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1. அறிமுகம் -  

 திரு.V.         , என்பவர ் விழுப்புரம் மாவட்டத்தின், மரக்கானம் தாலுகாவில் உள்ள 

டி.நல்லாளம் கிராமத்தில் 1.30.0 ஹெக்டடர ் பரப்பளவில் சாதாரன கற்கள் மற்றும் கிராவல் 

கிளஸ்டர ்சுரங்க குத்தககக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர.்  

  . 

 எனடவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூகல2016 இன் படி இந்த திட்டம் சுரங்க குழு 

பகுதியில் அகமகிறது, நகடமுகறயில் இருக்கும் மற்றும் உத்டதசிக்கப்பட்ட ஹமாத்த 

சுரங்கங்களின் ஒடட்ுஹமாத்த பரப்பளவு 7.80.0 ஹெக்டடர.் 

 எனடவ, விரிவான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்கக 1.30.0 ஹெக்டடர ்

பரப்பளவில் உள்ள  சுரங்கங்ககள உள்ளடக்கியது.  

 

     EIA        ToR                                                   

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 
 

 SEIAA-TN/F.No.7971/SEAC/ToR- 923/2020 Dated: 16.04.2021 -                               – 1 

                                   -         2020              

                                                                         

                    EIA        EMP                          ,            

                                                ,                             

                                                                        

(EMP) 

 

SEIAA, -                                                    

                             ToR                               EIA             

1.1                            

            1.1                            

 விளக்கம் 

குத்தறக 1 

திரு.V.          

விண்ணப்பித்துள்ள சுரங்கம் 

புல எண் 20/2(P) & 21/2 

விரிவாக்கம் 

மற்றும் 

வககப்பாடு 

1.30.0 ஹெக்டடர,் அரசு குத்தகக நிலம் 

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவட்டம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

டி.நல்லாளம் கிராமம், மரக்கானம்  தாலுகா, விழுப்புரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

ஹமாத்த 

சுரங்கங்களின் 

பரப்பளவின் 

பரப்பளவு 

7.80.0 ஹெக்டடர ்
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            1.2                                    

 

                              

விளக்கம் 

குத்தறக 2 

திரு.N.           

விண்ணப்பித்துள்ள சுரங்கம் 

புல எண் 15/1 

விரிவாக்கம்  4.34.0 ஹெக்டடர,்  

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவட்டம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

டி.நல்லாளம் கிராமம், மரக்கானம்  தாலுகா, விழுப்புரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

ஹமாத்த 

சுரங்கங்களின் 

பரப்பளவின் 

பரப்பளவு 

7.80.0 ஹெக்டடர ்

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

விளக்கம் 

குத்தறக 1 

திரு.P.          

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்கம் 

குத்தறக 2 

திரு.S.     நடப்பில் 

உள்ள  சுரங்கம் 

குத்தறக 3 

திரு.E.           

நடப்பில் 

உள்ள  சுரங்கம் 

புல எண் 23/9 24/1 23/1,28/2B 

விரிவாக்கம் 

மற்றும் 

வககப்பாடு 

3.72.0 ஹெக்டடர,்  2.16.0 ஹெக்டடர,்  
0.75.0 

ஹெக்டடர,்  

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவட்டம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

டி.நல்லாளம் கிராமம், மரக்கானம்  தாலுகா, விழுப்புரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

ஹமாத்த   

சுரங்கங்களி

ன் 

பரப்பளவின் 

பரப்பளவு 

7.80.0 ஹெக்டடர ்

                  – 6 NOS 

Code      

              

                  

        

                   

Ab1 S.P.           

         

52 1.49.0 07.09.2009 to 06.09.2014               

          

   7.61.0    
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            1.3                                    

                              

                 .                                           

         57-P/16 

         12°11'27.53"N to 12°11'34.50"N 

           79°45'17.92"E to 79°45'25.07"E 

    /                      

                   

    
70m x 6.5m x 7m (d) 

                         

                     
21 m bgl 

                 5 Years 

              34 m AMSL 

                       

    
40 – 45 m 

               
                   

2,60,000m
3
 13,000 m

3
 

                
                   

68,085 m
3
 7,963m

3
 

             

               

        

                   

68,085 m
3
 7,963m

3
 

          16 Nos 

          Rs. 52,81,800/- 

 

1.3                                    
 

                         

                                                       

             ,    : 05.08.2019 

                                          ,         ,      

             Rc.No. B/G&M/685/2019, Dated: 15.10.2019 

                              ,             ,                       

   ,                  ,                        Rc.No: B/G&M/685/2019, Dated: 

08.01.2020 
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2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் கீடழ அட்டவகணப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 

            2.1                     

                          - 1.30    -       (             - 5747) 

                       - 12.0    -       

                

        -           - 150   -       

SH-134-         -        -550m-      

NH -66 -          -            - 7.5    -

          

                    -          - 11.0    -         

                            - 100    -         

               - 115    -         

             

               

                        - 19.0    -       

               - 112    -         

                             - 19.5          

    (    ) 
                   - 6.0    –           

                 - 5.5    -         

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             2.2                     

                                   – P1 

                      (HA) 
                                

(HA) 

 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 

 

0.04.5 0.75.2 

             Nil 0.02.0 

     Nil 0.02.0 

          Nil 0.33.8 

                

    
1.25.5 0.17.0 

         1.30.0 1.30.0 

 

 

சுை்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதி எதுவும் இல்கல 

பகுதியின் நிலப்பரப்பு 1.30.0  ஹெக்டடர ்

நிலத்தடி நீர ்மட்டம் 

தகர மட்டத்திலிருந்து 40 மீ -45மீ 

சுரங்கங்கள் நிலத்தடி நீர ்அளவிற்கு  டமடல 

சிறப்பாக டமற்ஹகாள்ளப்படும், எனடவ இந்த 

திட்டத்தின் காரணமாக நிலத்தடி நீர ்அளவு 

பாதிக்கப்படாது. 
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             2.3                                       

        P1 

                              2,60,000 

                     
 -  

                      
 68,985 
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     1:                                      –



8 
 

 

     – 3                                       (500  ) 
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     - 3: அடிப்பறட சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு          (10          )  
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2.2                         

                                                             

         -                                                           

5.0                                                              

               . 

 

                                                                       

                                                            

                                                    .                        

                                                                

                                                            

               ,                                                     

                                         ,                          

           .                            . 

2.3                             

            2.3               

     P1  P2   

1            6 5 1.2m to 2.0m 

2              2 2 50 HP 

3             1 1 150-200 HP 

4        2 2 20 Tonnes 

 

2.4                        /                    

 

                        ,                       /              

                                                              

                                                      . 

                      ,                                     

                                                              

                    

                                                        

                                                            

                                             

                                                        

                                               . 
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                        ,                              ,   -

                       /                                    

                                         . 

 

2.5                 

                        – P1 

          (      )        (      )      (      ) 

I 22 16 11 m bgl 

II 79 54 16 m bgl 

III 98 61 21 m bgl 
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FIGURE – 4:                 &                

 
FIGURE – 5:                            

 

3. சுை்றுசச்ூழலின் விளக்கம் - 

 தரவுககள டசகரித்தல் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக 

அகமகிறது, இது பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பட்ட தாக்கங்ககள மதிப்பீடு 

ஹசய்ய உதவுகிறது மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டத்கத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, 

சுற்றுசச்ூழல் தரம் மற்றும் எதிரக்ால விரிவாக்கங்களின் டநாக்கத்கத டமம்படுத்துவதற்கான 

நடவடிக்ககககள டகாடிடட்ுக் காடட்ுகிறது. சுற்றுசச்ூழல் நிகலயான வளரச்ச்ி. 

 நிலவும் சுற்றுசச்ூழல் அகமப்புகளின் தரத்கத தீரம்ானிக்க காற்று, நீர ் (டமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர)், நிலம் மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் சமூக-ஹபாருளாதார நிகல உள்ளிட்ட 

பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பகட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2020 ஆம் ஆண்டில் 

(அக்டடாபர ்- டிசம்பர)் பருவத்தில் அடிப்பகட தர ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 
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3.1                               
            3.1                          

Sl.No.                                               

1           

             

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  8                           

                    

             24                  
(2Core & 6 Buffer)  

2                           

          , 

         , 

                

    

                             

                         

                         

3                 ,        

       

              

          

                        4 

                    3                

                         

                

4                          

                   

       

            10 

               

     . 

                      

                                

    

5               DB (A)            

        

8         (2       & 6        ) - EIA 

            24                  

                          

6                              

        

          

                 6            

7                     

               

        

                                     

                                     

                            

           

8     -          

          

   -          

                   

       ,           

        

2011                          

                                

                      . 

9                            

      , 

             

     ,          

       ,          

                   

       

                                

                          

                   -            

                            

10              

               

                

                   

              

            

       

                 

           

       

                

                       

                              

                           

          . 
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3.2 நில சுை்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்பாடட்ு முகற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிடலாமீட்டருக்குள் 

புவன் (இஸ்டரா) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில பயன்பாடட்ு முகற வறண்ட தரிசு 

நிலம், உரிகமயளர ்பட்டா நிலம், எந்த வன நிலமும் சம்பந்தப்படவில்கல. 

 .             %             

1                  56.36 

2                  11.32 

3                12.96 

4           0.62 

5                   0.95 

6                      2.11 

7                      0.92 

8             0.83 

9                 1.16 

10       _         11.22 

11       0.23 

12     _                    2.02 

         100.00 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் ஹபரும்பகுதி விவசாய பயிர ் நிலம் 80.64%, ஹமாத்த 

சுரங்கப் பகுதிகள் இந்த சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 5.6 ஆகும்,  

3.3 மண் சூழல்  

நான்கு மண் மாதிரி இடங்கள் டதரவ்ு ஹசய்யப்படட்ு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டன. 

இயற்ககயில் மண் காணப்பட்டதுமிதமான கார pH வரம்புடன் 7.14 to 8.09 கநட்ரஜனின் ஹசறிவு  

54.3 to 86.4 kg/ha மற்றும் பாஸ்பரஸ் வரம்பு 84 to 124 kg/ha ஆக உள்ளது. 

3.4 நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்கத மதிப்பிடுவதற்கு நீர ் மாதிரிகள் சுமார ் 6 நிலத்தடியில் மற்றும் 3 நிலத்தின் 

டமற்பரப்பில் இருந்தும் டசகரிக்கப்பட்டது கிராமங்களின் துகள கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீர ்

மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் டமற்பரப்பு நீர ் மாதிரிகள் 

எடுக்கப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர் - 

 7.08 to 7.78 mg/l வகர டவறுபடுகிறது. 

 ஹமாத்த ககரசல்கள் மதிப்புகள் 354-586mg/l வகர உள்ளது  

 கடினத்தன்கம மதிப்புகள் 134.2 to 184.8 mg/lவகர இருக்கும் 

மமை்பரப்பு நீர்  

 PH மதிப்பு 7.34 to 7.72 mg/l 

 ஹமாத்த ககரசல்கள் of 453 to 521mg/l  
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 ஹெவிஹமட்டல் வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்படட்ுள்ளது. இயற்பியல்-டவதியியல் 

மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இந்த நீர ்சிபிசிபி தரத்தின்படி நிரண்யிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளது என்பகத ஹவளிப்படுத்தியது. 

 

3.5 காை்று சூழல் - 

வானிறல ஆய்வு (காலநிறல) - 

 ஆய்வு பகுதி ஹவப்பமண்டல காலநிகலயின் ஒரு பகுதியாகும். நாள் ஹவப்பநிகல ஜனவரி 

முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் குகறவானதுஹவப்பநிகல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் டம மாதங்கள் ஆண்டின் ஹவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்டதசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிகலயம் விழுப்புரம். 

காை்றின் தர கண்காணிப்பு -  

 திட்ட தளத்கதப் ஹபாறுத்தவகரயில் முன்டனாடி கீழ்டநாக்கிய திகசயின் அடிப்பகடயில் 

சுற்றுப்புற காற்று தர நிகலயங்கள் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமகழக்காலத்திற்கு முந்கதய 

காற்றளவுப்படம் முகற மற்றும் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் ஆகியவற்கறக் 

கருத்தில் ஹகாண்டு சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு (AAQM) நிகலயங்கள் 

டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. 

     – 6            திறசயின்           
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 PM10 இன் மதிப்பு 35.1 µg/m
3
 to 44.6 µg/m

3
, இகடயில் டவறுபடுகிறது  

 PM2.5இன் மதிப்பு 18.9 µg/m
3
 to 24.1 µg/m

3
க்கு இகடயில் டவறுபடுகிறது  

 SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி ஹசறிவு 4.0 µg/m
3
 to 6.0 µg/m

3
 மற்றும் 12.1 µg/m

3
 to 20.0 µg/m

3. 

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

 ஹதாழில்துகற மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்டலங்களுக்கு மத்திய மாசு 

கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம் (சிபிசிபி) பரிந்துகரக்கும் NAAQ தரநிகலகள். 

 

3.6 ஒலி சூழல் - 

 ஒலி அளவீடட்ு சாதனத்கதப் பயன்படுத்தி 8 இடங்களில் அடிப்பகட ஒலி அளவுகள் 

கண்காணிக்கப்பட்டன. காகல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வகர பகல் நிகலகள் 

கண்காணிக்கப்பட்டனஇரவு 10 மணி முதல் காகல 6 மணி வகர. 

 ஆய்வுக் காலத்தில் பகல் 44.5 – 44.9 dB (A) Leq இரவு 36.2 – 37.0 dB (A) Leq. வரம்பில் இருந்தன. 

 முடிவுகளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு ஒலியின் அளவுகள் ஹதாழில்துகற / வணிக / 

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி தரநிகலகளுக்குள் இருப்பகதக் காணலாம். 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் நிகல, முக்கியமான மலர ் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கட்டகமப்கபப் புரிந்து ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு டமற்ஹகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆகலகளும் இல்கல, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பட்டியலில் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில்கல. 

 

3.8 சமூக பபாருளாதாரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார சூழல் குறித்த தரமான தகவல்ககள டசகரிக்க மாதிரி 

கணக்ஹகடுப்பு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. சாகலகள், குடிநீர ் வசதிகள், நகரமயம், கல்வி நிறுவனம், 

டகாயில்கள், மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் மின்சார வசதிகள் டபான்ற அகனத்து அடிப்பகட 

வசதிககளயும் இந்த ஆய்வு பகுதி ஹகாண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் விவசாயடம முக்கிய ஹதாழிலாக இருந்தாலும், இது 50-60% 

குடும்பங்களுக்கு மடட்ுடம டவகல வாய்ப்புககள வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள மக்கள் ஹதாகக 

முக்கியமாக ஹதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மற்ற வகக டவகல வாய்ப்புககள சாரந்்துள்ளனர.் 

 

4 எதிர்பாரக்்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மை்றும் தணிப்பு நடவடிக்றககள் - 

                                                    ,                       

                                                                   

                         .                                          

                              . 
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4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

 திறந்த ஹவளி சுரங்க முகறயில் ஹபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில சுற்றுசச்ூழல், 

இப்பகுதியில் நில பயன்பாடட்ு முகற வறண்ட தரிசு நிலம், இந்த திட்டத்தில் எந்த வன நிலமும் 

ஈடுபடவில்கல. சுரங்க நடவடிக்கககளுக்கு 1.30.0 ஹெக்டடர ் நிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும். 

சுரங்கத்தின் முடிவில், ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட குழி, தற்காலிக நீரத்்டதக்கமாக ஹசயல்படும்  மற்றும் 

மகழநீகர டசமிக்க அனுமதிக்கப்படும். 

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

திட்டப்பகுதியில் தாவரங்கள் எதுவும் இல்கல, சுரங்க நடவடிக்கக முடிந்ததும் திட்ட இடத்தில் 

மரங்களின் வளரச்ச்ியின் வீதம் அதிகரிக்கும்.  

                   

                                                 ,           

                                                                    

                                     . 

                                                                    

                                                                       

                                           ,                 

                                        

                                                    .                   

                                                                

                    ,                                  ,              

                                                      . 

                 ,                                              

                                   

                     ,                                      

                (                        7.5                            

                     )                         . 

                                           ,                   

                                               24            

           . 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்க நடவடிக்ககக்கான உத்டதசிக்கப்பட்ட  ஆழம் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்திற்கு டமடல 

உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் டமற்பரப்பு நீர ் (நீடராகடகள், கால்வாய், ஓகட  டபான்றகவ) 

ஹதன்படவில்கல. 

 தணிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்கப் பகுதிக்கு டமற்பரப்பு மகழநீர ் ஓட்டத்கத சுரங்கத்திற்குள் வராமல் தடுக்க மண் 

திடட்ு அகமக்கப்படும்  

 வடிகால் கடட்ுமானம் அகமக்கப்படும் 
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4.3 காை்று சூழல்– 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் மற்றும் டபாக்குவரத்தால் உருவாக்கப்படும் காற்றில் பரவும் 

துகள்கள் முக்கிய காற்று மாசுபடுத்துகின்றன. சல்பர ் கட ஆக்கசடு (SO2), கநட்ரஜன் 

ஆக்கசடுகள் (NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் சாகலயில் ஹசல்லும் வாகனங்களால் ஏற்படும். 

 சுரங்க பகுதிக்கு ஹவளிடய சுரங்கத்தின் தாக்கம் மனித மற்றும் விலங்குகளின் 

ஆடராக்கியத்திலும், அப்பகுதியின் தாவரங்களிலும் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்பகத இது காடட்ுகிறது. 

தணிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

 கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) ஹசயல்படுத்தப்படும் 

 கனிமத்கத ஏற்றுதல் மற்றும் ககயாளுதல் ஆகிய நடவடிக்கககளில் இருந்து தூசி 

ஹவளிடயற்றத்கதக் கடட்ுப்படுத்த டவகல ஹசய்யும் ஆர முகப்பில் நீர ் ஹதளித்தல் 

பாகதயில் நீர ்ஹதளித்தல் 

 கனரக இயந்திரத்கத இயக்கும்டபாது தூசி உற்பத்திகயக் குகறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற 

சாகலகளில் நீர ்ஹதளிப்பான்கள் அகமத்தல் 

 தூசி ஹவளிடயற்றத்கதக் குகறப்பதற்காக அவ்வப்டபாது நீர ் கழிவுகள் மற்றும் 

சாகலகளில் நீர ்ஹதளித்தல் 

 துகளயிடும் முன்பு ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வழங்குதல் மற்றும் 

பாதுகாப்பாக         ஹசய்ய நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

 தாதுப் டபாக்குவரத்தின் டபாது டிப்பரக்கள அதிக சுகம ஹசய்வகதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்கள டாரப்ாலின்களுடன் மூடுவது 

 தூசித் துகள்ககளக் ககது ஹசய்ய மரம் வளரச்ச்ி டமற்ஹகாள்ளப்படும்.  

 மாசுபாடக்டக் கடட்ுப்படுத்த நடவடிக்கக எடுக்க காற்றின் தரத்கத அவ்வப்டபாது 

கண்காணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்கத எடுக்க ஹவடி கவப்பதனால், எந்திரங்களின் ஹசயல்பாடு மற்றும் 

சுரங்கங்களில் அவ்வப்டபாது டிப்பரக்கள இயக்குவதால் சத்த மாசு ஏற்படுகிறது.  

தணிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

                                                                      

                                                     

                 . 

                   ,                                            

                                  . 

                                                                      , 

                                                                 . 
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                                         .   

                                                                      

                                                           . 

                                            ,           

                                                               

                                                     . 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் இல்லாததால் பல்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்கல. 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் மண்டலம்டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு டபான்றவற்கற ஹவளிடயற்றுவதால் ஏற்படும் 

NO2.தூசி ஹவளிடயற்றத்கதக் கடட்ுப்படுத்த டபாதுமான தூசி கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்கககள் 

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

தரங்ககளத் தவிரதூசி உமிழ்கவக் கடட்ுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சாகலகளில் தடிமனான 

மரம் வளரச்ச்ி டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

                             

    

   

          

              

           

          

              

          

       

          

      % 

         

              

              

          

P1 375 3,380 80% 300 

P2 500 2,000 80% 400 

E1 100 1,000 80% 80 

4.6 சமூக பபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக 16 ஹதாழிலாளரக்ள் டநரடியாக பயன்ஹபறுவாரக்ள். 

சுமார ்50 எண்ணிக்ககயிலான மக்களுக்கு மகறமுகமாக டவகல வாய்ப்புகள் கிகடக்கும். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நடவடிக்கககளின் கீழ் மருத்துவ, கல்வி மற்றும் உள்கட்டகமப்பு 

டமம்பாடு டபான்ற கூடுதல் வசதிகளும் நகடஹபறும். 

 சமூக - ஹபாருளாதார மற்றும் சமூகவியல் தாக்கத்கத கருத்தில் ஹகாண்டு, மக்களின் 

ஹபாருளாதார நிகல மற்றும் வாழ்க்ககத் தரம் ஹபாதுவாக அதிகரிக்கும் என்பது 

கவனிக்கப்பட்டது.  

தணிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

                                                              

             ,                                               . 

                                  (CPCB)                               

                                     . 

                                                                      

                                . 
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                             ,         ,              ,          

        ,          ,         ,                                  

                                                                   

                     . 

                                                    ,    ,         , 

                                                                  

               

 

5 மாை்று பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

தள மாை்றுகள் - 

 சாதாரண கற்கள் இயற்ககயில் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மடட்ும் இருக்கும் 

உத்டதசிக்கப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மடட்ுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாற்று தளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்கல. 

சுரங்க பதாழில்நுட்ப மாை்றுகள் - 

 முழு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க டவகலகள் டமற்ஹகாள்ளப்படும், இது மிகவும் 

ஹபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானது, டமலும் தாதுக்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழகலப் 

பாதுகாப்பகதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற ஹதாழில்ககளப் டபாலன்றி, திட்டத்கத மற்ற தளங்களுக்கு 

மாற்ற முடியாது. 

 டமற்பரப்பு கனிம கவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்கப உறுதி ஹசய்வதால் இந்த 

திட்டம் திறந்த ஹவளி சுரங்க முகறகயப் பின்பற்றும். நிலத்தடி முகறயுடன் ஒப்பிடும்டபாது 

திறந்த ஹவளி முகறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும். 

 

6 சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் - 

 வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் டமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்கக அல்லது மனித நடவடிக்கககளால் தூண்டப்பட்ட அகனத்து மாறுபாடுககளயும் 

தரவு ஹகாண்டு வர முடியாது. எனடவ சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்ககள கணக்கில் 

எடுத்துக்ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

குறிக்டகாள் - 

 கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்கககளின் ஹசயல்திறகன சரிபாரக்்க அல்லது  மதிப்பீடு ஹசய்ய; 

 எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்கத நிறுவுதல். 
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6.1                            

  

  

 

 

 

 

 

 

அந்தந்த குவாரி 

உரிகமயாளர ்

நிறுவனத்தின் தறலறம 

சுரங்க மமலாண்றம நிறல 

சுரங்க டமலாளர ்

ஃடபாரட்மன் டமட ்    

டமற்பாரக்வ

யாளர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்

  எம்பானல்ட் 

ஆடலாசகர ்/ 

ஹவளிப்புற 

ஏரியா நிறல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் டதாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்

ஹதளிப்பான் 

ஆபடரடட்ர ்
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7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர் மதிப்பீடு மை்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வழக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் ஹதாடரப்ுகடய கூறுகள் 

துகளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல், கழிவு குப்கப, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் ஹவடிக்கும் 

டசமிப்பு ஆகியகவ அடங்கும். டமடல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏடதனும் சம்பவங்கள் 

ஏற்படுவகதக் குகறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும் நடவடிக்கககள் சுரங்கத் ஹதாடங்கியவுடன் 

திட்டமிடப்படட்ு ஹசயல்படுத்தப்படும்; டமடல விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரணிககளத் 

தவிரப்்பதற்கான நடவடிக்கககள் இதில் அடங்கும். எந்தவிதமான விபத்து / டபரழிகவத் தவிரக்்க 

சரியான இடர ்டமலாண்கம திட்டம் முன்ஹமாழியப்படும். 
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7.3                       

                 7.1                                    

 .    
         

                                

   

         

    

P1 68,085 13,797 46 4 

P2 5,07,270 1,01,454 338 28 

E1 4,32,000 86,400 288 24 

         10,07,355 2,01,651 672 56 

 

            7.2                              

        

       

       

(    ) dB(A) 

         

      

dB(A) 

          

              

dB(A) 

        

       

          dB(A) 

               – P1 45.5 38.5 46.3 
55                – P2 45.7 40.1 46.8 

               – E1 45.1 45.1 48.1 

 

            7.3                                          

                  

               – P1 1200 

               – P2 1000 

               – E1 560 

 

Table 7.4           

                 

P1 Rs. 49,01,800 

Total  Rs. 49,01,800 

 

8 திட்ட நன்றமகள் – 

  .                                                                68,085    

                                                        .            

            -                                    ,         

                      

 உள்கட்டகமப்பில் முன்டனற்றம் 

 சமூக உள்கட்டகமப்பில் முன்டனற்றம் 

 டவகல வாய்ப்பு 

 சமூக விழிப்புணரவ்ு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப நல முகாம்கள் 

டபான்ற சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள சுரங்க உரிகமயாளரக்ள் 

டமற்ஹகாள்வாரக்ள்.  

 சுரங்கத்தின் டமாசமான விகளவுககளத் தணிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்கதயும் சுற்றுசச்ூழகலயும் டமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியில் ஒரு காடு 

வளரத்்து உருவாக்கப்படும். 
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9 சுை்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவ நன்கம பகுப்பாய்வு பரிந்துகரக்கப்படவில்கல. 

 சுை்றுசச்ூழல் மமலாண்றம திட்டம் - 

 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பகட நிகல சுற்றுசச்ூழல் நிகல, 

சுரங்க முகற மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பகடயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 

தள குறிப்பிட்ட திட்டமாகும். தாக்கத்தின் ஒவ்ஹவாரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான 

தாக்கங்ககள குகறக்க நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட டவண்டும், இகவ இயற்ககயில் நன்கம 

பயக்கும் இடங்களில், இத்தககய தாக்கங்கள் டமம்படுத்தப்பட டவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

டவண்டும், இதனால் ஒடட்ுஹமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் முடிந்தவகர குகறந்த மட்டத்திற்கு 

குகறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளரக்ள் ஒரு ஒழுங்ககமக்க டவண்டும் சுற்றுசச்ூழல் கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்ககககள நிரவ்கித்தல் மற்றும் ஹசயல்படுத்துவதற்கு ஹபாறுப்பான சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு அகமப்பு. அடிப்பகடயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹவளி நிறுவனங்ககள நியமிப்பதன் 

மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் ஒலி நிகல டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மாசு அளகவக் கண்காணிப்பகத இந்த துகற கண்காணிக்கும். 

. சுரங்கச ் சட்டத்தின் வழிகாடட்ுதல்களின்படி ஹதாழிலாளரக்ளின் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறித்து டதகவயான அகனத்து முன்ஹனசச்ரிக்கக நடவடிக்ககககளயும் ஆதரவாளர ் எடுப்பார,் 

குத்தககப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வழங்கப்படும். 

 ஆதரவாளரக்ள் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஒடட்ுஹமாத்த வளரச்ச்ிக்கான சமூக 

ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள டமற்ஹகாள்வாரக்ள். இந்த நடவடிக்கககளில் மருத்துவ 

முகாம்கள், நீர ் வழங்கல், பள்ளி உள்கட்டகமப்பு டமம்பாடு டபான்றகவ அடங்கும். 

திட்டப்பணிகயச ் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக பல்டவறு துகறகளில் சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு 

நடவடிக்ககககள உரிகமயாளர ்டமற்ஹகாண்டு வருகின்றனர.்  

10 முடிவுறர - 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீதான டநரம்கறயான மற்றும் 

எதிரம்கறயான விகளவுகளின் அடிப்பகடயில், தாக்கங்களின் ஒடட்ுஹமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து 

இந்த  முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புககளத் தணிக்க, 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பிந்கதய திட்ட 

கண்காணிப்பு அகமப்பு ஆகியகவ ஹதாடரச்ச்ியான கண்காணிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக வழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக, திட்ட தளத்திலும் 

அகதச ்சுற்றியுள்ள சமூக ஹபாருளாதார நிகலகமகளும் கணிசமாக டமம்படுத்தப்படும். எனடவ, 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விகரவில் வழங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 


