
  சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டசச்ுருக்கம்  

“B1” வகக – சிறு கனிம – குழுமம் – வனம் அல்லாத நிலம் 

* சுரங்க குழும பரப்பளவு = 20.19.0 ஹெக்டடர்  
சாதாரண கற்கள் குவாரி குத்தகக 

ஹகாத்தஹபட்டா கிராமம், கிருஷ்ணகிரி தாலுக்கா, 

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தமிழ்நாடு.  
 திருமதி.SA. சுமிதாசங்கர் 

குறிப்பு விதிமுகறகள் (ToR) ஹபறப்பட்ட கடிதம் எண் 

SEIAA-TN/F. No. 8519/SEAC/ToR-992/2021டததி:28.07.2021  

திருவளார.்MA குவாலிடட்ி  ஸ்டடான் 

குறிப்பு விதிமுகறகள் (ToR) ஹபறப்பட்ட கடிதம் எண் 

SEIAA-TN/F.No.8687/SEAC/ToR-1067/2022 டததி:01.03.2022  

திட்ட உரிகமயாளர்களின் ஹபயர் மற்றும் முகவரி 
விவரங்கள் 

குறியீடு பெயர் மற்றும் முகவரி 
 

அளவு & புல 
எண்கள் 

P1 திருமதி.SA. சுமிதாசங்கர் 
w/o.சங்கரர்ாஜ் 

எண்.252, மெட்பண்டா கிராெெ் 

மெங்கடாபுரெ் 

கிருஷ்ணகிரி தாலுக்கா, 

கிருஷ்ணகிரி ொெட்டெ் - 635001 

 

 

1.20.0 ஹெக்டடர ்

& 

56/1(ெகுதி – 5)  

P2 திருவளார்.MA குவாலிட்டி  ஸ்டடான் 

58 பி, காந்தி நகர ்

கிருஷ்ணகிரி ொெட்டெ் - 635001. 

3.70.0 ஹெக்டடர ்

& 

87/1B2(ெகுதி) 
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      அத்தியாயம் I 

அறிமுகம் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிலலயான 

வளரச்ச்ிலய உறுதி சசய்வதற்கான மமலாண்லமக் கருவியாகும், 

மமலும் இது ஒரு சசயல்திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் 

சபாருளாதார தாக்கங்கலள முடிசவடுப்பதற்கு முன்னமர 

கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிசவடுக்கும் கருவியாகும், 

இது எந்தசவாரு திட்டத்திற்கும் சபாருத்தமான முடிவுகலள 

எடுப்பதில் முடிசவடுப்பவரக்லள வழிநடத்துகிறது. சுற்றுசூழல் 

தாக்க மதிப்பீடு திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்லம மற்றும் 

பாதகமான விலளவுகலள முலறயாக ஆராய்கிறது மற்றும் திடட் 

வடிவலமப்பின் மபாது இந்தத் தாக்கங்கள் கணக்கில் 

எடுத்துக்சகாள்ளப்படுவலத உறுதி சசய்கிறது இது சமூகப் 

பங்மகற்பு, தகவல், முடிசவடுப்பவரக்லள ஊக்குவிப்பதன் மூலம் 

மமாதல்கலளக் குலறக்கிறது மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த 

திட்டங்களுக்கான அடித்தளத்லத உருவாக்க உதவுகிறது. 

முன்சமாழியப்பட்ட சாதாரண கல் சுரங்கத் திட்டங்கள் (P1&P2) 

500m சுற்றளவு குவாரிகளின் சமாத்த பரப்பளவு > 5 

செக்மடருக்குள் வருவதால், அலவ “B1” வலகயின் கீழ் 

வலகப்படுத்தப்பட்டு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (EC) வழங்குவதற்கு 

சபாது விசாரலண நடத்திய பிறகு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

அறிக்லகலயச ்சமரப்்பிக்க மவண்டும்.  

இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) வலரவு தமிழ்நாடு 

மாநிலம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், கிருஷ்ணகிரி தாலுக்கா, 

சகாத்தசபட்டா கிராமத்தில் உள்ள, 2 முன்சமாழியப்பட்ட 

திட்டங்கள் (P1&P2) மற்றும் தற்மபாதுள்ள 2 திட்டங்களின் (E1&E2), 2 

காலாவதியான குவாரிகளின் சமாத்த பரப்பளவு 20.19.0 செக்மடர ்

ஒட்டுசமாத்த தாக்கங்கலளப் பற்றி விவாதிக்கிறது மமலும் அந்த 
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திட்டங்களின் பாதகமான விலளவுகலள குலறக்க விரிவான 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லம திட்டத்லத (EMP) வழங்குகிறது. 

 

திருமதி. SA. சுமிதாசங்கர ்முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்காக 

(P1) கடிதம் எண் SEIAA-TN/F.No.8519/SEAC/ToR-992/2021 தததியிட்ட 

28.07.2021 மற்றும் திருவாளர ் M.A குவாலிட்டி ஸ்மடான் 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்காக (P2) கடிதம் எண் SEIAA-

TN/F.No.8687/SEAC/ToR-1067/2022 தததியிட்ட 01.03.2022 

அக்மடாபர-்டிசம்பர ் 2021 காலகட்டத்தில்     அடிப்பலடக் 

கண்காணிப்பு ஆய்லவ மமற்சகாள்வதன் மூலம் 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு. 

திட்ட ஆதரவாளரக்ள் மற்றும் 500மீ சுற்றளவில் உள்ள 

குவாரிகளின் விவரங்கள் அட்டவலணகள் 1.1 மற்றும் 1.2 இல் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 1.1 சுரங்க திட்ட முன்மமாழிபவரின் விவரங்கள்- P1&P2 

சுரங்க திட்டம் -பி1 

திட்ட முன்மமாழிபவரின் மபயர ் திருமதி. S.A சுமிதாசங்கர் 

முகவரி 

W/o. சங்கர ்ராஜ், 

எண்.252, சமட்பண்டா கிராமம், 

சவங்கடாபுரம், 

கிருஷ்ணகிரி தாலுகா & மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு மாநிலம் - 635 001 

லகமபசி +91 98429 72729 

நிலல உரிலமயாளர ்

சுரங்க திட்டம் -பி2 

திட்ட முன்மமாழிபவரின் மபயர ்
திருவாளர் M.A குவாலிட்டி 

ஸ்தடான் 

முகவரி 58B, காந்தி நகர,் 

கிருஷ்ணகிரி மாவடட்ம் - 635 001 

லகமபசி --- 

நிலல நிறுவனம் 
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அட்டவணை 1.2 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 

பட்டியல்  

 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளின் விவரம்  

குறி
யீடு 

உரிணமயா
ளரின் 

மபயர் 

கிராமம் 

& 

தாலுகா 

புல எை் பரப்ப
ளவு 

(மெக்
தடர்) 

அரசணன 

எை் & 

மததி 

நிணல 

 

 

 

 

P1 

திருமதி S. 

சுமிதா 

சங்கர,் W/o 

சங்கர ்

ராஜ்,252, 

மமட்பண்
டா 

கிராமம், 

சவங்கடாபு
ரம் 

பஞ்சாயத்
து, 

கிருஷ்ணகி
ரி (Po), 

தாலுகா 

மாவட்டம். 

சகாத்த
சபட்டா 

கிராமம், 

கிருஷ்ண
கிரி 

தாலுக்கா
, 

56/1 

(பகுதி) -5) 

1.20.0 

செக்
மடர ்

Roc.49/2016 

(சுரங்கங்க
ள் – 2) 

மததி 

18.08.2016 

01.09.2016 to 

31.08.2026  

(அடுத்த 

ஐந்தாண்டு 

களுக்கான 

திட்டம்) 

 

 

 

P2 

திருவாளர ்

M.A 

குவாலிட்டி 

ஸ்மடான் 

எண்.58 – பி, 

காந்தி நகர,் 

கிருஷ்ணகி
ரி 
தாலுக்கா, 

மாவட்டம் - 

635001 

சகாத்த
சபட்டா 

கிராமம், 

கிருஷ்ண
கிரி 

தாலுக்கா
, 

87/1B2 

(பகுதி) 

3.70.0 

செக்
மடர ்

Roc.No.1179

/2020/M 

மததி 

:22.02.2021 

முன்சமாழியப்
பட்ட குவாரி 

 மமாத்தம் 4.90.0    

தற்தபாதுள்ள குவாரிகளதற்தபாதுள்ள   குவாரிகளின் விவரம் ன் பட்டியல் 

குறி
யீடு 

உரிணமயா
ளரின் 

மபயர் 

கிராமம் 

& 

தாலுகா 

புல எை்  பரப்ப
ளவு 

மெக்
தடர் 

அரசணன 

எை் & 

மததி 

அரசா
ணை. 

எை்& 

தததி 

குத்த
ணக 

கால
ம் 

E1 திருமதிK.M.

விஜயா,  

W/o 

மதியழகன், 

எண்.58B 

காந்தி நகர,் 

கிருஷ்ணகி
ரி நகரம் 

மற்றும் 

 

சகாத்த
சபட்டா 

கிராமம், 

கிருஷ்ண
கிரி 

தாலுக்கா
, 

 

 

 

 

78/1B 

 

 

 

 

4.00.0   

 

 

Roc.419/201

8/M 

மததி 

30.05.2018 

30.5.2018 to 

29.5.2023 
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ஆதாரம்: i).AD கடிதம் – Rc.No. 96/2021 - சுரங்கங்கள், நாள்:10.03.2022 

                    ii)  AD கடிதம் – Rc.No. 1179/2020 - சுரங்கங்கள், நாள்:10.03.2022 

குறிப்பு: - 

❖ MoEF & CC அறிவிப்பின்படி குழுமப்   பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது – 

 S.O. 2269 (இ) தேதி: 01.07.2016 

❖ EX1 மற்றும் EX2 ஆகியவை குழும அளவின் கணக்கீட்டில் 
எடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அவை செயலற்ற நிவலயில் உள்ளோல் 
ஒட்டுசமாே்ே ஆய்வுகளில் தெரக்்கப்படவில்வல. 

தாலுகா. 

E2 திரு 

மதவராஜா 

எம். 

சாண்ட், 
எண். 58 பி 

காந்தி நகர,் 

கிருஷ்ணகி
ரி டவுன் 

மற்றும் 

தாலுகா 

 

 

 

சகாத்த
சபட்டா 

கிராமம், 

கிருஷ்ண
கிரி 

தாலுக்கா
, 

 

 

 

 

78/1A 

(பகுதி)) 

78/1B 

(பகுதி)) 

 

 

 

 

 

4.00.0   

 

 

 

 

Roc.418/201

8/M 

மததி 

30.05.2018 

31.5.2018 to 

30.5.2023 

மமாத்தம் 8.00.0   

மமாத்த குழுமம் அளவு  12.9.0    

ணகவிடப்பட்ட / பணகவிடப்பட்ட / பணைய குவாரிகளின் விவரம் விவரம் 

குறி
யீடு 

உரிணமயா
ளரின் 

மபயர் 

கிராமம் 

& 

தாலுகா 

புல எை் பரப்ப
ளவு 

மெக்
தடர் 

அரசணன 

எை் & 

மததி 

குத்தணக 

காலம் 

EX1 திருமதி 

கும்மாருன்
னிசா, 

W/o.அப்துல் 

ஜாஃபர,் 

எண்.2, 

ரெமத்துல்
லா, 

சசயின்ட், 
கிருஷ்ணகி

ரி 
மாவட்டம். 

கிருஷ்ண
கிரி 

தாலுக்கா
, 

சகாத்த
சபட்டா 

கிராமம் 

87/1B1(Part)

,87/1B2 

4.75.0 Roc.No.08/2

013/ 

சுரங்கங்க
ள் மததி: 

05.02.2016 

02.03.2016 to 

01.03.2021 

EX2 திரு ஜி. 

கமணசன், 

அவதானப்
பட்டி 

கிராமம், 

அக்ரொர
ம் அஞ்சல், 

கிருஷ்ணகி
ரி 

தாலுக்கா 

சகாத்த
சபட்டா 

56/1 (P – D) 2.54.0 Roc.No.611/

2009/ 

சுரங்கங்க
ள் - 2 மததி: 

14.05.2015 

14.05.2015 to 

13.05.2020 

மமாத்தம் 7.29.0  

மமாத்த குழுமம் அளவு 20.19.0   
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அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

2.0 அறிமுகம் 

முன்சமாழியப்படட் திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்தத் 

திட்டங்களுக்கு மாற்றுப் பகுதிகள் எதுவும் மதலவயில்லல. 

முன்சமாழியப்படட் திட்டங்களில் இருந்து கழிவுநீர ்

உற்பத்தி/சவளிமயற்றம் இல்லல. 

முன்சமாழியப்படட் திட்டம்(P1) திறந்தசவளி சுரங்க முலற 

மனிதரக்ளால் மதாண்டப்படும் சுரங்க முலறயாகும், குவாரி 

சசயல்பாட்டில் சுத்தியல் மற்றும் உளி மபான்ற உபகரணங்களும் 

அடங்கும், மமலும் விரிவலடயும் இரசாயனங்கள் (கால்சியம் 

காரல்படு) மபான்ற ஸ்லரி சவடிப்பு மபான்றலவ அடிப்பலடக் கற்கள் 

மற்றும் ஜல்லியின் மதலவயான அளவுகலள மூல பாலறயில் இருந்து 

விடுவிக்க பயன்படுத்தப்படும். 

 முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம்(P2) சுரங்க முலறயானது 

துலளயிடுதல் மற்றும் சவடித்தல் மற்றும் லெட்ராலிக் மதாண்டு 

இயந்திரங்கலள உள்ளடக்கிய திறந்தசவளி அலர 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்கமுலறயாகும். அட்டவலண 2.1 மற்றும் 

2.2 இல் சகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவணை 2.1 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் (P1) 

குவாரியின் 

மபயர் 
திருமதி. S.A சுமிதாசங்கர் சாதாரை கல் 

குவாரி திட்டம் 

இலடவிலக்க 

வலரபட தாள் எண் 
57 – L/02 

அடச்மரலக 

இலடமய 
12°32'53.25"N to 12°32'57.45"N 

தீரக்்கமரலக 

இலடமய 
78°12'29.71"E to 78°12'35.28"E 

மிக உயரந்்த 

உயரம் 
525மீ -531மீ சராசரி கடல் மட்டத்திற்கு மமல் 
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முன்சமாழியப்படட் 

சுரங்க ஆழம் 

40மீ [தலர மட்டத்திலிருந்து 10மீ + 

தலரமட்டத்திற்கு கீமழ 30மீ] 

புவியியல் 

வளங்கள் 

கன மீட்டரில் சாதாரண 

கல் 

கன மீட்டரில் மமல் 

மண் 

4,73,598 - 

சுரங்க லகயிருப்பு 

கன மீட்டரில் சாதாரண 

கல் 

கன மீட்டரில் மமல் 

மண் 

1,79,843 - 

40மீ ஆழம் வலர 

ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு 

முன்சமாழியப்படட் 

இருப்பு 

1,79,843 - 

தற்மபாதுள்ள குழி 

அளவு 

தற்மபாதுள்ள குழி அளவு:49m (நீளம்) x 60m 

(அகலம்) x 5m (ஆழம்) தலர மட்டத்திற்கு மமல் 

இறுதி குழி 

பரிமாணம் 

Pit I - 63 மீட்டர ்(நீளம்) x 46 மீட்டர ்(அகலம்) x 40 

மீட்டர ்(ஆழம்) [10 மீட்டர ்தலர மட்டத்திற்கு 

மமல் + 30 மீட்டர ்தலர மட்டத்திற்கு கீமழ] 

Pit I - 90m (நீளம்) x 58 மீட்டர ்(அகலம்) x 35 மீட்டர ்

(ஆழம்) [10 மீட்டர ்தலர மட்டத்திற்கு மமல் + 25 

மீட்டர ்தலர மட்டத்திற்கு கீமழ] 

சுற்றுவட்டாரப் 

பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 

70 மீட்டர ்தலர மட்டத்திற்கு கீமழ 

சுரங்க முலற 

திறந்த சவளி மனிதரக்ளால் மதாண்டப்படும் 

சுரங்க முலறயாகும், குவாரி சசயல்பாட்டில் 

சுத்தியல் மற்றும் உளி மபான்ற 

உபகரணங்களும், விரிவலடயும் 

இரசாயனங்கள் (கால்சியம் காரல்படு) 

மபான்ற ஸ்லரி சவடிப்புகளும், மதலவயான 

அளவு அடித்தளக் கற்கள் மற்றும் ஜல்லிலய 

சபரிய பாலறயில் இருந்து விடுவிக்க 

பயன்படுத்தப்படும். 
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நிலப்பரப்பு 

திட்டப் பகுதி மமடுபள்ளங்கலள சகாண்ட 

நிலப்பரப்லபக் காடட்ுகிறது. சாய்வு 

வடகிழக்கு பக்கமாக உள்ளது மற்றும் 

இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் 

மட்டத்திலிருந்து 525 மீ முதல் 531 மீ வலர 

இருக்கும். 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 
டிப்பரக்ள் 3  

சவடிலவக்கும் 

முலற 

சாதாரண கல்லல தளரத்்த ரசாயனத்லத 

விரிவுபடுத்துவது மபான்ற சுத்தி, உளி மற்றும் 

சவடிமருந்துகள் மூலம் சபரிய பாலறயில் 

இருந்து கணிசமான அளவு பாலறகலள 

பிளவுபடுத்துவதற்கு வழக்கமான சுரங்க 

முலறயுடன் இலணந்து திறந்த சவளி 
மனிதரக்ளால் மதாண்டப்படும் சுரங்க 

முலறயால் குவாரி மமற்சகாள்ள 

உத்மதசிக்கப்படட்ுள்ளது. லகயடக்க சுத்தியல் 

மற்றும் உளி மூலம் லகமுலறயாக சிறிய 

அளவுகளுக்கு மற்றும் சாதாரண கல்லல 

பிடச்ெட ் முதல் மதலவப்படும் 

வாடிக்லகயாளருக்கு லகமுலறயாக 

ஏற்றுதல். இந்த மனிதரக்ளால் 

மதாண்டப்படும் குவாரி சசயல்பாட்டில் 

ஆழமான துலள மதாண்டுதல் மற்றும் 

கனமான சவடிப்பு எதுவும் இல்லல. 

சுரங்க 

மவலலயாடக்ள்   
30 நபரக்ள் 

திட்ட சசலவு Rs. 4 

திட்டச ்சசலவில் 

CER சசலவு @ 2% 
Rs. 1,84,620 /-  

அருகிலுள்ள 

நீரந்ிலலகள் 

சபரிய ஏரி 1.5 கிமீ சதற்கு 

 கதிநாயனப்பள்ளி ஏரி 2.9 கிமீ கிழக்கு 

 கிருஷ்ணகிரி அலண 4.9 கிமீ சதன்மமற்கு 

பசுலம அரண் 

மமம்பாடட்ுத் 
திட்டம் 

7.5மீ&10மீ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 

1406 சதுர மீட்டர ் இடத்தில்   150 

மரக்கன்றுகலளநடபரிந்துலரக்கப்படட்ுள்ளது  
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முன்சமாழியப்படட் 

நீர ்மதலவ 
3.5 KLD 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 
கல்லுக்குறிசச்ி –1.0 கி. மீ - வடகிழக்கு 

   

அட்டவணை 2.2 சுரங்க திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம்(P2) 

குவாரியின் மபயர் 
திருவாளர் M.A குவாலிட்டி ஸ்தடான் 

சாதாரண  கல் குவாரி திட்டம் 

இலடவிலக்க வலரபட   எண். 57-L/2 

அடச்மரலக இலடமய 
12°33' 04.6251''N முதல் 12° 32' 53.7570''N 

வலர 

தீரக்்கமரலக இலடமய 
78°12'46.0552''E முதல் 78°12' 57.5020''E 

வலர 

மிக உயரந்்த உயரம் 
520 மீட்டர ்சராசரி கடல் மட்டத்திற்கு 

மமல் 

சுரங்கத்தின்முன்சமாழியப்ப
ட்ட ஆழம் 

50 m (1 மீட்டர ்மமல் மண் + 49மீ 

சாதாரண கல்) 45m AGL +5m BGL 

புவியியல் வளங்கள் 

கன 

மீட்டரில் 

சாதார
ண கல் 

கன 

மீட்டரில் 

சுரங்க 

கழிவுகள் 

கன 

மீட்டரில் 

சுரங்க 

கழிவுகள் 

7,35,007 36749 7713 

சுரங்கம் லகயிருப்பு 

கன 

மீட்டரில் 

சாதார
ண கல் 

கன 

மீட்டரில் 

சுரங்க 

கழிவுகள் 

கன 

மீட்டரில் 

சுரங்க 

கழிவுகள் 

650251 32511 5836 

உற்பத்தி முதல் 5 ஆண்டுகள் 500977 26368 12 

தற்மபாதுள்ள குழி அளவு இல்லல 

இறுதி குழி பரிமாணம் 402m (L) x 101m (W) (Avg) x 50m (D) 

சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 
70-75 m BGL 

சுரங்க முலற 

திறந்தசவளி அலர 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க 

முலற, துலளயிடுதல் மற்றும் 

சவடித்தல் ஆகியவற்லற 
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உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

திட்டப் பகுதி சதன்கிழக்கு மநாக்கி 

சமன்லமயான சாய்வுடன் உயரமான 

நிலப்பரப்லபக் காடட்ுகிறது. 

பக்கவாடட்ு. இப்பகுதியின் சராசரி 
உயரம் 520மீ. சராசரி கடல் 

மட்டத்திலிருந்து.  

இயந்திரங்கள் 

முன்சமாழியப்படட்ன 

ஜாக் மெமர ் 6  

கம்ப்ரசர ் 2  

பாலறலய 

துலளயிடும் 

இயந்திரம்   

மற்றும் 

மதாண்டும் 

இயந்திரம் 

1 

டிப்பரக்ள் 2 

சவடிக்கும் முலற 

ஜாக் மெமர ் துலளயிடுதல் மற்றும் 

கடட்ுப்படுத்தப்படட் சவடித்தல் 

முன்சமாழியப்படட்து 

உத்மதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
15  

திட்ட சசலவு Rs.66,40,000/- 

CER சசலவு @ திட்டச ்சசலவில் 

2% 
Rs. 1,32,800/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் 

சபரிய ஏரி 1.8கி.மீ-சதற்கு 

கதிநாயனப்பள்
ளி ஏரி 

2.3கி.மீ கிழக்கு 

கிருஷ்ணகிரி 
அலண 

5.4கி.மீசதன்மமற்
கு 

பசுலம அரண் மமம்பாடட்ுத் 
திட்டம் 

560 மரங்கள் 7.5 மீ, பாதுகாப்பு 

மண்டலங்களில் 5000 மீ2 பரப்பளவில் 

நடப்படும். 

முன்சமாழியப்படட் நீர ்

மதலவ 
3.2 KLD  

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு கல்லுக்குறிசச்ி –1.0கிமீ - வடக்கு 
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2.1 திட்டத்தின் இடம் 

முன்சமாழியப்படட் அலனத்து குவாரி திட்டங்களும் 

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், மற்றும் கிருஷ்ணகிரி தாலுக்கா, 

சகாத்தசபட்டா கிராமத்தில் வருகின்றன. திட்டப் பகுதியானது 

கிருஷ்ணகிரியின் வடமமற்குப் பக்கமாக 3 கிமீ சதாலலவிலும், 

சபங்களூரின் வடகிழக்குப் பக்கம் 1 கிமீ சதாலலவிலும் 

அலமந்துள்ளது - மசலம் (NH-7) மதசிய சநடுஞ்சாலலச ் சாலல, 

முன்சமாழியப்படட் திட்டப் பகுதியான சகாத்தசபட்டா கிராமத்தில் 

வடகிழக்கு பக்கம் 1 கிமீ சதாலலவில் அலமந்துள்ளது. 

முன்சமாழியப்படட் திட்டப் பகுதி (P1) இந்திய சரம்வயில் 

குறிக்கப்படட்ுள்ளது. இலடவிலக்க வலரபட தாள் எண் 5-L/02. 

அடச்மரலக: 12°32'53.25"N முதல் 12°32'57.45"N மற்றும் தீரக்்கமரலக 

இலடமய: 78°12'29.71"E முதல் 78°12'35.28"E. முன்சமாழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதி (P2) இந்திய சரம்வயில் குறிக்கப்படட்ுள்ளது. அடச்மரலக: 12°33' 

04.6251''N to12° 32' 53.7570''N மற்றும் தீரக்்கமரலக இலடமய: 

78°12'46.0552''E to 78°12' 57.5020''E அட்டவலணகள் 2.3 மற்றும் 2.4 இல் 

சகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. திட்டத் தளங்களின் குத்தலகப் எல்லலலய 

பகுதி, 2.1 மற்றும் 2.2 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது, மற்றும் திடட் தளங்களின் 

500மீ சுற்றளவிற்குள் குவாரிகளின் சதாகுப்லபக் காடட்ும் 

சசயற்லகக்மகாள் படங்கள் படம் 2.3 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவணை 2.3 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் எல்ணல 

ஒருங்கிணைப்புகள்  

P1 திட்ட தளத்தின் எல்ணல ஒருங்கிணைப்புகள் 

சுரங்க எல்ணல மூணல  
தூை் எை்கள் 

அட்சதரணக தீரக்்கதரணக 

1 12°32’53.25” N 78°12’29.71” E 

2 12°32’55.26” N 78°12’29.89” E 

3 12°32’55.87” N 78°12’31.65” E 

4 12°32’55.24” N 78°12’32.25” E 

5 12°32’57.45” N 78°12’33.10” E 
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6 12°32’57.37” N 78°12’34.13” E 

7 12°32’56.16” N 78°12’35.28” E 

8 12°32’55.08” N 78°12’34.78” E 

9 12°32’54.01” N 78°12’34.28” E 

P2 திட்ட தளத்தின் எல்ணல ஒருங்கிணைப்புகள்  

1 12°33’3.6761” N 78°12’46.0552” E 

2 12°33’4.6251” N 78°12’47.7907” E 

3 12°32’58.9647” N 78°12’53.1805” E 

4 12°32’59.4118” N 78°12’56.4576” E 

5 12°32’57.9026” N 78°12’56.7320” E 

6 12°32’57.0662” N 78°12’57.5020” E 

7 12°32’56.7570” N 78°12’56.5139” E 

 

அட்டவணை 2.4 தளத்திற்கான அணுகல் விவரங்கள் 

P1 திட்டத்திற்கான தள இணைப்பு 

அருகிலுள்ள 

சாலல 

(NH-44) சபங்களூர ்- மசலம் - 1 கிமீ- சதன்மமற்குப் 

பக்கம் 

(SH-131) பரக்ூர ்- திருப்பத்தூர ்14 கிமீ -கிழக்கு 

அருகில் 

உள்ள 

கிராமம் 

கல்லுக்குறிசச்ி - 1 கிமீ - வடகிழக்கு 

அருகில் 

உள்ள நகரம் 
கிருஷ்ணகிரி - 2.5 கிமீ - சதன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள 

இரயில்மவ 
ராயக்மகாடல்ட- 19.கி. மீ - சதன்மமற்கு 

அருகில் 

உள்ள 

விமான 

நிலலயம் 

சபங்களூர ்விமான நிலலயம் - 82.0 கி. மீ – 

வடமமற்கு 

துலறமுகம் சசன்லன - 233 கிமீ - வடகிழக்கு 

P2 திட்டத்திற்கான தள இணைப்பு 

அருகிலுள்ள 

சாலல 

(NH-44) சபங்களூர ்- மசலம் - 1.5 கிமீ- சதன்மமற்குப் 

பக்கம் 

(SH-131) பரக்ூர ்- திருப்பத்தூர ்13கிமீ -கிழக்கு 

அருகில் 

உள்ள 
கல்லுக்குறிசச்ி - 0.6 கிமீ - வடகிழக்கு 



12 | P a g e  

 

கிராமம் 

அருகில் 

உள்ள நகரம் 
கிருஷ்ணகிரி - 2.4 கிமீ - சதற்கு 

அருகிலுள்ள 

இரயில்மவ 
ராயக்மகாடல்ட- 20.கி. மீ - சதன்மமற்கு 

அருகிலுள்ள 

விமான 

நிலலயம் 

சபங்களூர ்விமான நிலலயம் - 82.0 கி. மீ – 

வடமமற்கு 

துலறமுகம் சசன்லன - 232 கிமீ - வடகிழக்கு 

  ஆதாரம்: சரம்வ ஆஃப் இந்தியா மடாமபாஷீட் மற்றும் கூகுள் எரத்் படம் 

 

2.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கான மசயல் பாட்டு 

விவரங்கள் 

 புவியியல் வளங்கள், புவியியல் இருப்புக்கள் மற்றும் 

வருடாந்திர மற்றும் தினசரி உற்பத்தி உள்ளிட்ட திட்டங்களின் 

சசயல்பாடட்ு விவரங்கள் சுரங்கத் திட்டங்களிலிருந்து படம் 2.4 மற்றும் 

2.5 இல் காட்டப்படட்ு அட்டவலண 2.5 இல் சகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவணை 2.5முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கான 

மசயல்பாட்டு விவரங்கள்- 

திட்டத்திற்கான மசயல்பாட்டு விவரங்கள் - P1 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

கனமீட்டரில் 

சாதாரை கல் 

தமல் மை் 

கனமீட்டரில் 

புவியியல் வளங்கள் 4,73,598 - 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

1,79,843 - 

5 ஆண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு உற்பத்தி 

1,79,843 - 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

மவலல நாட்களின் 

எண்ணிக்லக 

300 நாட்கள் 

ஒரு நாலளக்கு 

உற்பத்தி (மீ 3) 

120 - 

லாரி சுலமகளின் 

எண்ணிக்லக (ஒரு 

சுலமக்கு 6 மீ3) 

20 

- 

சுரங்கத்தின் சமாத்த 

ஆழம் 

40மீ [தலர மட்டத்திலிருந்து 10மீ + 

தலரமட்டத்திற்கு கீமழ 30மீ] 

திட்டத்திற்கான மசயல்பாட்டு விவரங்கள் - P2 
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விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

கனமீட்டரில் 

சாதாரை 

கல் 

கனமீட்டரில் 

சுரங்கம் 

கழிவுகள் 

தமல் மை் 

கன 

மீட்டரில் 

புவியியல் வளங்கள் 7,35,007 36,749 7713 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 
6,50,251 32,511 5836 

5 ஆண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு உற்பத்தி 
500977 26,368 12 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 

 
5 ஆண்டுகள் 

மவலல நாட்களின் 

எண்ணிக்லக 

 
300 நாட்கள் 

ஒரு நாலளக்கு 

உற்பத்தி (m3) 
333  

17 
- 

லாரி சுலமகளின் 

எண்ணிக்லக (ஒரு 

சுலமக்கு 6 மீ3) 

56 

 

3 - 

சுரங்கத்தின் சமாத்த 

ஆழம் 

50 மீ (1மீ மமல்மண் + 49மீ சாதாரண கல்) 

45மீ AGL +5மீ BGL 

        ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.3 நில பயன்பாட்டு முணற 

முன்சமாழியப்படட் திட்ட தளத்திற்கான நில பயன்பாடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு தகவல் அட்டவலண 2.5 இல் சகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவணை 2.6 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கான நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் நில கவர் முணற 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நில பயன்பாட்டு முணற - P1 

விளக்கம் 

தற்தபாணதய 

பரப்பளவு 

(மெக்தடர்) 

குவாரியின் வாை்நாள் 

முடிவில் உள்ள பகுதி 

(மெக்தடர்) 

குவாரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 
0.29.00 0.81.60 

உள்கட்டலமப்பு இல்லல 0.01.00 
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சாலலகள் 0.01.00 0.01.00 

பசுலம அரண் இல்லல 0.14.06 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
0.90.00 0.22.34 

மமாத்த மதாணக 1.20.00 1.20.00 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நில பயன்பாட்டு முணற - P2 

விளக்கம் 

தற்தபாணதய 

பரப்பளவு 

(மெக்தடர்) 

குவாரியின் வாை்நாள் 

முடிவில் உள்ள பகுதி 

(மெக்தடர்) 

குவாரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 
இல்லல 3.18.0 

உள்கட்டலமப்பு இல்லல 0.01.0 

சாலலகள் இல்லல 0.01.0 

பசுலம அரண் இல்லல 0.50.0 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
3.70.0 இல்லல 

மமாத்த மதாணக 3.70.0 3.70.0 

 ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம்
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படம் 2.1 முன்மமாழியப்பட்ட P1 திடட் குத்தணக எல்ணலணயக் காட்டும்கூகிள் படம் 
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படம் 2.2 முன்மமாழியப்பட்ட P2 திடட் குத்தணக எல்ணலணயக் காட்டும்கூகிள் படம் 
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படம் 2.3 500மீ சுற்றளவிற்குள் குவாரிகளின் மதாகுப்ணபக் காட்டும் மசயற்ணகக்தகாள் படங்கள்.
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 படம் 2.4 நிலப்பரப்பு, புவியியல் திட்டம், ஆை்டு வாரியான தமம்பாடு & 

உற்பத்தித் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள்-P1 
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படம் 2.5 ஆை்டு வாரியான வளரச்ச்ித் திட்டம் மற்றும் பிரிவு -P2 
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2.4 சுரங்க முணற 

முன்சமாழியப்படட் திட்டம் P1 சுரங்க முலற திறந்த சவளி 

மனிதரக்ளால் மதாண்டப்படும் சுரங்க முலறயாகும், குவாரி 

சசயல்பாட்டில் சுத்தியல் மற்றும் உளி மபான்ற உபகரணங்களும், 

விரிவலடயும் இரசாயனங்கள் (கால்சியம் காரல்படு) மபான்ற ஸ்லரி 

சவடிப்புகளும், மதலவயான அளவு அடித்தளக் கற்கள் மற்றும் 

ஜல்லிலய சபரிய பாலறயில் இருந்து விடுவிக்க பயன்படுத்தப்படும். 

முன்சமாழியப்படட் திட்டம் P2 சுரங்க முலறயானது, 

திறந்தசவளி அலரஇயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் சவடித்தல் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது 

2.5 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கணளப் பயன்படுத்துதல்: 

அட்டவணை 2.7 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் 

வரிணசப்படுத்தல் 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் - P1 

வ. 

எை் 
வணக எை்கள் அளவு/திறன் உந்து சக்தி 

1 டிப்பர ் 3 10 டன்கள் டீசல் இயக்கி 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் – P2 

வ. 

எை் 
வணக எை்கள் அளவு/திறன் உந்து சக்திr 

1 ஜாக் மெமர ் 6 25.5மிமீ/60HP 
அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 
லெட்ராலிக் மதாண்டும் 

இயந்திரம் 
1 1.2 மீ3 / 120HP டீசல் இயக்கி 

3 டிப்பர ்  2 10டன்/110HP டீசல் இயக்கி 

 

2.6 கருத்தியல் சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் 

❖ சுரங்கத்தின் முடிவில், சுரங்கக் குழியானது மலழ நீலர 

மசகரிப்பதற்கான சசயற்லக நீரத்்மதக்கமாக சசயல்படும் மற்றும் 

வறட்சி காலத்தில் மதலவ அல்லது சநருக்கடிலய சமாளிக்க 

உதவுகிறது. 

❖ சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு பாதுகாப்புத் தலட மற்றும் மமல் அடுக்கு 

மற்றும் தற்காலிக நீர ் மதக்க பகுதி ஆகியவற்றுடன் 
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உருவாக்கப்பட்ட பசுலமபகுதி மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அலமப்லப 

மமம்படுத்தும். சுரங்க மூடல் என்பது சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் 

பாதகமான விலளவுகள் அல்லது மனித ஆமராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்புக்கு ஏற்படும் அசச்ுறுத்தல்கலளக் குலறப்பதற்காக 

மற்ற உற்பத்திப் பயன்பாடுகளுக்காக சதாந்தரவு சசய்யப்பட்ட 

தளத்லத அதன் இயல்பு நிலலக்குத் திரும்பச ் சசய்யும் 

சசயல்முலறயாகும். 

❖ சுரங்கங்கலள மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு உடல் ரீதியாக 

பாதுகாப்பானதாகவும், புவி-சதாழில்நுட்ப ரீதியாக 

நிலலயானதாகவும், புவி-ரசாயன ரீதியாக மாசுபடுதத்ாததாகவும், 

மாசுபடுத்தாததாகவும் மாற்றுவமத சுரங்கத்லத மூடுவதன் 

மநாக்கமாகும். 

அத்தியாயம் III 

சுற்றுசச்ூைலின் விளக்கம் 

3.0 முன்னுணர 

CPCB வழிகாடட்ுதல்களின்படி அக்மடாபர ் 2021 முதல் நவம்பர ்

2021 வலர திட்டத் தளங்களின் அடிப்பலட நிலலலய மதிப்பீடு 

சசய்யகளகண்காணிப்புஆய்வுகள்மமற்சகாள்ளப்பட்டன. நிலம், நீர,் 

காற்று, சூழலியல் மற்றும் சமூக-சபாருளாதாரம் உள்ளிட்ட 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகத்தால் 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புத் தரவு மசகரிக்கப்பட்டது. 

3.1 நிலச ்சூைல் 

புவனின் (ISRO) LISS III படத்தின் மூலம் 10km சுற்றளவு நில பயன்பாடட்ு 

முலற ஆய்வு சசய்யப்பட்டது. LU/LC வலரபடத்தில் இருந்து சபறப்பட்ட 

LULC தகவல் அட்டவலண 3.1 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவணை 3.1 நில பயன்பாடு / 10கிமீ சுற்றளவுக்கான 

நிலப்பரப்பு புள்ளிவிவரங்கள் 

வ. 

எண் 
LULC வகைப்பாடு 

LU/LC பகுதி 
(ஹேை்டர்) 

LU/LC 

பகுதி 

1. 
ேரிசு பாவற/கல் கழிவு/ேபாவற 

பகுதி 
24.7 0.10 
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2 பயிர ்நிலம் 12491.0 40.2 

3 அடரந்்ே காடு 308.1 1.0 

4 ேரிசு நிலம் 1897.1 6.10 

5 உப்புே்ேன்வம/உப்புே் ேன்வமயால் 
பாதிக்கப்பட்ட நிலம் கடற்கவர 

173.1 0.60 

6 ஸ்க்ரப் அல்லது இல்லாமல் நிலம் 11410.6 36.7 

7 
மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட 

அம்சங்கள் 
879.9 2.8 

8 
சுரங்க/சோழில்துவற ேரிசு 

நிலங்கள் 
65.2 0.20 

9 தோட்டங்கள் 3344.1 10.80 

10 குடிதயற்றங்கள் 310.4 1.0 

11 நீரந்ிவலகள் 196.1 0.6 

மமாத்தம் 31100.32 100 

 

3.2 மை் சூைல் 

உடல் பை்புகள் 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அலமப்பு, சமாதத் 

அடரத்்தி, மபாமராசிட்டி மற்றும் நீர ் லவத்திருக்கும் திறன் ஆகியலவ 

ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அலமப்பு 

களிமண் முதல் களிமண் வலர இருக்கும். ஆய்வுப் பகுதியில் 

மண்ணின் சமாதத் அடரத்்தி 1.01 முதல் 1.35 கிராம்/சிசி வலர 

மாறுபடும். நீர ் பிடிப்பு திறன் 41.1 முதல் 46.6 வலர மற்றும் 

மபாமராசிட்டி 28 முதல் 40% வலர மாறுபடுறது. 

இரசாயன பை்புகள் 

❖  வலர உள்ளது, இது இயற்லகயில் குலறந்த காரத்தன்லம முதல் 

அதிகமான காரத்தன்லமலயக் குறிக்கிறது. 

❖ லநட்ரஜன் 167 முதல் 210 கிமலா/எக்டர ் வலர இருக்கும்; 

பாஸ்பரஸ் 0.64 மற்றும் 1.21 கிமலா/எக்டர;் சபாட்டாசியம் 21.3 

மற்றும் 40mg/kg இலடமய மண்ணின் இயற்பியல் மற்றும் 
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மவதியியல் பண்புகளின் முடிவுகள் மண்ணில் தாவரங்கலளத ்

தக்கலவக்க முடியும் என்பலதக் குறிக்கிறது. 

3.3 நீர் சுற்றுசச்ூைல் 

நீர ் ஆதாரங்கள், மமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய 

இரண்டும் இப்பகுதியின் வளரச்ச்ியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்லகக் 

சகாண்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின் மநாக்கம் நீரின் தர பண்புகலள 

மதிப்பிடுவது மற்றும் விவசாய உற்பத்தித்திறன் மற்றும் வீடட்ு 

உபமயாகத்தில் ஏற்படும் தாக்கங்கலள மதிப்பீடு சசய்வதாகும். நீர ்

மாதிரிகள் மசகரிக்கப்படட்ு, ரசாயன பகுப்பாய்வுக்காக 

ஆய்வகத்திற்கு முன்-சிகிசல்ச சசய்யப்பட்ட மாதிரி மகன்களில் 

விதிமுலறகளின்படி சகாண்டு சசல்லப்பட்டன. 

3.3.1 தமற்பரப்பு நீர் 

மமற்பரப்பு நீரின் pH மதிப்பு 7.27 முதல் 7.51 வலர மாறுபடும் 

மற்றும் கலங்கள்தன்லம மதிப்புகள் தரநிலலகளுக்குள் இருக்கும். 

சமாத்த கலரந்த திடப்சபாருள்கள் 425 முதல் 459mg/l வலர இருக்கும் 

குமளாலரடு 70.2 முதல் 79.3mg/l வலர; மற்றும் சல்மபடட்ுகள் 17.3 

முதல் 24.1 மி.கி. /லி. வலர உள்ளது. 

3.3.2 நிலத்தடி நீர ்

நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகளின் pH 6.86 முதல் 7.75 வலர இருக்கும், 

ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வலர இருக்கும். திறந்த 

கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துலள கிணறுகள் இரண்டிலிருந்தும் நிலத்தடி 

நீர ் மாதிரிகளின் சல்மபடட்ுகள் மற்றும் குமளாலரடுகள் 

ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. கலங்கள்தன்லம 

நீரின் தரத்லத பூரத்்தி சசய்கிறது. சமாத்த கலரந்த திடப்சபாருள்கள் 

364 மற்றும் 460 mg/l மற்றும் சமாதத் கடினத்தன்லம 110.77 மற்றும் 

180.76 mg/l இலடமய மாறுபடும். நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்கலளப் 

பற்றி மபசுலகயில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் நிலத்தடி நீர ்மாதிரிகள் 

நீரின் தரத்லத பூரத்்தி சசய்கின்றன. IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடும் 
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மபாது, இவ்வாறு பகுப்பாய்வு சசய்யப்படும் அலனத்து நீரின் தர 

அளவுருக்களும் பரிந்துலரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் வரும். 

3.4 காற்று சூைல் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்லககளின் 

தாக்கதல்த மதிப்பிடுவதற்கு, தற்மபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

முக்கியமானது. காற்றுச ் சூழல் குறித்த அடிப்பலட ஆய்வுகளில் 

குறிப்பிட்ட காற்று மாசுபாடுகலள அலடயாளம் காண்பது மற்றும் 

சுற்றுப்புற காற்றில் அவற்றின் தற்மபாலதய நிலலகள் ஆகியலவ 

அடங்கும். முன்சமாழியப்பட்ட குவாரி தளங்கலளச ் சுற்றி 10 கிமீ 

சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

அடிப்பலட சுற்றுப்புற காற்றின் தரத் தகவலல வழங்குகிறது. 

3.4.1 காற்று முணற 

       முன்சமாழியப்பட்ட திட்ட தளங்களில் இருந்து காற்று 

மாசுபாடுகள் மற்றும் சத்தம் ஆகியவற்றின் பரவலான வடிவத்லத 

உள்ளூர ் காற்றின் முலற சபரிதும் பாதிக்கும். காற்றின் வடிவ 

ஆய்வுக்கு 3 மாத காலப்பகுதியில் காற்றின் மவகம் மற்றும் திலசயின் 

மணிமநர தளம் சாரந்்த தரவு மதலவப்படுகிறது. காற்றின் வடிவ 

பகுப்பாய்விலிருந்து பின்வரும் தகவல்கள் சுட்டிக்காட்டப்படட்ுள்ளன. 

❖ ஆய்வுக் காலத்தில் அளவிடப்பட்ட சராசரி காற்றின் மவகம் 2.3m/s 

ஆகும் 

❖ ஆய்வுக் காலத்தில் காற்றின் திலசயானது வடகிழக்கில் இருந்து 
சதன்மமற்காகவும், அலதத் சதாடரந்்து சதன்மமற்கிலிருந்து 
வடகிழக்காகவும் இருக்கும் 

3.4.2   சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

அக்மடாபர ் 2021 முதல் டிசம்பர ் 2021 வலர சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரம் கண்காணிக்கப்பட்டது. கண்காணிப்புத் தரவுகளின்படி, PM10 35.8 

µg/m3 முதல் 46.8 µg/m3 வலர இருக்கும்; PM2.5 22.5 µg/m3 முதல் 26.9 

µg/m3 வலர; SO2 5.1µg/m3 முதல் 9.6 µg/m3 வலர; NO2 15.6 µg/m3 

இலிருந்து 28.4 µg/m3 வலர. மாசுபடுதத்ிகளின் சசறிவு அளவுகள் CPCB.a 
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பரிந்துலரத்த NAAQS இன் ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் 

வருகிறது. 

3.5 இணரசச்ல் சூைல் 

முன்சமாழியப்படட் திட்டப் பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள 8 இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. பகல் மநரத்தில் 

லமய மண்டலத்தில் பதிவு சசய்யப்பட்ட இலரசச்ல் அளவுகள் திட்டம் -

P1 47.7. dB (A), திட்டம் -P2 46.9. dB (A) Leq மற்றும் இரவு மநரத்தில் 40.3 dB (A) 

Leq. இலடயக மண்டலத்தில் பதிவுசசய்யப்பட்ட ஒலி அளவுகள் பகல் 

மநரத்தில் 36.5 முதல் 46.1 dB (A) Leq வலர மற்றும் இரவில் 35 முதல் 39.7 

dB (A) Leq வலர மாறுபடும். இதனால், சதாழில்துலற மற்றும் 

குடியிருப்பு பகுதிக்கான இலரசச்ல் அளவு CPCB இன் மதலவகலள 

பூரத்்தி சசய்கிறது.  

3.6 சுற்றுசச்ூைல் சூைல் 

உயிரியல் ஆய்வின் முக்கிய மநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் சதாடரப்ான அடிப்பலடத் 
தரலவச ் மசகரித்து, சூழலியல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த 

பகுதிகலளக் கண்டறிவது மற்றும் லமய மண்டலத்தில் ஏமதனும் 

அரிதான, அழிந்து வரும், உள்ளூர ்அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான 

(REET) தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் உள்ளனவா என்பது. 

அத்துடன் இலடய்க மண்டலம். மதலவப்பட்டால், வனவிலங்குகளின் 

வாழ்விடங்கலளப் பாதுகாப்பதற்கும், அரிதான அழியும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தும் வலகயான இனங்கள் (REET) ஏமதனும் இருந்தால் 

அவற்லறப் பாதுகாப்பதற்கும் சபாருத்தமான தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள பரிந்துலரக்கவும் இந்த ஆய்வு 

வடிவலமக்கப்படட்ுள்ளது. 

உயிரியல் சூழலின் ஆய்வில் இருந்து, வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ்
சட்டம், 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதியில் கவனிக்கப்பட்ட 
விலங்குகளின் அட்டவலண I இனங்கள் இல்லல என்றும், IUCN இன் படி 
பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் வலககளில் 
எந்த உயிரினமும் இல்லல என்றும், அழிந்து வரும் சிவப்பு நிறமும் 
இல்லல என்றும் முடிவு சசய்யப்படட்ுள்ளது. ஆய்வு பகுதியில் 
காணப்படும் இனங்கள் பட்டியல். எனமவ, குறுகிய காலத்தில் 
மமற்சகாள்ளப்படும் இந்த சிறிய சுரங்க நடவடிக்லகயானது 
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சுற்றியுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க 
தாக்கதல்த ஏற்படுத்தாது. 
3.6.1 தாவரயினங்கள் 

லமய மண்டலத்தில் உள்ள தாவரயினங்கள் முடிவு, ஃமபமபசி 

மற்றும் லாமியாசி, அமரன்மதசி ஆகியலவ ஆய்வுப் பகுதியில் 

முதன்லமயான ஆதிக்கம் சசலுத்தும் இனங்கள் என்பலதக் 

காடட்ுகிறது. அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவில் எந்த இனமும் 

காணப்படவில்லல. இலடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவரயினங்கள் 

முடிவு, ஃமபமபசி மற்றும் மபாமயசி, யூமபாரப்ிமயசி ஆகியலவ ஆய்வுப் 

பகுதியில் முக்கிய ஆதிக்கம் சசலுத்தும் இனங்கள் என்பலதக் 

காடட்ுகிறது. சுரங்கப் பகுதியிலும் அவற்லறச ் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளிலும் அரிதான, அழிந்து வரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாவர 

இனங்கள் இல்லல. 

3.6.2 விலங்கினங்கள் 

பாலூட்டிகள், பறலவகள், ஊரவ்ன, நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகள் ஆகியவற்லறக் கண்டறிந்து கணக்கிடும் 

முலறயின்படி விலங்கினங்கள் கணக்சகடுப்பு மமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

திட்டப் பிரிலவச ்சுற்றியுள்ள தடல்டயான நிலப்பரப்பின் சபரும்பகுதி 

விவசாய நிலங்களால் ஆக்கிரமிக்கப்படட்ுள்ளது. இதில் 37 

குடும்பங்கலளச ் மசரந்்த சமாத்தம் 53 இனங்கள் தாங்கல் 

மண்டலத்திலிருந்து பதிவு சசய்யப்படட்ுள்ளன. அவற்றில் மலர ் (94) 

வலககள் முப்பத்மதழு மரங்கள் 37 (39%) பத்சதான்பது மூலிலககள் 19 

(20%) மற்றும் பதினான்கு புதரக்ள் 14 (14%) மற்றும் ஏறுபவரக்ள் 

பதிசனான்று 11 (12%), ஐந்து சகாடிகள் 5 (5%), மூன்று புல் 7 (8%), ஒரு 

கற்றாலழ 1 (1%) கண்டறியப்பட்டது. 

உயிரியல் சூழலின் ஆய்வில் இருந்து, வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ்

சட்டம், 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதியில் கவனிக்கப்பட்ட 

விலங்குகளின் அட்டவலண I இனங்கள் இல்லல என்றும், IUCN இன் படி 

பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் வலககளில் 

எந்த உயிரினமும் இல்லல என்றும், அழிந்து வரும் சிவப்பு நிறமும் 

இல்லல என்றும் முடிவு சசய்யப்படட்ுள்ளது. ஆய்வு பகுதியில் 

காணப்படும் இனங்கள் பட்டியல். எனமவ, குறுகிய காலத்தில் 

மமற்சகாள்ளப்படும் இந்த சிறிய சுரங்க நடவடிக்லகயானது 
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சுற்றியுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கதல்த ஏற்படுத்தாது. 

3.7 சமூக மபாருளாதார சூைல் 

சமூக-சபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் 

இன்றியலமயாத பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்சதாலக 

அலமப்பு, அடிப்பலட வசதிகலள வழங்குதல், வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் 

மற்றும் மருத்துவ மசலவகள், சதாழில், நீர ் வழங்கல், சுகாதாரம், 

தகவல் சதாடரப்ு, மபாக்குவரத்து, நிலவும் மநாய்களின் முலற மற்றும் 

மகாவில்கள், வரலாற்று நிலனவுசச்ின்னங்கள் மபான்ற அம்சங்கலள 

உள்ளடக்கியது. அடிப்பலட மட்டத்தில். இது திட்டத்தின் தன்லம 

மற்றும் அளலவப் சபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்லத 

காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். மக்கள்சதாலகயில் ஒரு 

பகுதியினர ் தங்கள் அன்றாட வாழ்க்லகலய நடத்த நிரந்தர மவலல 

இல்லாமல் அவதிப்படுவதும் கண்டறியப்படட்ுள்ளது. நீண்ட கால 

அடிப்பலடயில் தங்களுலடய நிலலத்தன்லமக்காக ஓரளவு 

வருமானம் ஈட்ட மவண்டும் என்பமத அவரக்ளின் எதிரப்்பாக உள்ளது. 

முன்சமாழியப்படட் திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள மவலல 

வாய்ப்லப மமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர ் மக்களுக்கு 

மவலலகலள வழங்குவலத மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது மற்றும் 

அலதசயாட்டி சமூக தரத்லத மமம்படுத்தும். 

 

அத்தியாயம் IV 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூைல் தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

4.0 முன்னுணர        

           சுரங்க நடவடிக்லகயுடன் சுற்றுசச்ூழலலத் தக்கலவக்க, 

தற்மபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிலலயில் ஆய்வுகலள 

மமற்சகாள்வது மற்றும் பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் 

தாக்கத்லத மதிப்பிடுவது அவசியம். இது நிலலயான வளங்கலளப் 

பிரித்சதடுப்பதற்கான சபாருத்தமான மமலாண்லமத் திட்டங்கலள 

உருவாக்க உதவும். 



28 | P a g e  

 

4.1 நிலச ்சூைல் 

4.1.1 எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கம் 

 குவாரி சசயல்பாட்டின் காரணமாக நிலசச்ூழலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் முக்கிய தாக்கம் நிலப்பரப்பு மற்றும் நில 

பயன்பாட்டு முலற மாற்றங்கள் ஆகும். பட்டா நிலத்தில் ஏற்கனமவ 

உள்ள மற்றும் முன்சமாழியப்பட்ட குவாரிகள் உட்பட சமாத்த 

குவாரிகளின் சமாத்த பரப்பளவு 20.19.0 செக்மடர ் ஆகும். P1& P2 க்கு 

குவாரியின் முன்சமாழியப்பட்ட ஆழம் 40மீ (10மீ தலரமட்டத்திற்கு 

மமல் மற்றும் 30 மீ. தலரமட்டத்திற்கு கீழ் (P1) மற்றும் P2 குவாரியின் 

முன்சமாழியப்பட்ட ஆழம் 50மீ (45மீ தலரமட்டத்திற்கு மமல் மற்றும் 5மீ. 

தலரமட்டத்திற்கு கீழ். நிலத்தடி நீரம்ட்டத்தில் குறுக்கிடாது. இது 

நிலத்தடி நீரின் தரம் மற்றும் அளலவ பாதிக்காது. 

4.1.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

கீமழ விவாதிக்கப்பட்டுள்ளபடி சுரங்க நடவடிக்லக மற்ற தணிப்பு 

நடவடிக்லககளுடன் படிப்படியாக சசயல்படுத்தப்படும்: 

❖  குவாரி குழிகலளச ் சுற்றிலும் வடிகால்கள் கட்டப்பட்டு, 

மலழயின் மபாது நிலத்தடி நீரால் ஏற்படும் அரிப்லபத் தடுக்கவும் 

மற்றும் முன்சமாழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்மவறு 

பயன்பாட்டிற்காக மலழ நீலர மசகரிக்கவும் தாழ்வான 

இடங்களில் ஒரு தடுப்பு அலண கட்டப்படும். பாதுகாப்பு 

மண்டலத்தில் பசுலம பகுதி உருவாக்கப்படும். குவாரியில் மதக்கி 

லவக்கப்படும் தண்ணீர ்பசுலம பகுதிக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

❖  பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, மமல் அடுக்கு, பாதுகாப்புத் தலட 

மபான்றவற்றில் தடிமனான மதாட்டம் மமற்சகாள்ளப்படும்.,  

❖  கருத்தியல் நிலலயில், குவாரியின் நில பயன்பாட்டு முலற 

பசுலமயான பகுதி மற்றும் தற்காலிக நீரத்்மதக்கமாக 

மாற்றப்படும். 

❖  தூசி உமிழ்லவக் குலறக்க குவாரிலயச ் சுற்றியுள்ள இயற்லக 

தாவரங்கள் தக்கலவக்கப்படும். 
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❖ கருத்தியல் நிலலயில் முலறயாக மவலி அலமக்கப்பட்டு, 

சபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நலடகள் உள்மல நுலழவலதத் தடுக்க 

24 மணி மநரமும் பாதுகாப்பு மவலி மபாடப்படும். 

4.2 மை் சூைல் 

4.2.1 மை் சூைலின் மீதான தாக்கம் 

மமல் மண் முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் (P1) இல்லல. 

முன்சமாழியப்படட் திட்டப் பகுதி (P2) மமல்மண்ணின் சமல்லிய 

அடுக்கால் மூடப்பட்டிருக்கும் மற்றும் சராசரி தடிமன் 0.5 முதல் 1மீ 

வலர இருக்கும், மதாண்டப்பட்ட மமல்மண் மதாண்டப்பட்ட மமல்மண் 

நிலம் நிரப்பும் மநாக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும். 

4.2.2 மை் பாதுகாப்பிற்கான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

ஓடும்-வடிகால் திலசதிருப்பல் - குவாரி பகுதிக்குள் மமற்பரப்பு 

ஓட்டங்கள் நுலழவலதத் தடுக்க, திட்ட எல்லலலயச ் சுற்றி மலர ்

வடிகால்கள் கடட்ப்படும். வடிகால் அலமப்பிலிருந்து வரும் நீர ்

தாவரங்கள் நிலறந்த இயற்லக வடிகால் பாலதகளில் 

சவளிமயற்றப்படும் அல்லது அரிப்புக்கு எதிராக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 

பகுதி முழுவதும் விநிமயாகிக்கப்படும். 

   வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளிலிருந்து 

சவளிமயறும் நீர ் வண்டல் குளங்கலள மநாக்கி அனுப்பப்படும். இந்த 

குளங்கள் வண்டல்கலள அலடத்து, குவாரி தளங்களில் இருந்து 

நீமராட்டத்லத சவளிமயற்றும் முன், இலடநிறுத்தப்பட்ட வண்டல் 

சுலமகலள குலறக்கிறது. வண்டல் குளங்கள் ஓலட, தக்கலவக்கும் 

மநரம் மற்றும் மண்ணின் தன்லம ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 

வடிவலமக்கப்படும். விரும்பிய முடிலவ அலடய சதாடரச்ச்ியான 

வண்டல் குளங்கலள வழங்க மவண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். 

தாவரங்கலளத் தக்கலவத்தல் – முடிந்தவலர தளத்தில் இருக்கும் 

தாவரங்கலளத் தக்கலவக்கவும் அல்லது மீண்டும் நடவு சசய்யவும். 
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கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு – மலழக்காலத்தில் 

அலமப்புகளின் தலடயற்ற சசயல்திறலன உறுதி சசய்வதற்காக 

மலழ நீர ்அரிப்பு கடட்ுப்பாடட்ு அலமப்புகள் பராமரிக்கப்படும். 

4.3 நீர் சுற்றுசச்ூைல் 

4.3.1 எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

குவாரியின் மபாது ரசாயனங்கள் அல்லது அபாயகரமான 

சபாருடக்லளப் பயன்படுத்தாததால், நீரின் தரத்தில் சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் மிகக் குலறவு. முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் P1 குவாரி ஆழம் 

தலரமட்டத்திற்கு கீமழ 40மீ (தலர மட்டத்திலிருந்து 10மீ+ 

தலரமட்டத்திற்கு கீமழ 30மீ) நிலத்தடி நீரம்ட்டம் மலழக்காலத்தில் 

தலரமட்டத்திற்கு கீமழ 70மீ ஆழத்திலும், மகாலடகாலத்தில் 

தலரமட்டத்திற்கு கீமழ 75மீ ஆழத்திலும் காணப்படுகிறது. குவாரி 

நடவடிக்லக நிலதத்டி நீர ்நீரம்ட்டத்லத குறுக்கிடாது. 

முன்சமாழியப்படட் திட்டம் P2 குவாரி ஆழம் 50மீ (தலர 

மட்டத்திலிருந்து 45மீ+ தலரமட்டத்திற்கு கீமழ 5மீ) நிலத்தடி நீரம்ட்டம் 

மலழக்காலத்தில் தலரமட்டத்திற்கு கீமழ 70-75மீ ஆழத்திலும், 

மகாலடகாலத்தில் தலரமட்டத்திற்கு கீமழ 80மீ ஆழத்திலும் 

காணப்படுகிறது. குவாரி நடவடிக்லக நிலத்தடி நீர ் நீரம்ட்டத்லத 

குறுக்கிடாது. 

திட்டப்பகுதியில் மமற்பரப்பு நீரந்ிலலகளின் குறுக்குசவடட்ு 

இல்லல. திட்டப் பகுதிக்குள் சாதாரண கல் பதப்படுத்துதல் அல்லது 

பணிமலனக்கான முன்சமாழிவு எதுவும் இல்லாததால், சுரங்கங்களில் 

இருந்து சவளிமயறும் கழிவுகள் எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படாது. 

4.3.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ தண்ணீர ் சமன்லமப்படுத்துதல், குடிநீர ் மதலவக்கு ஏற்றதாக 

மாற்றப்படும். ஆனால் இது மற்ற வீடட்ு மநாக்கங்களுக்காக 

பயன்படுத்தப்படலாம். 

❖ சுரங்கக் குழியில் மலழநீர ் மசகரிக்கப்படட்ு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ 

பரிமாணத்தில் உள்ள மமற்பரப்பு சசட்டில்லிங் மடங்கிற்கு 

தண்ணீர ் பம்ப் சசய்யப்படும். குடிமயற்ற சதாட்டியில் 
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மசமிக்கப்படும் தண்ணீர,் தூசிலய அடக்குவதற்கும், பசுலம 

மண்டல மமம்பாட்டிற்கும், மலழநீர ் மசகரிப்புக்கும் 

பயன்படுத்தப்படும்.  

❖  கரல்ண்ட் வடிகால் எனப்படுவது ஒரு வடிகால் வலலயலமப்பு, 

குவாரய்ின் மமற்பரப்பு திலசதிருப்ப பகுதியில் கட்டப்படும். 

❖ குைாரியில் உள்ள நீரின் ேரம் அை்ைப்தபாது ஆய்வு 

செய்யப்படும். 
❖  சுரங்கே் ேளே்தில் உள்ள ேள அலுைலகம் மற்றும் வீடட்ுக் 

கழிவுநீர ் செப்டிக் தடங்குகளுக்கு சைளிதயற்றப்படும், அவேே் 
சோடரந்்து ஊறவைக்கும் குழியாக செயல்படும் 

❖  சுரங்கே் ேளே்தில் இருந்து சைளிதயறும் கழிவு நீர,் தூசிவய 

அடக்குைேற்கும், மரங்கவள ைளரப்்பேற்கும் 
பயன்படுே்துைேற்கு முன், சோட்டிகளில் சுே்திகரிக்கப்படும். 

❖  மவைக்காலே்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி 
தமற்சகாள்ளப்படும். 

❖  திறந்ேசைளி கிணறுகள், ஆை்துவள கிணறுகள் மற்றும் 

தமற்பரப்பு நீரந்ிவலகளில் உள்ள நீரின் ேரம் சோடரந்்து 
கண்காணிக்கப்படும். 

4.4 ைாற்று சூழல் 

      துவளயிடுேல், சைடிே்ேல் மற்றும் ஏற்றுேல் ஆகியைற்வற 

உள்ளடக்கிய திறந்ேசைளி சுரங்கே்தில் காற்றில் பரவும் துகள்கள் 

முக்கிய காற்று மாசுபடுே்தியாகும். 

4.4.1 எதிர்பாரத்்த தாை்ைம் 

தோண்டும் இயந்திரம் மற்றும் ஏற்றுேல் கருவிகளின் 

காரணமாக வநட்ரஜனின் ஆக்வெடுகள் (NO2) உமிை்வு,ெல்பர ் வட 

ஆக்வெடு (SO2), மற்றும் தபாக்குைரே்து ொவலகளில் செல்லும் 

ைாகனங்கள் மிகக் குவறவு. ஆனால், ொோரண  கல்வல ஏற்றுேல்/ 

இறக்குேல் மற்றும் சகாண்டு செல்ைது, சைளிப்படும் பகுதியின் 

காற்று அரிப்பு மற்றும் ைாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியவை 

அப்பகுதியின் சுற்றுப்புற காற்றின் ேரே்வே பாதிக்கும் துகள்கவள 

(PM10) சைளியிடும் முக்கிய மாசுபடுே்தும் ஆோரங்களாக இருக்கும். 
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ஆதரவாளரக்ளின் குவாரி நடவடிக்லககள் மற்றும் திட்டத் 

தளங்கலளச ் சுற்றியுள்ள 500 மீட்டர ் சுற்றளவில் தற்மபாதுள்ள குவாரி 

நடவடிக்லககள் காரணமாக காற்று மாசுபாடுகளின் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் அதிகரிப்பு AERMOD சமன்சபாருலளப் 

பயன்படுத்தி மாடலிங் மூலம் கணிக்கப்படட்ுள்ளது.  

4.4.2 தணிப்பு நடவடிை்கைைள் 

 4.4.2.1 துகளயிடுதல்  

    மூலே்திலுள்ள தூசிவயக் கடட்ுப்படுே்ே ஈரமான துவளயிடல் 

நவடமுவறப்படுே்ேப்படும். ேண்ணீர ் கிவடக்காே இடங்களில், உலர ்

துவளயிடுைேற்கு சபாருே்ேமான ைடிைவமக்கப்பட்ட தூசி 

பிரிே்சேடுக்கும் கருவி ைைங்கப்படும். 

 4.4.2.2 மவடித்தல் 

❖ உள்ளூர ் நிவலவமகளுக்கு ஏற்ப சைடிக்கும் தநரம் 

தீரம்ானிக்கப்படும். 

❖  சைப்பநிவல திடீசரன மாறும்தபாது மற்றும் குடியிருப்புப் 

பகுதிகவள தநாக்கி பலே்ே காற்று வீசும்தபாது சைடிப்பது 

ேவிரக்்கப்படும். 

❖  கடட்ுப்படுே்ேப்படட் குண்டுசைடிப்பு செயல்படுைதும்  மற்றும் 

சைடிப்பதும் நாளின் ஒரு குறிப்பிட்ட தநரே்திற்கு (அோைது, மதிய 

உணவு தநரே்தில்) கடட்ுப்படுே்ேப்படும். 

❖ ொோரண கல்வல ஏற்றுைேற்கு முன், சைடிே்ே ொோரண 

கல்லின் மீது ேண்ணீர ்சேளிக்கப்படும். 

❖ சோழிலாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் ைைங்கப்படும் மற்றும் 

அைற்றின் பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

 4.4.2.3விரிவான சாகல மற்றும் ஹபாை்குவரத்து 

❖ தபாக்குைரே்தின் தபாது தூசி உருைாகாமல் இருக்க ஒரு 

நாவளக்கு இரண்டு முவற இழுே்துெ ் செல்லும் ொவலகளில் 

ேண்ணீர ்சேளிக்கப்படும். 
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❖ ொோரண கல்வல முவறயாக ோரப்்பாய் சகாண்டு மூடி பகலில் 

சகாண்டு செல்லப்படும். 

❖  தூசி உருைாகுைவேே் ேவிரக்்க, டிப்பரக்ளின் தைகம் 20 

கிமீ/மணிக்கு குவறைாகதை இருக்கும். 

❖  ைாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆோரம் ோதுப் தபாக்குைரே்துக்கு 

பயன்படுே்ேப்படும் ைாகனம் ஆகும்; எனதை, எரிப்பு 

செயல்முவறவய தமம்படுே்ேவும் மாசு உமிை்வைக் 

குவறக்கவும் ைாகனங்கள் மற்றும் பிற இயந்திரங்களின் 

ைாராந்திர பராமரிப்பு செய்யப்படும். 

❖ இழுே்துெ ்செல்லும் ொவலகள் பயன்பாடட்ுக்கு ைருைேற்கு முன் 

ைாரந்தோறும் பராமரிக்கப்படும். 

❖ டிப்பர ் ஆயில் கசிவைே் ேடுக்க அதிக பாரம் ஏற்றுைது 

ேவிரக்்கப்படும். 

❖ அவனே்து தபாக்குைரே்து ைாகனங்களும் செயல்பாட்டின்படி 

PUC (மாசு கடட்ுப்பாட்டின் கீை்) ொன்றிேவைக் சகாண்டிருப்பது 

உறுதி செய்யப்படும். 

4.4.2.4 பசுகம அரண்  

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கே்ோல் புழுதி உருைாகுைவேே் ேடுக்க, 

பிரோன தபாக்குைரே்துெ ் ொவலகள் முழுைதும் மரங்கள் 

நடப்படும். 

❖ திட்டப் பகுதிகவளெ ் சுற்றி தபாதுமான அகலே்தில் 

பசுவமப்பகுதியாக  உருைாக்கப்படும். 

4.4.2.5 மதாழில்சார் சுைாதாரம் 

❖ சோழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகள் ைைங்கப்படும் மற்றும் 

அைற்றின் பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

❖ அவனே்து சுரங்கே் சோழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ்ஓடட்ுநரக்ள் 

மே்தியில் தூசி முகமூடிகவள அணிைேன் முக்கியே்துைம் 

குறிே்ே விழிப்புணரவ்ை ஏற்படுே்ே ஆண்டுதோறும் மருே்துை 
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பரிதொேவனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் பிரெெ்ாரங்கள் ஏற்பாடு 

செய்யப்படும். 

❖  திட்டங்களுக்கு முன்சமாழியப்பட்ட ேணிப்பு நடைடிக்வககளின் 

செயல்திறவன மதிப்பிடுைேற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் ேர 

கண்காணிப்பு ஆறு மாேங்களுக்கு ஒருமுவற நடே்ேப்படும். 

4.5 இகரசச்ல் சூழல் 

4.5.1 எதிர்பாரத்்த தாக்கம் 

ஒலி மாசுபாடு சுரங்கத் சதாழிலாளரக்ளுக்கு சபரும் சுகாதார 

ஆபத்லத ஏற்படுத்துகிறது. துலளயிடுதல், சவடித்தல், ஏற்றுதல் 

மற்றும் வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியலவ தற்மபாதுள்ள 

திறந்தசவளி சுரங்கத் திட்டங்களில் சத்தத்தின் ஆதாரங்களாக 

உள்ளன. 

4.5.2 தணிப்பு நடவடிை்கைைள் 

❖ ெே்ேே்வே குவறக்க துவளயிடும் தபாது கூரவ்மயான  பிடட்ுகள் 

பயன்படுே்ேப்படும். 

❖ இரண்டாம் நிவல சைடிப்பு ேவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாவறகவள 

உவடக்க பாவற உவடக்கும் கருவி பயன்படுே்ேப்படும். 

❖  ொேகமான ைளிமண்டல நிவல மற்றும் குவறைான மனிே 

செயல்பாடு தநரங்களின் தபாது மின்னற்ற துைக்க அவமப்வப 

(NONEL) பயன்படுே்தி தமற்சகாள்ளப்படும். 

❖  ெே்ேே்வே குவறக்க ஒை்சைாரு ைாரமும் இயந்திரங்கவள  

ெரியாக பராமரிே்து, எண்சணய் மற்றும் கிரீஸ் 

பயன்படுே்ேப்படும் 

❖ அதிக அளவிலான ஒலிவய உருைாக்கும் இயந்திரங்களில் 

பணிபுரியும் சோழிலாளரக்ளுக்கு சத்தத்லத குலறக்க 

ஒவ்சவாரு வாரமும் இயந்திரங்கலள  சரியாக பராமரித்து, 

எண்சணய் மற்றும் கிரீஸ் பயன்படுத்தப்படும்  

❖ அவனே்து இயந்திரங்களிலும் வெலன்ெரக்ள் / மஃப்லரக்ள் 

நிறுைப்படும். 
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❖  ெே்ேம் பரவுைவேக் குவறக்க திட்டப் பகுதிவயெ ் சுற்றிலும், 

இழுே்துெ ் செல்லும் ொவலகளிலும் பசுவமப் பகுதியாக 

உருைாக்கப்படும். 

❖ கனரக இயந்திரங்கவள இயக்குபைரக்ள் மற்றும் கனரக 

இயந்திரங்களுக்கு அருகில் பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு காது 

மஃப்கள்/காது செருகிகள் தபான்ற ேனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (PPE) ைைங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் 

விழிப்புணரவ்ு இருந்ோலும் அைற்றின் பயன்பாடு உறுதி 

செய்யப்படும். 

❖ தமாெமான இவரெெ்ல் நிவல விவளவுகவளப் பற்றிய 

விழிப்புணரவ்ை ஏற்படுே்ே, ைைக்கமான மருே்துை பரிதொேவன 

மற்றும் பணியாளரக்ளுக்கு முவறயான பயிற்சி. 

4.6 உயிரியல் சூழல் 

4.6.1   எதிர்பாரை்்ைப்பட்ட தாை்ைம் 

❖ திட்டங்களின் செயல்பாடட்ுக் கட்டே்தில் ஆவலகள் எதுவும் 

சைட்டப்படாது. 
❖ திட்ட ேளே்தில் இருந்து மிகக் குவறைான காற்று உமிை்வுகள் 

அல்லது கழிவுகள் இருக்க தைண்டும். ெரகுந்திவய 
இயக்கும்சபாழுது, தூசி உருைாக ைாய்ப்புள்ளது. இது ஒரு 

ேற்காலிக விவளவு சுற்றியுள்ள ோைரங்கவள கணிெமாக 
பாதிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுைதில்வல. 

❖ ோங்கல் பகுதியில் உள்ள நிலே்தின் சபரும்பகுதி பயிர ்
நிலங்கள், புல் திடட்ுகள் மற்றும் சிறிய புேரக்ள் சகாண்ட 
அவலயில்லாே நிலப்பரப்பாகும். எனதை, இப்பகுதியின் 

ோைரங்களுக்கு எந்ே பாதிப்பும் ஏற்படாது.  
❖ ோைர உவற மற்றும் தமற்பரப்பு நீர ் இல்லாேோல், கூட்டவமவு 

பகுதியிலும் அேன் உடனடி சுற்றுப்புறங்களிலும் ைனவிலங்குகள் 
சபாதுைாகக் காணப்படுைதில்வல. சில வீடட்ு விலங்குகள் ேவிர, 

ஊரை்ன, முயல்கள் மற்றும் சில சபாதுைான பறவைகள் ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்படுகின்றன. 
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4.6.2 தணிப்பு நடவடிை்கைைள் 

முன்சமாழியப்படட் திட்டங்கள், குே்ேவகப் பகுதிக்குள், 

ொவலகள் மற்றும் பிற காலிப் பகுதிகளுக்குள் பசுவமப் பகுதிவய 

உருைாக்கி, மாசுபாட்டின் மூலே்திற்கும் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளுக்கும் 

இவடதய ஒரு ேவடயாக இருக்கும். இந்ே திட்டம் மரங்கவள 

சைடட்ுைேற்கு ைழிைகுக்காது என்றாலும், தோட்டங்கள் மூலம் உள்ளூர ்

பசுவமவய தமம்படுே்ே உே்தேசிக்கப்படட்ுள்ளது.  

❖  தைகமாக ைளரும் ோைரங்களுக்கு முன்னுரிவம அளிக்கப்படும். 

❖ உள்ளூர ் ரகங்கவளக் சகாண்ட உயர ் விே செடிகளுக்கு 

முன்னுரிவம அளிக்கப்படும் 

❖ ைற்றாே மற்றும் பசுவமயான ோைரங்கள் ைளரக்்கப்ப்படும். 

பசுலமப் பகுதி மமம்பாடட்ுத் திட்டம் மற்றும் முன்சமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கான நடவு சசய்ய உத்மதசிக்கப்பட்ட மரங்களின் 

எண்ணிக்லக அடட்வலண 4.1 இல் சகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவகண 4.1 பசுகம அரை் ஹமம்பாட்டுத் திட்டம்-P1&P2 

ஆை்
டு 

நடவு மசய்ய 

உத்ததசிக்கப்ப
டட் மரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

உயிர் 
பிணைப்

பு % 

மீ 2 இல் 

மூடப்ப
ட 

தவை்டி
ய பகுதி 

இனத்தின் 

மபயர ்

வளர்க்கப்படும் 

என 

எதிர்பார்க்கப்ப
டும் மரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

பாதுகாப்பு வலயத்தின் கீை் 

ததாட்டம் 

(எை்களில்) 

  

I 30 80% 280 அசாடிராக்
டா 

இண்டிகா 

அல்பிசியா 

சலசபக் 

சடமலானிக்
ஸ் சரஜியா 

சடக்மடா
னா 

கிராண்டிஸ் 

மநரியம் 

இண்டிகம், 

முதலியன 

24 

II 30 80% 280 24 

III 30 80% 280 24 

IV 30 80% 280 24 

V 30 80% 280 24 
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ஆை்
டு 

குவாரி அணுகுமுணற சாணல 

மற்றும் கிராம சாணல (எை்களில்) 

ததாடட்ம் 

  

I 80 80% 

80% 

80% 

80% 

80% 

64 

II 80 64 

III 80 64 

IV 80 64 

V 80 64 

முன்மமாழியப்படட் திட்டத் தளம் - P2 

 

 

 

 

நடவு மசய்ய 

உத்ததசிக்கப்ப
டட் மரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

உயிர் 
பிணைப்

பு % 

மீ 2 இல் 

மூடப்ப
ட 

தவை்டி
ய பகுதி 

இனத்தின் 

மபயர ்

வளர்க்கப்படும் 

என 

எதிர்பார்க்கப்ப
டும் மரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

பாதுகாப்பு வலயத்தின் கீை் 

ததாட்டம் 

(எை்களில்) 

  

I 112 80% 1000 அசாடிராக்
டா 

இண்டிகா 

அல்பிசியா 

சலசபக் 

சடமலானிக்
ஸ் சரஜியா 

சடக்மடா
னா 

கிராண்டிஸ் 

மநரியம் 

இண்டிகம், 

முதலியன 

89 

II 112 80% 1000 89 

III 112 80% 1000 89 

IV 112 80% 1000 89 

V 112 80% 1000 89 

 குவாரி அணுகுமுணற சாணல 

ஓரத்தில் ததாட்டம் 

(எை்களில்) 

  

I 12 80% 20  9 

II 12 80% 20 9 

III 12 80% 20 9 

IV 12 80% 20 9 

V 12 80% 20 9 
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4.7 சமூை மபாருளாதார சூழல் 

4.7.1 எதிர்பாரத்்த தாை்ைம் 

  இத்திட்டத்தின் மூலம் 45 மபருக்கு மவலல வாய்ப்பும், 

மலறமுகமாக 40 மபருக்கு மவலல வாய்ப்பும் கிலடக்கும்.  

4.7.2 தணிப்பு நடவடிை்கைைள் 

❖ ொே்தியமான இவரெெ்ல் பிரெெ்வனகவளே் ேவிரக்்க ஆவல 

இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு 

நவடமுவறகள் பின்பற்றப்படும். 

❖ மே்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு ைாரியே்தின் (CPCB) 

ைழிகாடட்ுேல்களின்படி திட்டப் பகுதிகளிலும் அவேெ ்

சுற்றிலும் பசுவமப் பகுதி உருைாக்கப்படும். 

❖  வமய மண்டலேத்ிற்குள் சுற்றுெச்ூைலின் பாதிப்வபக் குவறக்க 

சபாருே்ேமான காற்று மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு நடைடிக்வக 

ைைங்கப்படும். 

❖ சோழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கெ ் ெட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி வகயுவறகள், ேவலக்கைெங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், கைெங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் 

மற்றும் காதுகவளப் பாதுகாக்கும் ொேனங்கள் தபான்ற 

ேனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் ைைங்கப்படும். 

❖ திட்டங்களிலிருந்து தநரடியாகவும் மவறமுகமாகவும் ராயல்டி, 

ைரி, DMF, NMET தபான்றைற்றின் மூலம் மாநில மற்றும் மே்திய 

அரொங்கங்கள் நிதி ைருைாய் மூலம் பயனவடயும். 

அத்தியாயம் V 

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (மதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கனிம லவப்பு இயற்லகயில் குறிப்பிட்ட தளம்   எனமவ 

திட்டங்களுக்கு மாற்று இடங்கலள மதடும் அவசியம் எழவில்லல. 
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அத்தியாயம் VI 

                                சுற்றுசச்ூழல் ைண்ைாணிப்பு திட்டம் 

6.0 தநாக்கம் 

சுற்றுெச்ூைல் கூறுகளின் ைைக்கமான கண்காணிப்புே் திட்டம் 

காட்டப்படட்ுள்ளபடி சுற்றுெச்ூைல் கூறுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கவள 

கணக்கில் எடுே்துக்சகாள்ைது அைசியம்.  அட்டைவண 6.1. 

கண்காணிப்பின் தநாக்கங்கள்: 

❖ கடட்ுப்பாடட்ு நடைடிக்வககளின் செயல்திறவன ெரிபாரக்்க 

அல்லது மதிப்பிடுைேற்கு; 

❖ எதிரக்ால ோக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வுகளுக்கான ேரவு ேளே்வே 

நிறுவுேல். 

அட்டவணை 6.1 சுற்றுசச்ூைல் அனுமதி கை்காைிப்பு அட்டவணை 

வ. 

எ
ண் 

சுற்றுசச்ூ
ழல் 

பண்புைள் 

இடம் 

ைண்ைாணிப்பு 
அளவுஹைா

ல்ைள் ைால 
அளவு 

அதிர்மவ
ண் 

1 
காற்றின் 

ேரும் 

2 இடங்கள் (1 

வமய & 1 
இவடய) 

24 மணி 
6 

மாேங்களுக்
கு ஒருமுவற 

பறக்கும் 
தூசி PM2.5, 

PM10, SO2 

மற்றும் NOx. 

2 
ைானிவல 

ஆய்வு 

காற்றின் 
ேரக் 

கண்காணிப்
பு & IMD 

இரண்டாம் 
நிவலே் 

ேரவு 
சோடங்குை
ேற்கு முன் 

சுரங்க 
ேளே்தில் 

மணிதந
ரம் / 

தினெரி 

சோடரெ்ச்ி
யான 

இவணய 
ைழி 

கண்காணி
ப்பு 

காற்றின் 
தைகம், 

காற்றின் 
திவெ, 

சைப்பநி
வல, 

ஈரப்பேம் 
மற்றும் 

மவைப்சபா
ழிவு 

3 

நீர ்ேர 
கண்கா
ணிப்பு 

2 இடங்கள் 
(1SW & 1 GW) 

- 

6 

மாேங்களுக்
கு ஒருமுவற 

IS:10500, 1993 

& CPCB 

விதிமுவறக
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                 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (சோழில்நுட்பம் மற்றும் ேளம்) 

                                                  

 

 

 

 

ளின் கீை் 
குறிப்பிடப்ப

ட்ட 
அளவுருக்க

ள் 

4 நீரியல் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளி
ல் சுமார ்1 

கிதலாமீட்டர ்
சோவலவில் 

உள்ள 
திறந்ேசைளி 
கிணறுகளி
ல் நீரம்ட்டம் 

- 

6 

மாேங்களுக்
கு ஒருமுவற 

தலரமட்டதி
ற்கு கீழ் 

ஆைம் 

5 ெே்ேம் 

2 இடங்கள் 
(1வமய & 1 

இவடயக) 

மணிதந
ரம் - 1 

நாள் 

6 

மாேங்களுக்
கு ஒருமுவற 

Leq, Lmax, 

Lmin, Leq 

பகல் & இரவு 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 
குடியிருப்பி

ல் 
(அறிக்வகயி

ல்) 

– 

குண்டுசைடி
ப்பு 

நடைடிக்வக
யின் தபாது 

உெெ் துகள் 
தைகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள் (1 

வமய & 1 

இவடயக) 
– 

ஆறு 
மாேங்களுக்
கு ஒருமுவற 

உடல் 
மற்றும் 

இரொயன 
பண்புகள் 

8 
பசுவம 

மண்டலம் 

திட்டப் 
பகுதிக்குள் 

தினெரி மாோந்திர பராமரிப்பு 
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                                                  அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் படிப்புைள் 

7.1 இடர் மதிப்பீடு 

இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபே்துகவளே் ேடுப்பது மற்றும் அது 

நிகைாமல் ேடுக்க தேவையான நடைடிக்வககவள எடுப்பது. இடர ்

மதிப்பீட்டிற்கான ைழிமுவறயானது, 2002 டிெம்பர ் 31, 2002 தேதியிட்ட 

2002 இன் சுற்றறிக்வக எண்.13 இன் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் 

(DGMS) மூலம் ைைங்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட இடர ் மதிப்பீடட்ு 

ைழிகாடட்ுேலின் அடிப்பவடயில் அவமந்துள்ளது. DGMS இடர ்

மதிப்பீடட்ு செயல்முவறயானது, பணிெச்ூைலில் இருக்கும் மற்றும் 

ொே்தியமான அபாயங்கவளக் கண்டறிந்து, உடனடி கைனம் 

தேவைப்படுபைரக்ளுக்கு முன்னுரிவம அளிப்பேற்காக அந்ே 

அபாயங்களின் அபாய அளவை மதிப்பிடுைவே தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. தமலும், இந்ே ஆபே்துக்களுக்குப் சபாறுப்பான 

ைழிமுவறகள் அவடயாளம் காணப்படட்ு, துல்லியமான 

சபாறுப்புகளுடன் கடட்ுப்பாடட்ு நடைடிக்வககள் பதிவு 

செய்யப்படுகின்றன. DGMS, DGMS ொன்றளிக்கப்பட்ட ேகுதிைாய்ந்ே 

சுரங்க தமலாளரின் ைழிகாடட்ுேலின் கீை் முழு குைாரி 

நடைடிக்வகயும் தமற்சகாள்ளப்படும்.  

7.2 ஹபரிடர் ஹமலாண்கமத் திட்டம் 

தபரிடர ் தமலாண்வம திட்டே்தின் தநாக்கம் சுரங்கம் மற்றும் 

சைளிப்புற தெவைகளின் ஒருங்கிவணந்ே ைளங்கவளப் 

பயன்படுே்துைோகும்: 

❖  பாதிக்கப்பட்டைரக்வள மீடட்ு சிகிெவ்ெ அளிே்ேல்; 

❖ மற்றைரக்வளப் பாதுகாே்ேல்; 

❖  சொே்து மற்றும் சுற்றுெச்ூைலுக்கு ஏற்படும் தெேே்வே 

குவறே்ேல்; 

❖  சோடக்கே்தில் ெம்பைே்வேக் கடட்ுப்படுே்தி இறுதியில் 

கடட்ுக்குள் சகாண்டு ைருேல்; 
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❖ பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுைாை்வு; மற்றும் 

❖  அைெரநிவலக்கான காரணம் மற்றும் சூை்நிவலகள் பற்றிய 

அடுே்ேடுேே் விொரவணக்கு சோடரப்ுவடய பதிவுகள் மற்றும் 

உபகரணங்கவள பாதுகாேே்ல். 

7.3 ஒட்டுமமாத்த தாை்ைம் ஆய்வு 

இந்ே பிரிவு சுற்றுெச்ூைலில் குழுமப் பகுதியில் சுரங்கே் 

திட்டங்களின் ஒடட்ுசமாே்ே ோக்கங்கவளக் வகயாள்கிறது. இந்ே 

ஆய்வுக்காக, ைைங்கப்பட்ட ேரவு அட்டைவணகள் 

7.1.பயன்படுே்ேப்பட்டன.                     

   அட்டவகண 7.1 சாதாரை கல்லின் ஒட்டுமமாத்த உற்பத்தி சுகம 

குவாரி 

ஐந்தாை்டு 

திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்பத்தி 

கன மீட்டரில் 

ஆை்டுக்கு 

உற்பத்தி 

கன 

மீட்டரில் 

ஒரு நாள் 

உற்பத்தி 

ஒரு நாணளக்கு 

லாரி 
சுணமகளின் 

எை்ைிக்ணக 

P1 1,79,843 35,969 120 20 

P2 5,00,977 1,00,195 334 56 

மமாத்தம் 6,80,820 1,36,164 454 76 

E1 4,56,960 91,392 305 51 

E2 5,03,440 1,00,688 336 56 

மமாத்தம் 9,60,400 1,92,080 641 107 

மமாத்த 

அளவு 16,41,220 3,28,244 1095 183 

  

அட்டவணை 7.2 குழுமத்தின் கைிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகரிக்கும் 

மதிப்புகள் 

இருப்பிட 

ஐடி 

பின்னைி 
மதிப்பு 

(நாள்) 

dB(A) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

மமாத்த 

கைிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தரநிணலகள் 

dB(A) 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

P1 

42.3 51.5 51.9 

55 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்புP2 
47.1 50.6 52.1 
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அருகிலுள்ள 

குடியிருப்புE1 
42.3 40.5 44.3 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்புE2 
42.3 44.3 46.3 

ஆதாரம்: ஆய்வக கண்காணிப்பு தரவு 

அட்டவணை 7.3 4 சுரங்கங்களில் நில அதிர்வுகள் 

இருப்பிட 

ஐடி 

அதிகபட்ச 

கட்டைம் 

கிதலாவில் 

m இல் அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

m/ms இல் PPV 

P1  52 340மீ சதன்மமற்கு 1.051 

P2 48 320மீவடகிழக்கு 1.086 

E1 44 740மீ வடமமற்கு 0.265 

E2 48 860மீ வடமமற்கு 0.223 

 ஆதாரம்: பிளாஸ்டிங் கணக்கீடுகள் 
              

அட்டவணை 7.4 ஒவ்மவாரு சுரங்கத்திலிருந்தும் அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

இருப்பிட ஐடி தூரம் மற்றும் திணச 

அருகிலுள்ள குடியிருப்புP1 340 மீசதன்மமற்கு 

அருகிலுள்ள குடியிருப்புP2 320 மீவடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள குடியிருப்புE1 740 மீவடமமற்கு 

அருகிலுள்ள குடியிருப்புE2 860 மீ வடமமற்கு 

 

அட்டவணை 7.5 4 சுரங்கங்களிலிருந்து சமூக மபாருளாதார 

நன்ணமகள் 

 திட்ட மசலவு CER @ 2% 

P1 Rs.92,31,000/- Rs.1,84,620/- 

P2 Rs. 66,40,000/- Rs.1,32,800/- 

மமாத்தம் Rs. 1,58,71,000/- Rs. 3,17,420/- 

E1 Rs.30,30,000/- Rs.60,600/- 

E2 Rs.30,00,000/- Rs.60,000/- 

மமாத்தம் Rs.60,30,000/- Rs 1,20,000/- 

மமாத்த 

மதாணக Rs. 2,19,01,000/- Rs. 4,37,420/- 
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                                                 அத்தியாயம் VIII 

                                                  திட்ட பலன்ைள் 

சகாத்தசபட்டா கிராமத்தில் முன்சமாழியப்பட்ட திட்டங்கள், P1 & 

P2, 5 ஆண்டுகளில் ஒடட்ுசமாத்தமாக 6,80,820m3 சாதாரண கற்கலள 

உற்பத்தி சசய்வலத மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. இது அருகிலுள்ள 

பகுதிகளில் சமூக-சபாருளாதார சசயல்பாடுகலள 

மமம்படுத்துவமதாடு, கீழ்க்கண்ட பலன்கலளயும் ஏற்படுத்தும்: 

❖ மவலல வாய்ப்பு சபருகும். 

❖ ெமூக-சபாருளாோர நலன் தமம்படுே்ேப்படும். 

❖  உடல் உள்கட்டவமப்பு தமம்படுே்ேப்படும். 

❖ ெமூக உள்கட்டவமப்பு தமம்படுே்ேப்படும். 

அத்தியாயம் IX 

  சுற்றுசச்ூழல் ஹமலாண்கம திட்டம் 

கூறப்பட்ட குழு: 

❖ நீர/்கழிவு நீரின் ேரம், காற்றின் ேரம் மற்றும் உருைாக்கப்படும் 
திடக்கழிவு ஆகியைற்வறக் கண்காணிக்கவும். 

❖ சைளிப்புற ஆய்ைகம் மூலம் தெகரிக்கப்பட்ட நீர ் மற்றும் காற்று 
மாதிரிகவள பகுப்பாய்வு செய்ேல்; 

❖ நிதி மதிப்பீடு, காற்று மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு உபகரணங்கவள 
நிறுவுேல், கழிவு நீர ் சுே்திகரிப்பு நிவலயம், முேலியன உள்ளிடட் 

மாசுக் கடட்ுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு 
நடைடிக்வககள்/ொேனங்கவளெ ் செயல்படுே்துேல் மற்றும் 
கண்காணிே்ேல்; 

❖ சுற்றுெச்ூைல் சோடரப்ான செயல்பாடுகவள ஒருங்கிவணே்ேல்; 

❖ சுற்றியுள்ள கிராமங்களின் சோழிலாளரக்ள் மற்றும் 

மக்கள்சோவகயின் சுகாோர புள்ளிவிைரங்கவள தெகரிக்கவும்; 

❖ பசுவம மண்டலே்வே உருைாக்குேல் மற்றும் சுற்றுெச்ூைல் 

கண்காணிப்பு திடட்ே்தின் முன்தனற்றே்வே கண்காணிே்ேல்; 
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❖ ெட்ட விதிகள், மாநில மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு ைாரியம், 

சுற்றுெச்ூைல் மற்றும் ைன அவமெெ்கம் மற்றும் சுற்றுெச்ூைல் 

அனுமதியின் நிபந்ேவனகளுக்கு இணங்குேல். 

 

அத்தியாயம் X 

 

முடிவுகர 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் பல்மவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்படட்ு 

அது சதாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு சசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிலனகலளத் தணிக்க சாத்தியமான அலனத்து வழிகலளயும் 

கருத்தில் சகாண்டு, சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திட்டம் (EMP) 

தயாரிக்கப்படட்ு, அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்படட்ுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்லமத் திட்டம் மாறும், சநகிழ்வானது மற்றும் அவ்வப்மபாது 

மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் 

சதாடரப்ுலடய திட்டத்திற்கு, சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திட்டம் 

வழக்கமான மதிப்பாய்வில் இருக்கும். திட்டத்திற்கு சபாறுப்பான மூத்த 

நிரவ்ாகம், சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திட்டம் பயனுள்ளதாகவும் 

சபாருத்தமானதாகவும் இருப்பலத உறுதி சசய்வதற்காக சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்லமத் திட்டம் மற்றும் அதன் சசயலாக்கத்லத மதிப்பாய்வு 

சசய்யும். இவ்வாறு, சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திட்டம் இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள அலனத்து இலக்குகலளயும் நிலறமவற்ற சரியான 

நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த 

திட்டம் மநரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும். 


