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திட்ட சுருக்கம் 

 

திட்ட உரிமமயாளர் 
வ.எண் பெயர் ெரெ்ெளவு 

     1         திரு.A.தசரதன் 2.88.5 ஹெக்டர ்

 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கம் 

 

”B1” வமக – மமனர் மினரல் – குழுமம்- வனெ்ெகுதி இல்மல 

குழும ெரெ்ெளவு = 13.07.0 பெக்டர ்

 

குண்டியாந்தண்டலம் கிராமம், பவம்ொக்கம் வட்டம், 

திருவண்ணாமமல மாவட்டம் 

 
 Lr No. SEIAA-TN/F.No.7974/SEAC/ToR-925/2020 Dated: 16.04.2021 -உத்ததசிக்கெட்ட சுரங்கம் 

 

 

திட்ட உரிமமயாளர் 

        திரு.A.தசரதன், 

த\ஹெ.அண்ணககோடி 

39, ஏரிக்கரர ஹதரு, 

திருெரக்குண்றம் கிரோமம், 

ஹசவிலிகமடு, கோஞ்சிபுரம் மோவட்டம் 

சுற்றுசச்ூழல் ஆதலாசகர ்

ஜிதயா எக்ஸ்பொளதரசன் அண்டு மமனிங் பசால்யுசன்ஸ்,தசலம். 

ெரைய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அதர்வத ஆசிரமம் சோரை, அைகோபுரம்,  

கசைம் – 630 004, தமிை்நோடு, இந்தியோ. 
 

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

சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1821/RA0123 

ஹதோரைகெசி : 0427 – 2431989 

 

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

வமலயதளம்: www.gemssalem.com 

 
 MoEF & CC அறிவிெ்பின் ெடி கணக்கிடெ்ெடுகிறது – S.O. 2269(E) தததி: 01.07.2016 

 

        

 

 

mailto:geothangam@gmail.com
http://www.gemssalem.com/
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1. அறிமுகம் -  

 திரு.A.தசரதன் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின், வவம்பாக்கம் தாலுகாவிை் உள்ள 

குண்டியாந்தண்டைம் கிராமத்திை் 2.88.5 வெக்டடர ் பரப்பளவிை் சாதாரண கற்கள் மற்றும் 

கிராவை் கூட்டு சுரங்க குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர.்  

  . 

 எனடவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூலை2016 இன் படி இந்த திட்டம் சுரங்க குழு 

பகுதியிை் அலமகிறது, நலடமுலறயிை் இருக்கும் மற்றும் உத்டதசிக்கப்பட்ட வமாத்த 

சுரங்கங்களின் ஒட்டுவமாத்த பரப்பளவு 13.07.0 வெக்டடர.் 

 எனடவ, விரிவான சுற்றுசச்ூழை் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்லக 2.88.5 வெக்டடர ்

பரப்பளவிை் உள்ள 1 சுரங்கங்கலள உள்ளடக்கியது.  

 

இந்த EIA அறிக்ரக ToR ஹெறெ்ெட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமோக தயோரிக்கெ்ெடுகிறது 

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 
 

• SEIAA-TN/F.No.7974/SEAC/ToR-925/2020 Dated: 16.04.2021- உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்திட்டம் – 1 

 அடிெ்ெரட கண்கோணிெ்பு ஆய்வு மோரச் ் - கம 2021 கோைகட்டத்திை் கமற்ஹகோள்ளெ்ெட்டது 

மற்றும் இந்த திட்டங்களினோை் ஏற்ெடும் ஒட்டுஹமோத்த ெோதிெ்புகரள கருத்திை் ஹகோண்டு இந்த EIA 

மற்றும் EMP அறிக்ரக தயோரிக்கெ்ெட்டுள்ளது, ஒட்டுஹமோத்த சுற்றுசச்ூைை் தோக்க மதிெ்பீட்டு ஆய்வு 

கமற்ஹகோள்ளெ்ெடுகிறது, அரதத் ஹதோடரந்்து ஒரு தயோரிெ்பு அந்த தோக்க விரளவுகரள குரறக்க 

தனித்தனியோக விரிவோன சுற்றுசச்ூைை் கமைோண்ரம திட்டம் (EMP) 

 

SEIAA, - தமிை்நோடு சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி வைங்குவதற்கோன ஹெோது விசோரரணரய 

கமற்ஹகோள்வதற்கோக வைங்கெ்ெட்ட ToR இன் அடிெ்ெரடயிை் தயோரிக்கெ்ெட்ட EIA அறிக்ரக வரரவு 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

குத்தறக -  1 

நிறுவனத்தின் பெயர் திரு.A.தசரதன்,சோதோரண கற்கள் மற்றும் கிரோவை் சுரங்க திட்டம் 

முகவரி 

த\ஹெ.அண்ணககோடி 

39, ஏரிக்கரர ஹதரு, 

திருெரக்குண்றம் கிரோமம், 

ஹசவிலிகமடு, கோஞ்சிபுரம் மோவட்டம் 

மகதெசி 86102 92560 
 

 

1.2 எளிதான பிரதிநிதித்துவங்களுக்கு சுரங்கங்களும் குத்தறககள்  

விளக்கம் 

குத்தறக 1  
திரு.A.தசரதன் 

 விண்ணப்பித்துள்ள சுரங்கம் 

புை எண் 186/1, 190/2B1 & 190/2B2 

விரிவாக்கம் மற்றும் வலகப்பாடு 2.88.5 வெக்டடர,் பட்டா  நிைம் 

கிராமம், தாலுகா, மாவட்டம் 

மற்றும் மாநிைம் 

குண்டியாந்தண்டைம் கிராமம், வவம்பாக்கம் தாலுகா, 

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

வமாத்த சுரங்கங்களின் 

பரப்பளவின் பரப்பளவு 
13.07.0 வெக்டடர ்
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பொது மக்கள் கருத்துக்தகட்பு கூட்டம் நமடபெற்ற உத்ததசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் 

விளக்கம் 

குத்தமக 1 

M/s.புவதனஸ்வரி புளூ பமட்டல்ஸ் 

விண்ணெ்பித்துள்ள சுரங்கம் 

புை எண் 181/1I1, 181/1I2 

ெரெ்ெளவு 2.05.5 ஹெக்கடர,்   

கிரோமம், வட்டம், 

மோவட்டம் மற்றும் 

மோநிைம் 

குண்டியோந்தண்டைம்  கிரோமம், ஹவம்ெோக்கம் வட்டம், 

திருவண்ணோமரை மோவட்டம் 

ஹமோத்த சுரங்க 

ெரெ்ெளவின் 

கூட்டுத்ஹதோரக 

13.07.0 ஹெக்கடர ்

 

விளக்கம் 

குத்தமக 1 

திருமதி.ஸ்ரீ ததவி 

நடெ்பிை் உள்ள 

சுரங்கம்  

 

குத்தமக 2 

திரு.K.குமார் 

நடெ்பிை் உள்ள 

சுரங்கம்  

 

குத்தமக  

3 

திரு.E.ென்னீர் 

பசல்வம் 

நடெ்பிை் உள்ள 

சுரங்கம்  

 

குத்தமக  

4 

திரு.M.சுதரச்ன் 

நடெ்பிை் உள்ள 

சுரங்கம்  

 

புை எண் 181/2A, 181/2B 
163/14B, 

163/14C etc., 
187/3 

178/1C1, 

178/1B2 etc., 

ெரெ்ெளவு 1.15.5 ஹெக்கடர,்   2.29.5 ஹெக்கடர,்   1.43.0 ஹெக்கடர ் 3.25.0 ஹெக்கடர ்

கிரோமம், 

தோலுகோ, 

மோவட்டம் 

மற்றும் 

மோநிைம் 

குண்டியோந்தண்டைம்  கிரோமம், ஹவம்ெோக்கம் வட்டம், 

திருவண்ணோமரை மோவட்டம் 

ஹமோத்த சுரங்க 

ெரெ்ெளவின் 

கூட்டுத்ஹதோரக 

13.07.0 ஹெக்கடர ்

 

  கிளஸ்டர ்ெகுதி MoEF & CC அறிவிெ்பின் ெடி கணக்கிடெ்ெடுகிறது - S.O. 2269 (இ) கததி: 

01.07.2016 

கவனம் 2013 ஆம் ஆண்டு ஹசெ்டம்ெர ் 9 ஆம் கததி மற்றும் அதற்குெ் பிறகு வைங்கெ்ெட்ட சுரங்க 

குத்தரக அை்ைது குவோரி உரிமங்களுக்குெ் ஹெோருந்தக்கூடிய ஒகர மோதிரியோன கனிமெ் ெகுதியிை் 

உள்ள மற்ற குத்தரக சுற்றிலிருந்து மீட்டர ்

தூரம் 

பி 1 முதை் பி 2 = 80 மீட்டர ்வடகிைக்கு, பி 1 முதை் இ 1 = 270 மீட்டர ்வடகிைக்கு, 

P1 முதை் E2 = அருகிலுள்ள-வடக்கு, P1 முதை் E3 = அருகிை்-கிைக்கு & P1 முதை் E4 = 320 மீட்டர ்

வடகிைக்கு 
  

 இதிை் திரு.A.தசரதன், ஆகிடயார ்சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவை் சுரங்கத்திற்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளனர ்

 

1.2 உத்ததசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

விவரங்கள் உத்ததசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்திட்டம் - 1 
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சுரங்கத்தின் பெயர் 
திரு.A.தசரதன் சோதோரண கற்கள் மற்றும் கிரோவை் 

சுரஙக திட்டம் 

திட்ட வமரெ்ெட தாள் எண் 57-P/10 

அட்சதரமக 12°43'42.20"N to 12°4351.08"N 

தீரக்்கதரமக 79°42'54.37"E to 79°42'59.68"E 

உத்ததசிக்கெ்ெட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட காலம் 
5 ஆண்டுகள் 

அதிகெட்ச உயரம் 104 மிட்டர ்கடை் மட்டத்திற்கு கமை் 

 

புவியியல் வளங்கள் 

12,98,250 மீ3 சோதோரண கற்கள் 

57,700 மீ3 கிரோவை் 

 

கனிம இருெ்புக்கள் 

4,60,700 மீ3 சோதோரண கற்கள் 

46,462 மீ3 கிரோவை் 

ஆண்டு வாரியாக 

முன்பமாழியெ்ெட்ட உற்ெத்தி 

4,60,700 மீ3 சோதோரண கற்கள் 

46,462 மீ3 கிரோவை் 

பதாழிலாளர் 32 நெரக்ள் 

திட்ட முதலீடு  Rs. 52,19,015/- 

 

. 

1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்ததசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P1 

• விண்ணெ்ெதோரர ் சோதோரண கை் மற்றும் கிரோவை் சுரங்க குத்தரகக்கு 

விண்ணெ்பித்தோர,் கததி: 16.07.2018 

• துை்லியமோன ெகுதி ஹதோடரப்ு கடிதம் மோவட்ட ஆட்சியர,் திருவண்ணோமரை, மூைம் 

வைங்கெ்ெட்ட  Rc.No. 79/mines/2018 dated 02.02.2019  

• சுரங்கத ் திட்டம் தயோரிக்கெ்ெட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியை் மற்றும் சுரங்கத் 

துரற, திருவண்ணோமரை மோவட்டம், மூைம் அங்கீகரிக்கெ்ெட்டது Rc.No: 79/mines/2018 

dated 14.10.2020  

• சுற்றுசச்ூைை் அனுமதிக்கு ஆதரவோளர ் ToR க்கு விண்ணெ்பித்தோர,் ஆன்ரைன் 

உத்கதசம் எண். SIA/TN/MIN/57649/2020, Dated: 21.10.2020 

 

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் கீடழ அட்டவலணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

முன்ஹமோழியெ்ெட்ட திட்டங்கள் தள குறிெ்பிட்டரவ மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதை் ெகுதி 

கதரவயிை்ரை. முன்ஹமோழியெ்ெட்ட சுரங்ககளிை் இருந்து கழிவுநீர ்உருவோக்கம் / ஹவளிகயற்றம் 

இை்ரை. 

 

2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபாக்குவரத்து இறைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள கிரோமம் குண்டியோந்தண்டைம் - 2 கிமீ – வடகிைக்கு 

அருகிலுள்ள நகரம் கோஞ்சிபுரம் – 12.கிமீ - வடகமற்கு 

அருகிலுள்ள சோரை வழி 
SH-118 A – கோஞ்சிபுரம் – உத்துரகமரூர ்– 4 கி.மீ -கிைக்கு 

NH -4 – ஹசன்ரன - கவலூர-் 16 கிமீ -வடக்கு 



5 
 

புரகவண்டி நிரையம் கோஞ்சிபுரம் – 12 கிமீ - வடகமற்கு 

அருகிலுள்ள விமோன நிரையம் ஹசன்ரன - 57 கிமீ - வடகிைக்கு 

துரறமுகம் ஹசன்ரன - 70 கிமீ - வடகிைக்கு 

வனவிைங்கு சரணோையம் வனவிைங்கு சரணோையம் இை்ரை 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 நிலெ்ெரெ்பு பொருந்திய ெகுதியின் நிலெ்ெரெ்மெெ் ெயன்ெடுத்துதல் 

 

உத்ததசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P1 

 

விளக்கம் 

தற்தொமதய ெகுதி 

(HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் உள்ள 

ெகுதி (HA) 

 

நடப்பிை் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 

 

எதும் இை்ரை 2.30.0 

உள்கட்டரமெ்பு எதும் இை்ரை 0.01.0 

ெோரத எதும் இை்ரை 0.02.0 

ெசுரம அரண் எதும் இை்ரை 0.30.0 

ெயன்ெடுத்தெ்ெடோத 

ெகுதி 
2.88.5  

0.25.5 

பமாத்தம் 2.88.5 2.88.5 

 

 

 

2.3 பசயல்ொட்டு விவரங்கள் 

விளக்கம் P1 

புவியியை் வளங்கள் சோதோரண கற்கள்  12,98,250 

புவியியை் வளங்கள் கிரோவை் 57,700 

கனிம இருெ்புக்கள் சோதோரண கற்கள் 4,60,700 

கனிம இருெ்புக்கள் கிரோவை் 46,462 

ஆண்டு உற்ெத்தி சோதோரண கற்கள் 4,60,700 

ஆண்டு உற்ெத்தி கிரோவை் 46,462 

தின உற்ெத்தி சோதோரண கற்கள் 307 

தின உற்ெத்தி கிரோவை் 52 

தின ைோரி  கைோடுகளின் எண்ணிக்ரக சோதோரண கற்கள் 51 

தின ைோரி  கைோடுகளின் எண்ணிக்ரக கிரோவை் 9 

உத்கதசிக்கெட்ட ஆைம் 42 மீ 
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ெடம் 1: திட்டதளத்தின் பசயரக்்மகதகாள் புமகெ்ெடம் – P1 
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ெடம் - 2: திட்டத்தளத்தின் பசயற்மகதகாள் புமகெ்ெடம் (500 மீ தகள்விகள்) 

  

 

 

  கிளஸ்டர ்ெகுதி MoEF & CC அறிவிெ்பின் ெடி கணக்கிடெ்ெடுகிறது - S.O. 2269 (இ) கததி: 01.07.2016 

கவனம் 2013 ஆம் ஆண்டு ஹசெ்டம்ெர ் 9 ஆம் கததி மற்றும் அதற்குெ் பிறகு வைங்கெ்ெட்ட சுரங்க குத்தரக அை்ைது குவோரி 

உரிமங்களுக்குெ் ஹெோருந்தக்கூடிய ஒகர மோதிரியோன கனிமெ் ெகுதியிை் உள்ள மற்ற குதத்ரக சுற்றிலிருந்து மீட்டர ்

தூரம் 

பி 1 முதை் பி 2 = 80 மீட்டர ்வடகிைக்கு, பி 1 முதை் இ 1 = 270 மீட்டர ்வடகிைக்கு, 

P1 முதை் E2 = அருகிலுள்ள-வடக்கு, P1 முதை் E3 = அருகிை்-கிைக்கு & P1 முதை் E4 = 320 மீட்டர ்வடகிைக்கு 
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ெடம் - 3: அடிப்பறட சுை்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு  வமரெடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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ெடம் - 4: திட்டதளம்  வமரெடம்  

 

 

 

 

 

2.5 சுரங்கம் பசய்யல்ெடும் முமற 

முன்ஹமோழியெ்ெட்ட சுரங்க முரற அரனத்து முன்ஹமோழியெ்ெட்ட திட்டங்களுக்கும் 

ஹெோதுவோனது - சுரங்க முரறயோனது திறந்தஹவளி முரற இயந்திரமயமோக்கெ்ெட்ட சுரங்க முரற 

5.0 மீட்டர ் உயர ஹெஞ்ரச ஹெஞ்ச ் உயரத்திற்கு குரறயோமை் உருவோக்குவதன் மூைம் 

முன்ஹமோழியெ்ெடுகிறது. 

சோதோரண கை் என்ெது ஒரு ெோத்கதோலித் உருவோக்கம் ஆகும் மற்றும் முதலிை் உருவோன ெோரற  

ெோரற நிரற கணிசமோன அளவு ெோரறகரள பிளவுெடுத்துவது ஜோக்ெோமர ் துரளயிடுதை் 

மற்றும் ஸ்ைரி ஹவடிஹெோருட்கள் ஹவடிெ்ெதற்கு ெயன்ெடுத்தெ்ெடும். ரோக் பிகரக்கரஸ்் அைகுடன் 

இரணக்கெ்ெட்ட ரெட்ரோலிக் அகை்வோரோய்சச்ிகள் இரண்டோம் நிரை ஹவடிெ்ரெத் 

தவிரெ்்ெதற்கோக கதரவயோன துண்டு துண்டோன அளவுகளுக்கு ஹெரிய கற்ெோரறகரள 

உரடெ்ெதற்கோகவும், வோளி அைகுடன் இரணக்கெ்ெட்ட ரெட்ரோலிக் அகை்வோரோய்சச்ிகள் 

ரெ்ெர ் ஸ்கடோரன டிெ்ெரக்ளிை் ஏற்றுவதற்கோகவும், பிட்ஹெட்டிலிருந்து கை் ஹகோண்டு 

ஹசை்ைெ்ெடும். அருகிலுள்ள ஹநோறுக்கு இயந்திரங்கள். 



10 
 

2.6 முன்பமாழியெ்ெட்ட இயந்திரத் துமற 

வ.எண் வமக எண் வடிவம்திறன் சக்தி 

1 ஹஜக் ெம்ஹமர ் 8 1.2m to 2.0m Compressed air 

2 கம்ரசச்ர ் 2 50 HP Diesel Drive 

3 
ெக்ஹகட் உடன் எக்்ஷசஹவட்டர/்ரோக் 

பிஹரக்கர ்
2 150-200 HP Diesel Drive 

4 டிெ்ெரஸ்் / டம்ம்ெரஸ்் 4 20 Tonnes Diesel Drive 

 
 

2.7 இணக்கமான சுரங்கத் திடட்ம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

• சுரங்க வோை்க்ரகயின் முடிவிை், கதோண்டெ்ெட்ட சுரங்க குழி / ஹவற்றிடம் மரை 

நீரரச ் கசகரிெ்ெதற்கோன ஹசயற்ரக நீரத்்கதக்கமோக ஹசயை்ெடும் மற்றும் 

வறட்சி கோைத்திை் கதரவ அை்ைது ஹநருக்கடிகரளச ்சமோளிக்க உதவுகிறது. 

• என்னுரடயது மூடெ்ெட்ட பிறகு, ெோதுகோெ்புத் தரடயுடன் கூடிய கிரீன் ஹெை்ட் 

மற்றும் கமை் ஹெஞ்சுகள் மற்றும் தற்கோலிக நீர ் கதக்கமோனது சுற்றுசச்ூைை் 

அரமெ்ரெ கமம்ெடுத்தும் 

• என்னுரடய மூடை் என்ெது ஒரு ஹதோந்தரவு ஹசய்யெ்ெட்ட இடத்ரத அதன் 

இயை்ெோன நிரைக்குத் திரும்ெச ் ஹசய்யும் அை்ைது சுற்றுசச்ூைலிை் ஏற்ெடும் 

ெோதகமோன விரளவுகரள அை்ைது மனித ஆகரோக்கியம் மற்றும் 

ெோதுகோெ்பிற்கோன அசச்ுறுத்தை்கரளத ் தடுக்கும் அை்ைது குரறக்கும் பிற 

உற்ெத்திெ் ெயன்ெோடுகளுக்குத் தயோரோகும் ஹசயை்முரறயோகும். 

• மறுசீரரமக்கெ்ெட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் விைங்குகளுக்கும் உடை் 

ரீதியோக ெோதுகோெ்ெோக இருெ்ெது, புவி ஹதோழிை்நுட்ெ ரீதியோக நிரையோனது, புவி-

கவதியியை் ரீதியோக மோசுெடோதது/ மோசுெடோதது மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்ரதய 

நிை ெயன்ெோட்டிற்கு தக்கரவக்கும் திறன் ஹகோண்டது. 

2.8 இறுதி குழி ெரிமாணம் 

உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P1 

குழி நீளம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 243 101                         42 மீ 
 

3. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு ெண்புக்கூறுகள்- 

தரவுகலள டசகரித்தை் சுற்றுசச்ூழை் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக அலமகிறது, 

இது பை்டவறு சுற்றுசச்ூழை் பண்புகளிை் கணிக்கப்பட்ட தாக்கங்கலள மதிப்பீடு வசய்ய 

உதவுகிறது மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் டமைாண்லம திட்டத்லத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, 

சுற்றுசச்ூழை் தரம் மற்றும் எதிரக்ாை விரிவாக்கங்களின் டநாக்கத்லத டமம்படுத்துவதற்கான 

நடவடிக்லககலள டகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற்றுசச்ூழை் நிலையான வளரச்ச்ி. 

நிைவும் சுற்றுசச்ூழை் அலமப்புகளின் தரத்லத தீரம்ானிக்க காற்று, நீர ் (டமற்பரப்பு மற்றும் 

நிைத்தடி நீர)், நிைம் மற்றும் மண், சூழலியை் மற்றும் சமூக-வபாருளாதார நிலை உள்ளிட்ட 

பை்டவறு சுற்றுசச்ூழை் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பலட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2019 ஆம் ஆண்டிை் 

(அக்கடோெர ்– டிசம்ெர)் பருவத்திை் அடிப்பலட தர ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 
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3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு  அளவுகள் 

அட்டவரண எண் 3.1  குழியின் இறுதி அளவுகள் 

Sl.No.  ெண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்பவண் 

1  சுற்றுெ்புற 

கோற்றின் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  8 இடங்களிை் மூன்று மோதங்களுக்கு 

வோரத்திற்கு இரண்டு முரற 

ஹதோடரச்ச்ியோன 24 மணிகநர மோதிரிகள்  

 

2 வோனிரை ஆய்வு கோற்றின் கவகம் 

மற்றும் திரச, 

ஹவெ்ெநிரை, 

ஈரெ்ெதம் மற்றும் 

மரை 

ஹதோடரச்ச்ியோக மூன்று மோதங்களுக்கு 

ஓட்டு மணி கநரத்திற்கு ஒருமுரற 

வோனிரை அளவுகரள கசகரித்தை் 

3 நீரின் தரம் உடை், இரசோயன 

மற்றும் 

ெோக்டீரியோவியை் 

அளவுருக்கள் 

ெடிக்கும் கோைத்திை் ஒரு முரற 6 

நிைத்தடி நீர ்மற்றும் 2 கமற்ெரெ்பு நீர ்

இடங்களிை் கிரோெ் மோதிரிகள் 

கசகரிக்கெ்ெட்டன 

4 சூைலியை் நிைெ்ெரெ்பு மற்றும் 

நீரவ்ோை் தோவரங்கள் 

மற்றும் 

விைங்கினங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

வரரயறுக்கெ்ெட்ட முதன்ரம 

கணக்ஹகடுெ்பு மற்றும் இரண்டோம் நிரை 

தரவு 

5  ஒலி மட்டங்கள் DB (A) இை் சத்தம் 

நிரைகள் 

11 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் கெோது 24 மணி 

கநரத்திற்கு ஒரு முரற தரவு 

கண்கோணிக்கெ்ெடுகிறது 

6  மண் ெண்புகள் இயற்பியை் மற்றும் 

கவதியியை் 

அளவுருக்கள் 

ெடிக்கும் கோைத்திை் 6 இடங்களிை்  

7  நிை ெயன்ெோடு ெை்கவறு 

வரககளுக்கோன நிை 

ெயன்ெோடு 

சரக்வ ஆஃெ் இந்தியோவின் நிைெ்ெரெ்பு 

தோள் மற்றும் ஹசயற்ரகக்ககோள் 

ெடங்கள் மற்றும் முதன்ரம 

கணக்ஹகடுெ்பு ஆகியவற்றின் 

அடிெ்ெரடயிை் 

8  சமூக-

ஹெோருளோதோர 

அம்சங்கள் 

சமூக-ஹெோருளோதோர 

மற்றும் 

மக்கள்ஹதோரக 

ெண்புகள், 

ஹதோழிைோளர ்

ெண்புகள் 

2011 கணக்ஹகடுெ்பு கெோன்ற முதன்ரம 

கணக்ஹகடுெ்பு மற்றும் இரண்டோம் நிரை 

ஆதோரங்களின் அடிெ்ெரடயிை். 

9  நிைத்தடிநீர ் ெகுதியின் வடிகோை் 

அரமெ்பு, 

நீகரோரடகளின் 

தன்ரம, நீரந்ிரை 

ெண்புகள், ரீசோரஜ்் 

மற்றும் 

ஹவளிகயற்றும் 

ெகுதிகள் 

இரண்டோம் நிரை ஆதோரங்களிை் இருந்து 

கசகரிக்கெ்ெட்ட தரவு மற்றும் 

தயோரிக்கெ்ெட்ட நீர-்புவியியை் ஆய்வு 

அறிக்ரக ஆகியவற்றின் அடிெ்ெரடயிை் 

10  இடர ்மதிெ்பீடு 

மற்றும் கெரிடர ்

கமைோண்ரம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் 

ஹவடிெ்புகள் மற்றும் 

நசச்ுெ் ஹெோருட்களின் 

ஹவளியீடு 

ஆகியவற்றோை் 

சுரங்கத்துடன் ஹதோடரப்ுரடய 

அெோயத்திற்கோக ஹசய்யெ்ெட்ட இடர ்

ெகுெ்ெோய்வின் கண்டுபிடிெ்புகளின் 

அடிெ்ெரடயிை். 
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கெரழிவு 

ஏற்ெடக்கூடிய 

ெகுதிகரள 

அரடயோளம் 

கோணவும் 

 

 
 

3.2 நில சுை்றுசச்ூழல்  

 பகுதியிை் நிை பயன்பாட்டு முலற திட்ட தளம் சுற்றளவிை் இருந்து 10 கிடைாமீட்டருக்குள் 

புவன் (இஸ்டரா) மூைம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நிை பயன்பாட்டு முலற வறண்ட தரிசு 

நிைம், உரிலமயளர ்பட்டா நிைம், எந்த வன நிைமும் சம்பந்தப்படவிை்லை. 

வ.எண் வமகெ்ொடு % இல் ெரெ்ெளவு 

1 நகரெ்்புற கட்டமத்தை் 2.72 

2 கிரோமெ்புற கட்டரமத்தை் 1.89 

3 சுரங்க கட்டரமத்தை் 1.55 

4 விவசோய கதோட்டம் 2.46 

5 ெயிர ்நிைம் 67.18 

6 தரிசு ெோரற 0.29 

7 இரையுதிர ்கோடு 0.81 

8 புதர ்கோடு 0.07 

9 புதர ்நிைம்  0.83 

10 உெ்பு ெோதிக்கெ்ெட்ட நிைம் 0.36 

11 ஆறு 6.06 

12 நீர ்நிரைகள் 15.78 

பமாத்தம் 100.00 

 ஆய்வுப் பகுதியிை் உள்ள நிைத்தின் வபரும்பகுதி விவசாய பயிர ் நிைம் 69.64%, வமாத்த 

சுரங்கப் பகுதிகள் இந்த சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 2.61  ஆகும்,  

3.3 மை் சூழல்  

மண் மாதிரி இடங்கள் டதரவ்ு வசய்யப்பட்டு பகுப்பாய்வு வசய்யப்பட்டன. 

இயற்லகயிை் மண் காணப்பட்டதுமிதமான கார pH வரம்புடன் 7.88 to 8.24 லநட்ரஜனின் வசறிவு  

133.5 to 189 kg/ha மற்றும் பாஸ்பரஸ் வரம்பு 1.21 to 1.62 kg/ha ஆக உள்ளது. 

3.4 நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்லத மதிப்பிடுவதற்கு நீர ் மாதிரிகள் சுமார ் 4 நிைத்தடியிை் மற்றும் 2 நிைத்தின் 

டமற்பரப்பிை் இருந்தும் டசகரிக்கப்பட்டது கிராமங்களின் துலள கிணறுகளிலிருந்து நிைத்தடி நீர ்

மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் டமற்பரப்பு நீர ் மாதிரிகள் 

எடுக்கப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர் - 

• 7.12 to 7.62 வலர டவறுபடுகிறது. 

• வமாத்த கலரசை்கள் மதிப்புகள் 599-875 mg/l வலர உள்ளது  
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• கடினத்தன்லம மதிப்புகள் 263-397.1 mg/lவலர இருக்கும் 

தமை்பரப்பு நீர்  

• PH மதிப்பு 7.11 to 7.71 

• வமாத்த கலரசை்கள் 488 to 679 mg/l 

 வெவிவமட்டை் வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியை்-டவதியியை் 

மற்றும் உயிரியை் பகுப்பாய்வு இந்த நீர ்சிபிசிபி தரத்தின்படி நிரண்யிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளது என்பலத வவளிப்படுத்தியது. 

 

3.5 காை்று சூழல் - 

வானிறல ஆய்வு (காலநிறல) - 

 ஆய்வு பகுதி வவப்பமண்டை காைநிலையின் ஒரு பகுதியாகும். நாள் வவப்பநிலை ஜனவரி 

முதை் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் குலறவானதுவவப்பநிலை ஜனவரியிை் எட்டப்படுகிறது. 

ஏப்ரை் மற்றும் டம மாதங்கள் ஆண்டின் வவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்டதசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிலையம் வசன்லன. 

காை்றின் தர கை்காைிப்பு -  

 திட்ட தளத்லதப் வபாறுத்தவலரயிை் முன்டனாடி கீழ்டநாக்கிய திலசயின் அடிப்பலடயிை் 

சுற்றுப்புற காற்று தர நிலையங்கள் டதரந்்வதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமலழக்காைத்திற்கு முந்லதய 

காற்றளவுப்படம் முலற மற்றும் டதரந்்வதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகை் ஆகியவற்லறக் 

கருத்திை் வகாண்டு சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு (AAQM) நிலையங்கள் 

டதரந்்வதடுக்கப்பட்டன. 

ெடம் – 5 காற்று வீசும் திறசயின் புமகெ்ெடம் 
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• PM10 இன் மதிப்பு 31.2 µg/m3 to 66.5 µg/m3, இலடயிை் டவறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 19.1 µg/m3 to 49.3 µg/m3 க்கு இலடயிை் டவறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி வசறிவு 5 5.3 µg/m3 to 14.9 µg/m3 மற்றும் 10.9 µg/m3 to 25.2 

µg/m3 PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் வசறிவுகள் நன்கு காணப்படுகின்றன

 வதாழிை்துலற மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்டைங்களுக்கு மத்திய மாசு 

கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (சிபிசிபி) பரிந்துலரக்கும் NAAQ தரநிலைகள். 

 

3.6 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீட்டு சாதனத்லதப் பயன்படுத்தி 11 இடங்களிை் அடிப்பலட ஒலி அளவுகள் 

கண்காணிக்கப்பட்டன. காலை 6 மணி முதை் இரவு 10 மணி வலர பகை் நிலைகள் 

கண்காணிக்கப்பட்டனஇரவு 10 மணி முதை் காலை 6 மணி வலர. 

• ஆய்வுக் காைத்திை் பகை் 43.3 – 50.3 dB (A) Leq  இரவு 34.4 – 37.6 dB (A) Leq. வரம்பிை் இருந்தன. 

 முடிவுகளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு ஒலியின் அளவுகள் வதாழிை்துலற / வணிக / 

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி தரநிலைகளுக்குள் இருப்பலதக் காணைாம். 

 

 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பலட சுற்றுசச்ூழை் நிலை, முக்கியமான மைர ் கூறுகள் மற்றும் விைங்கினங்களின் 

கட்டலமப்லபப் புரிந்து வகாள்ள சுற்றுசச்ூழை் ஆய்வு டமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகிை் எந்த மருந்து ஆலைகளும் இை்லை, வனவிைங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 இன் படி அை்ைது அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பட்டியலிை் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவிை்லை. 

 

3.8 சமூக பபாருளாதாரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-வபாருளாதார சூழை் குறித்த தரமான தகவை்கலள டசகரிக்க மாதிரி 

கணக்வகடுப்பு டமற்வகாள்ளப்பட்டது. சாலைகள், குடிநீர ் வசதிகள், நகரமயம், கை்வி நிறுவனம், 

டகாயிை்கள், மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் மின்சார வசதிகள் டபான்ற அலனத்து அடிப்பலட 

வசதிகலளயும் இந்த ஆய்வு பகுதி வகாண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிராமங்களிை் விவசாயடம முக்கிய வதாழிைாக இருந்தாலும், இது 50-60% 

குடும்பங்களுக்கு மட்டுடம டவலை வாய்ப்புகலள வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள மக்கள் வதாலக 

முக்கியமாக வதாழிைாளரக்ள் மற்றும் மற்ற வலக டவலை வாய்ப்புகலள சாரந்்துள்ளனர.் 

 

4 எதிர்பாரக்்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மை்றும் தைிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நடவடிக்ரகயுடன் சுற்றுசச்ூைை் ஹதோடக்கத்ரத ெரோமரிக்க, தற்கெோதுள்ள சுற்றுசச்ூைை் 

சூை்நிரை குறித்த ஆய்வுகரள கமற்ஹகோள்வது மற்றும் ெை்கவறு சுற்றுசச்ூைை் கூறுகளின் 

தோக்கத்ரத மதிெ்பிடுவது அவசியம். இது ஹெோருத்தமோன கமைோண்ரம திட்டங்கரள நிரையோன 

வள பிரித்ஹதடுத்தரை உருவோக்க உதவும். 
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4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

 திறந்த வவளி சுரங்க முலறயிை் வபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நிை சுற்றுசச்ூழை், 

இப்பகுதியிை் நிை பயன்பாட்டு முலற வறண்ட தரிசு நிைம், இந்த திட்டத்திை் எந்த வன நிைமும் 

ஈடுபடவிை்லை. சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு 2.88.5 வெக்டடர ் நிைத்திை் பயன்படுத்தப்படும். 

சுரங்கத்தின் முடிவிை், வவட்டிவயடுக்கப்பட்ட குழி, தற்காலிக நீரத்்டதக்கமாக வசயை்படும்  மற்றும் 

மலழநீலர டசமிக்க அனுமதிக்கப்படும். 

 மரம் (வசடி வளரப்்பு பகுதிக்கு) வளரச்ச்ிக்கு டபாதுமான இடம்  ஒதுக்கப்பட்டது.  தற்டபாது 

திட்டப்பகுதியிை் தாவரங்கள் எதுவும் இை்லை, சுரங்க நடவடிக்லக முடிந்ததும் திட்ட இடத்திை் 

மரங்களின் வளரச்ச்ியின் வீதம் அதிகரிக்கும்.  

தணிெ்பு நடவடிக்மககள் 

• சுரங்க நடவடிக்ரக ெடிெ்ெடியோக ஹதோகுதிகளிை் அரடக்கெ்ெட்டு, அகை்வோய்வு 

ெடிெ்ெடியோக ெசுரம அரண் வளரச்ச்ி கெோன்ற கட்டம் வோரியோன வளரச்ச்ி கெோன்ற பிற 

தணிெ்பு நடவடிக்ரககளுடன் கமற்ஹகோள்ளெ்ெடும். 

• சுரங்க குழிகரளச ் சுற்றிலும் மரை நீர ் வடிகோை் அரமத்தை் மற்றும் மரைெ்ஹெோழிவின் 

கெோது கமற்ெரெ்பு ஓடுவதோை் மண் அரிெ்ரெத் தடுக்கவும் மற்றும் உத்கதசெ் ெகுதிக்குள் 

ெை்கவறு ெயன்ெோடுகளுக்கோக மரைநீரரச ் கசகரிக்கவும், குரறந்த உயரத்திை் 

திட்டமிடெ்ெட்டது இடத்திை் ஹசக் கடம் கட்டுதை் 

• ெோதுகோெ்பு மண்டைத்திற்குள் எை்ரையிை் ெசுரம ஹெை்ட் வளரச்ச்ி. ஹவட்டெ்ெட்ட குழியிை் 

கசமித்து ரவக்கெ்ெடும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்ெசுரம அரண்க்கு ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் 

• ெயன்ெடுத்தெ்ெடோத ெகுதி, ஹவட்டெ்ெட்ட குழிகளின் கமை் ஹெஞ்சுகள், ெோதுகோெ்பு தரட 

கெோன்றவற்றிை் அடரத்்தியோன கதோட்டெ்ெயிற்சி கமற்ஹகோள்ளெ்ெடும். 

• கருத்தியை் நிரையிை், சுரங்க நிை ெயன்ெோட்டு முரற ெசுரம அரண் ெகுதி மற்றும் 

தற்கோலிக நீரத்்கதக்கமோக மோற்றெ்ெடும் 

• இயரர்கயின் அடிெ்ெரடயிை், சுரங்கத்திரன சுற்றியுள்ள இயற்ரக தோவரங்கள் 

தக்கரவக்கெ்ெடும் (ஒரு தோங்கை் ெகுதியிை் அதோவது 7.5 மீ ெோதுகோெ்புத் தரட மற்றும் பிற 

ெோதுகோெ்பு வைங்கெ்ெடுகிறது) தூசி உமிை்ரவக் குரறக்க உதவும். 

• கருத்தியை் கட்டத்திை் சரியோன கவலி அரமக்கெ்ெடும், ஹெோதுமக்கள் மற்றும் 

கோை்நரடகளின் உள்ளோரந்்த நுரைரவத் தடுக்க ெோதுகோெ்பு 24 மணி கநரமும் 

ரவக்கெ்ெடும். 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்க நடவடிக்லகக்கான உத்டதசிக்கப்பட்ட  ஆழம் நிைத்தடி நீர ் மட்டத்திற்கு டமடை 

உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் டமற்பரப்பு நீர ் (நீடராலடகள், காை்வாய், ஓலட  டபான்றலவ) 

வதன்படவிை்லை. 

 தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு டமற்பரப்பு மலழநீர ் ஓட்டத்லத சுரங்கத்திற்குள் வராமை் தடுக்க மண் 

திட்டு அலமக்கப்படும்  

• வடிகாை் கட்டுமானம் அலமக்கப்படும் 
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4.3 காை்று சூழல்– 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் மற்றும் டபாக்குவரத்தாை் உருவாக்கப்படும் காற்றிை் பரவும் 

துகள்கள் முக்கிய காற்று மாசுபடுத்துகின்றன. சை்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2), லநட்ரஜன் 

ஆக்லசடுகள் (NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் சாலையிை் வசை்லும் வாகனங்களாை் ஏற்படும். 

 சுரங்க பகுதிக்கு வவளிடய சுரங்கத்தின் தாக்கம் மனித மற்றும் விைங்குகளின் 

ஆடராக்கியத்திலும், அப்பகுதியின் தாவரங்களிலும் எந்தவிதமான பாதகமான விலளலவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்பலத இது காட்டுகிறது. 

 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) வசயை்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்லத ஏற்றுதை் மற்றும் லகயாளுதை் ஆகிய நடவடிக்லககளிை் இருந்து தூசி 

வவளிடயற்றத்லதக் கட்டுப்படுத்த டவலை வசய்யும் ஆர முகப்பிை் நீர ் வதளித்தை் 

பாலதயிை் நீர ்வதளித்தை் 

• கனரக இயந்திரத்லத இயக்கும்டபாது தூசி உற்பத்திலயக் குலறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற 

சாலைகளிை் நீர ்வதளிப்பான்கள் அலமத்தை் 

• தூசி வவளிடயற்றத்லதக் குலறப்பதற்காக அவ்வப்டபாது நீர ் கழிவுகள் மற்றும் 

சாலைகளிை் நீர ்வதளித்தை் 

• துலளயிடும் முன்பு வதாழிைாளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வழங்குதை் மற்றும் 

பாதுகாப்பாக சுரங்கம் வசய்ய நிறுவனங்கள் மூைம் பயிற்சி அளித்தை் 

• தாதுப் டபாக்குவரத்தின் டபாது டிப்பரக்லள அதிக சுலம வசய்வலதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்லள டாரப்ாலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்கலளக் லகது வசய்ய மரம் வளரச்ச்ி டமற்வகாள்ளப்படும்.  

• மாசுபாட்லடக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்லக எடுக்க காற்றின் தரத்லத அவ்வப்டபாது 

கண்காணித்தை் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்லத எடுக்க வவடி லவப்பதனாை், எந்திரங்களின் வசயை்பாடு மற்றும் 

சுரங்கங்களிை் அவ்வப்டபாது டிப்பரக்லள இயக்குவதாை் சத்த மாசு ஏற்படுகிறது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுெ்ெடுத்தெ்ெட்ட  ஹவடி ரவக்கும் முரறயிை் சரியோன இரடஹவளி மற்றும் ஹவடிக்கும் 

குழிகளிை் சரியோன முரறயிை் அளவோன ஹவடி மருந்து கெக்கிங் ஹசய்து  

உெகயோகெ்ெடுத்தெடும். 

• ஹவடி ரவத்தை் முரறயிை்,  சீகதோஷ்ண நிரை சோதகமோக இை்ைோத கெோது மின்சோரம் 

அை்ைோத தூண்டுதை் முரற  அனுசரிக்கெ்ெடும். 

• கனரக எந்திரங்களிை் ஏற்ெடும் சத்தத்ரதக் குரறக்க சரியோன முரறயிை் ெரோமரிெ்பும், 

உரோய்ரவத் தடுக்கும் எண்ஹணய் மற்றும் கிரீஸ் இரவகள் உெகயோகெ்ெடுத்தெ்ெடும். 

• எந்திரங்களிை் ஏற்ெடும் சத்தத்ரதக் குரறக்க சரியோன முரறயிை் ெோதுகோெ்பு உரறகள் 

ஹெோருத்தெ்ெடும் 
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• ஹவடி மருந்தினோை் ஏற்ெடும் சுற்றுசச்ூைை் தோக்கத்ரதயும் ஹவடிக்கத் தவறும் குழிகரள 

தடுெ்ெதற்கும் சோய்வோன குழிகள் துரள ஹசய்யெ்ெடும்.   

• சுரங்க சோரை ஓரங்களிலும் குத்தரக நிைத்ரத சுற்றியும் மரங்கள் ரவத்து ெரோமரித்து 

வருவதோை் சுரங்கத்திை் ஏற்ெடும்   சத்தம் ஹவளிகயறுதை் குரறக்கெ்ெடும். 

• சுரங்க ஹதோழிைோளரக்ளுக்கு ெயிற்சி ஹகோடுெ்ெதன் மூைமும், விழிெ்புணரவ்ு 

ஏற்ெடுத்துவதன் மூைமும் மற்றும் கோது அரடெ்ெோன்கள் உெகயோகெ்ெடுத்துவதோலும் 

ஹதோழிைோளரக்ளுக்கு சத்தத்தினோை் ஏற்ெடும் ெோதிெ்பு தடுக்கெ்ெடும். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வனவிைங்கு சரணாையங்கள் இை்ைாததாை் பை்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதிை்லை. 10கிமீ சுற்றளவிை் சுற்றுசச்ூழை் உணரத்ிறன் மண்டைம்டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழை் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு டபான்றவற்லற வவளிடயற்றுவதாை் ஏற்படும் 

NO2.தூசி வவளிடயற்றத்லதக் கட்டுப்படுத்த டபாதுமான தூசி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் 

எடுக்கப்படும். AAQ தரநிலைகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 க்கான காற்றின் தரத் 

தரங்கலளத் தவிரதூசி உமிழ்லவக் கட்டுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சாலைகளிை் தடிமனான 

மரம் வளரச்ச்ி டமற்வகாள்ளப்படும். 

4.6 சமூக பபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்க நடவடிக்லககள் காரணமாக 32 வதாழிைாளரக்ள் டநரடியாக பயன்வபறுவாரக்ள். 

சுமார ்100 எண்ணிக்லகயிைான மக்களுக்கு மலறமுகமாக டவலை வாய்ப்புகள் கிலடக்கும். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நடவடிக்லககளின் கீழ் மருத்துவ, கை்வி மற்றும் உள்கட்டலமப்பு 

டமம்பாடு டபான்ற கூடுதை் வசதிகளும் நலடவபறும். 

 சமூக - வபாருளாதார மற்றும் சமூகவியை் தாக்கத்லத கருத்திை் வகாண்டு, மக்களின் 

வபாருளாதார நிலை மற்றும் வாழ்க்லகத் தரம் வபாதுவாக அதிகரிக்கும் என்பது 

கவனிக்கப்பட்டது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• ஆரை இயந்திரங்கள் மற்றும் உெகரணங்களுக்கு நை்ை ெரோமரிெ்பு நரடமுரறகள் 

பின்ெற்றெ்ெடும், இது சோத்தியமோன சத்தம் பிரசச்ிரனகரளத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மோசு கட்டுெ்ெோட்டு வோரியத்தின் (CPCB) வழிகோட்டுதலின்ெடி திட்டத் தளத்திலும் 

அரதச ்சுற்றிலும் ெசுரம அரண் உருவோக்கெ்ெடும். 

• முக்கிய மண்டைத்திற்குள் சுற்றுசச்ூைை் ெோதிெ்ரெக் குரறக்க ஹெோருத்தமோன கோற்று மோசு 

கட்டுெ்ெோட்டு நடவடிக்ரக எடுக்கெ்ெடும். 

• ஹதோழிைோளரக்ளின் ெோதுகோெ்பிற்கோக, ரகயுரறகள், தரைக்கவசங்கள், ெோதுகோெ்பு 

கோைணிகள், கண்ணோடிகள், கவசங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் கோது ெோதுகோெ்பு 

சோதனங்கள் கெோன்ற தனிெ்ெட்ட ெோதுகோெ்பு உெகரணங்கள் சுரங்க சட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்ெடி வைங்கெ்ெடும். 

• இந்தத ் திட்டத்தின் மூைம் கநரடியோகவும் மரறமுகமோகவும் ரோயை்டி, வரி, டிஎம்எஃெ், 

என்எம்இடி கெோன்றவற்றின் மூைம் நிதி வருவோய்கள் மூைம் மோநிைத்திற்கும் மத்திய 

அரசுக்கும் நன்ரம 
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5 மாை்று பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

தள மாை்றுகள் - 

 சாதாரன கற்கள் இயற்லகயிை் சிை குறிப்பிட்ட இடங்களிை் மட்டும் இருக்கும் 

உத்டதசிக்கப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியை் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாை் மாற்று தளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவிை்லை. 

சுரங்க பதாழில்நுட்ப மாை்றுகள் - 

 முழு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க டவலைகள் டமற்வகாள்ளப்படும், இது மிகவும் 

வபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானது, டமலும் தாதுக்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலைப் 

பாதுகாப்பலதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற வதாழிை்கலளப் டபாைன்றி, திட்டத்லத மற்ற தளங்களுக்கு 

மாற்ற முடியாது. 

 டமற்பரப்பு கனிம லவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்லப உறுதி வசய்வதாை் இந்த 

திட்டம் திறந்த வவளி சுரங்க முலறலயப் பின்பற்றும். நிைத்தடி முலறயுடன் ஒப்பிடும்டபாது 

திறந்த வவளி முலறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும். 

 

 

6 சுை்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் - 

 வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காைத்திை் டமற்வகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்லக அை்ைது மனித நடவடிக்லககளாை் தூண்டப்பட்ட அலனத்து மாறுபாடுகலளயும் 

தரவு வகாண்டு வர முடியாது. எனடவ சுற்றுசச்ூழலிை் ஏற்படும் மாற்றங்கலள கணக்கிை் 

எடுத்துக்வகாள்ள சுற்றுசச்ூழை் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

குறிக்டகாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் வசயை்திறலன சரிபாரக்்க அை்ைது  மதிப்பீடு வசய்ய; 

• எதிரக்ாை தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்லத நிறுவுதை். 
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சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு பசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிெ்பு கண்காணிெ்பு அட்டவமண 

அட்டவரண எண் 6.1   சுற்றுசச்ூைை் சுத்திகரிெ்பு கண்கோணிெ்பு அட்டவரண 

S. 

N

o

. 

சுற்று சூைை் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்கோணிெ்பு 
அளவுருக்கள் 

கோைம் அதிரஹ்வண் 

1 கோற்று தரம் 
2 இடங்கள்  

(1 Core & 1Buffer) 

24 மணி 

கநரம் 

 

6 

மோதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
வோனிரை 

ஆய்வு 

கோற்று கண்கோணிெ்பு & 

ஐஎம்டி இரண்டோம் நிரை 

தரவு  

மணிகநர

ம் / 

தினசரி 

ஹதோடரச்ச்ியோ

ன ஆன்ரைன் 

கண்கோணிெ்பு 

கோற்றின் கவகம், 

கோற்றின் திரச, 

ஹவெ்ெநிரை, 

3 

நீர ்தர 

கண்கோணிெ்

பு 

2 இடங்கள்  

(1SW & 1 GW) 
- 

6 

மோதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

IS: 10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுரறகளின் 

கீை் 

அந்தந்த குவோரி 

உரிரமயோளர ்

நிறுவனத்தின் 

தமலமம 

சுரங்க தமலாண்மம 

நிமல 

சுரங்க 

கமைோளர ்

ஃகெோரக்மன் கமட ்
தள 

கமற்ெோர்

ரவயோளர ்

 

NABL / MoEF ஆை் 

அங்கீகரிக்கெ்

ெட்ட 

எம்ெோனை்ட்

ஏரியா நிமல 

சுற்றுசச்ூைை் 

அதிகோரி 

உதவியோளர ் கதோட்டக்கோர

ர ்

தண்ணீர ்

ஹதளிெ்ெோ

ன் 

ஆெகரடட்ர்
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குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்

ள அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அரமெ்பு 

குறிெ்பிட்ட கிணறுகளிை் 1 

கிமீ சுற்றளவிை் இரடயக 

மண்டைத்திை் திறந்த 

கிணறுகளிை் நீர ்மட்டம் 

- 

6 

மோதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

ஆைம் 

5 சத்தம் 
2 இடங்கள்  

(1Core & 1 Buffer) 

மணிகநர

ம் / 

தினசரி 

6 

மோதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

ெகை் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகிை் உள்ள 

குடியிருெ்பிை் 
– 

ஹவடிக்கும் 

ஹசயை்ெோட்டி

ன் கெோது 

உசச் துகள் கவகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள்  

(1Core & 1 Buffer) 
– 

6 

மோதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

இயற்பியை் 

மற்றும் 

கவதியியை் 

ெண்புகள் 

8 கிரீன் ஹெை்ட் திட்ட ெகுதிக்குள் தினசரி 
மோதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 
ெரோமரிெ்பு 

 

 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர ்மதிப்பீடு மை்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வழக்கிை் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் வதாடரப்ுலடய கூறுகள் 

துலளயிடுதை் மற்றும் வவடித்தை், கழிவு குப்லப, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் வவடிக்கும் 

டசமிப்பு ஆகியலவ அடங்கும். டமடை குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏடதனும் சம்பவங்கள் 

ஏற்படுவலதக் குலறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும் நடவடிக்லககள் சுரங்கத் வதாடங்கியவுடன் 

திட்டமிடப்பட்டு வசயை்படுத்தப்படும்; டமடை விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரணிகலளத் 

தவிரப்்பதற்கான நடவடிக்லககள் இதிை் அடங்கும். எந்தவிதமான விபத்து / டபரழிலவத் தவிரக்்க 

சரியான இடர ்டமைாண்லம திட்டம் முன்வமாழியப்படும். 

 

7.1 இடர் அளவிடல்  

இடர ்மதிெ்பீட்டிற்கோன வழிமுரற, தன்ெோத், சுரங்கெ் ெோதுகோெ்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) 

ஹவளியிட்ட குறிெ்பிட்ட இடர ்மதிெ்பீட்டு வழிகோட்டுதரை அடிெ்ெரடயோகக் ஹகோண்டது, 2002 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்ெர ்31, 2002 கததியிட்ட சுற்றறிக்ரக எண் 13 உடனடி கவனம் கதரவெ்ெடுெவரக்ளுக்கு 

முன்னுரிரம அளிெ்ெதற்கோக, கவரை சூைை் மற்றும் அரனத்து ஹசயை்ெோடுகளிலும் இருக்கும் 

மற்றும் சோத்தியமோன அெோயங்கரள அரடயோளம் கோணவும் மற்றும் அந்த ஆெத்துகளின் ஆெத்து 

நிரைகரள மதிெ்பீடு ஹசய்யவும். கமலும், இந்த ஆெத்துகளுக்கு கோரணமோன வழிமுரறகள் 

அரடயோளம் கோணெ்ெட்டு, அவற்றின் கட்டுெ்ெோட்டு நடவடிக்ரககள், கோை அட்டவரணயிை் 

அரமக்கெ்ெட்டு, குறிெ்பிட்ட ஹெோறுெ்புகளுடன் ெதிவு ஹசய்யெ்ெடுகின்றன. 

தன்ெோத்தின் டிஜிஎம்எஸ் வைங்கிய ஹமட்டை்ஃஹெரஸ் சுரங்கத்ரத நிரவ்கிெ்ெதற்கோன தகுதி 

சோன்றிதை் ரவத்திருக்கும் தகுதிவோய்ந்த சுரங்க கமைோளரின் வழிகோட்டுதலின் கீை் முழு சுரங்க 

ஹசயை்ெோடும் கமற்ஹகோள்ளெ்ெடும். இடர ்மதிெ்பீடு என்ெது விெத்துகரளத் தடுெ்ெது மற்றும் அது 

நிகைோமை் தடுக்க கதரவயோன நடவடிக்ரககரள எடுெ்ெது ெற்றியது 
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7.2 தெரிடர் தமலாண்மம திட்டம் 

 கெரிடர ் கமைோண்ரம திட்டம் முன்னுரிரம வரிரசயிை் வோை்க்ரக ெோதுகோெ்பு, 

சுற்றுசச்ூைை் ெோதுகோெ்பு, நிறுவலின் ெோதுகோெ்பு, உற்ெத்திரய மீட்ெது மற்றும் மீட்பு 

நடவடிக்ரககரள உறுதி ஹசய்வரத கநோக்கமோகக் ஹகோண்டுள்ளது. 

அனரத்்த முகோரமத்துவ திட்டத்தின் கநோக்கமோனது சுரங்கத்தின் இரணந்த வளங்கள் மற்றும் 

ஹவளிெ்புறச ்கசரவகரளெ் ெயன்ெடுத்தி பின்வருவனவற்ரற அரடய கவண்டும் 

 

• ெோதிக்கெ்ெட்டவரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிசர்ச  

• மற்றவரக்ரளெ் ெோதுகோக்கவும்; 

•  உரடரம மற்றும் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்ெடும் கசதத்ரத குரறத்தை்; 

•  ஆரம்ெத்திை் நிகை்ரவக் கட்டுெ்ெடுத்தி இறுதியிை் கட்டுெ்ெோட்டிற்குள் ஹகோண்டு வருவது; 

•  ெோதிக்கெ்ெட்ட ெகுதியின் ெோதுகோெ்ெோன மறுவோை்ரவெ் ெோதுகோக்கவும் மற்றும் 

•  அவசரநிரைக்கோன கோரணம் மற்றும் சூை்நிரைகள் ெற்றிய அடுத்தடுத்த விசோரரணக்கு 

ஹெோருத்தமோன ெதிவுகள் மற்றும் உெகரணங்கரள ெோதுகோக்கவும் 

 

7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக்க விமளவு 

     சாதாரண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி 

வ.எண் 
ஐந்தாண்டு 

உற்ெத்தி ஆண்டு உற்ெத்தி தின உற்ெத்தி 

தின 

சரக்குந்து 

சுமம 

P1 460700 92140 307 51 

P2 302309 60462 201 33 

E1 71817 14363 48 8 

E2 141535 28307 94 16 

E3 141680 28336 94 16 

E4 365310 73062 243 40 

பமாத்தம் 1483351 296670 987 164 

 

கிராவல் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி 

வ.எண் 
ஐந்தாண்டு 

உற்ெத்தி ஆண்டு உற்ெத்தி தின உற்ெத்தி 

தின 

சரக்குந்து 

சுமம 

P1 46462 15487 51 9 

P2 30950 10317 34 6 

E1 2090 2090 10 2 

E2 32186 10729 36 6 

E3 20400 20400 68 11 

E4 49322 16441 55 9 

பமாத்தம் 181410 75464 254 43 
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எதிர்தநாக்கெ்ெட்டது குழும தமரயின் அதிர்வுகள் 

அமமவிடம்  பதாமலவு மீ 

அருகிலுள்ள குடியிருெ்பு– P1 560 

அருகிலுள்ள குடியிருெ்பு– P2 800 

அருகிலுள்ள குடியிருெ்பு– E1 700 

அருகிலுள்ள குடியிருெ்பு– E2 1100 

அருகிலுள்ள குடியிருெ்பு– E3 1200 

அருகிலுள்ள குடியிருெ்பு– E4 1200 

 

 

8 திட்ட நன்றமகள் – 

 ஐங்குணம் சோதோரண கை் சுரங்க திட்டங்கள் சுமோர ்  4,60,700 மீ  சோதோரண கை் மற்றும் 46,462  

கிரோவை் உற்ெத்தி ஹசய்வரத கநோக்கமோகக் ஹகோண்டுள்ளது. இது அருகிலுள்ள ெகுதிகளிை் சமூக-

ஹெோருளோதோர நடவடிக்ரககரள கமம்ெடுத்துவகதோடு, பின்வரும் நன்ரமகரளயும் விரளவிக்கும் 

• உள்கட்டலமப்பிை் முன்டனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டலமப்பிை் முன்டனற்றம் 

• டவலை வாய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புணரவ்ு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப நை முகாம்கள் 

டபான்ற சமூக வபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்லககலள சுரங்க உரிலமயாளரக்ள் 

டமற்வகாள்வாரக்ள்.  

• சுரங்கத்தின் டமாசமான விலளவுகலளத் தணிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்லதயும் சுற்றுசச்ூழலையும் டமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியிை் ஒரு காடு 

வளரத்்து உருவாக்கப்படும். 

 

9 சுை்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுற்றுசச்ூழை் வசைவ நன்லம பகுப்பாய்வு பரிந்துலரக்கப்படவிை்லை. 

 சுை்றுசச்ூழல் தமலாை்றம திட்டம் - 

 சுற்றுசச்ூழை் டமைாண்லம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பலட நிலை சுற்றுசச்ூழை் நிலை, 

சுரங்க முலற மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பலடயிை் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 

தள குறிப்பிட்ட திட்டமாகும். தாக்கத்தின் ஒவ்வவாரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான 

தாக்கங்கலள குலறக்க நடவடிக்லககள் எடுக்கப்பட டவண்டும், இலவ இயற்லகயிை் நன்லம 

பயக்கும் இடங்களிை், இத்தலகய தாக்கங்கள் டமம்படுத்தப்பட டவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

டவண்டும், இதனாை் ஒட்டுவமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் முடிந்தவலர குலறந்த மட்டத்திற்கு 

குலறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளரக்ள் ஒரு ஒழுங்கலமக்க டவண்டும் சுற்றுசச்ூழை் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள நிரவ்கித்தை் மற்றும் வசயை்படுத்துவதற்கு வபாறுப்பான சுற்றுசச்ூழை் 

கண்காணிப்பு அலமப்பு. அடிப்பலடயிை், அங்கீகரிக்கப்பட்ட வவளி நிறுவனங்கலள நியமிப்பதன் 
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மூைம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் ஒலி நிலை டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழை் மாசு அளலவக் கண்காணிப்பலத இந்த துலற கண்காணிக்கும். 

. சுரங்கச ் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதை்களின்படி வதாழிைாளரக்ளின் உடை்நைம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறித்து டதலவயான அலனத்து முன்வனசச்ரிக்லக நடவடிக்லககலளயும் ஆதரவாளர ்எடுப்பார,் 

குத்தலகப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வழங்கப்படும். 

 ஆதரவாளரக்ள் இப்பகுதியிை் உள்ள மக்களின் ஒட்டுவமாத்த வளரச்ச்ிக்கான சமூக 

வபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்லககலள டமற்வகாள்வாரக்ள். இந்த நடவடிக்லககளிை் மருத்துவ 

முகாம்கள், நீர ் வழங்கை், பள்ளி உள்கட்டலமப்பு டமம்பாடு டபான்றலவ அடங்கும். 

திட்டப்பணிலயச ் சுற்றியுள்ள சமூக நைனுக்காக பை்டவறு துலறகளிை் சமூக வபாறுப்புணரவ்ு 

நடவடிக்லககலள உரிலமயாளர ்டமற்வகாண்டு வருகின்றனர.்  

10 முடிவுறர - 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் சுற்றியுள்ள சூழலிை் எந்தவிதமான பாதகமான விலளலவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பை்டவறு சுற்றுசச்ூழை் கூறுகளின் மீதான டநரம்லறயான மற்றும் 

எதிரம்லறயான விலளவுகளின் அடிப்பலடயிை், தாக்கங்களின் ஒட்டுவமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து 

இந்த  முடிவுக்கு வரைாம். 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகலளத் தணிக்க, 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழை் டமைாண்லம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பிந்லதய திட்ட 

கண்காணிப்பு அலமப்பு ஆகியலவ வதாடரச்ச்ியான கண்காணிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக வழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நடவடிக்லககள் காரணமாக, திட்ட தளத்திலும் 

அலதச ்சுற்றியுள்ள சமூக வபாருளாதார நிலைலமகளும் கணிசமாக டமம்படுத்தப்படும். எனடவ, 

சுற்றுசச்ூழை் அனுமதி விலரவிை் வழங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 


