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செய்முறற சுருக்கம்  

1.1 முன்னுறர:   

இந்தியா ெிசமண்ட்ஸ் லிமிசடட் நிறுவனத்தின், கருமாபுரத்தானூர் சுண்ைாம்புச் 

சுரங்கமானது, G.O.No.101 பரப்பு (38.73Ha) மற்றும் G.O.No.88 பரப்பு (54.18 Ha) என்ற 2 சுரங்க 

குத்தறககறைக் சகாண்டுள்ைது. 

GO.No.101 குத்தகை பகுதி 1976 ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்பட்டு வருைிறது. இந்தக் 

குத்தகைப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தி டிெம்பர் 2016 முதல் நிறுத்தப்பட்டது. 

மேற்கூறிய இரண்டு சுரங்ை குத்தகைைளும் ஒன்மறோசடோன்று ஒட்டியகவ. சுரங்ை 

நடவடிக்கைைள் ஒரு சதோடர்ச்ெியோன மவகை அடிப்பகடயில் திட்டேிடப்பட்டுள்ளது. இந்த 

சுரங்ைத்தில் இருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் சுண்ணோம்புக்ைல், சுரங்ைத்தின் சதற்கு பகுதியில் 

3 ைிேீ சதோகைவில் உள்ள தி இந்தியோ ெிசேண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் ெிசேண்ட் ஆகைக்கு 

சைோண்டு செல்ைப்படுைிறது. 

 தேிழ்நோடு, மெைம் ேோவட்டம், ெங்ைரி தோலுைோவில் உள்ள ெின்னோக்ைவுண்டனூர் 

ைிரோேத்தில் 38.73 செக்மடர் பரப்பளவில் ைருேோபுரத்தோனூர் சுண்ணோம்பு சுரங்ைத்திற்கு 

(GO.101) சுற்றுச்சூழல் அனுேதி சபறுவதற்கு இந்தியோ ெிசேண்ட்ஸ் ைிேிசடட் நிறுவனம் 

நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். சுரங்ை குத்தகை 100 செக்மடருக்கு குகறவோை இருப்பதோல், 

இந்த திட்டம் பி1 வகைக்கு (B1 Category) உட்பட்டு உள்ளது.  சுற்றுச்சூழல் ைோடுைள் ேற்றும் 

ைோைநிகை ேோற்றம் அகேச்ெைம் (MOEF & CC), S.O.804(e) மததி14.03.2017 அறிவிப்பின் படி 

விண்ணப்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

1.2 அரசு அனுமதி விவரம். 

• சுரங்ை குத்தகை: (LEASE) முதைில் 10.05.1976 அன்றும் முதல் புதுப்பித்தல் 06.12.1996 

அன்றும் வழங்ைப்பட்டது. MMDR திருத்தப்பட்ட ெட்டம் 2015 இன் படி 31.03.2030 வகர 

நீட்டிக்ைப்பட்டுள்ளது. 
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• சுரங்ைத் திட்ட ஒப்புதல் (MINE PLAN APPROVAL): 2021-22 முதல் 2025-26 வகரயிைோன 

திட்ட ைோைத்திற்க்கு IBM ைடிதம் எண் TN/SLM/LST/ROMP-1620.MDS மததி 17.12.2020. படி 

அங்ைீைரிக்ைப்பட்டது.  

G.O.Ms.No.101 சுரங்ை உரிேம் புதுப்பித்தல், ேற்றும் சுண்ணோம்புக்ைல் உற்பத்திக்குத் 

மதகவயோன சுற்றுச்சூழல் அனுேதிசபற, “தி இந்தியோ ெிசேண்ட்ஸ்” நிறுவனம், ேோநிை 

சுற்றுச்சூழல் தோக்ை ேதிப்படீ்டு ஆகணயத்திடம் (SEIAA) விண்ணப்பித்தது. ேோநிை 

சுற்றுச்சூழல் தோக்ை ேதிப்படீு ஆகணயம் )SEIAA( , ஆய்வுகுறிப்படீு (TOR) உரிேம், ைடிதம் 

SEIAA-TN/F.No.6734/SEAC/TOR-633/2019 -ல் மததி12.07.2019 ல் வழங்ைியுள்ளது. 

இந்த சுரங்ைம் 1976 ஆம் ஆண்டு முதல் இயங்ைி வருைிறது. இந்த குத்தகையில் 

இருந்து சுரங்ை பணிைள் 05.12.2016 அன்று இகடநிறுத்தப்பட்டது. இந்த திட்டம் சுற்றுச்சூழல் 

ைோடுைள் ேற்றும் ைோைநிகை ேோற்றம் அகேச்ெைம் (MOEF & CC), S.O.804(e) மததி14.03.2017 

அறிவிப்பு. ேற்றும் 02.08.2017 மததியிட்ட உச்ெ நீதிேன்ற உத்தரவின்படி  

CWP எண். 114/2014, ேோவட்ட ஆட்ெியர், மெைம் மைோரிக்கை அறிவிப்பு எண். 45/2018-LST-2/Mines-A 

மததி 10.12.2018, படி இழப்படீோை ரூ.16,53,786/- செலுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டு. அகத  

தி இந்தியா ெிசமண்ட்ஸ் லிமிசடட், 07.01.2019 மததியில் ஸ்சடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா, 

ெைோன் எண்.45 முழுகேயோை செலுத்தப்பட்டது. 

 

சுற்றுச்சூழல் தோக்ைம் ேற்றும் பரோேரிப்பு பற்றிய அறிக்கையின் சுருக்ைம் பின்வருேோறு.   

 

2.1 திட்ட இருப்பிடத்தின் ெிறப்பு அம்ெங்கள். 
1. திட்டத்தின் சபயர் கருமாபுரத்தானூர் சுண்ைாம்புகல்சுரங்கம்  

(G.O.Ms.No.101)  “தி இந்தியா ெிசமண்ட்ஸ்” 
லிமிசடட் (ICL) 

2 திட்ட இருப்பிடம் ெின்னோக்ைவுண்டனூர் ைிரோேம், ெங்ைைிரி வட்டம்,  

மெைம் ேோவட்டம், தேிழ்நோடு 

3 உற்பத்தி அளவு சுண்ணாம்புக்கல்லின் உசச் உற்பத்தி திறன் 0.20 
MTPA 

4 அட்ெமரகை ேற்றும் தீர்க்ைமரகை  11°29'16.40"N to 11°28'22.04" வடக்கு  

77°48’27.50”E to 77°49’5.12” ைிழக்கு 

5. சுரங்ை குத்தகை பரப்பு 38.73  செக்மடர்  
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1. திட்டத்தின் சபயர் கருமாபுரத்தானூர் சுண்ைாம்புகல்சுரங்கம்  
(G.O.Ms.No.101)  “தி இந்தியா ெிசமண்ட்ஸ்” 
லிமிசடட் (ICL) 

6. நிைவகை பட்டா மற்றும் அரசு புறம்பபாக்கு நிலம். 
7. சுரங்ை மேற்பரப்பின் உயரம் 256RL to 266RL 

8. அருைிலுள்ள சநடுஞ்ெோகை மெைம்- மைோயம்புத்தூர் சநடுஞ்ெோகை (NH‐47) - 

830ேீ –(சதன்ைிழக்கு) 
9. அருைிலுள்ள ரயில் நிகையம் ெங்ைைிரி துர்க்- 6.5 ைிேீ (சதன்ைிழக்கு) 
10

. 
அருைிலுள்ள விேோன நிகையம் மைோயம்புத்தூர் ெர்வமதெ விேோன நிகையம் - 94 

ைி.ேீ (சதன்மேற்கு) 
11

. 
அருைிலுள்ள சபரிய நீர் நிகைைள் 

(1௦ ைிேீ சுற்றளவில்) 

ைோவிரி ஆறு - 9.5 ைிேீ –(வடமேற்கு)  

மேட்டூர் ைிழக்குக் ைகர ைோல்வோய்–5.5 ைிேீ –
(வடமேற்கு) 

ெரபங்ைோ நதி – 6.3 ைிேீ –(வடமேற்கு) 
12

. 
போதுைோப்பு நிறுவனங்ைள்/ 

சதோல்ைியல் / முக்ைிய இடங்ைள்/ 

மதெிய பூங்ைோக்ைள்/ 

ெரணோையங்ைள்/ வரைோற்று 
ெின்னம் / சுற்றுைோ தைம் 

10 ைிேீ சுற்றளவில் இல்கை. 

13

. 
வரைோற்று ேற்றும் சுற்றுைோ 
ஆர்வமுள்ள உள்ளூர் இடங்ைள் 

ெங்ைைிரி மைோட்கட - 5.2 ைிேீ (ைிழக்கு) 

14

. 
ஒதுக்ைப்பட்ட / போதுைோக்ைப்பட்ட 
ைோடுைள் 

சூரியேகை ைோப்புக்ைோடு - 1.02 ைிேீ (வடக்கு) 

 

15
. 

நிை அதிர்வு ேண்டைம் பகுதி – II (ேிை குகறந்த வோய்ப்புள்ள ேண்டைம்)  

 

2.2 திட்ட விைக்கம் 

1 சேோத்த ைனிே இருப்புைள் - 4.07 ேில்ைியன் டன் சுண்ணோம்புக்ைல் 

2 சவட்டிசயடுக்ைக் கூடிய இருப்புைள் - 1.85 ேில்ைியன்டன் சுண்ணோம்புக்ைல் 

3 உற்பத்தி அளவு 
- 

சுண்ணோம்புக்ைல்ைின் உச்ெ உற்பத்தி திறன்  
0.20 MTPA / வருடத்திற்கு 

4 சுரங்ைத் திட்டைோைம் & 2030 முதல் -2031 வகர 

5 சேோத்த ைழிவுைள்  - 5.97 ேில்ைியன் டன்  
6. ைழிவு மேைோண்கே 

- 
இறுதியில் சுரங்ை குத்தகைப் பகுதியில் 
மூன்று ைழிவுேண் மேடுைள் இருக்கும்.  
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7 சுரங்ைம் சவட்டிஎடுக்கும் முகற 
- 

இயந்திரேயேோக்ைப்பட்ட திறந்த சவளி 
சுரங்ைம்  

8 அதிை பட்ெஆழம் 
& 

தற்மபோகதய ஆழம் - 53 ேீ. இறுதி அதிைபட்ெ 
ஆழம் - 100 ேீ. 

9 மவகை ஆட்ைள்  28 மபர் 
10 நீர்த் மதகவ 

 

சேோத்த நீர் மதகவ: 50 m3/நோள். 
சுரங்ைத்திற்குத் மதகவயோன சேோத்த நீர் , 
சுரங்ைக் குழியில்  மெேிக்ைப்படும் ேகழநீரில் 
இருந்து பூர்த்தி செய்யப்படும் 

11 ேின்ெோர மதகவ 

& 

இந்த சுரங்ைம் இயந்திரேயேோக்ைப்பட்ட 
சுரங்ைம், அகனத்து இயந்திரங்ைளும் டீெைில் 
இயக்ைப்படுைின்றன, மேலும் 
அலுவைைத்திற்கு மதகவயோன ேின்ெோரம் 
தேிழ்நோடு ேின்ெோர வோரியத்திடம் இருந்து 
சபறப்படும். 

12. உள்ைட்டகேப்பு ேற்றும் வெதிைள் 

 

சுரங்ைத் திட்டம் பை ஆண்டுைளோை 
செயல்போட்டில் உள்ளதோல், இப்பகுதியில் 
ஏற்ைனமவ நல்ை உள்ைட்டகேப்பு வெதிைள் 
உள்ளன. தற்மபோகதய திட்டத்திற்கு நல்ை 
குடிநீர் ேற்றும் ேின்ெோர வெதிைள் உள்ளன. 
அகனத்து தள மெகவ வெதிைளும் 
ெட்டப்பூர்வ தரநிகைைளின்படி, தகடயற்ற 
சுரங்ை நடவடிக்கைைளுக்கு ைிகடக்ைின்றன. 

13. திட்ட செைவு  ரூ.95 ைட்ெம். 

3.0 தற்சபாறதயசுற்றுச்சூழல்விபரம்: 

3.1 சபாதுவுறர: 
ேத்திய சுற்றுச்சூழல், ைோடுைள் ேற்றும் ைோைநிகை ேோற்றம் அகேச்ெைம் (MOEF&CC), 

ேத்திய ேோசுைட்டுப்போடு வோரியம்(CPCB) ேற்றும் இந்திய தரக்ைட்டுப்போட்டு நிறுவனம் (IS Code) 

வழி ைோட்டுதல்  ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு குறிப்படீுைளின் படி (TOR) தற்மபோகதய 

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு (அக்மடோபர் & டிெம்பர்&2019)யில் திரட்டப்பட்டது. இந்தசுற்றுச்சூழல் 

ஆய்விற்ைோை ைருேோபுரத்தோனூர் சுண்ணோம்புக்ைல் சுரங்ை குத்தகை பகுதி (G.O.Ms.No.101) 38.73 

செக்டர் (Core Zone) ேற்றும் அகத சுற்றியுள்ள 10ைி.ேீ. சுற்றளவு பகுதி (Buffer Zone) எடுத்து 

சைோள்ளப்பபட்டுள்ளது.  
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3.2  ெமுக சபாருைாதார சூழல்: 

  2011-ல் மேற்சைோள்ளப்பட அரெோங்ை ேக்ைள் சதோகை ைணக்ைின்படி 10ைி.ேீ. 

சுற்றளவில்லுள்ள 29 ைிரோேங்ைள், ேற்றும் 6 நைர்ப்புறங்ைளில் (எல்ைோந்கதக்குட்கட, 

பகடவடீு, ெங்ைைிரி, மதவூர், குேோரபோகளயம், அரெிரோேணி) உள்ள ேக்ைள் சதோகை விபரம்:  

 

மக்கள் சதாறக விபரம்: (2011 மக்கள் சதாறக கைசகடுப்பின்படி) 

ஆண்ைள் : 157406 (51.06%) 

சபண்ைள் : 150858 (48.94%) 

சமாத்தம் : 308264 (100%) 

தோழ்த்தப்பட்மடோர் : 45268(14.68%) 
பழங்குடியினர் : 126(0.04%) 
ேற்றவர்ைள் : 262870(85.27%) 
ைல்வியறிவு சபற்றவர்ைள் :: 64.70% ேக்ைள் ைல்வியறிவு சபற்றவர்ைள் 

சேோத்தம் முக்ைிய சதோழிைோளர்ைள் : 152561 (49.49 %) 

சேோத்த குறு சதோழிைோளர்ைள் : 11257 (03.65 %) 

ேற்றவர்ைள் : 144446 (46.86%) 

3.3  தற்சபாறதய சுற்றுசூழல் விவரம்: 

3.3.1  காற்றின் தன்றம: 

 சுற்றுவட்டோர ைோற்றின் தன்கே குறித்து ஆய்வு 8 இடங்ைளில் மேற்சைோள்ளப்பட்டன. அதன் 

விபரம் வருேோறு:  

வரிகெ 

எண் 
விபரம் 

சுவோெிக்கும் 
ேிதக்கும் 

துைள்ைள் (PM.10) 

நுண் 
ேிதக்கும் 
துைள்ைள் 

(PM.2.5) 

ைந்தை 
கடஆக்கை

டு (SO2) 

கநட்ரஜன்கட 

ஆக்கைடு 

(NO2) 

1 
குத்தகை பகுதி  

(1 இடம்)  
46.2 to 69.8 22.7 to 34.2 3.4 to 7.3 10.6 to 16.2  

2 
ஆய்வுப்பகுதி (7) 

இடங்கள்) 
38.1 to 63.9 17.9 to 30.4 

BDL 

(D.L.3.0) to 
7.2 

8.1 to 16.1  

வறரயறுக்கப்பட்டஅைவு 100 60 80 80 

குறிப்பு: BDL - ைண்டுபிடிக்ைகூடிய அளவுக்கு ைீழ், DL - ைண்டுபிடிக்ைகூடிய அளவு. 

முடிவு: மேற்ைண்ட அட்டவகணப்படி ேிதக்கும் துைள்ைள் (PM10), நுண் ேிதக்கும் துைள்ைள்(PM2.5), ைந்தை கட 
ஆக்கெடு (SO2), கநட்ரஜன் ஆக்கெடு   (NO2) இகவ அகனத்தும் ேத்திய ேோசுைட்டுப்போடு வோரியம் (CPCB) 
வகரயறுக்ைப்பட்ட 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3& 80 µg/m3  அளவிற்குள் உள்ளதோை ைண்டறியப்பட்டுள்ளது.  
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3.3.2 நீர்ச்சுழல்: 

 7 - நீர் மாதிரிகள்  

இயற்பியல்/ 
மவதியியல் 
அளவுைள் 

pH ேதிப்பு 

சேோத்த 
ைகரந்துள்

ள 
துைள்ைளின் 

அளவு, 
(ேிைி/ைி) 

குமளோ
கரடு 
(ேிைி/
ைி) 

சேோத்த 
ைடினத்
தன்கே 
(ேிைி/ைி) 

சேோத்த 
ைோரத்த
ன்கே 

(ேிைி/ைி) 

ெல்மப
ட் 

(ேிைி/
ைி) 

இரு
ம்பு 
(ேிைி/
ைி) 

கநட்
மரட் 

(ேிைி/
ைி) 

ஃபுமளோ
கரடு 

(ேிைி/ைி
) 

ஆய்வுப்பகுதி 
 (7 இடங்ைள்) 

7.3 to 
7.95 

215 to 
1250 

34.2 
to 342 

153 to 
549 

45.1 to 
490 

70.8 
to 371 

0.01 
to 

0.08 

2.03  
to 

5.57 

0.55 to 
0.87 

வறரயறுக்க
ப்பட்டஅைவு 

6.5-8.5 2000 1000 600 600 400 0.3 45 1.5 

 முடிவு: அகனத்து நீர் ேோதிரியின் தன்கே ISO10500 : 2012 பிரசுரிக்ைப்பட்ட குடிநீர் 

தரங்ைளுக்குள் இருப்பதோை அறியப்பட்டது. 

3.3.3  ஒலிச்சுழல்: 

1-குத்தறகபகுதி, 8-ஆய்வுபகுதி 

ஒலி அைவு 

dB(A)  

சுரங்கபகுதி 
dB(A) 

*வறரயறுக்கப்பட்ட
சவறல பகுதி 
அைவு dB(A) 

ஆய்வுபகுதி 
dB(A) 

*(MOEF&CC) 
வறரயறுக்கப்பட்ட 

அைவு dB(A) 

பைல்மநர ெேேோை 46.8  

90 

39.3 to 50.9  55 

இரவுமநர ெேேோை 40.8   

38.0 to 42.4 

45 

* ேத்திய சுற்றுச்சூழல், ைோடுைள் ேற்றும் ைோைநிகை ேோற்றம் அகேச்ெைம் வகரயறுக்ைப்பட்ட அளவு 

சமற்கூறிய ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட ஒலி அைவானது மத்திய சுற்றுச்சூழல், 

காடுகள் மற்றும் காலநிறல மாற்றம் அறமச்ெகத்தின் வறரயறுக்கப்பட்ட அைவின் கீழ் 

உள்ைது. 

3.3.4  மண்ைின் தன்றம: 
 சுரங்ைம் ேற்றும் ஆய்வுபகுதி சுற்றி ேண் தரத்கத ேதிப்பிட 5 இடங்ைளில் இருந்து 
ேண் ேோதிரிைள் மெைரிக்ைப்பட்டன. 
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விபரம் பி.எச் 
மின் கடத்தும் திறன் 

(Mhos/cm) 
மண் வறக 

கரிம தன்றம 
அைவு % 

ஆய்வுப்பகுதி 
(5 இடம்) 

6.12 to 7.36 45.68 – 104.5 
Loam & Silt 

Loam 
0.73 – 1.40 

 

3.4  நிலவறக: 

ஆய்வுப்பகுதியில்  10ைிேீ சுற்றளவின் நிைபயன்போட்கட செயற்கை மைோள்படங்ைள் 

மூைேோை ைண்டறியப்பட்டதில் தரிசு நிைம் 31.57%, ேோனவோரி விவெோயம் மூைம் 21.04%,  

போகற பகுதி 14.16%, குடிமயற்றங்ைள் 7.42%, ேற்றும் 25.81% ேற்றகவைளோை 

ைோணப்படுைின்றன. 

3.5  உயிரியல் சூழல்: 

சுரங்ை குத்தகை பகுதியில் சபரும்பகுதி ஏற்ைனமவ சுரங்ைம் ேற்றும் பிற 

நடவடிக்கைைளுக்ைோைப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 10 ைிேீ ஆய்வுப் பகுதிக்குள் வனவிைங்கு 

ெரணோையம் அல்ைது மதெிய பூங்ைோ இல்கை. சூரிய ேகை ைோப்புக்ைோடு  

1.02 ைிேீ சதோகைவில் உள்ளது. சூரியேகை ைோட்டில் வன விைங்கு பிரிவு-1 க்குட்ப்பட்ட 

ேயில் ேற்றும் உடும்பு உள்ளது.  

3.6 நீரியல் ஆய்வு: 

ஆய்வு பகுதியில் நீரியல் ஆய்வு சென்கன பல்ைகைக்ைழைம் மூைம் 

மேற்சைோள்ளப்பட்டது. VES முகற ேற்றும் நீர் ஏற்ற ஆய்வுைள் மேற்சைோள்ளப்பட்டது. அதன் 

விபரம் பின்வருேோறு.  

 சுண்ணோம்புக்ைல்ைில் நீர் ஊடுருவும் ேற்றும் உற்ப்பத்திதிறன் அதன் போகற 

வகையிகன ெோர்ந்து இருக்கும்.  

 சுண்ணோம்பு ேற்றும் போகறைள் இகடமய நீமரோட்ட சதோடர்ச்ெி  இல்கை.  

 அருைிலுள்ள சுரங்ைத்தில் பக்ைவோட்டு நீர் ைெிவு சவகு குகறவோைமவ உள்ளது 

 சுரங்ை குத்தகை  ேற்றும் அருைிலுள்ள பகுதியில் சுரங்ை பணி ைோரணேோை நிைத்தடி 

நீர் ேட்டத்தில் சபரியளவு போதிப்பு நிைழ வோய்ப்பில்கை.  



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய செய்முறற சுருக்கம், தி இந்தியா ெிசமண்ட்ஸ் 
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 ேகழக்ைோைத்தின் மபோது ேகழநீர் பல்மவறு படிே சதோட்டிைள் (setling pond) மூைம் 

மெைரிக்ைப்படும். 

  சுரங்ைத்தில் மெைரிக்ைப்படும் ேகழநீர் பசுகே வகளயம், நீர் சதளித்தல், அருைிலுள்ள 

விவெோய நிைங்ைள் மபோன்றவற்றுக்கு  பயன்படுத்தப்படுைிறது. 

 

4.1 சுற்றுச்சுழல் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்றககள்: 

சுரங்ைம் ேற்றும் அகதச் ெோர்ந்த நடவடிக்கைைளோல் சுற்றுச்சுழைில் ஏற்படும் தோக்ைம் 
ேற்றும் பரோேரிப்பு பற்றிய விபரம் பின்வருேோறு: 
 

4.2 காற்றுச்சுழல்:  

சபோதுவோை, சுரங்ைம் ேற்றும் அதன் ெோர்ந்தபகுதியில் ேோசுதடுப்பு நடவடிக்கை 

மேற்சைோள்ளோவிட்டோல் ைோற்று ேோசுபடுவதற்கு உண்டோன ைோரணிைள் பின்வருேோறு: 

 சுண்ணோம்பு ைற்ைள் ேற்றும் ைழிவுைள் சவட்டிசயடுத்தல். 

 வோைனம் ேற்றும் இயந்திரங்ைள் இயங்குவது. 

 துகளயிடும் மபோதும் ேற்றும் சவடி சவடிக்கும் மபோதும். 

 சுண்ணோம்பு ைற்ைள் ைோரியில் ஏற்றுதல் ேற்றும் மபோக்குவரத்தின்மபோது. 

சுரங்ை நடவடிக்கையினோல் ைோற்று ேோசுபடுவகதத் தவிர்க்ைக் ைீழ்ைண்ட வழிமுகறைள் 

சதோடர்ந்து பின்பற்றப்படும் 

துறையிடுதல்: 

 துகளயிடும் ெோதனங்ைள் கூறியதோை  இருத்தல் மவண்டும். 

 துகளைளில் நீர் சதளித்தல் ேற்றும் தூசுைகள மெைரித்தல். 

 துகளப்போன் இயக்குபவர்ைளுக்கு முைைவெம் அளித்தல், ைோதுைளுக்கு போதுைோப்பு 

அகடப்போன் அழித்தல் 

எடுக்கும் முறற: 

 திட்டேிட்டமுகறயோன இயந்திர பரோேரிப்பு 

 ஓட்டுனருக்கு  போதுைோப்பு ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் ைோரணிைளின் விழிப்புணர்வு 

பயிற்ெி அளித்தல். 
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சபாக்குவரத்து : 

 சுரங்ை பகுதிெோகை  ேற்றும் ேண்குவியல் பகுதியில் சவளிப்படும் தூசு, நீர் 
சதளிப்போன் வோைனம் மூைம் நீர்சதளித்து ைட்டுப்படுத்துதல். 
 நிகையோன நீர் சதளிப்போன் மதகவயோன இடங்ைளில் அகேத்தல். 
 சுண்ணோம்புக்ைல் சைோண்டு செல்லும் ெோகைைளின் இரு புறங்ைளிலும் ேரங்ைள் 
வளர்த்தல். 
 சுரங்ைவழி ேற்றும் சுண்ணோம்புக்ைல் சைோண்டு செல்லும் ெோகைைகள 
முகறயோை பரோேரித்தல். 
  சதோழிற்ெோகையிைிருந்து சுண்ணோம்புக்ைல் சுரங்ைம் வகர 3 ைி.ேீ. 
மதகவயோன இடத்தில் தோர் ெோகை. 
 சுண்ணோம்புக்ைல் சைோண்டு செல்லும் வோைனத்தில் மதகவயோன அளவு 
சுண்ணோம்புக்ைல் ஏற்றி ைோற்று ேோசு ஏற்படோவண்ணம் சைோண்டு செல்லுதல் 

 சுரங்ைகத சுற்றியும், அலுவைைம் ஆைிய பகுதியில் பசுகே வகளயம் 
உருவோக்ைி ைட்டுபடுத்துதல். 

 

சுரங்ை நடவடிக்கையின் மபோது ைோற்றுச்சூழைில் உருவோகும் தோக்ைம்  ைணினி ேோதிரிைள் 

(AERMOD) மூைம் ைணக்ைிடப்பட்டுள்ளது. இந்த  திட்டத்தின் சுரங்ை நடவடிகைக்குப் பின்பும் 

ைோற்றில் சுவோெிக்கும் ேிதக்கும் துைள்ைளின் அளவு PM10  57.8 g/m3 ைிருந்து 76.9 g/m3 ஆைவும் 

PM25  28.8 g/m3 ைிருந்து 38.9 g/m3 ஆை இருக்குேோறு ைணக்ைிடப்பட்டுள்ளது. முழுஅளவு சுரங்ை 

நடவடிகைக்கு பின்பும் ைோற்றின் தன்கேயோனது ேத்திய ேோசுக்ைட்டுப்போடு வோரியத்தோல் 

(CPCB) நிர்ணயிக்ைப்பட்ட தரத்திற்கு உட்பட்மட இருக்கும்.  

4.3 நீர்ச்சூழல்: 

ைருேோபுரத்தோனூர் சுண்ணோம்புைல் சுரங்ை குத்தகைக்கு மதகவயோன நீர் 50.0 

ைனேீட்டர் / நோசளோன்றுக்கு, இது சுரங்ை குழியில் மெைரிக்ைப்படும் ேகழநீர் ஆதோரம் மூைம் 

சபறப்படுைிறது. 

 சுரங்ைதின் குத்தகை அருைில்  வடிைோல் ேற்றும் நீர் ஓகடைள்  இல்கை. அதனோல் 

மேற்பரப்பு நீரில் எவ்வித போதிப்பும் ஏற்படுத்தோது. மேலும் சுரங்ை பணிேகனயிைிருந்து 

உருவோகும் ைழிவுைள் தக்ை முகறயில் சுத்திைரிக்ைப்படும் 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய செய்முறற சுருக்கம், தி இந்தியா ெிசமண்ட்ஸ் 
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சுரங்ை குத்தகைகய சுற்றியுள்ள பகுதியில், பகழய ேற்றும் புதிய ேண்குவியல் 

பகுதியில் மதகவயோன நீளத்திற்கு தற்மபோகதய நகடமுகறயில் உள்ள தடுப்புசுவர், 

ேோகைவடிவிைோன வடிைோல் மபோன்ற தடுப்பு நடவடிகைள் மேற்சைோள்ளப்பட்டு 

ேகழைோைத்தில்  ேண் மேடு அரிப்பு ஏற்பட்டு அருைில் உள்ள நிைங்ைள் ேோசுபடுவது 

தடுக்ைப்படும்.  

சுரங்ை பகுதிகய சுற்றியுள்ள வடிைோல்ைளில் மெைரிக்ைப்படும் ேகழ நீர் படிவு 

சதோட்டிைள் மூைம் திடக்ைழிவுைள் நீக்ைப்பட்டு, சதளிந்தநீர் சுரங்ைத்தில் மெைரிக்ைக்ப்பட்டு 

நீர்மேம்போட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும். 

சுரங்ைத்தில் மெைரிக்ைப்படும் ேகழநீர் பசுகே வகளயம், நீர் சதளித்தல், அருைிலுள்ள 

விவெோய நிைங்ைள் மபோன்றவற்றுக்கு  பயன்படுத்தப்படுைிறது. 

ICL நிறுவனம் அருைிலுள்ள பகுதியில் அகேந்துள்ள பள்ளிைள்,  குளம் / எரி 

கூடுதைோை வலுப்படுத்தப்பட்டு ேகழ நீர் மெேிப்புத் திறகன அதிைரிக்ை நடவடிக்கைைள் 

மேற்சைோள்ளப்படுைிறது.  

மேற்ைண்ட நடவடிக்கைைள் மூைம் நீரின் தன்கே ேற்றும் நீர் நிகைைள்  போதுைோக்ைப்படும். 

4.4  ஒலிச்சூழல்  

சுரங்ை பணியோல் ஏற்படும் ஒைி தோக்ைத்தின் அளவு சதோழிற்ெோகைக்கு 

சைோடுக்ைப்பட்டுள்ள வரம்கப விட குகறவோைமவ அகேந்துள்ளது. 

ஒைி அளகவ ைட்டுப்படுத்துவதற்கு ைீழ்க்ைண்ட தடுப்பு நடவடிக்கைைள் சதோடர்ந்து 

எடுக்ைப்படும். 

 ஒைியின் அளகவ ைட்டுப்படுத்தும் சபோரூட்டு ைளத்கத சுற்றி ேற்றும் ெோகை 
ஓரங்ைளிலும் அடர்த்தியோன ேரங்ைகள வளர்த்தல். 

 அகனத்து வோைனம் ேற்றும் இயந்திரங்ைள் ெரியோை பரோேரித்தல். 
 ஒைி தவிர்க்கும் ைருவி, ஒைித்தகடைளும், அகடப்போன்ைளும் மவகையோட்ைளுக்கு 

இகரச்ெல் உள்ள பகுதியில் வழங்ைல். 

 அதிை இகரச்ெல் உள்ள பகுதியில் உள்ள மவகையோட்ைளுக்கு முகறயோன உடற் 
பரிமெோதகன செய்தல். 

 மதகவப்படக்கூடிய இடங்ைளில் ஒைியடக்ைிைள் அகேத்தல். 

 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய செய்முறற சுருக்கம், தி இந்தியா ெிசமண்ட்ஸ் 
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4.5 நில அதிர்வு: 

சுரங்ை பணிைளின் மபோது, பின்வரும் நடவடிக்கைைளோல் சவடிப்பு ேற்றும் அதிர்வு 

விகளவுைள் ைட்டுப்படுத்தப்படும். 

 போதுைோப்போன ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிப்பு முகறைள் (Controlled Blasting) 
மேற்சைோள்ளுதல். 

 ெரியோன இகடசவளி விட்டுத் துகளயிடுதல். 

 சவடி ேருந்துைள் ேிைக் குகறந்த அளவில் ெோர்ஜ் செய்தல்.  

 ேில்ைி செைண்ட் டிமை சடட்டமனட்டர்/நோனல் பயன்படுத்தல். 

 நிை அதிர்வு ைண்ைோணிப்புேோனி(Vibro meter) மூைம் நிை அதிர்வுைள் பதிவு 
செய்தல் 

 திறகேயோன ேற்றும் அனுபவம் வோய்ந்த நபரோல் சவடித்தல் ேற்றும் 
மேற்போர்கவ மேற்சைோள்ளப்படும்.  

இந்த நடவடிக்கைைள் மூைம் DGMS விதித்துள்ள நிை அதிர்வு வரம்பிற்கு 

(10ேிேீ/சநோடி) உட்பட்டு ைட்டுபடுத்தப்படுத்தப்பட்டு ேற்ற இடங்ைளில் எவ்வித போதிப்பு 

இல்ைோேல் மேற்சைோள்ளப்படும். 

4.6 நிலச்சூழல்: 
சுரங்ை பணி முடிவு ைோைத்தில் 18.83 செக்மடர் குவோரி பணிைளுக்கு 

பயன்படுத்தப்படும்.  சுரங்ை பணி முடிவில் சவட்டி எடுக்ைப்பட்ட  சுரங்ை பகுதிைள் ேகழ நீர் 

மெைரிப்பு பகுதியோை உருவோக்ைப்படும். 8.53 செக்மடர் பசுமபோர்கவ பகுதியோைவும், 8.62 

செக்மடர் ேண் குவியல் பகுதியில் ேரம் ,செடிைள்  வளர்க்ைப்பட்டு போதுைோக்ைப்படும்.  

4.7 உயிர்சூழல்:  

 சுரங்ை குத்தகை பகுதியில் சபரும்பகுதி ஏற்ைனமவ சுரங்ைம் ேற்றும் பிற 

நடவடிக்கைைளுக்ைோை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சுரங்ைத்கத சுற்றி ேரங்ைள், செடிைள், 

சைோடிைள், ேனிதர்ைள் ேற்றும் விைங்ைினங்ைளுக்கு எந்த ஒரு போதிப்பும் ஏற்படோத வண்ணம் 

சுற்றுசூழல் பரோேரிக்ைப்படும். GO 88, 101 ேற்றும் ICL இன் பிற சுரங்ை குத்தகைைளில் 

சேோத்தம் 23.1 செக்மடர் பரப்பளவில் சுரங்ை நடவடிக்கைைள் சதோடங்ைியதில் இருந்து 

இதுவகர சுேோர் 31,500 ேரங்ைள், செடிைள், நடப்பட்டுள்ளன.  
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தவிர, குத்தகை பகுதிக்கு சவளிமய சேோத்தம் 13,100 செடிைளுடன் 9.6 செக்மடர் பரப்பளவில் 

ேரங்ைள், செடிைள், நடப்பட்டுள்ளன. ைருேோபுரத்தோனூர் சுண்ணோம்பு சுரங்ைத்தின் சுரங்ை 

குத்தகை பகுதியிைிருந்து சதோழிற்ெோகை, வரீோச்ெிபோகளயம் சுண்ணோம்பு சுரங்ைம் ேற்றும் 

சேோத்கதயனூர் சுண்ணோம்பு சுரங்ைங்ைள் வகர அசவன்யூ மதோட்டம் ஏற்ைனமவ 

அகேக்ைப்பட்டுள்ளது. 

சுரங்ை திட்ட ைோைத்தில் போதுைோப்பு வகளய பகுதி ேற்றும் ேண்மேடு பகுதியில் சுேோர் 2.81 

செக்மடர் ேரங்ைள், செடிைள், வளர்க்ைப்படும். சுரங்ை பணி முடிவு ைோைத்தில்  17.45 

செக்மடர் பரப்பளவில் பசுகே வகளயம் மேற்சைோள்ளப்படும்.  

4.8 ெமூக சபாருைாதார சூழல்: 

    குத்தகைநிைம் அகனத்தும் ICL நிறுவனத்திற்கு செோந்தேோனதோகும். சுரங்ைப்பகுதியில் 

எவ்வித வடீு ேற்றும் குடியிருப்புைள் இல்கை. சுரங்ைப்பணி சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் 

அருைோகேயில் உள்ள வோழ்விடங்ைள், போதிக்ைோத வண்ணம் செயல்படுத்தப்படும். 

இந்தியோ ெிசேண்ட்ஸ் ைிேிசடட் ைடந்த 10 ஆண்டுைளில் CSR நடவடிக்கைைளுக்ைோை சுேோர் 

ரூ.1.70 மைோடி செைவிட்டுள்ளது. எதிர்ைோைத்தில் உள்ளூர் ெமூைத்தின் சபௌதீை ேற்றும் ெமூை 

உள்ைட்டகேப்கப மேம்படுத்த பல்மவறு ெமூை நை நடவடிக்கைைள் சதோடர்ந்து 

மேற்சைோள்ளப்படும். எதிர்ைோை CSR திட்டத்திற்கு. ெமூை மேம்போட்டு நடவடிக்கைைளுக்ைோை  

ரூ.11.10 ைட்ெம் நிதி ஒதுக்ைீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பள்ளி ெீருகடைள், புத்தைங்ைள், வண்ணக் 

குறியடீ்டுத் சதோட்டிைள், ைணினிைள், சபஞ்சுைள், CCTV மைேரோக்ைள், இைவெ ேருத்துவ 

சுைோதோர முைோம்ைகள ஏற்போடு செய்தல் மபோன்ற பல்மவறு பணிைளுக்கு பயன்படுத்தப்படும்.  

5.0  சுற்றுச்சூழல் கண்கானிப்பு திட்டம்: 

இந்த திட்டத்தில்,  .பல்மவறு சுற்றுச்சூழல் தர அளவுைள் ேீது சதோடர்ச்ெியோன 

ைண்ைோணிப்புைகள ைண்ைோணிப்பதற்ைோை பல்மவறு ெம்பந்தப்பட்ட திட்டங்ைளின் சதளிவோன 

வழிைோட்டு சநறிமுகறைளுடன், பல்மவறு ைட்டுப்போட்டு நடவடிக்கைைகள 

நகடமுகறப்படுத்துவதற்கும் ைண்ைோணிப்பதற்கும் வழக்ைேோன, திட்டேிட்ட ேற்றும் நீடித்த 

நிரல் அட்டவகண திட்டேிடப்பட்டுள்ளது. 
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தி இந்தியோ ெிசேண்ட் நிறுவனத்தின் சுரங்ைங்ைள் ேற்றும் ெிசேண்ட் ஆகைைளில் 

சுற்றுச்சூழல் போதுைோப்பு ேற்றும் பரோேரிப்புக்ைோை ஒருங்ைிகணந்த குழு அகேந்துள்ளது. 

இந்த குழுவின் மூைம் பல்மவறு ைட்டுப்போடு ேற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைைள் 

மேற்சைோள்ளப்பட்டு சதோடர்ச்ெியோை  செயல்படுத்தபடும். சதளிவோன வழிைோட்டுதல் ,

சநறிமுகறைகள மேற்சைோள்ளுவதன் மூைம் சுற்றுச்சூழல் தர அளவுைள் உள்ளவோறு 

உறுதிசெயப்படும். 

பல்மவறு சுற்றுச்சூழல் ைட்டுப்போட்டு நடவடிக்கைைளுக்கு ரூபோய் 42.00 ைட்ெம் நிதி 

மூைதனத்திற்கு ஒதுக்ைீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இகதத்தவிர, சுற்றுச்சூழல் ைண்ைோணிப்பு 

ேற்றும் பரோேரிப்பு மேம்போட்டிற்க்ைோை வருடத்திற்கு 14.00 ைட்ெம் ரூபோய் செைவிடப்பட 

உள்ளது. 

6.1 மறுெரீறமப்பு, இயற்றக மற்றும் ெமூக வைங்கறை சமம்படுத்தும் திட்டம்: 

ேோநிை சுற்றுச்சூழல் தோக்ை ேதிப்படீ்டு ஆகணயம் (SEIAA)  வழங்ைிய குறிப்பு 

விதிமுகறைளின் அடிப்பகடயில், தி இந்தியோ ெிசேண்ட்ஸ் நிறுவனம் ரூ.37.75 

ைட்ெங்ைகள ேறுெீரகேப்பு, இயற்கை ேற்றும் ெமூை வளங்ைகள சபருக்கும் திட்டத்தின் 

ைீழ் ஒதுக்ைியுள்ளோர். அதன் விபரம் பின்வருேோறு. 

சுற்றுச்சூழல் இழப்பீட்டுக்கான ஒருங்கிறைந்த பட்சஜட் 

எண் விபரம் 
லட்ெங்கைில் 

செலவு 

1 

மறுெரீறமப்பு திட்டம் 

a) அசவன்யூ மதோட்டம் 2.0 
b) நிகையோன நீர் சதளிப்போன் அகேத்தல் 1.0 
c) பகழய ேண்மேடு பகுதிைகள மேம்படுத்துதல் 3.0 

D.) 
பகழய ேண்மேடு பகுதிைளில் வடிைோல், படிவுநீர் சதோட்டிைள்  
அகேத்து மேம்படுத்துதல் 

4.0 

சமாத்தம் – 1 
10.00 

 

2 
இயற்றக வைங்கறை சமம்படுத்தும் திட்டம் 

a) சூரிய ெக்தி  

 i சுரங்ை அலுவைைம் ேற்றும் குடிமயற்றம் 2.0 
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 ii 
அணுகு ெோகைைளில் மெோைோர் சதரு விளக்குைள் 
மேம்படுத்துதல் 

2.0 

b) ேகழநீர் மெைரிப்பு 

 
1 

 

ெங்ைரி, வரீோச்ெிபோகளயம், ெின்னோக்ைவுண்டனூர் 
ைிரோேங்ைளில் உள்ள குளங்ைகள தூர்வோருதல் 

5.0 

 
ii நிறுவனத்தின் பள்ளியில் ேகழ நீர் ைட்டகேப்புைள் 

உருவோக்குதல் 
3.0 

சமாத்தம்- 2 12.00 

3 

ெமூக வைங்கறை சமம்படுத்தும் திட்டம் 

a) 
ஸ்வச் போரத் ேிஷனின் ைீழ் அருைிலுள்ள ைிரோே பள்ளிைளுக்கு 
ைழிப்பகறைள் ைட்டுதல் 

7.5 

b) பள்ளி நூைைத்திற்கு புத்தைங்ைள் வழங்குதல் 0.5 
c) பள்ளிக்கு குடிநீர் / RO வெதிைள் 1.0 

d) 
அருைிலுள்ள ைிரோேங்ைளில் மபோர்சவல் ேற்றும் தண்ணரீ் 
மெேிப்பு வெதிைள் 

0.75 

e) அருைிலுள்ள பள்ளிைளில் ேரம் செடிைள் நடுதல் 1.0 
f) மபருந்து நிழற்குகட ைட்டுேோனம் 5.0 

சமாத்தம் – 3 15.75 
ஒட்டு சமாத்தம் 1+3 37.75 

 6.0  நிறறவுறர: 

 “தி இந்தியோ ெிசேண்ட்ஸ் நிறுவனம்” இந்த சுண்ணோம்புக்ைல் சுரங்ைத்தில் பயன்படுத்த 

உள்ள நவனீ  சதோழில் நுட்பம் ேற்றும் அறிக்கையில் சைோடுக்ைப்பட்ட நன்கு 

திட்டேிடப்பட்டடுள்ள  ,சுற்றுச்சூழல் பரோேரிப்பு ேற்றும் மேைோண்கே திட்டத்திகன  

ெரியோன மநரத்தில் நிகறமவற்றி   சுற்றுச்சூழல் சபரிதளவு போதிப்பு ஏற்படோேல், 

சுற்றுச்சூழல் வோரியத்தோல் குறித்துகரக்ைப்பட்ட தர நிர்ணய அளவுக்குள்மளமய 

ைட்டுபடுத்தப்பட்டு, பிந்கதய திட்ட சூழ்நிகையில் இப்பகுதியின் எதிர்ைோை சுற்றுச்சூழல் 

தரம் போதுைோக்ைப்படும். 

* * * * * * * * 
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