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திடட் சுருக்கம் 
 

திடட் உரிமமயாளர ்

வ.எண் பெயர ் ெரெ்ெளவு 

1 திரு.B.அருண்குமார ்       3.00.0 ஹெக்டர ்

 

ெஞ்சாடச்ிபுரம் சாதாரண கல் சுரங்கம்  

 

”B1” வமக – மமனர ்மினரல் – குழுமம்- அரசு குத்தமக 

நிலம் 

குழும ெரெ்ெளவு = 9.25.0 பெக்டர ்

 

ெஞ்சாடச்ிபுரம் கிராமம், ஓசூர ்வடட்ம்,  

கிருஷ்ணகிரி மாவடட்ம் 

 
ToR Obtained vide Lr No. SEIAA-TN/F.No.8691/SEAC/TOR-1046/2022 Dated: 31.01.2022 

 

திடட் உரிமமயாளர ்
திரு.B.அருண்குமார ் 

த\பெ.N.C.ொலு 

க.எண்.6/9A, சசலம் சாமல, 

காசவரிெ்ெடட்ினம்,  

கிருஷ்ணகிரி மாவடட்ம் 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆசலாசகர ்

ஜிசயா எக்ஸ்பொளசரசன் அண்டு மமனிங் 

பசால்யுசன்ஸ்,சசலம். 

பழைய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அதழ்ைத ஆசிரமம் சாழை, அைகாபுரம்,  

சசைம் – 630 004, தமிை்நாடு, இநத்ியா. 
 

அங்கீகாரம்  பெற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வமக ‘A’  

சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1821/RA0123 

ஹதாழைசபசி : 0427 – 2431989 

 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வமலயதளம்: www.gemssalem.com 

 
 MoEF & CC அறிவிெ்பின் ெடி கணக்கிடெ்ெடுகிறது – S.O. 2269(E) சததி: 

01.07.2016 
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1. அறிமுகம் -  

 திரு.B.அருண்குமார ்என்பவர ்கிருஷ்ணகிரி மாவடட்தத்ின், ஓசூர ்ைடட்தத்ிை் உள்ள 

பஞ்சாடச்ிபுரம் கிராமதத்ில் 3.00.0 ஹெக்டடர ் பரப்பளவில் சாதாரண கை் கூடட்ு சுரங்க 

குதத்ககக்கு விண்ணப்பிதத்ுள்ளார.்  

  . 

 எனடவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூகல2016 இன் படி இநத் திடட்ம் சுரங்க 

குழு பகுதியில் அகமகிறது, நகடமுகறயில் இருக்கும் மற்றும் உதட்தசிக்கப்படட் 

ஹமாதத் சுரங்கங்களின் ஒடட்ுஹமாதத் பரப்பளவு 9.25.0 ஹெக்டடர.் 

 எனடவ, விரிவான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்கக 3.00.0 ஹெக்டடர ்

பரப்பளவில் உள்ள 1 சுரங்கங்ககள உள்ளடக்கியது.  

 

இநத் EIA அறிக்ழக ToR ஹபறப்படட் கடிதம் எண் உடன் இணக்கமாக தயாரிக்கப்படுகிறது 

 

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 
 

 SEIAA-TN/F.No.8691/SEAC/TOR-1046/2022 Dated: 31.01.2022 - உதச்தசிக்கப்படட் சுரங்கதத்ிடட்ம் 

– 1 

 அடிப்பழட கண்காணிப்பு ஆய்வு மாரச் ் 2022 – சம 2022 காைகடட்தத்ிை் 

சமற்ஹகாள்ளப்படட்து மற்றும் இநத் திடட்ங்களினாை் ஏற்படும் ஒடட்ுஹமாதத் 

பாதிப்புகழள கருதத்ிை் ஹகாண்டு இநத் EIA மற்றும் EMP அறிக்ழக 

தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது, ஒடட்ுஹமாதத் சுற்றுசச்ூைை் தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வு 

சமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது, அழதத ்ஹதாடரந்த்ு ஒரு தயாரிப்பு அநத் தாக்க விழளவுகழள 

குழறக்க தனிதத்னியாக விரிைான சுற்றுசச்ூைை் சமைாண்ழம திடட்ம் (EMP) 

 

 

SEIAA, - தமிை்நாடு சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி ைைங்குைதற்கான ஹபாது மக்கள் கருதத்ு சகடப்ு 

கூடட்ம் சமற்ஹகாள்ைதற்காக ைைங்கப்படட் ToR இன் அடிப்பழடயிை் தயாரிக்கப்படட் EIA 

அறிக்ழக ைழரவு 

 

1.1 திடட்த்தின் விவரங்கள்  

குத்தறக -  1 

நிறுவனத்தின் 

பெயர ்
திரு.B.அருண்குமார ்சாதாரண கை் சுரங்க திடட்ம் 

முகவரி 

திரு.B.அருண்குமார ் 

த\ஹப.N.C.பாலு 

க.எண்.6/9A, சசைம் சாழை, 

காசைரிப்படட்ினம்,  

கிருஷ்ணகிரி மாைடட்ம் 
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1.2 500 மீ சுற்றளவிற்குள் உள்ள சுரங்க விவரங்கள் 

 

உத்சதசிக்கெ்ெடட் சுரங்கம் 

வ.எண் உரிமமயாளர ்பெயர ்
புல 

எண் 
ெரெ்ெளவு நிமல 

P1 திரு.B.அருண்குமார ் 603/1 (Part-4) 3.00.0ha 

Received for TOR Vide 

Lr No. SEIAA-TN/F.No 
8691/SEAC/ToR-

1046/2022, Dated: 

31.01.2022. 

பமாத்த ெரெ்ெளவு 3.00.0 ha 

நடெ்பில் உள்ள சுரங்கம் 

வ.எண் உரிமமயாளர ்பெயர ்
புல 

எண் 
ெரெ்ெளவு நிமல 

E1 திரு.B.கழைசகாைன் 603/1 (Part-3) 3.25.0ha 13.06.2018 to 12.06.2028 

E2 M\s.M.R.எண்டரப்ிழரசஸ் 603/1 (Part-2) 3.00.0ha 17.08.2016 to 16.08.2021 

பமாத்த ெரெ்ெளவு 6.25.0 ha 

மகவிடெ்ெடட் குவாரிகள் / குத்தமக காலம் முடிவுற்ற சுரங்கம் 

வ.எண் உரிமமயாளர ்பெயர ்
புல 

எண் 
ெரெ்ெளவு நிமல 

A1 திரு.R.ராமஹரடட்ி 545/1,2,3 & 628 2.15.5ha 28.02.2011 to 27.02.2016 

A2 
திருைாளர.்வீரபதர்சாமி 

புளூ ஹமடட்ை்ஸ் 
627 1.45.5ha 03.01.2014 to 02.01.2019 

A3 திரு.B.கவுடப்பா 603/1 (Part-1) 5.00.0ha 08.08.2005 to 07.08.2015 

பமாத்த குழும ெரெ்ெளவு 9.25.0 ha 

 

இதில் திரு.B.அருண்குமார ்சாதாரண கற்கள் சுரங்கதத்ிற்கு விண்ணப்பிதத்ுள்ளார ்

1.3 உத்சதசிக்கெ்ெடட் சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

விவரங்கள் உத்சதசிக்கெ்ெடட் சுரங்கத்திடட்ம் - 1 

சுரங்கத்தின் பெயர ்
திரு.B.அருண்குமார ்சாதாரண கை் சுரஙக 

திடட்ம் 

திடட் வமரெ்ெட தாள் எண் 57-H/14 

அடச்சரமக 12°36'10.25"N to 12°36'17.79"N 

தீரக்்கசரமக 77°47'25.05"E to 77°47'35.02"E 

உத்சதசிக்கெ்ெடட் 

சுரங்கத்தின் திடட் காலம் 
5 ஆண்டுகள் 

 

புவியியல் வளங்கள் 

12,17,383 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

2,424 மீ3  சமை் மண் 

 4,46,527 மீ3 சாதாரண கற்கள் 
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கனிம இருெ்புக்கள்  

ஆண்டு வாரியாக 

முன்பமாழியெ்ெடட் 

உற்ெத்தி 

2,49,744 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

 

பதாழிலாளர ் 50 நபரக்ள் 

திடட் முதலீடு  Rs. 80,57,000/- 

 

 

 

 

1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்சதசிக்கெ்ெடட் சுரங்கம் 

 விண்ணப்பதாரர ் சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் சுரங்க குதத்ழகக்கு 

விண்ணப்பிதத்ார,் சததி: 18.02.2016 

 துை்லியமான பகுதி ஹதாடரப்ு கடிதம் மாைடட் ஆடச்ியர,் கிருஷ்ணகிரி, மூைம் 

ைைங்கப்படட்  Rc.No. 94/2016/Mines-2 dated 29.02.2016 

 

 சுரங்கத ்திடட்ம் தயாரிகக்ப்படட்ு, உதவி இயகக்ுநர,் புவியியை் மற்றும் 

சுரங்கத ்துழற, கிருஷ்ணகிரி, மாைடட்ம், மூைம் அங்கீகரிகக்ப்படட்து Rc.No. 
. 604/2021/Mines Dated: 28.06.2021 

 சுற்றுசச்ூைை் அனுமதிகக்ு ஆதரைாளர ் ToR கக்ு விண்ணப்பிதத்ார,் 

ஆன்ழைன் உதச்தசம் எண். SIA/TN/MIN/66233/2021, Date: 02.08.2021. 

 

2. திடட் விளக்கம் - 

 திடட் தளதத்ின் முக்கிய அம்சங்கள் கீடழ அடட்வகணப்படுதத்ப்படட்ுள்ளன. 

முன்ஹமாழியப்படட் திடட்ங்கள் தள குறிப்பிடட்ழை மற்றும் இநத் திடட்தத்ிற்கு கூடுதை் 

பகுதி சதழையிை்ழை. முன்ஹமாழியப்படட் சுரங்ககளிை் இருநத்ு கழிவுநீர ்உருைாக்கம் / 

ஹைளிசயற்றம் இை்ழை. 

 

2.1 உத்ததசிக்கபடட் சுரங்கத்தின் தபோக்குவரதத்ு இறைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள கிராமம் முகலூர ்– 2  கி.மீ ைடகிைக்கு 

அருகிலுள்ள நகரம் சதன்கனிக்சகாடழ்ட - 8.0கிமீ-ஹதற்கு 

அருகிலுள்ள சாழை ைழி 

சதசிய ஹநடுஞ்சாழை (NH948A) - ஓசூர ் - 

நாசகாதன்பாழளயம் - 7.5 கிமீ - NW 

மாநிை ஹநடுஞ்சாழை (SH-17A) - ஓசூர ் - 

சதன்கனிக்சகாடழ்ட - 1.2 கிமீ சமற்கு 

புழகைண்டி நிழையம் ஹகைமங்கைம்– 6 கி.மீ கிைக்கு 

அருகிலுள்ள விமான 

நிழையம் 
ஹபங்களூர ்– 46 கி.மீ ைடசமற்கு 

துழறமுகம் ஹசன்ழன – 275  கிமீ – ைடகிைக்கு 

 

 

2.2 நிலெ்ெரெ்பு பொருந்திய ெகுதியின் நிலெ்ெரெ்மெெ் ெயன்ெடுதத்ுதல் 
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உத்சதசிக்கெ்ெடட் சுரங்கம் – P1 

 

விளக்கம் 

தற்சொமதய 

ெகுதி (HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் 

உள்ள ெகுதி (HA) 

 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 

 

1.71.8 1.81.4 

உள்கடட்ழமப்பு Nil 0.01.0 

சாழைகள் 0.02.0 0.02.0 

பசுழம அரண் Nil 0.18.0 

பயன்படுதத்ப்படாத 

பகுதி 
1.26.2 0.97.6 

பமாத்தம் 3.00.0 Ha 3.00.0 Ha  

 

2.3 பசயல்ொடட்ு விவரங்கள் 

விளக்கம் P1 

புவியியை் ைளங்கள் சாதாரண கற்கள்  12,17,383 

புவியியை் ைளங்கள் சமை் மண் 2,424 

கனிம இருப்புக்கள் சாதாரண கற்கள் 4,46,527 

கனிம இருப்புக்கள் சமை் மண் - 

ஆண்டு உற்பதத்ி சாதாரண கற்கள் 2,49,744 

ஆண்டு உற்பதத்ி சமை் மண் - 

தின உற்பதத்ி சாதாரண கற்கள் 166 

தின உற்பதத்ி சமை் மண் - 

தின ைாரி  சைாடுகளின் எண்ணிக்ழக சாதாரண கற்கள் 13 

தின ைாரி  சைாடுகளின் எண்ணிக்ழக சமை் மண் - 

உதச்தசிக்கபடட் ஆைம்  36 மீ (30 மீ 

தழர 

மடட்தத்ிற்கு 

சமை் + 6 மீ 

தழர 

மடட்தத்ிற்கு 

கீை்) 
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ெடம் 1: திடட்தளத்தின் பசயரக்்மகசகாள் புமகெ்ெடம் – P1 
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ெடம் - 2: திடட்த்தளத்தின் பசயற்மகசகாள் புமகெ்ெடம் (500 மீ சுற்றளவு) 
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ெடம் - 3: அடிப்பறட சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு  வமரெடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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ெடம் - 4: திடட்த்தளத்தின் வறரப்படம்  
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2.5 சுரங்கம் பசய்யல்ெடும் முமற 

முன்ஹமாழியப்படட் சுரங்க முழற அழனதத்ு முன்ஹமாழியப்படட் 

திடட்ங்களுக்கும் ஹபாதுைானது - சுரங்க முழறயானது திறநத்ஹைளி முழற 

இயநத்ிரமயமாக்கப்படட் சுரங்க முழற 5.0 மீடட்ர ்உயர ஹபஞ்ழச ஹபஞ்ச ்உயரதத்ிற்கு 

குழறயாமை் உருைாக்குைதன் மூைம் முன்ஹமாழியப்படுகிறது. 

சாதாரண கை் என்பது ஒரு பாதச்தாலித ் உருைாக்கம் ஆகும் மற்றும் முதலிை் 

உருைான பாழற  

பாழற நிழற கணிசமான அளவு பாழறகழள பிளவுபடுதத்ுைது ஜாக்ொமர ்

துழளயிடுதை் மற்றும் ஸ்ைரி ஹைடிஹபாருடக்ள் ஹைடிப்பதற்கு பயன்படுதத்ப்படும். ராக் 

பிசரக்கரஸ்் அைகுடன் இழணக்கப்படட் ழெடர்ாலிக் அகை்ைாராய்சச்ிகள் இரண்டாம் 

நிழை ஹைடிப்ழபத ் தவிரப்்பதற்காக சதழையான துண்டு துண்டான அளவுகளுக்கு 

ஹபரிய கற்பாழறகழள உழடப்பதற்காகவும், ைாளி அைகுடன் இழணக்கப்படட் 

ழெடர்ாலிக் அகை்ைாராய்சச்ிகள் ரப்பர ்ஸ்சடாழன டிப்பரக்ளிை் ஏற்றுைதற்காகவும், 

பிடஹ்ெடட்ிலிருநத்ு கை் ஹகாண்டு ஹசை்ைப்படும். அருகிலுள்ள ஹநாறுக்கு இயநத்ிரங்கள். 

 

2.6 முன்பமாழியெ்ெடட் இயந்திரத் துமற 

வ.எண் வமக எண் வடிவம்திறன் சக்தி 

1 ஹஜக் ெம்ஹமர ் 12 1.2m to 2.0m 
அழுதத்ப்படட் 

காற்று 

2 கம்ரசச்ர ் 3 40 HP டீசை் டிழரை் 

3 

பக்ஹகட ் உடன் 

எக்்ஷசஹைடட்ர/்ராக் 

பிஹரக்கர ்

2 300  HP 

டீசை் டிழரை் 

4 டிப்பரஸ்் / டம்ம்பரஸ்் 5 10 Tonnes டீசை் டிழரை் 

 
 

2.7 இணக்கமான சுரங்கத் திடட்ம்/ இறுதி சுரங்கத் திடட்ம் 

 

 சுரங்க ைாை்க்ழகயின் முடிவிை், சதாண்டப்படட் சுரங்க குழி / ஹைற்றிடம் மழை 

நீழரச ் சசகரிப்பதற்கான ஹசயற்ழக நீரத்ச்தக்கமாக ஹசயை்படும் மற்றும் 

ைறடச்ி காைதத்ிை் சதழை அை்ைது ஹநருக்கடிகழளச ்சமாளிக்க உதவுகிறது. 

 சுரங்க மூடப்படட் பிறகு, பாதுகாப்புத ்தழடயுடன் கூடிய பசுழம அரண் மற்றும் 

சமை் ஹபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக நீர ்சதக்கமானது சுற்றுசச்ூைை் அழமப்ழப 

சமம்படுதத்ும் 

 சுரங்க மூடை் என்பது ஒரு ஹதாநத்ரவு ஹசய்யப்படட் இடதழ்த அதன் இயை்பான 

நிழைக்குத ்திரும்பச ்ஹசய்யும் அை்ைது சுற்றுசச்ூைலிை் ஏற்படும் பாதகமான 

விழளவுகழள அை்ைது மனித ஆசராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான 

அசச்ுறுதத்ை்கழளத ் தடுக்கும் அை்ைது குழறக்கும் பிற உற்பதத்ிப் 

பயன்பாடுகளுக்குத ்தயாராகும் ஹசயை்முழறயாகும். 

 மறுசீரழமக்கப்படட் சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் விைங்குகளுக்கும் உடை் 

ரதீியாக பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி ஹதாழிை்நுடப் ரதீியாக நிழையானது, 
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புவி-சைதியியை் ரதீியாக மாசுபடாதது/ மாசுபடாதது மற்றும் சுரங்கதத்ிற்கு 

பிநழ்தய நிை பயன்பாடட்ிற்கு தக்கழைக்கும் திறன் ஹகாண்டது. 

 

2.8 இறுதி குழி ெரிமாணம் 

உத்சதசிக்கெ்ெடட் சுரங்கம் – P1 

குழி நீளம்  (மீடட்ர)்  அகலம் (மீடட்ர)் ஆழம் (மீடட்ர)் 

I 183 165 

36 மீ (30 மீ தழர 

மடட்தத்ிற்கு சமை் + 6 மீ 

தழர மடட்தத்ிற்கு கீை்) 

 
 

3. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு ெண்புக்கூறுகள்- 

தரவுககள டசகரிதத்ல் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக 

அகமகிறது, இது பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்படட் தாக்கங்ககள 

மதிப்பீடு ஹசய்ய உதவுகிறது மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திடட்தக்த (EMP) 

தயாரிக்க உதவுகிறது, சுற்றுசச்ூழல் தரம் மற்றும் எதிரக்ால விரிவாக்கங்களின் 

டநாக்கதக்த டமம்படுதத்ுவதற்கான நடவடிக்ககககள டகாடிடட்ுக் காடட்ுகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் நிகலயான வளரச்ச்ி. 

நிலவும் சுற்றுசச்ூழல் அகமப்புகளின் தரதக்த தீரம்ானிக்க காற்று, நீர ் (டமற்பரப்பு 

மற்றும் நிலதத்டி நீர)், நிலம் மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் சமூக-ஹபாருளாதார நிகல 

உள்ளிடட் பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பகட தரவு உருவாக்கப்படட்து. 

2022 ஆம் ஆண்டில் (மாரச் ்– சம 2022) பருவதத்ில் அடிப்பகட தர ஆய்வு நடதத்ப்படட்து. 

3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு  அளவுகள் 

அடட்ைழண எண் 3.1  குழியின் இறுதி அளவுகள் 

Sl.No.  ெண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிரப்வண் 

1  சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  8 இடங்களிை் மூன்று 

மாதங்களுக்கு ைாரதத்ிற்கு 

இரண்டு முழற ஹதாடரச்ச்ியான 24 

மணிசநர மாதிரிகள்  

2 ைானிழை ஆய்வு காற்றின் சைகம் 

மற்றும் திழச, 

ஹைப்பநிழை, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மழை 

ஹதாடரச்ச்ியாக மூன்று 

மாதங்களுக்கு ஓரு மணி 

சநரதத்ிற்கு ஒருமுழற ைானிழை 

அளவுகழள சசகரிதத்ை் 

3 நீரின் தரம் உடை், இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவியை் 

அளவுருக்கள் 

கண்கானிப்பு காைதத்ிை் ஒரு முழற 

4 நிைதத்டி நீர ்மற்றும் 2  சமற்பரப்பு 

நீர ்இடங்களிை் கிராப் மாதிரிகள் 

சசகரிக்கப்படட்ன 

4 சூைலியை் நிைப்பரப்பு 

மற்றும் நீரை்ாை் 

தாைரங்கள் 

மற்றும் 

விைங்கினங்கள் 10 

கிமீ 

சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

ைழரயறுக்கப்படட் முதன்ழம 

கணக்ஹகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிழை தரவு 
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5  ஒலி மடட்ங்கள் DB (A) இை் சதத்ம் 

நிழைகள் 

8 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் சபாது 24 

மணி சநரதத்ிற்கு ஒரு முழற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6  மண் பண்புகள் இயற்பியை் 

மற்றும் 

சைதியியை் 

அளவுருக்கள் 

படிக்கும் காைதத்ிை் 6 இடங்களிை்  

7  நிை பயன்பாடு பை்சைறு 

ைழககளுக்கான 

நிை பயன்பாடு 

சரச்ை ஆஃப் இநத்ியாவின் 

நிைப்பரப்பு தாள் மற்றும் 

ஹசயற்ழகக்சகாள் படங்கள் 

மற்றும் முதன்ழம கணக்ஹகடுப்பு 

ஆகியைற்றின் அடிப்பழடயிை் 

8  சமூக-

ஹபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-

ஹபாருளாதார 

மற்றும் 

மக்கள்ஹதாழக 

பண்புகள், 

ஹதாழிைாளர ்

பண்புகள் 

2011 கணக்ஹகடுப்பு சபான்ற 

முதன்ழம கணக்ஹகடுப்பு மற்றும் 

இரண்டாம் நிழை ஆதாரங்களின் 

அடிப்பழடயிை். 

9  நிைதத்டிநீர ் பகுதியின் 

ைடிகாை் 

அழமப்பு, 

நீசராழடகளின் 

தன்ழம, நீரந்ிழை 

பண்புகள், ரசீாரஜ்் 

மற்றும் 

ஹைளிசயற்றும் 

பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிழை ஆதாரங்களிை் 

இருநத்ு சசகரிக்கப்படட் தரவு 

மற்றும் தயாரிக்கப்படட் நீர-்

புவியியை் ஆய்வு அறிக்ழக 

ஆகியைற்றின் அடிப்பழடயிை் 

10  இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் சபரிடர ்

சமைாண்ழம 

திடட்ம் 

தீ மற்றும் 

ஹைடிப்புகள் 

மற்றும் நசச்ுப் 

ஹபாருடக்ளின் 

ஹைளியீடு 

ஆகியைற்றாை் 

சபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகழள 

அழடயாளம் 

காணவும் 

சுரங்கதத்ுடன் ஹதாடரப்ுழடய 

அபாயதத்ிற்காக ஹசய்யப்படட் 

இடர ்பகுப்பாய்வின் 

கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பழடயிை். 

 
 

3.2 நில சுை்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்பாடட்ு முகற திடட் தளம் சுற்றளவில் இருநத்ு 10 

கிடலாமீடட்ருக்குள் புவன் (இஸ்டரா) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில 

பயன்பாடட்ு முகற வறண்ட தரிசு நிலம், உரிகமயளர ்அரசு குதத்கக நிலம், எநத் வன 

நிலமும் சம்பநத்ப்படவில்கல. 

வ.எண் வமகெ்ொடு % இல் ெரெ்ெளவு 

1 நகரப்்புற கடட்ழமதத்ை் 3.91 

2 கிராமப்புற கடட்ழமதத்ை் 1.20  

3 சுரங்க கடட்ழமதத்ை் 0.06 

4 பயிர ்நிைம் 73.40 
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5 சதாடட்ம் 8.38 

6 தரிசு நிைம் 5.97 

7 பசுழம காடு 0.03 

8 இழையுதிர ்காடு 1.20 

9 புதர ்நிைம் 2.93 

10 தரிசு பாழற 0.62 

11 நீர ்நிழைகள் 2.31 

பமாத்தம் 100.00 

 சமசை உள்ள அடட்ைழண, ழப ைழரபடம் மற்றும் நிைப் பயன்பாடட்ு 

ைழரபடதத்ிலிருநத்ு, ஆய்வுப் பகுதியிை் உள்ள நிைதத்ின் ஹபரும்பகுதி விைசாய நிைம் 

(பயிர,் சதாடட்ம் மற்றும் தரிசு நிைம் உடப்ட) 87.75% அழதத ்ஹதாடரந்த்ு கடட்ப்படட் நிைம் 

5.17%, ைனப ்பகுதி - 1.23% என்று ஊகிக்கப்படுகிறது.  தரிசு நிைங்கள்- 3.55% மற்றும் ஈர 

நிைங்கள் மற்றும் நீரந்ிழைகள் 2.31%. 

ஆய்வுப் பகுதியிை் உள்ள ஹமாதத் சுரங்கப் பகுதி 21.68.0 ஹெக்சடர ்அதாைது 0.06%. 

9.25.0 ஹெக்சடர ்பரப்பளைானது ஹமாதத் சுரங்கப் பரப்பிை் 42.66% ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

பங்களிக்கிறது. சுரங்க நடைடிக்ழககளின் இநத் சிறிய சதவீதம் சுற்றுசச்ூைலிை் 

குறிப்பிடதத்க்க தாக்கதழ்த ஏற்படுதத்ாது. 

3.3 மை் சூழல்  

மண் மாதிரி இடங்கள் டதரவ்ு ஹசய்யப்படட்ு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்படட்ன. 

இயற்ககயில் மண் காணப்படட்துமிதமான கார pH வரம்புடன் 7.25 – 8.52   

3.4 நீர ்சூழல் - 

 நீரின் தரதக்த மதிப்பிடுவதற்கு நீர ்மாதிரிகள் டசகரிக்கப்படட்து கிராமங்களின் 

துகள கிணறுகளிலிருநத்ு நிலதத்டி நீர ் மாதிரிகள் எடுக்கப்படட்ன. ஏரிகள் மற்றும் 

சுரங்கதத்ின் டமற்பரப்பு நீர ்மாதிரிகள் எடுக்கப்படட்ன. 

நிலத்தடி நீர ்- 

 7.73 – 7.86 வகர டவறுபடுகிறது. 

 ஹமாதத் ககரசல்கள் மதிப்புகள் 452.5 – 505.4 mg/l வகர உள்ளது  

 கடினதத்ன்கம மதிப்புகள் 172 – 237.2 mg/lவகர இருக்கும் 

தமை்பரப்பு நீர ் 

 PH மதிப்பு  7.52 – 7.86 

 ஹமாதத் ககரசல்கள் 764.4 – 1034.2 mg/l 

 ஹெவிஹமடட்ல் வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்படட்ுள்ளது. இயற்பியல்-

டவதியியல் மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இநத் நீர ் சிபிசிபி தரதத்ின்படி 

நிரண்யிக்கப்படட் வரம்புகளுக்குள் உள்ளது என்பகத ஹவளிப்படுதத்ியது. 

3.5 கோை்று சூழல் - 

வோனிறல ஆய்வு (கோலநிறல) - 
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 ஆய்வு பகுதி ஹவப்பமண்டல காலநிகலயின் ஒரு பகுதியாகும். நாள் ஹவப்பநிகல 

ஜனவரி முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் குகறவானதுஹவப்பநிகல ஜனவரியில் 

எடட்ப்படுகிறது. ஏப்ரல் மற்றும் டம மாதங்கள் ஆண்டின் ஹவப்பமான மாதங்கள். 

 உதட்தசிக்கப்படட்  சுரங்கத ் திடட்தத்ிற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிகலயம் 

கிருஷ்ணகிரி 

கோை்றின் தர கை்கோைிப்பு -  

 திடட் தளதக்தப் ஹபாறுதத்வகரயில் முன்டனாடி கீழ்டநாக்கிய திகசயின் 

அடிப்பகடயில் சுற்றுப்புற காற்று தர நிகலயங்கள் டதரந்ஹ்தடுக்கப்படட்ன. 

ஆறுமகழக்காலதத்ிற்கு முநக்தய காற்றளவுப்படம் முகற மற்றும் 

டதரந்ஹ்தடுக்கப்படட் தளங்களின் அணுகல் ஆகியவற்கறக் கருதத்ில் ஹகாண்டு 

சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு (AAQM) நிகலயங்கள் டதரந்ஹ்தடுக்கப்படட்ன. 

 

 

 

 

ெடம் – 5 காற்று வீசும் திறசயின் புமகெ்ெடம் 

 

 

 

 PM10 இன் மதிப்பு 44.8 µg/m3 to 70.8 µg/m3, இகடயில் டவறுபடுகிறது  

 PM2.5இன் மதிப்பு 27.2 µg/m3 to 40.3 µg/m3 க்கு இகடயில் டவறுபடுகிறது  

 SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி ஹசறிவு 7.5 µg/m3 to 17.3 µg/m3 மற்றும் 22.6 µg/m3 to 32.2 µg/m3 

PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் ஹசறிவுகள் நன்கு 

காணப்படுகின்றனஹதாழில்துகற மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு 
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மண்டலங்களுக்கு மதத்ிய மாசு கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம் (சிபிசிபி) பரிநத்ுகரக்கும் 

NAAQ தரநிகலகள். 

 

3.6 ஒலி சூழல் - 

 ஒலி அளவீடட்ு சாதனதக்தப் பயன்படுதத்ி 8 இடங்களில் அடிப்பகட ஒலி 

அளவுகள் கண்காணிக்கப்படட்ன. காகல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வகர பகல் 

நிகலகள் கண்காணிக்கப்படட்னஇரவு 10 மணி முதல் காகல 6 மணி வகர. 

 ழமய மண்டைதத்ிை் பகை் சநரதத்ிை் 48.4 dB (A) Leq மற்றும் இரவு சநரதத்ிை் 37.0 dB (A) 

Leq ஆக உள்ளது. இழடயக மண்டைதத்ிை் பகை் சநரதத்ிை் 38.2 முதை் 48.1 dB (A) Leq 

ைழரயும், இரவிை் 34.6 லிருநத்ு 39.1 dB (A) Leq ஆகவும் இருநத்து. 

 முடிவுகளிலிருநத்ு, நாள் மற்றும் இரவு ஒலியின் அளவுகள் ஹதாழில்துகற / வணிக 

/ குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி தரநிகலகளுக்குள் இருப்பகதக் காணலாம். 

 

 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் நிகல, முக்கியமான மலர ் கூறுகள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் கடட்கமப்கபப் புரிநத்ு ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

டமற்ஹகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

 திடட்ப்பகுதிக்கு அருகில் எநத் மருநத்ு ஆகலகளும் இல்கல, வனவிலங்கு 

பாதுகாப்பு சடட்ம் 1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுதத்ப்படட் உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் 

சிவப்பு படட்ியலில் அசச்ுறுதத்ப்படட் பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில்கல. 

 

3.8 சமூக பபோருளோதோரம் - 

 இப்பகுதியின் மக்கள்ஹதாழக அழமப்பு, அடிப்பழட ைசதிகள், வீடு, கை்வி, 

சுகாதாரம் மற்றும் மருதத்ுை சசழைகள், ஹதாழிை், நீர ் ைைங்கை், சுகாதாரம், தகைை் 

ஹதாடரப்ு, சபாக்குைரதத்ு, நிைவும் சநாய்களின் முழற மற்றும் சகாவிை்கள், ைரைாற்று 

நிழனவுசச்ின்னங்கள் சபான்ற அம்சங்களும் அடங்கும். அடிப்பழட மடட்தத்ிை். இது 

திடட்தத்ின் தன்ழம மற்றும் அளழைப் ஹபாறுதத்ு சாதத்ியமான தாக்கதழ்த 

காடச்ிப்படுதத்வும் கணிக்கவும் உதவும். 

கணக்ஹகடுக்கப்படட் கிராமங்களின் சமூகப் ஹபாருளாதார ஆய்வு அதன் 

மக்கள்ஹதாழக, சராசரி குடும்ப அளவு, கை்வியறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

சபான்றைற்ழறப் பற்றிய ஹதளிைான படதழ்த அளிக்கிறது. மக்கள் ஹதாழகயிை் ஒரு 

பகுதியினர ் தங்கள் அன்றாட ைாை்க்ழகழய நடதத் நிரநத்ர சைழையின்றி 

அைதிப்படுைதும் கண்டறியப்படட்ுள்ளது. நீண்ட காை அடிப்பழடயிை் தங்களுழடய 

நிழைதத்ன்ழமக்காக ஓரளவு ைருமானம் ஈடட் சைண்டும் என்பசத அைரக்ளின் 

எதிரப்ாரப்்பு. 
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முன்ஹமாழியப்படட் திடட்ம், அப்பகுதியிை் உள்ள சைழை ைாய்ப்ழப 

சமம்படுதத்ுைதன் மூைம், உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிழம சைழைகழள 

ைைங்குைழத சநாக்கமாகக் ஹகாண்டது, சமலும் சமூகத ்தரதழ்த சமம்படுதத்ும். 

4 எதிரப்ோரக்்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் மை்றும் தைிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நடைடிக்ழகயுடன் சுற்றுசச்ூைை் ஹதாடக்கதழ்த பராமரிக்க, தற்சபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூைை் சூை்நிழை குறிதத் ஆய்வுகழள சமற்ஹகாள்ைது மற்றும் பை்சைறு 

சுற்றுசச்ூைை் கூறுகளின் தாக்கதழ்த மதிப்பிடுைது அைசியம். இது ஹபாருதத்மான 

சமைாண்ழம திடட்ங்கழள நிழையான ைள பிரிதஹ்தடுதத்ழை உருைாக்க உதவும். 

 

4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

 திறநத் ஹவளி சுரங்க முகறயில் ஹபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில 

சுற்றுசச்ூழல், இப்பகுதியில் நில பயன்பாடட்ு முகற வறண்ட தரிசு நிலம், இநத் 

திடட்தத்ில் எநத் வன நிலமும் ஈடுபடவில்கல. சுரங்க நடவடிக்கககளுக்கு 3.00.0 

ஹெக்டடர ்நிலதத்ில் பயன்படுதத்ப்படும். சுரங்கதத்ின் முடிவில், ஹவடட்ிஹயடுக்கப்படட் 

குழி, தற்காலிக நீரத்ட்தக்கமாக ஹசயல்படும்  மற்றும் மகழநீகர டசமிக்க 

அனுமதிக்கப்படும். 

 மரம் (ஹசடி வளரப்்பு பகுதிக்கு) வளரச்ச்ிக்கு டபாதுமான இடம்  ஒதுக்கப்படட்து. 

 தற்டபாது திடட்ப்பகுதியில் தாவரங்கள் எதுவும் இல்கல, சுரங்க நடவடிக்கக 

முடிநத்தும் திடட் இடதத்ில் மரங்களின் வளரச்ச்ியின் வீதம் அதிகரிக்கும்.  

தணிெ்பு நடவடிக்மககள் 

 சுரங்க நடைடிக்ழக படிப்படியாக ஹதாகுதிகளிை் அழடக்கப்படட்ு, அகை்ைாய்வு 

படிப்படியாக பசுழம அரண் ைளரச்ச்ி சபான்ற கடட்ம் ைாரியான ைளரச்ச்ி சபான்ற 

பிற தணிப்பு நடைடிக்ழககளுடன் சமற்ஹகாள்ளப்படும். 

 சுரங்க குழிகழளச ் சுற்றிலும் மழை நீர ் ைடிகாை் அழமதத்ை் மற்றும் 

மழைப்ஹபாழிவின் சபாது சமற்பரப்பு ஓடுைதாை் மண் அரிப்ழபத ் தடுக்கவும் 

மற்றும் உதச்தசப் பகுதிக்குள் பை்சைறு பயன்பாடுகளுக்காக மழைநீழரச ்

சசகரிக்கவும், குழறநத் உயரதத்ிை் திடட்மிடப்படட்து இடதத்ிை் ஹசக் சடம் 

கடட்ுதை் 

 பாதுகாப்பு மண்டைதத்ிற்குள் எை்ழையிை் பசுழம ஹபை்ட ்ைளரச்ச்ி. ஹைடட்ப்படட் 

குழியிை் சசமிதத்ு ழைக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணரீ ் பசுழம அரண்க்கு 

பயன்படுதத்ப்படும் 

 பயன்படுதத்ப்படாத பகுதி, ஹைடட்ப்படட் குழிகளின் சமை் ஹபஞ்சுகள், பாதுகாப்பு 

தழட சபான்றைற்றிை் அடரத்த்ியான சதாடட்ப்பயிற்சி சமற்ஹகாள்ளப்படும். 

 கருதத்ியை் நிழையிை், சுரங்க நிை பயன்பாடட்ு முழற பசுழம அரண் பகுதி 

மற்றும் தற்காலிக நீரத்ச்தக்கமாக மாற்றப்படும் 
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 இயரழ்கயின் அடிப்பழடயிை், சுரங்கதத்ிழன சுற்றியுள்ள இயற்ழக தாைரங்கள் 

தக்கழைக்கப்படும் (ஒரு தாங்கை் பகுதியிை் அதாைது 7.5 மீ பாதுகாப்புத ் தழட 

மற்றும் பிற பாதுகாப்பு ைைங்கப்படுகிறது) தூசி உமிை்ழைக் குழறக்க உதவும். 

 கருதத்ியை் கடட்தத்ிை் சரியான சைலி அழமக்கப்படும், ஹபாதுமக்கள் மற்றும் 

காை்நழடகளின் உள்ளாரந்த் நுழைழைத ் தடுக்க பாதுகாப்பு 24 மணி சநரமும் 

ழைக்கப்படும். 

4.2 நீர ்சூழல்  

  சுரங்க நடவடிக்ககக்கான உதட்தசிக்கப்படட்  ஆழம் நிலதத்டி நீர ் மடட்தத்ிற்கு 

டமடல உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் டமற்பரப்பு நீர ் (நீடராகடகள், கால்வாய், ஓகட  

டபான்றகவ) ஹதன்படவில்கல. 

 தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்கப் பகுதிக்கு டமற்பரப்பு மகழநீர ் ஓடட்தக்த சுரங்கதத்ிற்குள் வராமல் 

தடுக்க மண் திடட்ு அகமக்கப்படும்  

 வடிகால் கடட்ுமானம் அகமக்கப்படும் 

4.3 கோை்று சூழல்– 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் மற்றும் டபாக்குவரதத்ால் உருவாக்கப்படும் காற்றில் 

பரவும் துகள்கள் முக்கிய காற்று மாசுபடுதத்ுகின்றன. சல்பர ் கட ஆக்கசடு (SO2), 

கநடர்ஜன் ஆக்கசடுகள் (NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் சாகலயில் ஹசல்லும் 

வாகனங்களால் ஏற்படும். 

 சுரங்க பகுதிக்கு ஹவளிடய சுரங்கதத்ின் தாக்கம் மனித மற்றும் விலங்குகளின் 

ஆடராக்கியதத்ிலும், அப்பகுதியின் தாவரங்களிலும் எநத்விதமான பாதகமான 

விகளகவயும் ஏற்படுதத்ாது என்பகத இது காடட்ுகிறது. 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

 கடட்ுப்படுதத்ப்படட் ஹவடிப்பு நுடப்ங்கள் (Controlled Blasting) ஹசயல்படுதத்ப்படும் 

 கனிமதக்த ஏற்றுதல் மற்றும் ககயாளுதல் ஆகிய நடவடிக்கககளில் இருநத்ு 

தூசி ஹவளிடயற்றதக்தக் கடட்ுப்படுதத் டவகல ஹசய்யும் ஆர முகப்பில் நீர ்

ஹதளிதத்ல் பாகதயில் நீர ்ஹதளிதத்ல் 

 கனரக இயநத்ிரதக்த இயக்கும்டபாது தூசி உற்பதத்ிகயக் குகறக்க சுரங்கதத்ின் 

உடப்ுற சாகலகளில் நீர ்ஹதளிப்பான்கள் அகமதத்ல் 

 தூசி ஹவளிடயற்றதக்தக் குகறப்பதற்காக அவ்வப்டபாது நீர ் கழிவுகள் மற்றும் 

சாகலகளில் நீர ்ஹதளிதத்ல் 

 துகளயிடும் முன்பு ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வழங்குதல் மற்றும் 

பாதுகாப்பாக சுரங்கம் ஹசய்ய நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளிதத்ல் 

 தாதுப் டபாக்குவரதத்ின் டபாது டிப்பரக்கள அதிக சுகம ஹசய்வகதத ்தவிரப்்பது 

மற்றும் ஏற்றப்படட் டிப்பரக்கள டாரப்ாலின்களுடன் மூடுவது 

 தூசித ்துகள்ககளக் ககது ஹசய்ய மரம் வளரச்ச்ி டமற்ஹகாள்ளப்படும்.  
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 மாசுபாடக்டக் கடட்ுப்படுதத் நடவடிக்கக எடுக்க காற்றின் தரதக்த 

அவ்வப்டபாது கண்காணிதத்ல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமதக்த எடுக்க ஹவடி கவப்பதனால், எநத்ிரங்களின் ஹசயல்பாடு மற்றும் 

சுரங்கங்களில் அவ்வப்டபாது டிப்பரக்கள இயக்குவதால் சதத் மாசு ஏற்படுகிறது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

 கடட்ுப்படுதத்ப்படட் ஹைடி ழைக்கும் முழறயிை் சரியான இழடஹைளி மற்றும் 

ஹைடிக்கும் குழிகளிை் சரியான முழறயிை் அளைான ஹைடி மருநத்ு சபக்கிங் 

ஹசய்து உபசயாகப்படுதத்படும். 

 ஹைடி ழைதத்ை் முழறயிை், சீசதாஷ்ண நிழை சாதகமாக இை்ைாத சபாது 

மின்சாரம் அை்ைாத தூண்டுதை் முழற அனுசரிக்கப்படும். 

 கனரக எநத்ிரங்களிை் ஏற்படும் சதத்தழ்தக் குழறக்க சரியான முழறயிை் 

பராமரிப்பும், உராய்ழைத ் தடுக்கும் எண்ஹணய் மற்றும் கிரஸ்ீ இழைகள் 

உபசயாகப்படுதத்ப்படும். 

 எநத்ிரங்களிை் ஏற்படும் சதத்தழ்தக் குழறக்க சரியான முழறயிை் பாதுகாப்பு 

உழறகள் ஹபாருதத்ப்படும் 

 ஹைடி மருநத்ினாை் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூைை் தாக்கதழ்தயும் ஹைடிக்கத ் தைறும் 

குழிகழள தடுப்பதற்கும் சாய்ைான குழிகள் துழள ஹசய்யப்படும்.   

 சுரங்க சாழை ஓரங்களிலும் குதத்ழக நிைதழ்த சுற்றியும் மரங்கள் ழைதத்ு 

பராமரிதத்ு ைருைதாை் சுரங்கதத்ிை் ஏற்படும்   சதத்ம் ஹைளிசயறுதை் 

குழறக்கப்படும். 

 சுரங்க ஹதாழிைாளரக்ளுக்கு பயிற்சி ஹகாடுப்பதன் மூைமும், விழிப்புணரவ்ு 

ஏற்படுதத்ுைதன் மூைமும் மற்றும் காது அழடப்பான்கள் 

உபசயாகப்படுதத்ுைதாலும் ஹதாழிைாளரக்ளுக்கு சதத்தத்ினாை் ஏற்படும் பாதிப்பு 

தடுக்கப்படும். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் இல்லாததால் பல்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்கல. 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

மண்டலம்டபான்ற சுற்றுசச்ூழல் மாசுபாடட்ின் தாக்கம் வாயு மாசு டபான்றவற்கற 

ஹவளிடயற்றுவதால் ஏற்படும் NO2.தூசி ஹவளிடயற்றதக்தக் கடட்ுப்படுதத் டபாதுமான 

தூசி கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படும். AAQ தரநிகலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 

மற்றும் NO2 க்கான காற்றின் தரத ் தரங்ககளத ் தவிரதூசி உமிழ்கவக் கடட்ுப்படுதத் 

சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சாகலகளில் தடிமனான மரம் வளரச்ச்ி டமற்ஹகாள்ளப்படும் 

4.6 சமூக பபோருளோதோர சூழல்.  

 சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக 50 ஹதாழிலாளரக்ள் டநரடியாக 

பயன்ஹபறுவாரக்ள். சுமார ்30 எண்ணிக்ககயிலான மக்களுக்கு மகறமுகமாக டவகல 

வாய்ப்புகள் கிகடக்கும். 
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 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நடவடிக்கககளின் கீழ் மருதத்ுவ, கல்வி மற்றும் 

உள்கடட்கமப்பு டமம்பாடு டபான்ற கூடுதல் வசதிகளும் நகடஹபறும். 

 சமூக - ஹபாருளாதார மற்றும் சமூகவியல் தாக்கதக்த கருதத்ில் ஹகாண்டு, 

மக்களின் ஹபாருளாதார நிகல மற்றும் வாழ்க்ககத ் தரம் ஹபாதுவாக அதிகரிக்கும் 

என்பது கவனிக்கப்படட்து.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

 ஆழை இயநத்ிரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நை்ை பராமரிப்பு 

நழடமுழறகள் பின்பற்றப்படும், இது சாதத்ியமான சதத்ம் பிரசச்ிழனகழளத ்

தவிரக்்க உதவும். 

 மதத்ிய மாசு கடட்ுப்பாடட்ு ைாரியதத்ின் (CPCB) ைழிகாடட்ுதலின்படி திடட்த ்

தளதத்ிலும் அழதச ்சுற்றிலும் பசுழம அரண் உருைாக்கப்படும். 

 முக்கிய மண்டைதத்ிற்குள் சுற்றுசச்ூைை் பாதிப்ழபக் குழறக்க ஹபாருதத்மான 

காற்று மாசு கடட்ுப்பாடட்ு நடைடிக்ழக எடுக்கப்படும். 

 ஹதாழிைாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, ழகயுழறகள், தழைக்கைசங்கள், 

பாதுகாப்பு காைணிகள், கண்ணாடிகள், கைசங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் 

காது பாதுகாப்பு சாதனங்கள் சபான்ற தனிப்படட் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

சுரங்க சடட்ம் மற்றும் விதிகளின்படி ைைங்கப்படும். 

 இநத்த ் திடட்தத்ின் மூைம் சநரடியாகவும் மழறமுகமாகவும் ராயை்டி, ைரி, 

டிஎம்எஃப், என்எம்இடி சபான்றைற்றின் மூைம் நிதி ைருைாய்கள் மூைம் 

மாநிைதத்ிற்கும் மதத்ிய அரசுக்கும் நன்ழம 

5 மோை்று பகுப்போய்வு (பதோழில்நுடப்ம் மை்றும் தளம்) 

தள மோை்றுகள் - 

 சாதாரன கற்கள் இயற்ககயில் சில குறிப்பிடட் இடங்களில் மடட்ும் இருக்கும் 

உதட்தசிக்கப்படட்  திடட்தத்ின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும் கனிம 

படிவுகளுக்கு மடட்ுப்படுதத்ப்படட்ிருப்பதால் மாற்று தளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்கல. 

சுரங்க பதோழில்நுடப் மோை்றுகள் - 

 முழு இயநத்ிரமயமாக்கப்படட் சுரங்க டவகலகள் டமற்ஹகாள்ளப்படும், இது 

மிகவும் ஹபாருளாதார ரதீியாக சாதத்ியமானது, டமலும் தாதுக்கள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழகலப் பாதுகாப்பகதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற ஹதாழில்ககளப் டபாலன்றி, 

திடட்தக்த மற்ற தளங்களுக்கு மாற்ற முடியாது. 

 டமற்பரப்பு கனிம கவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்கப உறுதி 

ஹசய்வதால் இநத் திடட்ம் திறநத் ஹவளி சுரங்க முகறகயப் பின்பற்றும். நிலதத்டி 

முகறயுடன் ஒப்பிடும்டபாது திறநத் ஹவளி முகறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பதத்ி 

மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும் 

6 சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு திடட்ம் - 

 வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வு குறுகிய காலதத்ில் 

டமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது மற்றும் இயற்கக அல்லது மனித நடவடிக்கககளால் 
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குைாரி உரிழமயாளர ்

நிறுவனத்தின் தமலமம 

சுரங்க சமலாண்மம நிமல 

சுரங்க சமைாளர ்

ஃசபாரச்மன் சமட ்
தள 

சமற்பாரழ்ையா

ளர ்

 

NABL / MoEF ஆை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பானை்ட ்

ஆசைாசகர ்/ 

ஹைளிப்புற 

ஆய்ைகம் 

ஏரியா நிமல 

சுற்றுசச்ூைை் அதிகாரி 

உதவியாளர ் சதாடட்க்காரர ் தண்ணரீ ்

ஹதளிப்பான் 

ஆபசரடட்ர ்

தூண்டப்படட் அகனதத்ு மாறுபாடுககளயும் தரவு ஹகாண்டு வர முடியாது. எனடவ 

சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்ககள கணக்கில் எடுதத்ுக்ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

வழக்கமான கண்காணிப்பு திடட்ம் அவசியம். கண்காணிப்பின் குறிக்டகாள் - 

 கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்கககளின் ஹசயல்திறகன சரிபாரக்்க அல்லது  மதிப்பீடு 

ஹசய்ய; 

 எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளதக்த நிறுவுதல். 

 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு பசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிெ்பு கண்காணிெ்பு அடட்வமண 

அடட்ைழண எண் 6.1   சுற்றுசச்ூைை் சுதத்ிகரிப்பு கண்காணிப்பு அடட்ைழண 

ை. 

எண் 

சுற்று 

சூைை் 

தரவுகள் 

இடங்கள் 
கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் 

காைம் அதிரஹ்ைண் 
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1 
காற்று 

தரம் 

2 இடங்கள்  

(1 மையம் & 

1இமையகம்) 

24 மணி 

சநரம் 

 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒரு முழற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ைானிழை 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி 

இரண்டாம் நிழை 

தரவு  

மணிசநர

ம் / 

தினசரி 

ஹதாடரச்ச்ியா

ன 

ஆன்ழைன் 

கண்காணிப்

பு 

காற்றின் சைகம், 

காற்றின் திழச, 

ஹைப்பநிழை, 

3 

நீர ்தர 

கண்கா

ணிப்பு 

2 இடங்க

ள்  

(1SW & 1 GW) 

- 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒரு முழற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுழறகளின் 

கீை் 

குறிப்பிடப்படட்ு

ள்ள 

அளவுருக்கள் 

4 
நீர ்

அழமப்பு 

குறிப்பிடட் 

கிணறுகளிை் 1 

கிமீ சுற்றளவிை் 

இழடயக 

மண்டைதத்ிை் 

திறநத் 

கிணறுகளிை் நீர ்

மடட்ம் 

- 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒரு முழற 

ஆைம் 

5 சதத்ம் 

2 இடங்க

ள்  

(1மையம் & 1 

இமையகம்) 

மணிசநர

ம் / 

தினசரி 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒரு முழற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகை் மற்றும் 

இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகிை் உள்ள 

குடியிருப்பிை் 
– 

ஹைடிக்கும் 

ஹசயை்பாடட்ி

ன் சபாது 

உசச் துகள் 

சைகம் 

7 மண் 

2 இடங்க

ள்  

(1மையம் & 1 

இமையகம்) 

– 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒரு முழற 

இயற்பியை் 

மற்றும் 

சைதியியை் 

பண்புகள் 

8 
பசுழம 

அரண் 
திடட் பகுதிக்குள் தினசரி 

மாதங்களுக்

கு ஒரு முழற 
பராமரிப்பு 

 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர ்மதிப்பீடு மை்றும் தீங்கு - 

 இநத் சுரங்க வழக்கில் ஆபதத்ு மற்றும் அபாயதத்ுடன் ஹதாடரப்ுகடய கூறுகள் 

துகளயிடுதல் மற்றும் ஹவடிதத்ல், கழிவு குப்கப, கனரக இயநத்ிரங்கள் மற்றும் 

ஹவடிக்கும் டசமிப்பு ஆகியகவ அடங்கும். டமடல குறிப்பிடப்படட் கூறுகளிலிருநத்ு 

ஏடதனும் சம்பவங்கள் ஏற்படுவகதக் குகறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும் நடவடிக்கககள் 

சுரங்கத ் ஹதாடங்கியவுடன் திடட்மிடப்படட்ு ஹசயல்படுதத்ப்படும்; டமடல 

விவாதிக்கப்படட் ஆபதத்ு காரணிககளத ் தவிரப்்பதற்கான நடவடிக்கககள் இதில் 

அடங்கும். எநத்விதமான விபதத்ு / டபரழிகவத ் தவிரக்்க சரியான இடர ் டமலாண்கம 

திடட்ம் முன்ஹமாழியப்படும். 

7.1 இடர ்அளவிடல்  

இடர ் மதிப்பீடட்ிற்கான ைழிமுழற, தன்பாத,் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் 

(டிஜிஎம்எஸ்) ஹைளியிடட் குறிப்பிடட் இடர ் மதிப்பீடட்ு ைழிகாடட்ுதழை 
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அடிப்பழடயாகக் ஹகாண்டது, 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்31, 2002 சததியிடட் சுற்றறிக்ழக 

எண் 13 உடனடி கைனம் சதழைப்படுபைரக்ளுக்கு முன்னுரிழம அளிப்பதற்காக, சைழை 

சூைை் மற்றும் அழனதத்ு ஹசயை்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாதத்ியமான 

அபாயங்கழள அழடயாளம் காணவும் மற்றும் அநத் ஆபதத்ுகளின் ஆபதத்ு 

நிழைகழள மதிப்பீடு ஹசய்யவும். சமலும், இநத் ஆபதத்ுகளுக்கு காரணமான 

ைழிமுழறகள் அழடயாளம் காணப்படட்ு, அைற்றின் கடட்ுப்பாடட்ு நடைடிக்ழககள், 

காை அடட்ைழணயிை் அழமக்கப்படட்ு, குறிப்பிடட் ஹபாறுப்புகளுடன் பதிவு 

ஹசய்யப்படுகின்றன. 

தன்பாதத்ின் டிஜிஎம்எஸ் ைைங்கிய ஹமடட்ை்ஃஹபரஸ் சுரங்கதழ்த 

நிரை்கிப்பதற்கான தகுதி சான்றிதை் ழைதத்ிருக்கும் தகுதிைாய்நத் சுரங்க சமைாளரின் 

ைழிகாடட்ுதலின் கீை் முழு சுரங்க ஹசயை்பாடும் சமற்ஹகாள்ளப்படும். இடர ்மதிப்பீடு 

என்பது விபதத்ுகழளத ் தடுப்பது மற்றும் அது நிகைாமை் தடுக்க சதழையான 

நடைடிக்ழககழள எடுப்பது பற்றியது.   

7.2 செரிடர ்சமலாண்மம திடட்ம் 

 சபரிடர ் சமைாண்ழம திடட்ம் முன்னுரிழம ைரிழசயிை் ைாை்க்ழக பாதுகாப்பு, 

சுற்றுசச்ூைை் பாதுகாப்பு, நிறுைலின் பாதுகாப்பு, உற்பதத்ிழய மீடப்து மற்றும் மீடப்ு 

நடைடிக்ழககழள உறுதி ஹசய்ைழத சநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது. 

அனரத்த் முகாழமதத்ுை திடட்தத்ின் சநாக்கமானது சுரங்கதத்ின் இழணநத் ைளங்கள் 

மற்றும் ஹைளிப்புறச ் சசழைகழளப் பயன்படுதத்ி பின்ைருைனைற்ழற அழடய 

சைண்டும் 

 பாதிக்கப்படட்ைரக்ளின் மீடப்ு மற்றும் மருதத்ுை சிகிசழ்ச  

 மற்றைரக்ழளப் பாதுகாக்கவும்; 

  உழடழம மற்றும் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்படும் சசததழ்த குழறதத்ை்; 

  ஆரம்பதத்ிை் நிகை்ழைக் கடட்ுப்படுதத்ி இறுதியிை் கடட்ுப்பாடட்ிற்குள் ஹகாண்டு 

ைருைது; 

  பாதிக்கப்படட் பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுைாை்ழைப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் 

  அைசரநிழைக்கான காரணம் மற்றும் சூை்நிழைகள் பற்றிய அடுதத்டுதத் 

விசாரழணக்கு ஹபாருதத்மான பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கழள பாதுகாக்கவும் 

 

7.3 ஒடட்ுபமாத்த தாக்க விமளவு 

சாதாரண கல்லின் ஒடட்ுபமாத்த உற்ெத்தி 

 

வ.எண் 5 ஆண்டு உற்ெத்தி 
ஆண்டு 

உற்ெத்தி 

தின 

உற்ெத்தி 

தின 

சரக்குந்து 

சுமம 

P1 2,49,744 49,948 166 13 

E1 3,22,351 64,470 214 18 

E2 3,23,393 64,678 216 18 

பமாத்தம் 8,95,488 1,79,096 596 49 
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சமல் மண் ஒடட்ுபமாத்த உற்ெத்தி 

 

வ.எண் ஆண்டு உற்ெத்தி 
ஆண்டு 

உற்ெத்தி 

தின 

உற்ெத்தி 

தின 

சரக்குந்து 

சுமம 

P1 7,600 1,520 6 1 

E1 10,020 10,020 33 6 

E2 47,038 9,400 31 6 

 

 

500 M சரடியஸ் குவாரிகளில் கணிக்கெ்ெடட் சத்தம் அதிகரிக்கும் மதிெ்புகள் 

 

இருப்பிடக் 

குறியீடு 

பின்னணி 

மதிெ்பு 

(நாள்) dB(A) 

அதிகரிக்கும் 

மதிெ்பு dB(A) 

பமாத்த 

கணிக்கெ்ெடட் 

dB(A) 

குடியிருெ்பு ெகுதி 

தரநிமலகள் 

dB(A) 

P1க்கு அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 
46.2 47.2 49.8 55 

E1 அருகிை் 

ைாை்விடம் 
43.7 42.0 46.0 55 

E2 அருகிை் 

ைாை்விடம் 
50.3 48.7 52.6 55 

 

சமூக பொருளாதாரம் 

 

இடம் சவமலவாய்ெ்பு திடட் முதலீடு CER @ 2% 

P1 50 Nos Rs 80,57,000/- 5,00,000/- 

E1 21 Nos Rs. 57,95,000/- 1,24,000/- 

E2 25 Nos Rs. 3,06,61,000/- 6,12,000/- 

பமாத்தம் 66 Nos Rs. 4,28,32,000 /- 8,64,000 /- 

 

 

சவமலவாய்ெ்பு ெலன்கள் 

  

இருப்பிடக் குறியீடு சவமலவாய்ெ்பு 

P1 50 

E1 18 

E2 18 

Total 86 

 

 

குழுமத்தின் ெசுமம அரண் வளரச்ச்ியின் நன்மமகள் 

  

குறியீடு 

நடுவதற்கு 

முன்பமாழியெ்ெடட் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்மக 

பிமழெ்பு 

% 
இனத்தின் பெயர ்

P1 
1,500 

80% 
சைம்பு, ஹபாங்கமியா 

பின்னாடி, பழன 

E1 
100 

80% 
சைம்பு, ஹபாங்கமியா 

பின்னாடி 

E2  
100 

80% 
சைம்பு, ஹபாங்கமியா 

பின்னாடி 

Total 1,700 80%  
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8 திடட் நன்றமகள் – 

  பஞ்சாடச்ிபுரம் கிராமதத்ிை் சாதாரண கற்கழள ஹைடட்ி எடுப்பதற்கான 

முன்ஹமாழியப்படட் திடட்ம், 5 ஆண்டுகளிை் ஒடட்ுஹமாதத்மாக 2,49,744 m3 சாதாரண 

கற்கழள உற்பதத்ி ஹசய்ைழத சநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது. இது அருகிலுள்ள 

பகுதிகளிை் சமூக-ஹபாருளாதார நடைடிக்ழககழள சமம்படுதத்ுைசதாடு, பின்ைரும் 

நன்ழமகழளயும் விழளவிக்கும் 

 உள்கடட்கமப்பில் முன்டனற்றம் 

 சமூக உள்கடட்கமப்பில் முன்டனற்றம் 

 டவகல வாய்ப்பு 

 சமூக விழிப்புணரவ்ு திடட்ம், சுகாதார முகாம்கள், மருதத்ுவ உதவி, குடும்ப நல 

முகாம்கள் டபான்ற சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள சுரங்க 

உரிகமயாளரக்ள் டமற்ஹகாள்வாரக்ள்.  

 சுரங்கதத்ின் டமாசமான விகளவுககளத ் தணிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளின் சுற்றுப்புறதக்தயும் சுற்றுசச்ூழகலயும் டமம்படுதத்வும் சுரங்கப் 

பகுதியில் ஒரு காடு வளரத்த்ு உருவாக்கப்படும். 

 

9 சுை்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்போய்வு.  

 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவ நன்கம பகுப்பாய்வு பரிநத்ுகரக்கப்படவில்கல. 

 சுை்றுசச்ூழல் தமலோை்றம திடட்ம் - 

 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திடட்ம் (EMP) என்பது அடிப்பகட நிகல சுற்றுசச்ூழல் 

நிகல, சுரங்க முகற மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடட்ின் அடிப்பகடயில் 

உருவாக்கப்படட் ஒரு தள குறிப்பிடட் திடட்மாகும். தாக்கதத்ின் ஒவ்ஹவாரு 

பகுதிகளிலும், குறிப்பிடதத்க்க பாதகமான தாக்கங்ககள குகறக்க நடவடிக்கககள் 

எடுக்கப்பட டவண்டும், இகவ இயற்ககயில் நன்கம பயக்கும் இடங்களில், இதத்ககய 

தாக்கங்கள் டமம்படுதத்ப்பட டவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட டவண்டும், இதனால் 

ஒடட்ுஹமாதத் பாதகமான தாக்கங்கள் முடிநத்வகர குகறநத் மடட்தத்ிற்கு 

குகறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளரக்ள் ஒரு ஒழுங்ககமக்க டவண்டும் சுற்றுசச்ூழல் கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்ககககள நிரவ்கிதத்ல் மற்றும் ஹசயல்படுதத்ுவதற்கு ஹபாறுப்பான 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு அகமப்பு. அடிப்பகடயில், அங்கீகரிக்கப்படட் ஹவளி 

நிறுவனங்ககள நியமிப்பதன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் 

தரம் மற்றும் ஒலி நிகல டபான்ற சுற்றுசச்ூழல் மாசு அளகவக் கண்காணிப்பகத இநத் 

துகற கண்காணிக்கும். 

. சுரங்கச ் சடட்தத்ின் வழிகாடட்ுதல்களின்படி ஹதாழிலாளரக்ளின் உடல்நலம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு குறிதத்ு டதகவயான அகனதத்ு முன்ஹனசச்ரிக்கக நடவடிக்ககககளயும் 

ஆதரவாளர ்எடுப்பார,் குதத்ககப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வழங்கப்படும். 
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 ஆதரவாளரக்ள் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஒடட்ுஹமாதத் வளரச்ச்ிக்கான 

சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள டமற்ஹகாள்வாரக்ள். இநத் நடவடிக்கககளில் 

மருதத்ுவ முகாம்கள், நீர ் வழங்கல், பள்ளி உள்கடட்கமப்பு டமம்பாடு டபான்றகவ 

அடங்கும். திடட்ப்பணிகயச ்சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக பல்டவறு துகறகளில் சமூக 

ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள உரிகமயாளர ்டமற்ஹகாண்டு வருகின்றனர.்  

10 முடிவுறர - 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எநத்விதமான பாதகமான 

விகளகவயும் ஏற்படுதத்ாது என்று பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீதான 

டநரம்கறயான மற்றும் எதிரம்கறயான விகளவுகளின் அடிப்பகடயில், தாக்கங்களின் 

ஒடட்ுஹமாதத் மதிப்பீடட்ிலிருநத்ு இநத்  முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புககளத ் தணிக்க, 

நன்குதிடட்மிடப்படட் சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திடட்ம் (EMP) மற்றும் விரிவான 

பிநக்தய திடட் கண்காணிப்பு அகமப்பு ஆகியகவ ஹதாடரச்ச்ியான கண்காணிப்பு 

மற்றும் உடனடித ் திருதத்தத்ிற்காக வழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நடவடிக்கககள் 

காரணமாக, திடட் தளதத்ிலும் அகதச ்சுற்றியுள்ள சமூக ஹபாருளாதார நிகலகமகளும் 

கணிசமாக டமம்படுதத்ப்படும். எனடவ, சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விகரவில் வழங்கப்படும் 

என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 


