
  வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ரகயின் 

திட்டசச்ுருக்கம்  

சாதாரண கல் மற்றும் கிைாவல் குவாரி குத்தகக  

மாகரல்-B கிராமம், வாலாஜாபாத் தாலுக்கா, காஞ்சிபுரம் 

மாவட்டம், தமிழ்நாடு.  

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

சுைங்க குழும பைப்பளவு = 8.69.00 ஹெக்டடை ்

              குறிப்பு விதிமுகறகள் (ToR) பபறப்பட்ட கடிதம் எண் 

SEIAA-TN/F. No.8695/SEAC/ToR-1047/2022, தததி. 31.01.2022 

திட்ட உரிகமயாளரக்ளின் பபயர் மற்றும் முகவரி 

விவரங்கள் 

குறியீடு பபயர் மற்றும் முகவைி 
 

புல எண்கள் & பைப்பளவு  
 

 

P1 

திரு.R. சூர்யா, 

த/பப.ராமசாமி, 

RKG வளாகம், ரதமஷ் நகர், 

2வது குறுக்குத் பதரு, தமற்கு 

தாம்பரம், பசன்கன- 600045. 

 

718 & 720  

2.10.50 பெக்தடர் 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆதலாசகர் 
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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 முன் கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிசவடுக்கும் 

கருவியாகும், இது எந்தசவாரு திட்டத்திற்கும் சபாருதத்மான முடிவுகலள 

எடுப்பதில் முடிசவடுப்பவரக்லள வழிநடத்துகிறது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்லம மற்றும் பாதகமான 

விலளவுகலள முலறயாக ஆராய்கிறது மற்றும் திட்ட வடிவலமப்பின் மபாது 

இந்த தாக்கங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்ளப்ப`டுவலத உறுதி 

சசய்கிறது. இது சமூகப் பங்மகற்பு, தகவல், முடிசவடுப்பவரக்லள 

ஊக்குவிப்பதன் மூலம் மமாதல்கலளக் குலறக்கிறது மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த திட்டங்களுக்கான அடித்தளதல்த உருவாக்க 

உதவுகிறது. 

 முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் சசப்டம்பர ் 14, 2006-ல் சவளியான 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பின்படி, இந்த சுரங்கதத்ிட்டமானது, 5 

செக்மடரக்்கு அதிகமாகவும் 100 செக்மடரக்்கு குலறவாகவும் உள்ள 

சுரங்கக் குழுமத்துக்குள் அலமந்து இருப்பதால் B1 என்ற பிரிவின் கீழ் 

வருவதால். சபாது விசாரலணக்கு பிறகு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (EC) 

வழங்குவதற்கு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்லகலய சமரப்்பிக்க 

மவண்டும். 500 மீட்டர ் சுற்றளவு கடிதத்தின்படி, குழுமம் ஒன்று 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம்  தற்மபாதுள்ள மூன்று திட்டங்கள் E1 முதல் E3 

வலர என்று வலகபடுத்தப்பட்டுள்ளன. 

இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) வலரவு 1 முன்சமாழியப்பட்ட 

திட்டங்கடுள் மற்றும் தற்மபாதுள்ள 3 திட்டங்களின் (E1 முதல் E3 வலர) 

ஒட்டுசமாத்த தாக்கங்கள் பற்றி விவாதிக்கும் ஒரு விரிவான சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்லம திட்டத்லத (EMP) வழங்குகிறது. தமிழ்நாடு மாநிலம் 

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மற்றும் வாலாஜாபாத் வட்டத்தில் உள்ள மாகரல் B 

கிராமத்தில் உள்ள குவாரிகளின் சமாதத் பரப்பளவு 8.69.00 செக்மடர.் இது 

திரு.R.சூரய்ா முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான  கடிதம் எண். SEIAA-
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TN/F.No.8695/SEAC/ToR-1047/2022, 31.01.2022 மததி சவளியிடப்பட்ட கடிதத்திற்கு 

இணங்கத் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 2022-ஏப்ரல் 2022 காலகட்டத்தில் 

அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்வு மமற்சகாள்ளபட்டது 

திட்ட முன்சமாழிபவரின் விவரங்கள் மற்றும் 500மீ சுற்றளவில் உள்ள 

குவாரிகளின் பட்டியல் முலறமய அட்டவலண 1.1 மற்றும் 1.2 இல் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 1.1 திட்ட முன்மமாழிபவரின் விவரங்கள் 

மபயர ்  திரு. R. சூர்யா 

முகவரி 

த/சப.ராமசாமி, 

RKG வளாகம், ரமமஷ் நகர,் 

2வது குறுக்குத் சதரு, மமற்கு தாம்பரம், 

சசன்லன- 600045 

ணகபபசி 9080986079 

நிணை உரிலமயாளர ்

 

அட்டவணை 1.2 500 மீட்டர ்சுற்றளவிை் உள்ள குவாரிகளின் பட்டியை் 

முன்மமாழியப்படட் குவாரிகள் 

குறி

யீடு 
உரிணமயாளரின் மபயர ் புை எை்கள் 

பரப்பளவு 

(மெக்படர்) 
நிணை 

P1 

R. சூரய்ா, 

த/சப. ராமசாமி, RKG 

வளாகம், ரமமஷ் நகர,் 

2வது குறுக்குத் சதரு, 

மமற்கு தாம்பரம், 

சசன்லன - 600 045. 

718,720 2.10.50 

சுற்றுசச்ூழல்  

தாக்க  

மதிப்பீட்டு 

ஆலணயத்தின் 

குறிப்பு 

விதிமுலறகள் 

கடித எண் (ToR), 

.No. SEIAA-

TN/F.No.8695/SEAC/

ToR-1047/2022 

Dated:31.01.2022 

  மமாத்தம் 2.10.50  

தற்பபாதுள்ள குவாரிகள் 

குறி

யீடு 
உரிணமயாளரின் மபயர ் புை எை்கள் 

பரப்பளவு 

(மெக்படர்) 
நிணை 

E1 

A. ஆமரான் சாமுமவல் 

B. த/சப.ஆமராக்கிய

நாதன், 

எண்.15, மசஷா நகர,் 

பூவிரந்்தவல்லி, சசன்லன 

- 56 

176/6A,6B,7A, 

7B,7C,9A,9B 
1.83.50 

17.09.2018 முதல் 

16.09.2023 வலர 
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E2 

M. சுதரச்ன் 

Pl. எண். 37, பாரவ்தி நகர,் 

3வது சதரு, மாடம்பாக்கம், 

ச-126 

178/1B2,1C1,1C

2, 1D1,1D2, 

1D4,181/1C1,1C

2,1G1 

3.25.00 
17.09.2018 முதல் 

16.09.2023 வலர 

E3 

K.திருமலல 

த/சப. கண்லணயன், 

எண்.52, பிள்லளயார ்

மகாவில் சதரு, MGR நகர,் 

குன்றத்தூர,் சசன்லன-69. 

174/1A1,175/2 1.50.00 
28.07.2016 27.07.202

1 

   6.58.50  

மமாத்த குழும அளவு                               8.69.00 மெக்படர ்

ஆதாரம் i). மாவட்ட புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துலற உதவி இயக்குனர ்

கடித எண் – Rc.No.576/Q3/2019, மததி: 23.11.2020. 

குறிப்பு: MoEF & CC அறிவிப்பின்படி குழுமபகுதி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 

2269 (இ) தேதி: 01.07.2016. 

அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

2.0 அறிமுகம் 

 திறந்தசவளி பாதி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 5 மீட்டர ்

சபஞ்ச ் உயரம் மற்றும் 5 மீட்டர ் அகலம் சகாண்ட முலற குவாரி பணிகள் 

மமற்சகாள்ளப்பட மவண்டும், ஜாக்ொம்மர ் துலளயிடுதல் மற்றும் ஸ்லரி 

சவடிமருந்துகள் சவடி லவப்பதற்கு பயன்படுதத்ப்படும் ராக் பிமரக்கரஸ்் 

அலகுடன் இலணக்கப்பட்ட லெட்ராலிக் மதாண்டும் இயந்திரம் இரண்டாம் 

நிலல சவடிலவப்லபத் தவிரக்்க சபரிய பாலறகலள மதலவயான 

அளவுகளுக்கு உலடக்க பயன்படுத்தப்படும். எனமவ திட்டத்தால் உற்பத்தி 

சசய்யப்படும் மமல்மண்லணத் தவிர அலனத்து சபாருடக்ளும் கட்டுமானத் 

திட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படும், திட்டம் அதன் வாழ்நாளில் திட, வாயு 

மற்றும் திரவக் கழிவுகலள உருவாக்காது. முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் பற்றிய 

விவரங்கள் அட்டவலண 2.1 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவணை 2.1 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

குவாரியின் சபயர ் R. சூரய்ா - சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

வலரபடத்தாள். 57-P/ 10 

திடட் தள லமயத்தின் 

புவியியல் 

ஒருங்கிலணப்புகள் 

அடச்மரலக: 12°43'51.29 "N, தீரக்்கமரலக: 79°43'32.67"E 

மிக உயரந்்த உயரம் 74 மீட்டர ்சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து மமல் 

சுரங்கத்தின் 

முன்சமாழியப்பட்ட 

ஆழம் (குறிப்பு 

விதிமுலறகள் ToR படி) 

முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கு 20 மீட்டர ்தலரமடட்த்தின் 

கீழ் (3 மீட்டர ்கிராவல் + 17 மீட்டர ்சாதாரண கல்). 

புவியியல் வளங்கள் 
சாதாரண கல் (கன மீட்டர)் 

கிராவல்  

(கன மீட்டர)் 

357510 63,090 

சுரங்க இருப்பு 
சாதாரண கல் (கன மீட்டர)் 

கிராவல்  

(கன மீட்டர)் 

1,61,587 

46,548 5 ஆண்டுகளுக்கு 

உற்பத்தி 
1,61,587 

தற்மபாதுள்ள குழி அளவு இல்லல 

இறுதி குழி பரிமாணம் 
216 மீட்டர ்(நீளம்) x 81 மீட்டர ்(அகலம்) x 25 மீட்டர ்

(ஆழம்) 

சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் 

நீரம்டட்ம் 
40-45 மீட்டர ்தலரமடட்த்தின் கீழ் 

சுரங்க முலற 
துலளயிடுதல் மற்றும் சவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கிய திறந்தசவளி சுரங்கம் 

நிலப்பரப்பு 

குத்தலக பகுதி சதன்மமற்கு மநாக்கி சமன்லமயான 

சாய்வுடன் கிட்டத்தட்ட சமதள நிலப்பரப்லபக் 

காட்டுகிறது. இப்பகுதியின் சராசரி உயரம் சராசரி 

கடல் மட்டத்திலிருந்து 74 மீடட்ர ்ஆகும். 

சுரங்க இயந்திரங்கள்  

ஜாக் மெமர ்  3 

கம்ப்ரசர ்  1 

ராக் பிமரக்கருடன் 

லெட்ராலிக் மதாண்டும் 

இயந்திரம் 

1  

டிப்பரக்ள்  2  

சவடிக்கும் முலற 

சாோரண  கல் மற்றும் கிராவல்களை அகற்றுவேற்கு 

ஆழமற்ற துளைகளை உை்ைடக்கிய 

கட்டுப்படுே்ேப்படட் வவடிக்கும் முளற பயன்படுே்ே 

பரிந்துளரக்கப்படுகிறது. 

முன்சமாழியப்பட்ட 

சுரங்க மவலலயாடக்ள் 
24  

திடட் சசலவு Rs.57,80,600/- 

திட்டச ்சசலவில் CER 

சசலவு @ 2% 
                                         Rs. 1,15,612/- 

ஏரிகள்/நீரத்்மதக்கங்கள்/ 
ஏரி 0.84 வடக்கு  

சுருட்டல் ஏரி 0.93 வடக்கு 
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அலணகள் / ஓலடகள் / 

ஆறுகள் 

 

ஏரி 1.03 சதன்மமற்கு 

சித்தலப்பாக்கம் ஏரி 0.93 கிழக்கு 

சின்ன ஏலசம்சரி ஏரி 2.17 சதன்மமற்கு 

மாமண்டூர ்குளம் 6.60 வடமமற்கு 

சசய்யாறு ஆறு 3.18 சதன்கிழக்கு 

பசுலம அரண்  வளரச்ச்ி 

திடட்ம் 

10640m2 பரப்பளவில் 7.5 மீட்டர,் 10 மீடட்ர ் மற்றும் 50 

மீட்டர ்  பாதுகாப்பு மண்டலங்களில் 1182 மரங்கள் நட 

முன்சமாழியப்பட்டுள்ளன. 

முன்சமாழியப்பட்ட நீர ்

மதலவ 
5.125 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 
சுருட்டல் 1.0கிமீ - வடகிழக்கு 

சின்ன ஏலசத்சரி 1.7கிமீ- வேன்தமற்கு 

2.1 திட்டத்தின் இடம் 

முன்சமாழியப்பட்ட  குவாரி திட்டம் மாகரல்- B கிராமம், வாலாஜாபாத ்

வட்டம் மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவடட்த்தில் அடங்கும். திட்டப் பகுதி 

காஞ்சிபுரத்திற்கு வடக்மக 13 கிமீ சதாலலவிலும், உத்திரமமரூரில் இருந்து 

சதற்மக 12.5 கிமீ சதாலலவிலும், மாகரல்- B கிராமத்திற்கு சதன்கிழக்மக 2 கிமீ 

சதாலலவிலும் அலமந்துள்ளது. 

 முன்சமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி இந்திய சரம்வயில் 

குறிக்கப்பட்டுள்ளது. மடாமபாஷீட ் எண் 57- P/10. அட்சமரலக: 12°43'52.00"N 

முதல் 12°43'53.17"N மற்றும் தீரக்்கமரலக இலடமய: 79°43'37.44"E முதல் 

79°43'33.93"E வலர அட்டவலணகள் 2.3 மற்றும் 2.4 மற்றும் திட்டத் தளங்களின் 

ஒட்டுசமாத்த பாரல்வ படம் 2.5 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.. 

அட்டவணை 2.3 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் எை்ணை 

ஒருங்கிணைப்புகள்  

திட்ட தளத்தின் எை்ணை அட்சபரணக மற்றும் தீர்க்கபரணக  

மூணை தூை் 

எை்கள். 
அட்சபரணக தீர்க்கபரணக 

1  12°43'52.00"N  79°43'37.44"E 

2  12°43'49.43"N 79°43'36.12"E 

3  12°43'49.24"N 79°43'34.64"E 

4  12°43'49.77"N 79°43'33.34"E 

5  12°43'50.09"N 79°43'28.75"E 

6  12°43'52.76"N 79°43'28.90"E 

7  12°43'52.33"N 79°43'33.59"E 

8  12°43'53.17"N 79°43'33.93"E 

     ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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அட்டவணை 2.4 திட்டத் தளத்திற்கான அணுகை் விவரங்கள் 

தள இணைப்பு முன்மமாழியப்படட் திட்டம் 

அருகிலுள்ள 

சாலல 

மதசிய சநடுஞ்சாலல (NH-48) சபங்களூர-்சசன்லன - 

15.3 கி.மீ வடக்கு  

மாநில சநடுஞ்சாலல (SH-118A) காஞ்சிபுரம் - 

உத்திரமமரூர ்- 3.0 கிமீ-கிழக்கு 

அருகில் உள்ள 

கிராமம் 
சீேைபாக்கம் - 1.41கிமீ - வேன்கிழக்கு 

அருகில் உள்ள 

நகரம் 
காஞ்சிபுரம் - 10.0 கிமீ - வடமமற்கு 

அருகிலுள்ள 

இரயில்மவ 
காஞ்சிபுரம் - 13.0 கிமீ - வடக்கு 

அருகில் உள்ள 

விமான 

நிலலயம் 

சசன்லன–57.0 கிமீ – வடகிழக்கு 

துலறமுகம் சசன்லன - 72 கிமீ - வடகிழக்கு 

ஆதாரம்: சரம்வ ஆஃப் இந்தியா மடாமபாஷீட் மற்றும் கூகுள் எரத்் படம் 

2.2 திட்ட தளத்தின் புவியியை் 

 திட்ட தளத்தில் இருந்து வலரயப்பட்ட 10 கிமீ சுற்றளவு எல்லலக்கு 

உட்பட்ட பகுதியில் முக்கியமாக கிராலனட் லநஸ் மற்றும் ஆரக்்கியன் 

காலதல்தச ்மசரந்்த சாரம்னாலகட் ஆகியலவ உள்ளன. 

2.3 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான மசயை்பாட்டு விவரங்கள் 

 புவியியல் வைங்கை் மற்றும் திட்டே்தின் உற்பே்தி விவரங்கை் மற்றும் 

வருடாந்திர மற்றும் தினசரி உற்பே்தி, மற்றும் சுரங்க மூடல் ஆகியளவ படம் 

2.6,2.7இல் காட்டப்பட்டுை்ை சுரங்கே் திட்டங்கைில் இருந்து 

பிரிேவ்ேடுக்கப்பட்டு, அட்டவளண 2.5 இல் வகாடுக்கப்பட்டுை்ை இந்ே 

திட்டே்ளே மூடுவேற்கு தேளவயான சுரங்க மூடல் பட்வெட் அட்டவளண 2.7 

இல் வழங்கப்பட்டுை்ைது. 

அட்டவணை 2.5 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கான உற்பத்தி 

விவரங்கள்  

திட்டத்திற்கான மசயை்பாட்டு விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

(கன 

மீட்டர)்சாதாரை 

கை்  

கிராவை்  

(2 வருட திடட் 

காைம்) 

புவியியல் வளங்கள் 3,57,510 63,090 
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சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 
1,61,587 46,548 

5 ஆண்டு திட்ட காலத்திற்கு 

உற்பத்தி 
1,61,587 46,548 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 
5 ஆண்டுகள் 

மவலல நாட்களின் 

எண்ணிக்லக 
1500 நாட்கள் 

ஒரு நாலளக்கு உற்பத்தி 

(மீ3) 
108                 78 

லாரி சுலமகளின் 

எண்ணிக்லக (ஒரு 

சுலமக்கு 6 மீ3) 

18                13 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டத்தின் 

சமாதத் ஆழம் 

25மீ தலரமட்டத்தின் கீழ் (2மீ கிராவல் 

+23மீ சாதாரண கல்) 

சுரங்கத்தின் சமாத்த 

ஆழம் (TOR படி) 

20மீ தலரமட்டத்தின் கீழ் (3மீ கிராவல் 

+17மீ சாதாரண கல்) 

          ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.4 நிை பயன்பாட்டு முணற 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்திற்கான நில பயன்பாடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு தகவல் அட்டவலண 2.5 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவணை 2.6 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கான நிைப் 

பயன்பாடு மற்றும் நிை கவர் முணற  

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நிை பயன்பாட்டு முணற  

விளக்கம் 

தற்பபாணதய 

பரப்பளவு 

(மெக்படர்) 

குவாரியின் வாழ்நாள் 

முடிவிை் உள்ள பகுதி 

(மெக்படர்) 

குவாரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 
இல்லல 0.90.60 

உள்கட்டலமப்பு இல்லல 0.01.00 

சாலலகள் 0.01.00 0.02.00 

பயன்படுத்தப்படாதது 2.09.50 0.10.50 

பாதுகாப்பு & பசுலம 

அரண்  
இல்லல 1.06.40 

மமாத்த மதாணக 2.10.50 2.10.50 

       ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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படம் 2.1 சுரங்க குத்தணகப் பகுதிணய ஆரஞ்சு நிறத்திை் காட்டும் 

நிை வணரபடம் 
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படம் 2.1a சுரங்க குத்தணகப் பகுதிணய ஆரஞ்சு நிறத்திை் காட்டும் 

நிை வணரபடம் 
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படம் 2.2 சுரங்க குத்தணக பகுதியின் விவரங்கணளக் காட்டும் A-

பதிவு 
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படம் 2.3 சுரங்க குத்தணகப் பகுதிணய  ஆரஞ்சு நிறத்திை் காட்டும் கிராம வணரபடம்
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படம் 2.4 புவிசார் ஒருங்கிணைப்புகளுடன் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம்  குத்தணக தூைின் எை்ணைணயக் 

மசயற்ணகக்பகாள் படம்
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படம் 2.5 மசயற்ணகக்பகாள் படம் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களிலிருந்து 500மீ சுற்றளவுக்குள் 

குவாரிகணளக் காட்டுகிறது 
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படம். 2.6 புவியியை் மற்றும் பமற்பரப்பு திட்டம்  
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படம் 2.12 கருத்தியை்/ இறுதி சுரங்க மூடை் பிரிவுகள்



16 
 

அட்டவணை 2.7 சுரங்க மூடை் பட்மெட ்

பசுணம அரை் பமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பட்மெட ்

வ.

எ

ை்

. 

பவணை 

விவரங்கள் 

ஒவ்மவாரு பகுதிக்கும் ஆை்டு வாரியான பதாட்ட 

விவரங்கள் 

1 

ஆ

ம் 

ஆ

ண்

டு 

2வது 

ஆ

ண்டு 

3வ

து 

ஆ

ண்

டு 

4வ

து 

ஆ

ண்

டுக

ள் 

5வ

து 

ஆ

ண்

டுக

ள் 

சமாதத்ம் 

இல்லல. 

சசடிகள் 

(5 

ஆண்டுக

ள்) 

சமாதத்ம் 

சசலவு (ரூ.) 

1 சசடியின் நாற்று 

(ஒரு 

மரக்கன்று/சசடிக்

கு மதாராயமாக 

100 ரூபாய் 

சசலவாகும்). 

235 235 235 235 235 1175 117,500 

2 குவாரி 

அணுகுமுலற 

சாலல ஓரத்தில் 

மதாட்டம் 

(எண்களில்) 

22 22 22 22 22 110 11000 

3 பராமரிப்பு (ரூ.) 

(தண்ணீர ் மதலவ, 

உரமிடும் உரம், 

பூசச்ிக்சகால்லி 

பயன்பாடு, 

காவலாளி 

மபான்றலவ) 

ஐந்து வருட காலத்திற்கு ஒரு 

வருடத்திற்கு சசலவு (ரூ. 30000/-). 
150000 

 கம்பி மவலி 

புதுப்பித்தல் (560 

மீட்டர)் 

168000 

ஒரு 

மீட்டருக்கு 

@ 300ரூ 

1,68,000 

 காரல்ண்ட் 

வடிகால் 

புதுப்பித்தல் (251 

மீட்டர)் 

75300 

ஒரு 

மீட்டருக்கு 

@ 300ரூ 

75,300 

மமாத்தம் 5,21,800 

ஆதாரம்: FAEகள் மற்றும் EC ஆல் முன்சமாழியப்பட்டது 

2.4 கருத்தியை் சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்க மூடை் திட்டம் 

❖ சுரங்க மூடல் என்பது சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் பாதகமான விலளவுகள் 

அல்லது மனிதரக்ளின் ஆமராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஏற்படும் 

அசச்ுறுத்தல்கலளக் குலறப்பதற்காக மற்ற உற்பத்திப் 
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பயன்பாடுகளுக்காக சதாந்தரவு சசய்யப்பட்ட தளதல்த அதன் இயல்பு 

நிலலக்குத் திரும்பச ்சசய்யும் சசயல்முலறயாகும். 

❖ சுரங்க மூடல் திட்டத்தின் மநாக்கம், குவாரிகலள மனிதரக்ளுக்கும் 

விலங்குகளுக்கும் உடல் ரீதியாக பாதுகாப்பானதாகவும், புவி-

சதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிலலயானதாகவும், புவி-ரசாயன ரீதியாக 

மாசுபடுதத்ாததாகவும், மாசுபடுத்தாததாகவும் மாற்றுவதாகும். 

❖ சுரங்க வாழ்க்லகயின் முடிவில், சுரங்கக் குழியானது மலழ நீலரச ்

மசகரிக்கும் சசயற்லக நீரத்ம்தக்கமாகச ் சசயல்படுவமதாடு, வறடச்ிக் 

காலத்தில் நீரத்் மதலவலயப் பூரத்்தி சசய்ய உதவும். 

❖ சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பசுலமப் பகுதி பாதுகாப்புத் தடுப்புச ்சுவர ்

மற்றும் மமல் சபஞ்சுகளுக்கு மமல் உருவாக்கப்படும். குழியிலிருந்து 

வரும் நீர,் பசுலமப் அரண் மமம்பாடு மற்றும் பராமரிப்புக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும். 

அத்தியாயம் III 

சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 அறிமுகம் 

மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் CPCB வழிகாட்டுேல்கைின்படி 

பிப்ரவரி 2022-ஏப்ரல் 2022 வளர திட்டே் ேைே்தின் ேற்தபாளேய சுற்றுசச்ூழல் 

நிளலளய மதிப்பிடுவேற்கு கை கண்காணிப்பு ஆய்வுகை் 

தமற்வகாை்ைப்பட்டன. நிலம், நீர,் காற்று, சூழலியல் மற்றும் சமூக-

வபாருைாோரம் உை்ைிட்ட முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக ரிசச்ரட்்சன் 

& க்ரூடாஸ் (1972) லிமிவடட், ISO 9001:2015 ஆகியவற்றால் ேற்தபாதுை்ை 

சுற்றுசச்ூழல் நிளல பற்றிய ேரவு தசகரிக்கப்பட்டது. 

3.1 நிைச ்சூழை் 

 புவனின் (ISRO) LISS III படத்லதப் பயன்படுத்தி 10கிமீ சுற்றளவு நிலப் 

பயன்பாட்டு முலற ஆய்வு சசய்யப்பட்டது. LULC வலரபடம் ArcGIS 

சமன்சபாருலளப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் LU/LC 

வலரபடத்திலிருந்து சபறப்பட்ட தகவல்கள் அட்டவலண 3.1 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவணை 3.1 நிை பயன்பாடு / 10கிமீ சுற்றளவுக்கான 

நிைப்பரப்பு புள்ளிவிவரங்கள் 

LU/LC அைகுகள் 

Ha இை் 

உள்ள பகுதி. 

பகுதி % 

இை் 

மீன் வளரப்்பு 3 0.01 

தரிசு பாலற / பாலற கழிவு / தாள் பாலற பகுதி 96 0.31 

பயிர ்நிலம் 11963 39.09 

அடரந்்த காடு 1481 4.84 

தரிசு நிலம் 1310 4.28 

கலரமயார உப்புத்தன்லம / காரத்தன்லமயால் 

பாதிக்கப்பட்ட நிலம் 800 2.61 

புதர ்உள்ள அல்லது இல்லாத நிலம் 1174 3.84 

சுரங்க / சதாழில்துலற தரிசு நிலங்கள் 37 0.12 

மதாட்டங்கள் 8826 28.85 

தீரவ்ு 648 2.12 

நீரந்ிலலகள் 4262 13.93 

மமாத்தம் 30599 100 

ஆதாரம்: சரம்வ ஆஃப் இந்தியா மடாமபாஷீட் மற்றும் மலண்ட்சாட் 

சசயற்லகக்மகாள் படம் 

3.2 மை் சூழை் 

 மண்ணின் வலககள், தாவர உலற மற்றும் சதாழில்துலற மற்றும் 

குடியிருப்பு நடவடிக்லககள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் மண் மாதிரி 

எடுப்பதற்கு ஐந்து இடங்கள் மதரந்்சதடுக்கப்பட்டன, திட்டத் தளத்திலும் 

அலதச ் சுற்றியும் உள்ள இயற்பியல் மற்றும் இரசாயன பண்புகள் மபான்ற 

தற்மபாலதய மண்ணின் நிலலலமகலள மதிப்பிடுவதற்கு. 

3.2.1 இயற்பியல் பை்புகள் 

 மண் மாதிரிகைின் இயற்பியல் பண்புகை் அளமப்பு, வமாேே் அடரே்்தி, 

தபாதராசிட்டி மற்றும் நீர ் ளவே்திருக்கும் திறன் ஆகியளவ ஆராயப்பட்டன. 

ஆய்வு பகுதியில் காணப்படும் மண் அளமப்பு மணல் முேல் கைிமண் வளர 

இருக்கும். ஆய்வுப் பகுதியில் மண்ணின் வமாேே் அடரே்்தி 0.88 மற்றும் 1.09 g/cc 

வளர மாறுபடும். நீர ்பிடிப்பு திறன் 44.8 முேல் 54.8 வளர மற்றும் தபாதராசிட்டி 

28.6 முேல் 40% வளர மாறுபடும். 

3.2.2 இரசாயன பை்புகள் 

❖ மண்ணின் தன்லம சற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது pH 

6.50 முதல் 8.10 வலர இருக்கும். 

❖ கிலடக்கக்கூடிய லநட்ரஜன் 18 முதல் 32 கிமலா/செக்டருக்கு 

இலடயில் உள்ளது. 
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❖ கிலடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் செக்மடருக்கு 32 முதல் 58 கிமலா வலர 

இருக்கும். 

❖ கிலடக்கக்கூடிய சபாட்டாசியம் 260 மற்றும் 311 mg/kg வலர இருக்கும். 

3.3 நீர் சூழை் 

 நீர ் ஆதாரங்கள், மமற்பரப்பு மற்றும் நிலதத்டி நீர ் ஆகிய இரண்டும் 

இப்பகுதியின் வளரச்ச்ியில் குறிப்பிடதத்க்க பங்லகக் சகாண்டுள்ளன. நீர ்

மாதிரிகள் மசகரிக்கப்பட்டு, ரசாயன பகுப்பாய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு 

மாதிரி மகன்களில் விதிமுலறகளின்படி சகாண்டு சசல்லப்பட்டன. இந்த 

ஆய்வின் மநாக்கம், திட்டப் பகுதியிலும் அலதச ் சுற்றியுள்ள நீர ்

ஆதாரங்களின் தற்மபாலதய நீரின் தரதல்த மதிப்பிடுவதாகும். 

3.3.1 பமற்பரப்பு நீர் 

 மமற்பரப்பு நீரின் pH மதிப்பு 7.14 முதல் 7.53 வலர மாறுபடும் மற்றும் 

சகாந்தளிப்பு மதிப்புகள் தரநிலலகளுக்குள் இருக்கும். சமாத்த கலரந்த 

திடப்சபாருள்கள் 482 முதல் 511 மி.கி/லி வலர இருக்கும் மற்றும் மமற்பரப்பு 

நீரின் குமளாலரடு145 முதல் 234மி.கி/லி` லநட்மரட் 12 மி.கி/லி வலர 

மாறுபடும்; மற்றும் சல்மபட்டுகள் 53 முதல் 96 mg/l வலர. ` 

3.3.2 நிைத்தடி நீர் 

 நீர ் மாதிரிகைின் pH (6.9 முேல் 7.9) ஏற்றுக்வகாை்ைக்கூடிய வரம்பு 6.5 

முேல் 8.5 வளர இருக்கும். அளனே்து மூலங்கைிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகைின் 

சல்தபட்டுகை் மற்றும் குதைாளரடுகை் நீரின் ேரே ் ேரே்தின்படி 

ஏற்றுக்வகாை்ைக்கூடிய வரம்புகளுக்குை் உை்ைன. ேண்ணீர ் மாதிரிகைில் 

உை்ை வகாந்ேைிப்பு தேளவளய பூரே்்தி வசய்கிறது. அளனே்து மாதிரிகைிலும் 

859 - 1457mg/l வரம்பில் TDS காணப்படுகிறது. அளனே்து மாதிரிகளுக்கும் 

வமாேே் கடினேே்ன்ளம 160 முேல் 571 mg/l வளர மாறுபடும். நுண்ணுயிரியல் 

அைவுருக்கை் பற்றி தபசுளகயில், எல்லா இடங்கைிலிருந்தும் ேண்ணீர ்

மாதிரிகை் தேளவளய பூரே்்தி வசய்கின்றன. IS 10500:2012 உடன் 

ஒப்பிடும்தபாது இவ்வாறு பகுப்பாய்வு வசய்யப்பட்ட அளனே்து 

அைவுருக்களும் பரிந்துளரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குை் வரும். 
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3.4 காற்று சூழை் 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்லககளின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு, தற்மபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமானது. 

காற்றுச ் சூழல் குறிதத் 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 திட்டத் தளங்களில் இருந்து காற்று மாசுபாடுகள் 

மற்றும் சதத்ம் ஆகியவற்றின் பரவலான வடிவதல்த உள்ளூர ்காற்றின் முலற 

சபரிதும் பாதிக்கும். காற்றின் வடிவ ஆய்வுக்கு 3 மாத காலப்பகுதியில் 

காற்றின் மவகம் மற்றும் காற்றின் திலச குறிதத் மணிமநர தளம் சாரந்்த தரவு 

மதலவப்படுகிறது. காற்று மாதிரி பகுப்பாய்வு பின்வரும் தகவலலக் 

குறிக்கிறது. 

❖ ஆய்வுக் காலத்தில் அளவிடப்பட்ட சராசரி காற்றின் மவகம் 3.77m/s 

ஆகும். 

❖ ஆய்வுக் காலத்தில் காற்றின் திலசயானது வடகிழக்கிலிருந்து 

சதன்மமற்காக இருக்கும். 

3.4.2   சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

 பிப்ரவரி 2022 முேல் ஏப்ரல் 2022 வளரயிலான காலகட்டே்தில், திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றைவில் ஏழு இடங்கைில் சுற்றுப்புறக் காற்றின் 

ேரம் கண்காணிக்கப்பட்டது. கண்காணிப்பு ேரவுகைின்படி, PM10 39.56 µg/m3 

முேல் 45.28 µg/m3 வளர இருக்கும்; PM 2.5 18.61 µg/m3 இலிருந்து 23.42 µg/m3 வளர; 

SO2 7.08 µg/m3 இலிருந்து 9.86 µg/m3 வளர; NOx 18.04 µg/m3 முேல் 22.55µg/m3 வளர. 

மாசுபடுே்திகைின் வசறிவு அைவுகை் CPCB ஆல் பரிந்துளரக்கப்பட்ட NAAQS 

இன் ஏற்றுக்வகாை்ைக்கூடிய வரம்புகளுக்குை் வரும். 
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3.5 இணரசச்ை் சூழை் 

 முன்சமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 8 இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. லமய மண்டலத்தில் பகல் 

மநரத்தில் பதிவுசசய்யப்பட்ட ஒலி அளவுகள் 46.4 dB (A) Leq மற்றும் இரவு 

மநரத்தில்  36.8 dB (A) Leq. பகலல் இலடயக மண்டலத்தில் பதிவுசசய்யப்பட்ட 

ஒலி அளவுகள் 43.4 முதல் 46 dB (A) Leq மற்றும் இரவில் 31.4 முதல் 36.5 dB (A) Leq 

வலர மாறுபடும். இதனால், சதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான 

இலரசச்ல் அளவு CPCB இன் மதலவகலளப் பூரத்்தி சசய்கிறது. 

3.6 சுற்றுசச்ூழை் சூழை் 

உயிரியல் ஆய்வின் முக்கிய மநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் சதாடரப்ான அடிப்பலடத் தரலவச ்

மசகரித்து, சூழலியல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகலளக் 

கண்டறிவது மற்றும் லமய மண்டலதத்ில் ஏமதனும் அரிய, அழிந்து வரும், 

உள்ளூர ் அல்லது அசச்ுறுத்தும் (REET) தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

உள்ளனவா என்பது. அத்துடன் இலடயக மண்டலம். மதலவப்பட்டால், 

வனவிலங்கு வாழ்விடங்கலளப் பாதுகாப்பதற்கும், REET இனங்கள் ஏமதனும் 

இருந்தால் அவற்லறப் பாதுகாப்பதற்கும் சபாருத்தமான தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள பரிந்துலரக்கவும் இந்த ஆய்வு வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.6.1 தாவரங்கள் 

 லமய மண்டலத்தில் தாவர ஆய்வுகளின் முடிவு, ஃமபமபசி மற்றும் 

லாமியாசிமய ஆய்வுப் பகுதியில் முதன்லமயான ஆதிக்கம் சசலுத்தும் 

இனங்கள் என்பலதக் காட்டுகிறது. அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவில் எந்த இனமும் 

காணப்படவில்லல. இலடயக மண்டலத்தில் தாவர ஆய்வுகளின் முடிவு, 

ஃமபமபசி மற்றும் மபாமயசிமய ஆய்வுப் பகுதியில் முதன்லமயான ஆதிக்கம் 

சசலுத்தும் இனங்கள் என்பலதக் காட்டுகிறது. சுரங்கப் பகுதியிலும் 

அவற்லறச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் அரிதான, அழிந்துவரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தும் தாவர இனங்கள் இல்லல. 

3.6.2 விைங்கினங்கள் 

பாலூட்டிகள், பறலவகள், ஊரவ்ன, நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகள் ஆகியவற்லறக் கண்டறிந்து கணக்கிடும் முலறயின்படி 

விலங்கினங்கள் கணக்சகடுப்பு மமற்சகாள்ளப்பட்டது. விலங்கினங்கள் 
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கணக்சகடுப்பில், லமய மண்டலதத்ில் 22 வலகயான இனங்கள் 

காணப்பட்டன. அவற்றில் 9 பூசச்ிகள், 3 ஊரவ்ன மற்றும் 9 பறலவகள் உள்ளன, 

அமதசமயம் இலடயக மண்டலத்தில், 34 குடும்பங்கலளச ்மசரந்்த 44 இனங்கள் 

பதிவு சசய்யப்பட்டுள்ளன. சமாதத் இனங்களில், 20 பறலவகள், 13 பூசச்ிகள், 5 

ஊரவ்ன, 3 பாலூட்டிகள் மற்றும் 3 நிலநீர ்வாழ்வன இருந்தன. 

 உயிரியல் சூழலின் ஆய்வில் இருந்து, வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ்சட்டம், 

1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் அட்டவலண I வலக விலங்குகள் 

காணப்படவில்லல என்றும், இயற்லக மற்றும் இயற்லக வளங்களின் 

பாதுகாப்புக்கான சரவ்மதச ஒன்றியம் (IUCN) இன் படி பாதிக்கப்படக்கூடிய, 

ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் வலககளில் எந்த உயிரினமும் 

காணப்படவில்லல என்றும், அது இல்லல என்றும் முடிவு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

ஆய்வு பகுதியில் காணப்படும் அழிந்து வரும் சிவப்பு பட்டியல் இனங்கள். 

எனமவ, குறுகிய காலத்தில் இந்த சிறிய சுரங்க நடவடிக்லக சுற்றியுள்ள 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் குறிப்பிடதத்க்க தாக்கதல்த 

ஏற்படுதத்ாது. 

3.7 சமூக மபாருளாதார சூழை் 

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 மவலலயின்றி அவதிப்படுவதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

நீண்ட கால அடிப்பலடயில் தங்களுலடய நிலலத்தன்லமக்காக ஓரளவு 

வருமானம் ஈட்ட மவண்டும் என்பமத அவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள மவலல வாய்ப்லப 

மமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிலம மவலலகலள 
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வழங்குவலத மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது மற்றும் அலதசயாட்டி சமூக 

தரத்லத மமம்படுத்தும். 

 

அத்தியாயம் IV 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழை் தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

4.0 அறிமுகம் 

சுரங்க நடவடிக்லகயுடன் சுற்றுசச்ூழலலத் தக்கலவக்க, தற்மபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிலலயில் ஆய்வுகலள மமற்சகாள்வது மற்றும் பல்மவறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் தாக்கதல்த மதிப்பிடுவது அவசியம். இது 

நிலலயான வளங்கலளப் பிரிதச்தடுப்பதற்கான சபாருத்தமான 

மமலாண்லமத் திட்டங்கலள உருவாக்க உதவும். 

4.1 நிைச ்சூழை் 

4.1.1 எதிர்பார்த்த தாக்கம் 

 குவாரி சசயல்பாட்டின் காரணமாக நிலசச்ூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

முக்கிய தாக்கம் நிலப்பரப்பு மற்றும் நில பயன்பாட்டு முலற மாற்றங்கள் 

ஆகும். குழுமத்தில் சுரங்க நடவடிக்லககள் சுமார ் 8.69.00 செக்மடர ்

ஆக்கிரமித்துள்ளன. மற்ற LULC களின் அளவுடன் ஒப்பிடும் மபாது சுரங்கத்திற்கு 

பயன்படுத்தப்படும் நிலங்களின் அளவு அற்பமானது. இந்த சிறிய அளவிலான 

சுரங்க நடவடிக்லககள் நிலச ் சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தாது. நிலத்தடி நீர ் ஆதாரங்களில் சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கத்லதப் 

பற்றி மபசுலகயில், சுரங்க நடவடிக்லக நிலத்தடி நீரந்ிலலகலள 

சசன்றலடயாது. எனமவ, இது நிலத்தடி நீரின் தரம் மற்றும் அளலவ பாதிக்காது. 

4.1.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 கீமழ விவாதிக்கப்பட்டுள்ளபடி சுரங்க நடவடிக்லக மற்ற தணிப்பு 

நடவடிக்லககளுடன் படிப்படியாக சசயல்படுத்தப்படும்: 

❖ குவாரி குழிலயச ் சுற்றிலும் பூமலல வடிகால்கள் கட்டப்பட்டு, 

கனமலழயின் மபாது நிலத்தடி நீர ் அரிப்லபத் தடுக்கவும், மலழநீலர 

பல்மவறு மதலவகளுக்காக மசகரிக்கவும் தாழ்வான இடங்களில் 

சபாருத்தமான இடத்தில் தடுப்பு அலண கட்டப்படும். 
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❖ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் பசுலம அரண் உருவாக்கப்படும். குவாரியில் 

மதக்கி லவக்கப்படும் தண்ணீர ்பசுலமக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

❖ பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, மமல் சபஞ்சுகள், பாதுகாப்புத் தலட 

மபான்றவற்றில் அடரத்்தியான மதாட்டம் சசய்யப்படும். 

❖ கருத்தியல் நிலலயில், குவாரியின் நில பயன்பாட்டு முலற 

பசுலமயான அரண் மற்றும் தற்காலிக நீரத்்மதக்கமாக மாற்றப்படும். 

❖ தூசி உமிழ்லவக் குலறக்க குவாரிலயச ் சுற்றியுள்ள இயற்லக 

தாவரங்கள் தக்கலவக்கப்படும். 

❖ கருத்தியல் நிலலயில் முலறயான மவலி அலமக்கப்பட்டு, சபாதுமக்கள் 

மற்றும் கால்நலடகள் உள்நாட்டில் நுலழவலதத் தடுக்க 24 மணி 

மநரமும் பாதுகாப்பு மபாடப்படும். 

4.2 மை் சூழை் 

4.2.1 மை் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

 திட்டத்திற்காக முன்சமாழியப்பட்ட மமல்மண் எதுவும் இல்லல 2 மீட்டர ்

தடிமன் சகாண்ட மூடப்பட்டிருக்கும் கிராவல் உருவாக்கம் மற்றும் 

மதாண்டப்பட்ட கிராவல் மநரடியாக திறந்த சந்லதயில் மதலவப்படும் 

வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு விற்கப்படும். 

4.2.2 மை் பாதுகாப்பிற்கான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ ஓடும் திலசதிருப்பும் – குவாரி பகுதிக்குள் மமற்பரப்பு ஓட்டங்கள் 

நுலழவலதத் தடுக்க திட்ட எல்லலலயச ் சுற்றி மலர ் வடிகால்கள் 

கட்டப்படும். மலல வடிகால் அலமப்பிலிருந்து வரும் நீர ் தாவர 

இயற்லக வடிகால் மகாடுகளில் சவளிமயற்றப்படும் அல்லது 

அரிப்புக்கு எதிராக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுவதும் 

விநிமயாகிக்கப்படும். 

❖ வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து சவளிமயறும் 

நீர ் வண்டல் குளங்கலள மநாக்கி அனுப்பப்படும். இந்த குளங்கள் 

வண்டல்கலள அலடத்து, குவாரி தளங்களில் இருந்து ஓடும் நீர ்

சவளிமயற்றப்படுவதற்கு முன், இலடநிறுதத்ப்பட்ட வண்டல் 

சுலமகலளக் குலறக்கிறது. வண்டல் குளங்கள் ஓலட, தக்கலவக்கும் 

மநரம் மற்றும் மண்ணின் தன்லம ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 
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வடிவலமக்கப்படும். விரும்பிய முடிலவ அலடய சதாடரச்ச்ியான 

வண்டல் குளங்கலள வழங்க மவண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். 

❖ தாவரங்கலளத் தக்கலவத்தல் - தற்மபாதுள்ள தாவரங்கலளத ்

தக்கலவத்தல் அல்லது சாத்தியமான இடங்களில் தாவரங்கலள 

மீண்டும் நடவு சசய்யுங்கள். 

❖ கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு - மலழக்காலத்தில் 

அலமப்புகளின் தலடயற்ற சசயல்திறலன உறுதி சசய்வதற்காக 

அரிப்பு கட்டுப்பாட்டு அலமப்புகள் பராமரிக்கப்படும். 

4.3 நீர் சூழை் 

4.3.1 எதிர்பாரத்்த தாக்கம் 

 குவாரி சசயல்பாட்டின் மபாது இரசாயனங்கள் அல்லது அபாயகரமான 

சபாருடக்லளப் பயன்படுத்தாததால், நீரின் தரத்தில் சுரங்கத்தின் தாக்கம் 

மிகக் குலறவு.  சுரங்க உத்மதச ஆழம் 20 மீட்டர ் தலரமட்டத்திற்கு கீமழ 

உள்ளதால் குவாரி நடவடிக்லக நிலத்தடி நீர ்மட்டதல்த குறுக்கிடாது மற்றும் 

நீரம்ட்டம் தலர மட்டத்திற்கு கீமழ 40-45 மீட்டர ்ஆழத்தில் காணப்படுகிறது. 

 திட்டப் பகுதியில் 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 

❖ குடிநீர ் மதலவக்கு ஏற்ற வலகயில் தண்ணீலர சமன்லமயாக்கும் 

முலற பின்பற்றப்படும். ஆனால் இது மற்ற வீட்டு மநாக்கங்களுக்காக 

பயன்படுதத்ப்படலாம். 

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

பரிமாணத்தில் உள்ள மமற்பரப்பு சசட்டில்லிங் மடங்கிற்கு தண்ணீர ்

பம்ப் சசய்யப்பட்டு, இலடநிறுதத்ப்பட்ட திடப்சபாருடக்ள் ஏமதனும் 

இருந்தால் அகற்றப்படும். சசட்டில்லிங் சதாட்டியில் மசமிக்கப்படும் 

தண்ணீர,் தூசிலய அடக்குவதற்கும், பசுலம மண்டல 

மமம்பாட்டிற்கும், மலழநீர ்மசகரிப்புக்கும் பயன்படுத்தப்படும். 



26 
 

❖ வடிகால் வலலயலமப்பு, காரல்ண்ட் வடிகால்கள் என்று 

அலழக்கப்படும், இது மமற்பரப்பின் ஓட்டத்லத குவாரி பகுதிக்குள் 

திலச திருப்பும். 

❖ குவாரியில் உள்ள நீரின் தரம் குறித்து அவ்வப்மபாது ஆய்வு 

சசய்யப்படும். 

❖ சுரங்கத் தளத்தில் உள்ள தள அலுவலகம் மற்றும் கழிவலறகளில் 

இருந்து வீட்டுக் கழிவுநீர ் சசப்டிக் சதாட்டிகளுக்கு 

சவளிமயற்றப்படும், அலதத் சதாடரந்்து ஊறலவக்கும் குழிகள். 

❖ சுரங்கத் தளத்தில் இருந்து சவளிமயறும் கழிவு நீர,் தூசிலய 

அடக்குவதற்கும், மரங்கலள நடுவதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், 

சதாட்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்படும். 

❖ பருவமலழக்கு முன்னும் பின்னும் தூரவ்ாரும் பணி 

மமற்சகாள்ளப்படும். 

❖ திறந்தசவளி மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் மமற்பரப்பு 

நீரந்ிலலகளில் உள்ள நீரின் தரம் சதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படும். 

4.4 காற்று சூழை் 

 துலளயிடுதல், சவடித்தல் மற்றும் ஏற்றுதல் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கிய 

திறந்தசவளி சுரங்கத்தில் காற்றில் பரவும் துகள்கள் முக்கிய காற்று 

மாசுபடுத்தியாகும். 

4.4.1 எதிர்பாரத்்த தாக்கம் 

சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2), மதாண்டும் இயந்திரம் மற்றும் ஏற்றிச ்

சசல்லும் கருவிகள் மற்றும் வாகனங்கள் மூலம் சவளிமயற்றப்படும் 

லநட்ரஜனின் ஆக்லசடுகள் (NO2) மிகக் குலறவாகமவ உள்ளன. ஆனால், 

சாதாரண கல்லல ஏற்றுதல்/இறக்குதல் மற்றும் மபாக்குவரத்து, சவளிப்படும் 

பகுதியின் காற்று அரிப்பு மற்றும் வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியலவ 

அப்பகுதியின் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத பாதிக்கும் துகள்கலள (PM10) 

சவளியிடும் முக்கிய மாசுபடுத்தும் ஆதாரங்களாக இருக்கும். 

ஆதரவாளரக்ளின் குவாரி நடவடிக்லககள் மற்றும் திட்டத் தளங்கலளச ்

சுற்றியுள்ள 500 மீட்டர ் சுற்றளவில் தற்மபாதுள்ள குவாரி நடவடிக்லககள் 

காரணமாக காற்று மாசுபாடுகளின் எதிரப்ாரக்்கப்படும் அதிகரிப்பு AERMOD 

சமன்சபாருலளப் பயன்படுத்தி மாடலிங் மூலம் கணிக்கப்பட்டுள்ளது 
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மற்றும் அட்டவலணகள் 4.1 முதல் 4.5 வலர காட்டப்பட்டுள்ள மாடலிங் 

முடிவுகள் பயன்படுத்தப்படும். தணிப்பு நடவடிக்லககலள வழங்குதல். 

அட்டவணை 4.1 PM2.5 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் முடிவு GLC 

நிணையம் 

குறியீடு 

புவியியை் 

ஒருங்கிணைப்புகள் 

சராசரி 

அடிப்பணட 

மதிப்பு 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு 

(μg/m3) 

மமாத்தம் 

மதிப்பு 

(μg/m3) 

AAQ1 
12°43'40.63"N 

23.72 5.0 28.72 
79°43'41.01"E 

AAQ2 
12°43'50.80"N 

22.77 10.0 32.77 
79°43'32.57"E 

AAQ3 
12°44'8.45"N 

22.83 0.3 23.13 
79°45'33.06"E 

AAQ4 
12°41'37.79"N 

21.43 1.0 22.43 
79°42'53.50"E 

AAQ5 
12°45'11.29"N 

19.71 1.0 20.71 
79°40'28.99"E 

AAQ6 
12°44'46.40"N 

19.92 0.5 20.42 
79°42'57.72"E 

AAQ7 
12°45'32.26"N 

19.17 0.0 19.17 
79°44'26.66"E 

AAQ8 
12°41'25.18"N 

19.31 0.3 19.61 
79°45'39.06"E 

                       அட்டவணை 4.2 அதிகரிப்பு மற்றும் விணளவு GLC OF PM10 

நிணையம் 

குறியீடு 

புவியியை் 

ஒருங்கிணைப்புகள் 

சராசரி 

அடிப்பணட 

மதிப்பு 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு 

(μg/m3) 

மமாத்தம் 

மதிப்பு 

(μg/m3) 

AAQ1 
12°43'40.63"N 

45.78 10.0 55.78 
79°43'41.01"E 

AAQ2 
12°43'50.80"N 

45.29 10.0 55.29 
79°43'32.57"E 

AAQ3 
12°44'8.45"N 

45.21 0.5 45.71 
79°45'33.06"E 

AAQ4 
12°41'37.79"N 

40.26 1.0 41.26 
79°42'53.50"E 

AAQ5 
12°45'11.29"N 

40.40 1.0 41.40 
79°40'28.99"E 

AAQ6 
12°44'46.40"N 

42.23 1.0 43.23 
79°42'57.72"E 

AAQ7 
12°45'32.26"N 

39.55 0.0 39.55 
79°44'26.66"E 

AAQ8 
12°41'25.18"N 

39.17 0.0 39.17 
79°45'39.06"E 
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        அட்டவணை 4.3 SO2 இன் இன்கிரிமமன்டை் & ரிசை்டன்ட் GLC 

நிணையம் 

குறியீடு 

புவியியை் 

ஒருங்கிணைப்புகள் 

சராசரி 

அடிப்பணட 

மதிப்பு 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு 

(μg/m3) 

மமாத்தம் 

மதிப்பு 

(μg/m3) 

 

AAQ1 
12°43'40.63"N 

10.92 5.0 15.92 
79°43'41.01"E 

AAQ2 
12°43'50.80"N 

9.97 10.0 19.97 
79°43'32.57"E 

AAQ3 
12°44'8.45"N 

9.20 0.0 9.20 
79°45'33.06"E 

AAQ4 
12°41'37.79"N 

9.83 1.0 10.83 
79°42'53.50"E 

AAQ5 
12°45'11.29"N 

7.6 1.0 8.6 
79°40'28.99"E 

AAQ6 
12°44'46.40"N 

6.55 0.5 7.05 
79°42'57.72"E 

AAQ7 
12°45'32.26"N 

7.31 0.0 7.31 
79°44'26.66"E 

AAQ8 
12°41'25.18"N 

6.48 0.0 6.48 
79°45'39.06"E 

அட்டவணை 4.4 NOX இன் இன்கிரிமமன்டை் & ரிசை்டன்ட் GLC 

ந
ிண

ை
ய

ம்
 

கு
றி

யீ
டு

 

புவியியை் 

ஒருங்கிணைப்புகள் 

சராசரி 

அடிப்பணட 

மதிப்பு 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு 

(μg/m3) 

மமாத்தம் 

மதிப்பு 

(μg/m3) 

 

AAQ1 
12°43'40.63"N 

21.00 1.0 22.00 
79°43'41.01"E 

AAQ2 
12°43'50.80"N 

20.90 1.0 21.90 
79°43'32.57"E 

AAQ3 
12°44'8.45"N 

23.70 0.0 23.70 
79°45'33.06"E 

AAQ4 
12°41'37.79"N 

21.61 0.1 21.71 
79°42'53.50"E 

AAQ5 
12°45'11.29"N 

20.43 0.1 20.53 
79°40'28.99"E 

AAQ6 
12°44'46.40"N 

19.45 0.0 19.45 
79°42'57.72"E 

AAQ7 
12°45'32.26"N 

18.40 0.0 18.40 
79°44'26.66"E 

AAQ8 
12°41'25.18"N 

18.28 0.0 18.28 
79°45'39.06"E 
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 ஒட்டுசமாத்த சசறிவு மதிப்புகள் அதாவது, அலனத்து ஏற்பி 

இடங்களிலும் உள்ள மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் சசறிவு 

ஆகியலவ பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககள் இல்லாமல் 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட NAAQ வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தகுந்த தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள மமற்சகாள்வதன் மூலம், வளிமண்டலதத்ில் உள்ள மாசு 

அளவுகலள மமலும் கட்டுப்படுதத்லாம். 

4.4.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

4.4.2.1 துணளயிடுதை் 

 மூலத்திலுள்ள தூசிலயக் கட்டுப்படுத்த ஈரமான துலளயிடுதல் 

நலடமுலறப்படுதத்ப்படும். தண்ணீர ் கிலடக்காத இடங்களில், உலர ்

துலளயிடுவதற்கு சபாருத்தமான வடிவலமக்கப்பட்ட தூசி பிரிதச்தடுக்கும் 

கருவி வழங்கப்படும். 

4.4.2.2 மவடித்தை் 

❖  உள்ளூர ் நிலலலமகளுக்கு ஏற்ப சவடிக்கும் மநரம் 

தீரம்ானிக்கப்படும். 

❖ சவப்பநிலல திடீசரன மாறும்மபாது மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகலள 

மநாக்கி பலத்த காற்று வீசும்மபாது சவடிப்பு தவிரக்்கப்படும். 

❖ கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட சவடிப்பு சசய்யப்படும் மற்றும் சவடிப்பது 

நாளின் ஒரு குறிப்பிட்ட மநரத்திற்கு (அதாவது, மதிய உணவு மநரத்தில்) 

கட்டுப்படுதத்ப்படும். 

❖ சாதாரண கல்லல ஏற்றுவதற்கு முன், சவடிதத் கல்லில் தண்ணீர ்

சதளிக்கப்படும். 

தூசி முகமூடி சதாழிலாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

4.4.2.3 இழுத்து மசை்லும் சாணை மற்றும் பபாக்குவரத்து 

❖ மபாக்குவரத்தின் மபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க ஒரு நாலளக்கு 

இரண்டு முலற இழுத்துச ் சசல்லும் சாலலகளில் தண்ணீர ்

சதளிக்கப்படும். 

❖ சாதாரண கல் தாரப்்பாலின் மூலம் சரியாக மூடப்பட்டு பகல் 

மநரத்தில் சகாண்டு சசல்லப்படும். 
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❖ தூசி உருவாகுவலதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் மவகம் 20 

கிமீ/மணிக்கு குலறவாகமவ இருக்கும். 

❖ வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுப் மபாக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும் வாகனம் ஆகும்; எனமவ, எரிப்பு சசயல்முலறலய 

மமம்படுதத்வும் மாசு உமிழ்லவக் குலறக்கவும் வாகனங்கள் மற்றும் 

பிற இயந்திரங்களின் வாராந்திர பராமரிப்பு சசய்யப்படும். 

❖ பயன்பாட்டிற்கு வருவதற்கு முன், இழுத்துச ் சசல்லும் சாலலகள் 

வாரந்மதாறும் சுருக்கப்படும். 

❖ டிப்பர ்கசிலவத் தடுக்க அதிக பாரம் ஏற்றுவது தவிரக்்கப்படும். 

❖ அலனத்து மபாக்குவரத்து வாகனங்களும் சசல்லுபடியாகும் PUC (மாசு 

கட்டுப்பாட்டின் கீழ்) சான்றிதலழ லவத்திருப்பது உறுதி 

சசய்யப்படும். 

4.4.2.4 பசுணம அரை் 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவலதத ் தடுக்க, முக்கிய 

மபாக்குவரத்து சாலலகள் முழுவதும் மரங்கள் நடப்படும். 

❖ திட்டப் பகுதிகலளச ் சுற்றி மபாதுமான அகலத்தில் பசுலமப் அரண் 

உருவாக்கப்படும். 

4.4.2.5 மதாழிை்சார் சுகாதாரம் 

❖ சதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகள் வழங்கப்படும் மற்றும் 

அவற்றின் பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

❖ அலனத்து சுரங்கத் சதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ்

ஓட்டுநரக்ளிலடமய தூசி முகமூடி அணிவதன் முக்கியத்துவம் குறித்து 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத் ஆண்டுமதாறும் மருத்துவ 

பரிமசாதலனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு 

சசய்யப்படும். 

❖ திட்டங்களுக்காக முன்சமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககளின் 

சசயல்திறலன மதிப்பிடுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தர 

கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுலற நடதத்ப்படும். 
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4.5 இணரசச்ை் சூழை் 

4.5.1 எதிர்பாரத்்த தாக்கம் 

 ஒலி மாசுபாடு சுரங்கத் சதாழிலாளரக்ளுக்கு சபரும் சுகாதார 

ஆபதல்த ஏற்படுத்துகிறது. துலளயிடுதல், சவடிதத்ல், ஏற்றுதல் மற்றும் 

வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியலவ தற்மபாதுள்ள திறந்தசவளி சுரங்கத ்

திட்டங்களில் சத்ததத்ின் ஆதாரங்களாக உள்ளன. 

4.5.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖  இலரசச்லலக் குலறக்க துலளயிடும் மபாது கூரல்மயான டிரில் 

பிடக்ள் பயன்படுதத்ப்படும். 

❖ இரண்டாம் நிலல சவடிப்பு தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாலறகலள 

உலடக்க பாலற உலடக்கும் கருவி பயன்படுத்தப்படும். 

❖ சாதகமான வளிமண்டல நிலல மற்றும் குலறவான மனித 

சசயல்பாடு மநரங்களின் மபாது, மின்சாரம் அல்லாத துவக்க 

அலமப்லப (NONEL) பயன்படுத்தி சவடிப்பு மமற்சகாள்ளப்படும். 

❖ ஒவ்சவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் சரியான பராமரிப்பு, 

எண்சணய் மற்றும் கிரீஸ் ஆகியலவ ஒலி உருவாக்கத்லதக் 

குலறக்கும். 

❖ அதிக அளவு சத்ததல்த உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் பணிபுரியும் 

சதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அலறகள் வழங்கப்படும். 

❖ அலனத்து இயந்திரங்களிலும் லசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் 

நிறுவப்படும். 

❖ சத்தம் பரவுவலதக் குலறக்க திட்டப் பகுதிலயச ்சுற்றிலும், இழுத்துச ்

சசல்லும் சாலலகளிலும் பசுலமப் அரண் உருவாக்கப்படும். 

❖ கனரக இயந்திரங்கலள இயக்குபவரக்ள் மற்றும் கனரக 

இயந்திரங்களுக்கு அருகில் பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு காது மஃப்/காது 

சசருகிகள் மபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (PPE) 

வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு 

இருந்தமபாதிலும் அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி சசய்யப்படும். 

❖ பாதகமான இலரசச்ல் நிலல விலளவுகலளப் பற்றிய 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத் பணியாளரக்ளுக்கு வழக்கமான 

மருத்துவ பரிமசாதலன மற்றும் முலறயான பயிற்சி வழங்கப்படும். 



32 
 

4.6 உயிரியை் சூழை் 

4.6.1 எதிர்பாரத்்த தாக்கம் 

❖ திட்டங்களின் சசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் ஆலலகள் எதுவும் 

சவட்டப்படாது. 

❖ திட்டத் தளங்களில் இருந்து மிகக் குலறவான காற்று உமிழ்வுகள் 

அல்லது கழிவுகள் இருக்க மவண்டும். ஏற்றும் மபாது தூசி 

உருவாக்குவது ஒரு தற்காலிக விலளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள 

தாவரங்கலள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்லல. 

❖ தாங்கல் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் சபரும்பகுதி பயிர ்நிலங்கள், புல் 

திட்டுகள் மற்றும் சிறிய புதரக்லளக் சகாண்டுள்ளது. எனமவ, 

தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. 

❖ சில வீட்டு விலங்குகள், ஊரவ்ன, முயல்கள் மற்றும் சில சபாதுவான 

பறலவகள் தவிர வனவிலங்குகள் சகாத்து மற்றும் அதன் உடனடி 

சுற்றுப்புறங்களில் தாவர உலற மற்றும் மமற்பரப்பு நீர ்இல்லாததால் 

காணப்படவில்லல. 

4.6.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 முன்சமாழியப்பட்ட திட்டங்கள், குத்தலகப் பகுதிக்குள், சாலலகள் 

மற்றும் பிற காலிப் பகுதிகள் வழியாக, மாசுபாட்டின் மூலத்திற்கும் 

சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கும் இலடமய தலடலய ஏற்படுத்த பசுலமப் பகுதிலய 

மமம்படுத்தும். இந்த திட்டம் மரங்கலள சவட்டுவதற்கு வழிவகுக்காது 

என்றாலும், மதாட்டங்கள் மூலம் உள்ளூர ் பசுலமலய மமம்படுதத் 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது. பசுலம மண்டல வளரச்ச்ியின் மபாது, 

❖ மவகமாக வளரும் தாவரங்களுக்கு முன்னுரிலம அளிக்கப்படும். 

❖ உள்ளூர ் வலககளுடன் கூடிய உயரமான விதான சசடிகளுக்கு 

முன்னுரிலம அளிக்கப்படும். 

❖ வற்றாத மற்றும் பசுலமயான தாவரங்களுக்கு முன்னுரிலம 

அளிக்கப்படும். 
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 பசுலமப் அரண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் முன்சமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கான பசுலம அரண் மமம்பாட்டுக்கான சசலவு முலறமய 

அட்டவலண 4.6 மற்றும் 4.7 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 4.6பசுணம அரை் வளரச்ச்ி திட்டம் 

பசுணம அரை் வளர்சச்ி திட்டம்  

ஆ
ை்

டு
 

நடவு மசய்ய 

உத்பதசிக்க

ப்படட் 

மரங்களின் 

எை்ைிக்

ணக 

உயிர் 

பிணழப்பு 

% 

உள்ளடக்க

ப்பட 

பவை்டிய 

பகுதி m2 

இனத்தின் 

மபயர ்

வளர்க்கப்

படும் என 

எதிரப்ார்க்

கப்படும் 

மரங்களின் 

எை்ைிக்

ணக பாதுகாப்பு வையத்தின் கீழ் பதாட்டம் 

(எை்களிை்) 

I 235 80% 2120  

 

அசாடிராக்

டா 

இண்டிகா 

அல்பிசியா 

சலசபக் 

சடமலானிக்

ஸ் சரஜியா 

சடக்மடா

னா 

கிராண்டிஸ் 

மநரியம் 

இண்டிகம், 

முதலியன 

202 

II 235 80% 2120 202 

III 235 80% 2120 202 

IV 235 80% 2120 202 

V 235 80% 2120 202 

ஆ
ை்

டு
  

குவாரி அணுகுமுணற சாணை ஓரத்திை் 

பதாட்டம் (எை்களிை்) 

 

I 22 80% 

80% 

80% 

80% 

80% 

200 26 

II 22 200 26 

III 22 200 26 

IV 22 200 26 

V 22 200 26 
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அட்டவணை 4.7 பசுணம அரை் வளரச்ச்ிக்கு பதணவயான பட்மெட ்

பசுணம அரை் பமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பட்மெட்  

வ
.எ

ை்
. 

பவணை 

விவரங்கள் 

ஒவ்மவாரு பகுதிக்கும் ஆை்டு வாரியான பதாட்ட 

விவரங்கள் 

1
 ஆ

ம்
 ஆ

ை்
டு

 

2
வ

து
 

ஆ
ை்

டு
 

3
வ

து
 

ஆ
ை்

டு
 

4
வ

து
 

ஆ
ை்

டு
க

ள்
 

5
வ

து
 

ஆ
ை்

டு
க

ள்
 

மமா

த்தம் 

இை்

ணை. 

மசடி

கள் 

(5 

ஆை்

டுகள்

) 

மமாத்த

ம் 

மசைவு 

(ரூ.) 

1 சசடியின் 

நாற்று (ஒரு 

மரக்கன்று/

சசடிக்கு 

மதாராயமா

க 100 ரூபாய் 

சசலவாகும்)

. 

235 235 235 235 235 1175 117,500 

2 குவாரி 

அணுகுமு

லற சாலல 

ஓரத்தில் 

மதாட்டம் 

(எண்களில்) 

22 22 22 22 22 110 11000.00 

3 பராமரிப்பு 

(ரூ.) 

(தண்ணீர ்

மதலவ, 

உரமிடும் 

உரம், 

பூசச்ிக்சகா

ல்லி 

பயன்பாடு, 

காவலாளி 

மபான்றலவ

) 

ஐந்து வருட காலத்திற்கு ஒரு வருடத்திற்கு 

சசலவு (ரூ. 30000/-). 
150000.00 

மமாத்தம் 2,78,500 
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4.7 சமூக மபாருளாதார சூழை் 

4.7.1 எதிர்பாரத்்த தாக்கம் 

 முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் சுமார ் 24 நபரக்ளுக்கு மவலலவாய்ப்லப 

உருவாக்கும் மற்றும் மலறமுகமாக சுமார ் 25 நபரக்ளுக்கு மவலல 

கிலடக்கும்.. 

4.7.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சாத்தியமான இலரசச்ல் பிரசச்லனகலளத் தவிரக்்க ஆலல 

இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு 

நலடமுலறகள் பின்பற்றப்படும். 

❖ மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி 

திட்டப் பகுதிகளிலும் அலதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் பசுலமப் 

அரண் உருவாக்கப்படும். 

❖ லமய மண்டலதத்ிற்குள் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்லபக் குலறக்க 

சபாருதத்மான காற்று மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லக 

வழங்கப்படும். 

❖ சதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கச ் சட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி லகயுலறகள், தலலக்கவசம், பாதுகாப்பு காலணிகள், 

கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காதுகலளப் 

பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் மபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் வழங்கப்படும். 

❖ திட்டங்களிலிருந்து மநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, 

DMF, NMET மபான்றவற்றின் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகள் நிதி 

வருவாய் மூலம் பயனலடயும். 

4.8 மதாழிை்சார் சுகாதார நடவடிக்ணககள் 

அலனத்து நபரக்ளும் முன் மவலலவாய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்மபாது 

மருத்துவ பரிமசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். 

பின்வரும் மசாதலனகலள நடத்துவதன் மூலம் பணியாளரக்ள் சதாழில் 

சாரந்்த மநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவாரக்ள். 

❖ சபாது உடல் பரிமசாதலனகள் 

❖ ஆடிமயாசமட்ரிக் மசாதலனகள் 
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❖ முழு மாரப்ு, எக்ஸ்மர, நுலரயீரல் சசயல்பாடு மசாதலனகள், ஸ்லபமரா 

சமட்ரிக் மசாதலனகள். 

❖ காலமுலற மருத்துவ பரிமசாதலன - ஆண்டுமதாறும் 

❖ நுலரயீரல் சசயல்பாடு மசாதலன - ஆண்டுமதாறும், தூசி சவளிப்படும். 

❖ கண் பரிமசாதலன 

 தளத்தில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் வழங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் 

இதர பரிமசாதலன வசதிகள் இலவசமாக வழங்கப்படும். உடனடியாக 

சிகிசல்சக்காக சுரங்கத்தில் முதலுதவி சபட்டி லவக்கப்படும். 

மதரந்்சதடுக்கப்பட்ட ஊழியரக்ளுக்கு முதலுதவி பயிற்சி சதாடரந்்து 

அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி சபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் 

மூமலாபாய இடங்களில் காட்டப்படும். 

4.9 சுரங்க கழிவு பமைாை்ணம 

 சுரங்கத் திட்ட காலத்தில் மமல்மண்ணின் வடிவில் உள்ள அதிகசச்ுலம 

பாதுகாப்பாக அகற்றப்படும். சவட்டிசயடுக்கப்பட்ட மமல்மண், 

பயன்படுதத்ப்பட்ட பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பட்டு, பண்ட் கட்டுவதற்குப் 

பயன்படுதத்ப்படும் மற்றும் குவாரி குழியின் ஒரு பகுதியில் மீண்டும் 

நிரப்பப்படும். தாழ்வான பகுதிகலள நிரப்புவதற்கும் சமன் சசய்வதற்கும் 

சிலதவுறும் பாலற மநரடியாக டிப்பரக்ளில் ஏற்றப்படும். வளரச்ச்ியின் 

காரணமாக அபாயகரமான கழிவு உற்பத்தி எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

அத்தியாயம் V 

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (மதாழிை்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

 கனிம லவப்பு இயற்லகயில் குறிப்பிட்ட தளம்; எனமவ திட்டங்களுக்கு 

மாற்று இடங்கலள மதடும் மகள்வி எழவில்லல. 

அத்தியாயம் VI 

சுற்றுசச்ூழை் கை்காைிப்பு திட்டம் 

6.0 பநாக்கம் 

 அட்டவலண 6.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கலள கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்வதற்கு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளின் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

மநாக்கங்கள்: 

❖ கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் சசயல்திறலன சரிபாரக்்க அல்லது 

மதிப்பீடு சசய்ய; 
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❖ எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளதல்த 

நிறுவுதல். 

அட்டவணை 6.1 பிந்ணதய சுற்றுசச்ூழை் அனுமதி கை்காைிப்பு 

அட்டவணை 

வ. 

எ

ை் 

சுற்றுச்

சூழை் 

பை்புக

ள் 

இடம் 

கை்காைிப்பு 

அளவுருக்கள் காை 

அளவு 

அதிர்மவ

ை் 

1 
காற்று 

தரம் 

2 இடங்கள் (1 

லமய & 1 

இலடயகம்) 

24 மணி 

மநரம் 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

பறக்கும் தூசி, PM2.5, 

PM10, SO2 மற்றும் NOx 

2 

வானி

லல 

ஆய்வு 

காற்றின் தரக் 

கண்காணிப்பு & 

IMD இரண்டாம் 

நிலலத ் தரவு 

சதாடங்குவதற்

கு முன் சுரங்க 

தளத்தில் 

மணிமந

ரம் / 

தினசரி 

சதாடரச்ச்ி

யான 

ஆன்லலன் 

கண்காணி

ப்பு 

காற்றின் மவகம், 

காற்றின் திலச, 

சவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மலழப்சபாழிவு 

3 

நீர ் தர 

கண்கா

ணிப்பு 

2 இடங்கள் (1SW 

& 1 GW) 
- 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

IS:10500, 1993 & CPCB 

விதிமுலறகளின் 

கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்ட 

அளவுருக்கள் 

4 நீரியல் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 

சுமார ் 1 

கிமலாமீட்டர ்

சதாலலவில் 

உள்ள 

திறந்தசவளி 

கிணறுகளில் 

நீரம்ட்டம் 

- 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

ஆழம் 

தலரமட்டத்தின் 

கீழ் 

5 சத்தம் 

2 இடங்கள் 

(1லமய & 1 

இலடயக) 

மணிமந

ரம் - 1 

நாள் 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

Day & Leq Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பில் 

(அறிக்லகயில்) 

– 

சவடிப்பு 

நடவடிக்லக

யின் மபாது 

உசச் துகள் மவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள் (1 

லமயம் & 1 

இலடயக) 

– 

ஆறு 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

உடல் மற்றும் 

இரசாயன 

பண்புகள் 

8 
பசுலம 

அரண் 

திட்டப் 

பகுதிக்குள் 
தினசரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான ணகபயட்டின் வழிகாட்டுதை், பிப்ரவரி 2010 
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6.2 சுற்றுசச்ூழை் கை்காைிப்புக்கான பட்மெட் ஒதுக்கீடு 

 சுற்றுசச்ூழல் கூறுகலள கண்காணிப்பதற்கான சசலவு அட்டவலண 6.2 

இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 6.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழை் 

கை்காைிப்பு பட்மெட ்

 ப
ை்

பு
 

ம
ச

ய
ை்

ப
ா

டு
 

தைிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

மசயை்படுத்துவ

தற்கான 

ஏற்பாடு 

மூை

தன 

மசை

வு  

மதாடர் 

மசைவு  

ஓராை்

டுக்கு 

க
ா

ற்
று

 த
ர

ம்
 

இ
ழு

த்
து

 ச
ச

ல்
லு

ம்
 ச

ா
ல

ல
 தூ

சி
 

அ
ட

க்
கு

த
ல்

 

இருபுறமும் சுருக்கம், 

தரம் மற்றும் வடிகால் 

300 RS /மீட்டருக்கு 

460மீ நீளமுள்ள 

சுரங்கப்பாலதயி

ல் வாடலக 

மடாசர ்& வடிகால் 

கட்டுமானம் 

1,38,00

0/- 
13,800 /- 

நிலலயான தண்ணீர ்

சதளிக்கும் ஏற்பாடுகள் 

+ ஒரு நாலளக்கு 

இரண்டு முலற சசாந்த 

தண்ணீர ்மடங்கர ்

மூலம் தண்ணீர ்

சதளிதத்ல் 

ஒரு மடங்கருக்கு 

தண்ணீர ்@ ரூ 

100/- 

600000

/- 
60000/- 

ML பகுதி மற்றும் 

சுற்றுப்புற பகுதிக்குள் 

விதிமுலறகளின்படி 

காற்றின் தரம் 

சதாடரந்்து 

கண்காணிக்கப்படும் 

CPCB 

விதிமுலறகளின்

படி வருடாந்திர 

இணக்கம் 

0 60000/- 

சு
ர

ங்
க

 கு
ழி

 

ச
ச

ய
ல்

ப
ா

டு

க
ள்

 

சவட் டிரில்லிங் பயிற்சி 

சசய்யப்படும் இயக்கச ்

சசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

சசய்யப்பட்டது 

0 0 கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட 

தாமத சவடிப்பு 

பயன்படுதத்ப்படும் 

டி
ர

க்
 ஏ

ற்
று

த
ல்

 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டி

ராக்டரக்ளில் அதிக 

பாரம் ஏற்றக்கூடாது 

பாதுகாப்பு 

காவலர ்மூலம் 

லகமுலறயாக 

கண்காணிப்பு 

0 15,000/- 

கல் ஏற்றிச ்சசல்லும் 

லாரிகள் தப்பிச ்

சசல்லாமல் இருக்க 

தாரப்்பாய் மூலம் 

மூடப்படும் 

லாரிகள் 

தாரப்்பாய் மூலம் 

மூடப்படுமா 

என்பலத 

கண்காணித்தல் 

0 10,000/- 
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வளிமண்டலத்திற்கு 

அபராதம் 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr 

மவக வரம்புகலள 

அமல்படுத்துதல் 

பாதுகாப்பு 

காவலர ்மூலம் 

லகமுலறயாக 

கண்காணிப்பு 

0 15,000/- 

RTO 

விதிமுலறகளின்படி 

சவளிமயற்றும் 

புலககலள 

வழக்கமான 

கண்காணிப்பு 

சவளிமயற்றும் 

புலககலளக் 

கண்காணித்தல் 

0 10,000/- 

ச
ா

ல
ல

 ப
ர

ா
ம

ர
ிப்

பு
 

குவாரி நுலழவாயிலில் 

இருந்து குலறந்தது 200 

மீ தூரத்திற்கு 

சாலலகலள 

முலறயாக துலடத்து 

பராமரித்தல் 

2 

சதாழிலாளரக்ளு

க்கான ஒதுக்கீடு 

@ 

ரூ.30,000/சதாழி

லாளர ்(ஒப்பந்த 

அடிப்பலடயில்) 

0 60,000/- 

குவாரியின் 

சவளிமயறும் வாயில் 

அருமக வீல் வாஷ் 

அலமப்லப நிறுவுதல் 

நிறுவல் + 

பராமரிப்பு + 

மமற்பாரல்வ 

60,000

/- 
10,000/- 

 

பை்

பு 

மசயை்

பாடு 

தைிப்பு 

நடவடிக்ணக 

மசயை்படுத்துவத

ற்கான ஏற்பாடு 

சுற்றுசச்ூழை் 

கை்காைிப்பு 

மசைவு 

மூைத

ன 

மசை

வு INR 

மதா

டர் 

மசை

வு INR 

ஒ
லி

 ம
ம

ல
ா

ண்
ல

ம
 

சு
ர

ங்
க

 கு
ழி

 

ச
ச

ய
ல்

ப
ா

டு
க

ள்
 சத்தத்தின் 

ஆதாரம் 

மபாக்குவரத்

து 

வாகனங்கள் 

மற்றும் HEMM 

ஆகும். 

இதற்காக 

இயக்கச ்சசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

சசய்யப்பட்டது 

0 0 
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சீரான 

இலடசவளியி

ல் முலறயான 

பராமரிப்பு 

சசய்யப்படும். 

மபாக்குவரத்

து 

வாகனங்கள் 

மற்றும் HEMM 

ஆகியவற்றின் 

எண்சணய் 

மற்றும் 

கிரீசிங் 

இலடசவளி 

சசய்யப்படும் 

இயக்கச ்சசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

சசய்யப்பட்டது 

0 0 

அலனத்து 

வாகனங்களி

ன் டீசல் 

இன்ஜின்களி

லும் 

மபாதுமான 

லசலன்சரக்ள் 

வழங்கப்படும்

. 

இயக்கச ்சசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

சசய்யப்பட்டது 

0 0 

அலனத்து 

மபாக்குவரத்

து 

வாகனங்களு

ம் உடற்தகுதி 

சான்றிதலழ 

லவத்திருப்ப

து உறுதி 

சசய்யப்படும். 

இயக்கச ்சசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

சசய்யப்பட்டது 

0 0 

குத்தலகப் 

பகுதியின் 

சுற்றளவில் 

உள்ள 

மதாட்டங்கள் 

குலறப்புத் 

தலடயாகச ்

சசயல்படும். 

இயக்கச ்சசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

சசய்யப்பட்டது 

0 0 
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அ
தி

ர
வு

க
ள்

 

து
ல

ள
யி

ட
ல்

 ம
ற்

று
ம்

 ச
வ

டி
த

த்
ல்

 

மதலவயான 

பாதுகாப்பு 

கருவிகள் 

மற்றும் 

சசயலாக்கங்

கள் சாரஜ்் 

சசய்யும் 

மபாது 

சவடிக்கும் 

இடத்திற்கு 

அருகில் 

மபாதுமான 

அளவில் 

லவக்கப்படு

ம். 

OHS பகுதியில் 

ஏற்பாடு 

சசய்யப்பட்டுள்ளது 

0 0 

சவடிப்புக்கு 

முன் 

முலறயான 

எசச்ரிக்லக 

அலமப்பு 

பின்பற்றப்பட்

டு, 

சவடிப்புக்கு 

முன் 

அப்பகுதிலய 

அகற்றுவது 

உறுதி 

சசய்யப்படும். 

எசச்ரிக்லக 

அலமப்பின் 

நிறுவல் 

30,000/- 3,000/- 

மபாரட்்டபிள் 

பிளாஸ்டர ்

சகாட்டலகக்

கான ஏற்பாடு 

மபாரட்்டபிள் 

பிளாஸ்டிங் 

தங்குமிடம் 

நிறுவுதல் 

70,000/- 4,000/- 

 

பை்பு 
மசயை்பா

டு 

தைிப்பு 

நடவடிக்ணகக

ள் 

மசயை்படுத்து

வதற்கான 

ஏற்பாடு 

சுற்றுசச்ூழ

ை் 

கை்காைி

ப்பு மசைவு 

மூை

தன 

மசை

வு  

மதா

டர் 

மச

ைவு  
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பமற்பரப்

பு நீர ்

தண்ணீர ்

மசகரிக்கப்

பட்டது 

பருவமலழ 

காலத்தில் 

காலம் 

மலழக்காலத்தி

ல் குவாரிலயச ்

சுற்றியுள்ள 

மமற்பரப்பு நீர ்

சவளிமயற்றம் 

இயற்லகயான 

வடிகால் 

முலறப்படி 

மலல 

வடிகால்/புயல் 

நீர ்

வடிகால்கலள

ப் பின்பற்றும். 

ஒரு மலல 

வடிகால் 

வழியாக 

அரிக்கப்பட்ட 

வண்டல்கள் 

இயற்லக 

வடிகால் 

அலமப்பிற்கு 

சவளிமயற்றப்ப

டுவதற்கு 

முன்பு சிக்க 

லவக்கப்படும். 

இல்லலசயனி

ல், மலல 

வடிகால்களில் 

இருந்து 

தண்ணீர ்

தற்காலிக குழி 

நீரத்்மதக்கங்க

ளில் 

மசகரிக்கப்படு

ம். குடிமயறிய 

பிறகு, இந்த 

மசகரிக்கப்பட்

ட நீர ்ஒரு 

மதாட்டம் 

மற்றும் தூசி 

அடக்குமுலறக்

கு 

பயன்படுத்தப்

படும். 

மலல 

வடிகால்கள் @ 

ரூ. 300/ மீடட்ர ்

(புற நீளம் 251மீ) 

+ 

பராமரிப்புக்கா

ன 

சதாடரச்ச்ியான 

சசலவு 

75,300

/- 

7,530

/- 
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தி
ட

 க
ழி

வு
 

சுரங்க குழி 

சசயல்பா

டுகள் 

மனித 

நடவடிக்லகயா

ல் ஏற்படும் 

வீட்டுக் 

கழிவுகள் 

மசகரிக்கப்பட்

டு திடக்கழிவு 

லகயாளும் 

நிறுவனத்திடம் 

ஒப்பலடக்கப்ப

டும். 

வீட்டுக் 

கழிவுகலள 

மசகரிப்பதற்கா

ன ஏற்பாடு 

மற்றும் 

அங்கீகரிக்கப்ப

ட்ட நிறுவனம் 

மூலம் 

அகற்றுதல் 

(மூலதனம் 

சசலவு 

உறுப்பினர ்

கப்பல் 

கடட்ணம் + 

சதாடர ்சசலவு 

மசகரிப்பு / 

அகற்றல் 

கடட்ணம்) 

35,000

/- 

25,00

0/- 

குப்லபத் 

சதாடட்ிகள் 

மபான்றவற்லற 

வழங்குதல். 

குப்லப 

சதாடட்ிகலள 

நிறுவுதல் 

10,000

/- 

2,000

/- 

கழிப்ப

ணறகள்/ 

சுகாதார

ம் 

சுரங்க குழி 

சசயல்பா

டுகள் 

பமயா 

டாய்சலட்டுகள் 

சுரங்க 

குத்தலகக்கு 

சவளிமய 

உரிலமயாளரி

ன் 

நிலத்திமலமய 

கிலடக்கும் 

இயக்கச ்

சசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

சசய்யப்பட்டது 

0 0 

EC 

நிபந்த

ணன 

காடச்ி 

பலலக 
 

நிரந்தர 

கடட்லமப்பாக 

குவாரி 

நுலழவாயிலில் 

நிலலயான 

காடச்ி பலலக 

25,000

/- 

1,000

/- 

 

பை்பு 
மசயை்பா

டு 

தைிப்பு 

நடவடிக்ணக 

மசயை்படுத்து

வதற்கான 

ஏற்பாடு 

சுற்றுசச்ூழை் 

கை்காைிப்பு 

மசைவு 

மூைதன 

மசைவு  

மதாட

ர் 

மசைவு  
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ம
த

ா
ழி

ை்
ச

ா
ர

் சு
க

ா
த

ா
ர

ம்
 

ம
ற்

று
ம்

 ப
ா

து
க

ா
ப்

பு
 

சு
ர

ங்
க

 கு
ழி

 ச
ச

ய
ல்

ப
ா

டு
க

ள்
 

சதாழிலாளரக்

ளுக்கு 

தனிப்பட்ட 

பாதுகாப்பு 

உபகரணங்க

ள் 

வழங்கப்படும் 

24 கருவிகள் 

வழங்குதல் 
0 96,000/- 

சதாழிலாளரக்

ளுக்கு 

மருத்துவ 

பரிமசாதலன 

சசய்யப்படும் 

IME & PME 

உடல்நலப் 

பரிமசாதலன 

0 88,000/- 

முதலுதவி 

வசதி சசய்து 

தரப்படும் 

10 கருவிகள் 

வழங்குதல் 
0 30,000/- 

சுரங்க 

பாதுகாப்பு 

முன்சனசச்ரிக்

லக 

பலலககள், 

சகாண்டிருக்

கும். 

பலலககள் 

மற்றும் 

பலலககளுக்

கான ஏற்பாடு 

20,000/- 2,000/- 

குவாரி 

பகுதிக்கு 

கம்பி மவலி 

அலமக்கப்படு

ம். 

கம்பி மவலி @ 

300 மீட்டருக்கு 

560 மீ 

1,68,000/- 16,800/- 

வ
ள

ர
ச்

சி
 

ப
சு

ண
ம

 அ
ர

ை்
  

சு
ர

ங்
க

 கு
ழி

 ச
ச

ய
ல்

ப
ா

டு
க

ள்
 

ச
ா

ல
ல

க
ள்

 வ
ழி

ய
ா

க
 ம

ப
ா

க்
கு

வ
ர

த
்து

 

குவாரியின் 7.5 

மீ பாதுகாப்பு 

மண்டலத்திற்

குள் புற 

நீளத்தில் 

சுமார ்500 

மரங்கள் ஐந்து 

ஆண்டுகளில் 

நடப்படும். 

(இரண்டு 

அடுக்கு 

மதாட்டம்) 

தள அனுமதி, 

நிலம் 

தயாரித்தல், 

குழி / அகழிகள் 

மதாண்டுதல், 

மண் திருத்தம், 

ஒரு சசடிக்கு 

500 ரூபாய்க்கு 

மரக்கன்றுக

லள நடுதல் 

மற்றும் 

பராமரிப்பு 

2,78,500/- 55,700/- 

மபாக்குவரத்து 

சாலலயின் 

இருபுறமும் 

உள்ள 1 கி.மீ., 

பரப்பளவில், 

ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்

கு, 100 

மமமல மற்றும் 

பராமரிப்பு @ 

10,000/- 

ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் 

50,000 10,000/- 
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மரங்கள் 

நடப்படும். 
சு

ர
ங்

க
 

மூ
ட

ை்
 

ம
ச

ய
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ப
ா

டு
 

சு
ர

ங்
க

 

கு
ழி

 

ச
ச
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ப
ா

டு
க

ள்
 

மூடுவது 

பசுலம அரண்  

வளரச்ச்ி, கம்பி 

மவலி, 

வடிகால்கள் 

மூடல் 

சசலவில் 

ஏற்பாடு 

சசய்யப்பட்டது 

0 0 

ப
ப

ா
க்

கு
வ

ர
த்

து
 ப

ம
ை

ா
ை்

ண
ம

 

சு
ர
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ழி

 ச
ச

ய
ல்
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ள்
 

ச
ா

ல
ல

க
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 வ
ழி

ய
ா

க
 ம

ப
ா

க்
கு

வ
ர

த
்து

 

மபாக்குவரத்து 

வழித்தடங்க

ளில் பாரக்்கிங் 

வசதி இல்லல. 

ML இன் 

வடக்கு 

பகுதியில் 

வாகனங்கள் / 

HEMM களுக்கு 

தனி ஏற்பாடு 

சசய்யப்படும். 

மபாக்குவரத்து 

நிரவ்ாகத்திற்

காக 

சகாடிகள் 

பயன்படுத்தப்

படும் 

தங்குமிடம் 

மற்றும் 

சகாடிகளுடன் 

வாகன 

நிறுத்துமிடம் 

1,00,000/- 10,000/- 

                                                                    

மமாத்த EMP பட்மெட் 
16,59,800 6,04,830 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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அத்தியாயம் VII 

கூடுதை் படிப்புகள் 

7.1 இடர் மதிப்பீடு 

 இடர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகலளத் தடுப்பது மற்றும் அது நிகழாமல் 

தடுக்க மதலவயான நடவடிக்லககலள எடுப்பது. இடர ் மதிப்பீட்டிற்கான 

வழிமுலறயானது, 31 டிசம்பர ் 2002 மததியிட்ட 2002 இன் சுற்றறிக்லக எண்.13 

இன் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (DGMS), DGMS வழங்கிய குறிப்பிடட் 

இடர ்மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் அடிப்பலடயில் அலமந்துள்ளது. DGMS இடர ்

மதிப்பீட்டு சசயல்முலற தற்மபாதுள்ள மற்றும் பணிசச்ூழலில் ஏற்படக்கூடிய 

அபாயங்கள் மற்றும் உடனடி கவனம் மதலவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிலம 

அளிப்பதற்காக அந்த அபாயங்களின் அபாய அளலவ மதிப்பிடுதல். மமலும், 

இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் சபாறுப்பான வழிமுலறகள் அலடயாளம் 

காணப்பட்டு, துல்லியமான சபாறுப்புகளுடன் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் 

பதிவு சசய்யப்படுகின்றன. DGMS, DGMS ஆல் சான்றளிக்கப்பட்ட 

தகுதிவாய்ந்த சுரங்க மமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி 

நடவடிக்லகயும் மமற்சகாள்ளப்படும். 

7.2 பபரிடர ்பமைாை்ணமத் திட்டம் 

 மபரிடர ்மமலாண்லம திட்டத்தின் மநாக்கம் சுரங்கம் மற்றும் சவளிப்புற 

மசலவகளின் ஒருங்கிலணந்த வளங்கலளப் பயன்படுத்துவதாகும்: 

❖ பாதிக்கப்பட்டவரக்லள மீட்டு சிகிசல்ச அளித்தல்; 

❖ மற்றவரக்லளப் பாதுகாக்கவும்; 

❖ சசாத்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் மசததல்த குலறதத்ல்; 

❖ ஆரம்பத்தில் சம்பவத்லதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் 

சகாண்டு வரவும்; 

❖ பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

❖ அவசரநிலலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிலலகள் பற்றிய அடுதத் 

விசாரலணக்கு சதாடரப்ுலடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கலள 

பாதுகாத்தல். 

7.3 ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

 குழுமம் பகுதியில் சுரங்கத் திட்டங்களால் சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் 

ஒட்டுசமாத்த பாதிப்புகள் குறித்து இந்தப் பகுதி லகயாள்கிறது. இந்த 
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ஆய்வுக்கு, அட்டவலணகள் 7.1-7.7 இல் வழங்கப்பட்ட தரவு 

பயன்படுதத்ப்பட்டது. 

அட்டவணை 7.1 சாதாரை கை்லின் ஒட்டுமமாத்த உற்பத்தி சுணம 

குவாரி 

ஐந்தாை்டு 

திட்ட 

காைத்திற்கு 

உற்பத்தி 

மீ3 இை் 

ஆை்டுக்கு 

உற்பத்தி 

ஒரு நாள் 

உற்பத்தியிை் 

மீ3 

ஒரு நாணளக்கு 

ைாரி 

சுணமகளின் 

எை்ைிக்ணக 

P1 1,61,587 32,317 108 18 

E1 1,47,625 29,525 98 16 

E2 3,65,310 73,062 243 41 

E3         64,301 12,860 43 7 

மமாத்தம் 7,38,823 1,47,764 492 82 

அட்டவணை 7.2 கிராவை் மமாத்த உற்பத்தி சுணம 

குவாரி 

இரை்டு 

ஆை்டு திட்ட 

காைத்திை் 

உற்பத்தி 

மீ3 இை் 

ஆை்டுக்கு 

உற்பத்தி 

ஒரு நாள் 

உற்பத்தி 

மீ3 இை் 

ஒரு நாணளக்கு 

ைாரி 

சுணமகளின் 

எை்ைிக்ணக 

P1 46,548 23,274 78 13 

மமாத்தம் 46458 23,274 78 13 

அட்டவணை 7.3 குழுமத்திலிருந்து கைிக்கப்படும் இணரசச்ை் 

அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிட ஐடி 

தூரம் 

(மீ) 

தி

ணச

யிை் 

பின்ன

ைி 

மதிப்பு 

(நாள்) 

dB(A) 

அதிகரிக்

கும் 

மதிப்பு 

dB(A) 

மமாத்த 

கைிக்

கப்படட் 

dB(A) 

குடியிருப்

பு பகுதி 

தரநிணை

கள் dB(A) 

குடியிருப்பு அருகில் P1 1830 S 39 31.91 39.77 

55 
குடியிருப்பு அருகில் E1 1215 N 38.6 31.31 39.34 

குடியிருப்பு அருகில் E2 1225 N 38.6 31.30 39.31 

குடியிருப்பு அருகில் E3 918 N 38.6 30.00 39.16 

ஆதாரம்: ஆய்வக கண்காணிப்பு தரவு 

அட்டவணை 7.4 4 சுரங்கங்களிை் நிை அதிர்வுகள் 

இருப்பிட ஐடி அதிகபட்ச 

கட்டைம் 

கிபைாவிை் 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு m இை் 

PPV in mm/s 

குடியிருப்பு அருகில் 

P1 

38.37 
1830 

0.47 

குடியிருப்பு அருகில் E1 29.5 1215 0.20 

குடியிருப்பு அருகில் E2 73.0 1225 0.40 

குடியிருப்பு அருகில் E3 12.9 918 0.16 

    ஆதாரம்: சவடிப்பு கணக்கீடுகள் 
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அட்டவணை 7.5 4 சுரங்கங்களிலிருந்து சமூக மபாருளாதார 

நன்ணமகள் 

இருப்பிட ஐடி திட்ட மசைவு CER @ 2% 

P1 Rs.57,80,600/- Rs.1,15,612 

E1 Rs.61,67,000 Rs.1,23,340 

E2 Rs.78,72,000 Rs.1,57,440 

E3 Rs.60,40,000 Rs.1,20,800 

மமாத்தம் Rs. 2,58,59,600 Rs.5,17,192 

 

அட்டவணை 7.6 4 சுரங்கங்களிை் இருந்து பவணை வாய்ப்புகள் 

இருப்பிட ஐடி பவணைவாய்ப்பு 

P1 24 

E1 20 

E2 25 

E3 11 

மமாத்தம் 80 

அட்டவணை 7.4  பசுணம அரை்  4 சுரங்கங்களிலிருந்து வளரச்ச்ி 

நன்ணமகள் 

குறியீ

டு 

நடுவதற்கு 

முன்மமாழிய

ப்படட் 

மரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

உயிர் 

பிணழ

ப்பு % 

பரப்ப

ளவு 

ச.மீ 

இனத்தின் 

மபயர ்

வளர்க்கப்படு

ம் என 

எதிரப்ார்க்கப்

படும் 

மரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

P1 1182 80% 10640 அசாடிரா

க்டா 

இண்டிகா 

அல்பிசி

யா 

சலசபக் 

சடமலானி

க்ஸ் 

சரஜியா 

சடக்மடா

னா 

கிராண்டி

ஸ் 

மநரியம் 

இண்டிகம், 

முதலியன 

264 

E1 410 80% 3670 833 

E2 720 80% 6500 720 

E3 666 80% 6000 533 

மமாத்

தம் 
2978 

மமாத்

த 

பரப்ப

ளவு 

26810 

 

 

மமாத்தம் 

2383 
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7.4 பிளாஸ்டிக் கழிவு பமைாை்ணம திட்டம் 

 அலனத்து திட்ட ஆதரவாளரக்ளும் 01.01.2019 முதல் நலடமுலறக்கு 

வரும் வலகயில், ஒருமுலற பயன்படுத்துவதற்கும், தடிமன் பாராமல் 

பிளாஸ்டிக்லக தூக்கி எறிவதற்கும் தமிழ்நாடு அரசு ஆலண (Ms) எண். 84 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துலற (EC.2) மததி: 25.06.2018 இணங்க மவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ். 

7.4.1 குறிக்பகாள் 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்லமயான விநிமயாக சங்கிலி 

வலலயலமப்லப ஆராய. 

❖ அலனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி சசய்யக்கூடிய 

சபாருடக்லள மசகரிப்பதற்காக சதாட்டிகலள நிறுவுவதன் மூலம் 

நிலலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்லமலய கண்டறிந்து 

முன்சமாழிதல் 

❖ சிஸ்டம் டிலசன் அலமப்லபத் தயாரிதத்ல், மற்றும் 

சசயல்படுத்துவதற்கும் கண்காணிப்பதற்கும் மதலவயான 

வழிமுலறகள். 

வ.எை். மசயை்பாடு மபாறுப்பு 

1 விதிகலள இலணத்து தளவலமப்பு வடிவலமப்லப 

உருவாக்குதல், பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்லமக்கு 

கழிவு உற்பதத்ியாளரக்ளிடம் இருந்து 

வசூலிக்கப்படும் பயனர ் கட்டணம், குப்லப 

சகாட்டுதல், பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள எரிதத்ல் 

அல்லது சபாதுமக்களுக்கு இலடயூறு 

விலளவிக்கும் பிற சசயல்களுக்கு 

அபராதம்/அபராதம். 

சுரங்க 

மமலாளர ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி சசய்யக்கூடிய 

மற்றும் உள்நாட்டு அபாயகரமான கழிவுகலள 

பிரிதச்தடுப்பலத நலடமுலறப்படுத்த, கழிவு 

உற்பத்தியாளரக்லள கட்டாயப்படுத்துதல் 

சுரங்க 

மமலாளர ்
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3 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மசகரிப்பு சுரங்கத் 

தலலவர ்

4 சபாருள் மீட்பு வசதிகலள அலமத்தல் சுரங்க 

மமலாளர ்

5 சபாருள் மீட்பு வசதிகளில் மறுசுழற்சி 

சசய்யக்கூடிய மற்றும் மறுசுழற்சி சசய்ய முடியாத 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள பிரித்தல் 

சுரங்கத் 

தலலவர ்

6 பதிவுசசய்யப்பட்ட மறுசுழற்சி சசய்பவரக்ளுக்கு 

மறுசுழற்சி சசய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

மசனலாக்குதல் 

சுரங்கத் 

தலலவர ்

7 மறுசுழற்சி சசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகலள சிசமன்ட் சூலளகளில், சாலல 

கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு 

வழியலமதத்ல் 

சுரங்கத் 

தலலவர ்

8 பங்குதாரரக்ள் மதத்ியில் அவரக்ளின் சபாறுப்பு 

குறித்து விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துதல் 

சுரங்க 

மமலாளர ்

9 குப்லப சகாட்டுவது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

திறந்த சவளியில் எரிப்பது அல்லது 

சபாதுமக்களுக்கு இலடயூறு விலளவிக்கும் 

சசயல்களில் ஈடுபடுவது மபான்றவற்லற திடீர ்

மசாதலன சசய்தல். 

சுரங்க 

உரிலமயாளர ்

 

அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பைன்கள் 

மாகரல் பி கிராமத்தில் முன்சமாழியப்பட்ட திட்டமானது 5 

ஆண்டுகளில் 1,61,587 m3 சாதாரண   கற்கலளயும், 2 ஆண்டுகளில் 46548 

கிராவல்கலளயும் உற்பத்தி சசய்வலத மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

இது அருகிலுள்ள பகுதிகளில் சமூக-சபாருளாதார சசயல்பாடுகலள 

மமம்படுத்துவமதாடு, கீழ்க்கண்ட பலன்கலளயும் ஏற்படுத்தும்: 

❖ மவலலவாய்ப்பு சபருகும்; 

❖ சமூக-சபாருளாதார நலன் மமம்படும்; 
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❖ உடல் உள்கட்டலமப்பு மமம்படுதத்ப்படும்; 

❖ சமூக உள்கட்டலமப்பு மமம்படுதத்ப்படும். 

 

அத்தியாயம் IX 

சுற்றுசச்ூழை் பமைாை்ணம திட்டம் 

 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லம திட்டதல்த திறம்பட சசயல்படுத்துவலத 

உறுதி சசய்யும் மற்றும் சுரங்க மமலாண்லம நிலல மூலம் சுற்றுசச்ூழல் சட்ட 

வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்குவலத உறுதி சசய்யும். கூறப்பட்ட குழு: 

❖ நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் 

திடக்கழிவு ஆகியவற்லறக் கண்காணிக்கவும்; 

❖ சவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் மசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மற்றும் காற்று 

மாதிரிகலள பகுப்பாய்வு சசய்யுங்கள்; 

❖ நிதி மதிப்பீடு, காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகலள நிறுவுதல், 

கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு நிலலயம் மபான்றலவ உட்பட மாசு கட்டுப்பாடு 

மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள்/சாதனங்கலள சசயல்படுத்துதல் 

மற்றும் கண்காணிதத்ல்; 

❖ சுற்றுசச்ூழல் சதாடரப்ான சசயல்பாடுகலள ஒருங்கிலணதத்ல்; 

❖ சுற்றியுள்ள கிராமங்களின் சதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

மக்கள்சதாலகயின் சுகாதார புள்ளிவிவரங்கலள மசகரிக்கவும்; 

❖ பசுலமப் பகுதிலய உருவாக்குதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்புத் திட்டத்தின் முன்மனற்றத்லதக் கண்காணிதத்ல்; 

❖ சட்ட விதிகள், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுற்றுசச்ூழல் 

மற்றும் வன அலமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் 

நிபந்தலனகளுக்கு இணங்குதல். 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

அத்தியாயம் X 

முடிவுணர 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் பல்மவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

சதாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு சசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிலனகலளத் தணிக்க சாத்தியமான அலனத்து வழிகலளயும் கருத்தில் 

சகாண்டு, சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திட்டம் (EMP) தயாரிக்கப்பட்டு, 

அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திட்டம் 

(EMP) மாறும், சநகிழ்வானது மற்றும் அவ்வப்மபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. 

முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் சதாடரப்ுலடய திட்டத்திற்கு, சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்லமத் திட்டம் (EMP) வழக்கமான மதிப்பாய்வில் இருக்கும். 

திட்டத்திற்கு சபாறுப்பான மூத்த நிரவ்ாகம், சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத ்

திட்டம் (EMP) பயனுள்ளதாகவும் சபாருத்தமானதாகவும் இருப்பலத உறுதி 

சசய்வதற்காக சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திட்டம் (EMP) மற்றும் அதன் 

சசயலாக்கதல்த மதிப்பாய்வு சசய்யும். எனமவ, சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத ்

திட்டம் (EMP) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலனத்து இலக்குகலளயும் 

நிலறமவற்ற சரியான நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியில் இந்த திட்டம் மநரம்லறயான தாக்கதல்த ஏற்படுத்தும். 
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