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திடட் சுருக்கம் 
 

திட்ட உரிமமயாளர் 
வ.எண் பெயர் ெரெ்ெளவு 

     1 M\s.ஸ்ரீ கணேஷ் புளூ மெட்டல்ஸ்               3.26.0 மெக்டர ்

 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
 

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

குழும ெரெ்ெளவு = 17.59.0 பெக்டர ்

 

மமனல்லூர் கிராமம், பவம்ொக்கம் வட்டம்,  

திருவண்ணாமமல மாவட்டம் 

 
 - Lr No. SEIAA-TN/F.No. 8671/SEAC/ToR-1043/2022 Dated 31.01.2022  -உத்மதசிக்கெட்ட சுரங்கம் 

 

 

திட்ட உரிமமயாளர் 
M\s.ஸ்ரீ கமணஷ் புளூ பமட்டல்ஸ் – II 

S.F.No.127/2B & 129, 

மமனல்லூர் கிராமம், பவம்ொக்கம் தாலுக்கா, 

திருவண்ணாமமல மாவட்டம் - 631 702. 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகர ்

ஜிமயா எக்ஸ்பொளமரசன் அண்டு மமனிங் பசால்யுசன்ஸ்,மசலம். 

பழைய எே். 260- B, புதிய எே். 17, 

அதழ்ைத ஆசிரெெ் சாழல, அைகாபுரெ்,  

ணசலெ் – 630 004, தமிை்நாடு, இந்தியா. 
 

அங்கீகாரம்  பெற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வமக ‘A’  
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1821/RA0123 

மதாழலணபசி : 0427 – 2431989 

 

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

வமலயதளம்: www.gemssalem.com 

 
 MoEF & CC அறிவிெ்பின் ெடி கணக்கிடெ்ெடுகிறது – S.O. 2269(E) மததி: 01.07.2016 
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1. அறிமுகம் -  

 M\s.ஸ்ரீ கணேஷ் புளூ மெட்டல்ஸ் – II என்னுெ் நிறுைனெ் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின், 

மைெ்பாக்கெ் ைட்டத்தில் உள்ள ணெனல்லூர ் கிராமத்திை் 3.26.0 ஹெக்டடர ் பரப்பளவிை் சாதாரே 

கல் ெற்றுெ் கிராைல் கூட்டு சுரங்க குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.்  

  . 

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

பகுதியிை் அலமகிறது, நலடமுலறயிை் இருக்கும் மற்றும் உத்டதசிக்கப்பட்ட ஹமாத்த 

சுரங்கங்களின் ஒட்டுஹமாத்த பரப்பளவு 17.59.0 ஹெக்டடர.் 

 எனடவ, விரிவான சுற்றுசச்ூழை் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்லக 3.26.0 ஹெக்டடர ்பரப்பளவிை் 

உள்ள 1 சுரங்கங்கலள உள்ளடக்கியது.  

 

இந்த EIA அறிக்ழக ToR மபறப்பட்ட கடிதெ் எே் உடன் இேக்கொக தயாரிக்கப்படுகிறது 

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 
 

• SEIAA-TN/F.No. 8671/SEAC/ToR-1043/2022 Dated 31.01.2022  - உத்ணதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்திட்டெ் – 1 

 அடிப்பழட கே்காேிப்பு ஆய்வு டிசெ்பர ் 2019 – பிப்ரைரி 2020 காலகட்டத்தில் 

ணெற்மகாள்ளப்பட்டது ெற்றுெ் இந்த திட்டங்களினால் ஏற்படுெ் ஒட்டுமொத்த பாதிப்புகழள 

கருத்தில் மகாே்டு இந்த EIA ெற்றுெ் EMP அறிக்ழக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, ஒட்டுமொத்த 

சுற்றுசச்ூைல் தாக்க ெதிப்பீட்டு ஆய்வு ணெற்மகாள்ளப்படுகிறது, அழதத் மதாடரந்்து ஒரு தயாரிப்பு 

அந்த தாக்க விழளவுகழள குழறக்க தனித்தனியாக விரிைான சுற்றுசச்ூைல் ணெலாே்ழெ திட்டெ் 

(EMP) 

 

SEIAA, - தமிை்நாடு சுற்றுசச்ூைல் அனுெதி ைைங்குைதற்கான மபாது ெக்கள் கருத்து ணகட்பு கூட்டெ் 

ணெற்மகாள்ைதற்காக ைைங்கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பழடயில் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்ழக ைழரவு 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

குத்தறக -  1 

நிறுவனத்தின் பெயர் 
M\s.ஸ்ரீ கணேஷ் புளூ மெட்டல்ஸ் – II சாதாரே கல் ெற்றுெ் கிராைல்  

சுரங்க திட்டெ் 

முகவரி 

M\s.ஸ்ரீ கணேஷ் புளூ மெட்டல்ஸ் – II 

S.F.No.127/2B & 129, 

ணெனல்லூர ்கிராெெ், மைெ்பாக்கெ் தாலுக்கா, 

திருைே்ோெழல ொைட்டெ் - 631 702. 
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1.2 500 மீ சுற்றளவிற்குள் உள்ள சுரங்க விவரங்கள் 

 

உத்மதசிக்கெ்ெடட் சுரங்கம் 

வ.எண் உரிமமயாளர் பெயர் 
புல 

எண் 
ெரெ்ெளவு 

குத்தமக 

கால
ம் 

நிமல 

P1 

M\s.ஸ்ரீ கணேஷ் புளூ 

மெட்டல்ஸ் – II 

S.F.No.127/2B & 129, 

ணெனல்லூர ்கிராெெ், 

மைெ்பாக்கெ் தாலுக்கா, 

திருைே்ோெழல 

ொைட்டெ் - 631 702. 

 

ணெனலூர ் 

கிராெெ் 

123/0,  

123/11, 

123/12 & 

etc., 

3.26.0 5 ஆே்டு  

Obtained ToR 

Lr.No.SEIAA 

TN/F.No.8671/ 

EAC/ToR-1043/2022 

Dated: 31.01.2022 

பொது மக்கள் கருத்துமகட்பு சுரங்க நமடபெற்ற சுரங்கம் 

P2 

திரு. D. மெயபிரகாஷ். 

த\மப தனபால், 

பள்ளிக்கூடெ் மதரு, 

குன்றத்தூர ்

மெயின்ணராடு, 

சிக்கராயபுரெ் கிராெெ்,  

ஸ்ரீமபருெ்புதூர ் 

தாலுக்கா, 

காஞ்சிபுரெ் ொைட்டெ் 

கிரிொபுர
ெ்  

கிராெெ் 

83/6, 83/7,  

83/8, 83/9,  

85/6, 85/7,  

91/1 & 

91/2A  

1.47.0 5 ஆே்டு 

Obtained ToR Letter 

No  

SEIAA-

TN/F.No.7328/SEAC/T

oR-758/2020 Dated: 

24.09.2020–  

P3 

திரு. R.ணொகன்ராெ், 

த\மப. ராெணகாபால்,  

எே்.33, பள்ளியார ் 

ணகாவில் மதரு,  

அெ்பத்தூர ்தாலுக்கா, 

  மசன்ழன -17 

கிரிொபுர
ெ்  

கிராெெ் 

103/8 etc.,  

and 92/3D  

etc., 

2.94.5 5 ஆே்டு 

Obtained ToR Lr No – 

SEIAA-TN/F.No. 

7238/SEAC/ToR- 

844/2019 Dated: 

17.02.2021 

P4 

திரு.T.மபான்னெ்பலெ், 

S/o.தங்கணைல், தாெ்பரெ், 

மசன்ழன 

ணெனலூர ் 

கிராெெ் 

136/1, 136/2 

& etc., 

4.30.0 5 ஆே்டு 

Obtained ToR Letter 

No  

SEIAA 

TN/F.No.8414/SEAC 

ToR- 976/2021 Dated: 

05.07.2021  

பமாத்தம் 11.97.5ha 

நடெ்பில் உள்ள சுரங்கம் 

வ.எண் உரிமமயாளர் பெயர் 
புல 

எண் 
ெரெ்ெளவு 

குத்தமக  

காலம் 
நிமல 

E1 

திரு. K.ணதைராெ், 

த\மப. கன்னியப்பன், 

எே். 305, லட்சுமிபுரெ் 

கிராெெ், மைெ்பாக்கெ் 

தாலுக்கா, 

திருைே்ோெழல 

ொைட்டெ் 

கிரிொபுர
ெ்  

கிராெெ் 

83/11F,  

11Q, 11H,  

98/13A,  

91/4B,  

92/3A,  

32/3B,  

92/3C,  

98/14/A,  

92/1B 

2.10.0 17.10.2018 

to  

14.10.2023 

நடப்பில் உள்ள 

சுரங்கெ் 
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E2 

திரு.L.சுதாகர,் 

த\மப. ணலாகநாதன், 

எே். 82, பல்லா மதரு, 

அகரெ் கிராெெ், 

காஞ்சிபுரெ் தாலுக்கா 

ெற்றுெ் ொைட்டெ் 

கிரிொபுர
ெ்  

கிராெெ் 

94/4, 95/2,  

96/1, 103/11  

& 103/12 

3.51.5 14.09.2017 

to  

13.09.2022 நடப்பில் உள்ள 

சுரங்கெ் 

பமாத்தம் 5.61.5 ha 

குழும ெரெ்ெளவு 17.59.0 ha 

 

 

இதிை் M\s.ஸ்ரீ கணேஷ் புளூ மெட்டல்ஸ் – II, சாதாரே கற்கள் மற்றும் கிராவை் சுரங்கத்திற்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளார ்

 

1.2 உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

விவரங்கள் உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்திட்டம் - 1 

சுரங்கத்தின் பெயர் 
M\s.ஸ்ரீ கணேஷ் புளூ மெட்டல்ஸ் – II சாதாரே கல் 

ெற்றுெ் கிராைல் சுரஙக திட்டெ் 

திட்ட வமரெ்ெட தாள் எண் 57 P/10 

அட்சமரமக 12°44’17.75” N 12°44’24.44” N 

தீர்க்கமரமக 79°42’17.81” E 79°42’26.01” E 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட காலம் 
5 ஆே்டுகள் 

 

புவியியல் வளங்கள் 

13,04,000 மீ3 சாதாரே கற்கள் 

65,200 மீ3 கிராைல் 

 

கனிம இருெ்புக்கள் 

6,20,600 மீ3 சாதாரே கற்கள் 

53,432 மீ3 கிராைல் 

ஆண்டு வாரியாக 

முன்பமாழியெ்ெட்ட உற்ெத்தி 

3,14,850 மீ3 சாதாரே கற்கள் 

53,432 மீ3 கிராைல் 

பதாழிலாளர் 42 நபரக்ள் 

திட்ட முதலீடு  Rs. 74,83,000/- 

 

1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் 

• விே்ேப்பதாரர ்சாதாரே கல் ெற்றுெ் கிராைல் சுரங்க குத்தழகக்கு விே்ேப்பித்தார,் 

ணததி: 26.04.2021 

• துல்லியொன பகுதி மதாடரப்ு கடிதெ் ொைட்ட ஆட்சியர,் திருைே்ோெழல, மூலெ் 

ைைங்கப்பட்ட  Rc.No. 628/Kanimam/2021, Dated 12.07.2021 

• சுரங்கத ் திட்டெ் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியல் ெற்றுெ் சுரங்கத ் துழற, 

திருைே்ோெழல, ொைட்டெ், மூலெ் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No: 628/Kanimam/2021, Dated 

23.07.2021 

• சுற்றுசச்ூைல் அனுெதிக்கு ஆதரைாளர ் ToR க்கு விே்ேப்பித்தார,் ஆன்ழலன் உத்ணதசெ் 

எே். SIA/TN/MIN/66099/2021 Dated: 28.07.2021 
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2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் கீடழ அட்டவலணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

முன்மொழியப்பட்ட திட்டங்கள் தள குறிப்பிட்டழை ெற்றுெ் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதல் பகுதி 

ணதழையில்ழல. முன்மொழியப்பட்ட சுரங்ககளில் இருந்து கழிவுநீர ்உருைாக்கெ் / மைளிணயற்றெ் 

இல்ழல. 

 

2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபோக்குவரத்து இறைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள கிராெெ் ணெனல்லூர ்– 1 கி.மீ ைடகிைக்கு 

அருகிலுள்ள நகரெ் மைெ்பாக்கெ் – 13 கி.மீ ைடணெற்கு 

அருகிலுள்ள சாழல ைழி 
SH-116 –காஞ்சிபுரெ் – ைந்தைாசி – 3 கி.மீ ணெற்கு 

NH -4 – மபங்களூர ்– மசன்ழன – 15 கி.மீ –ைடக்கு 

புழகைே்டி நிழலயெ் காஞ்சிபுரெ் – 10 கிமீ – ைடக்கு 

அருகிலுள்ள விொன நிழலயெ் மசன்ழன – 73 கிமீ – ைடகிைக்கு 

துழறமுகெ் மசன்ழன – 78  கிமீ – ைடகிைக்கு 

 

2.2 நிலெ்ெரெ்பு பொருந்திய ெகுதியின் நிலெ்ெரெ்மெெ் ெயன்ெடுத்துதல் 

 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P1 

 

விளக்கம் 

தற்மொமதய ெகுதி 

(HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் உள்ள 

ெகுதி (HA) 

 

நடப்பிை் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 

 

Nil 2.70.0 

உள்கட்டழெப்பு Nil 0.01.0 

பாழத Nil 0.02.0 

பசுழெ அரே் Nil 0.25.0 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
3.26.0 0.28.0 

பமாத்தம் 3.26.0 3.26.0 

 

 

2.3 பசயல்ொட்டு விவரங்கள் 

விளக்கம் P1 

புவியியல் ைளங்கள் சாதாரே கற்கள்  13,04,000 

புவியியல் ைளங்கள் கிராைல் 65,200 

கனிெ இருப்புக்கள் சாதாரே கற்கள் 6,20,600 

கனிெ இருப்புக்கள் கிராைல் 53,432 

ஆே்டு உற்பத்தி சாதாரே கற்கள் 3,14,850 

ஆே்டு உற்பத்தி கிராைல் 53,432 

தின உற்பத்தி சாதாரே கற்கள் 210 

தின உற்பத்தி கிராைல் 59 

தின லாரி  ணலாடுகளின் எே்ேிக்ழக சாதாரே கற்கள் 35 

தின லாரி  ணலாடுகளின் எே்ேிக்ழக கிராைல் 10 

உத்ணதசிக்கபட்ட ஆைெ் 17 மீ 
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ெடம் 1: திட்டதளத்தின் பசயர்க்மகமகாள் புமகெ்ெடம் – P1 
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ெடம் - 2: திட்டத்தளத்தின் பசயற்மகமகாள் புமகெ்ெடம் (500 மீ சுற்றளவு) 
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ெடம் - 3: அடிப்பறட சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு  வமரெடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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ெடம் - 4: திட்டத்தளத்தின் வரப்படம்  

 

 

ெடம் - 5: திட்டெ் ெகுதியின் புமகெ்ெடங்கள் 
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2.5 சுரங்கம் பசய்யல்ெடும் முமற 

முன்மொழியப்பட்ட சுரங்க முழற அழனத்து முன்மொழியப்பட்ட திட்டங்களுக்குெ் 

மபாதுைானது - சுரங்க முழறயானது திறந்தமைளி முழற இயந்திரெயொக்கப்பட்ட சுரங்க முழற 

5.0 மீட்டர ் உயர மபஞ்ழச மபஞ்ச ் உயரத்திற்கு குழறயாெல் உருைாக்குைதன் மூலெ் 

முன்மொழியப்படுகிறது. 

சாதாரே கல் என்பது ஒரு பாத்ணதாலித் உருைாக்கெ் ஆகுெ் ெற்றுெ் முதலில் உருைான பாழற  

பாழற நிழற கேிசொன அளவு பாழறகழள பிளவுபடுத்துைது ொக்ொெர ் துழளயிடுதல் 

ெற்றுெ் ஸ்லரி மைடிமபாருட்கள் மைடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுெ். ராக் பிணரக்கரஸ்் அலகுடன் 

இழேக்கப்பட்ட ழெட்ராலிக் அகை்ைாராய்சச்ிகள் இரே்டாெ் நிழல மைடிப்ழபத் 

தவிரப்்பதற்காக ணதழையான துே்டு துே்டான அளவுகளுக்கு மபரிய கற்பாழறகழள 

உழடப்பதற்காகவுெ், ைாளி அலகுடன் இழேக்கப்பட்ட ழெட்ராலிக் அகை்ைாராய்சச்ிகள் 

ரப்பர ் ஸ்ணடாழன டிப்பரக்ளில் ஏற்றுைதற்காகவுெ், பிட்மெட்டிலிருந்து கல் மகாே்டு 

மசல்லப்படுெ். அருகிலுள்ள மநாறுக்கு இயந்திரங்கள். 

2.6 முன்பமாழியெ்ெட்ட இயந்திரத் துமற 

வ.எண் வமக எண் வடிவம்திறன் சக்தி 

1 மெக் ெெ்மெர ் 8 1.2m to 2.0m Compressed air 

2 கெ்ரசச்ர ் 2 50 HP Diesel Drive 

3 
பக்மகட் உடன் எக்்ஷசமைட்டர/்ராக் 

பிமரக்கர ்
2 300  HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / டெ்ெ்பரஸ்் 5 20 Tonnes Diesel Drive 

 

 

2.7 இணக்கமான சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

• சுரங்க ைாை்க்ழகயின் முடிவில், ணதாே்டப்பட்ட சுரங்க குழி / மைற்றிடெ் ெழை நீழரச ்

ணசகரிப்பதற்கான மசயற்ழக நீரத்்ணதக்கொக மசயல்படுெ் ெற்றுெ் ைறட்சி காலத்தில் 

ணதழை அல்லது மநருக்கடிகழளச ்சொளிக்க உதவுகிறது. 

• சுரங்க மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தழடயுடன் கூடிய கிரீன் மபல்ட் ெற்றுெ் ணெல் 

மபஞ்சுகள் ெற்றுெ் தற்காலிக நீர ்ணதக்கொனது சுற்றுசச்ூைல் அழெப்ழப ணெெ்படுத்துெ் 
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• சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு மதாந்தரவு மசய்யப்பட்ட இடத்ழத அதன் இயல்பான 

நிழலக்குத் திருெ்பச ் மசய்யுெ் அல்லது சுற்றுசச்ூைலில் ஏற்படுெ் பாதகொன 

விழளவுகழள அல்லது ெனித ஆணராக்கியெ் ெற்றுெ் பாதுகாப்பிற்கான 

அசச்ுறுத்தல்கழளத் தடுக்குெ் அல்லது குழறக்குெ் பிற உற்பத்திப் பயன்பாடுகளுக்குத் 

தயாராகுெ் மசயல்முழறயாகுெ். 

• ெறுசீரழெக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் ெனிதரக்ளுக்குெ் விலங்குகளுக்குெ் உடல் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி மதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிழலயானது, புவி-ணைதியியல் 

ரீதியாக ொசுபடாதது/ ொசுபடாதது ெற்றுெ் சுரங்கத்திற்கு பிந்ழதய நில பயன்பாட்டிற்கு 

தக்கழைக்குெ் திறன் மகாே்டது. 

2.8 இறுதி குழி ெரிமாணம் 

உத்மதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P1 

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

I 207 148 17 m bgl 
 

3. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு ெண்புக்கூறுகள்- 

தரவுகலள டசகரித்தை் சுற்றுசச்ூழை் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக அலமகிறது, 

இது பை்டவறு சுற்றுசச்ூழை் பண்புகளிை் கணிக்கப்பட்ட தாக்கங்கலள மதிப்பீடு ஹசய்ய 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-ஹபாருளாதார நிலை உள்ளிட்ட பை்டவறு 

சுற்றுசச்ூழை் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பலட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2019 - 20ஆம் ஆண்டிை் (டிசெ்பர ்

2019 – பிப்ரைரி 2020) பருவத்திை் அடிப்பலட தர ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு  அளவுகள் 

அட்டைழே எே் 3.1  குழியின் இறுதி அளவுகள் 

Sl.No.  ெண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்பவண் 

1  சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரெ் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  8 இடங்களில் மூன்று ொதங்களுக்கு 

ைாரத்திற்கு இரே்டு முழற 

மதாடரச்ச்ியான 24 ெேிணநர ொதிரிகள்  

2 ைானிழல ஆய்வு காற்றின் ணைகெ் 

ெற்றுெ் திழச, 

மைப்பநிழல, 

ஈரப்பதெ் ெற்றுெ் 

ெழை 

மதாடரச்ச்ியாக மூன்று ொதங்களுக்கு 

ஓட்டு ெேி ணநரத்திற்கு ஒருமுழற 

ைானிழல அளவுகழள ணசகரித்தல் 

3 நீரின் தரெ் உடல், இரசாயன 

ெற்றுெ் 

பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

படிக்குெ் காலத்தில் ஒரு முழற 6 

நிலத்தடி நீர ்ெற்றுெ் 2  ணெற்பரப்பு நீர ்

இடங்களில் கிராப் ொதிரிகள் 

ணசகரிக்கப்பட்டன 

4 சூைலியல் நிலப்பரப்பு ெற்றுெ் 

நீரை்ாை் தாைரங்கள் 

ெற்றுெ் 

விலங்கினங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

ைழரயறுக்கப்பட்ட முதன்ழெ 

கேக்மகடுப்பு ெற்றுெ் இரே்டாெ் 

நிழல தரவு 
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5  ஒலி ெட்டங்கள் DB (A) இல் சத்தெ் 

நிழலகள் 

12 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் ணபாது 24 

ெேி ணநரத்திற்கு ஒரு முழற தரவு 

கே்காேிக்கப்படுகிறது 

6  ெே் பே்புகள் இயற்பியல் ெற்றுெ் 

ணைதியியல் 

அளவுருக்கள் 

படிக்குெ் காலத்தில் 6 இடங்களில்  

7  நில பயன்பாடு பல்ணைறு 

ைழககளுக்கான 

நில பயன்பாடு 

சரண்ை ஆஃப் இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு 

தாள் ெற்றுெ் மசயற்ழகக்ணகாள் 

படங்கள் ெற்றுெ் முதன்ழெ 

கேக்மகடுப்பு ஆகியைற்றின் 

அடிப்பழடயில் 

8  சமூக-

மபாருளாதார 

அெ்சங்கள் 

சமூக-மபாருளாதார 

ெற்றுெ் 

ெக்கள்மதாழக 

பே்புகள், 

மதாழிலாளர ்

பே்புகள் 

2011 கேக்மகடுப்பு ணபான்ற முதன்ழெ 

கேக்மகடுப்பு ெற்றுெ் இரே்டாெ் 

நிழல ஆதாரங்களின் அடிப்பழடயில். 

9  நிலத்தடிநீர ் பகுதியின் ைடிகால் 

அழெப்பு, 

நீணராழடகளின் 

தன்ழெ, நீரந்ிழல 

பே்புகள், ரீசாரெ்் 

ெற்றுெ் 

மைளிணயற்றுெ் 

பகுதிகள் 

இரே்டாெ் நிழல ஆதாரங்களில் 

இருந்து ணசகரிக்கப்பட்ட தரவு ெற்றுெ் 

தயாரிக்கப்பட்ட நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்ழக ஆகியைற்றின் 

அடிப்பழடயில் 

10  இடர ்ெதிப்பீடு 

ெற்றுெ் ணபரிடர ்

ணெலாே்ழெ 

திட்டெ் 

தீ ெற்றுெ் 

மைடிப்புகள் ெற்றுெ் 

நசச்ுப் மபாருட்களின் 

மைளியீடு 

ஆகியைற்றால் 

ணபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகழள 

அழடயாளெ் 

காேவுெ் 

சுரங்கத்துடன் மதாடரப்ுழடய 

அபாயத்திற்காக மசய்யப்பட்ட இடர ்

பகுப்பாய்வின் கே்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பழடயில். 

 
 

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 நகரப்்புற கட்டெத்தல் 3.21 

2 கிராெப்புற கட்டழெத்தல் 5.50 

3 சுரங்க கட்டழெத்தல் 1.62 

4 பயிர ்நிலெ்  63.20 

5 விைசாய ணதாட்டெ் 3.06 

6 இழலயுதிர ்காடு 0.02 

7 புதர ்காடு 0.00 
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8 உப்பு பாதிக்கப்பட்ட நிலெ் 0.89 

9 புதர ்நிலெ் 0.84 

10 தரிசு பாழற 0.47 

11 நீர ்நிழலகள் 14.88 

12 ஆறு\ஓழடகள் 6.31 

பமாத்தம் 100.00 

 மொத்தக் கிளஸ்டர ்பகுதியானது 17.59.0 மெக்ணடர ்திட்டப் பரப்பாகுெ், இது மொத்த ஆய்வுப் 

பரப்பில் 1.62 % ெட்டுணெ உள்ளது ெற்றுெ் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள மொத்த சுரங்கப் பகுதியில் 3.36% 

பங்களிக்கிறது 

3.3 மை் சூழல்  

மண் மாதிரி இடங்கள் டதரவ்ு ஹசய்யப்பட்டு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டன. 

இயற்லகயிை் மண் காணப்பட்டதுமிதமான கார pH வரம்புடன் 7.79 to 8.63 லநட்ரஜனின் ஹசறிவு  

122.4 to 152  kg/ha  

3.4 நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்லத மதிப்பிடுவதற்கு நீர ் மாதிரிகள் டசகரிக்கப்பட்டது கிராமங்களின் துலள 

கிணறுகளிலிருந்து நிைத்தடி நீர ் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் 

டமற்பரப்பு நீர ்மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர் - 

• 7.04 to 7.66 வலர டவறுபடுகிறது. 

• ஹமாத்த கலரசை்கள் மதிப்புகள் 588-950 mg/l வலர உள்ளது  

• கடினத்தன்லம மதிப்புகள் 280-419 mg/lவலர இருக்கும் 

தமை்பரப்பு நீர்  

• PH மதிப்பு  7.46 to 7.59 

• ஹமாத்த கலரசை்கள் 515 to 766 mg/l 

 ஹெவிஹமட்டை் வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியை்-டவதியியை் 

மற்றும் உயிரியை் பகுப்பாய்வு இந்த நீர ்சிபிசிபி தரத்தின்படி நிரண்யிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளது என்பலத ஹவளிப்படுத்தியது. 

 

3.5 கோை்று சூழல் - 

வோனிறல ஆய்வு (கோலநிறல) - 

 ஆய்வு பகுதி ஹவப்பமண்டை காைநிலையின் ஒரு பகுதியாகும். நாள் ஹவப்பநிலை ஜனவரி 

முதை் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் குலறவானதுஹவப்பநிலை ஜனவரியிை் எட்டப்படுகிறது. 

ஏப்ரை் மற்றும் டம மாதங்கள் ஆண்டின் ஹவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்டதசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிலையம் 

திருைே்ோெழல 

கோை்றின் தர கை்கோைிப்பு -  

 திட்ட தளத்லதப் ஹபாறுத்தவலரயிை் முன்டனாடி கீழ்டநாக்கிய திலசயின் அடிப்பலடயிை் 

சுற்றுப்புற காற்று தர நிலையங்கள் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமலழக்காைத்திற்கு முந்லதய 
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காற்றளவுப்படம் முலற மற்றும் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகை் ஆகியவற்லறக் 

கருத்திை் ஹகாண்டு சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு (AAQM) நிலையங்கள் 

டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. 

 

 

ெடம் – 6 காற்று வீசும் திறசயின் புமகெ்ெடம் 

 

 

 

• PM10 இன் மதிப்பு 31.0 µg/m3 to 62.3 µg/m3, இலடயிை் டவறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 19.7 µg/m3 to 39.7 µg/m3 க்கு இலடயிை் டவறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி ஹசறிவு 4.3 µg/m3 to 15.0 µg/m3 மற்றும் 10.1 µg/m3 to 23.1 µg/m3 

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

மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்டைங்களுக்கு மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 

(சிபிசிபி) பரிந்துலரக்கும் NAAQ தரநிலைகள். 

 

3.6 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீட்டு சாதனத்லதப் பயன்படுத்தி 12 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 47.01 – 52.5 dB (A) Leq  இரவு 36.3 – 39.4 dB (A) Leq. வரம்பிை் இருந்தன. 
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 முடிவுகளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு ஒலியின் அளவுகள் ஹதாழிை்துலற / வணிக / 

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி தரநிலைகளுக்குள் இருப்பலதக் காணைாம். 

 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பலட சுற்றுசச்ூழை் நிலை, முக்கியமான மைர ் கூறுகள் மற்றும் விைங்கினங்களின் 

கட்டலமப்லபப் புரிந்து ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழை் ஆய்வு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 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 பபோருளோதோரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார சூழை் குறித்த தரமான தகவை்கலள டசகரிக்க மாதிரி 

கணக்ஹகடுப்பு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. சாலைகள், குடிநீர ் வசதிகள், நகரமயம், கை்வி நிறுவனம், 

டகாயிை்கள், மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் மின்சார வசதிகள் டபான்ற அலனத்து அடிப்பலட 

வசதிகலளயும் இந்த ஆய்வு பகுதி ஹகாண்டுள்ளது. 

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

குடும்பங்களுக்கு மட்டுடம டவலை வாய்ப்புகலள வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள மக்கள் ஹதாலக 

முக்கியமாக ஹதாழிைாளரக்ள் மற்றும் மற்ற வலக டவலை வாய்ப்புகலள சாரந்்துள்ளனர.் 

 

4 எதிர்போர்க்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் மை்றும் தைிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நடைடிக்ழகயுடன் சுற்றுசச்ூைல் மதாடக்கத்ழத பராெரிக்க, தற்ணபாதுள்ள சுற்றுசச்ூைல் 

சூை்நிழல குறித்த ஆய்வுகழள ணெற்மகாள்ைது ெற்றுெ் பல்ணைறு சுற்றுசச்ூைல் கூறுகளின் 

தாக்கத்ழத ெதிப்பிடுைது அைசியெ். இது மபாருத்தொன ணெலாே்ழெ திட்டங்கழள நிழலயான 

ைள பிரித்மதடுத்தழல உருைாக்க உதவுெ். 

 

4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

 திறந்த ஹவளி சுரங்க முலறயிை் ஹபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நிை சுற்றுசச்ூழை், 

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

ஈடுபடவிை்லை. சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு 3.26.0 ஹெக்டடர ் நிைத்திை் பயன்படுத்தப்படும். 

சுரங்கத்தின் முடிவிை், ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட குழி, தற்காலிக நீரத்்டதக்கமாக ஹசயை்படும்  மற்றும் 

மலழநீலர டசமிக்க அனுமதிக்கப்படும். 

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

திட்டப்பகுதியிை் தாவரங்கள் எதுவும் இை்லை, சுரங்க நடவடிக்லக முடிந்ததும் திட்ட இடத்திை் 

மரங்களின் வளரச்ச்ியின் வீதம் அதிகரிக்கும்.  

தணிெ்பு நடவடிக்மககள் 

• சுரங்க நடைடிக்ழக படிப்படியாக மதாகுதிகளில் அழடக்கப்பட்டு, அகை்ைாய்வு 

படிப்படியாக பசுழெ அரே் ைளரச்ச்ி ணபான்ற கட்டெ் ைாரியான ைளரச்ச்ி ணபான்ற பிற 

தேிப்பு நடைடிக்ழககளுடன் ணெற்மகாள்ளப்படுெ். 
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• சுரங்க குழிகழளச ் சுற்றிலுெ் ெழை நீர ் ைடிகால் அழெத்தல் ெற்றுெ் ெழைப்மபாழிவின் 

ணபாது ணெற்பரப்பு ஓடுைதால் ெே் அரிப்ழபத் தடுக்கவுெ் ெற்றுெ் உத்ணதசப் பகுதிக்குள் 

பல்ணைறு பயன்பாடுகளுக்காக ெழைநீழரச ் ணசகரிக்கவுெ், குழறந்த உயரத்தில் 

திட்டமிடப்பட்டது இடத்தில் மசக் ணடெ் கட்டுதல் 

• பாதுகாப்பு ெே்டலத்திற்குள் எல்ழலயில் பசுழெ மபல்ட் ைளரச்ச்ி. மைட்டப்பட்ட குழியில் 

ணசமித்து ழைக்கப்படுெ் சிறிய அளவு தே்ேீர ்பசுழெ அரே்க்கு பயன்படுத்தப்படுெ் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, மைட்டப்பட்ட குழிகளின் ணெல் மபஞ்சுகள், பாதுகாப்பு தழட 

ணபான்றைற்றில் அடரத்்தியான ணதாட்டப்பயிற்சி ணெற்மகாள்ளப்படுெ். 

• கருத்தியல் நிழலயில், சுரங்க நில பயன்பாட்டு முழற பசுழெ அரே் பகுதி ெற்றுெ் 

தற்காலிக நீரத்்ணதக்கொக ொற்றப்படுெ் 

• இயரழ்கயின் அடிப்பழடயில், சுரங்கத்திழன சுற்றியுள்ள இயற்ழக தாைரங்கள் 

தக்கழைக்கப்படுெ் (ஒரு தாங்கல் பகுதியில் அதாைது 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தழட ெற்றுெ் பிற 

பாதுகாப்பு ைைங்கப்படுகிறது) தூசி உமிை்ழைக் குழறக்க உதவுெ். 

• கருத்தியல் கட்டத்தில் சரியான ணைலி அழெக்கப்படுெ், மபாதுெக்கள் ெற்றுெ் 

கால்நழடகளின் உள்ளாரந்்த நுழைழைத் தடுக்க பாதுகாப்பு 24 ெேி ணநரமுெ் 

ழைக்கப்படுெ். 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்க நடவடிக்லகக்கான உத்டதசிக்கப்பட்ட  ஆழம் நிைத்தடி நீர ் மட்டத்திற்கு டமடை 

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

ஹதன்படவிை்லை. 

 தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு டமற்பரப்பு மலழநீர ் ஓட்டத்லத சுரங்கத்திற்குள் வராமை் தடுக்க மண் 

திட்டு அலமக்கப்படும்  

• வடிகாை் கட்டுமானம் அலமக்கப்படும் 

4.3 கோை்று சூழல்– 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் மற்றும் டபாக்குவரத்தாை் உருவாக்கப்படும் காற்றிை் பரவும் 

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

(NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் சாலையிை் ஹசை்லும் வாகனங்களாை் ஏற்படும். 

 சுரங்க பகுதிக்கு ஹவளிடய சுரங்கத்தின் தாக்கம் மனித மற்றும் விைங்குகளின் 

ஆடராக்கியத்திலும், அப்பகுதியின் தாவரங்களிலும் எந்தவிதமான பாதகமான விலளலவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்பலத இது காட்டுகிறது. 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) ஹசயை்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்லத ஏற்றுதை் மற்றும் லகயாளுதை் ஆகிய நடவடிக்லககளிை் இருந்து தூசி 

ஹவளிடயற்றத்லதக் கட்டுப்படுத்த டவலை ஹசய்யும் ஆர முகப்பிை் நீர ்ஹதளித்தை் பாலதயிை் 

நீர ்ஹதளித்தை் 
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• கனரக இயந்திரத்லத இயக்கும்டபாது தூசி உற்பத்திலயக் குலறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற 

சாலைகளிை் நீர ்ஹதளிப்பான்கள் அலமத்தை் 

• தூசி ஹவளிடயற்றத்லதக் குலறப்பதற்காக அவ்வப்டபாது நீர ்கழிவுகள் மற்றும் சாலைகளிை் 

நீர ்ஹதளித்தை் 

• துலளயிடும் முன்பு ஹதாழிைாளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வழங்குதை் மற்றும் பாதுகாப்பாக 

சுரங்கெ் ஹசய்ய நிறுவனங்கள் மூைம் பயிற்சி அளித்தை் 

• தாதுப் டபாக்குவரத்தின் டபாது டிப்பரக்லள அதிக சுலம ஹசய்வலதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்லள டாரப்ாலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்கலளக் லகது ஹசய்ய மரம் வளரச்ச்ி டமற்ஹகாள்ளப்படும்.  

• மாசுபாட்லடக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்லக எடுக்க காற்றின் தரத்லத அவ்வப்டபாது 

கண்காணித்தை் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்லத எடுக்க ஹவடி லவப்பதனாை், எந்திரங்களின் ஹசயை்பாடு மற்றும் சுரங்கங்களிை் 

அவ்வப்டபாது டிப்பரக்லள இயக்குவதாை் சத்த மாசு ஏற்படுகிறது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட  மைடி ழைக்குெ் முழறயில் சரியான இழடமைளி ெற்றுெ் மைடிக்குெ் 

குழிகளில் சரியான முழறயில் அளைான மைடி ெருந்து ணபக்கிங் மசய்து  

உபணயாகப்படுத்தபடுெ். 

• மைடி ழைத்தல் முழறயில்,  சீணதாஷ்ே நிழல சாதகொக இல்லாத ணபாது மின்சாரெ் 

அல்லாத தூே்டுதல் முழற  அனுசரிக்கப்படுெ். 

• கனரக எந்திரங்களில் ஏற்படுெ் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயில் பராெரிப்புெ், 

உராய்ழைத் தடுக்குெ் எே்மேய் ெற்றுெ் கிரீஸ் இழைகள் உபணயாகப்படுத்தப்படுெ். 

• எந்திரங்களில் ஏற்படுெ் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயில் பாதுகாப்பு உழறகள் 

மபாருத்தப்படுெ் 

• மைடி ெருந்தினால் ஏற்படுெ் சுற்றுசச்ூைல் தாக்கத்ழதயுெ் மைடிக்கத் தைறுெ் குழிகழள 

தடுப்பதற்குெ் சாய்ைான குழிகள் துழள மசய்யப்படுெ்.   

• சுரங்க சாழல ஓரங்களிலுெ் குத்தழக நிலத்ழத சுற்றியுெ் ெரங்கள் ழைத்து பராெரித்து 

ைருைதால் சுரங்கத்தில் ஏற்படுெ்   சத்தெ் மைளிணயறுதல் குழறக்கப்படுெ். 

• சுரங்க மதாழிலாளரக்ளுக்கு பயிற்சி மகாடுப்பதன் மூலமுெ், விழிப்புேரவ்ு ஏற்படுத்துைதன் 

மூலமுெ் ெற்றுெ் காது அழடப்பான்கள் உபணயாகப்படுத்துைதாலுெ் மதாழிலாளரக்ளுக்கு 

சத்தத்தினால் ஏற்படுெ் பாதிப்பு தடுக்கப்படுெ். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வனவிைங்கு சரணாையங்கள் இை்ைாததாை் பை்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதிை்லை. 10கிமீ சுற்றளவிை் சுற்றுசச்ூழை் உணரத்ிறன் மண்டைம்டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழை் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு டபான்றவற்லற ஹவளிடயற்றுவதாை் ஏற்படும் 

NO2.தூசி ஹவளிடயற்றத்லதக் கட்டுப்படுத்த டபாதுமான தூசி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் 

எடுக்கப்படும். AAQ தரநிலைகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 க்கான காற்றின் தரத ்தரங்கலளத் 
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தவிரதூசி உமிழ்லவக் கட்டுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சாலைகளிை் தடிமனான மரம் வளரச்ச்ி 

டமற்ஹகாள்ளப்படும் 

 

4.6 சமூக பபோருளோதோர சூழல்.  

 சுரங்க நடவடிக்லககள் காரணமாக 42 ஹதாழிைாளரக்ள் டநரடியாக பயன்ஹபறுவாரக்ள். 

சுமார ்50 எண்ணிக்லகயிைான மக்களுக்கு மலறமுகமாக டவலை வாய்ப்புகள் கிலடக்கும். 

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

டமம்பாடு டபான்ற கூடுதை் வசதிகளும் நலடஹபறும். 

 சமூக - ஹபாருளாதார மற்றும் சமூகவியை் தாக்கத்லத கருத்திை் ஹகாண்டு, மக்களின் 

ஹபாருளாதார நிலை மற்றும் வாழ்க்லகத் தரம் ஹபாதுவாக அதிகரிக்கும் என்பது கவனிக்கப்பட்டது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• ஆழல இயந்திரங்கள் ெற்றுெ் உபகரேங்களுக்கு நல்ல பராெரிப்பு நழடமுழறகள் 

பின்பற்றப்படுெ், இது சாத்தியொன சத்தெ் பிரசச்ிழனகழளத் தவிரக்்க உதவுெ். 

• ெத்திய ொசு கட்டுப்பாட்டு ைாரியத்தின் (CPCB) ைழிகாட்டுதலின்படி திட்டத் தளத்திலுெ் 

அழதச ்சுற்றிலுெ் பசுழெ அரே் உருைாக்கப்படுெ். 

• முக்கிய ெே்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூைல் பாதிப்ழபக் குழறக்க மபாருத்தொன காற்று ொசு 

கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழக எடுக்கப்படுெ். 

• மதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, ழகயுழறகள், தழலக்கைசங்கள், பாதுகாப்பு 

காலேிகள், கே்ோடிகள், கைசங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் ெற்றுெ் காது பாதுகாப்பு 

சாதனங்கள் ணபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரேங்கள் சுரங்க சட்டெ் ெற்றுெ் 

விதிகளின்படி ைைங்கப்படுெ். 

• இந்தத ் திட்டத்தின் மூலெ் ணநரடியாகவுெ் ெழறமுகொகவுெ் ராயல்டி, ைரி, டிஎெ்எஃப், 

என்எெ்இடி ணபான்றைற்றின் மூலெ் நிதி ைருைாய்கள் மூலெ் ொநிலத்திற்குெ் ெத்திய 

அரசுக்குெ் நன்ழெ 

 

 

 

 

5 மோை்று பகுப்போய்வு (பதோழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

தள மோை்றுகள் - 

 சாதாரன கற்கள் இயற்லகயிை் சிை குறிப்பிட்ட இடங்களிை் மட்டும் இருக்கும் 

உத்டதசிக்கப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியை் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாை் மாற்று தளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவிை்லை. 

சுரங்க பதோழில்நுட்ப மோை்றுகள் - 

 முழு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க டவலைகள் டமற்ஹகாள்ளப்படும், இது மிகவும் 

ஹபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானது, டமலும் தாதுக்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலைப் 
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குைாரி உரிழெயாளர ்

நிறுவனத்தின் தமலமம 

சுரங்க மமலாண்மம நிமல 

சுரங்க ணெலாளர ்

ஃணபாரண்ென் ணெட் 
தள ணெற்பாரழ்ையாளர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எெ்பானல்ட ்

ஏரியா நிமல 

சுற்றுசச்ூைல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் ணதாட்டக்காரர ் தே்ேீர ்மதளிப்பான் 

ஆபணரட்டர ்

பாதுகாப்பலதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற ஹதாழிை்கலளப் டபாைன்றி, திட்டத்லத மற்ற தளங்களுக்கு 

மாற்ற முடியாது. 

 டமற்பரப்பு கனிம லவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்லப உறுதி ஹசய்வதாை் இந்த 

திட்டம் திறந்த ஹவளி சுரங்க முலறலயப் பின்பற்றும். நிைத்தடி முலறயுடன் ஒப்பிடும்டபாது திறந்த 

ஹவளி முலறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும் 

 

6 சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு திட்டம் - 

 வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காைத்திை் டமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்லக அை்ைது மனித நடவடிக்லககளாை் தூண்டப்பட்ட அலனத்து மாறுபாடுகலளயும் 

தரவு ஹகாண்டு வர முடியாது. எனடவ சுற்றுசச்ூழலிை் ஏற்படும் மாற்றங்கலள கணக்கிை் 

எடுத்துக்ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழை் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

குறிக்டகாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் ஹசயை்திறலன சரிபாரக்்க அை்ைது  மதிப்பீடு ஹசய்ய; 

• எதிரக்ாை தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்லத நிறுவுதை். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு பசல் 
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6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிெ்பு கண்காணிெ்பு அட்டவமண 

அட்டைழே எே் 6.1   சுற்றுசச்ூைல் சுத்திகரிப்பு கே்காேிப்பு அட்டைழே 

S. No. 
சுற்று சூைல் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கே்காேிப்பு அளவுருக்கள் 

காலெ் அதிரம்ைே் 

1 காற்று தரெ் 
2 இடங்கள்  

(1 Core & 1Buffer) 

24 ெேி 
ணநரெ் 

 

6 

ொதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ைானிழல 

ஆய்வு 

காற்று 

கே்காேிப்பு & 

ஐஎெ்டி இரே்டாெ் 

நிழல தரவு  

ெேிணநர
ெ் / தினசரி 

மதாடரச்ச்ியா
ன ஆன்ழலன் 

கே்காேிப்பு 

காற்றின் ணைகெ், 

காற்றின் திழச, 

மைப்பநிழல, 

3 

நீர ்தர 

கே்காேிப்
பு 

2 இடங்க
ள்  

(1SW & 1 GW) 

- 

6 

ொதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

IS: 10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுழறகளின் 

கீை் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்
ள அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அழெப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிேறுகளில் 1 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இழடயக 

ெே்டலத்தில் 

திறந்த 

கிேறுகளில் நீர ்

ெட்டெ் 

- 

6 

ொதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

ஆைெ் 

5 சத்தெ் 

2 இடங்க
ள்  

(1Core & 1 Buffer) 

ெேிணநர
ெ் / தினசரி 

6 

ொதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் ெற்றுெ் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

மைடிக்குெ் 

மசயல்பாட்டி
ன் ணபாது 

உசச் துகள் ணைகெ் 

7 ெே் 

2 இடங்க
ள்  

(1Core & 1 Buffer) 

– 

6 

ொதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

இயற்பியல் 

ெற்றுெ் 

ணைதியியல் 

பே்புகள் 

8 கிரீன் மபல்ட் திட்ட பகுதிக்குள் தினசரி ொதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
பராெரிப்பு 

 

 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர் மதிப்பீடு மை்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வழக்கிை் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் ஹதாடரப்ுலடய கூறுகள் துலளயிடுதை் 

மற்றும் ஹவடித்தை், கழிவு குப்லப, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் ஹவடிக்கும் டசமிப்பு ஆகியலவ 

அடங்கும். டமடை குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏடதனும் சம்பவங்கள் ஏற்படுவலதக் 

குலறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும் நடவடிக்லககள் சுரங்கத் ஹதாடங்கியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு 

ஹசயை்படுத்தப்படும்; டமடை விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரணிகலளத் தவிரப்்பதற்கான 

நடவடிக்லககள் இதிை் அடங்கும். எந்தவிதமான விபத்து / டபரழிலவத் தவிரக்்க சரியான இடர ்

டமைாண்லம திட்டம் முன்ஹமாழியப்படும். 
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7.1 இடர் அளவிடல்  

இடர ்ெதிப்பீட்டிற்கான ைழிமுழற, தன்பாத், சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகெ் (டிஜிஎெ்எஸ்) 

மைளியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர ்ெதிப்பீட்டு ைழிகாட்டுதழல அடிப்பழடயாகக் மகாே்டது, 2002 ஆெ் 

ஆே்டு டிசெ்பர ்31, 2002 ணததியிட்ட சுற்றறிக்ழக எே் 13 உடனடி கைனெ் ணதழைப்படுபைரக்ளுக்கு 

முன்னுரிழெ அளிப்பதற்காக, ணைழல சூைல் ெற்றுெ் அழனத்து மசயல்பாடுகளிலுெ் இருக்குெ் 

ெற்றுெ் சாத்தியொன அபாயங்கழள அழடயாளெ் காேவுெ் ெற்றுெ் அந்த ஆபத்துகளின் ஆபத்து 

நிழலகழள ெதிப்பீடு மசய்யவுெ். ணெலுெ், இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரேொன ைழிமுழறகள் 

அழடயாளெ் காேப்பட்டு, அைற்றின் கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழககள், கால அட்டைழேயில் 

அழெக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட மபாறுப்புகளுடன் பதிவு மசய்யப்படுகின்றன. 

தன்பாத்தின் டிஜிஎெ்எஸ் ைைங்கிய மெட்டல்ஃமபரஸ் சுரங்கத்ழத நிரை்கிப்பதற்கான தகுதி 

சான்றிதை் ழைத்திருக்குெ் தகுதிைாய்ந்த சுரங்க ணெலாளரின் ைழிகாட்டுதலின் கீை் முழு சுரங்க 

மசயல்பாடுெ் ணெற்மகாள்ளப்படுெ். இடர ்ெதிப்பீடு என்பது விபத்துகழளத் தடுப்பது ெற்றுெ் அது 

நிகைாெல் தடுக்க ணதழையான நடைடிக்ழககழள எடுப்பது பற்றியது 

 

7.2 மெரிடர் மமலாண்மம திட்டம் 

 ணபரிடர ்ணெலாே்ழெ திட்டெ் முன்னுரிழெ ைரிழசயில் ைாை்க்ழக பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூைல் 

பாதுகாப்பு, நிறுைலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திழய மீட்பது ெற்றுெ் மீட்பு நடைடிக்ழககழள உறுதி 

மசய்ைழத ணநாக்கொகக் மகாே்டுள்ளது. 

அனரத்்த முகாழெத்துை திட்டத்தின் ணநாக்கொனது சுரங்கத்தின் இழேந்த ைளங்கள் ெற்றுெ் 

மைளிப்புறச ்ணசழைகழளப் பயன்படுத்தி பின்ைருைனைற்ழற அழடய ணைே்டுெ் 

 

• பாதிக்கப்பட்டைரக்ளின் மீட்பு ெற்றுெ் ெருத்துை சிகிசழ்ச  

• ெற்றைரக்ழளப் பாதுகாக்கவுெ்; 

•  உழடழெ ெற்றுெ் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்படுெ் ணசதத்ழத குழறத்தல்; 

•  ஆரெ்பத்தில் நிகை்ழைக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுப்பாட்டிற்குள் மகாே்டு ைருைது; 

•  பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான ெறுைாை்ழைப் பாதுகாக்கவுெ் ெற்றுெ் 

•  அைசரநிழலக்கான காரேெ் ெற்றுெ் சூை்நிழலகள் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசாரழேக்கு 

மபாருத்தொன பதிவுகள் ெற்றுெ் உபகரேங்கழள பாதுகாக்கவுெ் 
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7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக்க விமளவு 

ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி 

விளக்கம் P1 P2 P3 P4 E1 E2 பமாத்தம் 

புவியியல் 

இருெ்பு 

சாதாரே கல் 13,04,000 3,67,500 11,78,000 19,34,190 2,57,400 2,13,360 52,54,450 

மைதரட்ு ராக் - - - 42,982   42,982 

கிராைல் 65,200 29,400 58,900 85,964 17,160 53,334 3,09,958 

சுரங்க  

இருெ்பு 

சாதாரே கல் 6,20,600 55,405 4,57,880 6,04,175 64,550 4,94,295 22,96,905 

மைதரட்ு ராக் - - - 28,385 - - 28,385 

கிராைல் 53,432 10,908 49,988 58,886 11,468 42,488 2,27,170 

தின  

உற்ெத்தி 

சாதாரே கல் 210 37 305 276 43 329 1,200 

மைதரட்ு ராக் - - - 47 - - 47 

கிராைல் 59 12 56 98 19 47 291 

தின  

சரக்குந்து சுமம 

சாதாரே கல் 35 6 51 46 7 55 200 

மைதரட்ு ராக் - - - 8 - - 8 

கிராைல் 10 2 10 16 3 8 49 

ணைழலைாய்ப்பு 42 18 38 27 12 12 149 

உத்ணதசிக்கப்பட்ட ஆைெ் 17 27 42 23 43 37 189 

நிழல உத்ணதசிக்கப்பட்டுள்ளது உத்ணதசிக்கப்பட்டுள்ளது உத்ணதசிக்கப்பட்டுள்ளது உத்ணதசிக்கப்பட்டுள்ளது நடப்பில் 

உள்ளது 

நடப்பில் 

உள்ளது 
 

மொத்த திட்ட முதலீடு 74,83,000 21, 65,300 66, 53,300 1,08,70,000 66,69,000 64,92,000 4,03,32,600 

 

குடியிருெ்பு 

அமமவிடம்  பதாமலவு மீ 

P1 
420 

P2 
750 

P3 1200 

P4 360 

E1 1250 

E2 800 
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8 திட்ட நன்றமகள் – 

 M\s.ஸ்ரீ கணேஷ் புளூ மெட்டல்ஸ் சாதாரே கல் ெற்றுெ் கிராைல் சுரங்க திட்டெ் சுொர ் 3,14,850 மீ  

சாதாரே கல் ெற்றுெ்  53,432 மீ கிராைல் உற்பத்தி மசய்ைழத ணநாக்கொகக் மகாே்டுள்ளது. இது 

அருகிலுள்ள பகுதிகளில் சமூக-மபாருளாதார நடைடிக்ழககழள ணெெ்படுத்துைணதாடு, பின்ைருெ் 

நன்ழெகழளயுெ் விழளவிக்குெ் 

• உள்கட்டலமப்பிை் முன்டனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டலமப்பிை் முன்டனற்றம் 

• டவலை வாய்ப்பு 

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

டபான்ற சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்லககலள சுரங்க உரிலமயாளரக்ள் 

டமற்ஹகாள்வாரக்ள்.  

• சுரங்கத்தின் டமாசமான விலளவுகலளத் தணிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்லதயும் சுற்றுசச்ூழலையும் டமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியிை் ஒரு காடு 

வளரத்்து உருவாக்கப்படும். 

 

9 சுை்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்போய்வு.  

 சுற்றுசச்ூழை் ஹசைவ நன்லம பகுப்பாய்வு பரிந்துலரக்கப்படவிை்லை. 

 சுை்றுசச்ூழல் தமலோை்றம திட்டம் - 

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

சுரங்க முலற மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பலடயிை் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தள 

குறிப்பிட்ட திட்டமாகும். தாக்கத்தின் ஒவ்ஹவாரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான 

தாக்கங்கலள குலறக்க நடவடிக்லககள் எடுக்கப்பட டவண்டும், இலவ இயற்லகயிை் நன்லம 

பயக்கும் இடங்களிை், இத்தலகய தாக்கங்கள் டமம்படுத்தப்பட டவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

டவண்டும், இதனாை் ஒட்டுஹமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் முடிந்தவலர குலறந்த மட்டத்திற்கு 

குலறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளரக்ள் ஒரு ஒழுங்கலமக்க டவண்டும் சுற்றுசச்ூழை் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள நிரவ்கித்தை் மற்றும் ஹசயை்படுத்துவதற்கு ஹபாறுப்பான சுற்றுசச்ூழை் 

கண்காணிப்பு அலமப்பு. அடிப்பலடயிை், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹவளி நிறுவனங்கலள நியமிப்பதன் 

மூைம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் ஒலி நிலை டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழை் மாசு அளலவக் கண்காணிப்பலத இந்த துலற கண்காணிக்கும். 

. சுரங்கச ் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதை்களின்படி ஹதாழிைாளரக்ளின் உடை்நைம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறித்து டதலவயான அலனத்து முன்ஹனசச்ரிக்லக நடவடிக்லககலளயும் ஆதரவாளர ்எடுப்பார,் 

குத்தலகப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வழங்கப்படும். 

 ஆதரவாளரக்ள் இப்பகுதியிை் உள்ள மக்களின் ஒட்டுஹமாத்த வளரச்ச்ிக்கான சமூக 

ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்லககலள டமற்ஹகாள்வாரக்ள். இந்த நடவடிக்லககளிை் மருத்துவ 

முகாம்கள், நீர ் வழங்கை், பள்ளி உள்கட்டலமப்பு டமம்பாடு டபான்றலவ அடங்கும். 
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திட்டப்பணிலயச ் சுற்றியுள்ள சமூக நைனுக்காக பை்டவறு துலறகளிை் சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு 

நடவடிக்லககலள உரிலமயாளர ்டமற்ஹகாண்டு வருகின்றனர.்  

10 முடிவுறர - 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் சுற்றியுள்ள சூழலிை் எந்தவிதமான பாதகமான விலளலவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பை்டவறு சுற்றுசச்ூழை் கூறுகளின் மீதான டநரம்லறயான மற்றும் 

எதிரம்லறயான விலளவுகளின் அடிப்பலடயிை், தாக்கங்களின் ஒட்டுஹமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து 

இந்த  முடிவுக்கு வரைாம். 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகலளத் தணிக்க, 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழை் டமைாண்லம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பிந்லதய திட்ட 

கண்காணிப்பு அலமப்பு ஆகியலவ ஹதாடரச்ச்ியான கண்காணிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக வழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நடவடிக்லககள் காரணமாக, திட்ட தளத்திலும் 

அலதச ்சுற்றியுள்ள சமூக ஹபாருளாதார நிலைலமகளும் கணிசமாக டமம்படுத்தப்படும். எனடவ, 

சுற்றுசச்ூழை் அனுமதி விலரவிை் வழங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 


