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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

திரு. முரள ீநிறுவனங்கள் 

எண். 250பி, திருவனந்தபுரம் நதரு,  அழகை நைர் 

ராஜபாளளயம் நகரம் &வட்டம், 

விருதுநகர் மாவட்டம். 

                            கைபேசி எண்: +91 9443380293 

சுற்றுச் சூழல் பாதிப்பு மதிப்படீ்டின் நேயல்முளை திட்டச் சுருக்கம் 

சுண்ணாம்புச் சுரங்கம் 

   புல எண்  : 24/1F, 29/2B, 2F, 34/1 to 34/13,  

   பரப்பளவு  : 4.09.5 நெக்வடர் 

   கிராமம்  : பந்தபுலி 

   வட்டம்  : சங்ைரன்பைோவில் 

   மாவட்டம்  : திருநநல்வவலி 

திட்ட செலவு – ரூ 67,78,025 
 

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மே திட்டச் செலவு – ரூ 6 லட்ெம் 

நேயல்திட்ட நதாகுப்பாளர் 

ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

(வதேிய சுற்றுச்சுழல் துளையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆவலாேக நிறுவனம்) 

எண்  3/216, வக.எஸ்.வி.நகர், 

நரவோதிப்பட்டி, வேலம் - 636 004. 

நதாளலவபேி எண் : (0427) 2440446, அளலவபேி எண் : 98427 29655 

மின்னஞ்ேல் முகவரி : suriyakumarsemban@gmail.com

mailto:suriyakumarsemban@gmail.com
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

திரு. முரளி நிறுவனங்களின் சுண்ணாம்புச் சுரங்கமானது திருநநல்வவலி மாவட்டம், 

ேங்கரன்வகாவில் வட்டம் பந்தபுலி கிராமத்தில் புல எண். 24/1F, 29/2B, 29/2F, 34/1 முதல் 13 

வளர - இல் உள்ள 4.09.5 நெக்டர் பரப்பில் அளமந்துள்ளது. இந்தியாவின் ஆய்வில் 
இந்த பகுதி குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது (SOI) வடாவபாஸீட் எண். 58 ஜி / 11. இந்த இடமானது 
வடக்காக 090 19' 42.5" N முதல் 090 19' 50.2" N வளரயும் மற்றும் 770 32' 53.6" E முதல் 770 

33'59.5"E வளர கிழக்காக உள்ளது. ஆரம்பத்தில் கனிம குத்தளகளய நலௌநவளி 
நகமிக்கல்ஸ்க்கு ோதகமாக வழங்கப்பட்டது அதனின் அரோங்க ஒழுங்கு முளை G.O.(3D) 

எண் 85 INDS MMD2, 23.06.1998 அன்று வததியிட்டு அரோளணயில் 20 வருட காலத்திற்கு 
(14.12.1998 - 13.12.2018) குத்தளக வழங்கப்பட்டுள்ளது. பின்னர் குத்தளகளய உரிளமயாளர் 
S.A. முரளி -யின் முரளி நிறுவனங்களுக்கு மாற்ைப்பட்டது அதனின் அரோங்க ஒழுங்கு 
முளை G.O.(3D) எண் 131 , 23.06.1998 அன்று வததியில் வழங்கப்பட்டது. சுரங்கத் திட்டம் 
31.03.2015 அன்று காலாவதியானது, சுரங்கத்தின் இறுதி திட்டம் [2015-16 முதல் 2018-19 

வளர (13.12.2018 வளர)] PMCP உடன் வேர்ந்து ஒப்புதல் நபை இந்திய சுரங்கத் துளைக்கு 
ேமர்ப்பிக்கப்பட்டது, 1988 ஆம் ஆண்டின் MCDR இன் விதி 12 (2) & 23 (B) -இன் கீழ் இந்திய 
சுரங்கங்கள் பணியகம் (IBM) ஆல் அரோங்க ஒழுங்கு முளை எண் TN/TNL/LST/MS-

1162.MDS,14.11.2015 அன்று வததியில்  அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

அளமச்ேகம் 08.03.2018 அன்று வததியிட்ட மற்நைாரு அைிவிப்பு எண் S.O 1030 (ஈ) 
நவளியிட்டது அதில் " பி " பிரிவில் வளகப்படுத்தப்பட்டுள்ள திட்டங்கள் / 
நடவடிக்ளககள் அளனத்தும் அந்தந்த மாநிலங்களில் உள்ள  SEAC/SEIAA -ஆல் 
பரிேீலிக்கப்படும். வமற்கூைியவாறு, விண்ணப்பதாரர் 02.04.2018 அன்று SEIAA / SEAC விடம் 
விண்ணப்பத்ளத ேமர்ப்பித்துள்ளார். எனவவ, 2017 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 13 ம் வததி 
107 வது மாநில நிபுணர் ஆளணயக் கூட்டத்தில் இந்த முன்நமாழிவு இடம்நபற்றுள்ளது 
மற்றும் குைிப்புகளின் விதிமுளைகள் 14.05.2018 அன்று வததியிட்ட கடிதம் எண் Lr.No. 

SEIAA-TN/F.No.6174/TOR-442/2018 யில் வழங்கப்பட்டது இதளனக்நகாண்டு தமிழ்நாடு SEIAA / 

SEAC, விடம் இருந்து சுற்றுச்சூழல் அனுமதி நபை EIA / EMP அைிக்ளகதயாரித்தல், 

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்படீு, மாற்று திட்டம், இயற்ளக வள வமம்பாடு மற்றும் ேமூக 
வள வமம்பாடு வபான்ைளவகள் வதளவப்படுகிைது.
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

1. சுரங்க பகுதி விவரங்கள் 

இந்த பகுதி இந்தியாவின் ஆய்வு வடாவபாஸீட் No.58G / 11 என்ை கணக்நகடுப்பில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அரோங்க ஒழுங்கு 
எண் 

வழங்கப்பட்ட 
வததி 

பரப்பளவு 

(நெக்வடர்) 

நிளைவவற்ைப்பட்ட 
வததி 

குத்தளக 
காலம் 

காலாவதி 
வததி 

G.O.(3D).No: 

85/இண்டஸ்ட்ரீஸ் 
(MMD.2) 

23.06.1998 4.09.5 14.12.1998 

20 வருடங்கள் 
மற்றும் 

திருத்தப்பட்ட 
MMDR ேட்டம், 

2015 படி 50 

ஆண்டுகள் 
நதாடர்கிைது 

13.12.2018 

மற்றும் 
13.12.2048 வளர 

நதாடர 
கருதப்பட்டது 
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

 

படம் எண் 1: ஆய்வு பகுதி
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

 

 

படம் எண்2: கூகிள் எர்த் தற்வபாளதய சுரங்க பகுதியின் குத்தளக எல்ளலகளளக் காட்டுகிைது
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

அட்டவளண எண் 1: சுற்றுச்சூழல் உணர்திைன் 

ஆய்வு பகுதி விவரங்கள் 

அட்ேவரளக வடக்காக 09o 19' 42.5" முதல் 09o 19' 50.2" வளர 

தீர்க்கவரளக கிழக்காக 77o 32' 53.6" முதல்770 33'59.5"வளர 

வடாவபாஸீட் (SOI) வடாவபாஸீட்எண். 58 G/11 

இடவியல்பின் 80 ° -யில் நதற்வக நேங்குத்தாக ஒரு நமன்ளமயான 
ோய்வு நகாண்ட பிளாட் நிலப்பரப்பு 

உரிளம/ஆக்கிரமிப்பு பட்டா நிலம் 

கிராமம் பந்தபுலி 
வட்டம் ேங்கரன்வகாயில் 

மாவட்டம் திருநநல்வவலி 
அணுகல்தன்ளம 

அருகில் உள்ள கிராமம் புதுக்கல் – 2 கி.மீ - 3087 (மக்கள் நதாளக) 

அருகிலுள்ள நகரம் நகரம் ராஜபாளளயம் - 16 கி.மீ 

நபருநகரம் திருநநல்வவலி - 75 கி.மீ 

மாவட்ட 
தளலளமயகம் 

திருநநல்வவலி 

அருகில் உள்ள நநடுஞ்ோளல மாநில நநடுஞ்ோளல –SH-41- 16கி.மீ(வடகிழக்கு) 

அருகிலுள்ள ரயில் நிளலயம் ேங்கரன்வகாவில் ரயில் நிளலயம் – 16 கி.மீ (நதற்கு) 

அருகிலுள்ள விமான 
நிளலயம் 

தூத்துக்குடி விமான நிளலயம் – 125 கி.மீ (நதன் 
கிழக்கு) 

முக்கிய இடங்கள் 

மாநில எல்ளல 10 கி.மீ ஆரத்தின் இளடநவளியில் எந்த ஒரு 
எல்ளலகளும் இல்ளல.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

நதால்நபாருளியல் 
முக்கியமான தளம் 

10 கி.மீஆரதிற்குள் எதுவும் இல்ளல 

அருகிலுள்ள நீர்வழிகள் / நதி 
/ கடல் 

ஒரு கன்மாய் 500 மீட்டர் ஆரதின் வமற்கு பகுதியில் 
அளமந்துள்ளது 

வதேிய பூங்கா / காட்டுயிர் 
ேரணாலயங்கள் 

வனேீவராேிகள் (பாதுகாப்பு) ேட்டம், 1972 ன் கீழ் திட்டத் 
தளத்திலிருந்து 10 கி.மீ. நதாளலவில் எந்த ஒரு 
காட்டு வாழ்க்ளக ேரணாலயம் / வதேிய பூங்கா 
எதுவுமில்ளல 

காப்பு காடு திட்டத் தளத்தில் இருந்து சுமார் 10 கிமீ நதாளலவில் 
எந்த ஒரு காப்பு காடுகளும் இல்ளல. எனவவ, வன 
பாதுகாப்பு ேட்டம் 1980 -ஐ ஈர்க்கவில்ளல. 

கடற்களர மண்டலம் சுரங்கப்பகுதி கடல் களரயிலிருந்து சுமார் 100 கி.மீ. 
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

நதாளலவில் அளமந்துள்ளது.எனவவ, இத் திட்டம் 
C.R.Z. அைிவிப்பு, 1991. -ஐ ஈர்க்கவில்ளல 

வாழ்விடம் தங்ளகயூர் 4கி.மீ. (வடக்கு) 

பந்தபுலி 2 கி.மீ. (நதற்கு) 

மஞ்ேக்களிப்பட்டி 3 கி.மீ. (கிழக்கு) 

கிளடயூர் 3 கி.மீ. (வமற்கு) 

அருகிலுள்ள குவாரிகள் ளமய மண்டலத்திற்குள் 2 குவாரிகள் 
காணப்படுகின்ைன 

நில அதிர்வு மண்டலம் மண்டலம் 3 

பாதுகாப்பு நிறுவல்கள் 15 கி.மீ. ஆரதிற்குள் எதுவும் இல்ளல 
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

2. திட்ட விவரம் 

2.1. இடவியல்பின் 

சுரங்க குத்தளக குத்தளக கிட்டத்தட்ட ஒரு பிளாட் பகுதி. கடல் மட்டத்திலிருந்து 143 
மீட்டர் உயரத்தில் உள்ளது. தளர மட்டத்திலிருந்து ேராேரியாக 1-2 மீ உயரம். 
சுண்ணாம்பு ளவப்பு ஆனது சுமார் 1-2 மீ தடித்த வமாரும் மண்ணுக்கு கீவழ 
மளைந்துள்ளது. அளர வைண்ட நிளலயில் இருந்து துளண நவப்பமண்டலம் வளர 
ஒரு மாறுபட்ட வவளாண் சூழல் அளமப்புகளுக்கு ஆதரவாக உள்ளதால் இந்த பகுதி 
பல்வவறு வவளாண் பருவ நிளலகளுக்கு வழங்கப்படுகிைது, வவளாண் மற்றும் 
வதாட்டக்களல பயிர்கள் பரவலாக பயிரிடுவதற்கு உகந்ததாகும்உள்ளது. அருகில் எந்த 
ஒரு நபரிய ஆறுகளும் இல்ளல. ஒரு ேிைிய குளம் இந்த இடத்திற்கு அருகில் 
உள்ளது. 

2.2. நிலவியல 

தமிழ்நாட்டின் திருநநல்வவலி மாவட்டம் இந்திய ப்ரீகாம்பிரியன் கவேத்தின் நதற்கு 
பகுதியாகும் இது ப்ரீகாம்பிரியனில் இருந்து ேமீபத்திய காலத்திற்வகற்ப பல்வவறு 
வளகயான புவியியல் அளமப்புகளள உள்ளடக்கியது. மாவட்டத்தின் நபரும்பகுதி 
ோதாரண நிலப்பகுதிகளால் மூடப்பட்டுள்ளது. மாவட்டத்தின் வட வமற்கு மற்றும் 
வமற்கு பகுதிகள் நமல்ல நமல்ல அடித்து நநாறுக்குகின்ைன. திருநநல்வவலி 
மாவட்டம் முழுவதும் பல்வவறு வளகயான ோர்க்வகாேிட்டுகள் பாளைகள் மற்றும் 
நமட்டா வண்டல் மின்காந்த அளமப்பு ஆகியளவ பரவியிருக்கின்ைன. அளவகளள 
கிரானிவடாயிட், கார்டிடிபரின்ஸ் ளமக்கா, ொர்ன்ப்நளண்வட நநய்ஸீஸ் மற்றும் கலந்த 
நநயிலஸ் வபான்ைளவகளாக பிரிக்கலாம். 

கர்நனட்டி ஃநபராஸ்பிவயாளடட் நநய்ேிஸ்கள் (கவொன்டாலிட்டிக்) மற்றும் 
நகர்நனட்டி ஃநபவராஸ் குவார்ட்ஸ்- ஃநபல்ட்ஸ்பாதிக் துகள்கள்  ஒன்று வேர்ந்து 
மிக்மளடட்களாக உள்ளது. லித்வதா-ஸ்டடக்டிகிராபிக் அலகுகள் ஆய்வில் 
மாவட்டத்தின் பல ஆய்வு இடங்களில் சுண்ணாம்புகிளடக்கின்ைன. இந்த சுண்ணாம்பு 
படிக ளவப்புத்நதாளக ராமயான்பட்டி, தலாயுத்து, பத்மநநரி மற்றும் பாண்டபுலி 
பகுதிகளில் இருக்கின்ைன. களரேல் மணற்கல் மற்றும் வேல் சுண்ணாம்பு ஆகியளவ 
மூன்ைாம் நிளல உருவாக்கம், அர்கீயன் வளாகத்ளத குைிக்கப்படாத தன்னிச்ளேயாகக் 
குைிப்பதாக உள்ளன. இளவ இயற்ளகயான முளையில் ேிைியதாக இருக்கும். 
உருவத்தின் தடிமன் ேில மீட்டரிலிருந்து ேில மீட்டர் வளர மாறுபடுகிைது. 
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2.3. சுரங்க முளை 

மற்ை இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முளைளய காட்டிலும் திைந்தநவளி சுரங்கமுளை இந்த 
பகுதியில் உற்பத்திளய உயர்த்துவதற்காக ஏற்றுக்நகாள்ளப்பட்டது. நபரும்பாலும் 
கனிமம் பாளைகளினுள்ளும் மற்றும் வமற்பரப்பிலும் உள்ள வவளல குழுயில் 
நவளிப்படும், எனவவ கனிமத்ளத தனித்தனியாக பிரித்து எடுக்க பக்க சுளமளயத் 
தவிர வவறு முளை இல்ளல. துளளயிடுவதற்குஅழுத்தத்ளதக் நகாண்டு 
இளணக்கப்பட்ட வாடளக டிராக்டளர பயன்படுத்தி வமற்நகாள்ளப்படுகிைது மற்றும் 
அவர்களின் அணி மற்றும் நவடிநவடிப்புகளில் தகுதி நபற்ை பிளாஸ்டர் \ 

வமலாளர்களளக் நகாண்டு நவடி நவடித்தல் வமற்நகாள்ளப்படும். சுண்ணாம்புகளள 
வதளவயான அளவுக்வகற்ப உளடத்து மற்றும் வண்ணம் மற்றும் 
அளவுகளளஅடிப்பளடயாக நகாண்டு பல்வவறு தரங்களில் வரிளேப்படுத்தப்படுகிைது. 
நிராகரிக்கப்பட்டளவ மற்றும் கழிவுகளள டிப்பர்களள நகாண்டு மனிதர்களால் 
அகற்ைப்படுகிைது. பயன்படுத்தக்கூடிய கனிமங்களள தரத்திற்வகற்ப ேிநமண்ட் 
நதாழிற்ோளலக்கும் அல்லது நநாறுக்கி உற்பத்தி ஆளலக்கும் 
நகாண்டுச்நேல்லப்படுகிைது. வாடளக அடிப்பளடயில் நபாது வகரியர்களளப் 
பயன்படுத்தி, ேிநமன்ட் தயாரிப்புக்வகற்ை தரம் வாய்ந்த சுண்ணாம்புகளள 
திருநநல்வவலி, ராம்வகா ேிநமண்ட்நதாழிற்ோளலகளுக்கு நகாண்டு நேல்லப்படுகிைது. 
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படம் எண் 3. சுரங்க முறை 
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2.3.1. வதாண்டப்படுதல் 

குண்டுகளள நகாண்டு துளளகளள துளளயிடுதற்கு அமுக்கி மற்றும் ஜாக் 
சுத்தியல்களல பயன்படுத்தி வமற்நகாள்ளப்படும். துளளகள் ஆழம் 1-2 மீ. இருக்கும். 
இளடநவளி 0.75 மீ மற்றும் முன்மாதிரியிலிருந்து சுளம 0.60 மீ. ஆக இருக்கும். ஒரு 
ேரியான நவடிமருந்து வடிவவியளலப் நபறுவதற்கும்,துண்டு துண்டாக்கல் மற்றும் 
பாளைகள் பைப்பளத கட்டுப்படுத்துவதற்கும் முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட  ஒரு ேரியான 
வோதளன குண்டு நவடிப்பு ேில அளவு முன்நிபந்தளன ஆகும். ஒரு வவளள கனரக 
நவடிநவடிப்புநயன்ைால், தூள் காரணிளய ேரியாக கணக்கிட, நவடிமருந்துகளள 
கட்டுப்படுத்தி வரிளேப்படுத்தி மற்றும் ஏற்பாடு நேய்ய,  தகுதிவாய்ந்த சுரங்க வமலாளர்  
நியமிக்கப்பட வவண்டும். 

2.3.2. நவடித்தல் 

நாட்டு பாளைகள் வபான்று சுண்ணாம்பு ளவப்பு இயற்ளகயில் மிதமான 
கடினதன்ளமயாக உள்ளது. எனவவ அளவகள் துளள துளளப்பான் மூலம் 
அழுத்தங்களள நகாண்டு வஜக் சுத்தி பயன்படுத்தி வதாண்டுதல் மற்றும் நவடி 
நவடிப்புகள் மூலம் ேிைிய அளவு துண்டுகளாக உளடக்கபடும். இத்தளகய கடுளமயான 
பாளைகளள உளடப்பதற்காகும் நவடிமருந்துகளின் தூள் காரணியானது 5 கி.கி. 
நவடிமருந்து ஆகும். குண்டுகளள நகாண்டு துளளயிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் 
நவடிப்பு அளவுருவானது, 

 ஆழம் (மீ) * பாரம் (மீ) * இளடநவளி (மீ) = நகாள்ளளவு (நமட்ரிக் டன்கள்) 

     1.00  x 0.60 x 0.75   = 0.45  நமட்ரிக் டன்கள் 

 உளடந்த பாளை அளவு    = 0.45 x 2.61.17 நமட்ரிக் டன்கள் 

 நவடிப்பு திைன் @ 90% = 1.17 x 90%   = 1.05 நமட்ரிக் டன் / துளள 

 ஒரு துளளக்கான கட்டணம் இருக்கும்                 = 25 மி.மீ விட்ட நபாதியுளையின் 
                எளட 140 கிராம் 

 நாள் ஒன்றுக்கு உளடந்த பாளையின்   = 50.74 நமட்ரிக் டன்கள் 

 அளவு 

 நாள் ஒன்றுக்கு நவடிமருந்துகள் வதளவ  = 5 கிவலாகிராம் 

     @ ஒரு கிவலா நவடிமருந்துக்கு 10 நமட்ரிக் டன் 

 நாள் ஒன்றுக்கு துளளயிட வவண்டிய                     = 27.16 / 1.05 = 48 துளளகள் / நாள் 

 துளளகள் எண்ணிக்ளக 
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2.3.3. நவடிப்பு அளவுருக்கள் 

நபஞ்ச் உயரம் 6 மீட்டர் ளவக்க குண்டு நவடிப்பு நேய்யப்படுகிைது. 32 மி.மீவிட்டம் ஜாக் 
சுத்தி பயன்படுத்தி குண்டுகளால் துளளயிட்டு பின்னர்தாதுக்களள மனித 
நேயல்பாடுகளளக் நகாண்டு நவட்டிநயடுக்கப்படுகிைது.கடினமான பாளைகளள 
உளடப்பதற்கான நவடிமருந்தின் தூள்காரணியானது ஒரு கிவலா நவடிமருந்திற்கு 5 

முதல் 6 டன் ஆகும். குண்டுகளால் துளளயிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் நவடிப்பு 
அளவுருக்கள் கீவழ நகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

 

 ஜாக் சுத்தி 

துளளயின் விட்டம் (மீ) 32மி.மீ 

துளளயின்ஆழம்(மீ) 1-1.5 மீ 

இளடநவளி (மீ) 1.0 

சுளம 0.9 

ஒவ்நவாரு துளளக்கும் விதிக்கப்படுபளவ 25 மி.மீ விட்ட 
நபாதியுளையின் எளட 125 

கிராம் 
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

2.3.4. ஏற்றுதல் 

சுரங்க நேயல்பாடுகளால் ஏற்படும் கழிவுகளள பணியகதில் இருந்து மற்நைாரு 
இடத்திற்கு எடுத்து நேல்லவும் மற்றும் சுண்ணாம்பு கனிமங்களள எடுத்து நேல்லவும் 
சுரங்கத்தினுள்வள 1 ளெட்ராலிக் அகழ்எந்திர மற்றும் 2 டிப்பர்களின் உதவியுடன் 
வமற்நகாள்ளப்படுகிைது. ஏற்றுதல் இயந்திரங்கள் கீவழ நகாடுக்கப்பட்டுள்ளன, 

2.3.5. பாரவமற்று / வபாக்குவரத்து 

ROMP இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி சுண்ணாம்பு கற்களள 10 நமட்ரிக் டன் திைன் நகாண்ட 
டிப்பர்கள் பயன்படுத்தி சுரங்க தளத்தில் இருந்து அருகிலுள்ள முற்ைத்தில் 
நகாட்டப்படுகின்ைன. சுரங்க குத்தளக பகுதியில் பிைரது வபாக்குவரத்து வேளவ 
வாகனங்களும் இயங்கும். எனினும், இந்த சுரங்க பகுதிகளுக்குள் உள்ளூர்  மனிதர்கள் 
மட்டுமல்லாமல், மனிதர்களின் பாதுகாப்புப் பணிப்பாளர் வழங்கிய பாதுகாப்பு 
வழிகாட்டுதல்களுடன் பணிபுரிந்திருக்கிைார்கள். சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குனர்களின் 
வழங்கிய வழிகாட்டுதலின் படி சுரங்க பகுதியுனுள் வளரயறுக்கப்பட்ட மனித 
நவளிப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களுடன் பணியாற்ருக்கின்ைனர். 
தயாரிக்கப்பட்ட சுண்ணாம்புகளள ோளல வழியாக பல்வவறு நுகர்வவார் 
இடங்களுக்கும் மற்றும் நாட்டின் பல்வவறு பகுதிகளில் அளமந்துள்ள சுண்ணாம்பு 
நேயலாக்க அலகுகளுக்கும் ேந்ளதப்படுத்தப்படுகிைது. 

2.4. சுரங்க இயந்திரம் 

அகழ் எந்திர நகாண்டு ஏற்றுதல் மற்றும் இழுத்தல் வபான்ை வவளலகளள 
வமற்நகாள்ளப்படுகிைது. இயந்திர விவரங்கள் அட்டவளணயில் நகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

அட்டவளண எண் 2: தற்வபாதுள்ள சுரங்கத்தின் இயந்திரங்களின் விவரங்கள் 

வளக எண்ணிக்ளக 
துளளயின் 
விட்டம் 

அளவு / 
நகாள்ளளவு 

நேய்யப்பட்டது 
உந்து 
ேக்தி குதிளரத்திைன் 

ேிைிய ஃவபார்டு 
கம்ப்ரேளர 

நகாண்ட வஜக் 
ொமர் 

2 32மி.மீ 

7 கி.கி / கன 
மீட்டர் 

XA 175 

அட்லஸ் 
வகாப்வகா 

டீேல் 45 

நீரியல் 
அகழ்எந்திரம் 

1 ----- 1.2.கன மீட்டர் 
எல் &டி (அ) 

Ex200 
டீேல் 120 

அமுக்கி 
(வாடளக) 

1 

450 

நிமிடத்திற்கு 
ஒரு கன அடி 

10.5கி.கி / 
நே.மீ. 

450 

நிமிடத்திற்கு 
ஒரு கன அடி 

XA176 
 

- 180 

டிப்பர் 
(வாடளக) 

2 --- 
10நமட்ரிக் 

டன் 

அவோக் 
வலலண்ட் 

டீேல் 110 

 

2.5  இட ஒதுக்கீடு மதிப்படீு முளை 

அளனத்து இருப்புகளும் குறுக்கு நவட்டு முளை மூலம்கணக்கிடப்படுகின்ைன.ஒநவான்றும் 1: 1000 கிளடமட்டமாகவும் 
மற்றும் 1: 500 நேங்குத்தாகவும் நதாகுதி வாரியாக அளனத்து திட்டங்களும், பிரிவுகளும் ஒவர மாதிரியான 
தரநிளலயுடன் தயார் நேய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த பணியில் இருந்து உண்ளமயாக மீட்நடடுக்கப்பட்ட உற்பத்தியின் 
அடிப்பளடயில் நமாத்த ROM இல் 70 விகிதம் மீட்டப்பட்டுள்ளது என்பது சுரங்கப் நபஞ்ச்களின் மீது நன்கு 
அம்பலப்படுத்தியுள்ளது. UNFC இன் வளகப்படுத்துதலின் கீழ் சுண்ணாம்புக் ளகயிருப்பு விவரங்கள் அட்டவளணயில் 
நகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

அட்டவளண 3: கனிம ளகயிருப்பு மற்றும் வளங்கள் 

கனிம ளகயிருப்பு 
மற்றும் வளங்கள் 

மீட்டடடுக்கப்பட்ட 
வளங்கள் 70% (கன 

மீட்டர்) 

ROM இன் நமாத்த அளவு 
(நமட்ரிக் டன்) 

மீட்டடடுக்கப்பட்ட 
வளங்கள்(நமட்ரிக் டன்) 

70% 

UNFC குைியடீு 

அ)நமாத்த கனிம 
இருப்புக்கள் (சுரங்க 
திைன்) 

i) நிரூபிக்கப்பட்டது 
(140-123மீ. RL) 

(G1,F1&E1அச்சுகள்)   

 

142407கன மீட்டர் 

 

 

356018டமட்ரிக் டன் 

 

 

249212டமட்ரிக் டன் 

 

 
111 

 

ஆ) கனிம வளங்கள்i) 

நபஞ்ேில் கனிம 
வளங்கள் இழப்பு 
(G2,F1&E1 அச்சுகள்) 

17178கன மீட்டர் 42945நமட்ரிக் டன் 
 

30062நமட்ரிக் டன் 
221 

ii)7.5 மீ. பாதுகாப்பு 
தடுப்பில் தாது 
வளங்கள் இழப்பு 
(G2,F2&E2 அச்சுகள்) 

4474கன மீட்டர் 11184நமட்ரிக் டன் 7829நமட்ரிக் டன் 222 

நமாத்த கனிம 
இருப்புக்கள் மற்றும் 
வளங்கள் 

164059கன மீட்டர் 410147நமட்ரிக் டன் 287103நமட்ரிக் டன்  
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

2.6. உற்பத்தி 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான உற்பத்தி அட்டவளணயில் முக்கியமாக இருப்புநிளல நிளல, 

ேந்ளதக் வகாரிக்ளக, ஆண்கள் மற்றும் இயந்திர ோதனங்கள் மற்றும் உற்பத்தி 
நேலவுகள் ஆகியவற்ைில் உறுதிப்படுத்தபட்டுள்ளது. இந்த சுரங்கத்தில் சுண்ணாம்பு 
இருப்புகளள வேமித்து ளவக்கும் இருப்பு 20 ஆண்டுகளுக்கு வமலாக நீடித்து நிற்கிைது. 
ளகயகப்படுத்திய சுண்ணாம்புகள் நுகர்வுகளுக்கு நபரிதும் பயன்படுத்தப்பட்டு 
வருகின்ைது. ேந்ளத வாய்ப்புகளின் வதளவகளுக்கு ஏற்ப , அது அதிகபட்ே உற்பத்தி 
திைனாக வருடத்திற்கு 15295 நமட்ரிக் டன்உற்பத்திளய அளடய 
முன்நமாழியப்படுகிைதுவமவல கூைப்பட்ட உற்பத்தி இலக்குகளளச் ேந்திக்கத் 
திட்டமிடப்பட்ட ஆண்கள் மற்றும் இயந்திரம் இணக்கமானது. கடந்த ஆண்டு வாரியாக 
சுண்ணாம்பு தயாரிப்புகளள அட்டவளண எண் 4 & 5 இல் நகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

அட்டவளண எண்  4:   2018-2023 ஆண்டு வாரியான வளர்ச்ேி 

ஆண்டு 

இயங்கும் சுரங்க 

கழிவு 
விகிதம் 

நமாத்த 
தற்காலிக 
அகழ்வு 
(நமட்ரிக் 
டன்) 

வமல் 
மண் 

(நமட்ரிக் 
டன்) 

உற்பத்தி 
@ 70% 

(நமட்ரிக் 
டன்) 

கனிம 
நிராகரிப்பு 

@ 30% 

கழிவுகள் 
(நமட்ரிக் 
டன்) 

2018-19 21840 1947 15288 6552 5320 1 : 0.90 

2019-20 21840 --- 15288 6552 --- 1 : 0.42 

2020-21 21600 --- 15120 6480 --- 1 : 0.42 

2021-22 21850 --- 15295 6555 --- 1 : 0.42 

2022-23 21600 --- 15120 6480 --- 1 : 0.42 

நமாத்தம் 108730 1947 76111 32619 5320 1 : 0.52 
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

அட்டவளண எண்  5:       ஆண்டு வாரியான வளர்ச்ேி 2018-2023 

வரிளே 
எண் 

உற்பத்தி 
ஆண்டு 

சுரங்கத் திட்டக் 
காலத்தில்முன்நமாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி (நமட்ரிக் டன்) 

அளடயப்பட்ட 
உண்ளமயான உற்பத்தி 

(நமட்ரிக் டன்) 
குத்தளகளய முதலில் (எம் / எஸ். லவ்லி நகமிக்கல்ஸ்) -க்கு வழங்கப்பட்டது 

1 1998-1999 சுரங்கத் திட்டம் இல்ளல 983.385 

2 1999-2000 சுரங்கத் திட்டம் இல்ளல 291.210 

3 2000-2001 சுரங்கத் திட்டம் இல்ளல 28.490 

4 2001-2002 சுரங்கத் திட்டம் இல்ளல 24.665 

5 2002-2003 சுரங்கத் திட்டம் இல்ளல 19.905 

 சுரங்கத்தின் இரண்டாவது திட்டம் 

6 2003-2004 தவைிய சுரங்கத் திட்டம் 21.250 

7 2004-2005 இல்ளல 

இரண்டாதாக குத்தளகளய (எம் / எஸ். முரளி நதாழில் நிறுவனங்கள்) -க்கு 
வழங்கப்பட்டது 

8 2005-2006 3958 - 

9 2006-2007 5503 2402.95 

10 2007-2008 5503 4424.17 

 சுரங்கத்தின் மூன்ைாம் திட்டம் 

11 2008-2009 5503 4100.33 

12 2009-2010 5503 3217.750 

13 2010-2011 5503 5632.560 

14 2011-2012 1835 8307.760 

15 2012-2013 1835 5808.030 

 சுரங்கத்தின் நான்காம் திட்டம் 

16 2013-2014 1835 5300.500 

17 2014-2015 1835 8867.770 

18 2015-2016 12776 11023.390 

19 2016-2017 12303 4014.170 

20 2017-2018 - - 

 சுரங்கத் திட்டத்தின் ஐந்தாவது விமர்ேனம் 

21 2018-2019 15288 - 

22 2019-2020 15288 - 

23 2020-2021 15120 - 

24 2021-2022 15295 - 

25 2022-2023 15120 - 

* சுற்றுச்சூழல் அனுமதி இல்லாத காரணத்தால் ஜனவரி 1 முதல் 2017 வளர சுரங்க 
வவளலகள் நிறுத்தப்பட்டது)
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

2.7. வவளலவாய்ப்பு ோத்தியம் 

பின்வரும் மனிதன் ஆற்ைல் தினேரி சுண்ணாம்புச் சுரங்க நடவடிக்ளககளள 
கவனிக்கவும் மற்றும் ளகயாளுவதற்கும்மற்றும்உவலாக சுரங்க ஒழுங்குமுளை, 1961(MMR) 
-இன் ேட்டபூர்வவிதிகளுக்கு இணங்கமுன்நமாழியப்பட்ட உற்பத்தி இலக்ளக அளடய 
பரிந்துளரக்கப்படுகிைது.வவளலவாய்ப்பு ோத்தியம் அட்டவளண 6 - இல் 
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவளண எண் 6:மனித ஆற்ைல் 

விளக்கம் நபரின் எண்ணிக்ளக 

சுரங்க ஊழியர்கள் 

சுரங்க வமலாளர் 1  

உதவி சுரங்க வமலாளர் 1 

சுரங்க நபாைியாளர் இல்ளல 

சுரங்க வமற்பார்ளவயாளர் 1 

ஊழியர்கள் 3 

நதாழிலாளர்கள் திைளமயான - அளர திைளமயான - 
திைளமயற்ை + ஒப்பந்தத்தில் 28 நபர்கள் 

28 

நமாத்தம் 34 

சுரங்க பாதுகாப்பு விதிமுளைகளுக்கு இணங்க அட்டவளணயில் உள்ள உற்பத்திளய 
ேட்டரீதியாக அளடவதற்கு வமவலயுள்ள மனித ஆற்ைல் மற்றும் திட்டமிட்ட இயந்திர 
வலிளம வபாதுமானது. 

2.8. நீர் வதளவகள் 

தற்வபாது எம் / எஸ் முரளி நிறுவனங்கள் 3 கிலா லிட்டர் தண்ணரீ் தினமும் 
பயன்படுத்தப்படுகிைது.ேந்ளதயில் இருந்து நகாள்முதல் மற்றும் நிரந்தர தீர்வுக்கான 
குடிநீர் மூலம் ஆரம்பத்தில் குடிநீர் வழங்கப்படும். குடிநீர், நீர் நதளித்தல் மற்றும் பச்ளே 
நபல்ட் ஆகியவற்ளை வழங்குவதற்காக கிணறுகள் அளமக்கப்படுகிைது.இந்த 
சுரங்கத்திலிருந்து எந்த ஒரு கழிவு நீர்களும் நவளிப்படவில்ளல. நமாத்த நீர் வதளவ 3.0 

கிவலா கிவலா லிட்டர். அதில், i) குடிநீர் மற்றும் பயன்பாடுகளுக்கு ஒரு நாளளக்கு 1.0 

கிவலா லிட்டர் இருக்கும்,ii) தூேி அடக்குவதற்கு, வதாண்டுவதற்கு மற்றும் பச்ளே 
நபல்ட்க்கும் நாள் ஒன்றுக்கு 1.0 கிவலா லிட்டர்  நீர்.   
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

2.9. பவர் மற்றும் எரிநபாருள் வதளவ 

சுரங்கத்திற்காக மற்றும் ஏற்றுவதற்கும் அகழ்எந்திரம் ஒரு மணி வநரத்திற்கு 12 லிட்டர் 
டீேலும், ஒரு டிராக்டரில் கம்ப்ரேர் ஏற்ைப்பட்டு துளளயிடுவதற்கு 5 டன் டீேல் 
பயன்படுகிைது. மின்ோரம், கிணற்று நீளர இளைப்பதற்கும் ஒற்ளை முளனப்பு நகாண்ட 
மின் இளணப்ளப தமிழ்நாடு மின்ோர வாரியத்திடம் இருந்து நபைப்படுகிைது. 
மளழக்காலத்தில் நீளர இளைப்பதற்கு கூடுதலாக 5 குதிளர திைன் நகாண்ட டீேல் பம்ப்  
பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

2.10. சுரங்க வடிகால் 

குத்தளக நிலப்பகுதிக்குள் நீளமான நீர் ஆதாரங்கள் இல்ளல. ஒரு ேில குட்ளடகள் 68 

மீட்டர் மற்றும் 45 மீட்டர் நதாளலவில் வமற்கு மற்றும் நதற்கு பக்கங்களில் உள்ளன. 
நிலத்தடி நீளர நவளிவயற்றுவதற்கு எந்த உந்தல் வதளவ இல்ளல சுரங்க 20 ஆவது 
ஆழத்ளத மட்டுவம நீட்டிக்க வவண்டும் மற்றும் நிலத்தடி நீர் ஒரு ஆண்டு 30-32 மீட்டர் 
இளடவய ஏற்ை இைக்கம் காணப்படுகிைது. இந்த சுரங்க மற்றும் SRK தரவுகளிலிருந்து 10km 

ஆரம் வடிகால் முளைளயப் பயன்படுத்தி இயற்ளகயான வடிகால்களில் எந்த தாக்கமும் 
இல்ளல. 

சுரங்கப்பாளத தளத்தில் எந்த நிளலளயயும் ேந்திக்கவும், மளழ நீளர 
நவளிவயற்றுவதற்காக நவளிப்புைமாக இயங்கும் 5 H.P திைன் நகாண்ட ஒரு டீேல் 
என்ஜின் வடிகால் வேதிக்நகாண்டது. முன்நமாழியப்பட்ட தூேி அடக்குமுளைக்கும் 
மற்றும் பச்ளே நபல்ட் ஆகியவற்றுக்காகவும் துளளயுள்ள ஆழ்துளள கிணறுகளிலிருந்து 
நீரானது நபைப்படுகின்ைன. எந்த அமில வடிகால் அல்லது எந்த நச்சு கூறுகளும் 
இல்ளல 
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

2.11. கழிவு நீக்கம் 

மண்ணின் வமற்புைம் மற்றும் பக்க சுளம வணீாக உருவாக்கப்படும் ஒவர கழிவாகும். 
குத்தளக பகுதி ஒரு நமல்லிய மண் மூடளல நகாண்டுள்ளது, இங்கு 0 முதல் 0.3 மீட்டர் 
தடிமன் நகாண்டது. அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு வமல் மண் உற்பத்தியானது 1947 டன் 
ஆகும். குழி மற்றும் டம்ப் பரிமாணங்களின் விவரம் ROMP இல் நகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
படிமுளைகள் ஒழுங்காக நகாட்டப்படுகின்ைன மற்றும் நேயலில் அல்லாத பகுதிகள் 
திட்டமிட்டு பராமரிக்கப்படுகின்ைன. இறுதி குழாய் ோய்வு 45 டிகிரி மற்றும் நபஞ்ச் 
உயரம் 6 மீ ஆக பராமரிக்கப்படும். சுரங்க குழி முடிக்கப்பட்டு மீண்டும் அதிகபட்ேமாக 
காடுகளுக்கு  நிரப்பப்படும். வகீ்கம் காரணி நபாருட்கள் நமாத்த அகழ்வில் 30% என 
மதிப்பிடப்படுகிைது. கர்லாண்ட் வடிகுழாய் மற்றும் கல் உருவத்ளத வமற்கு எல்ளல 
முதல் கழிவு நீர் வேகரிக்கும் பள்ளம்வளர முன்நமாழியப்பட்டு கட்டப்பட வவண்டும். 
அடுத்த வருடத்திற்கான டம்ப் பரிமாணம் (மீ) அட்டவளணயில் நகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவளண 7:அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு டம்ப் பரிமாணம் 

விளக்கம் அளவு (நமட்ரிக் 
டன்)) 

நகாள்ளளவு 
(கன மீட்டர்) 

வமல் மண் 1947 நமட்ரிக் டன் 1298 (க.மீ.) 
நிராகரிப்பு &பாளைகள் 
(60மீX40மீX9.892மீX1.68மீ)  

37939 நமட்ரிக் 
டன் 

 15176 (க.மீ.) 

நமாத்தம்  39886 நமட்ரிக் 
டன் 

   16474 (க.மீ.) 

2.12 திட்டத்தின் சசலவு 

அ. திட்ட செலவு 

i)  நிலம்                               - ரூ. 15,00,000 

ii)  ைட்டிடம்                        - ரூ. 4,00,000 

iii)  சுரங்ை ைருவிைள்    - ரூ. 1,50,000 

iv)  இயந்திரங்ைள்           - ரூ. 45,00,000 

v)  மற்றகவ- வசதிைள் - ரூ. 2,28,025 

  சமோத்த திட்ட சசலவு - ரூ. 67,78,025 

 

 ஆ. சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மே திட்டச் செலவு - ரூ 6 லட்ெம்
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

3.0 அடிப்பளட ஆய்வு 

திட்டம் அளமக்க முன், பல்வவறு சுற்றுச்சூழல் பண்புகளின் தற்வபாளதய நிளலளமளய 
நிர்ணயிப்பதற்கு அடிப்பளட சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் வமற்நகாள்ளப்பட்டுள்ளன, அளவ 
காலநிளல மற்றும் வளிமண்டல நிளலகள், காற்று, நீர், இளரச்ேல், மண், ளெட்வரா 
புவியியல், நில பயன்பாட்டு முளை, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ேமூக நபாருளாதார சூழல் 
ஆகும். 

திட்டத்தின் தளத்திலிருந்து 10 கிமீ ஆரம் நதாளலவில் உள்ள ஒரு பகுதி, அடிப்பளட 
ஆய்வுகளின் வநாக்கத்திற்காக ஆய்வுப் பகுதியாகக் கருதப்படுகிைது. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 
ேமூக தாக்கம் மதிப்படீு பகுதியாக, இந்த ஆய்வு டிேம்பர் 2017 முதல் பிப்ரவரி 2018 வளர 
மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு காலத்தில் வமற்நகாள்ளப்பட்டது. 

3.1.காற்று சூழல் 

ஆய்வு ளமயத்தின் சுற்றுச்சூழல் காற்று தரம் 5 சுற்றுப்புை காற்று தர இடங்களின் 
நநட்நவார்க் மூலம் மதிப்பிடப்படுகிைது.  

ஆய்வக பகுதியில் குைிப்பிட்டுள்ள சுற்றுப்புை காற்று தரம், குடியிருப்பு, கிராமப்புை மற்றும் 
பிை பகுதிகளுக்கு பரிந்துளரக்கப்பட்ட NAAQ தரநிளலயின் வரம்பிற்குள் நன்கு 
கண்டைியப்பட்டது. 
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அட்டவளண8: சுற்றுச்சூழல் காற்று தரத்தின் சுருக்கம் 

இடங்கள் குைியீ
டு 

நுண் துகள்10(கன மீட்டர் ஒன்றுக்கு 
றமக்ரரோ கிரோம்) 

நுண் துகள்2.5 (கன மீட்டர் ஒன்றுக்கு 
றமக்ரரோ கிரோம்) 

அதிகபட்ச
ம் 

குறைந்தபட்ச
ம் 

சரோச
ரி 

98%  அதிகபட்ச
ம் 

குறைந்தபட்ச
ம் 

சரோச
ரி 

98%  

எம் / எஸ். 
முரளி 
நிறுவனங்களி
ன் குத்தளக 
பகுதி 

A1 56.98 54.33 55.52 
56.9

2 
31.65 29.45 31.11 

31.4

6 

பந்தபுலி A2 52.02 48.55 50.67 51.8

4 

25.85 22.56 25.28 25.8

1 

நரட்டியாப்பட்டி A3 50.1 48.35 49.71 50.1 26.2 24.85 25.73 26. 

அருங்காகுளம் A4 50.23 44.95 49.54 50.1

7 

25.3 23.68 25.01 25.2

3 

வோளலவேரி A5 50.96 46.26 49.59 50.6

0 

25.48 24.3 25.11 25.3

9 

NAAQS 100 60 
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

 

இடங்கள் குைியீடு சல்பர் றடயோக்றைடு (SO2)(கன மீட்டர் 
ஒன்றுக்கு றமக்ரரோ கிரோம்) 

றைட்ரஜன் ஆக்றசடு (NO2)(கன மீட்டர் 
ஒன்றுக்கு றமக்ரரோ கிரோம்) 

அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் சரோசரி 98%  அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் சரோசரி 98%  

எம் / எஸ். முரளி 
நிறுவனங்களின் 
குத்தளக பகுதி 

A1 6.92 6.1 6.76 6.90 8.7 7.1 8.39 8.7 

பந்தபுலி A2 6.95 6 6.51 6.86 7.95 7.05 7.45 7.76 

நரட்டியாப்பட்டி A3 5.95 4.95 5.56 5.85 7.89 7.03 7.48 7.77 

அருங்காகுளம் A4 6.02 4.75 5.56 6.01 6.95 5.48 6.72 6.93 

வோளலவேரி A5 5.95 4.85 5.72 5.93 6.96 5.96 6.67 6.96 

NAAQS 80 80 

 

3.2.ேத்தம் சூழல் 

ஆய்வுப் பகுதியின் இளரச்ேல் அளளவ மதிப்பிடுவதற்கு ஐந்து கண்காணிப்பு இடங்கள் வதர்ந்நதடுக்கப்பட்டன. பகல் 
வநரத்தில் 40.4-45.4 நடேிபல் வளரயில் ேத்தமும் மற்றும் இரவு வநரங்களில் 36.1-38.2 நடேிபல் வளரயிலும் ேத்தம் 
பதிவானது. 
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

3.3.நீர் சூழல் 

ஐந்து நிலத்தடி நீர் மாதிரிகள் ஒவ்நவான்றும் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்தும் சுற்ைிலும் 
இருந்து வேகரிக்கப்பட்டன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு நேய்யப்பட்ட அளவுருக்கள் IS-10500 

உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. அளனத்து மாதிரிகளும் வரம்பிற்குள்வளவய இருப்பதாக 
கண்டைியப்பட்டது. 

3.4.மண் சூழல் 

மண்ணின் தரத்ளத ஆய்வு நேய்வதற்காக ஆய்வு நேய்த பகுதிக்கு 10 கிவலாமீட்டர் 
தூரத்திற்குள் ஐந்து மண் மாதிரிகள் வேகரிக்கப்பட்டன. 

4. எதிர்பார்த்த சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்ளககள் 

4.1.காற்று சூழல் 

திைந்தநவளி சுரங்கங்களால் ஏற்படும் காற்ைில் பரவும் துகள்கவள காற்று மாசுபாட்டிற்கு 
முக்கிய காரணியாகும். துளளத்தல், நவடித்தல், கம்பி-நவட்டு நவட்டு, அகழ்வாராய்ச்ேி, 
ஏற்றுதல் மற்றும் இைத்தல் ஆகியவற்ளை உள்ளடக்கிய அளர இயந்திரமயமாக்க 
முளைகள் மூலம் சுரங்க நடவடிக்ளக வமற்நகாள்ளப்படும். 

4.1.1.எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

ேம்பந்தப்பட்ட நேயல்பாடுகள், நேயல்பாடுகள் மற்றும் பல்வவறு உபகரணங்கள் மற்றும் 
வாகனங்களின் பராமரிப்பு ஆகியவற்ளை நபாருத்தது.இளவ தவிர, கனிம மற்றும் 
கழிவுப்நபாருட்களின் வபாக்குவரத்து, வேமிப்புக் கிடங்கு மற்றும் கழிவு வமலாண்ளம 
ஆகியவற்ைின் நடவடிக்ளககளும் மாசுபாட்டிற்கு நேய்யக்கூடிய பங்களிப்பாகும். 

4.1.2.தடுப்பு நடவடிக்ளககள் 

தூேி என்பது சுரங்கத் நதாழிற்துளையில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட நபரும் மாசுபாடு 
ஆகும். தூேி மற்றும் பிை கூறுகளின் பங்களிப்பு அனுமதிக்கத்தக்க வரம்புக்குள் 
ளவத்திருப்பளத உறுதி நேய்ய காற்ைின் தரத்ளத கண்காணிப்பது அவ்வப்வபாது 
நடத்தப்படுகிைது. நதாடர்ந்து நளடநபற்று வரும் சுரங்க நடவடிக்ளககள், குடியிருப்பு 
மற்றும் வணிக நடவடிக்ளககள் காற்று மாசுபாடு முதன்ளம ஆதாரங்கள். இருப்பினும், 

ஆய்வுப் பகுதியில், சுரங்க நடவடிக்ளககளின் வபாது எதிர்காலத்தில் வபாதுமான 
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககள் நேயல்படுத்தப்படும். காற்று மாசு கட்டுப்பாட்டுக்கு 
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

பரிந்துளரக்கப்படும் அதிகப்படியான நடவடிக்ளககள் பகுதியின் அடிப்பளட சுற்றுப்புை 
காற்ைின் தரத்ளத அடிப்பளடயாகக் நகாண்டளவ. இப்பகுதியில் ஏற்றுக்நகாள்ளக்கூடிய 
சுற்றுப்புை காற்ைின் தரத்ளத பராமரிப்பது குைித்த பார்ளவயில் இருந்து, ஒழுங்குமுளை 
அதிகாரிகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரநிளலகளின் இணக்கத்ளத ேரிபார்க்க ஒரு 
வழக்கமான அடிப்பளடயில் காற்று தரம் கண்காணிக்கப்படுவது விரும்பத்தக்கது. 
இணக்கமின்ளமயின் வபாது, நபாருத்தமான தக்க நடவடிக்ளககளள வோதிக்க வவண்டும். 

சுரங்கப்பாளதயில் ேரியான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககளள பின்பற்றுவதற்கான 
பின்வரும் தூேி பிணக்கு விளளயாட்டுகள் அளடயாளம் காணப்பட்டுள்ளன: 

 நவடித்தல் 

 துளளயிடும் 

 வதாண்டுவது 

 ஏற்றுதல் நேயல்பாடு 

 சுண்ணாம்பு வபாக்குவரத்து 

தப்பிவயாடிய தூேிகளள கட்டுப்படுத்த சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாடு நடவடிக்ளககள் கீவழ 
நகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

 துளளயிடும் இயந்திரங்களள நகாண்டு துளளயிடும் வபாது நவளியிடும் தூேி 
உமிழ்ளவ கட்டுப்படுத்த துளளயிடும் இயந்திரத்திற்குள் உள்ளடக்கிய ஊேி 
அளமப்பு மூலமாக தண்ணரீ் நேலுத்தப்படுகிைது. 

 நவடித்த குவியல்கள், விளரவான ோளலகள், வேளவ ோளலகள், வழக்கமான 
குவிந்து கிடக்கும் குவியல்களில் வழக்கமாக நீர் நதளிப்பதால் தூேி மாசுபாட்ளட 
குளைக்க உதவுகிைது. 

 நாள் ஒன்றுக்கு 100 லிட்டர் தண்ணரீ் தூேி அடக்குமுளை நடவடிக்ளககளுக்கு 
பயன்படுத்தப்படும். 

 அதிக காற்ைழுத்த காலங்கள், இரவு வநரங்கள் மற்றும் நவப்பநிளல வநர்மாரான 
காலங்களில் நவடிகுண்டுகள் நவடிப்பளத தவிர்த்தல் வவண்டும். 

 பைக்கும் சுண்ணாம்பு துகள்களள தடுக்க மூடிய நிளலகளில் நவடி நவடிப்புகளள 
நதாடர்ந்து பின்பற்ை வவண்டும். 

 துளளகளள துளளயிடுவதற்கு கூர்ளமயான துரப்பணம் பிட்களள பயன்படுத்துதல் 
மற்றும் கூர்ளமயான துரப்பணங்களள ஏற்பாடு நேய்யதல். உகந்த மின்விளே 
வேர்விகளள பயன்படுத்தி துளளகளள மின்விளே வேர்வி நேய்தல் மற்றும் கால 
தாமதம் நேய்யும் நவடித்தூண்டிகளள பயன்படுத்துதல். 
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

 வபாதுமான ஊக்கமளிப்பு / அைிமுகம் மற்றும் குண்டு துளள முளைளயத் 
தக்களவத்தல் ஆகியவற்ளைப் பயன்படுத்துதல். 

 வாகனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் நன்கு பராமரிக்கப்படும் நிளலளமயில் 
ளவக்கப்படும், இதனால் உமிழ்வு குளைக்கப்படும். 

 வழக்கமான தரவரிளேயில் உள்ள விளரவான ோளலகள் மற்றும் வேளவ 
ோளலகள் தளர்வான நபாருட்களள நகாண்டு குவிக்கப்பட்டது. 

 ோளலவயாரங்களில் மிதமிஞ்ேிய நீர்ப்பாேனம் மற்றும் அதன் விளளவாக 
ேிதைல்கள் தவிர்க்கப் படவவண்டும். 

 தூேி கட்டுப்பாட்டிற்கான காடு வளர்ப்பு. வான்வழி தூேி அளளவக் 
கட்டுபடுத்துவதற்கு, சுரங்கங்களில் வதாட்டங்கள் வமற்நகாள்ளப்படுகின்ைன. 

 திட்டமிடல் வபாது காற்று திளே மற்றும் வானிளல பற்ைிய தகவல் 
கருதப்படுகிைது, எனவவ மாசுபடுத்திககளள, நதாழில்நுட்பத்ளத நகாண்டு 
முற்ைிலுமாக ஒடுக்க முடியாது, ஆனால் இது குடியிருப்பு பகுதிகளள அளடவளத 
தடுக்கும். 

 உளழப்பாளர்களுக்கு மண்வாரி மற்றும் நதாட்டிகள் மற்றும் தூேி முகமூடிகள் 
ஆகியவற்ைிற்கான அளைகள் வழங்கப்படும். 

 பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள நதாழிலாளர்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள 
கிராமவாேிகள் வழக்கமான மருத்துவ வோதளன மற்றும் விண்ணப்பதாரர் மூலம் 
வமற்நகாள்ளப்பட வவண்டும், வமலும் நதாழிற்ோளலகள் ேட்டத்தின் படி 
ஊழியர்களின் வழக்கமான வவளலவாய்ப்பு மதிப்படீ்ளட வமற்நகாள்ள வவண்டும். 

 சுற்றுப்புை காற்றுகளின் தரத்ளத மதிப்படீு நேய்ய நவளிப்புை காற்று தரம் 
கண்காணிப்பு வழக்கமான அடிப்பளடயில் நடத்தப்படும். 

4.2.ேத்த சூழல் 

வவறுபட்ட மண்டலங்களில் பின்னணி இளரச்ேல் அளளவ மதிப்பிடுவதற்காக ஆய்வுப் 
பகுதியினுள் ேத்தம் ஆய்வானது நடத்தப்பட்டது. அடிப்பளட ேத்தம் அளளவ 
மதிப்பிடுவதற்காக சுரங்கத் தளத்ளத சுற்ைிலும் சுரங்க நதாழிலாளர்களால் இயக்கப்படும் 
சுரங்க இயந்திரங்களின் காரணமாக ஏற்படுத்தும் ேத்தம் மற்றும் அருகிலுள்ள 
குடிவயற்ைங்கள் மற்றும் வாகன வபாக்குவரத்து இயக்கங்களின் வபாது ஏற்படும் 
தாக்கங்களள சுரந்த பகுதியிலும் மற்றும் 10 கி.மீ ஆரத்ளத சுற்ைியுள்ள பகுதியிலும் 
மதிப்படீ்டின் தாக்கம் பிரத்திவயகமாக வமற்நகாள்ளப்பட்டன. 
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

4.2.1.ளமய மண்டலம் காரணமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கங்கள் 

துளளயிடுதல், நவடித்தல், அமுக்கிகள் மற்றும் வாகனங்கள் இயக்கம் ஆகியவற்ைின் 
காரணமாக சுரங்கத் நதாழிற்பாடுகளின் வபாது ேத்தம் உற்பத்தி நேய்யப்படும். 
நாநளான்றுக்குத் வதளவப்படும் வபாது சுரங்க மற்றும் கூட்டு நடவடிக்ளககள் மட்டுவம 
நடக்கும், இளரச்ேல் அளவுகள் அதிகரிக்கும் வபாது பகல் வநரத்தில் மட்டுவம இருக்கும். 
ேத்தம் மாசுபாட்டின் கடுளமயான விளளவுகள் ஒலி அழுத்தம் மற்றும் அதிர்நவண் 
நதாடர்பானளவ மட்டுமல்ல, ஆனால் வமலும் முழு வநர நவளிப்பாடு மற்றும் நபரின் 
வயளத  இருக்கும். நதாழிலாளர்கள் மீது அதிக இளரச்ேல் அளவுகள் நவளிப்படும் 
வபாது எதிர்மளையான விளளவுகள், எரிச்ேல், வோர்வு, தளடயின்ைி வரம்பு மீைல் 
தற்காலிக மாற்ைங்கள், நிரந்தர இழப்பு இழப்பு மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் 
உயர் இரத்த நகாலஸ்ட்ரால் வபான்ை தாக்கங்கள் ஏற்படும். 

4.2.2.இளடப்பகுதிகாரணமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கங்கள் 

இளடப்பகுதி மண்டலத்தின் எல்லா இடங்களிலும் பகல்வநர ேத்தம் அளவு 40.4 - 46.7 dB. 

(ஏ) மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் வளரயறுக்கப்பட்ட அளவானது 55 dB (A) 

வரம்பிற்குள்ளாக நன்கு கவனிக்கப்பட்டது. இளடப்பகுதி மண்டலத்தின் எல்லா 
இடங்களிலும் இரவுவநர இளரச்ேல் அளவுகள் 36.1-38.2 dB (A) மற்றும் குடியிருப்பு 
பகுதியில் 45 dB (A) வளரயறுக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள்ளாக நன்கு கவனிக்கப்பட்டது. 
இளடப்பகுதி மண்டலத்தில் வதர்ந்நதடுக்கப்பட்ட கிராமங்களுக்குள் அடிப்பளட தரவுத் 
தாளின் வபாது கண்காணிக்கும் ேத்தம் அளவானது மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 
பரிந்துளரக்கப்பட்ட தரங்களுக்கு உள்வள இருக்க வவண்டும், வமலும் 
சுரங்கப்பாளதக்குள்வளவய அதிகமான வதாட்டங்கள், குைிப்பாக குடியிருப்புத் பகுதியில் 
ஆதரவாளரால் வமற்நகாள்ளப்பட்டால் இது வமலும் குளைக்கப்படும்.  

4.2.3.ேத்தம் மாசு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககள் 

இளரச்ேல் கட்டுப்பாட்டுக்கு பின்வரும் இளரச்ேல் குளைப்பு அளவடீுகள் 
முன்ளவக்கப்படுகின்ைன: 

 வாகனம், இயந்திரம் மற்றும் பிை உபகரணங்களின் முளையான பராமரிப்பு. 
 தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு ோதனங்கள், அதிக ேத்தம் உருவாக்கும் பகுதிகளில் 

பணிபுரியும் நதாழிலாளர்கள் முகமூடிகள் மற்றும் காதுஅளடப்பான்கள் 
வபான்ைளவ பயன்படுத்துதல். 
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

 பகல் வநரத்தில் மட்டுவம நவடிகள் நவடிக்கச் நேய்தல் வவண்டும் மற்றும் 
வமகமூட்டமான நாட்களில் இல்ளல. 

 அதிகமான ேத்தம் ஏற்படுத்தும் இடங்களில் நதாழிலாளர்கள் அதிக வநரம் 
நவளிப்படுவளத குளைக்க வவண்டும். 

 இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் மூலம் உருவாக்கப்படும் இளரச்ேல், 
முளையான உராய்வு மூலம் குளைக்கப்படுகிைது. 

 சுரங்கத்தில் நுளழயும் வபாது அல்லது நவளிவயச்நேல்லும் வபாது லாரிகள் 
மற்றும் டடிப்பர்களின் வவகம் மிதமாக குளைப்பதால் காலியாக வாகனங்களில் 
இருந்து ஏற்படும் வதளவயற்ை ேத்தம் தடுக்கப்படுகிைது. 

 நவடி துளளகளில் ேத்தம் நவளிவயறுவளத தடுக்க உகந்த நவடிக்கும் நவடிகள், 

தாமதப்படுத்தும் முளையான நவடித்தூண்டிகள் மற்றும் ேரியான தண்டுகள் 
பயன்படுத்தி ேத்தம் அளவுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும். 

 இளரச்ேல் ஆதாரங்களும் மற்றும் அதிக பாதிப்புக்குள்ளாகும் ேத்தம் 
உபகரணங்களிலிருந்து நதாழிலாளர்களள பாதுகாத்துக்நகாள்ள ேரியான 
இளரச்ேல் தடுப்புளரகளள வழங்குதல் வவண்டும். 

 பணியிட ேத்தத்தில் இருந்து பணியாளர்கள் நிவாரணம் நபைக்கூடிய அளமதியான 
இடங்களள வழங்குதல் 

 சுரங்கத்தின் விளிம்ளப சுற்ைி பச்ளே நபல்ட்களின் வளர்ச்ேி ேத்தத்ளத 
வலுவிழக்கச் நேய்கிைது. 

 பணியாளர்களுக்கு வழக்கமான மருத்துவ பரிவோதளன மற்றும் எதிர்மளையான 
இளரச்ேல் விளளவுகளளப் பற்ைி முளையான பயிற்ேிகள் வழங்கி விழிப்புணர்ளவ 
ஏற்படுத்துதல் வவண்டும். 

4.3.நீர் சூழல் 

சுரங்க குத்தளக கிட்டத்தட்ட ஒரு பிளாட் நிலப்பகுதியாக உள்ளது. சுரங்க 
குத்தளகக்குள்வள வற்ைாத ஆறுகள் இல்ளல. 

சுரங்க வழிமுளைகள் நிலத்தடி நீர் தரத்ளத பல வழிகளில் பாதிக்கலாம். நிலத்தடி 
வவளலகள் அல்லது திைந்த குழாய்களில், தண்ணரீ் வமளேக்கு கீவழ உள்ள சுரங்கத்தில் 
மிகவும் நவளிப்பளடயாக ஏற்படுகிைது. இது நீர்வழிகளுக்கு வநரடியாக வழிவகுக்கிைது. 
நிலத்தடி நீரில் வமற்பரப்பு நபாருட்கள் மூலம் நீர் ஊடுருவ இயலாததால் நிலத்தடி நீர் 
தரம் பாதிக்கப்படுகிைது.  
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

அசுத்தமான நிலத்தடி நீரின் பயன்பாடு உள்ளூர் பயனர்களுக்கும் மற்றும் தூரத்தில் 
உள்ளவர்களுளடய மனித ஆவராக்கியம் மற்றும் சூழ்நிளலக்கு ஆபத்துகள் உண்டாகிைது. 
கூடுதலாக, நிலத்தடி நீர் மீது தாக்கங்கள் கூட மளைமுகமாக வமற்பரப்பு நீர் தரத்ளத 
பாதிக்கலாம். வமற்பரப்பு நீரில் உள்ள தாக்கங்கள் வண்டல் கட்டுதலில் பற்ைாக்குளை 
அல்லது pH அளவுகளில் குறுகிய மற்றும் நீண்ட கால குளைப்புக்கள் (குைிப்பாக ஏரிகள் 
மற்றும் நீர்த்வதக்கங்களுக்கான), நீர்வழி வாழ்விடத்தின் அழிவு அல்லது ேீரழிவு மற்றும் 
குடிநீர் கலப்படம் மற்றும் மற்ை மனித சுகாதார பிரச்ேிளனகள் உள்ளடிகியுள்ளது . 
முரளி நதாழில் நிறுவனங்கள் சுரங்க குழிளய சுற்ைிலும் வடிகால் அளமப்ப்புகள் 
காட்டப்படுகிைது. 

4.3.1.கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககள் 

சுரங்கத் நதாழிற்பாட்டின் வபாது எந்த கழிவு நீர் அல்லது கழிவுப்நபாருட்களும் 
உருவாக்கப்படாது. நிலத்தடி நீர் வமளேக்கு வமவல உள்ளது சுரங்கப்பாளத, எனவவ 
தண்ணரீ் மீது எந்த ஒரு தாக்கத்ளதயும் எதிர்பார்க்க முடியாது. தண்ணரீ் வமலாண்ளம 
மற்றும் நீர் மாசு கட்டுப்பாட்டுக்கு பின்வரும் ேிக்கலான நடவடிக்ளககள் 
பரிந்துளரக்கப்படுகின்ைன. 

 முளையாக குவளாரிவனேன் / ஓவோன்னிேிஸ் / யு.வி. கதிர்வசீ்சு வழிமுளைகளில் 
பரிவோதிக்கப்பட்ட தண்ணரீ் குடிப்பதற்கு ஏற்ைதாக பரிந்துளரக்கப்படுகிைது. 
குழிகளில் உள்ள கழிவுகளள நேப்டிக் குழாயில் திளே திருப்பப்படும்.  

 புயல் நீரில் வேகரிக்கப்படும் தூேி துகள்கள் குளத்தில் இருந்து அகற்ைப்படும். 
 வேமித்த மளழ நீளர தூேி அடக்குமுளைக்கும் &பச்ளே நபல்ட் வளர்ச்ேிக்கும் 

பயன்படுத்துவதால், சுத்தமான நீரின் வதளவ குளைகிைது. 
 அமில சுரங்க நீர், ஏதாவது இருந்தால், சுரங்க பகுதியில் உள்வள வேமிக்கபடும், 

பின்பு அந்த நீர் பரிவோளதளனக்காக வேமிப்பு குளத்திற்கு உந்தப்படும். 
 அமில சுரங்க நீருக்கு வாய்ப்பு இல்ளல. 
 வமலும், சுரங்கத்தின் மூடல் கட்டத்தில், ஒரு நபரிய பகுதி வமற்பரப்பு ரன்-ஆஃப் 

வேமிப்பக கட்டளமப்பாகப் பயன்படுத்த பரிந்துளரக்கப்படுகிைது. 
 சுரங்கப்பாளத பகுதியில் வமற்நகாள்ளப்படும் சுற்றுச்சூழல் மறுேீரளமப்பு 

பராமரிப்புக்காக வேமிக்கப்படும் மளழ நீர் பயன்படுத்தப்படும். 
 வழக்கமான தரநிளலகளள கண்காணிப்பவதாடு, தண்ணரீ் தரத்ளத பகுப்பாய்வு 

நேய்தலும் ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முளை நேய்யப்படும். 
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4.4.நில சூழல் 

நில பயன்பாடு (மனிதனின் நடவடிக்ளககள் மற்றும் பல்வவறு பயன்களளக் குைிக்கிைது.  

நில வமற்பரப்பு (எல்ேி) என்பது இயற்ளக தாவரங்கள், நீர் அளமப்புகள், ராக் / மண், 

நேயற்ளக மளைப்பு டிஜிடல் நேன்ோர் நவளியடீு டிஜிட்டல் வடிவத்தில் நபை முடியும் 
என்பதால், டிஜிட்டல் நேயலாக்கத்திற்கு இளணயாக நேயற்ளகக்வகாள் படங்கள் 
இயங்குகின்ைன. வாழ்க்ளக நிளலளமகள் மற்றும் தரநிளலகள் தற்வபாளதய 
நிளலகளில் இருந்து வமம்படுத்தப்பட அல்லது பராமரிக்கப்பட வவண்டும் என்ைால் 
புரிந்து நகாள்ளப்பட வவண்டிய ேிக்கல்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நேயல்முளைகளின் 
பகுப்பாய்வுகள் நில பயன்பாட்டுத் தகவல்களுக்கு வதளவப்படுகிைது. 

ேட்டப்படியான அதிகாரிகளிடமிருந்து வதளவயான சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகளள நபை 
திட்ட ஆய்வு பகுதிக்கு (10 கிமீ ஆரம்) நில பயன்பாட்டு / நிலப்பரப்பு ஆய்வு வமற்நகாள்ள 
வவண்டும். இந்த திட்டத்தின் வநாக்கமானது உத்வதே திட்டத்திற்கான நிலப்பயன்பாடு / 
நிலப்பரப்பு ஆய்வுகளள வமற்நகாள்வதாகும். இந்திய ஆய்வில் வடாவபாஸீட்க்கு 
கூடுதலாக நில பயன்பாடும் / நிலப்பரப்பு ஆய்வுகளும் ோட்டிளலட் இவமஜரிகளள 
(Resourcesat-2: LISS-III) பயன்படுத்தி வமற்நகாள்ளப்படுகின்ைன. திட்ட ஆய்வு பகுதிக்கு நில 
பயன்பாட்டு / நில வமற்பார்ளவ வளரபடத்ளத தயாரிக்கும் வபாது ேரியான 
வழிகாட்டல்கள் பின்பற்ைப்படுகின்ைன. 

நில பயன்பாட்டு வகுப்பு புள்ளிவிவரங்கள் அளனத்தும் சுரங்க குத்தளகயில் இருந்து 10 

கி.மீ ஆரத்திற்குள் உருவாக்கப்படுகிைது. 

4.4.1.நில அதிர்வு கட்டுப்பாடு 

சுரங்கத்தில் நில அதிர்வுகளள கட்டுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்ளககள் 
நேயல்படுத்தப்படுகின்ைன 

 நதாடர்ச்ேியான நவடிப்பு இயந்திரத்ளத பயன்படுத்தி குண்டு நவடிப்பு 
நேய்யப்படுகிைது. 

 அதிகமான நவடிப்பு தவிர்க்கவும் 

குண்டு நவடிப்புக்கள் குறுகிய தாமதமான நவடிப் நபாருள்களால் 
நதாடங்குகின்ைன. 

 திைளமயான சுளம அதிகமில்லாமல், சுதந்திரமான முகம் நீண்ட காலமாக 
ளவத்திருப்பளத உறுதி நேய்வதற்காக பராமரிப்பு எடுக்கப்படுகிைது. 

 அதிகப்படியான குழிகளில் நவடி நவடிப்பதால் பிரீ பாஸ் வநாக்கிவய நகர்கிைது. 
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4.5.காடு வளர்ப்பு 

நில பயன்பாட்டிற்கும், காடு வளர்ப்பு திட்டத்திற்கும் ஆண்டுக்கு 50 பிராந்திய மரங்களள 
நடபட்டது. தாவர விவரங்கள் அட்டவளண எண் 9 இல் நகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவளண எண் 9:  காடு வளர்ப்பு திட்டம் 

ஆண்டு இடம் மரங்களின் வளக எண்ணிக்ளக 
உயிர்வாழும் 

விகிதம் 

2018-19 
குத்தளக எல்ளல 

&குவியல் 

வவப்ப, பளன, வதக்கு 
மற்றும் 

மற்ை பிராந்திய 
மரங்கள் 

50 80% 

2019-20 
குத்தளக எல்ளல 

&குவியல் 

வவப்ப, பளன, வதக்கு 
மற்றும் 

மற்ை பிராந்திய 
மரங்கள் 

50 80% 

2020-21 
குத்தளக எல்ளல 

&குவியல் 

வவப்ப, பளன, வதக்கு 
மற்றும் 

மற்ை பிராந்திய 
மரங்கள் 

50 80% 

2021-22 
குத்தளக எல்ளல 

&குவியல் 

வவப்ப, பளன, வதக்கு 
மற்றும் 

மற்ை பிராந்திய 
மரங்கள் 

50 80% 

2022-23 
குத்தளக எல்ளல 

&குவியல் 

வவப்ப, பளன, வதக்கு 
மற்றும் 

மற்ை பிராந்திய 
மரங்கள் 

50 80% 

 

4.6.ேமூக சூழல் 

சுரங்க குத்தளக பகுதியில் எந்த குடியிருப்பும் இல்ளல. எனவவ சுரங்க நடவடிக்ளகயில் 
எந்த ஒரு மனித குடிவயற்ை இடப்நபயர்ச்ேியும் உள்ளடக்கியது இல்ளல. 

நபாது கட்டிடங்கள், இடங்கள், நிளனவுச்ேின்னங்கள் வபான்ைளவ குத்தளகக்கு உட்பட்ட 
பகுதியிவலா அல்லது அருகிவலா இல்ளல. இது சுரங்கம் அல்லாத நடவடிக்ளககள், 
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இதனால் எந்த ஒரு கிராமத்திற்கும் நதாந்தரவு / இடப்நபயர்வவா அல்லது 
மீள்குடிவயற்ைவமா வதளவ இல்ளல. இதனால் பாதகமான பாதிப்பு ஏற்படாது. 

 

சுரங்கத் நதாழிலின் வமம்பட்ட திைனுடன் 34 நபர்களுக்கு வவளலவாய்ப்பு 
வழங்கப்பட்டது. இது பிராந்தியத்தின் ஒட்டுநமாத்த ேமூக நபாருளாதார அபிவிருத்திற்கு 
உதவும். 

4.7.நதாழில் சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு 

கழிவு நீர் / காற்று / மண் தாக்கப்பட்ட வநாய் காரணமாக இப்பகுதியில் எந்தவிதமான 
வநாய்த்தாக்கமும் இல்ளல, இருப்பினும் நீரிழிவு வநாய் மற்றும் காய்ச்ேல் வபான்ை நீர் 
ோர்ந்த வநாய்கள் தவைாகக் கண்டைியப்பட்டிருக்கின்ைன. அளனத்து சுரங்க 
ஊழியர்களுக்கும் சுரங்கங்கள் வபால் நதாழில்முளை சுகாதார கண்காணிப்பு 
நடவடிக்ளககள் நதாடர்ந்து நளடநபறுகிைது. அளனத்து ஊழியர்களுக்கும் முன்னதாக 
வவளலவாய்ப்பு மற்றும் ஆரம்ப மற்றும் கால அளவிலான மருத்துவ பரிவோதளனகள் 
ஒவ்நவாரு ஆறு மாதத்திற்கும் வமலாக திட்டமிட்டபடி நடத்தப்படுகின்ைன. நவளியில் 
இருந்து நன்கு ஆயுதாக்கப்பட்ட ஆய்வக மற்றும் மருத்துவ ஊழியர்களின் முகாம் 
அவ்வப்வபாது நவளிவய நளடநபறுகிைது. 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணமானது அளனத்து சுரங்க ஊழியர்களுக்கும் இலவேமாக 
வழங்கப்படுகிைது 

 பாதுகாப்பு காலணி, பாதுகாப்பு நெல்நமட், பிரதிபலிக்கும் ஜாக்நகட் 

 மூக்கு பாதுகாப்பு உளை 

 பாதுகாப்பு நபல்ட் 

 காது பாதுகாப்பு உளை 

 கண் மற்றும் முகம் பாதுகாப்புக்கான நவல்டர் உபகரணங்கள் 

 ளகயுளைகள். 

அதிக தூேி மற்றும் இளரச்ேல் சுரங்க நதாழிலாளர்களுக்கு தளலளம சுகாதார 
அபாயங்கலாக உள்ளன. நதாழிலாளர்களின் உடல்நிளல நதாடர்ந்து ேரிபார்க்கப்படுகிைது 
மற்றும் நபாருத்தமான மருத்துவ வேதிகளள தளத்திற்கு நநருக்கமாக 
உருவாக்கப்படுகின்ைன. சுரங்கத் நதாழிலாளர்களின் பணிநிளலயங்களில் மிக அதிக 
பாதுகாப்பு உள்ளது. 

5.0 மாற்று ஆய்வு (நதாழில்நுட்ப தளம்) 
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

துளளத்தல் மற்றும் நவடித்தல் மூலம் சுரங்கம் திைந்த இயந்திர முளை மூலம் 
இயக்கப்படுகிைது. சுண்ணாம்பின் கடினமான தன்ளம காரணமாக வவறு மாற்று 
நதாழில்நுட்பங்களளப் பயன்படுத்த முடியாது. 

திட்டத்தின் தளம் குைிப்பிட்ட மற்றும் சுண்ணாம்பு ளவப்பு சுரங்கப்பகுதியில் 
காணப்படுவதால் மாற்று தளங்கள் வதர்ந்நதடுக்கப்படவில்ளல. 

6.0 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

முரளி நதாழில் நிறுவனங்கள் சுரங்கத் பகுதிக்குள்ளான நடவடிக்ளககளள 
நேயல்படுத்தவும், திைளமயான கண்காணிப்புகளள வமற்நகாள்ளவும் 
உறுதிப்படுத்துகின்ைன 

முரளி நதாழில் நிறுவனங்கள் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம்/ இந்தியப் 
பணியகம் சுரங்கங்கள்/ சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும் காலநிளல மாற்ைம் அளமச்சு, 

வழிகாட்டுதலின் படி சுற்றுச்சூழல் அளவுருளவ நதாடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்ைன. 

7.0 சுற்றுச்சூழல் வமலாண்ளம திட்டத்ளத நேயல்படுத்துவதற்கான பட்நஜட் 

திரு. முரளி, இந்த விரிவாக்க திட்டத்திற்காக சுற்றுச்சூழல் வமலாண்ளம திட்டத்ளத 
நேயல்படுத்த ஆண்டுக்கு சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு நேலவினங்களுக்காக  ரூ .6 லட்ேம் 
மற்றும் 67.78 லட்ேம் (மூலதனச் நேலவினம்) ஆகும். 

8.0 திட்டம் நன்ளமகள் 

உள்ளூர் / மக்களுக்கு முதன்ளம, இரண்டாம் மற்றும் மூன்ைாம் வவளலவாய்ப்பு மற்றும் 
வர்த்தக வாய்ப்புகளள உருவாக்குவதன் மூலம் பிராந்தியத்தின் நபாருளாதார 
அபிவிருத்திக்கு பங்களிப்பு நேய்ய முரளி நதாழில் நிறுவனங்கள், உள்ளூர் 
ேமூகத்தினதும் ேமுதாயத்தினதும் வாழ்க்ளகயின் தரத்ளத வமம்படுத்துவதில் 
நபருமளவில் உதவுகிைது. 

8.1 ேமூக நபாறுப்புணர்வு நடவடிக்ளககள்: 

1. பட்டினி, வறுளம மற்றும் ஊட்டச்ேத்து குளைபாடு, சுகாதார பராமரிப்பு தடுப்பு 
மற்றும் பாதுகாப்பான குடிநீர் கிளடக்கப்நபறுதல்; 

2. கல்வி, ேிைப்பு கல்வி மற்றும் வவளலவாய்ப்ளப வமம்படுத்துதல் மற்றும் 
வவளலவாய்ப்பு அதிகரிக்கும் நதாழில் திைன்களள குைிப்பாக ேிறுவர்கள், 



திரு. முரள ீநிறுவனங்கள், சுண்ணாம்பு சுரங்கம் – திருநநல்வவலிமாவட்டம் 

34 

ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

நபண்கள், முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திைனாளிகளுக்கு வழங்குதல் மற்றும் 
வாழ்வாதார வமம்பாட்டுத் திட்டங்களள அதிகரிக்கச் நேய்தல். 

3. பாலின ேமத்துவத்ளத ஊக்குவித்தல், நபண்களள வமம்படுத்துதல், நபண்கள் 
மற்றும் அனாளதகளுக்கு வடீுகள் மற்றும் விடுதிகளள அளமத்தல்; மூத்த 
குடிமக்கள் மற்றும் ேமூக மற்றும் நபாருளாதார பின்தங்கிய குழுக்கள் 
எதிர்நகாள்ளும் ஏற்ைத்தாழ்வுகளள குளைப்பதற்காக முதிவயார் இல்லங்கள், தின 
பராமரிப்பு நிளலயங்கள் மற்றும் இதர வேதிகளள ஏற்படுத்துதல். 

4. சுற்றுச்சூழல் நிளலத்தன்ளமயும் சுற்றுச்சூழல் ேமநிளலளயயும் உறுதி நேய்தல். 
தாவர மற்றும் விலங்கின விலங்குகளின் பாதுகாப்பு, வவளாண் வனவியல், 

இயற்ளக வளங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் மண், காற்று மற்றும் நீர் பாதுகாத்தல்; 

5. வதேிய மரபுரிளம, களல மற்றும் பண்பாடுகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் 
கட்டிடங்களின் மறுேீரளமப்பு மற்றும் வரலாற்று முக்கியத்துவங்களின் தளங்கள் 
மற்றும் பளடப்புகள் ஆகியவற்ளை உள்ளடக்கியது; நபாது நூலகங்களள 
அளமத்தல்; பாரம்பரிய களலகள் மற்றும் ளகவிளனப்நபாருட்கள் வமம்பாடு 
மற்றும் வளர்ச்ேி; 

6. பயனாளிகள் அல்லது ஆயுதப்பளட வரீர்கள், வபார் விதளவ மற்றும் அவர்களது 
ோர்ந்தவர்களுக்கான நடவடிக்ளககள்; 

7. கிராமப்புை விளளயாட்டு; வதேிய அங்கீகாரம் நபற்ை விளளயாட்டு, பாராலிம்பிக் 
விளளயாட்டு மற்றும் ஒலிம்பிக் விளளயாட்டுகளள வமம்படுத்துவதற்கான 
பயிற்ேியளித்தல்; 

8. ேமூக-நபாருளாதார வளர்ச்ேி, தாழ்த்தபட்வடார், பழங்குடியினர், பிை பின்தங்கிய 
வகுப்புகள், ேிறுபான்ளமயினர் மற்றும் நபண்கள் ஆகிவயாருகான நிவாரணம் 
மற்றும் நலன்புரிகளுக்கு, பிரதமரின் வதேிய நிவாரண நிதியில் அல்லது மத்திய 
அரோல் அளமக்கப்படும் வவறு எந்தநவாரு நிதிக்குமான பங்களிப்பு; 

9. மத்திய அரோல் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்குள்ளான 
நதாழில்நுட்ப காப்படீ்டு நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும் பங்களிப்புகள் அல்லது 
நிதி; 

10. கிராமப்புை வமம்பாட்டு திட்டங்கள்; 

9.0 தீர்மானம் 

EIA ஆய்வின் அடிப்பளடயில், தூேி மாசுபாடுகளில் ஒரு ேிைிய அதிகரிப்பு இருக்கும் எனக் 
கருதப்படுகிைது, இது சுற்றுச்சூழல் வமலாண்ளம நடவடிக்ளக EIA / EMP அைிக்ளக மற்றும் 
SEIAA, மாநில மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் பரிந்துளரக்கப்படுவதால், எதிர்மளையான 



திரு. முரள ீநிறுவனங்கள், சுண்ணாம்பு சுரங்கம் – திருநநல்வவலிமாவட்டம் 

35 

ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் நதாழில்நுட்ப நிறுவனம், வேலம் 

 

தாக்கங்கள் ஒரு நபரிய அளவிற்கு குளைக்கப்படும். சுரங்கத் நதாழில்களின் காரணமாக 
சுற்றுப்புை சூழல் மற்றும் சூழலியலில் குைிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ளத ஏற்படுத்தும், வமலும் 
சுரங்கத் நதாழில்களால் இப்பகுதியில் வநரடி மற்றும் மளைமுகமான வவளலவாய்ப்பு 
உருவாக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும். 

இப்பகுதியில் உள்ள சுரங்க நடவடிக்ளககள், உள்ளூர் ேமூகத்தினருக்கு வவளலவாய்ப்பு 
அளிப்பதன் மூலம் இப்பகுதியின் ேமூக நபாருளாதார நிளலயில் ோதகமான தாக்கத்ளத 
ஏற்படுத்தும்; அவர்களுக்கு ஊதியங்கள் வழங்கப்படுவதால் தனிநபர் வருமானம் 
அதிகரிக்கும், வடீுகள், கல்வி, மருத்துவ மற்றும் வபாக்குவரத்து வேதிகள், நபாருளாதார 
நிளல, சுகாதாரம் மற்றும் விவோயம் ஆகியவற்ளை அதிகரிப்பதால் மக்களின் 
வாழ்க்ளகத் தரம் வமம்படும். உளழக்கும் ேக்தியின் நபரும்பகுதி முக்கியமாக உள்ளூர் 
விவோயிகள் நபரும்பாலும் விவோயத்திலும் மற்றும் சுரங்கத் நதாழிலிலும் தங்களள 
ஈடுபடுத்திக்நகாள்வதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. உள்கட்டளமப்பு வேதிகளள 
நிர்மாணித்தல், பல இடங்களுக்கான சுண்ணாம்பு வபாக்குவரத்து, துப்புரவு, சுரங்கத்திற்கான 
நபாருட்கள் மற்றும் வேளவகளள வழங்குதல் மற்றும் பிை ேமூக வேளவகள் வபான்ை 
ஒப்பந்த வவளலகளில் உள்ளூர் மக்களுக்கு மளைமுகமான வவளல வாய்ப்புகள் 
வழங்கப்படுகின்ைன. தற்வபாதுள்ள சுண்ணாம்பு சுரங்கத்தால் அதிகரித்த வருவாய் மூலம் 
ஆதாய உரிளமகள், கலால் வரி மற்றும் பலவற்ைிலிருந்து மாநில அரசு வநரடியாக 
பயனளடகிைது. 

ஆதரவாளரின் கார்ப்பவரட் ேமூக நபாறுப்புணர்வு முயற்ேிகள் பிராந்தியத்தின் ேமூக 
நபாருளாதார சூழலில் ோதகமான தாக்கத்ளத ஏற்படுத்தும். 


