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திட்ட சுருக்கம் 

 

திட்ட உரிமமயாளர் 

திரு.N.செல்வராசு 

309/2B(Part) 

நாமக்கல் மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

ொதாரண கல் மற்றும் கிராவல்சுரங்கம் 

 

 

குழும பரப்பளவு = 11.37.5 செக்டர் 

 

அக்கலாம்பட்டி கிராமம், திருெச்ெங்ககாடு வட்டம்,  

நாமக்கல் மாவட்டம் 

 

 

 

 

சபறப்பட்ட குறிப்பு விதிமுமறயின் படி 

 Lr No. SEIAA/TN/F.No.7779/SEAC/ToR-863/2020 dated 12.03.2021 திரு.N.செல்வராசு 

 
 

 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் ஆகலாெகர்    

என்விகரா ரிகொரெ்ஸ். 

1904 ரூப்நகர ்CHS, SV சாலை, கண்டிவலி மேற்கு, 

முே்லப 400067, ேகாராஷ்டிரா. 
 

ொன்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1922/SA0133 

valid upto 30th March, 2022 

த ாலைமபசி : 9867898844 

மின்னஞ்ெல் : info@enviroresources.in  
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1. அறிமுகம் -  

 கட்டுோன ் த ாழிலுக்கு சா ாரண கை் ேற்றுே் கிராவை் முக்கிய ் ம லவகள் 'இந்  

சுற்றுசச்ூழை் பாதிப்பு ேதிப்பீட்டு அறிக்லக, நாேக்கை் ோவட்டே், திருசத்சங்மகாடு  ாலுகா, 

அக்கைாே்பட்டி கிராேே்,  மிழ்நாடு ேற்றுே்  மிழ்நாடு ஆகிய இடங்களிை் உள்ள 11.37.5 தெக்மடர ்

பரப்பளவிை்  ற்மபாதுள்ள ேற்றுே் முன்தோழியப்பட்ட அலன ்து சுரங்கங்களின் ஒட்டுதோ ்  

 ாக்க ்ல  கரு ்திை் தகாண்டு  யாரிக்கப்பட்டுள்ளது. நிலை. இந்  EIA அறிக்லக, திட்ட ்  ள ்தின் 

சுற்றுசச்ூழலைப் பாதுகாக்க, திட்ட முன்தோழிபவருக்கு ஒரு தசயை்பாட்டுக் லகமயடாகச ்

தசயை்படுே். 

    இந்  EIA அறிக்லக தபறப்பட்ட குறிப்பு விதிமுலறக்கு  இணங்க ்  யாரிக்கப்பட்டுள்ளது 

கடி ே் எண். SEIAA/TN/F.No.7779/SEAC/ToR-863/2020 ம தி 12.03.2021- திரு..தசை்வராசு அவரக்ளுக்கு 

வழங்கப்பட்ட குறிப்பு விதிமுலறக்கு இணங்க  யாரிக்கப்பட்டுள்ளது 

ேற்றுே் அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்வு ோரச் ் 2021 மு ை் மே 2021 வலரயிைான காைகட்ட ்திை் 

மேற்தகாள்ளப்பட்டது. 

இப்மபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 ம தியிட்ட உ ் ரவின்படி, ோண்புமிகு ம சிய பசுலே ் தீரப்்பாயே், 

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

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

த ளிவுபடு ்தியது, எனமவ, அலன ்துப் பகுதிகளுக்குே் தபாது ேக்கள் கரு ்து மகட்பு 5 மு ை் 25 

தெக்மடர ் பகுதி B- 1 இை் விழுகிறது ேற்றுே் SEAC/ SEIAA ேற்றுே் கிளஸ்டர ் நிலைலேக்காக 

ேதிப்பிடப்பட்டது. 

முன்தோழியப்பட்ட திட்டே் "B1" தசயை்பாடு 1(a) (கிளஸ்டர ்சூழ்நிலையிை் சுரங்க கு ் லக பகுதி) 

வலகயின் கீழ் வலகப்படு ் ப்பட்டுள்ளது ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழை் அனுேதி வழங்குவ ற்கான EIA/EMP 

அறிக்லகலய தபாது விசாரலண நட ்தி சேரப்்பி ்  பிறகு SEIAA - TN இை் பரிசீலிக்கப்படுே்.. 

 

SEIAA, -  மிழ்நாடு சுற்றுசச்ூழை் அனுேதி வழங்குவ ற்கான தபாது விசாரலணலய 

மேற்தகாள்வ ற்காக வழங்கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பலடயிை்  யாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்லக வலரவு 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

உரிமமயாளார் 

சபயர் 
திரு.N.தசை்வராசு 

முகவரி 

 \தப நை்ைப்பன், 

எண்.5/53, தபரியகவுண்டே்பட்டி,  ாளே்பாடி, 

நாேக்கை்  ாலுகா & ோவட்டே் - 637 019. 

மககபசி 94432 49456 / 94432 29456 
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உத்கதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் 

வ.எண் உரிமமயாளர் புல எண் பரப்பளவு நிமல 

1 

திரு.N.தசை்வராசு 

 \தப நை்ைப்பன், 

எண்.5/53, 

தபரியகவுண்டே்பட்டி, 

 ாளே்பாடி, 

நாேக்கை்  ாலுகா & ோவட்டே் 

- 637 019. 

309/2B (Part) 1.00.0 ha 

குறிப்பு விதிமுலற 

எண். 

SEIAA/TN/F.No.7779/S

EAC/ToR-863/2020 

dated 12.03.2021 

சமாத்தம் 1.00.0 ha 

 

  

 கு ் லக ாரர ்திரு.என். தசை்வராசு -  மிழ்நாடு, நாேக்கை் ோவட்டே், திருசத்சங்மகாடு 

 ாலுக்கா, அக்களே்பட்டி கிராே ்தின் சரம்வ எண். 309/2பி (பகுதி) 1.00.0 தெக்மடர ்பரப்பளவிை், 

முன்தோழியப்பட்ட சா ாரணகை் ேற்றுே் கிராவை்க்கு சுற்றுசச்ூழை் அனுேதி வழங்குவ ற்கான 

EIA அறிக்லகலய  யாரிப்ப ற்காக TOR க்கு விண்ணப்பி ்துள்ளது.  மிழ்நாடு, நாேக்கை் 

ோவட்டே், திருசத்சங்மகாடு  ாலுகா, அக்கைாே்பட்டி கிராே ்திை் 11.37.5 தெக்மடர ்பரப்பளவிை் 

குழுே சுரங்கங்கள் உள்ளது. 

EIA அறிவிப்பு 2006 இன் படி சுற்றுசச்ூழை் அனுேதி வழங்குவ ற்கான வலரவு EIA அறிக்லகலய ் 

 யாரிப்ப ற்காக கு ் லக ாரர ்TOR (குறிப்பு விதிமுலறகள்) மகாரியுள்ளார.் தோ ் க் 

குழுவானது 11.375 தெக்மடர ்பரப்பளவிை் 5 தெக்மடருக்கு மேை் ஆனாை் 100 தெக்மடருக்குே் 

குலறவாக உள்ளது. பி1 பிரிவிை் அடங்குே் 

 

 

 

1.2 உத்கதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்ெங்கள் 

 

வ.எண் விளக்கம் சதளிவுமர 
1.  திட்ட ்தின் வலக சா ாரண கை் ேற்றுே் கிராவை் சுரங்கே் 

2.  பரப்பளவு 1.00.0 Ha 

3.  

திட்ட இருப்பிடே் 
 மிழ்நாடு, நாேக்கை் ோவட்டே், திருசத்சங்மகாடு  ாலுகா, 

அக்கைாே்பட்டி கிராே ்தின் சரம்வ எண். 309/2B (Part) 

4.  

அட்சமரலக 

தீரக்்கமரலக 

அட்சமரலக 

 
தீரக்்கமரலக 

11°19'01.84"N to 

11°19'08.56"N 

11°19'01.84"N to 

11°19'08.56"N 
 

5.  மடாமபா சீட் எண் 58 - I/03 

6.  புவியியல் 

இருப்பு 
ொதாரண கல் கிராவல் 

2,60,490 கனமீட்டர ் 6,344 கனமீட்டர ்
7.  சுரங்க 

இருப்பு உற்பத்தி 
ொதாரண கல் கிராவல் 
58,600 கனமீட்டர ் 3,030 கனமீட்டர ்

8.  கு ் லக காைே் 5 years 

9.  சராசரி கடை் 

ேட்ட ்திற்கு மேை் 

 ளே் உயரே் 

183m 
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வ.எண் விளக்கம் சதளிவுமர 
10.  முன்தோழியப்பட்

திட்ட  ள ்திை் நிை 

பயன்பாடு 

பட்டா நிைே் 

நிைப்பரப்பு:  ாவரங்கள்/பயிரிடுவ ற்கு ஏற்ற ாக 

இை்ைா   ரிசு நிைே் 

11.   ள ்தின் 

நிைப்பரப்பு 

 டல்டயான நிைப்பரப்பு, சாய்வு கிழக்கு மநாக்கி 

தேன்லேயானது 

12.  சுரங்க ்தின் 

இறுதி ஆழே் 

 லர ேட்ட ்திற்கு கீமழ 32 மீ 

13.   ற்மபாதுள்
ள குழி அளவு 

111m (L) x 43m (W) x 12m (D) 

14.  இறுதி குழி 

பரிோணே் 

140m (L) x 51m (W) x 32m (D) (BGL) 

15.  காைநிலை 

நிலைலேகள் 

IMD  ரவு, நாேக்கை் (1971-2000) 

• சராசரி சுற்றுப்புற காற்று தவப்பநிலை - 46.6o C மு ை் 

20.6o C வலர 

ஆண்டு ேலழ - 793 மி.மீ 

16.  நிை அதிரவ்ு 

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

1)-2002 இன் படி ேண்டைே்-III இன் கீழ் 

வலகப்படு ் ப்பட்டுள்ளது. எனமவ, நிை அதிரவ்ு ரீதியாக 

அந்  இடே் அதிக மச  அபாய ேண்டைே். MSK 

அளவுமகாை் VII உடன். 

17.  அருகிை் உள்ள 

சாலை 
கிராேே் (இட்மடரி) சாலையானது, இப்பகுதியின் 

கிழக்குப் பகுதியிை் 1 கிமைாமீட்டர ் த ாலைவிை் 

மவைகவுண்டே்பட்டி - லவயப்பேலை) சாலையுடன் 

இலணக்குே் பயன்பாட்டுப் பகுதியின் வடக்குப் 

பகுதியிை் அலேந்துள்ளது. 

18.  அருகிலுள்ள 

ோநிை/ம சிய 

தநடுஞ்சாலை 

• (SH-94) நாேக்கை் - திருசத்சங்மகாடு : 2.81 கிமீ, த ற்கு. 

• (SH 79) ஆ ்தூர-் ராசிபுரே் சாலை: 8.8 கிமீ, வடமேற்கு. 

• (NH- 44) கன்னியாகுேரி - தபங்களூரு:11.86 கிமீ, கிழக்கு 

19.  அருகிலுள்ள ரயிை் 

நிலையே் 
களங்காணி ரயில் நிலலயம் : 12.43 கிமீ, வடகிழக்கு 

• நாமக்கல் ரயில் நிலலயம் : 16.29 கிமீ, த ன்கிழக்கு 

• ராசிபுரம் ரயில் நிலலயம் : 19.65 கிமீ, வடகிழக்கு 

20.  அருகிலுள்ள 

விோன நிலையே் 
திருசச்ி விோன நிலையே்: 91.0கிமீ, த ன்கிழக்கு 

21.  அருகிை் உள்ள 

கிராேே்/தபரிய 

நகரே் 

• • தகாட்டாே்பட்டி : 1.18 கிமீ, த ன்கிழக்கு 

• • அக்கைாே்பட்டி : 1.25 கிமீ, வடகிழக்கு  

• • ோவுதரட்டிப்பட்டி : 1.67 கிமீ, வடமேற்கு 

22.  அருகிலுள்ள நகரே், 

நகரே், ோவட்ட  ்

 லைலேயகே் 

ேற்றுே் 

த ாலைவிை் கி.மீ. 

• ராசிபுரே் : 21.05 கிமீ, வடகிழக்கு 

• • திருசத்சங்மகாடு : 19.91 கிமீ, வடமேற்கு 

• • நாேக்கை் : 15.72 கிமீ, த ன்கிழக்கு 

23.  சுற்றுசச்ூழை் 

உணரத்ிறன் 

ேண்டைே் 

சுரங்க கு  ்லகப் பகுதியிலிருந்து 10 கி மீ சுற்றளவிை் 

வனவிைங்கு சரணாையே், ம சிய பூங்கா அை்ைது 

உயிரக்்மகாள காப்பகே் இை்லை. 
24.  ஒதுக்கப்பட்ட/பாது

காக்கப்பட்ட 

காடுகள் 

சுரங்க கு  ்லகப் பகுதியிலிருந்து 10 கி மீ 

ஒதுக்கப்பட்ட/பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் இை்லை. 
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வ.எண் விளக்கம் சதளிவுமர 
25.  வரைாற்று/சுற்றுைா 

இடங்கள் 
சுரங்க கு  ்லக பகுதியிலிருந்து 300மீ சுற்றளவுக்குள் 

இை்லை 
26.  அருகிை் உள்ள 

ேலை 
தகாை்லிேலை: 13.15 கிமீ, வடகிழக்கு 

27.  அருகிலுள்ள 

நீரந்ிலைகள் 
நீர்நிமலகள் 

தூரம் 

(கிமீ) 
திமெயில் 

நதி 

திருேணிமு ்து ஆறு 6.18 மேற்கு 

தபான்னியாறு ஆறு 14.06 வடமேற்கு 

 

பு ்தூர ்ஏரி 3.36 த ன்கிழக்கு 

ஏலூர ்ஏரி 6.65 வடகிழக்கு 

தசக்கலை ஏரி 7.19 த ன்மேற்கு 

பரு ்திப்பள்ளி ஏரி 7.81 வடமேற்கு 

தகா ்து ஏரி 8.34 த ன்மேற்கு 

ஏரணபுரே் ஏரி 8.70 த ன்கிழக்கு 

திண்டேங்கைே் ஏரி 10.12 த ன்கிழக்கு 

நாடட்ாேங்கைே் ஏரி 11.08 வடகிழக்கு 

மகாடட்ப்பாலளயே் ஏரி 14.67 வடக்கு 

குளம் 
ஸ்ரீ நை்ைகுோரசாமி 

மகாவிை் குளே் 

5.95 
வடக்கு 

அண்ணன்ோர ் 

மகாவிை் குளே் 

13.98 
வடமேற்கு 

 

28.  அருகிை் உள்ள 

ேரு ்துவேலன 
ோணிக்கே்பாலளயே்: 6.0 கிமீ, NW 

29.  குவாரி இட ல் ச ்

சுற்றி 500மீ 

சுற்றளவிை் உள்ள 

ேற்ற குவாரிகளின் 

விவரங்கள் 

முன்தோழியப்பட்ட திட்ட  ள ்திை் இருந்து 500மீ 

சுற்றளவிை் பின்வருே் குவாரிகள் அலேந்துள்ளன. 

விவரங்கள்: 

லகவிடப்பட்ட குவாரி – Nil 

 

நடப்பிை் உள்ள  குவாரி - 4 எண்கள் (10.37.5 தெக்மடர)் 

 

முன்தோழியப்பட்ட குவாரி - 1எண் (1.00.0 தெக்மடர)் 

 

500மீ சுற்றளவிை்  ற்மபாதுள்ள ேற்றுே் 

முன்தோழியப்பட்ட குவாரியின் தோ ்  பரப்பளவு 

11.37.5 தெக்மடர ் ஆகுே். திட்டே் கிளஸ்டர ் (குழுே 

குவாரிகள்) வலகயின் கீழ் வருகிறது. 
30.  மவலை வாய்ப்பு  13 மபர.் 

31.  நீர ்ம லவ ேற்றுே் 

ஆ ாரே் 

1.9 KLD 

 ண்ணீர ் விற்பலனயாளரக்ள் ேற்றுே் அருகிலுள்ள 

ஆழ்துலள கிணறு மூைே்  

32.  மேை்ேட்ட ேண் / 

கழிவு 
கிராவை்,  

கனிே கழிவுகள் இை்லை தவட்டி எடுக்கப்படுே் கனிேே் 

முழுவதுே் பயன்படு ் ப்படுே் 

33.  திட்ட ்தின் தசைவு திட்ட தசைவு: 

A. திட்டச ்தசைவு    = ரூ. 14,75,000/- 

B. EMP தசைவு    = ரூ. 3,80,000/- 

தோ  ் திட்டச ்தசைவு (A+B)  = ரூ. 18,55,000/- 

CER தசைவு (2.0%)    = ரூ.       37,000/- 

தோ  ் தசைவு    = ரூ. 18,92,000/- 

1
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படம் 1.1: திட்டத்தளத்தின் செயற்மகககாள் புமகப்படம்  
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படம் 1.2: அடிப்படை சுற்றுசச்ூழல்  வமரபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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படம் 1.3: திட்டதளத்தின் புமகப்படம்  
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படம் – 1.4: திட்டத்தளத்தின் செயற்க்மகககாள் புமகப்படம்  (1 கி.மீ) 
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1.2 திட்ட விளக்கம் 

 

1.2.1 சுரங்க முமற 

 ற்மபாது உள்ள சுரங்கங்களிை் தபஞ்சுகள் உயரே் ேற்றுே் அகைே் 6மீ, குவாரிகளிை் உள்ள சாய்வு 

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

டிப்பர ்ஆகியவற்லற பயன்படு ்தி முழுவதுே் இயந்திரேயோக்கப்பட்ட  திறந்  தவளி சுரங்கே் 

என்ற முலறயிை் தசயை்படு ் ப்படுே். 

 தபஞ்சுகள் உயரோனது 5 மீ ேற்றுே் ஆழே் முலறமய 5 மீ ஆக கலடபிடிக்கப்படுே்,. 

சுரங்கோனது வடகிழக்கிை் இருந்து கிழக்கு மநாக்கி மேே்படு ் ப்படுே். குவாரி தபஞ்சுகள் 

முகப்புகளின் சாய்வுகள் 700 ஒட்டுதோ ்  தபஞ்சுகள் சாய்வு 450 ஆக இருக்குே்படி 

பராேரிக்கப்படுே்.  

 

1.2.4 கழிவு உருவாக்கம் & அகற்றல் 

 பகுதி ஓவட்பரட்ன் இை்ைா து; இ னாை், கழிவுகள் உருவாகாது. தவட்டி எடுக்கப்படுே் 

கனிேோனது நாேக்கை்லை சுற்றி உள்ள கிரஷர ் ேற்றுே் அரலவ இயந்திரங்களுக்கு அனுப்பி 

லவக்கப்படுே். எனமவ கு ் லக பகுதிக்குள் கனிேங்கலள மசமிப்ப ற்கான இடே் எதுவுே் 

முன்தோழியப்படவிை்லை.. 

 

1.2.5 நீர் கதமவ & ஆதாரம் 

 திட்ட ்திற்கான தோ ்  நீர ் ம லவ 1.9 KLD ஆகுே், இது சுரங்க குழி நீரிலிருந்துே் ேற்றுே் 

அருகிலுள்ள லகவிடப்பட்ட சுரங்க குழிகளிை் இருந்து மடங்கரக்ள் மூைே் பூர ்்தி தசய்யப்படுே். 

குடிநீர ்ம லவக்கு மடங்கரக்ளிை்  ண்ணீர ்சப்லள தசய்யப்படுே் 

 

1.2.6 மனிதவளத் கதமவ 

இது சா ாரணகை் ேற்றுே் கிராவை் சுரங்க திட்டோகுே். கனரக இயந்திரங்கலள இயக்கு ை் ேற்றுே் 

கனிே மபாக்குவர ்திற்கு 13 நபரக்ள் பணியிை் அேர ்் ப்படுவாரக்ள். 

 

1.2.7 தள உள்கட்டமமப்பு 

 

1.2.7 தள உள்கட்டமமப்பு 

சுரங்க ்திை் பின்வருே்  ள மசலவகள் வழங்கப்படுே்: 

 

ஓய்வு அலறயுடன் கூடிய ஒருங்கிலணந்  கனிே அலுவைகே் திட்டப்பகுதிக்கு அருகிை் உள்ளது 

ேரு ்துவ உபகரணங்களுடன் கூடிய மு லு வி தபட்டி அலுவைக ்திை் லவ ்து பராேரிக்கப்படுே் 

 

• மின்ொர விநிகயாகம் 

சுரங்கோனது பகை் மநர ்திை் ேட்டுே் ஒரு ஷிப்டிை் மவலை தசய்யுே், எனமவ சுரங்க 

நடவடிக்லககளுக்கு மின்சாரே் ம லவப்படாது, அரலவ இயந்திரே் ேற்றுே் இ ர பயன்பாட்டிற்காக 

எவ்வாறாயினுே், ம லவயான மின்ோற்றி அைகு கு ் லக பகுதியிை் நிறுவப்படுே். 

 

• நீர் விநிகயாகம்: திட்டப்பகுதிக்குள் குடிநீருக்கான ஆ ாரே் இை்லை. கு ் லக பகுதிக்கு தவளிமய 

அலேந்துள்ள குழாய் கிணற்றிை் இருந்து குடிநீர ்ேற்றுே் பிற ம லவகளுக்கான  ண்ணீர ்தகாண்டு 

வரப்படுகிறது. சு ் ோன மூடப்பட்ட ேண் பாலனகளிை் மசமிக்கப்படுே் குடிநீர ்ேற்றுே் மவலை 

தசய்யுே் இடங்களுக்கு அருகிை் லவக்கப்படுே். 

• கழிவமற மற்றும் சிறுநீர் கழிப்பிடம்: சுரங்க விதியின்படி ஆண் ேற்றுே் தபண் 

த ாழிைாளரக்ளுக்கு  னி ் னியாக கழிவலற ேற்றுே் சிறுநீர ்கழிப்பிடே் அலேக்கப்படுே்.  
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• முதலுதவி அமற: சுரங்கச ்சட்டே் ேற்றுே் சுரங்க விதிகளின்படி ம லவயான அலன ்து ேரு ்துவ 

வசதிகளுடன் கூடிய மு லு வி அலற அலேக்கப்படுே். 

 

1.3 எதிர்பாரக்்கப்படும் சுற்றுெச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்மககள் 

1.3.1 காற்று மாசு கட்டுப்பாடு நடவடிக்மககள் 

• ஈரோன துலளயிடை் மேற்தகாள்ளப்படுே் ேற்றுே் கட்டுப்படு ் ப்பட்ட தவடிப்பு 

மேற்தகாள்ளப்படுே். 

• சீரான இலடதவளியிை் இழு ்துச ்தசை்லுே் சாலைகளிை்  ண்ணீர ்த ளி ் ை். 

• இழுலவச ்சாலையின் வழக்கோன பராேரிப்பு. 

• இழு ்துச ்தசை்லுே் சாலை அகைோகவுே் சுருக்கோகவுே் லவக்கப்படுே். 

• அலன ்து இழு ்துச ் தசை்லுே் அைகுகளுே் (டிப்பரக்ள்) கசிலவ ்  விரக்்க ேை்டி மகப் 

தபாறிமுலறயாை் மூடப்பட்டிருக்குே். 

• தூசி உமிழ்லவக் கட்டுப்படு ்  ஏற்று ை் நடவடிக்லககளின் மபாது நீர ்த ளி ் ை். 

• வாகனங்கள் ேற்றுே் இயந்திரங்களின் வழக்கோன பராேரிப்பு. 

• த ாழிைாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகலள வழங்கு ை். 

• கு ் லக எை்லைலயச ்சுற்றி, அ ாவது 7.5மீ பாதுகாப்பு ேண்டை ்திை் அடர ்்தியான பசுலே 

அரண் அலே ் ை் 

• காற்று ோசுபாட்லடக் கட்டுப்படு ்  பராேரிப்பு நலடமுலறப்படு ் ப்படுே். 

1.3.2 தமர அதிர்வுகள் 

தமர அதிர்வுகள் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க ் திட்ட ்தின்படி துலளயிடு ை் ேற்றுே் தவடி ் ை் ம லவப்படுே். 

எக்ஸ்கமவடர,் மபாக்குவர ்து வாகனங்கள் மபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் துலளயிடு ை், 

தவடி ் ை் ேற்றுே் இயக்கே் காரணோக இப்பகுதியிை் சுரங்க நடவடிக்லககளாை் நிை அதிரவ்ுகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன. 

 

முன்சமாழியப்பட்ட ஒலி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்மககள் 

• கட்டுப்படு ் ப்பட்ட தவடி லவ ் ை் மேற்தகாள்ளப்படுே் 

• ஒலி ஏற்படுவல க் குலறக்க, முலறயான பராேரிப்பு, எண்தணய் ேற்றுே் கிரீஸ் சீரான 

இலடதவளியிை் தேஷின்கள் பூசு ை் ஆகியலவ தசய்யப்படுே். 

• அதிக அளவு ச ்  ்ல  உருவாக்குே் இயந்திரங்களிை் பணியேர ்் ப்பட்ட 

த ாழிைாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அலறகலள வழங்கு ை். 

• பசுலேப் அரண் /ம ாட்டே் சுரங்க நடவடிக்லக பகுதிலயச ் சுற்றிலுே், சுரங்க ்தின் 

சாலைகளிை் உருவாக்கப்படுே். 

• ஆபமரட்டரக்ளுக்கு காது ேஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் மபான்ற  னிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (PPE) வழங்கப்படுே் ேற்றுே் 

• ஒலி குறி ்து அவ்வப்மபாது கண்காணிப்பு தசய்யப்படுே். 

1.3.3 நீர் வளங்கள் மற்றும் தரம் 

நீர் வளங்கள் மற்றும் தரம் மீதான தாக்கம் 

ோற்றப்பட்ட நிைப்பரப்பு சுரங்க கு ் லக பகுதிக்குள் வடிகாை் ோற்றுே். இருப்பினுே், சுரங்க 

கு ் லக பகுதிக்கு தவளிமய நிைப்பரப்பு அை்ைது வடிகாை் அலேப்பிை் எந்  ோற்றமுே் இருக்காது. 

இருப்புக்கள் தீரந்்  பிறகு சுரங்க நடவடிக்லககளின் முடிவிை், அந்  பகுதி ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய 

சுய-நிலையான சுற்றுசச்ூழை் அலேப்புக்கு மீட்டலேக்கப்படுே், மேலுே் குழியின் மேை் 

தபஞ்சுகளிை் பசுலே அரண் உருவாக்கப்படுே் அம  மநர ்திை் கூடு ை் ம ாட்டங்கள் 

உருவாக்கப்படுே். 

சுரங்க நடவடிக்லகக்கு மேற்பரப்பு நீர ்பயன்படு ் ப்படாது. மேலுே், சுரங்கே் ேற்றுே் அ னுடன் 

த ாடரப்ுலடய தசயை்பாடுகளிை் எந்  தசயை்முலற கழிவு நீருே் உற்ப ்தி தசய்யப்படுவதிை்லை 

என்ப ாை், சுரங்க ்திலிருந்து மேற்பரப்பு நீரந்ிலைகளுக்கு எந் வி ோன தவளிமயற்றமுே் 

இருக்காது. எனமவ மேற்பரப்பு நீரிை் எந்  பாதிப்புே் ஏற்படாது. 
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சுரங்க அலுவைகே் ேற்றுே் ஓய்வு  ங்குமிடங்களிை் இருந்து வீட்டுக் கழிவுகள் ேட்டுமே உருவாகுே். 

வீட்டுக் கழிவுகள் தசப்டிக் மடங்கிை் தவளிமயற்றப்பட்டு அல  ் த ாடரந்்து ஊறலவக்கப்படுே். 

 விர, தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட தபாருட்களிை் நசச்ு ்  ன்லே இருக்காது, இது நிை ் டி/மேற்பரப்பு 

நீலர ோசுபடு ்துே். எனமவ, மேற்பரப்பு நீர ் ஆட்சியிை் சுரங்க ்தின் மிகக் குலறவான  ாக்கே் 

இருக்குே் என்பது தவளிப்பலடயானது. 

 

சா ாரண கை் ேற்றுே் கிராவை் ேற்றுே் அ னுடன் த ாடரப்ுலடய ேண்ணிை் எந்  நசச்ுப் 

தபாருட்களுே் இை்லை. சா ாரண கை் ேற்றுே் கிராவை் மிகவுே் ேந் ோன ேற்றுே் இரசாயன 

விலன ்திறன் இை்ைா  தபாருட்கலளக் தகாண்டுள்ளது. மேலுே், சுரங்க தசயை்பாட்டிை் 

இரசாயனங்கள் அை்ைது அபாயகரோன தபாருட்களின் பயன்பாடு இை்லை. இ னாை், சுரங்கப் 

பணிகளாை் நிை ் டி நீர ்ோசுபடுவல க் கரு ்திை் தகாள்ள முடியாது. 

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

பள்ளங்களிை் நிை ் டி நீர ்கசியுே். இந்  நீர ்மிகக் குலறந்  பகுதியிை் உருவாக்கப்பட்ட சுரங்க ் 

த ாட்டியிை் மசகரிக்கப்பட்டு, குவிக்க அனுேதிக்கப்படுே். இந்   ண்ணீர ் தூசிலய 

அடக்குவ ற்குே், ம ாட்ட ்துக்குே் பயன்படு ் ப்படுே். சிறிய அளவிைான சுரங்க 

தசயை்பாடுகலளக் கரு ்திை் தகாண்டு, சிறிய அளவிைான கசிவு நீர ் ேட்டுமே 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இ னாை், அருகிை் உள்ள கிராேங்களிை் நிை ் டி நீர ்ேட்டே் குலறவதிை் 

குறிப்பிட ் க்க பாதிப்பு எதுவுே் ஏற்படாது. 

முன்சமாழியப்பட்ட நீர் பாதுகாப்பு மற்றும் நீர் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்மககள் 

கை் சுரங்க ்திை் தினசரி  ண்ணீர ்ம லவ சுோர ்1.9 KLD ஆகுே். சுரங்கப் பள்ளங்களிை் ம ங்கியுள்ள 

ேலழநீரிை் இருந்துே் (கிலடக்குே் மபாது) ேற்றுே் அருகிை் உள்ள நீர ்ம ங்கிய சுரங்கப் பள்ளங்களிை் 

இருந்து மடங்கரக்ளிை் இருந்துே் தூசிலய அடக்குவ ற்குே் ம ாட்ட ்துக்குே்  ண்ணீர ்

வழங்கப்படுே் ேற்றுே் வீட்டு உபமயாக ்திற்கான  ண்ணீர ்மபாரத்வை்லிை் இருந்து வழங்கப்படுே். 

இ னாை் குடிநீருக்குே், வீட்டு உபமயாக ்துக்குே் ேட்டுமே நிை ் டி நீர ் பயன்படு ் ப்படுே். 

சுரங்க ்திை் கனிே தசயைாக்க ்திற்கு  ண்ணீர ் ம லவ இை்லை. மேலுே், சுரங்க ்திை் எந்  

தசயை்முலற கழிவு உற்ப ்தியுே் இை்லை. 

இந்  சுலேலய குலறக்க பின்வருே் நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படுே்: 

1. சுரங்க கு ் லகப் பகுதியிலுே், ேண்/கழிவு  ்த ாட்டிகலளச ்சுற்றிலுே் அடரந்்  ம ாட்டே் 

2. குடிமயற்ற த ாட்டியின் கட்டுோனே். 

3. தசட்டிை்லிங் த ாட்டியுடன் இலணக்கப்பட்ட சுரங்க கு ் லகப் பகுதிலயச ்சுற்றி காரை்ண்ட் 

வடிகாை்கலள அலே ் ை். 

4. ேண்/கழிவு  ்த ாட்டிகளின் அடிப்பகுதியிை் காை் சுவலரக் கட்டு ை். 

5. ேண் அரிப்லபக் கட்டுப்படு ்  சுரங்க கு ் லகப் பகுதிலயச ்சுற்றி பசுலேப் பட்லட ேற்றுே் புை் 

ம ாட்டங்கலள உருவாக்கு ை். 

6. ேண் அரிப்லபக் கட்டுப்படு ்  புற்கள் ேற்றுே் பருப்புச ்தசடிகலளக் தகாண்டு ேண்/கழிவு ் 

த ாட்டிலய உறுதிப்படு ்து ை். 

7.நீர ் ேட்டே் குலறவ ாை் ஏற்படுே் பாதிப்லபக் குலறக்க, சுரங்க நிரவ்ாகே், அருகிலுள்ள 

கிராேங்களிை் உள்ள தபாதுக் கட்டிடங்களிை், ேலழநீலர மசகரிக்கவுே், கிலடக்குே் ஆழ்துலளக் 

கிணறு/ குழாய் கிணறு மூைே் நிை ்திற்குச ்தசலு ் வுே், உள்ளூர ்கிராே பஞ்சாய ்துகளின் முன் 

அனுேதியுடன் மேற்கூலர அறுவலட கட்டலேப்புகலள மேற்தகாள்ளுே். மேலுே், குழி 

ம ாண்டப்பட்ட பகுதியிை் உருவாக்கப்பட்ட நீர ்்ம க்கே், அருகிலுள்ள கிராே ேக்களுக்கு கூடு ை் 

நீர ் ஆ ாரோக தசயை்படுவம ாடு, அப்பகுதியின் நிை ் டி நீரே்ட்ட ்ல  ரீசாரஜ்் தசய்யவுே் 

உ வுே். 

1.3.4 திடக்கழிவு உருவாக்கம் மற்றும் கமலாண்மம 

பகுதி ஓவட்பரட்ன் இை்ைா து; இ னாை், கழிவுகள் உருவாகாது. தவட்டி எடுக்கப்படுே் கனிேோனது 

நாேக்கை்லை சுற்றி உள்ள கிரஷர ் ேற்றுே் அரலவ இயந்திரங்களுக்கு அனுப்பி லவக்கப்படுே். 

எனமவ கு ் லக பகுதிக்குள் கனிேங்கலள மசமிப்ப ற்கான இடே் எதுவுே் 

முன்தோழியப்படவிை்லை.. 
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1.3.5 உயிரியல் சூழல் 

ம சியப் பூங்கா, வனவிைங்கு சரணாையே் ேற்றுே் உயிரக்்மகாளக் காப்பகே் ஆகியலவ திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவிை் இை்லை. இலடயக ேண்டை ்திை் அரிய, உள்ளூர ் ேற்றுே் 

அழிந்து வருே் உயிரினங்கள் எதுவுே் பதிவாகவிை்லை. இலை மைமினாவிை் தூசி படி ை், 

மபாக்குவர ்து சாலையிை் அருகிலுள்ள உள்ளூர ்  ாவர இனங்களிை் நலடதபறுகிறது, இது 

ஒளிசம்சரக்்லக விகி  ்ல  குலறக்கைாே் ேற்றுே்  ாவர வளரச்ச்ிலய  ாே ப்படு ் ைாே். 

முன்சமாழியப்பட்ட உயிரியல் சுற்றுெச்ூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்மககள் 

• தசப்பனிடப்படா  சாலை, பை்மவறு சா ாரண கை் அகழ்வு நடவடிக்லககளாை் ஒட்டுதோ ்  

 ப்பிக்குே் தூசி உமிழ்வுகள் காரணோக இப்பகுதியிை் தூசி பிரசச்ிலனகள் முக்கியோக 

எழுப்பப்படுகின்றன. பாதிப்லப ்  ணிக்க சுரங்க கு ் லக பகுதியிலுே், அணுகு சாலையிலுே் 

வழக்கோன  ண்ணீர ்த ளி ் ை் மேற்தகாள்ளப்படுே். 

• புை் மூடியாை் ேண்/கழிவு ் த ாட்டிகலள நிலைப்படு ்  மவண்டுே். 

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

அலே ் ை் 

• சுரங்க கு ் லகப் பகுதிலயச ்சுற்றிலுே், மபாக்குவர ்துச ்சாலையிலுே் அடர ்்தியான பசுலேப் 

பட்லட உருவாக்கப்படுே். 

• கனிே மபாக்குவர ்து சாலைலய அவ்வப்மபாது பராேரி ் ை் 

• மினரை் டிரான்ஸ்மபாரட்் மராட்டிை் ரயிை்மவ லசடிங் வலர தோலபை் மடங்கர ்மூைே்  ண்ணீர ்

த ளி ் ை். 

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

1.3.6 ெமூக-சபாருளாதார சூழல் 

சா ாரணகை் ேற்றுே் கிராவை் சுரங்க ்திை் குடியிருப்பு அை்ைது  னியார ்நிைே் இை்லை. திட்ட ்திை் 

புனரவ்ாழ்வு ேற்றுே் மீள்குடிமயற்றே் எதுவுே் இை்லை. 

• அகழ்வாராய்சச்ி, மபாக்குவர ்து மபான்ற நடவடிக்லககளுக்காக அகழ்வாராய்சச்ி, மபாக்குவர ்து 

மபான்ற நடவடிக்லககளுக்காக 13 நபரக்ளுக்கு இந்  சுரங்கே் மவலை வழங்குே். 

• சா ாரணகை் ேற்றுே் கிராவை் சுரங்க ்தின் ம லவகலளப் பூர ்்தி தசய்ய  ற்மபாதுள்ள 

உள்கட்டலேப்பு வசதிகள் மபாதுோனலவ. இருப்பினுே், சுரங்க நிரவ்ாகே் CSR இன் ஒரு பகுதியாக 

அருகிலுள்ள கிராேங்களிை் சுகா ாரே், குடிநீர ்வசதிகள், மபாக்குவர ்து சாலை மபான்ற குடிலே 

வசதிகலள மேே்படு ்துவ ற்கு முயற்சிகலள எடுக்குே். 

1.4 சுற்றுெச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

சுரங்க மேைாளரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் சுரங்க ்திை் சுற்றுசச்ூழை் மேைாண்லே பிரிவு (EMC) 

நிறுவப்படுே். சுற்றுசச்ூழை் மேைாண்லே துலறயிை் மபாதுோன  குதியுே் அனுபவமுே் தகாண்ட 

சுற்றுசச்ூழை் விஞ்ஞானி EMCக்கு  லைலே  ாங்குவார.் சுற்றுப்புற காற்றின்  ரே், நீரே்ட்ட ஆழே், 

நீரின்  ரே், சுற்றுப்புற ஒலி நிலைகள், ேண்ணின்  ரே், CSR நடவடிக்லககள் மபான்றவற்றின் 

சுற்றுசச்ூழை் கண்காணிப்பு MOEF அங்கீகாரே் தபற்ற ஏதஜன்சிகள் மூைே் த ாடரந்்து 

மேற்தகாள்ளப்படுே் ேற்றுே் அறிக்லககள் TNPCB/MoEF க்கு சேரப்்பிக்கப்படுே். 

1.5 இடர் மதிப்பீடு & கபரிடர் கமலாண்மமத் திட்டம் 

சா ாரண கை் ேற்றுே் கிராவை்ச ் சுரங்க ் திட்ட ்திை் ஏற்படுே் இடர ் ேதிப்பீடு சரிவு ம ாை்வி, 

மேற்பரப்பு நீராை் ஏற்படுே் தவள்ளே், தூசி அபாயங்கள், மின்சாரே் / டீசை் தஜனமரட்டர ் தசட் 

ேற்றுே் கீழ் தபஞ்சுகளிை் தவள்ளப்தபருக்கு ஆகியவற்றுடன் த ாடரப்ுலடய அபாயங்கள் ேற்றுே் 

அ ற்கான  ணிப்பு நடவடிக்லககள் ஆகியலவ பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ளன. வலரவு EIA/EMP 

அறிக்லக. 

இயற்லக விலளவுகள் ேற்றுே் ேனி  காரணங்களாை் ஏற்படுே் மபரழிவுகலள 

எதிரத்காள்வ ற்கான விரிவான மபரிடர ் மேைாண்லே ் திட்டே்  யாரிக்கப்பட்டு, அம  

வரிலசயிை் உயிர ்பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூழலைப் பாதுகா ் ை், நிறுவை் பாதுகாப்பு, உற்ப ்தி ேற்றுே் 

மீட்பு நடவடிக்லககலள ேறுசீரலே ் ை் ஆகியவற்லற உறுதி தசய்வ ற்கான வலரவு EIA/EMP 

அறிக்லகயிை் இலணக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னுரிலேகள். மபரிடர ்மேைாண்லே திட்ட ்ல  திறே்பட 

தசயை்படு ் , இது பரவைாக விநிமயாகிக்கப்படுே் ேற்றுே் ஒ ்திலக மூைே் பணியாளரக்ளுக்கு 
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பயிற்சி அளிக்கப்படுே். இட வசதிகள், நலடமுலறகள், கடலேகள் ேற்றுே் தபாறுப்புகள்,  கவை் 

த ாடரப்ுகள் மபான்றலவ மபரிடர ்மேைாண்லே ் திட்ட ்திை் விரிவாகக் கரு ப்படுகின்றன. 

 

1.6 திட்டப் பயன்கள் 

அக்கைாே்பட்டி கிராே ்திை் சா ாரண கை் ேற்றுே் கிராவை் சுரங்க ் திட்டே் கூடு ை் மவலை 

வாய்ப்புகலள உருவாக்குே், இது இறுதியிை் அருகிலுள்ள கிராே ேக்களின் வாழ்க்லக ்  ர ்ல  

மேே்படு ்துே். இந்  CER தகாள்லகக்கு இணங்க, அலன ்து கு ் லக ாரரக்ளுே் தபாதுேக்களின் 

கரு ்துக்களுக்கு ஏற்ப சமூக நை நடவடிக்லககலள மேற்தகாள்வாரக்ள். 

 

1.7 சுற்றுெச்ூழல் கமலாண்மமத் திட்டம் 

சுற்றுசச்ூழை் மேைாண்லே ் திட்டோனது, பா கோன சுற்றுசச்ூழை் பாதிப்புகலள அகற்ற அை்ைது 

அவற்லற ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய அளவிற்கு குலறக்க, திட்ட ்ல  தசயை்படு ்து ை் ேற்றுே் 

தசயை்பாட்டின் மபாது எடுக்க மவண்டிய  ணிப்பு, மேைாண்லே, கண்காணிப்பு ேற்றுே் நிறுவன 

நடவடிக்லககலள உள்ளடக்கியது. 

• ஒட்டுதோ ்  சுற்றுசச்ூழை் பாதுகாப்பு. 

• இயற்லக வளங்கள் ேற்றுே் நீலரக் குலற ் ை். 

• த ாழிைாளர ்ேற்றுே் ேக்களின் பாதுகாப்பு, நைன் ேற்றுே் நை்ை ஆமராக்கியே். 

• அலன ்து கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலளயுே் திறே்பட தசயை்படு ்துவல  உறுதி தசய்யவுே். 

• சா ்தியோன மபரழிவுகள் ேற்றுே் விப ்துகளுக்கு எதிராக விழிப்புணரவ்ு. 

• ஒட்டுதோ ்  ேற்றுே் நீண்டகாை  ாக்கங்கலளக் கண்காணி ் ை். 

• அலன ்து கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலளயுே் திறே்பட தசயை்படு ்துவல  உறுதி தசய்யவுே். 

• கழிவு உற்ப ்தி ேற்றுே் ோசுபாடு கட்டுப்பாடு. 

 

1.8 முடிவுமர 

 அக்கைாே்பட்டி கிராேே் சா ாரண கை் ேற்றுே் கிராவை் சுரங்க திட்டே் அருகிை் உள்ள 

கிராேங்களின் வளரச்ச்ிக்கு பயனுள்ள ாக இருக்குே். தூசி உமிழ்வு, ஒலி, மேற்பரப்பு ஓட்ட ் ாை் 

ஏற்படுே் வண்டை் ேண் மபான்ற சிை சுற்றுசச்ூழை் அே்சங்கலளச ் சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழலிை் 

ஏற்படுே் பாதிப்புகலள ்  விரக்்க அனுேதிக்கப்பட்ட விதிமுலறகளுக்குள் கட்டுப்படு ்  

மவண்டுே்.  ண்ணீர ் த ளி ் ை், ம ாட்டே்,  னிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மபான்ற 

ம லவயான ோசு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் திட்ட ்திை் வழக்கோன நலடமுலறலய உருவாக்குே். 

அப்பகுதியின் சுற்றுசச்ூழை் ேற்றுே் சமூக-தபாருளா ார சூழலிை் ஏற்படுே்  ாக்கங்கலளக் 

கட்டுப்படு ் /குலறக்க கூடு ை் ோசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழை் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் மேற்தகாள்ளப்படுே். சுரங்க கு ் லகப் பகுதியிலுே், மபாக்குவர ்துச ்

சாலையிலுே் அடர ்்தியான பசுலே ேண்டைே் ேற்றுே் ம ாட்டங்கலள மேே்படு ்து ை், சுரங்கே் 

ேற்றுே் அருகிலுள்ள கிராேங்களிை் ேலழநீர ் மசகரிப்லப ஏற்றுக்தகாள்வது மபான்ற 

நடவடிக்லககள் தசயை்படு ் ப்படுே். சுரங்க நிரவ்ாக ் ாை் ஏற்றுக்தகாள்ளப்படுே் CSR 

நடவடிக்லககள் அருகிலுள்ள கிராேங்களின் சமூக, தபாருளா ார நிலைலய மேே்படு ்துே். 

 

சா ாரணகை் ேற்றுே் கிராவை் சுரங்க ்தின் ஒட்டுதோ ்   ாக்கங்கள் மநரே்லறயான ாக 

இருக்குே் ேற்றுே் அருகிலுள்ள கிராேங்களின் ஒட்டுதோ ்  சமூக-தபாருளா ார வளரச்ச்ிலய 

ஏற்படு ்துே். 


