கமலூர ்கிராமம், 

சத்தியமங்கலம் 

அஞ்சல், 

206/7, 
206/27, 
206/28, 
206/29,  
206/30,  
206/31,  
206/32,  

206/33 &  
206/24 

2.52.0 ha Considered for Cumulative EIA 
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குளத்தூர ்தாலுக்கா, 

புதுக்ககாெ்டெ 

மாவெ்ெம், 

தமிழ்நாடு மாநிலம் - 622 

501 

பமாத்தம் 8.92.0 ha 

நடெ்பில் உள்ள சுரங்கம் 

 

வ.எண் 
குத்தமகதாரரின் 

பெயர ்
புல எண் ெரெ்ெளவு நிமல 

E1 திரு.R.ராமசாமி 216/5 & etc., 0.93.5 ha 23.09.2016 to 22.09.2021 

E2 திரு.S.M.டசயத் 207/8 0.50.0 ha 20.01.2017 to 19.01.2022 

E3 திரு.M.கவலு 207/14B, 20/15A 0.65.5 ha 28.06.2017 to 27.06.2022 

E4 திரு.R.நகெசன் 216/1 1.47.5 ha 12.09.2017 to 11.09.2022 

E5 
திருவாளர.் சாய் 

ஹிருதம் இன்ஃப்ரா 

(பி) லிமிடெெ், 

201/21B, 22B2, 23 1.30.5 ha 31.07.2019 to 30.07.2024 

E6 திரு.டெயராெ் 40/5B,6B,7A, etc., 0.81.0 ha 29.06.2018 to 28.06.2023 

E7 திரு.V.ரவிசச்ந்திரன் 207/18,29 1.27.5 ha 28.07.2017 to 27.07.2022 

E8 திரு.M.ராெமுகம்மது 216/21A1, 22B 0.91.0 ha 21.01.2019 to 21.01.2024 

E9 திரு.M.ராெமுகம்மது 210/21 1.01.5 ha 31.07.2019 to 30.07.2024 

E10 திரு.ரகமஷ் பாபு 210/19, 9B, 1B 1.50.5 ha 06.11.2019 to 05.11.2024 

E11 திரு.R.ொபர ்அலி 211 0.60.0 ha 20.01.2017 to 19.01.2022 

E12 

பகவதி அம்மன் மகளிர ்

டபான்விழா கிராம 

சூய கவடல டவப்பு 

திெ்ெம் சங்கம் 

211 1.00.0 ha 15.11.2017 to 14.11.2022 

பமாத்தம் 11.98.5 ha 

பமாத்த ெரெ்ெளவு 20.90.5 ha 

 

இதில் திருவாளர ்.சாய் ஹிருதம் இன்ஃப்ரா (பி) லிமிடெெ், (P1) சாதாரண கல் சுரங்கத்திற்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளார ்

 

1.2 உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கதத்ின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

விவரங்கள் உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கதத்ிட்டம்- 1 

சுரங்கதத்ின் பெயர ்
திருவாளர.் சாய் ஹிருதம் இன்ஃப்ரா (பி) லிமிடெெ ்

சாதாரண கல் சுரங்க திெெ்ம் 

ெரெ்ெளவு 1.68.0 Ha 

திட்ட வமரெ்ெட தாள் எண் 58 - J/15 

அட்சமரமக 10°26'55.62"N to 10°27'00.28"N 

தீர்க்கமரமக 78°46'22.24"E to 78°46'29.02"E 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட 

சுரங்கதத்ின் திடட் காலம் 
5 ஆண்டுகள் 

அதிகெட்ச உயரம் 110  மீெெ்ர ்கெல் மெ்ெத்திற்கு கமல் 

 

புவியியல் வளங்கள் 

5,83,080 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

58,308 மீ3 கிராவல் 

29,514 மீ3 டவதரட்ு பாரக்மஷன் 
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கனிம இருெ்புக்கள் 

1,77,760  மீ3 சாதாரண கற்கள் 

41,292 மீ3 கிராவல் 

15,680 மீ3 டவதரட்ு பாரக்மஷன் 

பதாழிலாளர ் 19 நபரக்ள் 

திட்ட முதலீடு  Rs. 34,46,000/- 

 

 

1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம்  - 1 

• விண்ணப்பதாரர ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க குத்தடகக்கு 

விண்ணப்பித்தார,் கததி: 05.02.2021 

• துல்லியமான பகுதி டதாெரப்ு கடிதம் மாவெ்ெ ஆெ்சியர,் புதுக்ககாெ்டெ, மூலம் 

வழங்கப்பெ்ெ  Rc.No. 276/2020 (G&M), dated 17.11.2020 

• சுரங்கத் திெெ்ம் தயாரிக்கப்பெ்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் 

துடற, புதுக்ககாெ்டெ மாவெ்ெம், மூலம் அங்கீகரிக்கப்பெ்ெது Rc.No: 276/2020 (G&M), 

dated: 04.01.2021 

• சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கு உரிடமயாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்டலன் 

உத்கதசம் எண் SIA/TN/MIN/60546/2021 

 

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் கீடழ அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

முன்டமாழியப்பெெ் திெெ்ங்கள் தள குறிப்பிெ்ெடவ மற்றும் இந்த திெ்ெத்திற்கு கூடுதல் பகுதி 

கதடவயில்டல. முன்டமாழியப்பெெ் சுரங்ககளில் இருந்து கழிவுநீர ் உருவாக்கம் / டவளிகயற்றம் 

இல்டல. 

 

2.1 உத்ததசிக்கபடட் சுரங்கதத்ின் தபோக்குவரத்து இறைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள கிராமம் 
கமலூர ்– 1.21 கி.மீ வெகிழக்கு 

 

அருகிலுள்ள நகரம் • புதுக்ககாெ்டெ – 7.51 கி.மீ டதன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள சாடல வழி 
• NH- 336: புதுக்ககாெ்டெ – திருசச்ி  வடர 1.49 கிமீ, கிழக்கு 

• SH-71: 3.41 கிமீ, டதன்கிழக்கு 

புடகவண்டி நிடலயம் டவள்ளனூர ்– 3.42 கி.மீ வெகிழக்கு 

அருகிலுள்ள விமான நிடலயம் திருசச்ி  விமான நிடலயம்: 34.70 கிமீ, வெக்கு 
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2.2 நிலெ்ெரெ்பு பொருந்திய ெகுதியின் நிலெ்ெரெ்மெெ் ெயன்ெடுதத்ுதல் 

 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம்  - 1 

 

விளக்கம் 

தை்மொமதய ெகுதி 

(HA) 

சுரங்க காலதத்ின் இறுதியில் உள்ள 

ெகுதி (HA) 

 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 

 

Nil 1.06.8 

உள்கெ்ெடமப்பு Nil 0.01.0 

பாடத Nil 0.02.0 

பசுடம அரண் Nil 0.18.0 

பயன்படுத்தப்பொத 

பகுதி 
1.68.0 0.40.2 

பமாத்தம் 1.68.0 1.68.0 

 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம்  - 2 

 

விளக்கம் 

தை்மொமதய ெகுதி 

(HA) 

சுரங்க காலதத்ின் இறுதியில் உள்ள 

ெகுதி (HA) 

 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 

 

Nil 0.30.6 

உள்கெ்ெடமப்பு Nil 0.01.0 

பாடத Nil 0.02.0 

பசுடம அரண் Nil 0.16.5 

பயன்படுத்தப்பொத 

பகுதி 
0.51.5 0.01.4 

பமாத்தம் 0.51.5 0.51.5 

 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம்  - 3 

 

விளக்கம் 

தை்மொமதய ெகுதி 

(HA) 

சுரங்க காலதத்ின் இறுதியில் உள்ள 

ெகுதி (HA) 

 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 

 

Nil 1.50.2 

உள்கெ்ெடமப்பு Nil 0.01.0 

பாடத Nil 0.02.0 

பசுடம அரண் Nil 1.19.5 

பயன்படுத்தப்பொத 

பகுதி 
3.38.5 0.65.8 

பமாத்தம் 3.38.5 3.38.5 
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2.3 பசயல்ொட்டு விவரங்கள் 

விளக்கம் P1 P2 P3 

புவியியல் வளங்கள் சாதாரண கற்கள்  5,83,080 1,05,400 10,15,500 

புவியியல் வளங்கள் டவதரட்ு  29,154 10,240 - 

புவியியல் வளங்கள் கிராவல் 58,308 15,360 67, 500 

கனிம இருப்புக்கள் சாதாரண கற்கள் 1,77,760 18,500 2,20,540 

கனிம இருப்புக்கள் டவதரட்ு  15,680 5,850 - 

கனிம இருப்புக்கள் கிராவல் 41,292 8,775 30,288 

தின உற்பத்தி சாதாரண கற்கள் 119 12 147 

தின உற்பத்தி டவதரட்ு  17 5 - 

தின உற்பத்தி கிராவல் 46 10 34 

தின லாரி  கலாடுகளின் எண்ணிக்டக சாதாரண 

கற்கள் 

13 2 25 

தின லாரி  கலாடுகளின் எண்ணிக்டக டவதரட்ு 

கிராவல் 

3 1 - 

தின லாரி  கலாடுகளின் எண்ணிக்டக கிராவல் 8 2 6 

உத்கதசிக்கபெ்ெ ஆழம் 46m 25m 32m 
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ெடம் 1: திட்டதளதத்ின் பசயர்க்மகமகாள் புமகெ்ெடம் – P1 
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ெடம் 2: திட்டதளதத்ின் பசயர்க்மகமகாள் புமகெ்ெடம் – P2 
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ெடம் 3: திட்டதளதத்ின் பசயர்க்மகமகாள் புமகெ்ெடம் – P3 
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ெடம் - 4: திட்டத்தளதத்ின் பசயை்மகமகாள் புமகெ்ெடம் (500 மீ சுை்ைளவு) 
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ெடம் - 5: அடிப்பறட சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு  வமரெடம் (10 கிமீ சுை்ைளவு)  
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ெடம் - 6: திட்டத்தளதத்ின் வமரப்படம் – P1 
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ெடம் - 7: திட்டத்தளதத்ின் வமரப்படம் – P2 
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ெடம் - 8: திட்டத்தளதத்ின் வமரப்படம் – P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 சுரங்கம் பசய்யல்ெடும் முமை 

முன்டமாழியப்பெெ் சுரங்க முடற அடனத்து முன்டமாழியப்பெ்ெ திெ்ெங்களுக்கும் 

டபாதுவானது - சுரங்க முடறயானது திறந்தடவளி முடற இயந்திரமயமாக்கப்பெ்ெ சுரங்க முடற 

5.0 மீெ்ெர ்உயர டபஞ்ச ்உயரத்திற்கு குடறயாமல் உருவாக்குவதன் மூலம் முன்டமாழியப்படுகிறது. 

சாதாரண கல் என்பது ஒரு பாத்கதாலித் உருவாக்கம் ஆகும் மற்றும் முதலில் உருவான பாடற  

பாடற நிடற கணிசமான அளவு பாடறகடள பிளவுபடுத்துவது ொக்ொமர ் துடளயிடுதல் 

மற்றும் ஸ்லரி டவடிடபாருெ்கள் டவடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிகரக்கரஸ்் அலகுென் 
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இடணக்கப்பெெ் டெெர்ாலிக் எக்ஸ்ககவெெ்ர ்இரண்ொம் நிடல டவடிப்டபத் தவிரப்்பதற்காக 

கதடவயான துண்டு துண்ொன அளவுகளுக்கு டபரிய கற்பாடறகடள உடெப்பதற்காகவும், 

வாளி அலகுென் இடணக்கப்பெெ் டெெ்ராலிக் எக்ஸ்ககவெெ்ர ் ரப் ஸ்கொடன டிப்பரக்ளில் 

ஏற்றுவதற்காகவும், பிெ்டெெ்டிலிருந்து கல் டகாண்டு டசல்லப்படும்.  

2.6 முன்பமாழியெ்ெடட் இயந்திரத ்துமை 

வ.எண் வமக எண் எண் எண் வடிவம்திைன் சக்தி 

1 ொக் ெம்டமர ் 3 1 2 1.2m to 2.0m 
Compressed 

air 

2 கம்பிரசர ் 1 1 5 400psi Diesel Drive 

3 
பக்டகெ்  

 

உென் எக்ஸ்ககவெ்ெர ்

1 1 2 
300 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / ெம்பரஸ்் 2 1 3 20 Tonnes Diesel Drive 

 
 

2.7 இணக்கமான சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

• சுரங்க கால முடிவில், கதாண்ெப்பெ்ெ சுரங்க குழி / டவற்றிெம் மடழ நீடரச ்

கசகரிப்பதற்கான டசயற்டக நீரத்்கதகக்மாக டசயல்படும் மற்றும் வறெ்சி 

காலத்தில் கதடவ அல்லது டநருக்கடிகடளச ்சமாளிகக் உதவுகிறது. 

• சுரங்கம் மூெப்பெ்ெ பிறகு, பாதுகாப்புத் தடெயுென் கூடிய பசுடம அரண் மற்றும் 

கமல் டபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக நீர ் கதக்கமானது சுற்றுசச்ூழல் அடமப்டப 

கமம்படுதத்ும் 

• சுரங்க  மூெல் என்பது ஒரு டதாந்தரவு டசய்யப்பெ்ெ இெத்டத அதன் இயல்பான 

நிடலக்குத் திரும்பச ் டசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் பாதகமான 

விடளவுகடள அல்லது மனித ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான 

அசச்ுறுத்தல்கடளத் தடுகக்ும் அல்லது குடறக்கும் பிற உற்பத்திப் 

பயன்பாடுகளுகக்ுத் தயாராகும் டசயல்முடறயாகும். 

• மறுசீரடமக்கப்பெ்ெ சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுகக்ும் விலங்குகளுகக்ும் உெல் 

ரீதியாக பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி டதாழில்நுெ்ப ரதீியாக நிடலயானது, புவி-

கவதியியல் ரீதியாக மாசுபொதது/ மாசுபொதது மற்றும் சுரங்கதத்ிற்கு பிந்டதய 

நில பயன்பாெ்டிற்கு தகக்டவக்கும் திறன் டகாண்ெது. 

2.8 இறுதி குழி ெரிமாணம் 

உத்கதசிக்கப்பெ்ெ சுரங்கம் – P1 

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

I 114m (L) x 96m (W) x 46m (D) BGL 

உத்கதசிக்கப்பெ்ெ சுரங்கம் – P2 

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

I 65m (L) x 45m (W) x 25m (D) BGL  
உத்கதசிக்கப்பெ்ெ சுரங்கம் – P3 

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

I 177m (L) x 78m (W) x 32m (D) BGL 
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3. சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு ெண்புக்கூறுகள்- 

தரவுககள டசகரித்தல் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக அகமகிறது, 

இது பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பட்ட தாக்கங்ககள மதிப்பீடு ஹசய்ய உதவுகிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டத்கத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, சுற்றுசச்ூழல் தரம் 

மற்றும் எதிரக்ால விரிவாக்கங்களின் டநாக்கத்கத டமம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்ககககள 

டகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற்றுசச்ூழல் நிகலயான வளரச்ச்ி. 

நிலவும் சுற்றுசச்ூழல் அகமப்புகளின் தரத்கத தீரம்ானிக்க காற்று, நீர ் (டமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர)், நிலம் மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் சமூக-ஹபாருளாதார நிகல உள்ளிட்ட பல்டவறு 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பகட தரவு உருவாக்கப்படட்து. 2021 ஆம் ஆண்டில் (மாரச் ்  - 

கம) பருவத்தில் அடிப்பகட தர ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

3.1 சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு  அளவுகள் 

அெ்ெவடண எண் 3.1  குழியின் இறுதி அளவுகள் 

Sl.No.  ெண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மை்றும் அதிர்பவண் 

1  சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

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

வாரத்திற்கு இரண்டு முடற 

டதாெரச்ச்ியான 24 மணிகநர மாதிரிகள்  

2 வானிடல ஆய்வு காற்றின் கவகம் 

மற்றும் திடச, 

டவப்பநிடல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மடழ 

டதாெரச்ச்ியாக மூன்று மாதங்களுக்கு 

ஒரு மணி கநரத்திற்கு ஒருமுடற 

வானிடல அளவுகடள கசகரித்தல் 

3 நீரின் தரம் உெல், இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கண்கானிப்பு காலத்தில் ஒரு முடற 5 

நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 3 கமற்பரப்பு நீர ்

இெங்களில் கிராப் மாதிரிகள் 

கசகரிக்கப்பெ்ென 

4 சூழலியல் நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

வடரயறுக்கப்பெ்ெ முதன்டம 

கணக்டகடுப்பு மற்றும் இரண்ொம் 

நிடல தரவு 

5  ஒலி மெெ்ங்கள் DB (A) இல் சத்தம் 

நிடலகள் 

8 இெங்கள் - EIA ஆய்வின் கபாது 24 மணி 

கநரத்திற்கு ஒரு முடற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6  மண் பண்புகள் இயற்பியல் மற்றும் 

கவதியியல் 

அளவுருக்கள் 

படிக்கும் காலத்தில் 8 இெங்களில்  

7  நில பயன்பாடு பல்கவறு 

வடககளுக்கான 

நில பயன்பாடு 

சரக்வ ஆஃப் இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு 

தாள் மற்றும் டசயற்டகக்ககாள் 

பெங்கள் மற்றும் முதன்டம 

கணக்டகடுப்பு ஆகியவற்றின் 

அடிப்படெயில் 

8  சமூக-

டபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-டபாருளாதார 

மற்றும் 

மக்கள்டதாடக 

பண்புகள், 

டதாழிலாளர ்

பண்புகள் 

2011 கணக்டகடுப்பு கபான்ற முதன்டம 

கணக்டகடுப்பு மற்றும் இரண்ொம் 

நிடல ஆதாரங்களின் அடிப்படெயில். 
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9  நிலத்தடிநீர ் பகுதியின் வடிகால் 

அடமப்பு, 

நீகராடெகளின் 

தன்டம, நீரந்ிடல 

பண்புகள், ரீசாரெ்் 

மற்றும் 

டவளிகயற்றும் 

பகுதிகள் 

இரண்ொம் நிடல ஆதாரங்களில் 

இருந்து கசகரிக்கப்பெெ் தரவு மற்றும் 

தயாரிக்கப்பெெ் நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்டக ஆகியவற்றின் 

அடிப்படெயில் 

10  இெர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் கபரிெர ்

கமலாண்டம 

திெ்ெம் 

தீ மற்றும் 

டவடிப்புகள் மற்றும் 

நசச்ுப் டபாருெ்களின் 

டவளியீடு 

ஆகியவற்றால் 

கபரழிவு 

ஏற்பெக்கூடிய 

பகுதிகடள 

அடெயாளம் 

காணவும் 

சுரங்கத்துென் டதாெரப்ுடெய 

அபாயத்திற்காக டசய்யப்பெெ் இெர ்

பகுப்பாய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்படெயில். 

 
 

3.2 நில சுை்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முகற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிடலாமீட்டருக்குள் 

புவன் (இஸ்டரா) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முகற வறண்ட தரிசு 

நிலம், உரிகமயளர ்படட்ா நிலம், எந்த வன நிலமும் சம்பந்தப்படவில்கல. 

வ.எண் வமகெ்ொடு - 1 வமகெ்ொடு - 2 % இல் ெரெ்ெளவு 

1 நில கெ்ெடமத்தல் நில கெ்ெடமத்தல் 6.01 

2 காடுகள் காடுகள் 5.6 

3 விவசாய நிலம் பயிர ்நிலம் 44.1 

4 தரிசு நிலம் 
புதரக்ள்,  29.21 

கதாெெ்ங்கள் 14.11 

5 நீர ்நிடலகள் நீர ்நிடலகள் 0.44 

6 மற்றடவ சுரங்க நிலம் 0.53 

பமாத்தம்  100.00 

 5.58.0 டெக்கெர ்பரப்பளவானது, ஆய்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள டமாத்த சுரங்கப் பரப்பில் 0.32 % 

பங்களிக்கிறது. சுரங்க நெவடிக்டககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் சுற்றுசச்ூழலில் குறிப்பிெத்தக்க 

தாக்கத்டத ஏற்படுத்தாது.,  

3.3 மை் சூழல்  

இயை்பியல் ெண்புகள் - 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அடமப்பு, டமாத்த அெரத்்தி, கபாகராசிெட்ி மற்றும் நீர ்

டவத்திருக்கும் திறன் ஆகியடவ ஆராயப்பெ்ென. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் 

அடமப்பு களிமண்,  மண் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் டமாத்த அெரத்்தி 0.86 to 1.21 

கிராம்/சிசி வடர மாறுபடும். மண் மாதிரிகளின் நீரப்்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் கபாகராசிெ்டி 

நடுத்தரமாக அதாவது 42.2 to 46.2% வடர இருக்கும். 
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இரசாயன ெண்புகள் - 

• மண் மாதிரிகளின் pH 7.11 to 8.46. மாறுபடுகிறது, இது சற்று கார மண்டணக் குறிக்கிறது 

• மண் மாதிரிகளில் டமாத்த டநெ்ரென் 149 to 183 mg/kg. வடர மாறுபடுகிறது 

3.4 நீர ்சூழல் - 

 நீரின் தரத்கத மதிப்பிடுவதற்கு நீர ் மாதிரிகள் டசகரிக்கப்பட்டது கிராமங்களின் துகள 

கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் 

டமற்பரப்பு நீர ்மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர் - 

• 6.91 to 7.59 வகர டவறுபடுகிறது. 

• ஹமாத்த ககரசல்கள் மதிப்புகள் 362 to 437 mg/l வகர உள்ளது  

• கடினத்தன்கம மதிப்புகள் 116.6 to 195.2 mg/lவகர இருக்கும் 

தமை்பரப்பு நீர ் 

• PH மதிப்பு 7.01 & 7.36 

• ஹமாத்த ககரசல்கள் 451 & 492 mg/l 

 ஹெவிஹமட்டல் வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியல்-டவதியியல் 

மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இந்த நீர ்சிபிசிபி தரத்தின்படி நிரண்யிக்கப்படட் வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளது என்பகத ஹவளிப்படுத்தியது. 

 

3.5 கோை்று சூழல் - 

வோனிறல ஆய்வு (கோலநிறல) - 

 ஆய்வு பகுதி ஹவப்பமண்டல காலநிகலயின் ஒரு பகுதியாகும். நாள் ஹவப்பநிகல ஜனவரி 

முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் குகறவானதுஹவப்பநிகல ஜனவரியில் எடட்ப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் டம மாதங்கள் ஆண்டின் ஹவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்டதசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிகலயம் திருசச்ி 

கோை்றின் தர கை்கோைிப்பு -  

 திட்ட தளத்கதப் ஹபாறுத்தவகரயில் முன்டனாடி கீழ்டநாக்கிய திகசயின் அடிப்பகடயில் 

சுற்றுப்புற காற்று தர நிகலயங்கள் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமகழக்காலத்திற்கு முந்கதய 

காற்றளவுப்படம் முகற மற்றும் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் ஆகியவற்கறக் 

கருத்தில் ஹகாண்டு சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு (AAQM) நிகலயங்கள் 

டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. 
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ெடம் – 9 காை்று வீசும் திறசயின் புமகெ்ெடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PM10 இன் மதிப்பு 41.3 to 54.1 μg/m3, இகடயில் டவறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 19.1 to 24.7 μg/m3க்கு இகடயில் டவறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி ஹசறிவு 5.5 to 8.4 μg/m3 மற்றும் 18.1 to 21.8 μg/m3 PM10, PM2.5, 

SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் ஹசறிவுகள் நன்கு காணப்படுகின்றன ஹதாழில்துகற 

மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்டலங்களுக்கு மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு 

வாரியம் (சிபிசிபி) பரிந்துகரக்கும் NAAQ தரநிகலகள். 

 

3.6 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீட்டு சாதனத்கதப் பயன்படுத்தி 6 இடங்களில் அடிப்பகட ஒலி அளவுகள் 

கண்காணிக்கப்பட்டன. காகல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வகர பகல் நிகலகள் 

கண்காணிக்கப்பட்டனஇரவு 10 மணி முதல் காகல 6 மணி வகர. 

• ஆய்வுக் காலத்தில் பகல் 45.4 to 48.7 dB (A) Leq இரவு 37.4 to 39.5 dB (A) Leq.. வரம்பில் 

இருந்தன. 

 முடிவுகளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு ஒலியின் அளவுகள் ஹதாழில்துகற / வணிக / 

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி தரநிகலகளுக்குள் இருப்பகதக் காணலாம். 

 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் நிகல, முக்கியமான மலர ் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கட்டகமப்கபப் புரிந்து ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
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 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆகலகளும் இல்கல, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சடட்ம் 

1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுத்தப்படட் உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு படட்ியலில் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில்கல. 

 

3.8 சமூக பபோருளோதோரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார சூழல் குறித்த தரமான தகவல்ககள டசகரிக்க மாதிரி 

கணக்ஹகடுப்பு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. சாகலகள், குடிநீர ் வசதிகள், நகரமயம், கல்வி நிறுவனம், 

டகாயில்கள், மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் மின்சார வசதிகள் டபான்ற அகனத்து அடிப்பகட 

வசதிககளயும் இந்த ஆய்வு பகுதி ஹகாண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் விவசாயடம முக்கிய ஹதாழிலாக இருந்தாலும், இது 50-60% 

குடும்பங்களுக்கு மட்டுடம டவகல வாய்ப்புககள வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள மக்கள் ஹதாகக 

முக்கியமாக ஹதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மற்ற வகக டவகல வாய்ப்புககள சாரந்்துள்ளனர.் 

 

4 எதிரப்ோர்க்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் மை்றும் தைிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நெவடிக்டகயுென் சுற்றுசச்ூழல் டதாெக்கத்டத பராமரிக்க, தற்கபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

சூழ்நிடல குறித்த ஆய்வுகடள கமற்டகாள்வது மற்றும் பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் 

தாக்கத்டத மதிப்பிடுவது அவசியம். இது டபாருத்தமான கமலாண்டம திெெ்ங்கடள நிடலயான 

வள பிரித்டதடுத்தடல உருவாக்க உதவும். 

 

4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

 திறந்த ஹவளி சுரங்க முகறயில் ஹபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில சுற்றுசச்ூழல், 

இப்பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முகற வறண்ட தரிசு நிலம், இந்த திட்டத்தில் எந்த வன நிலமும் 

ஈடுபடவில்கல. சுரங்க நடவடிக்கககளுக்கு 1.68.0 ஹெக்டடர ் நிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும். 

சுரங்கத்தின் முடிவில், ஹவட்டிஹயடுக்கப்படட் குழி, தற்காலிக நீரத்்டதக்கமாக ஹசயல்படும்  மற்றும் 

மகழநீகர டசமிக்க அனுமதிக்கப்படும். 

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

திட்டப்பகுதியில் தாவரங்கள் எதுவும் இல்கல, சுரங்க நடவடிக்கக முடிந்ததும் திட்ட இடத்தில் 

மரங்களின் வளரச்ச்ியின் வீதம் அதிகரிக்கும்.  

தணிெ்பு நடவடிக்மககள் 

• சுரங்க நெவடிக்டக படிப்படியாக டதாகுதிகளில் அடெக்கப்பெ்டு, எகஸ்ககவசன் 

படிப்படியாக பசுடம அரண் வளரச்ச்ி கபான்ற கெ்ெம் வாரியான வளரச்ச்ி கபான்ற பிற 

தணிப்பு நெவடிக்டககளுென் கமற்டகாள்ளப்படும். 

• சுரங்க குழிகடளச ் சுற்றிலும் மடழ நீர ் வடிகால் அடமத்தல் மற்றும் மடழப்டபாழிவின் 

கபாது கமற்பரப்பு ஓடுவதால் மண் அரிப்டபத் தடுக்கவும் மற்றும் உத்கதசப் பகுதிக்குள் 

பல்கவறு பயன்பாடுகளுக்காக மடழநீடரச ் கசகரிக்கவும், குடறந்த உயரத்தில் 

திெ்ெமிெப்பெ்ெது இெத்தில் டசக் கெம் கெ்டுதல் 

• பாதுகாப்பு மண்ெலத்திற்குள் எல்டலயில் பசுடம அரண் வளரச்ச்ி. டவெெ்ப்பெ்ெ குழியில் 

கசமித்து டவக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணரீ ்பசுடம அரணுக்கு பயன்படுத்தப்படும் 
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• பயன்படுத்தப்பொத பகுதி, டவெெ்ப்பெ்ெ குழிகளின் கமல் டபஞ்சுகள், பாதுகாப்பு தடெ 

கபான்றவற்றில் அெரத்்தியான கதாெ்ெப்பயிற்சி கமற்டகாள்ளப்படும். 

• கருத்தியல் நிடலயில், சுரங்க நில பயன்பாெ்டு முடற பசுடம அரண் பகுதி மற்றும் 

தற்காலிக நீரத்்கதக்கமாக மாற்றப்படும் 

• இயரட்கயின் அடிப்படெயில், சுரங்கத்திடன சுற்றியுள்ள இயற்டக தாவரங்கள் 

தக்கடவக்கப்படும் (ஒரு தாங்கல் பகுதியில் அதாவது 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தடெ மற்றும் பிற 

பாதுகாப்பு வழங்கப்படுகிறது) தூசி உமிழ்டவக் குடறக்க உதவும். 

• சுரங்க முடிவு கெ்ெத்தில் சரியான கவலி அடமக்கப்படும், டபாதுமக்கள் மற்றும் 

கால்நடெகளின் உள்ளாரந்்த நுடழடவத் தடுக்க பாதுகாப்பு 24 மணி கநரமும் 

டவக்கப்படும். 

4.2 நீர ்சூழல்  

  சுரங்க நடவடிக்ககக்கான உத்டதசிக்கப்படட்  ஆழம் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்திற்கு டமடல 

உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் டமற்பரப்பு நீர ் (நீடராகடகள், கால்வாய், ஓகட  டபான்றகவ) 

ஹதன்படவில்கல. 

 தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு டமற்பரப்பு மகழநீர ் ஓட்டத்கத சுரங்கத்திற்குள் வராமல் தடுக்க மண் 

திட்டு அகமக்கப்படும்  

• வடிகால் கட்டுமானம் அகமக்கப்படும் 

4.3 கோை்று சூழல்– 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் மற்றும் டபாக்குவரத்தால் உருவாக்கப்படும் காற்றில் பரவும் 

துகள்கள் முக்கிய காற்று மாசுபடுத்துகின்றன. சல்பர ்கட ஆக்கசடு (SO2), கநட்ரஜன் ஆக்கசடுகள் 

(NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் சாகலயில் ஹசல்லும் வாகனங்களால் ஏற்படும். 

 சுரங்க பகுதிக்கு ஹவளிடய சுரங்கத்தின் தாக்கம் மனித மற்றும் விலங்குகளின் 

ஆடராக்கியத்திலும், அப்பகுதியின் தாவரங்களிலும் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்பகத இது காட்டுகிறது. 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) ஹசயல்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்கத ஏற்றுதல் மற்றும் ககயாளுதல் ஆகிய நடவடிக்கககளில் இருந்து தூசி 

ஹவளிடயற்றத்கதக் கட்டுப்படுத்த டவகல ஹசய்யும் ஆர முகப்பில் நீர ்ஹதளித்தல் பாகதயில் 

நீர ்ஹதளித்தல் 

• கனரக இயந்திரத்கத இயக்கும்டபாது தூசி உற்பத்திகயக் குகறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற 

சாகலகளில் நீர ்ஹதளிப்பான்கள் அகமத்தல் 

• தூசி ஹவளிடயற்றத்கதக் குகறப்பதற்காக அவ்வப்டபாது நீர ்கழிவுகள் மற்றும் சாகலகளில் 

நீர ்ஹதளித்தல் 

• துகளயிடும் முன்பு ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வழங்குதல் மற்றும் பாதுகாப்பாக 

சுரங்கம் ஹசய்ய நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 
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• தாதுப் டபாக்குவரத்தின் டபாது டிப்பரக்கள அதிக சுகம ஹசய்வகதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்கள டாரப்ாலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்ககளக் ககது ஹசய்ய மரம் வளரச்ச்ி டமற்ஹகாள்ளப்படும்.  

• மாசுபாட்கடக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கக எடுக்க காற்றின் தரத்கத அவ்வப்டபாது 

கண்காணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்கத எடுக்க ஹவடி கவப்பதனால், எந்திரங்களின் ஹசயல்பாடு மற்றும் சுரங்கங்களில் 

அவ்வப்டபாது டிப்பரக்கள இயக்குவதால் சத்த மாசு ஏற்படுகிறது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கெ்டுப்படுத்தப்பெ்ெ  டவடி டவக்கும் முடறயில் சரியான இடெடவளி மற்றும் டவடிக்கும் 

குழிகளில் சரியான முடறயில் அளவான டவடி மருந்து கபக்கிங் டசய்து  

உபகயாகப்படுத்தபடும். 

• டவடி டவத்தல் முடறயில்,  சீகதாஷ்ண நிடல சாதகமாக இல்லாத கபாது மின்சாரம் 

அல்லாத தூண்டுதல் முடற  அனுசரிக்கப்படும். 

• கனரக எந்திரங்களில் ஏற்படும் சத்தத்டதக் குடறக்க சரியான முடறயில் பராமரிப்பும், 

உராய்டவத் தடுக்கும் எண்டணய் மற்றும் கிரீஸ் இடவகள் உபகயாகப்படுத்தப்படும். 

• எந்திரங்களில் ஏற்படும் சத்தத்டதக் குடறக்க சரியான முடறயில் பாதுகாப்பு உடறகள் 

டபாருத்தப்படும் 

• டவடி மருந்தினால் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கத்டதயும் டவடிக்கத் தவறும் குழிகடள 

தடுப்பதற்கும் சாய்வான குழிகள் துடள டசய்யப்படும்.   

• சுரங்க சாடல ஓரங்களிலும் குத்தடக நிலத்டத சுற்றியும் மரங்கள் டவத்து பராமரித்து 

வருவதால் சுரங்கத்தில் ஏற்படும்   சத்தம் டவளிகயறுதல் குடறக்கப்படும். 

• சுரங்க டதாழிலாளரக்ளுக்கு பயிற்சி டகாடுப்பதன் மூலமும், விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்துவதன் 

மூலமும் மற்றும் காது அடெப்பான்கள் உபகயாகப்படுத்துவதாலும் டதாழிலாளரக்ளுக்கு 

சத்தத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்பு தடுக்கப்படும். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் இல்லாததால் பல்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்கல. 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் மண்டலம்டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு டபான்றவற்கற ஹவளிடயற்றுவதால் ஏற்படும் 

NO2.தூசி ஹவளிடயற்றத்கதக் கட்டுப்படுத்த டபாதுமான தூசி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் 

எடுக்கப்படும். AAQ தரநிகலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 க்கான காற்றின் தரத் தரங்ககளத் 

தவிரதூசி உமிழ்கவக் கட்டுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சாகலகளில் தடிமனான மரம் வளரச்ச்ி 

டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

4.6 சமூக பபோருளோதோர சூழல்.  

 சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக 19 ஹதாழிலாளரக்ள் டநரடியாக பயன்ஹபறுவாரக்ள். 

சுமார ்10  எண்ணிக்ககயிலான மக்களுக்கு மகறமுகமாக டவகல வாய்ப்புகள் கிகடக்கும். 
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 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நடவடிக்கககளின் கீழ் மருத்துவ, கல்வி மற்றும் உள்கட்டகமப்பு 

டமம்பாடு டபான்ற கூடுதல் வசதிகளும் நகடஹபறும். 

 சமூக - ஹபாருளாதார மற்றும் சமூகவியல் தாக்கத்கத கருத்தில் ஹகாண்டு, மக்களின் 

ஹபாருளாதார நிகல மற்றும் வாழ்க்ககத் தரம் ஹபாதுவாக அதிகரிக்கும் என்பது கவனிக்கப்பட்டது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• ஆடல இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு நடெமுடறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான சத்தம் பிரசச்ிடனகடளத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மாசு கெ்டுப்பாெ்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாெ்டுதலின்படி திெ்ெத் தளத்திலும் 

அடதச ்சுற்றிலும் பசுடம அரண் உருவாக்கப்படும். 

• முக்கிய மண்ெலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்டபக் குடறக்க டபாருத்தமான காற்று மாசு 

கெ்டுப்பாெ்டு நெவடிக்டக எடுக்கப்படும். 

• டதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, டகயுடறகள், தடலக்கவசங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், கவசங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காது பாதுகாப்பு 

சாதனங்கள் கபான்ற தனிப்பெெ் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்க செ்ெம் மற்றும் 

விதிகளின்படி வழங்கப்படும். 

• இந்தத் திெ்ெத்தின் மூலம் கநரடியாகவும் மடறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, டிஎம்எஃப், 

என்எம்இடி கபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய்கள் மூலம் மாநிலத்திற்கும் மத்திய 

அரசுக்கும் நன்டம 

 

5 மோை்று பகுப்போய்வு (பதோழில்நுடப்ம் மை்றும் தளம்) 

தள மோை்றுகள் - 

 சாதாரன கற்கள் இயற்ககயில் சில குறிப்பிடட் இடங்களில் மட்டும் இருக்கும் 

உத்டதசிக்கப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாற்று தளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்கல. 

சுரங்க பதோழில்நுடப் மோை்றுகள் - 

 முழு இயந்திரமயமாக்கப்படட் சுரங்க டவகலகள் டமற்ஹகாள்ளப்படும், இது மிகவும் 

ஹபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானது, டமலும் தாதுக்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழகலப் 

பாதுகாப்பகதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற ஹதாழில்ககளப் டபாலன்றி, திட்டத்கத மற்ற தளங்களுக்கு 

மாற்ற முடியாது. 

 டமற்பரப்பு கனிம கவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்கப உறுதி ஹசய்வதால் இந்த 

திட்டம் திறந்த ஹவளி சுரங்க முகறகயப் பின்பற்றும். நிலத்தடி முகறயுடன் ஒப்பிடும்டபாது திறந்த 

ஹவளி முகறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும். 

6 சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு திடட்ம் - 

 வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் டமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்கக அல்லது மனித நடவடிக்கககளால் தூண்டப்படட் அகனத்து மாறுபாடுககளயும் 

தரவு ஹகாண்டு வர முடியாது. எனடவ சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்ககள கணக்கில் 
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எடுத்துக்ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் வழக்கமான கண்காணிப்பு திடட்ம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

குறிக்டகாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் ஹசயல்திறகன சரிபாரக்்க அல்லது  மதிப்பீடு ஹசய்ய; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்கத நிறுவுதல். 

சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு பசல் 

 

 

6.2 சுை்றுசச்ூழல் சுத்திகரிெ்பு கண்காணிெ்பு அடட்வமண 

அெ்ெவடண எண் 6.1   சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அெ்ெவடண 

S. No. 
சுற்று சூழல் 

தரவுகள் 
இெங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காலம் அதிரட்வண் 

1 காற்று தரம் 
2 இெங்கள்  

(1 Core & 1Buffer) 

24 மணி 

கநரம் 

 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

அந்தந்த குவாரி உரிடமயாளர ்

நிறுவனதத்ின் தமலமம 

சுரங்க மமலாண்மம நிமல 

சுரங்க கமலாளர ்

ஃகபாரக்மன் கமெ் 
தள கமற்பாரட்வயாளர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பெ்ெ 

எம்பானல்ெ் 

ஆகலாசகர்

ஏரியா நிமல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் கதாெ்ெகக்ாரர ் தண்ணீர ்டதளிப்பான் 

ஆபகரெ்ெர ்
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2 
வானிடல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி இரண்ொம் 

நிடல தரவு  

மணிகநர

ம் / தினசரி 

டதாெரச்ச்ியா

ன ஆன்டலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் கவகம், 

காற்றின் திடச, 

டவப்பநிடல, 

3 

நீர ்தர 

கண்காணிப்

பு 

2 இெங்க

ள்  

(1SW & 1 GW) 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 

IS: 10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுடறகளின் 

கீழ் 

குறிப்பிெப்பெ்டுள்

ள அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அடமப்பு 

குறிப்பிெெ் 

கிணறுகளில் 1 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இடெயக 

மண்ெலத்தில் 

திறந்த 

கிணறுகளில் நீர ்

மெ்ெம் 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 

ஆழம் 

5 சத்தம் 

2 இெங்க

ள்  

(1Core & 1 Buffer) 

மணிகநர

ம் / தினசரி 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

டவடிக்கும் 

டசயல்பாெட்ி

ன் கபாது 

உசச் துகள் கவகம் 

7 மண் 

2 இெங்க

ள்  

(1Core & 1 Buffer) 

– 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 

இயற்பியல் 

மற்றும் 

கவதியியல் 

பண்புகள் 

8 கிரீன் டபல்ெ ் திெ்ெ பகுதிக்குள் தினசரி 
மாதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 
பராமரிப்பு 

 

 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர ்மதிப்பீடு மை்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வழக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் ஹதாடரப்ுகடய கூறுகள் துகளயிடுதல் 

மற்றும் ஹவடித்தல், கழிவு குப்கப, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் ஹவடிக்கும் டசமிப்பு ஆகியகவ 

அடங்கும். டமடல குறிப்பிடப்படட் கூறுகளிலிருந்து ஏடதனும் சம்பவங்கள் ஏற்படுவகதக் 

குகறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும் நடவடிக்கககள் சுரங்கத் ஹதாடங்கியவுடன் திடட்மிடப்பட்டு 

ஹசயல்படுத்தப்படும்; டமடல விவாதிக்கப்படட் ஆபத்து காரணிககளத் தவிரப்்பதற்கான 

நடவடிக்கககள் இதில் அடங்கும். எந்தவிதமான விபத்து / டபரழிகவத் தவிரக்்க சரியான இடர ்

டமலாண்கம திடட்ம் முன்ஹமாழியப்படும். 

 

7.1 இடர ்அளவிடல்  

இெர ்மதிப்பீெட்ிற்கான வழிமுடற, தன்பாத், சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) 

டவளியிெெ் குறிப்பிெெ் இெர ் மதிப்பீெ்டு வழிகாெ்டுதடல அடிப்படெயாகக் டகாண்ெது, 2002 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர ்31, 2002 கததியிெெ் சுற்றறிக்டக எண் 13 உெனடி கவனம் கதடவப்படுபவரக்ளுக்கு 

முன்னுரிடம அளிப்பதற்காக, கவடல சூழல் மற்றும் அடனத்து டசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் 

மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்கடள அடெயாளம் காணவும் மற்றும் அந்த ஆபத்துகளின் ஆபத்து 

நிடலகடள மதிப்பீடு டசய்யவும். கமலும், இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமான வழிமுடறகள் 
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அடெயாளம் காணப்பெ்டு, அவற்றின் கெ்டுப்பாெ்டு நெவடிக்டககள், கால அெ்ெவடணயில் 

அடமக்கப்பெ்டு, குறிப்பிெ்ெ டபாறுப்புகளுென் பதிவு டசய்யப்படுகின்றன. 

தன்பாத்தின் டிஜிஎம்எஸ் வழங்கிய டமெ்ெல்ஃடபரஸ் சுரங்கத்டத நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதி 

சான்றிதழ் டவத்திருக்கும் தகுதிவாய்ந்த சுரங்க கமலாளரின் வழிகாெ்டுதலின் கீழ் முழு சுரங்க 

டசயல்பாடும் கமற்டகாள்ளப்படும். இெர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகடளத் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகழாமல் தடுக்க கதடவயான நெவடிக்டககடள எடுப்பது பற்றியது 

 

7.2 மெரிடர ்மமலாண்மம திடட்ம் 

 கபரிெர ்கமலாண்டம திெெ்ம் முன்னுரிடம வரிடசயில் வாழ்க்டக பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு, நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திடய மீெப்து மற்றும் மீெ்பு நெவடிக்டககடள உறுதி 

டசய்வடத கநாக்கமாகக் டகாண்டுள்ளது. 

அனரத்்த முகாடமத்துவ திெ்ெத்தின் கநாக்கமானது சுரங்கத்தின் இடணந்த வளங்கள் மற்றும் 

டவளிப்புறச ்கசடவகடளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்டற அடெய கவண்டும் 

 

• பாதிக்கப்பெ்ெவரக்ளின் மீெப்ு மற்றும் மருத்துவ சிகிசட்ச  

• மற்றவரக்டளப் பாதுகாக்கவும்; 

•  உடெடம மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் கசதத்டத குடறத்தல்; 

•  ஆரம்பத்தில் நிகழ்டவக் கெ்டுப்படுத்தி இறுதியில் கெ்டுப்பாெ்டிற்குள் டகாண்டு வருவது; 

•  பாதிக்கப்பெ்ெ பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்டவப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் 

•  அவசரநிடலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிடலகள் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசாரடணக்கு 

டபாருத்தமான பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கடள பாதுகாக்கவும் 

 

 

 

7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக்க விமளவு 

     சாதாரண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உை்ெதத்ி 

வ.எண் 
ஐந்தாண்டு 

உை்ெதத்ி 

ஆண்டு 

உை்ெதத்ி 

தின 

உை்ெதத்ி 

தின சரக்குந்து 

சுமம 

P1 1,77,760 35,552 119 13 
P2 18,500 3,700 12 2 
P3 2,20,540 44,108 147 25 

 

 

பவதர்டு ராக் ஒட்டுபமாத்த உை்ெதத்ி 

வ.எண் 
3 ஆண்டு 

உை்ெதத்ி 

ஆண்டு 

உை்ெதத்ி 

தின 

உை்ெதத்ி 

தின சரக்குந்து 

சுமம 

P1 15680 3,136 17 3 
P2 5850 1,170 5 1 
P3 - - - - 

 

 

 

 



28 
 

கிராவல் ஒட்டுபமாதத் உை்ெதத்ி 

 

வ.எண் 
3 ஆண்டு 

உை்ெதத்ி 

ஆண்டு 

உை்ெதத்ி 

தின 

உை்ெதத்ி 

தின சரக்குந்து 

சுமம 

P1 41,292 8,258 46 8 
P2 8,775 1,755 10 2 
P3 30,288 6,057 34 6 

 

  கிளஸ்டரில் நடெ்பில் உள்ள பமாத்த சுரங்கங்களின் உை்ெதத்ி 

 ஆண்டு உை்ெதத்ி 

E1 43,094 

E2 7,730 

E3 20,050 

E4 56,240 

E5 66,600 

E6 43,360 

E7 1,13,750 

E8 65,365 

E9 98,520 

E10 1,05,347 

E11 40,378 

E12 54,820 

 

 

 

கிளஸ்டரில் எதிரெ்ார்க்கெ்ெடும் நில அதிர்வுகள் 

திட்ட 

தளதத்ில் 

இருந்து 

தூரம், மீ 

பவடிபொருளின் அளவு, கிமலா 

கிராம் 
PPV, mm/s 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

50 34 32 64 16.1 15.3 26.6 
100 34 32 64 5.3 5.0 8.8 
150 34 32 64 2.8 2.6 4.6 
200 34 32 64 1.7 1.7 2.9 
250 34 32 64 1.2 1.2 2.0 
300 34 32 64 0.9 0.9 1.5 
350 34 32 64 0.7 0.7 1.2 
400 34 32 64 0.6 0.5 1.0 
450 34 32 64 0.5 0.5 0.8 
500 34 32 64 0.4 0.4 0.7 
550 34 32 64 0.3 0.3 0.6 
600 34 32 64 0.3 0.3 0.5 
650 34 32 64 0.3 0.3 0.4 
700 34 32 64 0.2 0.2 0.4 
750 34 32 64 0.2 0.2 0.3 
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திட்ட 

தளதத்ில் 

இருந்து 

தூரம், 

மீ 

பவடிபொருளின் அளவு, கிமலா கிராம் PPV, mm/s 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

50 24 5 33 19 22 13 38 20 30 33 28 18 12.2 3.5 15.7 10.1 11.3 7.4 17.6 10.5 14.5 15.7 13.8 9.7 
100 24 5 33 19 22 13 38 20 30 33 28 18 4.0 1.1 5.2 3.3 3.7 2.5 5.8 3.5 4.8 5.2 4.5 3.2 
150 24 5 33 19 22 13 38 20 30 33 28 18 2.1 0.6 2.7 1.7 2.0 1.3 3.0 1.8 2.5 2.7 2.4 1.7 
200 24 5 33 19 22 13 38 20 30 33 28 18 1.3 0.4 1.7 1.1 1.2 0.8 1.9 1.1 1.6 1.7 1.5 1.1 
250 24 5 33 19 22 13 38 20 30 33 28 18 0.9 0.3 1.2 0.8 0.9 0.6 1.3 0.8 1.1 1.2 1.0 0.7 
300 24 5 33 19 22 13 38 20 30 33 28 18 0.7 0.2 0.9 0.6 0.6 0.4 1.0 0.6 0.8 0.9 0.8 0.5 
350 24 5 33 19 22 13 38 20 30 33 28 18 0.5 0.2 0.7 0.4 0.5 0.3 0.8 0.5 0.6 0.7 0.6 0.4 
400 24 5 33 19 22 13 38 20 30 33 28 18 0.4 0.1 0.6 0.4 0.4 0.3 0.6 0.4 0.5 0.6 0.5 0.3 
450 24 5 33 19 22 13 38 20 30 33 28 18 0.4 0.1 0.5 0.3 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 
500 24 5 33 19 22 13 38 20 30 33 28 18 0.3 0.1 0.4 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 
550 24 5 33 19 22 13 38 20 30 33 28 18 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 
600 24 5 33 19 22 13 38 20 30 33 28 18 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 
650 24 5 33 19 22 13 38 20 30 33 28 18 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 
700 24 5 33 19 22 13 38 20 30 33 28 18 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 
750 24 5 33 19 22 13 38 20 30 33 28 18 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 
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சமூக பொருளாதாரம் 

 

 பமாத்த முதலீடு CER @ 2% 

P1 3,446,000 68,920 
P2 1,827,000 36,540 
P3 11,472,000 229,440 
E1 4,057,000 81,140 
E2 528,000 10,560 
E3 4,957,000 99,140 
E4 2,327,000 46,540 
E5 2,875,605 57,512 
E6 4,600,000 92,000 
E7 3,111,000 62,220 
E8 4,600,000 92,000 
E9 4,600,000 92,000 

E10 3,302,000 66,040 
E11 3,385,000 67,700 
E12 1,782,300 35,646 

பமாத்தம் 56,869,905 1,137,398 
 

 

மவமலவாய்ெ்பு 

 

 மநரடி மவமலவாய்ெ்பு மமைமுக மவமலவாய்ெ்பு 

P1 19 10 
P2 12 8 
P3 25 10 
E1 11 6 
E2 11 8 
E3 11 10 
E4 11 12 
E5 18 15 
E6 11 12 
E7 10 11 
E8 11 6 
E9 11 8 

E10 9 9 
E11 18 10 
E12 11 11 

பமாத்தம் 199 146 
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8 திட்ட நன்றமகள் – 

 சாதாரண கல் சுரங்க திெெ்ங்கள் சுமார ்  1,77,760 மீ3 சாதாரண கல் உற்பத்தி டசய்வடத 

கநாக்கமாகக் டகாண்டுள்ளது. இது அருகிலுள்ள பகுதிகளில் சமூக-டபாருளாதார 

நெவடிக்டககடள கமம்படுத்துவகதாடு, பின்வரும் நன்டமகடளயும் விடளவிக்கும் 

• உள்கட்டகமப்பில் முன்டனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டகமப்பில் முன்டனற்றம் 

• டவகல வாய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புணரவ்ு திடட்ம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப நல முகாம்கள் 

டபான்ற சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள சுரங்க உரிகமயாளரக்ள் 

டமற்ஹகாள்வாரக்ள்.  

• சுரங்கத்தின் டமாசமான விகளவுககளத் தணிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்கதயும் சுற்றுசச்ூழகலயும் டமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியில் ஒரு காடு 

வளரத்்து உருவாக்கப்படும். 

 

9 சுை்றுசச்ூழல் தமலோை்றம திடட்ம். 

 

 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பகட நிகல சுற்றுசச்ூழல் நிகல, 

சுரங்க முகற மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பகடயில் உருவாக்கப்படட் ஒரு தள 

குறிப்பிடட் திட்டமாகும். தாக்கத்தின் ஒவ்ஹவாரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான 

தாக்கங்ககள குகறக்க நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட டவண்டும், இகவ இயற்ககயில் நன்கம 

பயக்கும் இடங்களில், இத்தககய தாக்கங்கள் டமம்படுத்தப்பட டவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

டவண்டும், இதனால் ஒட்டுஹமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் முடிந்தவகர குகறந்த மட்டத்திற்கு 

குகறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளரக்ள் ஒரு ஒழுங்ககமக்க டவண்டும் சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ககககள நிரவ்கித்தல் மற்றும் ஹசயல்படுத்துவதற்கு ஹபாறுப்பான சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு அகமப்பு. அடிப்பகடயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹவளி நிறுவனங்ககள நியமிப்பதன் 

மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் ஒலி நிகல டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மாசு அளகவக் கண்காணிப்பகத இந்த துகற கண்காணிக்கும். 

. சுரங்கச ் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி ஹதாழிலாளரக்ளின் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறித்து டதகவயான அகனத்து முன்ஹனசச்ரிக்கக நடவடிக்ககககளயும் ஆதரவாளர ் எடுப்பார,் 

குத்தககப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வழங்கப்படும். 

 ஆதரவாளரக்ள் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஒட்டுஹமாத்த வளரச்ச்ிக்கான சமூக 

ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள டமற்ஹகாள்வாரக்ள். இந்த நடவடிக்கககளில் மருத்துவ 

முகாம்கள், நீர ் வழங்கல், பள்ளி உள்கட்டகமப்பு டமம்பாடு டபான்றகவ அடங்கும். 

திட்டப்பணிகயச ் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக பல்டவறு துகறகளில் சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு 

நடவடிக்ககககள உரிகமயாளர ்டமற்ஹகாண்டு வருகின்றனர.்  
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10 முடிவுறர - 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீதான டநரம்கறயான மற்றும் 

எதிரம்கறயான விகளவுகளின் அடிப்பகடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுஹமாத்த மதிப்பீடட்ிலிருந்து 

இந்த  முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புககளத் தணிக்க, 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பிந்கதய திட்ட 

கண்காணிப்பு அகமப்பு ஆகியகவ ஹதாடரச்ச்ியான கண்காணிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக வழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக, திட்ட தளத்திலும் 

அகதச ்சுற்றியுள்ள சமூக ஹபாருளாதார நிகலகமகளும் கணிசமாக டமம்படுத்தப்படும். எனடவ, 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விகரவில் வழங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 


