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சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டசச்ுருக்கம் 

 

17.52.75 ஹெக்டடர் பரப்பளவு  ஹகாண்ட 

ஹபாட்கடயாண்டிபுரம்பு & 10 முத்தூர் 

சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் 

சுரங்கம் 

வ.எண் விண்ணப்பதாரர் ஹபயர ் பரப்பளவு 

1 திரு.ரா.சுடரஷ்குமார் 0.81.75 ஹெக்டேர ்

2 திரு.கு.சிவபிரகாஷ் 1.20.50 ஹெக்டேர ்

3 திரு.வி.குணடசகரன் 1.75.50 ஹெக்டேர ்

4 திரு.ஹச.ரங்கசாமி 1.34.50ஹெக்டேர ்

5 திரு.க.பஞ்சலிங்கம் 1.12.0 ஹெக்டேர ்

6 திரு.வி.குணடசகரன் 1.36.5 ஹெக்டேர ்

7 திரு.ரா.ரத்தினசாமி 1.26.50 ஹெக்டேர ்

8 திரு.நா.டகாபால் 0.67.0 ஹெக்டேர ்

 

  கிராமம்      :   ஹபாட்கடயாண்டிபுரம்பு & 10 முத்தூர ்

                                    வடட்ம்  :   கிணத்துக்கடவு 

                  மாவட்டம் :       டகாயம்புத்தூர ்

                மாநிலம் :        தமிழ்நாடு 

  

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க அறிக்கக அடலாசகர ்

 

ஜிடயா எக்ஸ்ஹபாளடரசன் அண்டு கமனிங் 

ஹசால்யுசன்ஸ்,டசலம். 
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1. அறிமுகம் -  

 திரு.ரா.சுடரஷ்குமார,் திரு.கு.சிவபிரகாஷ், திரு.வி.குணடேகரன், திரு.ஹே.ரங்கோமி, 

திரு.க.பஞ்ேலிங்கம், திரு.வி.குணடேகரன், திரு.ரா.ரத்தினோமி மற்றும் திரு.நா.டகாபால் ஆகிட ார ்

டகா ம்புத்தூர ் மாவே்ேத்தின் கிணத்துக்கேவு வே்ேத்தில் உள்ள ஹபாே்டே ாண்டிபுரம்பு & 10 

முத்தூர ் கிராமத்தில் 9.53.75 ஹெக்டேர ் பரப்பளவில் ோதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க 

குத்தடகக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர.் 

 

 எனடவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூடல2016 இன் படி உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங்கம் 

மற்றும் நேப்பில் உள்ள சுரங்கங்களின்  பரப்பளவு கூே்டுத்ஹதாடக 17.52.75 ஹெக்டேர.் 

 

 எனடவ, விரிவான சுற்றுேச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்டக 9.53.75 ஹெக்டேர ்

பரப்பளவில் உள்ள 8 சுரங்கங்கத்டத உள்ளேக்கி து.  
 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 
 

• Lr.No.SEIAA-TN/F.No.7734/SEAC/ToR-806/2020 Dated: 09.11.2020-உத்டதசிக்கப்பே்ேசுரங்கத்திே்ேம் -1 

•  Lr.No.SEIAA-TN/F.No.8055/SEAC/ToR-888/2020 Dated: 16.03.2021-உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங்கத்திே்ேம் – 2  

•  Lr.No.SEIAA-TN/F.No.8050/SEAC/ToR-896/2020 Dated: 16.03.2021 – உதட்தசிக்கப்பே்ேசுரங்கத்திே்ேம் -3 

• Lr.No.SEIAA-TN/F.No.8053/SEAC/ToR-901/2020 Dated: 16.03.2021 – உதட்தசிக்கப்பே்ேசுரங்கத்திே்ேம் -4 

•  Lr.No.SEIAA-TN/F.No.8057/SEAC/ToR-903/2020 Dated: 16.03.2021 – உதட்தசிக்கப்பே்ேசுரங்கத்திே்ேம் -5 

•  Lr.No.SEIAA-TN/F.No.8051/SEAC/ToR-910/2020 Dated: 16.03.2021 – உதட்தசிக்கப்பே்ேசுரங்கத்திே்ேம் -6 

•  Lr.No.SEIAA-TN/F.No.8094/SEAC/ToR-913/2020 Dated: 16.03.2021 – உதட்தசிக்கப்பே்ேசுரங்கத்திே்ேம் -7 

 

 

 அடிப்படே கண்காணிப்பு ஆ ்வு டிேம்பர ் -2020 முதல் பிப்ரவரி 2021 காலகே்ேத்தில் 

டமற்ஹகாள்ளப்பே்ேது மற்றும் இந்த திே்ேங்களினால் ஏற்படும் ஒே்டுஹமாத்த பாதிப்புகடள 

கருத்தில் ஹகாண்டு இந்த EIA மற்றும் EMP அறிக்டக த ாரிக்கப்பே்டுள்ளது, ஒே்டுஹமாத்த 

சுற்றுேச்ூழல் தாக்க மதிப்பீே்டு ஆ ்வு டமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது, அடதத் ஹதாேரந்்து ஒரு த ாரிப்பு 

அந்த தாக்க விடளவுகடள குடறக்க தனித்தனி ாக விரிவான சுற்றுேச்ூழல் டமலாண்டம திே்ேம் 

(EMP) 

 

SEIAA - தமிழ்நாடு சுற்றுேச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்கான ஹபாது விோரடணட  

டமற்ஹகாள்வதற்காக வழங்கப்பே்ே ToR இன் அடிப்படேயில் த ாரிக்கப்பே்ே EIA அறிக்டக வடரவு 

 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

குத்தறக -  1 

நிறுவனத்தின் 

ஹபயர் 
திரு.ரா.சுடரஷ் குமார ் ோதாரன கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

திே்ேம் 

புல எண் 114/5B & 114/6B 

விஸ்தீரனம் 0.81.75 ha 

நில வடக பே்ோ நிலம் 

கிராமம், வே்ேம் & 

மாவே்ேம் 

ஹபாே்டே ண்டிபுரம்பு கிராமம், கினத்துகேவு வே்ேம், டகா முத்துர ்

மாவே்ேம் 

குத்தறக -  2 

நிறுவனத்தின் 

ஹபயர் திரு.K.சிவபிரகாஷ்  ோதாரன கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி திே்ேம் 
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புல எண் 98A(Part) Pit-5 

விஸ்தீரனம் 1.20.5 ha  

நில வடக அரசு குத்தடக நிலம் 

கிராமம், வே்ேம் & 

மாவே்ேம் 
10 முத்துர ்கிராமம், கினத்துகேவு வே்ேம், டகா முத்துர ்மாவே்ேம் 

குத்தறக -  3 

நிறுவனத்தின் 

ஹபயர் திரு.V.குணடேகரன் ோதாரன கற்கள் குவாரி திே்ேம் 

புல எண் 98A(Part) Pit-1 

விஸ்தீரனம் 1.75.5 ha 

நில வடக அரசு குத்தடக நிலம் 

கிராமம், வே்ேம் & 

மாவே்ேம் 
10 முத்துர ்கிராமம், கினத்துகேவு வே்ேம், டகா முத்துர ்மாவே்ேம் 

குத்தறக -  4 

நிறுவனத்தின் 

ஹபயர் திரு.S.ரங்கோமி குமார ் ோதாரன கற்கள் குவாரி திே்ேம் 

புல எண் 95(Part) Eastern Part 

விஸ்தீரனம் 1.34.5 ha 

நில வடக அரசு குத்தடக நிலம் 

கிராமம், வே்ேம் & 

மாவே்ேம் 
10 முத்துர ்கிராமம், கினத்துகேவு வே்ேம், டகா முத்துர ்மாவே்ேம் 

குத்தறக -  5 

நிறுவனத்தின் 

ஹபயர் திரு.K.பஞ்ேலிங்கம் ோதாரன கற்கள் குவாரி திே்ேம் 

புல எண் 98A(Part)Pit-4 

விஸ்தீரனம் 1.12.0 ha 

நில வடக அரசு குத்தடக நிலம் 

கிராமம், வே்ேம் & 

மாவே்ேம் 
10 முத்துர ்கிராமம், கினத்துகேவு வே்ேம், டகா முத்துர ்மாவே்ேம் 

குத்தறக -  6 

நிறுவனத்தின் 

ஹபயர் திரு.V.குணடேகரன் ோதாரன கற்கள் குவாரி திே்ேம் 

புல எண் 98A(part) Pit-2 

விஸ்தீரனம் 1.36.5 ha 

நில வடக அரசு குத்தடக நிலம் 

கிராமம், வே்ேம் & 

மாவே்ேம் 
10 முத்துர ்கிராமம், கினத்துகேவு வே்ேம், டகா முத்துர ்மாவே்ேம் 

குத்தறக -  7 

நிறுவனத்தின் 

ஹபயர் திரு.R.ரத்தினோமி  ோதாரன கற்கள் குவாரி திே்ேம் 

புல எண் 98A(part) Pit-3  

விஸ்தீரனம் 1.32.5 ha 

நில வடக அரசு குத்தடக நிலம் 

கிராமம், வே்ேம் & 

மாவே்ேம் 
10 முத்துர ்கிராமம், கினத்துகேவு வே்ேம், டகா முத்துர ்மாவே்ேம் 

குத்தறக -  8 

நிறுவனத்தின் 

ஹபயர் திரு.N.டகாபால் ோதாரன கற்கள் குவாரி திே்ேம் 

புல எண் 89B 

விஸ்தீரனம் 0.67.0 ha 

நில வடக அரசு குத்தடக நிலம் 

கிராமம், வே்ேம் & 

மாவே்ேம் 
10 முத்துர ்கிராமம், கினத்துகேவு வே்ேம், டகா முத்துர ்மாவே்ேம் 
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1.2 500 மிட்டர் சுற்று அளவில் உள்ள குவரிகளின் விவரங்கள் 

 

விளக்கம் 

குத்தகக 1 

திரு.ரா.சுடரஷ் குமார் 
விண்ணப்பித்துள்ள 

சுரங்கம் 

குத்தகக 2 

திரு.கு.சிவ பிரகாஷ் 

விண்ணப்பித்துள்ள 

சுரங்கம் 

குத்தகக 3 

திரு.வி.குணடசகரன் 

விண்ணப்பித்துள்ள 

சுரங்கம் 

புல எண் 114/5B & 114/6B 
98A(Part) 

Pit - 5 

98A(Part)  

Pit-1 

விரிவாக்கம் 

மற்றும் 

வடகப்பாடு 

0.81.75 ஹெக்டேர,்  பே்ோ 

நிலம் 

1.20.0 ஹெக்டேர,்  அரசு 

குத்தடக நிலம் 
1.75.5 ஹெக்டேர,்  அரசு 

குத்தடக நிலம் 

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவே்ேம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

ஹபாே்டே ாண்டிபுரம்பு & 10 முத்தூர ்கிராமம், கிணத்துக்கேவு வே்ேம், 

டகா ம்புத்தூர ்மாவே்ேம் 

ஹமாத்த சுரங்க 

பரப்பளவின் 

கூே்டுத்ஹதாடக 

17.52.75 ஹெக்டேர ்

 

விளக்கம் 

குத்தகக 4 

திரு.ஹச.ரங்கசாமி 

விண்ணப்பித்துள்ள 

சுரங்கம் 

குத்தகக 5 

திரு.க.பஞ்சலிங்கம் 

விண்ணப்பித்துள்ள 

சுரங்கம் 

குத்தகக 6 

திரு.வி.குணடசகரன் 

விண்ணப்பித்துள்ள 

சுரங்கம் 

புல எண் 95(Part) Eastern Part 
98A (Part)  

Pit - 4 

98A (Part)  

Pit - 2 

விரிவாக்கம் 

மற்றும் 

வடகப்பாடு 

1.34.5  ஹெக்டேர,்  அரசு 

குத்தடக நிலம் 

1.12.0 ஹெக்டேர,்  அரசு 

குத்தடக நிலம் 
1.36.5 ஹெக்டேர,்  அரசு 

குத்தடக நிலம் 

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவே்ேம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

ஹபாே்டே ாண்டிபுரம்பு &10 முத்தூர ்கிராமம், கிணத்துக்கேவு வே்ேம், 

டகா ம்புத்தூர ்மாவே்ேம் 

ஹமாத்த சுரங்க 

பரப்பளவின் 

கூே்டுத்ஹதாடக 

17.52.75 ஹெக்டேர ்

 

விளக்கம் 

குத்தகக 7 

திரு.ரா.ரத்தினசாமி 

விண்ணப்பித்துள்ள சுரங்கம் 

குத்தகக 8 

திரு.நா.டகாபால் 

விண்ணப்பித்துள்ள சுரங்கம் 

புல எண் 
98A (Part)  

Pit - 3 
89B 

விரிவாக்கம் 

மற்றும் 

வடகப்பாடு 

1.26.5 ஹெக்டேர,்  அரசு குத்தடக நிலம் 
0.67.0 ஹெக்டேர,்  அரசு குத்தடக 

நிலம் 

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவே்ேம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

ஹபாே்டே ாண்டிபுரம்பு & 10 முத்தூர ்கிராமம், கிணத்துக்கேவு வே்ேம், 

டகா ம்புத்தூர ்மாவே்ேம் 

ஹமாத்த சுரங்க 

பரப்பளவின் 

கூே்டுத்ஹதாடக 

17.52.75 ஹெக்டேர ்
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விளக்கம் 

குத்தகக 1 

திரு.வி.ராமலிங்கம் 

நேப்பில் உள்ள சுரங்கம்  
 

குத்தகக 2 

திரு.எஸ்.என்.சிவசாமி 

நேப்பில் உள்ள சுரங்கம்  
 

குத்தகக 3 

திரு.ரங்கசாமி 

நேப்பில் உள்ள சுரங்கம்  
 

புல எண் 94/B1 
247/1, 2A, 2B1, 2B2, 3A, 3B & 

247/4 
97/B1B 

விரிவாக்கம்  2.07.0 ஹெக்டேர ் 2.09.0 ஹெக்டேர,்   1.32.5 ஹெக்டேர,்   

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவே்ேம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

ஹபாே்டே ாண்டிபுரம்பு &10 முத்தூர ்கிராமம், கிணத்துக்கேவு வே்ேம், 

டகா ம்புத்தூர ்மாவே்ேம் 

ஹமாத்த சுரங்க 

பரப்பளவின் 

கூே்டுத்ஹதாடக 

17.52.75 ஹெக்டேர ்

 

விளக்கம் 

குத்தகக 4 

திரு.சாந்தாலிங்கம் 

நேப்பில் உள்ள சுரங்கம்  
 

குத்தகக 5 

திரு.ரா.ரங்கதுகர 

 நேப்பில் உள்ள சுரங்கம்  
 

புல எண் 97/B2A & 97/B2C 138/A2(Part) & 138/C(Part) 

விரிவாக்கம்  1.08.5 ஹெக்டேர,்   1.42.0 ஹெக்டேர,்   

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவே்ேம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

ஹபாே்டே ாண்டிபுரம்பு &10 முத்தூர ்கிராமம், கிணத்துக்கேவு வே்ேம், 

டகா ம்புத்தூர ்மாவே்ேம் 

ஹமாத்த சுரங்க 

பரப்பளவின் 

கூே்டுத்ஹதாடக 

17.52.75 ஹெக்டேர ்

 

  

1.3 உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

விவரங்கள் 
உத்டதசிக்கப்பட்ட 

 சுரங்கத்திட்டம் - 1 

உத்டதசிக்கப்பட்ட  

சுரங்கத்திட்டம் - 2 

சுரங்கத்தின் ஹபயர் 
திரு. R. சுடரஷ்குமார ்ோதாரன 

கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
திே்ேம் 

திரு. K. சிவபிரகாஷ் ோதாரன 

கற்கள் திே்ேம் 

திட்ட வகரப்பட தாள் 

எண் 
58-B/13 58-B/13 

அட்சடரகக 10°48'11.54"N to 10°48'14.65"N 10°48'02.99"N to 10°48'07.33"N  

தீர்க்கடரகக 76°58'03.46"E to 76°58'06.67"E  76°58'3.05"E to 76°58'37.06"E  

உத்டதசிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட 

காலம் 

5 ஆண்டுகள் 5 ஆண்டுகள் 

அதிகபட்ச உயரம் 280 மிே்ேர ்கேல் மே்ேத்திற்கு டமல் 
285 மிே்ேர ்கேல் மே்ேத்திற்கு 

டமல் 

உத்டதசிக்கபட்ட 

சுர்ங்கத்தின் ஆழ்ம் 

32மீ  

 
50மீ 
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புவியியல் வளங்கள் 

2,45,250மீ3 ோதாரண கற்கள் 

16,350மீ3 கிராவல் 

6,30,259 மீ3 ோதாரண கற்கள் 

 

 

கனிம இருப்புக்கள் 

76,430 மீ3 ோதாரண கற்கள் 

10,512 மீ3 கிராவல் 

3,10,974 மீ3 ோதாரண கற்கள் 

 

ஆண்டு வாரியாக 

முன்ஹமாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி 

76,430 மீ3 ோதாரண கற்கள் 

10,512 மீ3 கிராவல் 

3,10,974 மீ3 ோதாரண கற்கள் 

 

சுரங்க முகற 

திறந்த முடர 

இ ந்திரம மாக்கப்பே்ே சுரங்க 

முடற துடளயிடுதல் மற்றும் 

ஹவடித்தல் 

திறந்த முடர 

இ ந்திரம மாக்கப்பே்ே 

சுரங்க முடற 

துடளயிடுதல் மற்றும் 

ஹவடித்தல் 

எற்கனஹவ உள்ள 

குழியின் ஆழம் 
ஏதும் இல்டல ஏதும் இல்டல 

இறுதி குழி அளவுகள் 
73மீ * 72மீ* 32மீ(ஆழம்) 

 

155மீ *114மீ * 50மீ(ஆழம்) 

 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 

 நிலத்தடி நீரின் ஆழம் 
50-55மீ3 தடர தளத்திற்க்கு கீழ் 65-70மீ3 தடர தளத்திற்க்கு கீழ் 

ஹதாழிலாளர் 15 நபரக்ள் 27 நபரக்ள் 

திட்ட முதலீடு ன் Rs. 29,42,300/- Rs. 88,93,000/- 

அருகிலுள்ள நீர் 
நிகலகள் 

ஓடே – 200மீ கிழக்கு 

நள்ளா – 350மீ ஹதன்கிழக்கு 

ஓடே – 480மீ ஹதன்கிழக்கு 

கால்வா ் – 800மீ ஹதற்கு 

கும்மித்திபதி ஆறு – 8.2கிமீ 

வேடமற்கு 

 

ஓடே – 200மீ கிழக்கு 

நள்ளா – 400மீ ஹதன்கிழக்கு 

ஓடே – 170மீ ஹதன்கிழக்கு 

கால்வா ் –1.0கிமீ ஹதற்கு 

கும்மித்திபதி ஆறு – 9.5கிமீ 

வேடமற்கு 

 

பசுகம அரண் 

உருவாக்கும் திட்டம் 

7.5மீ பதுகாப்பு பகுதியில் 2290 

ேதுரமீே்ேரில் 250 மரங்கள் 

டவக்கபடும் என 

உத்டதசிக்கபே்டுள்ளன 

கிராமம் மற்றும் பஞ்ே ாத்து 

ோடல பகுதிகளில் 300 

மரங்கள் டவக்கபடும் என 

உத்டதசிக்கபே்டுள்ளன 

உத்டதசிக்கபட்ட நீர் 
டதகவகள் 

3.0 ஒரு நாடளக்கான கிடலா 

லிே்ேர ்

3.0 ஒரு நாடளக்கான கிடலா 

லிே்ேர ்

 

விவரங்கள் 
உத்டதசிக்கப்பட்ட 

 சுரங்கத்திட்டம் - 3 

உத்டதசிக்கப்பட்ட  

சுரங்கத்திட்டம் - 4 

சுரங்கத்தின் ஹபயர் திரு. V. குணடேகரன் ோதாரன கற்கள் 

திே்ேம் 

திரு. S.ரங்கோமி ோதாரன 

கற்கள் திே்ேம் 

திட்ட வகரப்பட தாள் 

எண் 
58-B/13 58-B/13 

அட்சடரகக 10°48' 01.29''N to 10° 48' 05.16''N 10°48' 09.45''N to 10° 48' 13.07''N 

தீர்க்கடரகக 76°58'14.29''E to 76° 58'19.99''E 76°58'19.57''E to 76° 58'25.74''E  

உத்டதசிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட 

காலம் 

5 ஆண்டுகள் 5 ஆண்டுகள் 

அதிகபட்ச உயரம் 280 மிே்ேர ்கேல் மே்ேத்திற்கு டமல் 
284 மிே்ேர ்கேல் மே்ேத்திற்கு 

டமல் 
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உத்டதசிக்கபட்ட 

சுர்ங்கத்தின் 

ஆழ்ம் 

49மீ  

 
45மீ 

 

புவியியல் வளங்கள் 

8,40,129மீ3  

ோதாரண கற்கள் 

 

5,25,588 மீ3 ோதாரண கற்கள் 

 

 

கனிம இருப்புக்கள் 
3,49,348 மீ3 ோதாரண கற்கள் 

2,32,393 மீ3 ோதாரண கற்கள் 

 

ஆண்டு வாரியாக 

முன்ஹமாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி 

3,49,348 மீ3 ோதாரண கற்கள் 

 

2,32,393 மீ3 ோதாரண கற்கள் 

 

சுரங்க முகற 

திறந்த முடர 

இ ந்திரம மாக்கப்பே்ே சுரங்க 

முடற துடளயிடுதல் மற்றும் 

ஹவடித்தல் 

திறந்த முடர 

இ ந்திரம மாக்கப்பே்ே 

சுரங்க முடற 

துடளயிடுதல் மற்றும் 

ஹவடித்தல் 

எற்கனஹவ உள்ள 

குழியின் ஆழம் 
ஏதும் இல்டல ஏதும் இல்டல 

இறுதி குழி அளவுகள் 
169மீ * 113மீ* 49மீ(ஆழம்) 

 

164மீ *88மீ * 45மீ(ஆழம்) 

 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 

 நிலத்தடி நீரின் ஆழம் 
65-70மீ3 தடர தளத்திற்க்கு கீழ் 65-70மீ3 தடர தளத்திற்க்கு கீழ் 

ஹதாழிலாளர் 30 நபரக்ள் 23 நபரக்ள் 

திட்ட முதலீடு ன் Rs. 1, 22,09,000/- Rs.63,32,000/- 

அருகிலுள்ள நீர் 
நிகலகள் 

ஓடே – 120மீ கிழக்கு 

நள்ளா – 10மீ பாதுகாப்பு இடேஹவளி 
ஓடே – 170மீ ஹதற்கு  

கால்வா ் – 630மீ ஹதற்கு 

கும்மித்திபதி ஆறு – 9.0கிமீ 

வேடமற்கு 

 

ஓடே – 1000மீ டமற்கு 

நள்ளா – 160மீ ஹதன் டமற்கு 

ஓடே – 380மீ ஹதற்கு 

கால்வா ் –950மீ ஹதற்கு 

கும்மித்திபதி ஆறு – 8.7கிமீ 

வேடமற்கு 

 

பசுகம அரண் 

உருவாக்கும் 

திட்டம் 

கிராமம் மற்றும் பஞ்ே ாத்து ோடல 

பகுதிகளில் 300 மரங்கள் 

டவக்கபடும் என 

உத்டதசிக்கபே்டுள்ளன 

கிராமம் மற்றும் பஞ்ே ாத்து 

ோடல பகுதிகளில் 300 

மரங்கள் டவக்கபடும் என 

உத்டதசிக்கபே்டுள்ளன 

உத்டதசிக்கபட்ட நீர் 
டதகவகள் 

3.0 ஒரு நாடளக்கான கிடலா லிே்ேர ்
2.0 ஒரு நாடளக்கான கிடலா 

லிே்ேர ்

 

விவரங்கள் 
உத்டதசிக்கப்பட்ட 

 சுரங்கத்திட்டம் - 5 

உத்டதசிக்கப்பட்ட  

சுரங்கத்திட்டம் - 6 

சுரங்கத்தின் ஹபயர் திரு. K. பஞ்ேலிங்கம் ோதாரன கற்கள் 

திே்ேம் 

திரு. V. குணடேகரன் ோதாரன 

கற்கள் திே்ேம் 

திட்ட வகரப்பட தாள் 

எண் 
58-B/13 58-B/13 

அட்சடரகக 10°48' 02.07''N to 10° 48' 06.74''N   
10°48' 00.11''N to 10° 48' 04.35''N  

 

தீர்க்கடரகக 
76°58'28.05''E to 76° 58'33.44''E   76°58'19.98''E to 76° 58'24.24''E  
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உத்டதசிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட 

காலம் 

5 ஆண்டுகள் 5 ஆண்டுகள் 

அதிகபட்ச உயரம் 280 மிே்ேர ்கேல் மே்ேத்திற்கு டமல் 
280 மிே்ேர ்கேல் மே்ேத்திற்கு 

டமல் 

உத்டதசிக்கபட்ட 

சுர்ங்கத்தின் 

ஆழ்ம் 

40மீ  

 
50மீ 

 

புவியியல் வளங்கள் 

4,28,597 மீ3  

ோதாரண கற்கள் 

 

6,94,092 மீ3 ோதாரண கற்கள் 

 

 

கனிம இருப்புக்கள் 
2,26,797 மீ3 ோதாரண கற்கள் 

3,76,337 மீ3 ோதாரண கற்கள் 

 

ஆண்டு வாரியாக 

முன்ஹமாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி 

2,26,797 மீ3 ோதாரண கற்கள்  
3,76,337 மீ3 ோதாரண கற்கள் 

 

சுரங்க முகற 

திறந்த முடர 

இ ந்திரம மாக்கப்பே்ே சுரங்க 

முடற துடளயிடுதல் மற்றும் 

ஹவடித்தல் 

திறந்த முடர 

இ ந்திரம மாக்கப்பே்ே 

சுரங்க முடற 

துடளயிடுதல் மற்றும் 

ஹவடித்தல் 

எற்கனஹவ உள்ள 

குழியின் ஆழம் 
ஏதும் இல்டல ஏதும் இல்டல 

இறுதி குழி அளவுகள் 
133மீ * 89மீ* 40மீ(ஆழம்) 

 

125மீ *118மீ * 50மீ(ஆழம்) 

 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 

 நிலத்தடி நீரின் ஆழம் 
65-70மீ3 தடர தளத்திற்க்கு கீழ் 65-70மீ3 தடர தளத்திற்க்கு கீழ் 

ஹதாழிலாளர் 26 நபரக்ள் 31 நபரக்ள் 

திட்ட முதலீடு ன் Rs. 94,23,000 /- Rs. 1,00,26,000/- 

அருகிலுள்ள நீர் 
நிகலகள் 

ஓடே – 400மீ ஹதன் டமற்கு 

நள்ளா – 330மீ ஹதன் டமற்கு  

ஓடே – 130மீ ஹதற்கு  

கால்வா ் – 1.0ஹகாமீ ஹதற்கு 

கும்மித்திபதி ஆறு – 9.3கிமீ 

வேடமற்கு 

 

ஓடே – 220மீ வேடமற்கு 

நள்ளா – 90மீ வேடமற்கு 

ஓடே – 90மீ ஹதற்கு 

கால்வா ் –760மீ ஹதன்ஹதற்கு 

கும்மித்திபதி ஆறு –9.3கிமீ 

வேடமற்கு 

 

பசுகம அரண் 

உருவாக்கும் 

திட்டம் 

கிராமம் மற்றும் பஞ்ே ாத்து ோடல 

பகுதிகளில் 300 மரங்கள் 

டவக்கபடும் என 

உத்டதசிக்கபே்டுள்ளன 

கிராமம் மற்றும் பஞ்ே ாத்து 

ோடல பகுதிகளில் 300 

மரங்கள் டவக்கபடும் என 

உத்டதசிக்கபே்டுள்ளன 

உத்டதசிக்கபட்ட நீர் 
டதகவகள் 

1.1 ஒரு நாடளக்கான கிடலா லிே்ேர ்
6.0 ஒரு நாடளக்கான கிடலா 

லிே்ேர ்

 

 

 

விவரங்கள் 
உத்டதசிக்கப்பட்ட 

 சுரங்கத்திட்டம் - 7 

உத்டதசிக்கப்பட்ட  

சுரங்கத்திட்டம் - 8 

சுரங்கத்தின் ஹபயர் திரு. R. ரதினோமி ோதாரன கற்கள் 

திே்ேம் 

திரு. N. டகாபால் ோதாரன 

கற்கள் திே்ேம் 
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திட்ட வகரப்பட தாள் 

எண் 
58-B/13 58-B/13 

அட்சடரகக 10°48' 09.45''N to 10° 48' 13.07''N   
10°48' 09.35''N to 10° 48' 11.78''N  

 

தீர்க்கடரகக 76°58'19.57''E to 76° 58'25.74''E   76°58'45.68''E to 76° 58'49.49''E  

உத்டதசிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட 

காலம் 

5 ஆண்டுகள் 5 ஆண்டுகள் 

அதிகபட்ச உயரம் 280 மிே்ேர ்கேல் மே்ேத்திற்கு டமல் 
296 மிே்ேர ்கேல் மே்ேத்திற்கு 

டமல் 

உத்டதசிக்கபட்ட 

சுர்ங்கத்தின் 

ஆழ்ம் 

40மீ  

 
26மீ 

 

புவியியல் வளங்கள் 

5,42,646 மீ3 ோதாரண கற்கள் 

 

1,60,941மீ3 ோதாரண கற்கள் 

 

 

கனிம இருப்புக்கள் 
2,73,811 மீ3 ோதாரண கற்கள் 

50,020 மீ3 ோதாரண கற்கள் 

 

ஆண்டு வாரியாக 

முன்ஹமாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி 

2,73,811 மீ3 ோதாரண கற்கள் 
50,020 மீ3 ோதாரண கற்கள் 

 

சுரங்க முகற 

திறந்த முடர 

இ ந்திரம மாக்கப்பே்ே சுரங்க 

முடற துடளயிடுதல் மற்றும் 

ஹவடித்தல் 

திறந்த முடர 

இ ந்திரம மாக்கப்பே்ே 

சுரங்க முடற 

துடளயிடுதல் மற்றும் 

ஹவடித்தல் 

எற்கனஹவ உள்ள 

குழியின் ஆழம் 
ஏதும் இல்டல ஏதும் இல்டல 

இறுதி குழி அளவுகள் 
162மீ * 102மீ* 40மீ(ஆழம்) 

 

55மீ *91மீ * 26மீ(ஆழம்) 

 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 

 நிலத்தடி நீரின் ஆழம் 
65-70மீ3 தடர தளத்திற்க்கு கீழ் 65-70மீ3 தடர தளத்திற்க்கு கீழ் 

ஹதாழிலாளர் 27 நபரக்ள் 14நபரக்ள் 

திட்ட முதலீடு ன் Rs. 94,23,000 /- Rs.43,40,500/- 

அருகிலுள்ள நீர் 
நிகலகள் 

ஓடே – 300மீ வேடமற்கு 

நள்ளா – 240மீ வேடமற்கு 

ஓடே – 90மீ ஹதற்கு 

கால்வா ் –820மீ ஹதன்டமற்கு 

கும்மித்திபதி ஆறு –9.0கிமீ வேடமற்கு 

 

ஓடே – 1.0கிமீ வேடமற்கு 

நள்ளா – 900மீ வேடமற்கு 

ஓடே – 560மீ ஹதற்கு 

கால்வா ் –1.3மீ ஹதற்கு 

கும்மித்திபதி ஆறு –9.7கிமீ 

வேடமற்கு 

 

பசுகம அரண் 

உருவாக்கும் 

திட்டம் 

கிராமம் மற்றும் பஞ்ே ாத்து ோடல 

பகுதிகளில் 300 மரங்கள் 

டவக்கபடும் என 

உத்டதசிக்கபே்டுள்ளன 

கிராமம் மற்றும் பஞ்ே ாத்து 

ோடல பகுதிகளில் 300 

மரங்கள் டவக்கபடும் என 

உத்டதசிக்கபே்டுள்ளன 

உத்டதசிக்கபட்ட நீர் 
டதகவகள் 

4.3 ஒரு நாடளக்கான கிடலா லிே்ேர ்
3.5 ஒரு நாடளக்கான கிடலா 

லிே்ேர ்
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1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

• விண்ணப்பதாரர ் ோதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க குத்தடகக்கு 

விண்ணப்பித்தார,் டததி: 01.03.2019 

• துல்லி மான பகுதி ஹதாேரப்ு கடிதம் மாவே்ே ஆே்சி ர,் டகா முத்துர,் மூலம் 

வழங்கப்பே்ே  Rc.No.164/கனிமம்/2019, டததி:16.12.2019 

• சுரங்கத் திே்ேம் த ாரிக்கப்பே்டு, இடண இ க்குனர/்உதவி இ க்குநர(்i/c), 

புவியி ல் மற்றும் சுரங்கத ் துடற, டகா முத்துர ் மாவே்ேம், மூலம் 

அங்கீகரிக்கப்பே்ேது Rc.No. 164/கனிமம்/2019, டததி:18.02.2020 

• சுற்றுேச்ூழல் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்டலன் 

உத்டதேம் எண். SIA/TN/MIN/54647/2020, டததி:13.07.2020 

 

உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P2 

• விண்ணப்பதாரர ் ோதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க குத்தடகக்கு 

விண்ணப்பித்தார,் டததி: 26.11.2019 

• துல்லி மான பகுதி ஹதாேரப்ு கடிதம் மாவே்ே ஆே்சி ர,் டகா முத்துர,் மூலம் 

வழங்கப்பே்ே  Rc.No.845/கனிமம்/2019, டததி:27.02.2020 

• சுரங்கத் திே்ேம் த ாரிக்கப்பே்டு, இடண இ க்குனர/்உதவி இ க்குநர(்i/c), 

புவியி ல் மற்றும் சுரங்கத ் துடற, டகா முத்துர ் மாவே்ேம், மூலம் 

அங்கீகரிக்கப்பே்ேது Rc.No. 845/கனிமம்/2019, டததி:06.05.2020 

• சுற்றுேச்ூழல் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்டலன் 

உத்டதேம் எண். IA/TN/MIN/56800/2020, டததி:26.11.2019 

உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P3 

• விண்ணப்பதாரர ் ோதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க குத்தடகக்கு 

விண்ணப்பித்தார,் டததி: 26.11.2019 

• துல்லி மான பகுதி ஹதாேரப்ு கடிதம் மாவே்ே ஆே்சி ர,் டகா முத்துர,் மூலம் 

வழங்கப்பே்ே  Rc.No.841/கனிமம்/2019, டததி:27.02.2019 

• சுரங்கத் திே்ேம் த ாரிக்கப்பே்டு, இடண இ க்குனர/்உதவி இ க்குநர(்i/c), 

புவியி ல் மற்றும் சுரங்கத ் துடற, டகா முத்துர ் மாவே்ேம், மூலம் 

அங்கீகரிக்கப்பே்ேது Rc.No. 841/கனிமம்/2020, டததி:06.05.2020 

• சுற்றுேச்ூழல் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்டலன் 

உத்டதேம் எண். SIA/TN/MIN/56772/2020, டததி:17.11.2020 

உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P4 

• விண்ணப்பதாரர ் ோதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க குத்தடகக்கு 

விண்ணப்பித்தார,் டததி: 26.11.2019 

• துல்லி மான பகுதி ஹதாேரப்ு கடிதம் மாவே்ே ஆே்சி ர,் டகா முத்துர,் மூலம் 

வழங்கப்பே்ே  Rc.No.846/கனிமம்/2019, டததி:27.02.2020 

• சுரங்கத் திே்ேம் த ாரிக்கப்பே்டு, இடண இ க்குனர/்உதவி இ க்குநர(்i/c), 

புவியி ல் மற்றும் சுரங்கத ் துடற, டகா முத்துர ் மாவே்ேம், மூலம் 

அங்கீகரிக்கப்பே்ேது Rc.No. 846/கனிமம்/2019, டததி:06.05.2020 

• சுற்றுேச்ூழல் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்டலன் 

உத்டதேம் எண். SIA/TN/MIN/56792/2020, டததி:17.11.2020 
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உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P5 

• விண்ணப்பதாரர ் ோதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க குத்தடகக்கு 

விண்ணப்பித்தார,் டததி: 26.11.2019 

• துல்லி மான பகுதி ஹதாேரப்ு கடிதம் மாவே்ே ஆே்சி ர,் டகா முத்துர,் மூலம் 

வழங்கப்பே்ே  Rc.No.844/கனிமம்/2019, டததி:27.02.2020 

• சுரங்கத் திே்ேம் த ாரிக்கப்பே்டு, இடண இ க்குனர/்உதவி இ க்குநர(்i/c), 

புவியி ல் மற்றும் சுரங்கத ் துடற, டகா முத்துர ் மாவே்ேம், மூலம் 

அங்கீகரிக்கப்பே்ேது Rc.No. 844/கனிமம்/2019, டததி:06.05.2020 

• சுற்றுேச்ூழல் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்டலன் 

உத்டதேம் எண். SIA/TN/MIN/56785/2020, டததி:17.11.2020 

உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P6 

• விண்ணப்பதாரர ் ோதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க குத்தடகக்கு 

விண்ணப்பித்தார,் டததி: 26.11.2019 

• துல்லி மான பகுதி ஹதாேரப்ு கடிதம் மாவே்ே ஆே்சி ர,் டகா முத்துர,் மூலம் 

வழங்கப்பே்ே Rc.No.842/கனிமம்/2019, டததி:27.20.2020 

• சுரங்கத் திே்ேம் த ாரிக்கப்பே்டு, இடண இ க்குனர/்உதவி இ க்குநர(்i/c), 

புவியி ல் மற்றும் சுரங்கத ் துடற, டகா முத்துர ் மாவே்ேம், மூலம் 

அங்கீகரிக்கப்பே்ேது Rc.No. 842/கனிமம்/2020, டததி:06.05.202 

• சுற்றுேச்ூழல் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்டலன் 

உத்டதேம் எண். SIA/TN/MIN/56760/2020, டததி:17.11.2020 

உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P7 

• விண்ணப்பதாரர ் ோதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க குத்தடகக்கு 

விண்ணப்பித்தார,் டததி: 26.11.2019 

• துல்லி மான பகுதி ஹதாேரப்ு கடிதம் மாவே்ே ஆே்சி ர,் டகா முத்துர,் மூலம் 

வழங்கப்பே்ே  Rc.No.843/கனிமம்/2019, டததி:27.02.2020 

• சுரங்கத் திே்ேம் த ாரிக்கப்பே்டு, இடண இ க்குனர/்உதவி இ க்குநர(்i/c), 

புவியி ல் மற்றும் சுரங்கத ் துடற, டகா முத்துர ் மாவே்ேம், மூலம் 

அங்கீகரிக்கப்பே்ேது Rc.No. 843/கனிமம்/2019, டததி:06.05.2020 

• சுற்றுேச்ூழல் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்டலன் 

உத்டதேம் எண். SIA/TN/MIN/58656/2020, டததி:27.11.2020 

உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P8 

• விண்ணப்பதாரர ் ோதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க குத்தடகக்கு 

விண்ணப்பித்தார,் டததி: 26.11.2019 

• துல்லி மான பகுதி ஹதாேரப்ு கடிதம் மாவே்ே ஆே்சி ர,் டகா முத்துர,் மூலம் 

வழங்கப்பே்ே  Rc.No.847கனிமம்/2019, டததி:27.02.2020 

• சுரங்கத் திே்ேம் த ாரிக்கப்பே்டு, இடண இ க்குனர/்உதவி இ க்குநர(்i/c), 

புவியி ல் மற்றும் சுரங்கத ் துடற, டகா முத்துர ் மாவே்ேம், மூலம் 

அங்கீகரிக்கப்பே்ேது Rc.No. 847/கனிமம்/2019, டததி:06.05.2020 

• சுற்றுேச்ூழல் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்டலன் 

உத்டதேம் எண். SIA/TN/MIN/90626/2020, டததி:30.12.2020 
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2. திட்ட விளக்கம் - 

ஆதரவாளர ்சுரங்க குத்தடகக்கு 20.02.2020 அன்று விண்ணப்பித்தார.் துல்லி மான பகுதி 

தகவல் ஹதாேரப்ு கடிதம் மாவே்ே ஆே்சி ரால் வழங்கப்பே்ேது. 126/கனிமம்/2020, டததி: 24.09.2020. 

 

திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் கீழே அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

2.1 திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

அருகிலுள்ள கிராமம் 10 முத்துர ்- 1.5 கிமீ – ஹதற்கு திடே 

அருகிலுள்ள நகரம் கிணத்துகேவு – 4.5 கிமீ - வேகிழக்கு திடே 

அருகிலுள்ள ோடல வழி 

SH-163- பல்லேம் - ஒத்தக்க்ல்மண்ேபம் - 10 கிமீ - 

வேகிழக்கு 

 

NH -209 – டகா முத்துர ்– ஹபாள்ளாேச்ி – 4.5 கிமீ -கிழக்கு 

புடகவண்டி நிடல ம் கிணத்துகேவு – 6.0 கிமீ - வேகிழக்கு திடே 

அருகிலுள்ள விமான நிடல ம் வாடல ாறு - 13 கிமீ – ஹதன்டமற்க்கு 

துடறமுகம் டகா முத்துர ்- 25 கிமீ - வேக்கு 

துடறமுகம் ஹகாேச்ி - 125 கிமீ ஹதன்கிழக்கு 

 

2.2 நிலப்பரப்பு ஹபாருந்திய பகுதியின் நிலப்பரப்கபப் பயன்படுத்துதல் 

 

உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

 

விளக்கம் 
தற்டபாகதய பகுதி (HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் 

உள்ள பகுதி  (HA) 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 
எதும் இல்டல 0.51.50 

உள்கே்ேடமப்பு எதும் இல்டல 0.01.00 

பாடத எதும் இல்டல 0.01.00 

பசுடம அரண் எதும் இல்டல 0.22.90 

ப ன்படுத்தப்போத பகுதி 0.81.75  0.05.35 

ஹமாத்தம் 0.81.75 0.81.75 

உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P2 

 

விளக்கம் 
தற்டபாகதய பகுதி (HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் 

உள்ள பகுதி  (HA) 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 
0.96.4 1.20.5 

உள்கே்ேடமப்பு எதும் இல்டல - 

பாடத 0.01.0 - 

பசுடம அரண் எதும் இல்டல - 

ப ன்படுத்தப்போத பகுதி 0.23.1  - 

ஹமாத்தம் 1.20.5 1.20.5 

உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P3 

 

விளக்கம் 
தற்டபாகதய பகுதி (HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் 

உள்ள பகுதி  (HA) 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 

 

1.07.5 1.75.5 

உள்கே்ேடமப்பு எதும் இல்டல - 

பாடத 0.01.0 - 

பசுடம அரண் எதும் இல்டல - 

ப ன்படுத்தப்போத பகுதி 0.67.0  - 

ஹமாத்தம் 1.75.5 1.75.5 
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உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P4 

 

விளக்கம் 
தற்டபாகதய பகுதி (HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் 

உள்ள பகுதி  (HA) 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 
1.27.6 1.34.5 

உள்கே்ேடமப்பு எதும் இல்டல - 

பாடத 0.01.0 - 

பசுடம அரண் எதும் இல்டல - 

ப ன்படுத்தப்போத பகுதி 0.05.9  - 

ஹமாத்தம் 1.34.5 1.34.5 

உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P5 

 

விளக்கம் 
தற்டபாகதய பகுதி (HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் 

உள்ள பகுதி  (HA) 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 
0.84.4 1.12.5 

உள்கே்ேடமப்பு எதும் இல்டல - 

பாடத 0.01.0 - 

பசுடம அரண் எதும் இல்டல - 

ப ன்படுத்தப்போத பகுதி 0.26.6  - 

ஹமாத்தம் 1.12.0 1.12.3 

உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P6 

 

விளக்கம் 
தற்டபாகதய பகுதி (HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் 

உள்ள பகுதி  (HA) 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 
0.83.3 1.36.5 

உள்கே்ேடமப்பு எதும் இல்டல - 

பாடத 0.01.0 - 

பசுடம அரண் எதும் இல்டல - 

ப ன்படுத்தப்போத பகுதி 0.52.2  - 

ஹமாத்தம் 1.36.5 1.36.5 

உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P7 

விளக்கம் தற்டபாகதய பகுதி (HA) 
சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் 

உள்ள பகுதி  (HA) 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 
0.61.0 1.26.5 

உள்கே்ேடமப்பு எதும் இல்டல - 

பாடத 0.01.0 - 

பசுடம அரண் எதும் இல்டல - 

ப ன்படுத்தப்போத பகுதி 0.64.5  - 

ஹமாத்தம் 1.26.5 1.26.5 

உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P8 

விளக்கம் தற்டபாகதய பகுதி (HA) 
சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் 

உள்ள பகுதி  (HA) 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 
0.15.0 0.43.0 

உள்கே்ேடமப்பு எதும் இல்டல 0.01.0 

பாடத 0.01.0 0.01.0 

பசுடம அரண் எதும் இல்டல 0.22.0 

ப ன்படுத்தப்போத பகுதி 0.51.0  - 

ஹமாத்தம் 0.67.0 0.67.0 
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2.3 ஹசயல்பாட்டு விவரங்கள் 

விளக்கம் P1 P2 P1 P2 

புவியி ல் வளங்கள் ோதாரண கற்கள்  2,45,250 6,30,259 542646 525588 

புவியி ல் வளங்கள் கிராவல் 16,350 -  - 

கனிம இருப்புக்கள் ோதாரண கற்கள் 76,430 3,10,974 273811 232393 

கனிம இருப்புக்கள் கிராவல் 10,512 - - - 

ஆண்டு உற்பத்தி ோதாரண கற்கள் 76,430 3,1,974 273811 232393 

ஆண்டு உற்பத்தி கிராவல் 10,512 - - - 

தின உற்பத்தி ோதாரண கற்கள் 51 207 233 155 

தின உற்பத்தி கிராவல் 12 - - - 

உத்டதசிக்கபே்ே ஆழம் 32 50 49 45 

 விளக்கம் P5 P6 P7 P8 

புவியி ல் வளங்கள் ோதாரண கற்கள்  428597 6,64,091 840129 160941 

புவியி ல் வளங்கள் கிராவல் - -  - 

கனிம இருப்புக்கள் ோதாரண கற்கள் 226797 376337 349348 50,020 

கனிம இருப்புக்கள் கிராவல் - - - - 

ஆண்டு உற்பத்தி ோதாரண கற்கள் 226797 376337 349348 50,020 

ஆண்டு உற்பத்தி கிராவல் - - - - 

தின உற்பத்தி ோதாரண கற்கள் 151 251 159 33 

தின உற்பத்தி கிராவல் - - - - 

உத்டதசிக்கபே்ே ஆழம் 40 42 40 26 
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படம் 1: திட்டதளத்தின் ஹசயரக்்ககடகாள் புககப்படம் – P1 
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படம் 2: திட்டதளத்தின் ஹசயரக்்ககடகாள் புககப்படம் –  P2 
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படம் 3: திட்டதளத்தின் ஹசயரக்்ககடகாள் புககப்படம் –  P3 
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படம் 4: திட்டதளத்தின் ஹசயரக்்ககடகாள் புககப்படம் –  P4 
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படம் 5: திட்டதளத்தின் ஹசயரக்்ககடகாள் புககப்படம் –  P5 
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படம் 6: திட்டதளத்தின் ஹசயரக்்ககடகாள் புககப்படம் –  P6 
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படம் 7: திட்டதளத்தின் ஹசயரக்்ககடகாள் புககப்படம் –  P7 
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படம் 8: திட்டதளத்தின் ஹசயரக்்ககடகாள் புககப்படம் –  P8 
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படம் - 9: திட்டத்தளத்தின் ஹசயற்ககடகாள் புககப்படம் (500 மீ டகள்விகள்) 
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படம் - 10: அடிப்பறட சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு  வகரபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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2.4 சுரங்கம் ஹசய்யல்படும் முகற 

முன்ஹமாழி ப்பே்ே சுரங்க முடற அடனத்து முன்ஹமாழி ப்பே்ே திே்ேங்களுக்கும் 

ஹபாதுவானது - சுரங்க முடற ானது திறந்தஹவளி முடற இ ந்திரம மாக்கப்பே்ே சுரங்க முடற 

5.0 மீே்ேர ் உ ர ஹபஞ்டே ஹப      ஞ்ே ் உ ரத்திற்கு குடற ாமல் உருவாக்குவதன் மூலம் 

முன்ஹமாழி ப்படுகிறது. 

ோதாரண கல் என்பது ஒரு பாத்டதாலித் உருவாக்கம் ஆகும் மற்றும் முதலில் உருவான பாடற  

பாடற நிடற கணிேமான அளவு பாடறகடள பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ொமர ்துடளயிடுதல் 

மற்றும் ஸ்லரி ஹவடிஹபாருே்கள் ஹவடிப்பதற்கு ப ன்படுத்தப்படும். ராக் பிடரக்கரஸ்் அலகுேன் 

இடணக்கப்பே்ே டெே்ராலிக் அகழ்வாரா ்ேச்ிகள் இரண்ோம் நிடல ஹவடிப்டபத் 

தவிரப்்பதற்காக டதடவ ான துண்டு துண்ோன அளவுகளுக்கு ஹபரி  கற்பாடறகடள 

உடேப்பதற்காகவும், வாளி அலகுேன் இடணக்கப்பே்ே டெே்ராலிக் அகழ்வாரா ்ேச்ிகள் 

ரப்பர ் ஸ்டோடன டிப்பரக்ளில் ஏற்றுவதற்காகவும், பிே்ஹெே்டிலிருந்து கல் ஹகாண்டு 

ஹேல்லப்படும். அருகிலுள்ள ஹநாறுக்கு இ ந்திரங்கள். 

2.5 முன்ஹமாழியப்பட்ட இயந்திரத் துகற 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கம் - 1 

வ.எண் வகக எண்கள் 
வடிவம்திறன் சக்தி 

  

1 ஹஜக் ெம்ஹமர ் 3 1.2m to 2.0m 
Compressed 

air 

2 கம்ரேே்ர ் 1 50 HP Diesel Drive 

3 

பக்ஹகே் உேன் 

எக்்ஷேஹவே்ேர/்ராக் 

பிஹரக்கர ்

1 150-200 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / ேம்ம்பரஸ்் 1 20 Tonnes Diesel Drive 

 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கம் - 2 

வ.எண் வகக எண்கள் 
வடிவம்திறன் சக்தி 

  

1 ஹஜக் ெம்ஹமர ் 6 1.2m to 2.0m 
Compressed 

air 

2 கம்ரேே்ர ் 2 50 HP Diesel Drive 

3 

பக்ஹகே் உேன் 

எக்்ஷேஹவே்ேர/்ராக் 

பிஹரக்கர ்

2 150-200 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / ேம்ம்பரஸ்் 3 20 Tonnes Diesel Drive 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கம் - 3 

வ.எண் வகக எண்கள் 
வடிவம்திறன் சக்தி 

  

1 ஹஜக் ெம்ஹமர ் 6 1.2m to 2.0m 
Compressed 

air 

2 கம்ரேே்ர ் 2 50 HP Diesel Drive 

3 

பக்ஹகே் உேன் 

எக்்ஷேஹவே்ேர/்ராக் 

பிஹரக்கர ்

2 150-200 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / ேம்ம்பரஸ்் 4 20 Tonnes Diesel Drive 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கம் - 4 

வ.எண் வகக எண்கள் 
வடிவம்திறன் சக்தி 

  

1 ஹஜக் ெம்ஹமர ் 5 1.2m to 2.0m Compressed 
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air 

2 கம்ரேே்ர ் 1 50 HP Diesel Drive 

3 

பக்ஹகே் உேன் 

எக்்ஷேஹவே்ேர/்ராக் 

பிஹரக்கர ்

1 150-200 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / ேம்ம்பரஸ்் 3 20 Tonnes Diesel Drive 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கம் - 5 

வ.எண் வகக எண்கள் 
வடிவம்திறன் சக்தி 

  

1 ஹஜக் ெம்ஹமர ் 6 1.2m to 2.0m 
Compressed 

air 

2 கம்ரேே்ர ் 2 50 HP Diesel Drive 

3 

பக்ஹகே் உேன் 

எக்்ஷேஹவே்ேர/்ராக் 

பிஹரக்கர ்

1 150-200 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / ேம்ம்பரஸ்் 3 20 Tonnes Diesel Drive 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கம் - 6 

வ.எண் வகக எண்கள் 
வடிவம்திறன் சக்தி 

  

1 ஹஜக் ெம்ஹமர ் 7 1.2m to 2.0m 
Compressed 

air 

2 கம்ரேே்ர ் 2 50 HP Diesel Drive 

3 

பக்ஹகே் உேன் 

எக்்ஷேஹவே்ேர/்ராக் 

பிஹரக்கர ்

2 150-200 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / ேம்ம்பரஸ்் 4 20 Tonnes Diesel Drive 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கம் - 7 

வ.எண் வகக எண்கள் 
வடிவம்திறன் சக்தி 

  

1 ஹஜக் ெம்ஹமர ் 6 1.2m to 2.0m 
Compressed 

air 

2 கம்ரேே்ர ் 2 50 HP Diesel Drive 

3 

பக்ஹகே் உேன் 

எக்்ஷேஹவே்ேர/்ராக் 

பிஹரக்கர ்

2 150-200 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / ேம்ம்பரஸ்் 3 20 Tonnes Diesel Drive 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கம் - 8 

வ.எண் வகக எண்கள் 
வடிவம்திறன் சக்தி 

  

1 ஹஜக் ெம்ஹமர ் 2 1.2m to 2.0m 
Compressed 

air 

2 கம்ரேே்ர ் 1 50 HP Diesel Drive 

3 

பக்ஹகே் உேன் 

எக்்ஷேஹவே்ேர/்ராக் 

பிஹரக்கர ்

1 150-200 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / ேம்ம்பரஸ்் 2 20 Tonnes Diesel Drive 
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2.6 இணக்கமான சுரங்கத் திடட்ம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

• சுரங்க வாழ்க்டகயின் முடிவில், டதாண்ேப்பே்ே சுரங்க குழி / ஹவற்றிேம் மடழ 

நீடரே ் டேகரிப்பதற்கான ஹே ற்டக நீரத்்டதக்கமாக ஹே ல்படும் மற்றும் 

வறே்சி காலத்தில் டதடவ அல்லது ஹநருக்கடிகடளே ்ேமாளிக்க உதவுகிறது. 

• என்னுடே து மூேப்பே்ே பிறகு, பாதுகாப்புத் தடேயுேன் கூடி  கிரீன் ஹபல்ே் 

மற்றும் டமல் ஹபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக நீர ் டதக்கமானது சுற்றுேச்ூழல் 

அடமப்டப டமம்படுத்தும் 

• என்னுடே  மூேல் என்பது ஒரு ஹதாந்தரவு ஹே ் ப்பே்ே இேத்டத அதன் 

இ ல்பான நிடலக்குத் திரும்பே ் ஹே ்யும் அல்லது சுற்றுேச்ூழலில் ஏற்படும் 

பாதகமான விடளவுகடள அல்லது மனித ஆடராக்கி ம் மற்றும் 

பாதுகாப்பிற்கான அேச்ுறுத்தல்கடளத ் தடுக்கும் அல்லது குடறக்கும் பிற 

உற்பத்திப் ப ன்பாடுகளுக்குத் த ாராகும் ஹே ல்முடற ாகும். 

• மறுசீரடமக்கப்பே்ே சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உேல் 

ரீதி ாக பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி ஹதாழில்நுே்ப ரீதி ாக நிடல ானது, புவி-

டவதியி ல் ரீதி ாக மாசுபோதது/ மாசுபோதது மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்டத  

நில ப ன்பாே்டிற்கு தக்கடவக்கும் திறன் ஹகாண்ேது. 

 

2.7 இறுதி குழி பரிமாணம் 

உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங்கம் – P1 

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

I 73 72 32 m bgl 

உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங்கம் – P2 

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

I 155 114 50 m bgl 

உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங்கம் – P3 

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

I 169 113 49 m bgl 

உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங்கம் – P4 

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

I 164 88 45 m bgl 

உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங்கம் – P5 

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

I 133 89 40 m bgl 

உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங்கம் – P6 

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

I 125 118 50 m bgl 

உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங்கம் – P7 

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

I 162 102 40 m bgl 

உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங்கம் – P8 

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

I 55 91 26 m bgl 
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3. சுை்றுசச்ூழலின் விளக்கம் - 

 தரவுகணள ழசகரித்தல் சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக 

அணமகிறது, இது பல்ழவறு சுற்றுசச்ூேல் பை்புகளில் கைிக்கப்பட்ட தாக்கங்கணள மதிப்பீடு 

சசய்ய உதவுகிறது மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் ழமலாை்ணம திட்டத்ணத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, 

சுற்றுசச்ூேல் தரம் மற்றும் எதிரக்ால விரிவாக்கங்களின் ழநாக்கத்ணத ழமம்படுத்துவதற்கான 

நடவடிக்ணககணள ழகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற்றுசச்ூேல் நிணலயான வளரச்ச்ி. 

 நிலவும் சுற்றுசச்ூேல் அணமப்புகளின் தரத்ணத தீரம்ானிக்க காற்று, நீர ் (ழமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர)், நிலம் மற்றும் மை், சூேலியல் மற்றும் சமூக-சபாருளாதார நிணல உள்ளிட்ட 

பல்ழவறு சுற்றுசச்ூேல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பணட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2020 ஆம் ஆை்டில் 

(அக்ழடாபர ்- டிசம்பர)் பருவத்தில் அடிப்பணட தர ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

 

3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு  அளவுகள் 

அே்ேவடண எண் 3.1  குழியின் இறுதி அளவுகள் 

Sl.No.  பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்ஹவண் 

1  சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

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

வாரத்திற்கு இரண்டு முடற 

ஹதாேரே்ச்ி ான 24 மணிடநர மாதிரிகள்  

(2Core & 6 Buffer)  

2 வானிடல ஆ ்வு காற்றின் டவகம் 

மற்றும் திடே, 

ஹவப்பநிடல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மடழ 

ஹதாேரே்ச்ி ாக மூன்று மாதங்களுக்கு 

ஓே்டு மணி டநரத்திற்கு ஒருமுடற 

வானிடல அளவுகடள டேகரித்தல் 

3 நீரின் தரம் உேல், இரோ ன 

மற்றும் 

பாக்டீரி ாவி ல் 

அளவுருக்கள் 

படிக்கும் காலத்தில் ஒரு முடற 4 

நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 3 டமற்பரப்பு நீர ்

இேங்களில் கிராப் மாதிரிகள் 

டேகரிக்கப்பே்ேன 

4 சூழலி ல் நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

வடர றுக்கப்பே்ே முதன்டம 

கணக்ஹகடுப்பு மற்றும் இரண்ோம் நிடல 

தரவு 

5  ஒலி மே்ேங்கள் DB (A) இல் ேத்தம் 

நிடலகள் 

8 இேங்கள் (2 டகார ்& 6 தாங்கல்) - EIA 

ஆ ்வின் டபாது 24 மணி டநரத்திற்கு ஒரு 

முடற தரவு கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6  மண் பண்புகள் இ ற்பி ல் மற்றும் 

டவதியி ல் 

அளவுருக்கள் 

படிக்கும் காலத்தில் 6 இேங்களில்  

7  நில ப ன்பாடு பல்டவறு 

வடககளுக்கான நில 

ப ன்பாடு 

ேரட்வ ஆஃப் இந்தி ாவின் நிலப்பரப்பு 

தாள் மற்றும் ஹே ற்டகக்டகாள் 

பேங்கள் மற்றும் முதன்டம 

கணக்ஹகடுப்பு ஆகி வற்றின் 

அடிப்படேயில் 

8  ேமூக-

ஹபாருளாதார 

அம்ேங்கள் 

ேமூக-ஹபாருளாதார 

மற்றும் 

மக்கள்ஹதாடக 

பண்புகள், 

ஹதாழிலாளர ்

2011 கணக்ஹகடுப்பு டபான்ற முதன்டம 

கணக்ஹகடுப்பு மற்றும் இரண்ோம் நிடல 

ஆதாரங்களின் அடிப்படேயில். 
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பண்புகள் 

9  நிலத்தடிநீர ் பகுதியின் வடிகால் 

அடமப்பு, 

நீடராடேகளின் 

தன்டம, நீரந்ிடல 

பண்புகள், ரீோரஜ்் 

மற்றும் 

ஹவளிட ற்றும் 

பகுதிகள் 

இரண்ோம் நிடல ஆதாரங்களில் இருந்து 

டேகரிக்கப்பே்ே தரவு மற்றும் 

த ாரிக்கப்பே்ே நீர-்புவியி ல் ஆ ்வு 

அறிக்டக ஆகி வற்றின் அடிப்படேயில் 

10  இேர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் டபரிேர ்

டமலாண்டம 

திே்ேம் 

தீ மற்றும் 

ஹவடிப்புகள் மற்றும் 

நேச்ுப் ஹபாருே்களின் 

ஹவளியீடு 

ஆகி வற்றால் 

டபரழிவு 

ஏற்பேக்கூடி  

பகுதிகடள 

அடே ாளம் 

காணவும் 

சுரங்கத்துேன் ஹதாேரப்ுடே  

அபா த்திற்காக ஹே ் ப்பே்ே இேர ்

பகுப்பா ்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்படேயில். 

 

3.2 நில சுை்றுசச்ூழல்  

இப்பகுதியின் நிலப் ப ன்பாே்டு முடற புவனின் (ISRO) LISS III பேங்களின் மூலம் ஆ ்வு 

ஹே ் ப்பே்ேது. ஆ ்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ ஆரம் வடரபேம் நில ப ன்பாே்டு அே்டேயின் 

பகுப்பா ்விற்கு எடுக்கப்பே்ேது. இந்தப் பகுதியின் முக்கி  குறிக்டகாள் சுரங்கத ்தளத்டதே ்சுற்றி 

10 கிமீ சுற்றளடவ உள்ளேக்கி  ஆ ்வுப் பகுதியின் அடிப்படே நிடலட  வழங்குவதாகும், 

இதனால் சுற்றுப்புறங்களில் சுரங்க நேவடிக்டககளால் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கடள 

எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிே முடியும்.  

டமடல உள்ள அே்ேவடண, டப வடரபேம் மற்றும் நில ப ன்பாே்டு வடரபேத்திலிருந்து 

படிக்கும் பகுதியில் உள்ள ஹபரும்பாலான நிலங்கள் விவோ  நிலம் (பயிர ்நிலம் உே்பே) 70.12% 

மற்றும் கே்ேப்பே்ே நிலங்கள் 9.279%, சுரங்கம்-0.438% மற்றும் நீரந்ிடலகள் 0.203%. 

ஆ ்வு பகுதிக்குள் உள்ள ஹமாத்த சுரங்கப் பகுதி 153.036 ஹெக்டேர ்அதாவது 0.438 %. 17.52.75 

ஹெக்டேர ் பரப்பளவு ஹகாண்ே ஹகாத்து பகுதி ஆ ்வு பகுதிக்குள் உள்ள ஹமாத்த சுரங்கப் 

பகுதியில் 11.45% பங்களிப்பு ஹே ்கிறது. சுரங்க நேவடிக்டககளின் இந்த சிறி  ேதவீதம் 

சுற்றுேச்ூழலில் குறிப்பிேத்தக்க தாக்கத்டத ஏற்படுத்தாது. 

 

 

3.3 மண் சூழல்  

ஆறு மண் மாதிரி இேங்கள் டதரவ்ு ஹே ் ப்பே்டு பகுப்பா ்வு ஹே ் ப்பே்ேன. 

இ ற்டகயில் மண் காணப்பே்ேதுமிதமான கார pH வரம்புேன் (7.19 - 8.29). டநே்ரஜனின் 

ஹேறிவு 143 - 197 kg/ha ஆக உள்ளது மற்றும் பாஸ்பரஸ் வரம்பு 0.62 - 1.63 4 kg/ha ஆக உள்ளது. 

நீர ்சூழல் - 

 நீரின் தரத்டத மதிப்பிடுவதற்கு நீர ் மாதிரிகள் சுமார ் 5 நிலத்தடியில் மற்றும் 2 

நிலத்தின் டமற்பரப்பில் இருந்தும் டேகரிக்கப்பே்ேது கிராமங்களின் துடள 

கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீர ்மாதிரிகள் எடுக்கப்பே்ேன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் 

டமற்பரப்பு நீர ்மாதிரிகள் எடுக்கப்பே்ேன. 
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3.4 நீர் சூழல் - 

  நீரின் தரத்டத மதிப்பிடுவதற்கு நீர ் மாதிரிகள் சுமார ் 5 நிலத்தடியில் மற்றும் 2 

நிலத்தின் டமற்பரப்பில் இருந்தும் டேகரிக்கப்பே்ேது கிராமங்களின் துடள கிணறுகளிலிருந்து 

நிலத்தடி நீர ்மாதிரிகள் எடுக்கப்பே்ேன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் டமற்பரப்பு நீர ்மாதிரிகள் 

எடுக்கப்பே்ேன. 

நிலத்தடி நீர ்- 

• 6.58 - 7.77 வடர டவறுபடுகிறது. 

• ஹமாத்த கடரேல்கள் மதிப்புகள் 540 - 675 mg/l வடர உள்ளது  

• கடினத்தன்டம மதிப்புகள் 156.1 – 199.8 mg/lவடர இருக்கும் 

டமற்பரப்பு நீர ்(சுரங்க குழி நீர)் - 

• PH மதிப்பு 7.44 - 7.69 

• ஹமாத்த கடரேல்கள் 544 - 633 mg/l 

 ஹெவிஹமே்ேல் வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்ேறி ப்பே்டுள்ளது. இ ற்பி ல்-டவதியி ல் 

மற்றும் உயிரி ல் பகுப்பா ்வு இந்த நீர ்சிபிசிபி தரத்தின்படி நிரண்யிக்கப்பே்ே வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளது என்படத ஹவளிப்படுத்தி து. 

3.5 காற்று சூழல் - 

வானிடல ஆ ்வு (காலநிடல) - 

 ஆ ்வு பகுதி ஹவப்பமண்ேல காலநிடலயின் ஒரு பகுதி ாகும். நாள் ஹவப்பநிடல ஜனவரி 

முதல் படிப்படி ாக அதிகரிக்கும். மிகக் குடறவானதுஹவப்பநிடல ஜனவரியில் எே்ேப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் டம மாதங்கள் ஆண்டின் ஹவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிடல ம் டகா ம்புத்தூர.் 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு -  

 திே்ே தளத்டதப் ஹபாறுத்தவடரயில் அதிகபே்ேமாக காற்று வீசும் திடே கண்ேறி ப்பே்டு 

காற்று தர நிடல ங்கள் நிறுவப்பே்ேன. சுற்றுப்புற காற்று தர நிடல ங்கள் 

டதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ேன. ஆறு மடழக்காலத்திற்கு முந்டத  காற்று புள்ளி ல் வடரபேம் முடற 

மற்றும் டதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ே தளங்களின் அணுகல் ஆகி வற்டறக் கருத்தில் ஹகாண்டு சுற்றுப்புற 

காற்று தர கண்காணிப்பு (AAQM) நிடல ங்கள் டதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ேன. 

• PM10 இன் மதிப்பு 37.1 µg/m3 to 47.7 µg/m3, இடேயில் டவறுபடுகிறது  

• PM2.5 இன் மதிப்பு 17.2 µg/m3 to 24.9 µg/m3 இடேயில் டவறுபடுகிறது  

• SO2  இன் ேராேரி ஹேறிவு 4.1 µg/m3 to 8.9 µg/m3. 

• NO2 இன் ேராேரி ஹேறிவு 15.1 µg/m3 to 21.6 µg/m3. . 

• PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகி வற்றின் ஹேறிவுகள் நன்கு 

காணப்படுகின்றனஹதாழில்துடற மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்ேலங்களுக்கு மத்தி  

மாசு கே்டுப்பாே்டு வாரி ம் (சிபிசிபி) பரிந்துடரக்கும் NAAQ தரநிடலகள். 
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படம் – 6 காற்று வீசும் திறசயின் புககப்படம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் – 6 காற்றுத் தரவின் சுருக்கம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீே்டு ோதனத்டதப் ப ன்படுத்தி 7 இேங்களில் அடிப்படே ஒலி அளவுகள் 

கண்காணிக்கப்பே்ேன. காடல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வடர பகல் நிடலகள் 

கண்காணிக்கப்பே்ேனஇரவு 10 மணி முதல் காடல 6 மணி வடர. 

• ஆ ்வுக் காலத்தில் பகல் 31.2 to 46.6 dB (A) Leq இரவு 31.4 to 41.7 dB (A) Leq வரம்பில் இருந்தன. 

 முடிவுகளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு ேத்தத்தின் அளவுகள் ஹதாழில்துடற / வணிக / 

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ேத்தம் தரநிடலகளுக்குள் இருப்படதக் காணலாம் 

 

 

 

 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7

Arithmetic Mean 23.7 22.9 20.7 20.4 22.4 18.9 21.4

Minimum 22.1 21.4 19.2 19.0 21.1 17.2 18.6

Maximum 24.8 24.9 21.9 22.9 24.6 20.0 23.7

NAAQ Norms 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
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3.7 உயிரியல் சூழல் - 

அடிப்படே சுற்றுேச்ூழல் நிடல, முக்கி மான மலர ் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கே்ேடமப்டபப் புரிந்து ஹகாள்ள சுற்றுேச்ூழல் ஆ ்வு டமற்ஹகாள்ளப்பே்டுள்ளது. 

 திே்ேப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆடலகளும் இல்டல, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு ேே்ேம் 

1972 இன் படி அல்லது அேச்ுறுத்தப்பே்ே உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பே்டி லில் 

அேச்ுறுத்தப்பே்ே பிரிவின் கீழ் குறிப்பிேபேவில்டல 

.  

3.8 சமூக பபாருளாதாரம் - 

அப்பகுதியின் ேமூக-ஹபாருளாதார சூழல் குறித்த தரமான தகவல்கடள டேகரிக்க மாதிரி 

கணக்ஹகடுப்பு டமற்ஹகாள்ளப்பே்ேது. ோடலகள், குடிநீர ்வேதிகள், நகரம ம், கல்வி நிறுவனம், 

டகாயில்கள், மருத்துவ வேதிகள் மற்றும் மின்ோர வேதிகள் டபான்ற அடனத்து அடிப்படே 

வேதிகடளயும் இந்த ஆ ்வு பகுதி ஹகாண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் விவோ டம முக்கி  ஹதாழிலாக இருந்தாலும், இது 50-60% 

குடும்பங்களுக்கு மே்டுடம டவடல வா ்ப்புகடள வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள மக்கள் ஹதாடக 

முக்கி மாக ஹதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மற்ற வடக டவடல வா ்ப்புகடள ோரந்்துள்ளனர.்  

 

4.0 எதிர்பாரக்்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மை்றும் தணிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நேவடிக்டகயுேன் சுற்றுேச்ூழல் ஹதாேக்கத்டத பராமரிக்க, தற்டபாதுள்ள சுற்றுேச்ூழல் 

சூழ்நிடல குறித்த ஆ ்வுகடள டமற்ஹகாள்வது மற்றும் பல்டவறு சுற்றுேச்ூழல் கூறுகளின் 

தாக்கத்டத மதிப்பிடுவது அவசி ம். இது ஹபாருத்தமான டமலாண்டம திே்ேங்கடள நிடல ான 

வள பிரித்ஹதடுத்தடல உருவாக்க உதவும். 

 

4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

 திறந்த சவளி சுரங்க முணறயில் சபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில சுற்றுசச்ூேல், 

இப்பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முணற வறை்ட தரிசு நிலம், இந்த திட்டத்தில் எந்த வன நிலமும் 

ஈடுபடவில்ணல. சுரங்க நடவடிக்ணககளுக்கு 9.53.75 செக்ழடர ் நிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும். 

சுரங்கத்தின் முடிவில், சவட்டிசயடுக்கப்பட்ட குழி, தற்காலிக நீரத்்ழதக்கமாக சசயல்படும்  மற்றும் 

மணேநீணர ழசமிக்க அனுமதிக்கப்படும். 

 மரம் (சசடி வளரப்்பு பகுதிக்கு) வளரச்ச்ிக்கு ழபாதுமான இடம்  ஒதுக்கப்பட்டது.  தற்ழபாது 

திட்டப்பகுதியில் தாவரங்கள் எதுவும் இல்ணல, சுரங்க நடவடிக்ணக முடிந்ததும் திட்ட இடத்தில் 

மரங்களின் வளரச்ச்ியின் வீதம் அதிகரிக்கும்.  

 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

• சுரங்க நேவடிக்டக படிப்படி ாக ஹதாகுதிகளில் அடேக்கப்பே்டு, அகழ்வா ்வு 

படிப்படி ாக பசுடம அரண் வளரே்ச்ி டபான்ற கே்ேம் வாரி ான வளரே்ச்ி டபான்ற பிற 

தணிப்பு நேவடிக்டககளுேன் டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• சுரங்க குழிகடளே ் சுற்றிலும் மடழ நீர ்வடிகால் அடமத்தல் மற்றும் மடழப்ஹபாழிவின் 

டபாது டமற்பரப்பு ஓடுவதால் மண் அரிப்டபத் தடுக்கவும் மற்றும் உத்டதேப் பகுதிக்குள் 
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பல்டவறு ப ன்பாடுகளுக்காக மடழநீடரே ் டேகரிக்கவும், குடறந்த உ ரத்தில் 

திே்ேமிேப்பே்ேது இேத்தில் ஹேக் டேம் கே்டுதல் 

• பாதுகாப்பு மண்ேலத்திற்குள் எல்டலயில் பசுடம ஹபல்ே் வளரே்ச்ி. ஹவே்ேப்பே்ே குழியில் 

டேமித்து டவக்கப்படும் சிறி  அளவு தண்ணீர ்பசுடம அரண்க்கு ப ன்படுத்தப்படும் 

• ப ன்படுத்தப்போத பகுதி, ஹவே்ேப்பே்ே குழிகளின் டமல் ஹபஞ்சுகள், பாதுகாப்பு தடே 

டபான்றவற்றில் அேரத்்தி ான டதாே்ேப்பயிற்சி டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• கருத்தி ல் நிடலயில், சுரங்க நில ப ன்பாே்டு முடற பசுடம அரண் பகுதி மற்றும் 

தற்காலிக நீரத்்டதக்கமாக மாற்றப்படும் 

• இ ரட்கயின் அடிப்படேயில், சுரங்கத்திடன சுற்றியுள்ள இ ற்டக தாவரங்கள் 

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

பாதுகாப்பு வழங்கப்படுகிறது) தூசி உமிழ்டவக் குடறக்க உதவும். 

• கருத்தி ல் கே்ேத்தில் ேரி ான டவலி அடமக்கப்படும், ஹபாதுமக்கள் மற்றும் 

கால்நடேகளின் உள்ளாரந்்த நுடழடவத் தடுக்க பாதுகாப்பு 24 மணி டநரமும் 

டவக்கப்படும். 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்க நடவடிக்ணகக்கான உத்ழதசிக்கப்பட்ட  ஆேம் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்திற்கு ழமழல 

உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் ழமற்பரப்பு நீர ் (நீழராணடகள், கால்வாய், ஓணட  ழபான்றணவ) 

சதன்படவில்ணல. 

 தணிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு ழமற்பரப்பு மணேநீர ் ஓட்டத்ணத சுரங்கத்திற்குள் வராமல் தடுக்க மை் 

திட்டு அணமக்கப்படும்  

• வடிகால் கட்டுமானம் அணமக்கப்படும் 

4.3 காை்று சூழல்– 

 சுரங்க நடவடிக்ணககள் மற்றும் ழபாக்குவரத்தால் உருவாக்கப்படும் காற்றில் பரவும் 

துகள்கள் முக்கிய காற்று மாசுபடுத்துகின்றன. சல்பர ் ணட ஆக்ணசடு (SO2), ணநட்ரஜன் 

ஆக்ணசடுகள் (NO2) ஆகியவற்றின் உமிே்வுகள் சாணலயில் சசல்லும் வாகனங்களால் ஏற்படும். 

 சுரங்க பகுதிக்கு சவளிழய சுரங்கத்தின் தாக்கம் மனித மற்றும் விலங்குகளின் 

ஆழராக்கியத்திலும், அப்பகுதியின் தாவரங்களிலும் எந்தவிதமான பாதகமான விணளணவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்பணத இது காட்டுகிறது. 

 

தணிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) சசயல்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்ணத ஏற்றுதல் மற்றும் ணகயாளுதல் ஆகிய நடவடிக்ணககளில் இருந்து தூசி 

சவளிழயற்றத்ணதக் கட்டுப்படுத்த ழவணல சசய்யும் ஆர முகப்பில் நீர ் சதளித்தல் 

பாணதயில் நீர ்சதளித்தல் 

• கனரக இயந்திரத்ணத இயக்கும்ழபாது தூசி உற்பத்திணயக் குணறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற 

சாணலகளில் நீர ்சதளிப்பான்கள் அணமத்தல் 



34 

 

• தூசி சவளிழயற்றத்ணதக் குணறப்பதற்காக அவ்வப்ழபாது நீர ் கழிவுகள் மற்றும் 

சாணலகளில் நீர ்சதளித்தல் 

• துணளயிடும் முன்பு சதாழிலாளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வேங்குதல் மற்றும் 

பாதுகாப்பாக சுரங்கம் சசய்ய நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

• தாதுப் ழபாக்குவரத்தின் ழபாது டிப்பரக்ணள அதிக சுணம சசய்வணதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்ணள டாரப்ாலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்கணளக் ணகது சசய்ய மரம் வளரச்ச்ி ழமற்சகாள்ளப்படும்.  

• மாசுபாட்ணடக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்ணக எடுக்க காற்றின் தரத்ணத அவ்வப்ழபாது 

கை்காைித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்ணத எடுக்க சவடி ணவப்பதனால், எந்திரங்களின் சசயல்பாடு மற்றும் 

சுரங்கங்களில் அவ்வப்ழபாது டிப்பரக்ணள இயக்குவதால் சத்த மாசு ஏற்படுகிறது.  

தணிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கே்டுப்படுத்தப்பே்ே  ஹவடி டவக்கும் முடறயில் ேரி ான இடேஹவளி மற்றும் ஹவடிக்கும் 

குழிகளில் ேரி ான முடறயில் அளவான ஹவடி மருந்து டபக்கிங் ஹே ்து  

உபட ாகப்படுத்தபடும். 

• ஹவடி டவத்தல் முடறயில்,  சீடதாஷ்ண நிடல ோதகமாக இல்லாத டபாது மின்ோரம் 

அல்லாத தூண்டுதல் முடற  அனுேரிக்கப்படும். 

• கனரக எந்திரங்களில் ஏற்படும் ேத்தத்டதக் குடறக்க ேரி ான முடறயில் பராமரிப்பும், 

உரா ்டவத் தடுக்கும் எண்ஹண ் மற்றும் கிரீஸ் இடவகள் உபட ாகப்படுத்தப்படும். 

• எந்திரங்களில் ஏற்படும் ேத்தத்டதக் குடறக்க ேரி ான முடறயில் பாதுகாப்பு உடறகள் 

ஹபாருத்தப்படும் 

• ஹவடி மருந்தினால் ஏற்படும் சுற்றுேச்ூழல் தாக்கத்டதயும் ஹவடிக்கத் தவறும் குழிகடள 

தடுப்பதற்கும் ோ ்வான குழிகள் துடள ஹே ் ப்படும்.   

• சுரங்க ோடல ஓரங்களிலும் குத்தடக நிலத்டத சுற்றியும் மரங்கள் டவத்து பராமரித்து 

வருவதால் சுரங்கத்தில் ஏற்படும்   ேத்தம் ஹவளிட றுதல் குடறக்கப்படும். 

• சுரங்க ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு பயிற்சி ஹகாடுப்பதன் மூலமும், விழிப்புணரவ்ு 

ஏற்படுத்துவதன் மூலமும் மற்றும் காது அடேப்பான்கள் உபட ாகப்படுத்துவதாலும் 

ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு ேத்தத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்பு தடுக்கப்படும். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வனவிலங்கு சரைாலயங்கள் இல்லாததால் பல்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்ணல. 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூேல் உைரத்ிறன் மை்டலம்ழபான்ற 

சுற்றுசச்ூேல் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு ழபான்றவற்ணற சவளிழயற்றுவதால் ஏற்படும் 

NO2.தூசி சவளிழயற்றத்ணதக் கட்டுப்படுத்த ழபாதுமான தூசி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ணககள் 

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

தரங்கணளத் தவிரதூசி உமிே்ணவக் கட்டுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சாணலகளில் தடிமனான 

மரம் வளரச்ச்ி ழமற்சகாள்ளப்படும். 
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அே்ேவடண எண் 4.1  கிரீன் ஹபல்ே் டமம்பாே்டுத் திே்ேம் 

உத்டதசிக்கபே்ே சுரங்கம் - 1 

வருேம் 

நேவு ஹே ்  

முன்ஹமாழி ப்பே்ே 

எண் 

கவரப்பே்ே 

பகுதி உயிர ் விகிதம் % இல் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிற
து 

வளரக்்கப்படும் 

என 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்டக 

I 50 458 80% 40 

II 50 458 80% 40 

III 50 458 80% 40 

IV 50 458 80% 40 

V 50 458 80% 40 

 

உத்டதசிக்கபே்ே சுரங்கம் - 2 

வருே
ம் 

நேவு ஹே ்  

முன்ஹமாழி ப்பே்
ே எண் 

கவரப்பே்ே பகுதி 

உயிர ் விகிதம் % இல் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிற
து 

வளரக்்கப்படும் 

என 

எதிரப்ாரக்்கப்படு
ம் மரங்களின் 

எண்ணிக்டக 

I 60 கிராமம் மற்றும் 

பஞ்ே ாத்து 

ோடல 

பகுதிகளில் 

மரங்கள் 

டவக்கபடும் என 

உத்டதசிக்கபே்டு
ள்ளன 

80% 48 

II 60 80% 48 

III 60 80% 48 

IV 60 80% 48 

V 60 80% 

48 

 

உத்டதசிக்கபே்ே சுரங்கம் - 3 

வருேம் 

நேவு ஹே ்  

முன்ஹமாழி ப்பே்ே 

எண் 

கவரப்பே்ே பகுதி 

உயிர ் விகிதம் % இல் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிற
து 

வளரக்்கப்படும் 

என 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்டக 

I 60 கிராமம் மற்றும் 

பஞ்ே ாத்து 

ோடல 

பகுதிகளில் 

மரங்கள் 

டவக்கபடும் என 

உத்டதசிக்கபே்டு
ள்ளன 

80% 48 

II 60 80% 48 

III 60 80% 48 

IV 60 80% 48 

V 60 80% 

48 

 

உத்டதசிக்கபே்ே சுரங்கம் - 4 

வருேம் 

நேவு ஹே ்  

முன்ஹமாழி ப்பே்ே 

எண் 

கவரப்பே்ே பகுதி 

உயிர ் விகிதம் % இல் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது 

வளரக்்கப்படும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்டக 

I 60 கிராமம் மற்றும் 

பஞ்ே ாத்து 

ோடல 

பகுதிகளில் 

மரங்கள் 

டவக்கபடும் என 

உத்டதசிக்கபே்டு
ள்ளன 

80% 48 

II 60 80% 48 

III 60 80% 48 

IV 60 80% 48 

V 60 80% 

48 



36 

 

உத்டதசிக்கபே்ே சுரங்கம் - 5 

வருே
ம் 

நேவு ஹே ்  

முன்ஹமாழி ப்பே்
ே எண் 

கவரப்பே்ே பகுதி 

உயிர ் விகிதம் % இல் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிற
து 

வளரக்்கப்படும் 

என 

எதிரப்ாரக்்கப்படு
ம் மரங்களின் 

எண்ணிக்டக 

I 50 கிராமம் மற்றும் 

பஞ்ே ாத்து 

ோடல 

பகுதிகளில் 

மரங்கள் 

டவக்கபடும் என 

உத்டதசிக்கபே்டு
ள்ளன 

80% 40 

II 50 80% 40 

III 50 80% 40 

IV 50 80% 40 

V 50 80% 

40 

 

உத்டதசிக்கபே்ே சுரங்கம் - 6 

வருே
ம் 

நேவு ஹே ்  

முன்ஹமாழி ப்பே்
ே எண் 

கவரப்பே்ே பகுதி 

உயிர ் விகிதம் % இல் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிற
து 

வளரக்்கப்படும் 

என 

எதிரப்ாரக்்கப்படு
ம் மரங்களின் 

எண்ணிக்டக 

I 60 கிராமம் மற்றும் 

பஞ்ே ாத்து 

ோடல 

பகுதிகளில் 

மரங்கள் 

டவக்கபடும் என 

உத்டதசிக்கபே்டு
ள்ளன 

80% 48 

II 60 80% 48 

III 60 80% 48 

IV 60 80% 48 

V 60 80% 

48 

 

உத்டதசிக்கபே்ே சுரங்கம் - 7 

வருே
ம் 

நேவு ஹே ்  

முன்ஹமாழி ப்பே்
ே எண் 

கவரப்பே்ே பகுதி 

உயிர ் விகிதம் % இல் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிற
து 

வளரக்்கப்படும் 

என 

எதிரப்ாரக்்கப்படு
ம் மரங்களின் 

எண்ணிக்டக 

I 50 கிராமம் மற்றும் 

பஞ்ே ாத்து 

ோடல 

பகுதிகளில் 

மரங்கள் 

டவக்கபடும் என 

உத்டதசிக்கபே்டு
ள்ளன 

80% 40 

II 50 80% 40 

III 50 80% 40 

IV 50 80% 40 

V 50 80% 

40 

 

உத்டதசிக்கபே்ே சுரங்கம் - 8 

வருேம் 

நேவு ஹே ்  

முன்ஹமாழி ப்பே்ே 

எண் 

கவரப்பே்ே 

பகுதி உயிர ் விகிதம் % இல் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிற
து 

வளரக்்கப்படும் 

என 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்டக 

I 50 

2200 ேதுர 

மீே்ேர ்

80% 40 

II 50 80% 40 

III 50 80% 40 

IV 50 80% 40 

V 50 80% 40 
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4.6 சமூக பபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்க நடவடிக்ணககள் காரைமாக 193 சதாழிலாளரக்ள் ழநரடியாக பயன்சபறுவாரக்ள். 

சுமார ்200 எை்ைிக்ணகயிலான மக்களுக்கு மணறமுகமாக ழவணல வாய்ப்புகள் கிணடக்கும். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நடவடிக்ணககளின் கீே் மருத்துவ, கல்வி மற்றும் உள்கட்டணமப்பு 

ழமம்பாடு ழபான்ற கூடுதல் வசதிகளும் நணடசபறும். 

 சமூக - சபாருளாதார மற்றும் சமூகவியல் தாக்கத்ணத கருத்தில் சகாை்டு, மக்களின் 

சபாருளாதார நிணல மற்றும் வாே்க்ணகத் தரம் சபாதுவாக அதிகரிக்கும் என்பது 

கவனிக்கப்பட்டது.  

தணிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• ஆடல இ ந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு நடேமுடறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது ோத்தி மான ேத்தம் பிரேச்ிடனகடளத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்தி  மாசு கே்டுப்பாே்டு வாரி த்தின் (CPCB) வழிகாே்டுதலின்படி திே்ேத் தளத்திலும் 

அடதே ்சுற்றிலும் பசுடம அரண் உருவாக்கப்படும். 

• முக்கி  மண்ேலத்திற்குள் சுற்றுேச்ூழல் பாதிப்டபக் குடறக்க ஹபாருத்தமான காற்று மாசு 

கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்டக எடுக்கப்படும். 

• ஹதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, டகயுடறகள், தடலக்கவேங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், கவேங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காது பாதுகாப்பு 

ோதனங்கள் டபான்ற தனிப்பே்ே பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்க ேே்ேம் மற்றும் 

விதிகளின்படி வழங்கப்படும். 

• இந்தத் திே்ேத்தின் மூலம் டநரடி ாகவும் மடறமுகமாகவும் ரா ல்டி, வரி, டிஎம்எஃப், 

என்எம்இடி டபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவா ்கள் மூலம் மாநிலத்திற்கும் மத்தி  

அரசுக்கும் நன்டம 

5 மாை்று பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

தள மாை்றுகள் - 

 சாதாரன கற்கள் இயற்ணகயில் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் இருக்கும் 

உத்ழதசிக்கப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாற்று தளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்ணல. 

 

சுரங்க பதாழில்நுட்ப மாை்றுகள் - 

 முழு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க ழவணலகள் ழமற்சகாள்ளப்படும், இது மிகவும் 

சபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானது, ழமலும் தாதுக்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூேணலப் 

பாதுகாப்பணதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற சதாழில்கணளப் ழபாலன்றி, திட்டத்ணத மற்ற தளங்களுக்கு 

மாற்ற முடியாது. 

 ழமற்பரப்பு கனிம ணவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்ணப உறுதி சசய்வதால் இந்த 

திட்டம் திறந்த சவளி சுரங்க முணறணயப் பின்பற்றும். நிலத்தடி முணறயுடன் ஒப்பிடும்ழபாது 

திறந்த சவளி முணறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும். 
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6 சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் - 

 வேக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் ழமற்சகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்ணக அல்லது மனித நடவடிக்ணககளால் தூை்டப்பட்ட அணனத்து மாறுபாடுகணளயும் 

தரவு சகாை்டு வர முடியாது. எனழவ சுற்றுசச்ூேலில் ஏற்படும் மாற்றங்கணள கைக்கில் 

எடுத்துக்சகாள்ள சுற்றுசச்ூேல் வேக்கமான கை்காைிப்பு திட்டம் அவசியம். கை்காைிப்பின் 

குறிக்ழகாள் – 

சுற்றுேச்ூழல் கண்காணிப்பு ஹேல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ணககளின் சசயல்திறணன சரிபாரக்்க அல்லது  மதிப்பீடு சசய்ய; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்ணத நிறுவுதல் 

•  

 

 

 

. 

 

அந்தந்த குவாரி 
உரிடம ாளர ்

நிறுவனத்தின் 

தகலகம

சுரங்க டமலாண்கம 

நிகல
சுரங்க 

டமலாளர ்

ஃடபாரட்மன் டமே ் தள 

டமற்பார்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்
பே்ே 

ஏரியா நிகல 

சுற்றுேச்ூழல் 

அதிகாரி

உதவி ாளர ் டதாே்ேக்கார
ர ்

தண்ணீர ்

ஹதளிப்பா
ன் 
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6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவகண 

அே்ேவடண எண் 6.1   சுற்றுேச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அே்ேவடண 

S. 

N

o

. 

சுற்று சூழல் 

தரவுகள் 
இேங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காலம் அதிரஹ்வண் 

1 காற்று தரம் 
2.0 இேங்கள்  

(1 Core & 1Buffer) 

24 மணி 
டநரம் 

 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
வானிடல 

ஆ ்வு 

காற்று கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி இரண்ோம் நிடல 

தரவு  

மணிடநர
ம் / 

தினேரி 

ஹதாேரே்ச்ி ா
ன ஆன்டலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் டவகம், 

காற்றின் திடே, 

ஹவப்பநிடல, 

3 

நீர ்தர 

கண்காணிப்
பு 

2 இேங்கள்  

(1SW & 1 GW) 
- 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 

IS: 10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுடறகளின் 

கீழ் 

குறிப்பிேப்பே்டுள்
ள அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அடமப்பு 

குறிப்பிே்ே கிணறுகளில் 1 

கிமீ சுற்றளவில் இடே க 

மண்ேலத்தில் திறந்த 

கிணறுகளில் நீர ்மே்ேம் 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 

ஆழம் 

5 ேத்தம் 
2 இேங்கள்  

(1Core & 1 Buffer) 

மணிடநர
ம் / 

தினேரி 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

ஹவடிக்கும் 

ஹே ல்பாே்டி
ன் டபாது 

உேே் துகள் டவகம் 

7 மண் 
2 இேங்கள்  

(1Core & 1 Buffer) 
– 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 

இ ற்பி ல் 

மற்றும் 

டவதியி ல் 

பண்புகள் 

8 கிரீன் ஹபல்ே் திே்ே பகுதிக்குள் தினேரி மாதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 
பராமரிப்பு 

 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர ்மதிப்பீடு மை்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வேக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் சதாடரப்ுணடய கூறுகள் 

துணளயிடுதல் மற்றும் சவடித்தல், கழிவு குப்ணப, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் சவடிக்கும் 

ழசமிப்பு ஆகியணவ அடங்கும். ழமழல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏழதனும் சம்பவங்கள் 

ஏற்படுவணதக் குணறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும் நடவடிக்ணககள் சுரங்கத் சதாடங்கியவுடன் 

திட்டமிடப்பட்டு சசயல்படுத்தப்படும்; ழமழல விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரைிகணளத் 

தவிரப்்பதற்கான நடவடிக்ணககள் இதில் அடங்கும். எந்தவிதமான விபத்து / ழபரழிணவத் தவிரக்்க 

சரியான இடர ்ழமலாை்ணம திட்டம் முன்சமாழியப்படும். 
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7.1 இடர் அளவிடல்  

இேர ்மதிப்பீே்டிற்கான வழிமுடற, தன்பாத், சுரங்கப் பாதுகாப்பு இ க்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) 

ஹவளியிே்ே குறிப்பிே்ே இேர ்மதிப்பீே்டு வழிகாே்டுதடல அடிப்படே ாகக் ஹகாண்ேது, 2002 ஆம் 

ஆண்டு டிேம்பர ்31, 2002 டததியிே்ே சுற்றறிக்டக எண் 13 உேனடி கவனம் டதடவப்படுபவரக்ளுக்கு 

முன்னுரிடம அளிப்பதற்காக, டவடல சூழல் மற்றும் அடனத்து ஹே ல்பாடுகளிலும் இருக்கும் 

மற்றும் ோத்தி மான அபா ங்கடள அடே ாளம் காணவும் மற்றும் அந்த ஆபத்துகளின் ஆபத்து 

நிடலகடள மதிப்பீடு ஹே ் வும். டமலும், இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமான வழிமுடறகள் 

அடே ாளம் காணப்பே்டு, அவற்றின் கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்டககள், கால அே்ேவடணயில் 

அடமக்கப்பே்டு, குறிப்பிே்ே ஹபாறுப்புகளுேன் பதிவு ஹே ் ப்படுகின்றன. 

தன்பாத்தின் டிஜிஎம்எஸ் வழங்கி  ஹமே்ேல்ஃஹபரஸ் சுரங்கத்டத நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதி 

ோன்றிதழ் டவத்திருக்கும் தகுதிவா ்ந்த சுரங்க டமலாளரின் வழிகாே்டுதலின் கீழ் முழு சுரங்க 

ஹே ல்பாடும் டமற்ஹகாள்ளப்படும். இேர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகடளத் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகழாமல் தடுக்க டதடவ ான நேவடிக்டககடள எடுப்பது பற்றி து 

 

7.2 டபரழிவு டமலாண்கம திட்டம் 

 டபரிேர ் டமலாண்டம திே்ேம் முன்னுரிடம வரிடேயில் வாழ்க்டக பாதுகாப்பு, 

சுற்றுேச்ூழல் பாதுகாப்பு, நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திட  மீே்பது மற்றும் மீே்பு 

நேவடிக்டககடள உறுதி ஹே ்வடத டநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது. 

அனரத்்த முகாடமத்துவ திே்ேத்தின் டநாக்கமானது சுரங்கத்தின் இடணந்த வளங்கள் மற்றும் 

ஹவளிப்புறே ்டேடவகடளப் ப ன்படுத்தி பின்வருவனவற்டற அடே  டவண்டும் 

• பாதிக்கப்பே்ேவரக்ளின் மீே்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிேட்ே  

• மற்றவரக்டளப் பாதுகாக்கவும்; 

•  உடேடம மற்றும் சுற்றுேச்ூழலுக்கு ஏற்படும் டேதத்டத குடறத்தல்; 

•  ஆரம்பத்தில் நிகழ்டவக் கே்டுப்படுத்தி இறுதியில் கே்டுப்பாே்டிற்குள் ஹகாண்டு வருவது; 

•  பாதிக்கப்பே்ே பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்டவப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் 

•  அவேரநிடலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிடலகள் பற்றி  அடுத்தடுத்த விோரடணக்கு 

ஹபாருத்தமான பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கடள பாதுகாக்கவும் 

7.3 ஒட்டுஹமாத்த தாக்க விகளவு 

     சாதாரண கல்லின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

 

வ.எண் 
ஐந்தாண்டு 

உற்பத்தி 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 

தின 

உற்பத்தி 

தின சரக்குந்து 

சுகம 

P1 76430 15286 51 8 

P2 310974 62195 207 35 

P3 349348 69870 233 39 

P4 232393 46479 155 26 

P5 226797 45359 151 25 

P6 376337 75267 251 42 

P7 273811 54762 183 30 

P8 50020 10004 33 6 
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ஹமாத்தம் 18,96,110 3,79,222 1,264 211 

E1 43000 8600 29 5 

E2 196840 39368 131 22 

E3 33405 6681 22 4 

E4 46585 9317 31 5 

E5 79453 15891 53 9 

ஹமாத்தம் 3,99,283 79857 266 44 

ஹமாத்தம் 

கூட்டுஹதா
கக 22,95,393 4,59,079 1,530 255 

கிராவலின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

வ.எண் ஆண்டுகள் ஆண்டு 

உற்பத்தி 

தின 

உற்பத்தி 

தின சரக்குந்து 

சுகம 

P1 10512 3504 12 2 

P2 0 0 0 0 

P3 0 0 0 0 

P4 0 0 0 0 

P5 0 0 0 0 

P6 0 0 0 0 

P7 0 0 0 0 

P8 0 0 0 0 

ஹமாத்தம் 10512 3504 12 2 

E1 36456 12152 41 7 

E2 18560 6187 21 3 

E3 8906 2969 10 2 

E4 5668 1889 6 1 

E5 1066 1066 4 1 

ஹமாத்தம் 70656 24263 82 14 

ஹமாத்தம் 

கூட்டுஹதா
கக 81168 27767 94 16 

 

குவரிகளின் முன்கூட்டிய சத்ததின் இயல்பற்ற மதிப்பு  

அடமவிேம் 

பின்னணி 
மதிப்
பு  

(பகல்) 

dB(A) 

இ ல்பற்ற 

மதிப்பு 

dB(A) 

ஹமாத்தமாக 

கணிக்கப்பே்ேது 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதியில் 

தரநிடலகள் 

dB(A) 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– 
P1 

46.6 46.7 49.6 

55 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– 
P2 

44.6 42.0 46.5 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– 
P3 

49.2 42.5 50.0 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– 
P4 

46.1 44.8 48.5 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– 
P5 

43.2 41.2 45.3 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– 
P6 

47.1 40.1 47.9 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– 
P7 

47.9 10.1 48.6 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– 48.0 38.5 48.5 
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P8 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– 
E1 

42.7 46.7 48.1 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– 
E2 

45.1 42.0 46.8 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– 
E3 

40.9 42.5 44.8 
  

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– 
E4 

42.7 44.8 46.9 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– 
E5 

43.7 41.2 45.6 
  

 

 

 

8 திட்ட நன்றமகள் – 

 பாலத்துடர ோதாரண கல் மற்றும் கிராவல் கிளஸ்ேர ் சுரங்க திே்ேங்கள் சுமார ் 18,96,110 மீ  

ோதாரண கல் மற்றும் 10,512 மீ  கிராவல் உற்பத்தி ஹே ்வடத டநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது. இது 

அருகிலுள்ள பகுதிகளில் ேமூக-ஹபாருளாதார நேவடிக்டககடள டமம்படுத்துவடதாடு, பின்வரும் 

நன்டமகடளயும் விடளவிக்கும் 

• உள்கட்டணமப்பில் முன்ழனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டணமப்பில் முன்ழனற்றம் 

• ழவணல வாய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புைரவ்ு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப நல முகாம்கள் 

ழபான்ற சமூக சபாறுப்புைரவ்ு நடவடிக்ணககணள சுரங்க உரிணமயாளரக்ள் 

ழமற்சகாள்வாரக்ள்.  

• சுரங்கத்தின் ழமாசமான விணளவுகணளத் தைிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்ணதயும் சுற்றுசச்ூேணலயும் ழமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியில் ஒரு காடு 

வளரத்்து உருவாக்கப்படும். 
 

 

9 சுை்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுற்றுசச்ூேல் சசலவ நன்ணம பகுப்பாய்வு பரிந்துணரக்கப்படவில்ணல. 

 சுை்றுசச்ூழல் மமலாண்றம திட்டம் - 

 சுற்றுசச்ூேல் ழமலாை்ணம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பணட நிணல சுற்றுசச்ூேல் நிணல, 

சுரங்க முணற மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பணடயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 

தள குறிப்பிட்ட திட்டமாகும். தாக்கத்தின் ஒவ்சவாரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான 

தாக்கங்கணள குணறக்க நடவடிக்ணககள் எடுக்கப்பட ழவை்டும், இணவ இயற்ணகயில் நன்ணம 

பயக்கும் இடங்களில், இத்தணகய தாக்கங்கள் ழமம்படுத்தப்பட ழவை்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

ழவை்டும், இதனால் ஒட்டுசமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் முடிந்தவணர குணறந்த மட்டத்திற்கு 

குணறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளரக்ள் ஒரு ஒழுங்கணமக்க ழவை்டும் சுற்றுசச்ூேல் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ணககணள நிரவ்கித்தல் மற்றும் சசயல்படுத்துவதற்கு சபாறுப்பான சுற்றுசச்ூேல் 

கை்காைிப்பு அணமப்பு. அடிப்பணடயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சவளி நிறுவனங்கணள நியமிப்பதன் 
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மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், மை்ைின் தரம் மற்றும் ஒலி நிணல ழபான்ற 

சுற்றுசச்ூேல் மாசு அளணவக் கை்காைிப்பணத இந்த துணற கை்காைிக்கும். 

. சுரங்கச ் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி சதாழிலாளரக்ளின் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறித்து ழதணவயான அணனத்து முன்சனசச்ரிக்ணக நடவடிக்ணககணளயும் ஆதரவாளர ்எடுப்பார,் 

குத்தணகப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வேங்கப்படும். 

 ஆதரவாளரக்ள் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஒட்டுசமாத்த வளரச்ச்ிக்கான சமூக 

சபாறுப்புைரவ்ு நடவடிக்ணககணள ழமற்சகாள்வாரக்ள். இந்த நடவடிக்ணககளில் மருத்துவ 

முகாம்கள், நீர ் வேங்கல், பள்ளி உள்கட்டணமப்பு ழமம்பாடு ழபான்றணவ அடங்கும். 

திட்டப்பைிணயச ் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக பல்ழவறு துணறகளில் சமூக சபாறுப்புைரவ்ு 

நடவடிக்ணககணள உரிணமயாளர ்ழமற்சகாை்டு வருகின்றனர.்  

10 முடிவுறர - 

 சுரங்க நடவடிக்ணககள் சுற்றியுள்ள சூேலில் எந்தவிதமான பாதகமான விணளணவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பல்ழவறு சுற்றுசச்ூேல் கூறுகளின் மீதான ழநரம்ணறயான மற்றும் 

எதிரம்ணறயான விணளவுகளின் அடிப்பணடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுசமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து 

இந்த  முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்ணககள் காரைமாக ஏற்படும் பாதிப்புகணளத் தைிக்க, 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் ழமலாை்ணம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பிந்ணதய திட்ட 

கை்காைிப்பு அணமப்பு ஆகியணவ சதாடரச்ச்ியான கை்காைிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக வேங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நடவடிக்ணககள் காரைமாக, திட்ட தளத்திலும் 

அணதச ்சுற்றியுள்ள சமூக சபாருளாதார நிணலணமகளும் கைிசமாக ழமம்படுத்தப்படும். எனழவ, 

சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி விணரவில் வேங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 


