
  

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு  

திட்டம் பற்றிய சுருக்கம் 

 

 திட்ட முன்ம ொழிபவர் 

 

 

 

சொதொரண கற்கள் சுரங்க குத்தகக 

மதுக்கரர கிராமம், மதுக்கரர வட்டம், ககாயம்புத்தூர ்மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு மாநிலம் 

புல எண்கள்: 505 மற்றும் 506/2 

பரப்பளவு - 1.76.0 மெக்டடர்  
  “B1” வகக – சிறிய வகக கனி  ் – மகொத்து – கொடு அல்லொத நில ் 

* மகொத்து அளவு =14.92.5 மெக்டடர்  
 

குறிப்பு விதிமுகறகள் (ToR) மபறப்பட்ட கடித ் எண் 

ToR –Lr.No. SEIAATN/F.No.8084/SEAC/ToR-916/2020 கததி:16.03.2021. 

மகொத்து விண்ணப்பிக்கு ் முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவொளரின் மபயர ்

 

                           திரு தி. மபொ. வசந்தி  

க/பப. பபான்னுசாமி  

எண்.12/1012, அன்பு நகர,் மதுக்கரர சந்ரத,  

மதுக்கரர, மதுக்கரர வட்டம், 

ககாயம்புத்தூர ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு மாநிலம் - 641105 

+91 9842265374 

 
சுற்றுசச்ூழல் ஆடலொசகர்  

                                              

 

வ. எண்  மபயர் சுரங்கத்தின் அளவு  

 1 திரு தி.மபொ.வசந்தி 1.76.0 பெக்கடர ்
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1. அறிமுக ் 

 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிரலயான வளரச்ச்ிரய உறுதி 

பசய்வதற்கான கமலாண்ரம கருவியாகும், கமலும் இது ஒரு பசயல்திட்டத்தின் 

சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் பபாருளாதார தாக்கங்கரள முடிபவடுப்பதற்கு முன் 

கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிபவடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்தபவாரு 

திட்டத்திற்கும் பபாருத்தமான முடிவுகரள எடுப்பதில் முடிபவடுப்பவரக்ரள 

வழிநடத்துகிறது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்ரம 

மற்றும் பாதகமான விரளவுகரள முரறயாக ஆய்வு பசய்கிறது மற்றும் திடட் 

வடிவரமப்பின் கபாது இந்த தாக்கங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்ளப்படுவரத 

உறுதி பசய்கிறது. இது சமூகப் பங்ககற்பு, தகவல், முடிபவடுப்பவரக்ரள 

ஊக்குவிப்பதன் மூலம் கமாதல்கரளக் குரறக்கிறது மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

உகந்த திட்டத்திற்கான அடித்தளத்ரத உருவாக்க உதவுகிறது. 

 சாரல அரமத்தல் மற்றும் கடட்ுமானத் பதாழிலுக்கு சாதாரண கற்கள் 

முக்கிய கதரவ. இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ரக, ககாரவ 

மாவட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலம், மதுக்கரர வட்டம், மதுக்கரர மற்றும் 

பாலத்துரற கிராமத்தில் பமாத்த 14.92.5 பெக்கடர ் பரப்பளரவக் பகாண்ட ஒரு 

உத்கதசிக்கப்பட்ட சுரங்க பகுதி மற்றும் ஏற்கனகவ உள்ள ஐந்து சுரங்க 

குத்தரககளின் ஒடட்ுபமாத்த சுரமகரளக் கருத்தில் பகாண்டு, MoEF & CC இன் படி 

கணக்கிடப்பட்ட பகாத்து பரப்ரபக் கருத்தில் பகாண்டு தயாரிக்கப் படட்ுள்ளது 

அறிவிப்பு S.O. 2269(E) கததி 1 ஜூரல 2016. 

           சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடட்ு ஆரணயத்தின் அறிக்ரக கடித எண்ணில் 

பபறப்பட்ட குறிப்பு விதிமுரறக்கு (ToR) இணங்கத் தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது SEIAA-TN/ 

F.No.8084/SEAC/ToR-916/2020 டததி:16.03.2021 திருமதி. பபா.வசந்தி சாதாரண கற்கள் 

சுரங்க குத்தரகக்கான அடிப்பரட கண்காணிப்பு ஆய்வு மாரச் ் - கம 2021 

காலகட்டத்தில் கமற்பகாள்ளப்பட்டது. 

            04.09.2018 மற்றும் 13.09.2018 கததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு கதசிய 

பசுரமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி 2018 இன் O.A. எண். 173 & OA எண், 186 இன் 2016 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிரல மாற்றம் அரமசச்கம் (MoEF & CC) 

அலுவலகக் குறிப்பு ககாப்பு எண். L -11011/175/2018-IA-II (M) கததி: 12.12.2018 

சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடட்ு ஆரணயம் (EIA), சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ரம 

திட்டம் (EMP) இன் கதரவரய பதளிவுபடுத்தியது, எனகவ, 5 முதல் 25 பெக்கடர ்

வரரயிலான அரனத்துப் பகுதிகளுக்கும் B-1 பிரிவில் உள்ள பபாது ஆகலாசரன 

மற்றும் மாநில நிபுணர ் மதிப்பீடட்ுக் குழு (SEAC)/ மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடட்ு ஆரணயம் (SEIAA) ஆல் மதிப்பிடப்படட்ு அத்துடன் கூட்டரமப்பு 

இரணக்கப்படட்ுள்ளது. 

           முன்பமாழியப்பட்ட திட்டம் "B1" பசயல்பாடு 1(a) (கூட்டரமப்பு சூழ்நிரலயில் 

சுரங்க குத்தரக பகுதி) வரகயின் கீழ் வரகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக பபாது விசாரரண மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

பாதிப்பு மதிப்பீடட்ு ஆரணயம் EIA/ சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ரம திட்டம் EMP 

அறிக்ரகரய சமரப்்பித்த பிறகு மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடட்ு 

ஆரணயத்தில் (SEIAA – TN) பரிசீலிக்கப்படும். 
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"SEIAA, தமிழ்நொடு இலிருந்து சுற்றுசச்ூழல் அனு தி வழங்குவதற்கொன மபொது 

விசொரகணகய ட ற்மகொள்வதற்கொக மவளியிடப்பட்ட ToR அடிப்பகடயில் 

தயொரிக்கப்பட்ட வகரவு EIA அறிக்கக" 

1.1 திட்ட முன்ம ொழிபவரின் விவரங்கள் – 

குறியீடு பி1 

திட்டத்தின் மபயர்  திருமதி. பபா.வசந்தி 

க/பப. பபான்னுசாமி 

எண்.12/1012, அன்பு நகர,் 

மதுக்கரர சந்ரத, 

மதுக்கரர, மதுக்கரர வட்டம், 

ககாயம்புத்தூர ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

மாநிலம் - 641105 

+91 9842265374 

நிகல முன்பமாழிபவர ்தனிப்பட்டவர ்

  

1.2 500மீ சுற்றளவுக்குள் உள்ள சுரங்க குத்தகக விவரங்கள் 

 

முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க பகுதி 

குறியீடு உரிக யொளரின் மபயர் 
கிரொ  ் & புல 

எண்கள் 

பரப்பளவு 

(மெக்ட்) 
நிகல 

P1 

திரு தி.மபொ.வசந்தி, 

க/பப. பபான்னுசாமி, 

எண்.12/1012, அன்பு நகர,் 

மதுக்கரர சந்ரத, மதுக்கரர, 

ககாரவ மாவட்டம் – 641 105 

மதுக்கரர, 

505, 506/2 
1.76.0 

ToR Lr.No.SEIAA-

TN/F.எண் 

மூலம் 

பபறப்பட்டது. 

8084/SEAC/ToR-

916/2020 

கததி:16.03.2021 

ம ொத்த ்  1.76.0 மெக்டடர் 

தற்டபொதுள்ள சுரங்க பகுதிகள் 

குறியீடு உரிக யொளரின் மபயர் 
கிரொ  ் & புல 

எண்கள் 

பரப்பளவு 

(மெக்ட்) 
நிகல 

E1 

திரு.வொகழத்டதொட்ட கவுண்டர், 
எண்.2/170, பாலத்துரர, 

முருகன் ககாயில் பதரு, 

மதுக்கரர வட்டம், 

ககாயம்புத்தூர ்மாவட்டம் 

மதுக்கரர, 

498/1,498/2,499/1,499, 

510,511 

4.98.0 

07.10.2017 

முதல் 

06.10.2022 

வரர 

E2 

திரு.  .சரவணன், 

த/பப. மல்ரலயன், 

பரழய எண்.15/157H, 

புதிய எண். 16/176, 

பாலக்காடு பிரதான சாரல, 

மரப்பாலம், மதுக்கரர கிராமம், 

ககாரவ பதற்கு வட்டம், 

ககாரவ மாவட்டம் – 641 105 

மதுக்கரர,  

509 
3.74.0 

01.06.2016 

முதல் 

31.05.2021 

வரர 

E3 
திரு.ப.சினொய்தொஸ், 

த/பப.பவதாஸ், 

பாலத்துரர,  

15/3 
1.08.5 

03.03.2016 

முதல் 
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பரிபூரண்ா எஸ்கடட், எண்.74, 

ககாரவப்புதூர,் 

சுண்டகாமுத்தூர ்(அஞ்சல்), 

ககாரவ - 42 

02.03.2021 

வரர 

E4 

திரு தி. டவ.தனலட்சுமி 

க/பப. அ.கவலுசாமி, 

15/97-பி, வடக்கு கதாட்டம், 

பராட்டிகவுண்டனூர ்பதற்கு 

கிராமம், 

திருமரலயம்பாரளயம், 

மதுக்கரர வட்டம், 

ககாயம்புத்தூர ்மாவட்டம், 

பாலத்துரர,  

15/1A1B 
1.08.5 

02.03.2016 

முதல் 

01.03.2021 

வரர 

E5 

திரு தி.N.ச. டனொன் ணி, 
க/பப.எம்.சண்முகம், 

12/1B, மல்லால்யன் கதாட்டம், 

ஸ்ரீ லட்சுமி நகர,் ககாரவபுதூர ்

சுண்டகாமுத்தூர ்கிராமம், 

ககாயம்புத்தூர ்- 641 042 

பாலத்துரர,  

15/1A2 
2.27.5 

01.06.2016 

முதல் 

31.05.2021 

வரர 

ம ொத்த ் 13.16.5 மெக்டடர் 

ம ொத்த மகொத்து  பரப்பளவு 14.92.5 மெக்டடர் 

ககவிடப்பட்ட  ற்று ் கொலொவதியொன சுரங்க பகுதிகள் 

குறியீடு உரிக யொளரின் மபயர் 
கிரொ  ் & புல 

எண்கள் 

பரப்பளவு 

(மெக்ட்) 
நிகல 

EX1 திரு.P.ககாபால் 
மதுக்கரர, 

506/1,507 
1.80.5 

21.05.2010 

முதல் 

20.05.2015 

வரர 

EX2 திரு.வாரழத்கதாட்ட கவுண்டர ் மதுக்கரர, 512 1.22.0 

19.05.2011 

முதல் 

18.05.2016 

வரர 

EX3 அரசு நிலம் மதுக்கரர, 503 0.66.0 

08.12.2005 

முதல் 

07.12.2010 

வரர 

EX4 அரசு நிலம் மதுக்கரர, 515 3.26.0 

01.04.1999 

முதல் 

31.03.2004 

வரர 

ம ொத்த ் 6.94.5 மெக்டடர் 

ம ொத்த மகொத்து  பரப்பளவு 14.92.5 மெக்டடர் 

ஆதொர ்: i). உதவி இயக்குனர ்கடிதம் – Rc.No.409/ சுரங்கங்கள் /2020, கததி: 04.11.2020 

 * சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிரல மாற்றம் அரமசச்கத்தின் (MoEF & CC) 

அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்பட்ட கூட்டரமப்பு பகுதி – S.O. 2269(E) கததி: 01.07.2016 

 

கமற்கூறிய அறிவிப்பின்படி S.O.2269 (E) கததி: 01.07.2016 இன் பாரா (b) -ல் 

இரணப்பு XI, - (ii) (5): மூன்று வருடங்கள் அல்லது அதற்கு கமல் பசயல்படாத 

குத்தரக மற்றும் 15 ஆம் கததி ஜனவரி, 2016 வரர சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

பபற்ற குதத்ரக கூட்டரமப்புகளின் பரப்பளரவக் கணக்கிடுதல், மற்றும் 
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சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ரமத் திட்டத்தின் பிராந்திய சுற்றுசச்ூழல் 

கமலாண்ரமத் திட்டத்தில் கசரக்்கப்படும். 

 

அட்டவகண 1.3 முக்கிய அ ்சங்கள் மகொத்துகளின் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் 

அட்டவகண 1.3 திட்ட விவரங்கள் 

குத்தரகயின் பபயர ்
திரு தி.மபொ.வசந்தி - சொதொரண கற்கள் சுரங்க 

குத்தகக. 

திட்ட வரரப்பட தாள் எண்  58-பி/13 

அடச்கரரக 10053'03.20''N முதல் 10053'08.41''N வரர 

தீரக்்ககரரக 76056'45.35''E முதல் 76056'50.96''E வரர 

மிக உயரந்்த உயரம் 308மீ சராசரி கடல் மட்டத்திற்கு கமல் 

சுரங்கத்தின் 

முன்பமாழியப்பட்ட ஆழம் 
37 மீ தரர மட்டத்திற்கு கீகழ (37 மீ சாதாரண கற்கள்) 

சுரங்கத ்திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

புவியியல் வளங்கள் 
சாதாரண கற்கள்(மீ3) சரரள (மீ3) 

2,74,190 592 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

  சாதாரண கற்கள்(மீ3) சரரள (மீ3) 

89,670 - 

தற்கபாதுள்ள குழி அளவு 140 மீ (நீளம்) x 135 மீ (அகலம்) x 27 மீ (ஆழம்) 

இறுதி குழி பரிமாணம் 

(முன்பமாழியப்பட்டது) 
140 மீ (நீளம்) x 135 மீ (அகலம்) x 37 மீ (ஆழம்) 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 
60 - 65 மீ தரர மட்டத்திற்கு கீகழ 

சுரங்க முரற 

திறந்த வாரப்்பு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்கம் 

துரளயிடுதல் மற்றும் பவடித்தல் ஆகியவற்ரற 

உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

உதக்தசிக்கப்பட்ட சுரங்க பகுதி அகத 

விண்ணப்பதாரரால் முன்பு சுரண்டப்பட்டள்ளது, 

கமலும் 27மீ தரர மட்டத்திற்கு கீகழ ஆழத்ரத 

அரடந்துள்ளார.் இப்பகுதி பதன்கமற்குப் பக்கமாக 

கலசான சாய்வாக உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் 

சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 308மீ (அதிகபடச்ம்) 

உள்ளது. இப்பகுதி 2மீ தடிமன் பகாண்ட சரரளகளால் 

மூடப்படட்ுள்ளது. 2மீட்டருக்குப் (சரரள உருவாக்கம்) 

பிறகு சாரக்னாரகட் காணப்படுகிறது, இது 

ஏற்கனகவ இருக்கும் சுரங்க குழியிலிருந்து 

பதளிவாக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்டன 

பலா சுத்தி 3 எண்கள் 

அமுக்கி 1 எண் 

அகழ்வாராய்சச்ி (ரெட்ராலிக்) 1 எண் 

டிப்பரக்ள் 1 எண் 

பவடிக்கும் முரற 

ஷாட் கொல் டிரில்லிங் மூலம் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முரற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி பவடி 

மருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியரவ கரடுமுரடான 

கல்ரல அகற்றுவதற்கும் உரடக்க மற்றும் ஹீவிங் 

விரளரவப் பயன்படுத்த பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. 

ஆழமான துரளயிடல் முன்பமாழியப்படவில்ரல. 
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உத்கதச மனிதவள 

வரிரசப்படுத்தல் 
16 எண்கள் 

திட்ட பசலவு ரூ. 64,51,000/- 

திட்டச ்பசலவில் CER 

பசலவு @ 2% 
ரூ. 1,30,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிரலகள் 

ஓரட 460மீ NW 

பசங்குளம் வடக்கக 7 கிமீ 

குறிசச்ி குளம் 8.5 கிமீ NE 

பசர்ச பகுதி கமம்பாடட்ுத் 
திட்டம் 

7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் 1,000 சதுர மீட்டர ்

பரப்பளவில் 100 மரங்கரள நட உத்கதசிக்கப் 

படட்ுள்ளது. 

முன்பமாழியப்பட்ட நீர ்

கதரவ 
2.0 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு பதன்கிழக்கு 500 மீ 

1.4 சட்டப்பூர்வ விவரங்கள்: 

 திட்ட ஆதரவாளர ் விண்ணப்பித்தார ் சாதாரண கற்கள் சுரங்க குத்தரகக்கு 

03.08.2020. 

 மூலம் துல்லியமான பகுதி பதாடரப்ு கடிதம் வழங்கப்பட்டது உதவி இயக்குநர,் 

புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ் துரற, ககாரவ குறிப்பு எண். 

409/சுரங்கங்கள்/2020, நொள்: 14.10.2020. 

 சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்படட்ு 

மற்றும் உதவி இயக்குனர,் துரற புவியியல் மற்றும் சுரங்கம், ககாரவ 

மாவட்டம் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது குறிப்பு எண். 409/சுரங்கங்கள்/2020, 

நொள்: 04.11.2020. 

 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கான ToR-க்கு விண்ணப்பித்தார ் நிகழ்நிரல 

முன்பமாழிவு எண். SIA/TN/ MIN/58594/2020, டததி: 25.11.2020. 

 SEIAA-TN அலுவலக ககாப்பு எண். SEIAA-TN/F.No.8084/2020, கததி 30.11.2020. 

2.  திட்ட விளக்க ் 

தமிழ்நாடு மாநிலம், ககாயம்புத்தூர ் மாவட்டம், மதுக்கரர வட்டம், மதுக்கரர 

மற்றும் பாலத்துரற கிராமத்தில் உத்கதசிக்கப்பட்ட சுரங்க குத்தரக பகுதி 1 

ஜூரல 2016 கததியிட்ட சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிரல மாற்றம் 

அரமசச்கம் (MoEF & CC) அறிவிப்பு SO 2269(E) இன் படி பகாத்து சூழ்நிரலயின் கீழ் 

வருகிறது மற்றும் பமாத்த பரப்பளவு 14.92.5 பெக்கடர ்ஆகும். முன்பமாழியப்பட்ட 

குத்தரக பகுதி ஒன்று மற்றும் தற்கபாதுள்ள ஐந்து சுரங்க குத்தரககள். 

  பதாகுப்பின் பரப்பளவு 5 பெக்கடருக்கு கமல் இருப்பதால், 2018 ஆம் 

ஆண்டின் OA எண். 173 & OA இல் மாண்புமிகு கதசிய பசுரமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி 

இயற்றிய கததி: 04.09.2018 & 13.09.2018 கததியிட்ட ஆரணயின்படி இந்த முன்பமாழிவு 

B1 வரகயின் கீழ் வருகிறது. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக 

குறிப்பாரண ககாப்பு எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) கததி: 12.12.2018, மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பபறுவதற்கு சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடட்ு ஆரணயம் 
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EIA/ சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ரம திட்டம் EMP மற்றும் பபாது ஆகலாசரனக்கான 

கதரவ. 

  சுத்தியல் துரளயிடுதல் மற்றும் பவடித்தல் மூலம் பபற்கறார ் பாரறகளில் 

இருந்து கணிசமான அளவு பாரறகரள பிரித்து திறந்தபவளி 
இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முரறயில் சாதாரண கற்கள் கதாண்டுவதற்கு 

முன்பமாழியப்பட்டது. இரண்டாம் நிரல பவடிப்ரபத் தவிரக்்கப்பட்டது. 

2.1 சுரங்க கூட்டக வு குத்தகககளுக்கொன தள இகணப்பு: 

விளக்க ் விவரங்கள் 

அருகில் உள்ள 

கிராமம் 
பாலத்துரற - 1 கிமீ - பதன்கிழக்கு 

அருகில் உள்ள நகரம் மதுக்கரர - 3 கிமீ – வடகமற்கு 

அருகிலுள்ள சாரல அருகிலுள்ள கதசிய பநடுஞ்சாரல (NH-544) 

ககாயம்புத்தூர ்- பாலக்காடு - 1.09 கிமீ வடக்கக 

அருகிலுள்ள 

இரயில்கவ 
வாரளயார ்- 13 கிமீ - பதன்கமற்கு 

அருகிலுள்ள விமான 

நிரலயம் 
ககாயம்புத்தூர ்–19 கிமீ – வடகிழக்கு 

துரறமுகம் பகாசச்ி- 129 கிமீ - பதன்கமற்கு 

2.2 முக்கிய  ண்டலத்தின் நில பயன்பொட்டு முகற  

விளக்க ் 
தற்டபொகதய 

பகுதி (மெக்டடர்) 

சுரங்க குத்தககயின் 

வொழ்நொள் முடிவில் உள்ள 

பகுதி (மெக்டடர்) 

சுரங்க குத்தரகக்கு 

உட்பட்ட பகுதி 
1.36.0 1.36.0 

உள்கட்டரமப்பு இல்ரல 0.01.0 

சாரலகள் 0.02.0 0.02.0 

பசர்ச பகுதி இல்ரல 0.10.0 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 

0.38.0 
0.27.0 

மபரு ் ம ொத்த ் 1.76.0 1.76.0 

       ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம்  

2.3  முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன மசயல்பொட்டு விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

சொதொரண கற்கள் 

(5 வருட திட்ட கொல ்) 

சரகள 

 

புவியியல் வளங்கள் 2,74,190 592 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 89,670 --- 

சுரங்கத ்திட்ட காலம்  5 ஆண்டுகள் 

கவரல நாட்களின் 

எண்ணிக்ரக 
300 நாடக்ள் 

ஒரு நாரளக்கு உற்பத்தி 60 --- 

லாரி சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

(ஒரு சுரமக்கு 6 மீ3) 
10 

--- 

சுரங்கத்தின் பமாத்த ஆழம் 37மீ  தரர மட்டத்திற்கு கீகழ 

      ஆதாரம்: ToR (குறிப்பு விதிமுரறகள்) 
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பட ் – 1: சுரங்க குத்தகக குத்தகக எல்கலகயக் கொடட்ு ் கூகுள் பட ்  

 



திருமதி.ப ொ.வசந்தி - சாதாரண கற்கள்                                           நிரவ்ொக சுருக்கம் 

 

சாதாரண கற்கள் சுரங்க குத்தரக                                                                                 9 

பட ் –2: கூகுள் பூமி பட ் (500மீ சுற்றளவு) மிககப்படுத்தப்பட்ட கிரொ  வகரபட ் 

 

 

 MoEF & CC அறிவிப்பின்படி மகொத்து  பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது – SO 2269 (E) டததி: 01.07.2016  

 

குறிப்பு: கமற்கூறிய அறிவிப்பின்படி S.O.2269 (E) கததியிட்ட: 01.07.2016 பாரா (b) இரணப்பு XI இல், - (i) (6) ஒரு குத்தரகயின் 

சுற்றளவுகளுக்கு இரடகய உள்ள தூரம் 500 மீட்டருக்கும் குரறவாக இருக்கும் கபாது ஒரு  கூட்டரமவு உருவாக்கப்படும். 2013 

பசப்டம்பர ்9 மற்றும் அதற்குப் பிறகு வழங்கப்பட்ட சுரங்க குத்தரக அல்லது சுரங்க குத்தரக உரிமங்களுக்குப் பபாருந்தும், ஒகர 

மாதிரியான கனிமப் பகுதியில் உள்ள மற்ற குத்தரகயின் எல்ரலயில் இருந்து  
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பட ் - 3: 10 கிமீ சுற்றளகவ உள்ளடக்கிய திட்ட வகரப்பட தொள்   
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பட ் – 4: முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன சுரங்க குத்தகக குத்தககத் திட்ட ் & ட ற்பரப்புத் திட்ட ் 
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2.4 சுரங்க முகற 

கனிமங்கள் ஒகர மாதிரியாக இருப்பதால், முன்பமாழியப்பட்ட மற்றும் 

ஏற்கனகவ உள்ள அரனத்து சுரங்க குத்தரககளுக்கும் சுரங்க முரற ஒகர 

மாதிரியாக இருக்கும், திறந்த வாரப்்பு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்கமானது பபஞ்ச ்

உயரத்திற்குக் குரறவாக இல்லாத பபஞ்ச ் அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர ் பசங்குத்து 

பபஞ்ரசக் பகாண்டு கமற்பகாள்ள உத்கதசிக்கப்படட்ுள்ளது. இருப்பினும், சாதாரண 

கற்கள் சுரங்க குத்தரககரளப் பபாறுத்த வரரயில், கமகல உள்ள விதிமுரறகள் 106 

(2) (b) இன் விதிகரளக் கரடப்பிடிப்பது, சுரங்கச ்சிரமங்களுடன் பல்கவறு உள்ளாரந்்த 

பபட்கரா மரபியல் காரணிகளால் அரிதாககவ சாத்தியமாகும். எனகவ, சுரங்கப் 

பாதுகாப்பு இயக்குநரிடமிருந்து கமற்கண்ட ஒழுங்குமுரற விதிகளில் தளரவ்ு பபற 

உத்கதசிக்கப்படட்ுள்ளது, இதற்காக சுரங்கச ் சட்டம் - 1952 இன் கீழ், உகலாக சுரங்க 

விதிமுரறகள்-1961 (MMR-1961), 106 (2) (b) விதிமுரறயில் கதரவயான ஏற்பாடுகள் 

உள்ளன. 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் இருந்து கமல் மண்/அதிகசச்ுரமரய 

அகற்றக்கூடாது. சாதாரண கற்கள் ஒரு குளியலரற உருவாக்கம் மற்றும் தாய் 

பாரறயில் இருந்து கணிசமான அளவு பாரறகரள பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ொமர ்

துரளயிடுதலின் மூலம் கமற்பகாள்ளப்படும் மற்றும் பவடிப்பதற்கு குழம்பு 

பவடிபபாருடக்ள் பயன்படுத்தப்படும். 

இரண்டாம் நிரல பவடிப்ரபத் தவிரப்்பதற்காக ரெட்ராலிக் 

அகழ்வாராய்சச்ிகள் பாரற உரடப்பவரக்ளுடன் இரணக்கப்படட்ுள்ளன. 

முதன்ரமப் பாரறகள் பவடித்த பிறகு கவரல பசய்யும் முகத்திலிருந்து 

அகற்றப்படட்ு, கமலும் அகழ்வாராய்சச்ிகளில் இரணக்கப்பட்ட பாரற 

உரடப்பான்கள் மூலம் சிறிய அளவுகளாக உருவாக்கப்படுகின்றன. 

2.5 முன்ம ொழியப்பட்ட இயந்திர வரிகசப்படுத்தல்: 

வரிகச 

எண்கள் 
வகக எண்கள் அளவு/திறன் 

உந்துதல் 

சக்தி 

1 ஜாக் சுத்தியல்  3 
1.2 மீ முதல் 

2.0 மீ 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 அமுக்கி  1 400 psi டீசல் இயக்கி 

3 
வாளியுடன் அகழ்வாராய்சச்ி 

இயந்திரம் /பாரற உரடப்பான் 
1 300 டீசல் இயக்கி 

4 சுரமயூந்திகள் 1 15 டன் டீசல் இயக்கி 
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2.6 கருத்தியல் சுரங்கத் திட்ட ்/ இறுதி சுரங்க மூடல் திட்ட ்: 

 சுரங்க பசயல்பாட்டின் முடிவில், கதாண்டிபயடுக்கப்பட்ட சுரங்கக் குழியானது 

மரழ நீரர கசகரிப்பதற்கான பசயற்ரக நீரத்்கதக்கமாக பசயல்படும் மற்றும் 

வறட்சி காலங்களில் முக்கிய கதரவகள் அல்லது பநருக்கடிகரள சமாளிக்க 

உதவும். 

 கண்ணிபவடி மூடலுக்குப் பிறகு, பாதுகாப்புத் தரட மற்றும் கமல் தளங்கள் 

மற்றும் தற்காலிக நீரத்்கதக்கம் ஆகியரவ சுற்றுசச்ூழரல கமம்படுத்தும். 

 சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு பதாந்தரவு பசய்யப்பட்ட தளத்ரத அதன் 

இயற்ரகயான நிரலக்குத் திரும்பச ் பசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் 

ஏகதனும் பாதகமான விரளவுகரளத் தடுக்கும் அல்லது குரறக்கும் அல்லது 

மனித ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு அசச்ுறுத்தல்கரளத் தடுக்கும் 

அல்லது குரறக்கும் ஒரு பசயல்முரறயாகும். 

 புனரவ்ாழ்வளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் 

உடல் ரீதியாக பாதுகாப்பானரவ, புவி-பதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிரலயானது, 

புவி-கவதியியல் ரீதியாக மாசுபடுத்தாத/ மாசுபடுத்தாதது மற்றும் 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்ரதய நில பயன்பாடர்டத் தக்கரவத்துக்பகாள்ளும் 

திறன் பகாண்டதாக இருக்க கவண்டும் என்பகத பகாள்ரக மூடல் 

கநாக்கங்களாகும். 

2.7 இறுதி குழி பரி ொண ் 

குழி 
நீள ் 

(அதிகபட்ச ்) (மீ)  

அகல ் 

(அதிகபட்ச ்) 

(மீ) 

ஆழ ் (அதிகபட்ச ்) 

I 140 135 37 மீ தரர மட்டத்திற்கு கீகழ 

 

3.0 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்க ் 

மத்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம் (CPCB) வழிகாடட்ுதல்களின்படி, திட்ட 

தளத்தின் அடிப்பரட நிரலரய மதிப்பிடுவதற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் 

மாரச் ்2021 - கம 2021 வரர கமற்பகாள்ளப்பட்டன. ஒகமகா ஆய்வகங்கள், சரவ்கதச 

தரநிரண்ய அரமப்பு (ISO) 9001: 2015, சரவ்கதச தரநிரண்ய அரமப்பு (ISO) 45001: 2018 

சான்றளிக்கப்பட்ட & சுற்றுசச்ூழல் அரமசச்கம், வனம் (MoEF) அறிவிக்கப்பட்ட 

ஆய்வகத்தால் முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கத்ரதப் பற்றிய குறிப்புடன் சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்புத் தரவு கசகரிக்கப்பட்டது. 
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3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு பண்புக்கூறுகள் 

வரிகச 

எண்கள். 
பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் மூல  ற்று ் அதிரம்வண் 

1 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 
PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

8 இடங்களில் மூன்று மாதங்களுக்கு 

வாரத்திற்கு இரண்டு முரற 24 

மணிகநர மாதிரிகள் 

2 வானிரல ஆய்வு 

காற்றின் கவகம் மற்றும் 

திரச, பவப்பநிரல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மரழப்பபாழிவு 

திட்டத ்தளத்திற்கு அருகில், 

மணிகநரப் பதிவு மற்றும் இந்திய 

வானிரல ஆய்வு ரமயம் (IMD) 

நிரலயத்தின் இரண்டாம் நிரல 

மூலங்களிலிருந்து பதாடரந்்து 

மூன்று மாதங்கள் 

3 நீர ்தரம் 

உடல் கவதியியல் மற்றும் 

பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் ஒருமுரற 4 

நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 2 கமற்பரப்பு நீர ்

இடங்களில் கிராப் மாதிரிகள் 

கசகரிக்கப்பட்டன. 

4 சூழலியல் 

நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் 

10 கிமீ சுற்றளவு 

வட்டத்திற்குள் உள்ளன. 

முதன்ரம ஆய்வு மற்றும் இரண்டாம் 

நிரல தரவு 

5 ஒலி மட்டங்கள் 
dB(A) இல் இரரசச்ல் 

அளவுகள் 

சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு (EIA) 

ஆய்வின் கபாது 8 இடங்களில் தரவு 

24 மணிகநரத்திற்கு ஒருமுரற 

கண்காணிக்கப்பட்டது. 

6 
மண்ணின் 

பண்புகள் 

இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன அளவுருக்கள் 

படிக்கும் காலத்தில் 6 இடங்களில் 

ஒருமுரற 

7 நில பயன்பாடு 
பவவ்கவறு வரககளுக்கு 

நிலம் பயன்பாடு 

சரக்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு 

தாள் மற்றும் பசயற்ரகக்ககாள் 

படங்கள் மற்றும் முதன்ரம ஆய்வு 

ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில். 

8 

சமூக-

பபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-பபாருளாதார 

மற்றும் மக்கள் பதாரக 

பண்புகள், பதாழிலாளர ்

பண்புகள் 

முதன்ரம கணக்பகடுப்பு மற்றும் 

இந்திய மக்கள் பதாரக 

கணக்பகடுப்பு 2011 கபான்ற 

இரண்டாம் நிரல ஆதாரங்களின் 

தரவுகளின் அடிப்பரடயில். 

9 நீரியல் 

பகுதியின் வடிகால் 

அரமப்பு, நீகராரடகளின் 

தன்ரம, நீரந்ிரல 

பண்புகள், ரசீாரஜ்் மற்றும் 

பவளிகயற்றும் பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிரல ஆதாரங்களில் 

இருந்து கசகரிக்கப்பட்ட தரவு 

மற்றும் நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்ரக தயாரிக்கப்பட்டது. 

10 

இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் கபரிடர ்

கமலாண்ரம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் பவடிப்புகள் 

மற்றும் நசச்ுப் 

பபாருடக்ளின் பவளியீடு 

ஆகியவற்றால் கபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய பகுதிகரள 

அரடயாளம் காணவும் 

சுரங்கத்துடன் பதாடரப்ுரடய 

நடவடிக்ரககளுக்கு இடர ்

மதிப்பீட்டின் கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பரடயில்  

3.2 நிலச ்சூழல் 

புவனின் (ISRO), LISS III படங்களின் மூலம் இப்பகுதியின் நில பயன்பாடட்ு முரற 

ஆய்வு பசய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கி.மீ சுற்றளவு வரரபடம் நிலப் 

பயன்பாடட்ுக் கவரரப் பகுப்பாய்வு பசய்வதற்காக எடுக்கப்பட்டது. இந்தப் பிரிவின் 

முக்கிய கநாக்கம், சுரங்கத் தளத்ரதச ் சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியின் அடிப்பரட நிரலரய வழங்குவதாகும், இதனால் சுற்றுப்புறச ் சுரங்க 



திருமதி.ப ொ.வசந்தி - சாதாரண கற்கள்                                           நிரவ்ொக சுருக்கம் 

 

சாதாரண கற்கள் சுரங்க குத்தரக                                                                                 15 

நடவடிக்ரககளால் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கரள எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிட 

முடியும். 

அட்டவகண 3.1: நில பயன்பொடு / நில அட்கட அட்டவகண 10 கிமீ சுற்றளவு 

எஸ்.எண் வககப்பொடு AREA_HECT AREA_%  
பில்டப் 

1 நகரப்்புற 2145.61 6.23 

2 கிராமப்புறம் 1331.61 3.87 

3 சுரங்கம் 293.84 0.85 

 விவசொய நில ் 

4 விவசாயத் கதாட்டம் 7103.89 20.63 

5 பயிர ்நிலம் 9709.25 28.19 

6 தரிசு நிலம் 7699.59 22.36 

 வன நில ் 

7 பசுரமயான / அரர பசுரமயான 1585.68 4.60 

8 குறுங்காடு 703.09 2.04 

 தரிசு/கழிவு நிலங்கள் 

9 பசுரமயான நிலம் 3358.85 9.75 

10 பாரறகள் நிரறந்த தரிசு நிலம் 55.61 0.16 

 ஈரநிலங்கள்/ நீர்நிகலகள் 

11 நீரந்ிரலகள் 452.00 1.31 

ம ொத்த பரப்பளவு 34439.02 100.00 

 

விளக்க ்: 
 

கமகல உள்ள அட்டவரண (3.2), ரப வரரபடம் (படம்.3.1) மற்றும் நிலப் 

பயன்பாடட்ு வரரபடம் (படம்.3.2) ஆகியவற்றிலிருந்து ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

நிலத்தின் பபரும்பகுதி விவசாயம் மற்றும் தரிசு நிலங்கள் உட்பட 48.82% விவசாய 

நிலங்கள் என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. பமாத்த நிலப்பரப்பு, அரதத் பதாடரந்்து 

கட்டப்பட்ட நிலங்கள் (10.1%), புதர ்மற்றும் தரிசு நிலங்கள் (9.91%), வன நிலம் (6.64%), 

நீரந்ிரலகள் (1.31%) மற்றும் சுரங்க நிலங்கள் (0.85%). 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பமாத்த சுரங்கப் பகுதி 293.84 பெக்கடர,் அதாவது 

0.85%.  தி பகாத்து பகுதி இன் 14.92.5 பெக்கடர ்ஆய்வுப் பகுதிக்குள் பமாத்த சுரங்கப் 

பகுதியில் 0.043% பங்களிக்கிறது. இந்த சிறிய சதவீத சுரங்க நடவடிக்ரககள் 

சுற்றுசச்ூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தாது. 

திட்டம் பகுதி பமன்ரமயான சாய்வுடன் பவற்று நிலப்பரப்ரபக் காடட்ுகிறது 

பதன்கிழக்கு பக்கம், பகுதியின் அதிகபட்ச உயரம் 308மீ சராசரி கடல் மட்டத்திற்கு 

கமல். இப்பகுதியிலும் அரதச ்சுற்றிலும் மரலப்பாங்கான பகுதிகள் இல்ரல. 
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3.3  ண் சூழல் 

விளக்க ் & முடிவு 

உடல் பண்புகள் - 
மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அரமப்பு, பமாத்த அடரத்்தி, 

கபாகராசிட்டி மற்றும் நீர ்ரவத்திருக்கும் திறன் ஆகியரவ ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்படும் மண் அரமப்பு சிவப்பு களிமண் முதல் களிமண் மண் மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் பமாத்த அடரத்்தி 0.97 - 1.09 கிராம்/சிசி வரர 

மாறுபடும். மண் மாதிரிகளின் நீரப்்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் கபாகராசிட்டி நடுத்தர 

அளவில் அதாவது 30.5 - 25.5 % வரர காணப்படுகின்றன. 

 

இரசொயன பண்புகள் - 
 மண்ணின் தன்ரம சற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது pH வரம்பு 

7.12 முதல் 7.77 வரர இருக்கும் 

 கிரடக்கக்கூடிய ரநட்ரஜன் உள்ளடக்கம் பெக்கடருக்கு 130 முதல் 223 கிகலா 
வரர இருக்கும் 

 கிரடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் பெக்கடருக்கு 0.86 முதல் 1.35 கிகலா 
வரர இருக்கும் 

 கிரடக்கக்கூடிய பபாட்டாசியம் வரம்பு 44.3 முதல் 46 மி.கி/கி.கி 

 

அகதசமயம், நுண்ணூட்டசச்த்து ஈயம் (Pb), இரும்பு (Fe) மற்றும் தாமிரம் (Cu) 0.81-

0.60மிகி/கிகலா வரம்பில் காணப்பட்டது; 2.23 முதல் 2.66 வரரமிகி/கிகலா மற்றும் 
DL.0.05 to DL.0.05mg/kg 

 கணிசமான அளவில் வில்டிங் குணகம் என்றால், மண் தாவரங்கரள 

ஆதரிக்கும் என்று அரத்்தம். இரடப்பகுதி மண்டலத்தில் உள்ள மண்ணின் பண்புகள், 

மண் தாவரங்கரளத் தக்கரவக்கும் என்பரத பவளிப்படுத்துகிறது.  

3.4 நீர் சூழல் 

நீர ் ஆதாரங்கள், கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய இரண்டும் 

இப்பகுதியின் வளரச்ச்ியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்ரகக் பகாண்டுள்ளன. இந்த 

ஆய்வின் கநாக்கம், முக்கியமான அளவுருக்களுக்கான நீரின் தர பண்புகரள 

மதிப்பிடுவது மற்றும் விவசாய உற்பத்தித்திறன், உள்நாடட்ு சமூக பயன்பாடு, 

பபாழுதுகபாக்கு வளங்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியல் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் 

தாக்கங்கரள மதிப்பீடு பசய்வது ஆகும். தண்ணீர ் மாதிரிகள் கசகரிக்கப்படட்ு, 

முன் சிகிசர்ச அளிக்கப்பட்ட மாதிரி ககன்களில் விதிமுரறகளின்படி ஆய்வுக்காக 

ஆய்வகத்திற்கு பகாண்டு பசல்லப்பட்டன. 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள முக்கிய கமற்பரப்பு நீரந்ிரலயாக வரட்டார ் ஆறு 

உள்ளது, கமலும் அப்பகுதியில் மிதமான மரழப்பபாழிவு உள்ளது, திறந்தபவளி 

கிணறுகள் மற்றும் அகழிகளில் மரழநீர ் கசமிப்பு அப்பகுதி முழுவதும் 
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நரடமுரறயில் உள்ளது மற்றும் கசமிக்கப்பட்ட நீர ்மரழ பபய்த சில மாதங்களுக்கு 

குடிநீர ்ஆதாரமாக பசயல்படுகிறது. பருவம். 

 

விளக்க ்& முடிவுகர 

ட ற்பரப்பு நீர் 

pH கவறுபட்டது 7.02 முதல் அகத சமயம் பகாந்தளிப்பு தரநிரலகளுக்குள் 

காணப்படுகிறது. பமாத்த கரரந்த திடப்பபாருள்கள் மாறுபடும் 417mg/l மற்றும் 

குகளாரரடு இரடகய கவறுபடுகின்றன 131mg/l. ரநட்கரடட்ுகள் கவறுபடுகின்றன. 

7.6மி.கி/l, சல்கபடட்ுகள் 14.1 இலிருந்து மாறுபடும் mg/l. 

நிலத்தடி நீர் 

கசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 6.88 முதல் 7.10 வரர மற்றும் 

ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வரர இருந்தது. அரனத்து 

மூலங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, சல்கபடட்ுகள் மற்றும் குகளாரரடுகள் 

தரநிரலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. பகாந்தளிப்பில், தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

கதரவரய பூரத்்தி பசய்கின்றன. பமாத்த கரரந்த திடப்பபாருள்கள் அரனத்து 

மாதிரிகளிலும் 448-479 mg/l வரம்பில் காணப்பட்டன. அரனத்து மாதிரிகளுக்கும் 

பமாத்த கடினத்தன்ரம 133.9 முதல் 152.5 mg/l வரர மாறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ்

மாதிரிகள் கதரவரயப் பூரத்்தி பசய்கின்றன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு பசய்யப்பட்ட 

அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன மற்றும் அரவ பரிந்துரரக்கப்பட்ட 

வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

3.5 கொற்று சூழல் 

காற்று சூழல் குறித்த அடிப்பரட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு 

அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றில் அவற்றின் தற்கபாரதய நிரலகள் 

ஆகியரவ அடங்கும். முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தரகரயச ்சுற்றியுள்ள 10 கி.மீ 

சுற்றளவு ஆய்வு மண்டலத்ரதப் பபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்பரடத் 

தகவரல உருவாக்குகிறது. 
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பட ் –7: உயர் கொற்றழுத்கத அளவிடு ் வகரபட ் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 சுற்றுப்புற கொற்றின் தரத்தின் சுருக்க ் 

(மாரச் ்2021 - கம 2021) சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பின் முடிவுகள் 

அறிக்ரகயில் வழங்கப்படட்ுள்ளன. தரவு மூன்று மாதங்களுக்கு இணங்கப்பட்டது. 

விளக்கங்கள் & முடிவு 

கண்காணிப்புத் தரவின்படி, PM10 வரம்பு 43.1 µg/m3 முதல் 48.9 µg/m3 

வரரயிலும், PM2.5 தரவு 22.1 µg/m3 முதல் 25.1 µg/m3 வரரயிலும், SO2 வரம்பு 8.1 µg/m3 

முதல் 9.9 வரர NO2 µg/m3 வரரயிலும் இருக்கும் 20.6 µg/m3 இலிருந்து 23.7 µg/m3 வரர. 

மத்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம் (CPCB) பரிந்துரரத்த கதசிய சுற்றுப்புற காற்று 

தர தரநிரலகள் (NAAQS) வரம்புகளுக்குள் கமகல உள்ள மாசுபடுத்திகளின் பசறிவு 

அளவுகள் நன்கு காணப்பட்டன. 

3.7 இகரசச்ல் சூழல் 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிரயச ் சுற்றியுள்ள 8 (எடட்ு) இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இரரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. ரமய மண்டலத்தில் பகல் 

கநரத்தில் 49.3 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 38.3 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இரடயக 

மண்டலத்தில் பகல் கநரத்தில் 46.1 முதல் 48.1 dB (A) Leq வரரயும், இரவில் 36.6 முதல் 

39.0 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. 

 சில பகுதிகளில் காணப்படும் இரரசச்ல் மதிப்புகள் முதன்ரமயாக 500 

மீட்டர ்சுற்றளவில் உள்ள சுரங்க குத்தரககளின் பகாத்து, வாகனங்களின் இயக்கம் 

மற்றும் பிற மானுடவியல் பசயல்பாடுகள் காரணமாக சுரங்க குத்தரக 

நடவடிக்ரககள் காரணமாகும். 
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இதனால், பதாழில்துரற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இரரசச்ல் அளவு 

மத்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் (CPCB) இன் கதரவகரளப் பூரத்்தி 

பசய்கிறது. 

3.8 சுற்றுசச்ூழல் சூழல் 

10 கிமீ சுற்றளவில் வன நிலம், கதசிய பூங்காக்கள், சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

பகுதிகள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் எதுவும் இல்ரல. ஆய்வுப் பகுதியின் 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு, குறிப்பாக உயிரினங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியில் தற்கபாதுள்ள அடிப்பரட சூழலியல் (நிலப்பரப்பு) நிரலரய மதிப்பிடுதல் 

ஆகியவற்ரறக் குறிப்புடன் நடத்தப்பட்டது. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவரண I வரக விலங்குகள் இல்ரல, கமலும் இயற்ரக 

பாதுகாப்புக்கான சரவ்கதச ஒன்றியத்தின் படி (IUCN) எந்த உயிரினமும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் வரககளில் இல்ரல. ஆய்வுப் 

பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் எதுவும் இல்ரல. எனகவ 

குறுகிய காலத்தில் இந்த சிறிய பசயல்பாடு சுற்றியுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தாது. 

3.9 சமூக மபொருளொதொர சூழல் 

இது பகுதியின் மக்கள்பதாரக அரமப்பு, அடிப்பரட வசதிகரள வழங்குதல், 

வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ கசரவகள், பதாழில், நீர ் வழங்கல், 

சுகாதாரம், தகவல் பதாடரப்ு, கபாக்குவரத்து, நிலவும் கநாய்களின் முரற மற்றும் 

ககாவில்கள், வரலாற்று நிரனவுசச்ின்னங்கள் கபான்ற அம்சங்கரள உள்ளடக்கியது. 

அடிப்பரட மட்டத்தில். இது திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளரவப் பபாறுத்து 

சாத்தியமான தாக்கத்ரத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

கணக்பகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களின் சமூக-பபாருளாதார ஆய்வு அதன் 

மக்கள்பதாரக, சராசரி குடும்ப அளவு, கல்வியறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

கபான்றவற்றின் பதளிவான படத்ரத அளிக்கிறது. கமலும் மக்கள் பதாரகயில் ஒரு 

பகுதியினர ் தங்கள் அன்றாட கவரலகளுக்கு நிரந்தர கவரலயின்றி 

அவதிப்படுவதும் கண்டறியப்படட்ுள்ளது. நாள் வாழ்க்ரக. நீண்ட கால 

அடிப்பரடயில் தங்களுரடய நிரலத்தன்ரமக்காக ஓரளவு வருமானம் ஈட்ட 

கவண்டும் என்பகத அவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டமானது, அப்பகுதியில் உள்ள மரறமுக கவரல 

வாய்ப்ரப கமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர ் மக்களுக்கு 20 நபரக்ளுக்கு 

முன்னுரிரம வழங்குவரத கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது, இரதபயாட்டி சமூகத் 
தரம் கமம்படும். 
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4. எதிர்பொர்க்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தொக்கங்கள்  ற்று ் தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

சுரங்க நடவடிக்ரகயுடன் சுற்றுசச்ூழரலத் தக்கரவக்க, தற்கபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிரலயில் ஆய்வுகரள கமற்பகாள்வது மற்றும் பல்கவறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் தாக்கத்ரத மதிப்பிடுவது அவசியம். நிரலயான 

வளங்கரளப் பிரிதப்தடுப்பதற்கான பபாருத்தமான கமலாண்ரமத் திட்டங்கரள 

உருவாக்க இது உதவும். 

4.1 நிலச ்சூழல்: 

எதிர்பொர்க்கப்பட்ட தொக்க ்  

சுரங்க குத்தரக பசயல்பாட்டின் காரணமாக நிலசச்ூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

முக்கிய தாக்கம் நிலப்பரப்பில் ஏற்படும் மாற்றம், நிலத்தின் பயன்முரறயில் ஏற்படும் 

மாற்றம். பட்டா நிலத்தில் ஏற்கனகவ உள்ள மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்க 

குத்தரககரளயும் கசரத்்து பகாத்து  சுரங்க குத்தரககளின் பமாத்த பரப்பளவு 14.92.5 

பெக்கடர ் ஆகும். சுரங்க குத்தரகயின் இறுதி ஆழம் 37 மீ. அதிகபட்சம் 

தரரமட்டத்திற்கு கீகழ மற்றும் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்தில் குறுக்கிடாது. திட்டம் குறிப்பிட்ட 

தளத்தில் உள்ளது. 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

 சுரங்க பசயல்பாடு படிப்படியாக பதாகுதிகளில் மட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

அகழ்வாராய்சச்ி படிப்படியாக கமற்பகாள்ளப்படும், கமலும் பசுரம காடுகள் 

கட்டம் வாரியான கமம்பாடு கபான்ற பிற குரறப்பு நடவடிக்ரககளுடன்.  

 சுரங்க குத்தரக குழிகரளச ் சுற்றிலும் மாரல வடிகால் அரமத்தல் மற்றும் 

மரழயின் கபாது நிலத்தடி நீர ் அரிப்ரபத் தடுக்கவும் மற்றும் 

முன்பமாழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்கவறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீரர 

கசகரிக்கவும் குரறந்த உயரத்தில் ஆக்கப்பூரவ்மான இடத்தில் தடுப்பு அரண 

கட்டுதல். 

 பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள் எல்ரலயில் பசுரம காடுகள் கமம்பாடு மற்றும் 

பவட்டிபயடுக்கப்பட்ட குழியில் கசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுரம 

காடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

 பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, பவட்டப்பட்ட குழிகளின் கமல் பபஞ்சுகள், 

பாதுகாப்புத் தரட கபான்றவற்றில் அடரந்்த  காடுகள் கமற்பகாள்ளப்படும்.  

 கருத்தியல் நிரலயில், சுரங்க குத்தரகயின் நில பயன்பாட்டு முரற அடரந்்த  

காடுகள் பகுதி மற்றும் தற்காலிக நீரத்்கதக்கமாக மாற்றப்படும். 

 அழகியல் அடிப்பரடயில், சுரங்க குத்தரகரயச ் சுற்றியுள்ள இயற்ரக 

தாவரங்கள் தக்கரவக்கப்படும் (உதாரணமாக, 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தடுப்பு 

மற்றும் பிற பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது) தூசி பவளிகயற்றத்ரதக் குரறக்க 

உதவும். 

 கருத்தியல் நிரலயில் முரறயான கவலிகள் அரமக்கப்படும், பபாதுமக்கள் 

மற்றும் கால்நரடகள் உள்கநாக்கி நுரழவரதத் தடுக்க 24 மணி கநரமும் 

பாதுகாப்பு கபாடப்படும்.  
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4.2  ண் சூழல் 

  ண் சூழலின் மீதொன தொக்க ்  

இந்த திட்டங்களில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கமல் மண் இல்ரல, கமற்பரப்பில் சரரள 

உருவாக்கம் மற்றும் சாதாரண கற்கள் உள்ளது, இது சுரங்க குத்தரக 

பசயல்பாட்டின் கபாது முழுரமயாக கதாண்டுவதற்கு முன்பமாழியப்பட்டது, 

எனகவ கமல் மண்ரணப் பாதுகாக்க முடியாது. கமல் அடுக்கு (சரரள), 

பிரித்பதடுக்கப்பட்ட நுண்ணிய பபாருள் அரிப்பு, கமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் வடிகால் 

வழிகளில் கணிசமான வண்டல் ஏற்றப்படும். மரழக் காலங்களில் கமற் 

பரப்பிலிருந்து பவளிகயறுவதால் தாழ்வான பகுதிகளில் வண்டல் மண் படியும். 

  ண் பொதுகொப்பிற்கொன தணிப்பு நடவடிக்கககள்  

 ஓடும்-வடிகால் திரசதிருப்பல் - சுரங்க குத்தரக கவரல பசய்யும் 

பகுதிகளுக்குள் கமற்பரப்பு ஓட்டங்கள் நுரழவரதத் தடுக்க, திட்ட 

எல்ரலரயச ் சுற்றி மலர ் வடிகால்கள் கட்டப்படும். மற்றும் தாவர இயற்ரக 

வடிகால் பாரதகளில் பவளிகயற்றப்படும், அல்லது அரிப்புக்கு எதிராக 

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுவதும் விநிகயாகிக்கப்படும் ஓட்டம். 

 வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து பவளிகயறும் நீர ்

வண்டல் குளங்கரள கநாக்கி அனுப்பப்படும். இரவ வண்டரலப் 

பிடிக்கின்றன மற்றும் சுரங்க குத்தரக தளத்தில் இருந்து ஓட்டம் 

பவளிகயற்றப்படுவதற்கு முன்பு இரடநிறுத்தப்பட்ட வண்டல் சுரமகரளக் 

குரறக்கின்றன. வண்டல் குளங்கள் ஓடுதல், தக்கரவக்கும் கநரம் மற்றும் 

மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் வடிவரமக்கப்பட 

கவண்டும். விரும்பிய முடிரவ அரடய பதாடரச்ச்ியான வண்டல் குளங்கரள 

வழங்க கவண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். 

 தாவரங்கரளத் தக்கரவத்தல் - முடிந்தவரர தளத்தில் இருக்கும் 

தாவரங்கரளத் தக்கரவக்கவும் அல்லது மீண்டும் நடவு பசய்யவும்.  

 கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு - அரிப்புக் கடட்ுப்பாடட்ு அரமப்புகளின் 

வாராந்திர கண்காணிப்பு மற்றும் தினசரி பராமரிப்பு, இதனால் அரவ 

மரழக்காலத்தில் சிறப்பாகச ்பசயல்படும். 

4.3 நீர் சூழல்  

எதிர்பொர்த்த தொக்க ் 

காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்பு சுரங்க குத்தரகயின் கபாது இரசாயனங்கள் அல்லது 

அபாயகரமான பபாருடக்ரளப் பயன்படுத்தாததால், நீரின் தரத்தில் சாதாரண 

கற்கள் எடுப்பது சிறியதாக இருக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. கூட்டரமவு   

சுரங்க குத்தரககளில் சுரங்க குத்தரககள் ஆழம் 38மீட்டராகவும், மரழக்காலத்தில் 

60மீட்டர ் ஆழத்திலும், ககாரடகாலத்தில் 65மீ தரர மட்டத்திற்கு கீகழ உள்ள 

ஆழத்திலும் நீரம்ட்டம் காணப்படுவதால், நிலத்தடி நீரம்ட்டத்தில் சுரங்க குத்தரககள் 

குறுக்கிடாது. 
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 சுரங்க குத்தரக பணி நீரம்ட்டத்திற்கு கமல் கமற்பகாள்ளப்படும். திட்டப் 

பகுதியில் கமற்பரப்பு நீரந்ிரலகள் (ஓரடகள், கால்வாய், ஓரட கபான்றரவ) 

குறுக்கீடு இல்ரல. மரழக்காலங்களில் மரழநீர ் சுரங்க குத்தரக குழியில் 

கசகரிக்கப்படட்ு, பின்னர ் பசுரம காடுகள் வளரச்ச்ிக்கும், இழுத்துச ் பசல்லும் 

சாரலகளில் பதளிக்கும் நீருக்கும் பயன்படுத்தப்படும். சுரங்க குழி நீரர திட்டத்திற்கு 

பவளிகய பவளிகயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்ரலபகுதி.   

தணிப்பு நடவடிக்கககள்   

நீர ் கமலாண்ரமக்கு பின்வரும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் பரிந்துரரக்கப் 

படுகின்றன  

 சுரங்க குத்தரக பணி நீரம்ட்டத்திற்கு கமல் கமற்பகாள்ளப்படும். 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிகளில் கமற்பரப்பு நீரந்ிரலகள் (ஓரடகள், 

கால்வாய், ஓரட கபான்றரவ) குறுக்கீடு இல்ரல. மரழக்காலங்களில் மரழநீர ்

சுரங்க குத்தரக குழியில் கசகரிக்கப்படட்ு, பின்னர ் பசுரம மண்டல வளரச்ச்ிக்கு 

பயன்படுத்தப்படும்மற்றும் இழுத்துச ் பசல்லும் சாரலகளில் தண்ணீர ்

பதளிக்கப்பட்டது. சுரங்க குத்தரக குழி நீரர திட்டப் பகுதிகளுக்கு பவளிகய 

பவளிகயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்ரல. திட்டப் பகுதிக்குள் கதாராயமான கல் 
பசயலாக்கம் அல்லது பணிமரன எதுவும் இல்ரல, இதனால் சுரங்கங்களில் 
எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுநீர ்இல்ரல.  

 பகாந்தளிப்பு, பமாத்த இரும்பு மற்றும் சிலிக்காரவப் பபாறுத்தமட்டில், 

குடிப்பதற்கு ஏற்றதாக மாற்றுவதற்கு, தீரவ்ு அல்லது வடிகடட்ுதல், நீர ்

பமன்ரமயாக்குதல் (இரும்பு பரிமாற்றம்) கபான்ற முன் சிகிசர்ச முரறகள் 

பின்பற்றப்படும். ஆனால் இது மற்ற வீடட்ு கநாக்கங்களுக்காக 

பயன்படுத்தப்படலாம். 

 சுரங்கக் குழியில் உள்ள சம்ப்பில் மரழநீர ் கசகரிக்கப்படட்ு, 15 mx 10m x 3m 

அளவுள்ள கமற்பரப்பு அரமப்புத் பதாட்டிக்கு பவளிகயற்றப்படட்ு, 

இரடநிறுத்தப்பட்ட திடப்பபாருள்கள் ஏகதனும் இருந்தால் அகற்றப்படும். 

கசகரிக்கப்படும் நீர,் தூசிரய அடக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய 

இடங்களுக்கும், பசுரம மண்டலத்ரத வளரப்்பதற்கும் நியாயமான முரறயில் 

பயன்படுத்தப்படும். முன்பமாழிபவர ் மரழநீர ் கசகரிப்பின் ஒரு பகுதியாக 

மரழநீரர கசகரித்து நீதித்துரறயில் பயன்படுத்துவார.் 

 சுரங்க குத்தரகப் பகுதிக்குள் கமற்பரப்பு ஓடுதரலத் திரசதிருப்ப மரழநீர ்

வடிகால்கரள அரமக்கப்படும். 

 சுரங்க குத்தரக குழி நீர ்மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீரின் 

தரம் பற்றிய அவ்வப்கபாது பகுப்பாய்வு பசய்யப்படும்.  

 சுரங்க குத்தரக பகுதியில் வழங்கப்படும் தள அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீர ்

கழிப்பரறகள் / கழிப்பரறகளில் இருந்து வீடட்ு கழிவுநீர ்பசப்டிக் கடங்கில் 

பவளிகயற்றப்படுகிறது, அரதத் பதாடரந்்து ஊறரவக்கும் குழிகள் 

அரமக்கப்படுகிறது. 

 சுரங்கத்தில் இருந்து பவளிகயறும் கழிவு நீர,் தூசிரய அடக்குவதற்கும், 

மரங்கரள வளரப்்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், பதாட்டிகளில் 

சுத்திகரிக்கப்படும்.  

 பருவமரழக்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி கமற்பகாள்ளப்படும்.  

 திறந்தபவளி கிணறு, ஆழ்துரள கிணறு மற்றும் கமற்பரப்பு நீர ்ஆகியவற்றில் 

உள்ள நீரின் தரத்ரத பதாடரந்்து கண்காணித்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு பசய்தல் 

கமற்பகாள்ளப்படும். 
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4.4 கொற்று சூழல் 

இந்த திறந்தபவளி சுரங்கத்தில் காற்றில் பரவும் துகள்கள் முக்கிய காற்ரற 

மாசுபடுத்துகின்றன. சுரங்க நடவடிக்ரக பலா சுத்தி முரறயில் துரளயிடல் (32 மி.மீ 

டயா) மூலம் கமற்பகாள்ளப்படும் மற்றும் சாதாரண கற்கள் கதாண்டுவதற்கு 

அகழ்வாராய்சச்ி இயந்திரம் பயன்படுத்தப்படும். 

எதிர்பொர்க்கப்பட்ட தொக்க ் 

சுரங்க குத்தரக இயக்கம் மற்றும் கபாக்குவரத்தால் உருவாக்கப்பட்ட காற்றில் பரவும் 

துகள்கள். சல்பர ்ரட ஆக்ரசடு (SO2), அகழ்வாராய்சச்ி / ஏற்றுதல் கருவிகள் மற்றும் 

கபாக்குவரத்து சாரலகளில் பசல்லும் வாகனங்கள் ஆகியவற்றின் காரணமாக 

ரநட்ரஜன் ஆக்ரசடுகள் (NO2) பவளிகயற்றம் மிகக் குரறவு. ஏற்றுதல் - சாதாரண 

கற்கள் மற்றும் அதிக சுரமகரள இறக்குதல் மற்றும் பகாண்டு பசல்வது, 

பவளிப்படும் பகுதியின் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் 

ஆகியரவ சுரங்க நடவடிக்ரககளில் முக்கிய மாசுபடுத்தும் ஆதாரமாக இருக்கும். 

AERMOD பமன்பபாருளில் திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் உமிழ்வுகளில். 

இந்த சுரங்க குத்தரக பசயல்பாட்டின் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

அதிகரிக்கும் பசறிவு மற்றும் திட்டப் பகுதிரயச ் சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் சுரங்க 

குத்தரக நடவடிக்ரககளால் ஏற்படும் உமிழ்வு நிகர அதிகரிப்பு ஆகியரவ AERMOD 

பமன்பபாருரளப் பயன்படுத்தி திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் கணிக்கப்படுகிறது. 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

துகளயிடுதல் -மூலத்திலுள்ள தூசிரயக் கடட்ுப்படுத்த, ஈரமான துரளயிடல் பயிற்சி 

பசய்யப்படும். தண்ணீர ்பற்றாக்குரற உள்ள இடங்களில், துரள காலர ்வாய் உடன் 

உலர ்துரளயிடுவதற்கு பபாருத்தமான வடிவரமக்கப்பட்ட தூசி படர்ட வழங்கப்படும். 

ஈர ொன துகளயிடுதலின் நன்க கள் 

 இந்த அரமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகில் அடக்கப்படுகிறது. 

தூசி அடக்குமுரற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூழல் 

பதாழில் வசதி மற்றும் ஆகராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து 

கமம்படுத்தப்படும். 

 தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தால், இயந்திரம், அமுக்கி கபான்றவற்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

 துறப்பணவலகு (Trill bit) ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

 துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

 தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தின் பாரர்வத் திறன் கமம்படுத்தப்படும், இதன் 

விரளவாக பாதுகாப்பான கவரல நிரலரமகள் ஏற்படும். 

 

மவடித்தல்  

 உள்ளூர ்நிரலரமகளுக்கு ஏற்றவாறு பவடிக்கும் கநரத்ரத நிறுவுதல் மற்றும் 

பவடிக்கும் கநரத்தில் தண்ணீர ்பதளிப்பது உறுதி பசய்யப்பட கவண்டும் 

 பவடிப்பரதத் தவிரக்்க, அதாவது பவப்பநிரல தரலகீழ் ஏற்படக்கூடிய 

மற்றும் பலத்த காற்று குடியிருப்பு பகுதிகரள கநாக்கி வீசும் கபாது 

 கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட பவடிப்பு என்பது பபாருத்தமான பவடிகுண்டு மற்றும் 

குறுகிய கால படட்டகனட்டரக்ரள ஏற்றுக்பகாள்வது, காலர ் (Collar) 
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மண்டலத்தில் கபாதுமான துரளகரள உருவாக்குதல் மற்றும் நாளின் ஒரு 

குறிப்பிட்ட கநரத்திற்கு பவடிப்பரத கடட்ுப்படுத்துதல், அதாவது மதிய உணவு 

கநரத்தில், ஒரு துரளக்கு கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் மற்றும் துரளக்கு 

கட்டணம் பசலுத்துதல் ஆகியரவ அடங்கும். 

 பபாருள் ஏற்றுவதற்கு முன், பவடித்த பபாருடக்ளின் மீது தண்ணீர ்

பதளிக்கப்படும் 

 பதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படும் மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

சொகல  ற்று ் டபொக்குவரத்து  

 கபாக்குவரத்தின் கபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க ஒரு நாரளக்கு இரண்டு 

முரற தண்ணீர ் வண்டி மூலம்  சாரலகளில் தண்ணீர ்பதளிக்கப்படும் 

 பபாருள் கபாக்குவரத்து பகல் கநரத்தில் கமற்பகாள்ளப்படும் மற்றும் பபாருள் 

தாரப்ாய் பகாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும் 

 தூசி உருவாகுவரதத் தவிரப்்பதற்காக, வாகனங்களின் இயக்க கவகம் 20 

கிமீ/மணிக்கு குரறவாககவ இருக்கும். 

 வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுப் கபாக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் வாகனம் ஆகும்; எனகவ, இயந்திரங்களின் வாராந்திர 

பராமரிப்பு எரிப்பு பசயல்முரறரய கமம்படுத்துகிறது மற்றும் மாசுபாடர்டக் 

குரறக்கிறது. 

 உகலாகம் இல்லாத சாரலகள் பயன்பாடட்ுக்கு வரும் முன் வாரந்கதாறும் 

சுருக்கப்படும். 

 கசிரவத் தடுக்க வாகனங்களில் அதிகமாக ஏற்றுவது தவிரக்்கப்படும். 

 அரனத்து கபாக்குவரத்து வாகனங்களும் பசல்லுபடியாகும் PUC சான்றிதழ் 

ரவத்திருப்பது உறுதி பசய்யப்படும் 

 தளரவ்ான பபாருட்கள் குவிந்து கிடப்பரத அகற்ற, சாரலகள் மற்றும் 

சாரலகரள தரம் பிரித்தல் 

 

பசுக  கொடுகள்  

 

  வாகனங்களின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவரதத் தடுக்க, சுரங்கப் 

பாரதகள் முழுவதும் மரங்கரள நடுதல் மற்றும் சுரங்கச ் சாரலகரள 

வழக்கமான தரம் பிரித்தல் ஆகியரவ நரடமுரறப்படுத்தப்படும். 

 திட்டப் பகுதிகரளச ் சுற்றி கபாதுமான அகலத்தில் பசுரம காடுகள் 

உருவாக்கப்படும் 

 

மதொழில்சொர் சுகொதொர ்  

 பதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படும் மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

 அரனத்து சுரங்கத் பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் வாகனங்களின் ஓட்டுநரக்ள் 

மத்தியில் தூசி முகமூடி அணிவதன் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணரர்வ 

உறுதி பசய்வதற்காக வருடாந்திர மருத்துவ பரிகசாதரனகள், பயிற்சிகள் 

மற்றும் பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு பசய்யப்படும். 
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 சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு நடத்தப்படும் முன்பமாழியப்பட்ட 

தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் பசயல்திறரன மதிப்பிடுவதற்கு ஆறு 

மாதங்களுக்கு ஒருமுரற. 

 

4.5 இகரசச்ல் சூழல் 

எதிர்பொர்க்கப்பட்ட தொக்க ் 

ஒலி மாசுபாடு சுரங்கத ் பதாழிலாளரக்ளுக்கு பபரும் சுகாதார ஆபத்ரத 

ஏற்படுத்துகிறது. தற்கபாதுள்ள திறந்தபவளி சுரங்கத் திட்டத்தில் சத்தத்தின் 

ஆதாரங்கள் கீழ்கண்டவாறு உள்ளன துரளயிடுதல், பவடித்தல், ஏற்றுதல் மற்றும் 

வாகனங்களின் இயக்கத்தின் கபாது 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

 துரளயிடும் கபாது கூரர்மயான துரப்பண பிட்கரளப் பயன்படுத்துவது 

சத்தத்ரதக் குரறக்க உதவும்; 

 இரண்டாம் நிரல பவடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாரறகரள 

உரடக்க  ரெட்ராலிக் பாரற உரடப்பான் பயன்படுத்தப்படும்; 

 முரறயான இரடபவளி, சுரம, தண்டு மற்றும் உகந்த கட்டணம்/ 

தாமதத்துடன் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட பவடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

 சாதகமான வளிமண்டல நிரல மற்றும் குரறவான மனித பசயல்பாடு 

கநரங்களின் கபாது, மின்சாரம் அல்லாத துவக்க அரமப்ரபப் பயன்படுத்தி 

பவடிப்பு கமற்பகாள்ளப்படும்; 

 ஒவ்பவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் சரியான பராமரிப்பு, எண்பணய் மற்றும் 

கிரீசிங் ஆகியரவ சத்தம் உற்பத்திரயக் குரறக்கும்; 

 அதிக அளவு சத்தத்ரத உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் கனரக பூமி நகரவ்ு 

இயந்திர இயக்கி  (HEMM) பணிபுரியும் பதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட 

அரறகரள வழங்குதல்; 

 அரனத்து இயந்திரங்களிலும் ரசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுவப்படும்;; 

 திட்டப் பகுதிரயச ் சுற்றிலும், சாரலகளிலும் பசுரம காடுகள் /கதாட்டம் 

உருவாக்கப்படும். கதாட்டம் சத்தம் பரவுவரத குரறக்கிறது; 

 HEMM ஆபகரட்டரக்ள் மற்றும் HEMM அருகக பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு காது 

மஃப்ஸ்/ காது பசருகிகள் கபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

(பிபிஇ) வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு இருந்தாலும் 

அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி பசய்யப்படும். 

 கமாசமான இரரசச்ல் நிரல விரளவுகரளப் பற்றிய விழிப்புணரர்வ 

ஏற்படுத்த, வழக்கமான மருத்துவ பரிகசாதரன மற்றும் பணியாளரக்ளுக்கு 

முரறயான பயிற்சி. 

4.6 உயிரியல் சூழல் 

எதிர்பொர்க்கப்பட்ட தொக்க ் 

 சுரங்கத்தின் பசயல்பாடட்ுக் கட்டத்தில் பசடிகள் எதுவும் பவட்டப்படாது. 

 திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குரறவான காற்று உமிழ்வுகள் அல்லது கழிவுகள் 

இருக்க கவண்டும். சரகுந்திரய இயக்கும்பபாழுது, தூசி உருவாக 
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வாய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்காலிக விரளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள தாவரங்கரள 

கணிசமாக பாதிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்ரல. 

 தாங்கல் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் பபரும்பகுதி பயிர ் நிலங்கள், புல் 

திடட்ுகள் மற்றும் சிறிய புதரக்ள் பகாண்ட அரலயில்லாத நிலப்பரப்பாகும். 

எனகவ, இப்பகுதியின் தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. 

தாவர உரற மற்றும் கமற்பரப்பு நீர ்இல்லாததால், கூட்டரமவு பகுதியிலும் அதன் 

உடனடி சுற்றுப்புறங்களிலும் வனவிலங்குகள் பபாதுவாகக் காணப்படுவதில்ரல. சில 

வீடட்ு விலங்குகள் தவிர, ஊரவ்ன, முயல்கள் மற்றும் சில பபாதுவான பறரவகள் ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்படுகின்றன. 

 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

திட்ட தளத்தில் குத்தரக பகுதிக்குள், சாரலகள் மற்றும் பிற காலியான 

பகுதிகளுக்குள் பசுரம காடுகள் உருவாக்க ஒரு நிலம் உள்ளது. பசுரம 

மண்டலத்தின் முக்கிய கநாக்கம் மாசுபாட்டின் மூலத்திற்கும் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளுக்கும் இரடயில் ஒரு தரடரய வழங்குவதாகும். இந்த திட்டம் மரங்கரள 

பவடட்ுவதற்கு வழிவகுக்காது என்றாலும், கதாட்ட கசரவகள் மூலம் பிரகதசங்களின் 

பசுரமரய கமம்படுத்துவதற்கு முன்பமாழியப்படட்ுள்ளது. தூசி உமிழ்ரவத் 
தவிரக்்க, பவட்டிபயடுக்கப்பட்ட பபாருடக்ள் கபாக்குவரத்தின் கபாது தாரப்ாலின் 

மூலம் மூடப்படும். 

 கவகமாக வளரும் தாவரங்களுக்கு முன்னுரிரம அளிக்கப்படும். 

 உயர ் விதானத்திற்கான விருப்பம் உள்ளூர ் வரககரளக் பகாண்ட 

தாவரங்கரள உள்ளடக்கியது. 

 வற்றாத மற்றும் பசுரமயான தாவரங்களுக்கு முன்னுரிரம அளிக்கப்படும். 

பசுரம காடுகளின் வளரச்ச்ி எந்தபவாரு தாவரத்திற்க்கும் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும், 

ஏபனனில்: 

 இது சுற்றியுள்ள பகுதியில் சத்தத்ரத குரறக்க உதவுகிறது. 

 இது சுற்றுசச்ூழல் சமநிரலரய பராமரிக்கிறது. 

 இது தளத்தின் அழகியல் மதிப்ரப அதிகரிக்கிறது. 

பசுக  கொடுகள் ட  ்பொட்டுத் திட்ட ் 

ஆண்டு நடவு மசய்ய 

உத்டதசிக்கப்பட்ட 

 ரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

உயிர் 

பிகழப்பு 

% 

மூடப்பட 

டவண்டிய 

பகுதி ச.மீ 

இனத்தின் 

மபயர்  

வளர்க்கப்படு ் 

என 

எதிர்பொர்க்கப்படு ் 

 ரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

நான் 20 80% 0.02.0 கவம்பு, 

பபாங்கமியா 

பின்னா, 

ககசுவரினா 

கபான்றரவ, 

16 

II 20 80% 0.02.0 16 

III 20 80% 0.02.0 16 

IV 20 80% 0.02.0 16 

வி 20 80% 0.02.0 16 
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4.7 சமூக மபொருளொதொர சூழல் 

எதிர்பொர்க்கப்பட்ட தொக்க ் 

திட்டத்தால் கவரலவாய்ப்பு உருவாக்கம் சுமார ் 16 நபரக்ளுக்கு கநரடியாகவும், 

மரறமுகமாக சுமார ்25 நபரக்ளுக்கும் கவரலவாய்ப்பு கிரடக்கும். 

தணிப்பு நடவடிக்கககள்  

 இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு நரடமுரறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான இரரசச்ல் பிரசச்ரனகரளத் தவிரக்்க 

உதவும்.  

 மத்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாடட்ுதலின்படி திட்டப் 

பகுதியிலும் அரதச ்சுற்றிலும் பசுரம காடுகள் உருவாக்கப்படும்.  

 ரமயப் பகுதிக்குள் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்ரபக் குரறக்க உரிய காற்று மாசுக் 

கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ரக எடுக்கப்படும்.  

 பதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கச ் சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி 

ரகயுரறகள், தரலக்கவசங்கள், பாதுகாப்பு காலணிகள், கண்ணாடிகள், 

கவசங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காதுகரளப் பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் 

கபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்படும்.  

 ராயல்டி, வரி, நிதி வருவாய் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்கு 

நன்ரம இந்த திட்டத்தில் இருந்து கநரடியாகவும் மரறமுகமாகவும் DMF, NMET 

கபான்றரவ. 

 

5.  ொற்றுகளின் பகுப்பொய்வு (மதொழில்நுட்ப ்  ற்று ் தள ்) 

கீகழ உள்ள புவியியல் ஆய்வு மற்றும் ஆய்வுகளின் அடிப்பரடயில் தளம் 

கதரந்்பதடுக்கப்பட்டது:  

 குறிப்பிட்ட இடத்தில் கனிமங்கள் ஏற்படுதல்.  

 பபாருடக்ள் மற்றும் மனிதவளத்திற்கான கபாக்குவரத்து வசதி.  

 சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் தணிப்பு சாத்தியக்கூறுகளின் ஒடட்ுபமாத்த தாக்கம் 

 சமூக பபாருளாதார பின்னணி. 

கனிம ரவப்புக்கள் இயற்ரகயில் குறிப்பிட்ட தளத்தில் உள்ளன; எனகவ இந்த 

திட்டத்திற்கு மாற்று இடம் கதடும் ககள்வி எழவில்ரல. 

6. சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு திட்ட ் 

வழக்கமாக, ஒரு தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் 

கமற்பகாள்ளப்படுகிறது மற்றும் இயற்ரக அல்லது மனித நடவடிக்ரககளால் 

தூண்டப்பட்ட அரனத்து மாறுபாடுகரளயும் தரவு பகாண்டு வர முடியாது. எனகவ 

சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்கரள கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்வதற்கு 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களின் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். 
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கண்காணிப்பின் கநாக்கம் -  

 கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ரககளின் பசயல்திறரன சரிபாரக்்க அல்லது 

மதிப்பிடுவதற்கு; 

 எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்ரத நிறுவுதல் 

6.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு மசல் 

 

 

திட்ட ஆதரவொளர ்

மபொ.வசந்தி 

அக ப்பின் தகலவர ்

சுரங்க ட லொண்க  நிகல 

சுரங்க கமலாளர ்

சுரங்க 

கமற்பாரர்வயாளர ்

சுரங்க துரண தள கமற்பாரர்வயாளர ்

பவளியுறவு ஆகலாசகர ்/ 

பவளி ஆய்வகம் NABL / 

MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது 

பகுதி நிகல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் கதாட்ட 

சுத்திகரிப்பாளர ்

தண்ணீர ்

பதளிப்பான் 

இயக்குபவர ்
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6.2 பிந்கதய சுற்றுசச்ூழல் அனு தி கண்கொணிப்பு அட்டவகண 

எஸ். 

எண் 

சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகள் 
இடம் 

கண்காணிப்பு அளவுருக்கள் 

கால அளவு அதிரப்வண் 

1 காற்று தரம் 
2 இடங்கள் (1 

ககார ்& 1பஃபர)் 

24 மணி 
கநரம் 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுரற 

ஃப்யூஜிடிவ் 

டஸ்ட், PM2.5, PM10, 

SO2 மற்றும் NOx. 

2 
வானிரல 

ஆய்வு 

காற்றின் தரக் 

கண்காணிப்பு & 

IMD இரண்டாம் 

நிரலத் தரவு 

பதாடங்குவதற்கு 

முன் என்னுரடய 

தளத்தில் 

மணிகநரம் 

/ தினசரி 

பதாடரச்ச்ியான 

ஆன்ரலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் கவகம், 

காற்றின் திரச, 

பவப்பநிரல, 

ஈரப்பதம் 

மற்றும் 

மரழப்பபாழிவு 

3 
நீர ்தர 

கண்காணிப்பு 

2 இடங்கள் (1SW 

& 1 GW) 
- 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுரற 

IS:10500, 1993 & 

மத்திய மாசுக் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

வாரியம் (CPCB) 

விதிமுரறகளின் 

கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்ட 

அளவுருக்கள் 

4 நீரியல் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 

சுமார ்1 

கிகலாமீட்டர ்

பதாரலவில் 

உள்ள 

திறந்தபவளி 
கிணறுகளில் 

நீரம்ட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுரற 

தரர 

மட்டத்திற்கு 

கீகழ உள்ள 

ஆழம் 

5 சத்தம் 

2 இருப்பிடங்கள் 

(1 ககார ்& 1 

இரடயக) 

மணிகநரம் 

- 1 நாள் 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுரற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

Day & Leq Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பில் 

(அறிக்ரகயில்) 

– 

குண்டுபவடிப்பு 

நடவடிக்ரகயின் 

கபாது 

உசச் துகள் 

கவகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள் (1 

ககார ்& 1 பஃபர)் 
– 

ஆறு 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுரற 

உடல் மற்றும் 

இரசாயன 

பண்புகள் 

8 
பசுரம 

காடுகள்  

திட்டப் 

பகுதிக்குள் 
தினசரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 
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7. கூடுதல் படிப்புகள் 

7.1 இடர்  திப்பீடு 

2002 டிசம்பர ் 31, 2002 கததியிட்ட சுற்றறிக்ரக எண்.13 இன் படி, சுரங்கப் 

பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (DGMS), தன்பாத், வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ் மதிப்பீடட்ு 

வழிகாடட்ுதலின் அடிப்பரடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கான முரறயானது 

வடிவரமக்கப்படட்ுள்ளது. பணிசச்ூழல் மற்றும் அரனத்து பசயல்பாடுகளிலும் 

இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்கரளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் 

கதரவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிரம அளிப்பதற்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய 

அளரவ மதிப்பிடுதல். கமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் பபாறுப்பான வழிமுரறகள் 

அரடயாளம் காணப்படட்ு, அவற்றின் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ரககள், கால 

அட்டவரணயில் அரமக்கப்படட்ுள்ளரவ, துல்லியமான பபாறுப்புகளுடன் பதிவு 

பசய்யப்படுகின்றன. 

சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (DGMS) வழங்கிய உகலாக சுரங்கத்ரத 

நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதிச ் சான்றிதரழ ரவத்திருக்கும் தகுதி வாய்ந்த சுரங்க 

கமலாளரின் வழிகாடட்ுதலின் கீழ் முழு சுரங்க குத்தரக நடவடிக்ரகயும் 

கமற்பகாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகரளத் தடுப்பதற்கும், அது 

நிகழாமல் தடுக்க கதரவயான நடவடிக்ரககரள எடுப்பதற்கும் ஆகும். 

7.2 டபரிடர் ட லொண்க  திட்ட ் 

 கபரிடர ் கமலாண்ரம திட்டத்தின் கநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் பவளிப்புற 

கசரவகளின் ஒருங்கிரணந்த வளங்கரளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்ரற 

அரடவதாகும்:  

 பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருதத்ுவ சிகிசர்ச;  

 மற்றவரக்ரளப் பாதுகாத்தல்;  

 பசாத்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் கசதத்ரத குரறத்தல்;  

 ஆரம்பத்தில் சம்பவத்ரதக் கடட்ுப்படுத்தி இறுதியில் கடட்ுக்குள் பகாண்டு 

வரவும்;  

 பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

 அவசரநிரலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிரலகள் பற்றிய அடுத்த 

விசாரரணக்கு பதாடரப்ுரடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கரள 

பாதுகாத்தல். 
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7.3 ஒட்டும ொத்த தொக்க ் ஆய்வு: 

சொதொரண கற்களின் ஒட்டும ொத்த உற்பத்தி சுக  

சுரங்க 

குத்தகக 

ஐந்தொண்டு திட்ட 

கொலத்திற்கு 

உற்பத்தி 

m3 இல் 

ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி 

ஒரு நொள் 

உற்பத்தி 

m3 இல் 

ஒரு நொகளக்கு 

லொரி சுக களின் 

எண்ணிக்கக 

ஆதரவாளர ்1 89670 17934 60 10 

ம ொத்த ் 89,670 17934 60 10 

E1 47,950 9,590 32 5 

E2 58,224 11,645 39 7 

E3 54,255 10,851 36 6 

E4 43,050 8,610 29 5 

E5 1,66,961 33,392 111 19 

ம ொத்த ் 3,70,440 74,088 247 42 

மபரு  

ம ொத்த ் 4,60,110 92,022 307 52 

சரகள/ட ல்  ண்ணின் ஒட்டும ொத்த உற்பத்தி சுக  

சுரங்க 

குத்தகக 

ஐந்தொண்டு 

திட்ட கொலத்தில் 

உற்பத்தி 

m3 இல் 

ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி 

ஒரு நொள் 

உற்பத்தி 

m3 இல் 

ஒரு நொகளக்கு 

லொரி சுக களின் 

எண்ணிக்கக 

ஆதரவாளர ்1 --- --- --- --- 

ம ொத்த ் --- --- --- --- 

E1 --- --- --- --- 

E2 --- --- --- --- 

E3 --- --- --- --- 

E4 --- --- --- --- 

E5 6,636 2,212 7 1 

ம ொத்த ் 6,636 2,212 7 1 

கணிக்கப்படு ் சத்த ் அதிகரிக்கு ்  திப்புகள்  

இருப்பிட ஐடி 

பின்னணி 
 திப்பு (நொள்) 

dB(A) 

அதிகரிக்கு ் 

 திப்பு dB(A) 

ம ொத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு பகுதி 

தரநிகலகள் dB(A) 

பி1க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

50.5 46.1 51.9 

55 

E1 அருகில் 

வாழ்விடம் 
47 45.8 49.4 

E2 அருகில் 

வாழ்விடம் 
49.2 43.2 50.2 

E3 அருகில் 

வாழ்விடம் 
48.8 40.1 49.3 

E4 அருகில் 

வாழ்விடம் 
48.5 44.5 50.0 

E5 அருகில் 

வாழ்விடம் 
48.1 42.0 49.1 
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ஒவ்மவொரு சுரங்கத்திலிருந்து ் அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 

இருப்பிட அகடயொள ஆவண ். தூர ்  ற்று ் திகச 

ஆதரவாளர1் க்கு அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

500மீ பதன்கிழக்கு 

E1 அருகில் வாழ்விடம் 520மீ பதன்கிழக்கு 

E2 அருகில் வாழ்விடம் 700மீ பதன்கிழக்கு 

E3 அருகில் வாழ்விடம் 1 கிமீ பதன்கிழக்கு 

E4 அருகில் வாழ்விடம் 600மீ வடகமற்கு 

E5 அருகில் வாழ்விடம் 800மீ பதன்கிழக்கு 

6 சுரங்கங்களிலிருந்து சமூகப் மபொருளொதொரப் பலன்கள் 

 திட்ட மசலவு CER @ 2% 

பி1 ரூ.64,51,000/- ரூ.1,30,000/- 

ம ொத்த ் ரூ.64,51,000/- ரூ.1,30,000/- 

E1 ரூ.38,17,000/- ரூ.76,340/- 

E2 ரூ.49,50,000/- ரூ.99,000/- 

E3 ரூ.56,85,500/- ரூ.1,13,710/- 

E4 ரூ.48,25,000/- ரூ.96,500/- 

E5 ரூ.57,60,000/- ரூ.1,15,200/- 

ம ொத்த ் ரூ.2,50,37,500/- ரூ.5,00,750/- 

மபரு  ம ொத்த ் ரூ.3,14,88,500/- ரூ.6,30,750/- 

 

8. திட்டப் பயன்கள்: 

மதுக்கரர மற்றும் பாலத்துரற கிராமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டமானது 5 

ஆண்டுகளில் 3,14,88,500மீ3 சாதாரண கற்கள் மற்றும் 6,636 மீ3 சரரள உற்பத்தி 

பசய்வரத கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. இப்பகுதியில் சுரங்க குத்தரக நடத்தினால் 

கிராமப்புற கவரல வாய்ப்பு உருவாகும். சுரங்க குத்தரகப் பகுதிகரளச ்சுற்றியுள்ள 

கிராமங்களின் நிரலரம பதாரலதூர கிராமங்கரள விட சிறப்பாக இருப்பரதக் 

காண முடிந்தது. இது அண்ரட பகுதிகளில் சமூக-பபாருளாதார பசயல்பாடுகரள 

கமம்படுத்துவகதாடு பின்வரும் நன்ரமகரளயும் ஏற்படுத்தும். 

 கவரல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு  

 சமூக-பபாருளாதார நலனில் முன்கனற்றம்  

 உடல் உள்கட்டரமப்பில் முன்கனற்றம்  

 சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்கனற்றம்  

 கடட்ுமானத் பதாழிலில் சாதாரண கற்கள்லின் கதரவ விநிகயாக 

இரடபவளிரயப் பூரத்்தி பசய்ய 
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9. சுற்றுசச்ூழல் ட லொண்க  திட்ட ் 

சுரங்க நிரவ்ாகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பிரிவு 

சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ரமத் திட்டத்ரத திறம்பட பசயல்படுத்துவரதயும் சுரங்க 

கமலாண்ரம நிரல மூலம் சுற்றுசச்ூழல் சட்ட வழிகாடட்ுதல்களுக்கு இணங்குவரத 

உறுதி பசய்வரதயும் உறுதி பசய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் பபாறுப்பாகும்: 

 நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகியவற்ரற கண்காணித்தல் 

 பவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் கசகரிக்கப்பட்ட நீர ்மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் 

பகுப்பாய்வு 

 மாசுக்கடட்ுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள்/சாதனங்கரள 

பசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல், இதில் நிதி மதிப்பீடு, 

வரிரசப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு கருவிகரள நிறுவுதல், கழிவு 

நீர ்சுத்திகரிப்பு நிரலயம் கபான்றரவ அடங்கும். 

 திட்டம் மற்றும் பவளி நிறுவனங்களுடன் சுற்றுசச்ூழல் பதாடரப்ான 

பசயல்பாடுகரள ஒருங்கிரணத்தல் 

 சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்பதாரக 

பற்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்கள் கசகரிப்பு 

 பசுரம காடுகள்  கமம்பாடு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புத் திட்டத்ரத 

பசயல்படுத்துவதற்கான முன்கனற்றத்ரதக் கண்காணித்தல் 

 சட்ட விதிகள், மாநில மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன 

அரமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தரனகள் மற்றும் 

நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கள் மற்றும் பசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் 

விதிமுரறகளுக்கு இணங்குதல். 

10. முடிவுகர 

பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீது கநரம்ரற மற்றும் எதிரம்ரற 

விரளவுகளின் அடிப்பரடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுபமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து, 

சுரங்க நடவடிக்ரககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்த எதிரம்ரறயான விரளரவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று முடிவு பசய்யலாம். 

சுரங்க நடவடிக்ரககளால் ஏற்படும் பாதிப்புகரளத் தணிக்க, நன்கு 

திட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ரம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பிந்ரதய 

திட்ட கண்காணிப்பு அரமப்பு வழக்கமான கண்காணிப்பு மற்றும் தளத்தில் 

உடனடியாக சரிபசய்வதற்காக வழங்கப்படுகிறது. சுரங்க கூட்டரமவு குத்தரக 

நடவடிக்ரககள் காரணமாக, திட்டப் பகுதியிலும் அரதச ் சுற்றியுள்ள சமூகப் 

பபாருளாதார நிரலரமகள் கணிசமாக கமம்படுத்தப்படும். எனகவ, முன் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விரரவில் வழங்கப்படும் 


