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திடட் சுருக்கம் 
 

 

பரப்பலாறு அணை மைல் மற்றும் வை்டல் மை் 

சுரங்கம் 
(பரப்பலாறு அணையின் நீரத்்ததக்கத்தின் ககாள்ளளணவ 

தமம்படுத்துவதற்காக) 

 

வனமற்ற நிலம்/அரசு நிலம்/புதிய சுரங்கம்/சிறு கனிமம் 

பரப்பளவு = 25.31.7 கெக்டர் 

 

வடக்காடு கிராமம், ஒட்டன்சத்திரம் வட்டம்,  

திை்டுக்கல் மாவட்டம் 
 

கபறப்பட்ட குறிப்பு விதிமுணறகளின்படி 

Lr No. SEIAA-TN/F.No.8788/SEAC/ToR-1062/2022 Dated: 17.02.2022  

 

 

திட்ட உரிணமயாளர் 
நிர்வாக கபாறியாளர ்

கபாதுப்பைித்துணற / நீர்வளத்துணற 

நங்கஞ்சியார் படுணக பிரிவு, 

பழனி வட்டம், திை்டுக்கல் மாவடட்ம், 

தமிழ்நாடு மாநிலம். 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆதலாசகர ்

ஜிதயா எக்ஸ்கபாளதரசன் அை்டு ணமனிங் கசால்யுசன்ஸ்,தசலம். 
பழைய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ழைத ஆசிரமம் சாழை, அைகாபுரம்,  

சசைம் – 630 004, தமிை்நாடு, இந்தியா. 
 

அங்கீகாரம்  கபற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வணக ‘A’  

சான்றிதழ் எை்: NABET/EIA/1922/SA0139 

ததாழைசபசி : 0427 – 2431989 
மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வணலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

அடிப்பணட கை்காைிப்பு காலம் – மார்ச ்2022 – தம 2022 

கசன்ணன கமடக்டக்ஸ் தலப் பிணரதவட ்லிமிகடட ்

(AAI, AGMARK, APEDA, BIS, EIC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF & 

 TEA BOARD ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது) 

த ாதி வளாகம், 83, எம்.தக.என். சாணல, கிை்டி, கசன்ணன - 600 032, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

 
 
 

mailto:geothangam@gmail.com
http://www.gemssalem.com/


2 
 

 

      

1. அறிமுகம் -  

 இந்த EIA அறிக்ழகயானது, பரப்பைாறு அழண நீரத்்சதக்க மணை் மற்றும் ைண்டை் 

குைாரியின் தமாத்த பரப்பளவு 25.31.7 தெக்சடர ்இந்த குைாரி B1 ைழக (ஒரு முன்தமாழியப்பட்ட 

குைாரி) கீை் உத்சதசிக்கப்பட்ட மணை் மற்றும் ைண்டை் குைாரியின் ஒட்டுதமாத்த சுழமகழளக் 

கருத்திை் தகாண்டு தயாரிக்கப்பட்டது. 

 இந்த EIA அறிக்ழக, SEIAA-TN/F.No.8788/SEAC/ToR-1062/2021 சததி: 17.02.2022 இை் தபறப்பட்ட 

குறிப்பு விதிமுழறக்கு இணங்கத் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இப்சபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 சததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு சதசிய பசுழமத ்

தீரப்்பாயம், புது திை்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் MoEF & CC அலுைைக 

குறிப்பாழண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) சததி: 12.12.2018 EIA, EMPக்கான சதழைழய 

ததளிவுபடுத்தியது, எனசை, அழனத்துப் பகுதிகளுக்கும் தபாது ஆசைாசழன 5 முதை் 25 தெக்சடர ்

பகுதி B- 1 இை் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA மற்றும் கிளஸ்டர ்நிழைழமக்காக மதிப்பிடப்பட்டது. 

 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம் "B1" தசயை்பாடு 1(a) ைழகயின் கீை் ைழகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி ைைங்குைதற்கான தபாது மக்கள் கருத்துக்சகட்ப்பு கூட்டம் மற்றும் 

EIA/EMP அறிக்ழகழய சமரப்்பித்த பிறகு SEIAA - TN இை் பரிசீலிக்கப்படும். 

 

SEIAA, - தமிை்நாடு சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி ைைங்குைதற்கான தபாது மக்கள் கருத்து சகட்பு கூட்டம் 

சமற்தகாள்ைதற்காக ைைங்கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பழடயிை் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்ழக ைழரவு 

 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

குத்தகக -  1 

நிறுவனத்தின் கபயர் பரப்பைாறு அழண மணை் மற்றும் ைண்டை் மண் சுரங்கம் 

முகவரி 

நிரை்ாக தபாறியாளர ்

தபாதுப்பணித்துழற / நீரை்ளத்துழற 

நங்கஞ்சியார ்படுழக பிரிவு, 

பைனி ைட்டம், திண்டுக்கை் மாைட்டம், 

தமிை்நாடு மாநிைம் – 621 216 
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1.2 500 மீ சுற்றளவிற்குள் உள்ள சுரங்க விவரங்கள் 

உத்ததசிக்கப்படட் சுரங்கம் 

வ.எை் உரிணமயாளர ்கபயர் 
புல 

எை் 
பரப்பளவு நிணல 

P1 

நிரை்ாக தபாறியாளர ்

தபாதுப்பணித்துழற / 

நீரை்ளத்துழற 

நங்கஞ்சியார ் 

படுழக பிரிவு, 

பைனி ைட்டம், 

திண்டுக்கை் மாைட்டம், 

தமிை்நாடு – 621 216 

225, 226 and 

227 
25.31.7 ha 

ToR obtained vide : 

 Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.8788/SEAC/ToR 

1062/2022 Dated:7.02.2022 

கமாத்தம் 25.31.7 ha 

நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

வ.எை் உரிணமயாளர ்கபயர் 
புல 

எை் 
பரப்பளவு நிணல 

NIL 

கமாத்த குழும பரப்பளவு 25.31.7 ha  

 

 

1.3 உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

சுரங்கங்கத்தின் தபயர ் பரப்பைாறு அழண மணை் மற்றும் ைண்டை் மண் சுரங்கம் 

கனிம ைழக மணை் & ைண்டை்  

புை எண் 225, 226 and 227, ைடக்காடு கிராமம் 

பரப்பளவு 25.31.7 தெக்டர ்

நிைத்தின் ைழகப்பாடு 

அரசு நிைம் 

தபாதுப்பணித்துழற நீரை்ளத்துழற மூைம் 

பராமரிக்கப்படுகிறது,  

நங்கஞ்சியார ்படுழக பிரிவு, பைனி 

ைட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் 

மாைட்டம் திண்டுக்கை் 

மாநிைம் தமிை்நாடு 

அட்சசரழக  10°24'53.62"N to 10°26'30.60"N 

தீரக்்கசரழக 77°40'39.56"E to 77°42'00.28"E 

நிைப்பரப்பு ைழரபட  எண் 58- F/11 

பகுதியின் நிைப்பரப்பு 

இப்பகுதியின் நிைப்பரப்பு, சமற்குப் பக்கத்ழத சநாக்கிய 

தமன்ழமயான சாய்ழைக் தகாண்ட அழையிை்ைாத 

நிைப்பரப்பு ஆகும். மிக உயரந்்த உயரம்: 542m முதை் 554m 

ைழர AMSL 

சுரங்க ஆயுட்காைம் 5 ஆண்டுகள் 

புவியியை் இருப்பு 6,26,683 மீ3 ROM (31,854 மீ3 மணை் மற்றும் 5,94,829 மீ3 ைண்டை்) 

சுரங்க இருப்பு 

5,84,127 மீ3 ROM 

30,191 மீ3 மணை்  

5,53,936 மீ3 ைண்டை் 

தமாத்த உற்பத்தி 

5,84,127 மீ3 ROM 

30,191 மீ3 மணை்  

5,53,936 மீ3 ைண்டை் 
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உத்சதசிக்கப்பட்ட ஆைம் 3.56 மீ தற்சபாது உள்ள தழரமட்டத்திற்கு கீை் 

இறுதி குழிப் பரிமாணம் 

பிரிவு 
அதிகபட்சம்.நீளம் 

(மீ) 

அதிகபட்சம்.அகைம் 

(மீ) 

சராசரி 

ஆைம் (மீ) 

X1Y1-AA’ 645 19 1.25 

X2Y2-BB’ 1079.7 70 3.56 

X3Y3-CC’ 700 80 3.45 

X4Y4-DD’ 1330 70 3.55 

X5Y5-EE’ 1045 20 1.65 

சைழைைாய்ப்பு 30  

சுற்றியுள்ள பகுதியிை் 

நீரம்ட்டம் 
13 மீ  - 18 மீ தழரமட்டத்த்திற்கு கீை் 

நிைத்தடி நீர ்அட்டைழண 

சந்திப்பு 

குைாரி தசயை்பாடு நிைத்தடி நீர ்மட்டத்திற்கு சமசை 

சமற்தகாள்ளப்படும், எனசை முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தாை் 

நிைத்தடி நீர ்பாதிக்கப்படாது 

 

ைடிகாை் முழற 
இப்பகுதியின் ைடிகாை் அழமப்பு தடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

நீர ்சதழை மற்றும் ஆதாரம் 

தூசி அடக்குமுழற, பசுழம அரண் மற்றும் குடிநீருக்கான தமாத்த 

நீர ்சதழை 4.0 KLD ஆகும். அருகிலுள்ள கிராமங்களிை் இருந்து 

தண்ணீர ்சடங்கர ்மூைம் தண்ணீர ்தபறப்படும் மற்றும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்விற்பழனயாளரக்ளிடம் இருந்து 

குடிநீர ்தபறப்படும். 

திண்டுக்கை் மாைட்ட உதவி 

இயக்குனரின் 500மீ 

சுற்றளவுக்கான கடிதம் 

தற்சபாதுள்ள குைாரிகள் - இை்ழை 

காைாைதியான/ழகவிடப்பட்ட குைாரிகள் - இை்ழை 

முன்தமாழியப்பட்ட குைாரி - 1 எண் (25.31.7 தெக்சடர)் 

திட்ட தசைவு Rs. 41,25,000 /- 

 

 

 

1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் 

• அரசிதை் (2D) எண்.72, தபாதுப்பணித் துழற நாள்: 18.08.2021 

• சுரங்கத ்திட்டத்ழதத் தயாரிப்பதற்கும், முன்-சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி தபறுைதற்கும், மாைட்ட 

ஆட்சியர,் திண்டுக்கை் கடிதம் எண். 459/2015(சுரங்கங்கள்) சததி: 01.09.2021 ைைங்கிய 

துை்லியமான பகுதித் ததாடரப்ுக் கடிதம். 

• தமிை்நாடு சிறு கனிமச ்சலுழக விதிகள், 1959 இன் விதி 41 & 42 இன் கீை் சுரங்கத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் சுரங்கத ்திட்டமானது திண்டுக்கை் மாைட்ட புவியியை் மற்றும் 

சுரங்க உதவி இயக்குனராை் கடிதம் எண்: 459/2015 (சுரங்கங்கள்) மூைம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது, சததி: 09.09 .2021 

• முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம், மாண்புமிகு சதசிய பசுழம தீரப்்பாயம், புது திை்லியிை் O.A. இை் 

நிழறசைற்றப்பட்ட 04.09.2018 & 13.09.2018 சததியிட்ட உத்தரவின்படி "B1" ைழகயின் கீை் 

ைருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC அலுைைக குறிப்பு 

F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) சததி: 12.12.2018 

• ஆன்ழைன் முன்தமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/67595/2021 சததி: 15.09.2021 இை் முன் சுற்றுசச்ூைை் 

அனுமதி தபற உரிழமயாளர ்ToRக்கு விண்ணப்பித்தார.் 

• இந்த முன்தமாழிவு 03.02.2022 அன்று நழடதபற்ற 242ைது SEAC கூட்டத்திை் ழைக்கப்பட்டது 

மற்றும் ToR ைைங்குைதற்கு குழு பரிந்துழரத்தது 

• இந்த முன்தமாழிவு 15.02.2022 அன்று நழடதபற்ற 485ைது SEIAA கூட்டத்திை் பரிசீலிக்கப்பட்டு, 

SEIAA-TN/F.எண். 8788/SEAC/ToR-1062/2022 சததி 17.02.2022 
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2. திட்ட விளக்கம் - 

 பரப்பைாறு அழண நீரத்்சதக்கம் 25.31.7 தெக்சடர ் பரப்பளவிை் மணை் மற்றும் ைண்டை் 

குைாரி திட்டம்; திறந்ததைளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்கம் பை்சைறு இடங்களுக்கு 

சதழைப்படும் ைாடிக்ழகயாளரக்ளுக்கு உணைளிக்கிறது. 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம் 30,191m3 மணை் மற்றும் 5,53,936m3 ைண்டை் (சுரங்கத் திட்ட காைம்) 

ஐந்தாண்டு திட்ட காைம் ஆகியைற்ழற உற்பத்தி தசய்ைழத சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 திட்டப் பகுதியானது சமற்குப் பக்கத்ழத சநாக்கி தமன்ழமயான சாய்வுடன் அழையிை்ைாத 

நிைப்பரப்ழபக் காட்டுகிறது. 542m முதை் 554m ைழர உள்ள பகுதியின் உயரம் AMSL. காைநிழை 

பாழறகள் மற்றும் கனிமத் துகள்களின் அரிப்பினாை் மணை் தபறப்படுகிறது மற்றும் ஆற்றின் 

நீராை் தகாண்டு தசை்ைப்பட்டு இழடமுகத்திை் நீரத்்சதக்கத்தின் தழரயிை் ழைக்கப்படுகிறது. 

 ஆைமற்ற சுரங்கத்தின் திறந்ததைளி முழற முன்தமாழியப்பட்டது. முதற்கட்டமாக 

முன்தமாழியப்பட்ட இடத்ழத தநருங்குைதற்கு, மக்கும் மக்கக்கூடிய தபாருட்களுடன் சரழளக் 

கற்கழளப் பயன்படுத்தி தற்காலிக சாழை அழமக்கப்பட்டு, ைாகனங்கள் எளிதிை் தசை்ை மணை் 

அள்ளும் இடத்ழதச ் சுற்றிலும் கட்டப்படும். அப்சராச ் சராடு மற்றும் கிரிட் அழமக்கும் சபாது, 

சதழையான இடங்களிை் சதழையான தற்காலிக குைாய்கள் அழமத்து கீை்நிழைக்கு தண்ணீர ்

தழடயின்றி தசை்லும். இந்த அணுகுமுழற சாழைகழள உருைாக்கிய பிறகு, அரசு அழமப்புகளுக்கு 

சதழையான கட்டணத்ழத தசலுத்திய பிறசக ைாரிகள் சபாக்குைரத்துக்கு 

அனுமதிக்கப்படுகின்றன. இந்தச ் தசயை்பாட்டிை் பக்கத்து கிராமங்கழளச ் சசரந்்த ஒப்பந்தத் 

ததாழிைாளரக்ள் அணுகுமுழறகழளப் பராமரிக்கும் சநாக்கத்திற்காக ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர.் 

ைாகன இயக்கங்கழள ஒழுங்குபடுத்துதை், நிழைகழள எடுக்க உதவுதை், அனுமதி ைைங்குதை் 

சபான்றழை, அறிவியை் மற்றும் முழறயான முழறயிை் மண் அகற்றும் தசயை்பாட்ழட 

ஒழுங்குபடுத்துதை். சதழைப்படும் ைாடிக்ழகயாளரக்ளுக்கு தகாண்டு தசை்ை மணை் ைாரிகள் / 

ைாரிகளிை் சநரடியாக ஏற்றப்படும் மற்றும் விைசாய சநாக்கத்திற்காக அருகிலுள்ள 

விைசாயிகளுக்கு சபாக்குைரத்துக்காக ைாரிகள் / ைாரிகளிை் ைண்டை் மண் சநரடியாக 

ஏற்றப்படும். எனசை, கனிம தசயைாக்கம் இதிை் இை்ழை. 

 உதவி / இளநிழை தபாறியாளரக்ள் தபாதுப்பணித் துழறயின் சநரடி சமற்பாரழ்ையிை் 

எக்ஸ்கசைஷன் மூைம் ைாரிகள் ஏற்றப்படுகின்றன. குைாரிக்குள் ைாகனங்களின் பாதுகாப்புப் 

சபாக்குைரத்திற்காக திறழமயான சட்டப்பூரை் சுரங்கப் சபாரச்மனும் நியமிக்கப்படுைர.் 

 

2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபோக்குவரத்து இகைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள கிராமம் ைடக்காடு – 4 கி.மீ – ைடகிைக்கு (4,157 மக்கள் ததாழக) 

புழகைண்டி நிழையம் ஒட்டன்சத்திரம் – 7 கி.மீ  ைடகிைக்கு 

அருகிலுள்ள விமான நிழையம் மதுழர விமான நிழையம் – 80 கி.மீ ததன்கிைக்கு 

அருகிலுள்ள சாழை ைழி 

SH-37– ஒட்டன்சத்திரம் - மதுழர – 10 கி.மீ கிைக்கு 

NH-209 – சகாயம்புத்தூர ்– திண்டுக்கை் – 3 கி.மீ –      

            ைடக்கு 

துழறமுகம் தகாசச்ி – 168 கிமீ – ததன்சமற்கு 

அருகிலுள்ள மாநிைங்களுக்கு 

இழடசயயான எை்ழை 

சகரள மாநிைங்களுக்கு இழடசயயான எை்ழை - 52 கிமீ  

ததன்சமற்கு 

அருகிலுள்ள கடற்கழர 

மண்டைம் 
ைங்காள விரிகுடா - 164 கிமீ - ததன்கிைக்கு 
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2.2 குத்தணகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் கசயல்பாட்டு விவரங்கள் 

 

விளக்கம் மைல் வை்டல் 

புவியியை் ைளங்கள்  31,854  5,94,829 

கனிம இருப்புக்கள்  30,191 5,53,936 

ஆண்டு உற்பத்தி  30,191 5,53,936 

உசச்கட்ட உற்பத்தி 20,793 

 (1st ஆண்டு) 

1,18,023  

(5th ஆண்டு) 

தின உற்பத்தி  69 393 
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படம் 1: திட்டதளத்தின் கசயற்க்ணகதகாள் புணகப்படம்  
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படம் - 2: திட்டத்தளத்தின் கசயற்ணகதகாள் புணகப்படம் (500 மீ சுற்றளவு) 
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படம் - 3: அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு  வணரபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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படம் - 4: திட்டத்தளத்தின் வகரப்படம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் - 5: திட்டத்தளத்தின் புககப்படம்  
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2.3 சுரங்கம் கசயல்படும் முணற 

 ஆைமற்ற சுரங்கத்தின் திறந்ததைளி முழற முன்தமாழியப்பட்டது. முதற்கட்டமாக 

முன்தமாழியப்பட்ட இடத்ழத தநருங்குைதற்கு, மக்கும் மக்கக்கூடிய தபாருட்களுடன் சரழளக் 

கற்கழளப் பயன்படுத்தி தற்காலிக சாழை அழமக்கப்பட்டு, ைாகனங்கள் எளிதிை் தசை்ை மணை் 

அள்ளும் இடத்ழதச ் சுற்றிலும் கட்டப்படும். அப்சராச ் சராடு மற்றும் கிரிட் அழமக்கும் சபாது, 

சதழையான இடங்களிை் சதழையான தற்காலிக குைாய்கள் அழமத்து கீை்நிழைக்கு தண்ணீர ்

தழடயின்றி தசை்லும். இந்த அணுகுமுழற சாழைகழள உருைாக்கிய பிறகு, அரசு அழமப்புகளுக்கு 

சதழையான கட்டணத்ழத தசலுத்திய பிறசக ைாரிகள் சபாக்குைரத்துக்கு 

அனுமதிக்கப்படுகின்றன. இந்தச ் தசயை்பாட்டிை் பக்கத்து கிராமங்கழளச ் சசரந்்த ஒப்பந்தத் 

ததாழிைாளரக்ள் அணுகுமுழறகழளப் பராமரிக்கும் சநாக்கத்திற்காக ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர.் 

ைாகன இயக்கங்கழள ஒழுங்குபடுத்துதை், நிழைகழள எடுக்க உதவுதை், அனுமதி ைைங்குதை் 

சபான்றழை, அறிவியை் மற்றும் முழறயான முழறயிை் மண் அகற்றும் தசயை்பாட்ழட 

ஒழுங்குபடுத்துதை். சதழைப்படும் ைாடிக்ழகயாளரக்ளுக்கு தகாண்டு தசை்ை மணை் சநரடியாக 

ைாரிகளிை் ஏற்றப்படும் மற்றும் விைசாய சதழைக்காக அருகிை் உள்ள விைசாயிகளுக்கு 

இைைசமாக ஏற்றிச ் தசை்ை ைண்டை் மண் சநரடியாக ைாரிகளிை் ஏற்றப்படும். எனசை, கனிம 

தசயைாக்கம் இதிை் இை்ழை. 

 உதவி / இளநிழை தபாறியாளரக்ள் தபாதுப்பணித் துழறயின் சநரடி சமற்பாரழ்ையிை் 

எக்ஸ்கசைஷன் மூைம் ைாரிகள் ஏற்றப்படுகின்றன. குைாரிக்குள் ைாகனங்களின் பாதுகாப்புப் 

சபாக்குைரத்திற்காக திறழமயான சட்டப்பூரை் சுரங்கப் சபாரச்மனும் நியமிக்கப்படுைர.் 

அதன்பிறகு, மணை் மற்றும் ைண்டை் மண் கசிவு ஏற்படாமை் இருக்க தாரப்ாய் மூைம் மூடிய 

பின்னசர ஏற்றப்பட்ட ைாகனங்கள் தைளிசய தசை்ை அனுமதிக்கப்படுகின்றன. 
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2.4 முன்கமாழியப்பட்ட இயந்திரத் துணற 

வ.எை் வணக எை் வடிவம்திறன் தயாரிப்பு சக்தி 

1 பக்தகட் உடன் எக்ஸ்கசைட்டர ் 2 0.90 மீ3 
டாடா 

ஹிட்டாசச்ி 
Diesel Drive 

2 டிப்பரஸ்்  10 10/20 Tonnes டாடா Diesel Drive 

 
 

2.5 இைக்கமான சுரங்கத் திடட்ம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

  மணை் மற்றும் ைண்டை் படிவு இயற்ழகயிை் தமன்ழமயானது மற்றும் உழடயக்கூடியது 

மற்றும் சுமார ்3.56 மீ தடிமன் தகாண்ட தமை்லிய அடுக்காக நிகை்கிறது. சுரங்க பணியின் 

அதிகபட்ச ஆைம் 3.56 மீட்டராக இருக்கும். குைாரியாக எடுக்கப்படும் மணை், சதழைப்படும் 

ைாடிக்ழகயாளரக்ளுக்கு சநரடியாக டிப்பரக்ளிை் ஏற்றப்பட்டு, அண்ழட விைசாயிகளுக்கு 

அைரக்ளின் விைசாய சநாக்கத்திற்காக இைைசமாக ைண்டை் மண் விநிசயாகிக்கப்படும். 

சுரங்கத்தின் 5 ஆண்டுகளிை் முழு மணை் மற்றும் ைண்டை் இருப்புக்கழள சுரங்கமாக்க 

முன்தமாழியப்பட்டுள்ளது. 

 

2.6 இறுதி குழி பரிமாைம் 

பிரிவு 
அதிகபட்சம்.நீளம் 

(மீ) 

அதிகபட்சம்.அகைம் 

(மீ) 

சராசரி ஆைம் 

(மீ) 

X1Y1-AA’ 645 19 1.25 

X2Y2-BB’ 1079.7 70 3.56 

X3Y3-CC’ 700 80 3.45 

X4Y4-DD’ 1330 70 3.55 

X5Y5-EE’ 1045 20 1.65 

 

3. சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு பை்புக்கூறுகள்- 

CPCB ைழிகாட்டுதை்களின்படி, திட்ட தளத்தின் அடிப்பழட நிழைழய மதிப்பிடுைதற்கான கள 

கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் மாரச் ் 2022, ஏப்ரை் 2022 & சம 2022 ஆகியைற்ழற உள்ளடக்கியது. AAI, 

AGMARK, APEDA, BIS, EIC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF & TEA BOOR ஆகியைற்றாை் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

தசன்ழன தமட்தடக்ஸ் சைப் பிழரசைட் லிமிதடட் சைபசரட்டரீஸ் மூைம் முன்தமாழியப்பட்ட 

சுரங்கங்கழளப் பற்றிய குறிப்புடன் சுற்றுசச்ூைை் கண்காணிப்புத் தரவு சசகரிக்கப்பட்டது. 

 

3.1  சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு  அளவுகள் 

பை்பு அளவுருக்கள் கை்காைிப்பின் 

அதிர்கவை் 

இடங்களின் 

எை்ைிக்

ணக 

கநறிமுணற 

நிை பயன்பாடு ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ 

சுற்றளவிை் நிை 

பயன்பாட்டு 

முழற 

2011 மக்கள் 

ததாழக 

கணக்தகடுப்பு 

ழகசயடு மற்றும் 

தசயற்ழகக்சகாள் 

படிப்பு பகுதி தசயற்ழகக்சகாள் 

படங்கள் முதன்ழம 

ஆய்வு 
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படங்களிலிருந்து 

தரவுகள் 

மண்ணின் 

பண்புகள் 

இயற்பியை்-

சைதியியை் 

பண்புகள் 

கண்காணிக்கும் 

காைத்திை் 

ஒருமுழற 

 

6 

(1 சகார ்& 5 

இழடயக 

மண்டைம்) 

IS 2720 

சைளாண்ழம 

ழகசயடு - இந்திய 

சைளாண் ஆராய்சச்ி 

கவுன்சிை், புது திை்லி 

நீர ்தரம் இயற்பியை் 

சைதியியை் 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவிய

ை் அளவுருக்கள் 

கண்காணிக்கும் 

காைத்திை் 

ஒருமுழற 

5 

(2 சமற்பரப்பு 

நீர ்& 3 

நிைத்தடி நீர)் 

IS 10500& CPCB 

தரநிழைகள் 

ைானிழையிய

ை் 

காற்றின் சைகம் 

காற்றடிக்கும் 

திழச 

தைப்ப நிழை 

சமக மூடி 

உைர ்குமிை் 

தைப்பநிழை 

மழைப்தபாழிவு 

1 மணிசநர 

ததாடரச்ச்ி 

இயந்திர/தானியங்

கி ைானிழை 

நிழையம் 

1 தள குறிப்பிட்ட 

முதன்ழம தரவு& 

IMD 

நிழையத்திலிருந்து 

இரண்டாம் நிழை 

தரவு 

சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

CO 

24 மணி 

சநரத்திற்கு ஒரு 

ைாரத்திற்கு 

இரண்டு முழற 

(மாரச் ்- சம 2022) 

8 

(2 சகார ்& 7 

இழடயக) 

IS 5182 பகுதி 1-23 

சதசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தர 

தரநிழைகள், CPCB 

ஒலி மட்டங்கள் சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

ஒை்தைாரு 

இடத்திற்கும் 24 

மணிசநரம் 

மணிசநர 

கண்காணிப்பு 

8 

(2 சகார ்& 6 

இழடயக 

மண்டைம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

ைழிகாட்டுதை்களின்ப

டி 

சூைலியை் தற்சபாதுள்ள 

தாைரங்கள் 

மற்றும் 

விைங்கினங்கள் 

கண்காணிக்கும் 

காைத்திை் 

களப்பயணம் 

மூைம் 

கண்காணிப்

பு பகுதி 

 

குைாட்சரட் & 

டிரான்தஸக்ட் ஆய்வு 

மூைம் முதன்ழம 

ஆய்வு 

இரண்டாம் நிழை 

தரவு - ைன சைழை 

திட்டம் 
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சமூக 

தபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-

தபாருளாதார 

பண்புகள், 

ஆய்வுப் 

பகுதியிை் 

மக்கள்ததாழக 

புள்ளிவிைரம் 

மற்றும் 

தற்சபாதுள்ள 

உள்கட்டழமப்பு 

தள ைருழக & 

மக்கள் ததாழக 

கணக்தகடுப்பு 

ழகசயடு, 2011 

கண்காணிப்

பு பகுதி 

 

முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு, 

மக்கள் ததாழக 

கணக்தகடுப்பு 

ழகசயடு & சதழை 

அடிப்பழடயிைான 

மதிப்பீடுகள். 

 

 

 

3.2 நில சுற்றுசச்ூழல்  

 புைனின் (ISRO) LISS III படங்களின் மூைம் அப்பகுதியின் நிை பயன்பாட்டு முழற ஆய்வு 

தசய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவு ைழரபடம் நிைப் பயன்பாட்டுக் கைழர ஆய்வு 

தசய்ைதற்காக எடுக்கப்பட்டது. இந்தப் பிரிவின் முக்கிய சநாக்கம், சுரங்கத் தளத்ழதச ்சுற்றி 10 கிமீ 

சுற்றளவிை் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பழட நிழைழய ைைங்குைதாகும், இதனாை் சுற்றுப்புறச ்

சுரங்க நடைடிக்ழககளாை் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கழள எதிரக்ாைத்திை் மதிப்பிட முடியும். 

 

அட்டவணை 3.2: நில பயன்பாட்டு அட்டவணை 10 கிமீ சுற்றளவு 

 

 

வ.எை் வணகப்பாடு % இல் பரப்பளவு 

1 நகரப்்புறம் 2.11 

2 கிராமப்புறம் 0.62 

3 சுரங்கம் 0.34 

4 பயிர ்நிைம்  35.14 

5 விைசாய சதாட்டம் 17.93 

6 தரிசு நிைம் 2.12 

7 பசுழமக்காடு 6.91 

8 இழையுதிர ்காடுகள் 16.29 

9 ைனத்சதாட்டம் 9.23 

10 புதர ்காடு 0.60 

11 புதர ்நிைம் 7.95 

12 தரிசு பாழற 0.16 

13 நீர ்நிழைகள்\ஆறு\ஏரி 0.59 

கமாத்தம் 100.00 
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 இப்பகுதி திண்டுக்கை் மாைட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் தாலுகாவிை் ைடகாடு கிராமத்திை் உள்ளது. 

திட்டத்திற்கு சதழையான தமாத்த நிைம் 25.31.7 தெக்சடர ் மற்றும் தபரிய தாைரங்கள் இை்ைாத 

பகுதி 

 நிை பயன்பாடு என்பது "மனிதனின் தசயை்பாடு மற்றும் நிைத்திை் சமற்தகாள்ளப்படும் 

பை்சைறு பயன்பாடுகழள" குறிக்கிறது. நிைப்பரப்பு என்பது "இயற்ழக தாைரங்கள், நீரந்ிழைகள், 

பாழற/மண், தசயற்ழக உழற மற்றும் நிை மாற்றத்தின் விழளைாக ஏற்படும் பிறைற்ழற" 

குறிக்கிறது. 

 

3.3 மை் சூழல்  

 pH 8.10 முதை் 8.32 ைழர இருக்கும் மற்றும் இயற்ழகயிை் ைலுைான காரத்தன்ழமயுடன் 

இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியிை் தைை்சைறு இடங்களிலிருந்து சசகரிக்கப்பட்ட 

மண் களிமண், மணை் களிமண் மற்றும் களிமண் களிமண் அழமப்பு ஆகும். நீர ் சதக்கும் திறன் 

44.0- 53.8% ைழர காணப்பட்டது. 

 குழறந்த தமாத்த அடரத்்தி தகாண்ட மண் சாதகமான உடை் நிழைழமகழளக் 

தகாண்டுள்ளது, அசதசமயம் அதிக அடரத்்தி தகாண்டழை விைசாய பயிரக்ளுக்கு சமாசமான உடை் 

நிழைகழள தைளிப்படுத்துகின்றன. ஆய்வுப் பகுதியிை் மண்ணின் தமாத்த அடரத்்தி 1.15 - 1.26 g/cc 

ைழர இருந்தது. கரிம காரப்ன் மற்றும் கிழடக்கும் ழநட்ரஜன் நை்ை சபாக்ழகக் காட்டுகிறது 

மற்றும் சதாட்டத்திற்கு ஏற்றது. தாைரங்களின் ைளரச்ச்ிக்கு துழணபுரிந்தாலும் மண்ணின் ைளம் 

நடுத்தரமானது. 

3.4 நீர் சூழல் - 

 நீர ் ஆதாரங்கள், சமற்பரப்பு மற்றும் நிைத்தடி நீர ் ஆகிய இரண்டும் இப்பகுதியின் 

ைளரச்ச்ியிை் குறிப்பிடத்தக்க பங்ழகக் தகாண்டுள்ளன. ஆய்வுப் பகுதியிை் உள்ள சமற்பரப்பு 

மற்றும் நிைத்தடி நீர ் ஆதாரங்களின் சதரந்்ததடுக்கப்பட்ட நீரின் தர அளவுருக்கள், நீர ் சூைழை 

மதிப்பிடுைதற்கும், சுரங்கத ் திட்டத்தின் ததாடரச்ச்ியிை் எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கத்ழத 

மதிப்பிடுைதற்கும் ஆய்வு தசய்யப்பட்டுள்ளன. சுற்றுசச்ூைை் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ழகழயத் 

தயாரிப்பதிை் தண்ணீரின் தரத்ழதப் புரிந்துதகாள்ைது அைசியம் மற்றும் 

நழடமுழறப்படுத்துைதற்கான தகுந்த தணிப்பு நடைடிக்ழககழள பரிந்துழரக்கும் சநாக்கிை் 

முக்கியமான சிக்கை்கழளக் கண்டறிதை். இந்த ஆய்வின் சநாக்கம், முக்கியமான 

அளவுருக்களுக்கான நீரின் தர பண்புகழள மதிப்பிடுைது மற்றும் விைசாய உற்பத்தித்திறன், 

உள்நாட்டு சமூக பயன்பாடு, தபாழுதுசபாக்கு ைளங்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள அைகியை் 

ஆகியைற்றின் தாக்கங்கழள மதிப்பீடு தசய்ைது ஆகும். தண்ணீர ்மாதிரிகள் சசகரிக்கப்பட்டு, முன் 

ஆய்வுக்காக அளிக்கப்பட்ட மாதிரி சகன்களிை் விதிமுழறகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்ைகத்திற்கு 

தகாண்டு தசை்ைப்பட்டன. 

தமற்பரப்பு நீர்  

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி பரப்பைாறு அழண நீரத்்சதக்கத்திை் அழமந்துள்ளது மற்றும் இது 

பரப்பைாறு நதி மற்றும் அமராைதி ஆற்றின் துழண நதியின் குறுக்சக உருைாக்கப்பட்டது. 

இப்பகுதியானது குடிநீரின் ஆதாரமாகவும், அைற்றின் உபரி நீர ் அருகாழமயிை் உள்ள 

குளங்களூக்கு அருகிை் சிை ததாட்டிகளாை் நிரம்பியுள்ளது. இப்பகுதியிை் மிதமான மழைப்தபாழிவு 

உள்ளது, திறந்ததைளி கிணறுகள், அகழிகளிை் மழைநீர ்சசமிப்பு நழடமுழறயிை் உள்ளது மற்றும் 
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சசமிக்கப்பட்ட நீர ் மழைக்காைத்திற்குப் பிறகு இரண்டு மாதங்களுக்கு நன்னீர ் ஆதாரமாக 

தசயை்படுகிறது. 

 

நிலத்தடி நீர் 

திண்டுக்கை் மாைட்டம் முழுக்க முழுக்க ததான்ழமயான படிக ைடிைங்களாை் ஆறு மற்றும் 

ஓழடகள் மற்றும் பள்ளத்தாக்குகளின் தகாலுவியம் ஆகியைற்றிை் சமீபத்திய ைண்டை் படிவுகள் 

உள்ளன. மாைட்டத்திை் உள்ள முக்கியமான நீரந்ிழை அழமப்புகள் ைானிழை, பிளவுகள் மற்றும் 

உழடந்த படிகப் பாழறகள் மற்றும் சமீபத்திய ைண்டை் படிவுகளாை் அழமக்கப்பட்டுள்ளன. 

நிைத்தடி நீர ் தைற்றுத்தனமான சூை்நிழையிை் ஏற்படுகிறது. இந்த நீரந்ிழைகளின் அதிகபட்ச 

நிழறவுற்ற தடிமன் நிைப்பரப்பு நிழைழமகழளப் தபாறுத்து 5 மீ ைழர இருக்கும். 09.06.2016 

சததியிட்ட G.O (MS) எண் 113 இன் படி பாதுகாப்பான (< 70%) என ைழகப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஆய்வுப் 

பகுதி கரூரிை் உள்ளது. 

 

3.5 கோற்று சூழல் - 

 காற்று சூைை் குறித்த அடிப்பழட ஆய்வுகளிை் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு அளவுருக்கள் மற்றும் 

சுற்றுப்புற காற்றிை் அைற்றின் தற்சபாழதய நிழைகள் ஆகியழை அடங்கும். முன்தமாழியப்பட்ட 

குைாரிழயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு மண்டைத்ழதப் தபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரம் அடிப்பழடத் தகைழை உருைாக்குகிறது 

 

படம் – 6  காற்று வீசும் திகசயின் புணகப்படம் 
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3.6 சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் சுருக்கம் 

 (மாரச் ்முதை் சம 2022 ைழர) சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பின் முடிவுகள் அறிக்ழகயிை் 

ைைங்கப்பட்டுள்ளன. தரவு மூன்று மாதங்களுக்கு இணங்கப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PM10 இன் மதிப்பு 50.1 µg/m3 to 69.9 µg/m3, இடையில் வேறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 20.0 µg/m3 to 39.9 µg/m3 க்கு இடையில் வேறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி சசறிவு 8.7 µg/m3 to 10.3 µg/m3 மற்றும் 20.0 µg/m3 to 23.8 µg/m3 PM10, 

PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியேற்றின் சசறிவுகள் நன்கு காணப்படுகின்றனச ாழில்துடற 

மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்ைலங்களுக்கு ம ்திய மாசு கை்டுப்பாை்டு ோரியம் 

(சிபிசிபி) பரிந்துடரக்கும் NAAQ  ரநிடலகள் 

 

3.6 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீை்டு சா ன ்ட ப் பயன்படு ்தி 8 இைங்களில் அடிப்படை ஒலி அளவுகள் 

கண்காணிக்கப்பை்ைன. காடல 6 மணி மு ல் இரவு 10 மணி ேடர பகல் நிடலகள் 

கண்காணிக்கப்பை்ைனஇரவு 10 மணி மு ல் காடல 6 மணி ேடர. 

• ஆய்வுக் கால ்தில் டமய மண்ைல ்தில் பகல் 61.8 – 64.2 dB (A) Leq இரவு 49.7 – 51.3 dB (A) Leq 

ேரம்பில் இருந் ன. முடிவுகளிலிருந்து, பகலிை் 49.7 - 51.4 dB (A) Leq மற்றும் இரவு சநரத்திை் 39.2 

- 41.7 dB (A) Leq ைழர இழடயக மண்டைத்திை் பதிவு தசய்யப்பட்ட குழறந்தபட்ச மற்றும் 

அதிகபட்ச இழரசச்ை் அளவுகள். இதனாை், ததாழிை்துழற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான 

இழரசச்ை் அளவு CPCB இன் சதழைகழளப் பூரத்்தி தசய்கிறது பகல் மற்றும் இரவு ஒலியின் 

அளவுகள் ச ாழில்துடற / ேணிக / குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி 

 ரநிடலகளுக்குள் இருப்பட க் காணலாம். 

• இதனாை், ததாழிை்துழற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இழரசச்ை் அளவு CPCB இன் 

சதழைகழளப் பூரத்்தி தசய்கிறது. 
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3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்படை சுற்றுசச்ூழல் நிடல, முக்கியமான மலர ் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கை்ைடமப்டபப் புரிந்து சகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு வமற்சகாள்ளப்பை்டுள்ளது. 

 திை்ைப்பகுதிக்கு அருகில் எந்  மருந்து ஆடலகளும் இல்டல, ேனவிலங்கு பாதுகாப்பு சை்ைம் 

1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறு ் ப்பை்ை உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிேப்பு பை்டியலில் 

அசச்ுறு ் ப்பை்ை பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிைவில்டல. 

 

3.8 சமூக பபோருளோதோரம் - 

 இப்பகுதியின் மக்கள்ததாழக அழமப்பு, அடிப்பழட ைசதிகள், வீடு, கை்வி, சுகாதாரம் 

மற்றும் மருத்துை சசழைகள், ததாழிை், நீர ்ைைங்கை், சுகாதாரம், தகைை் ததாடரப்ு, சபாக்குைரத்து, 

நிைவும் சநாய்களின் முழற மற்றும் சகாவிை்கள், ைரைாற்று நிழனவுசச்ின்னங்கள் சபான்ற 

அம்சங்களும் இதிை் அடங்கும். அடிப்பழட மட்டத்திை். இது திட்டத்தின் தன்ழம மற்றும் அளழைப் 

தபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்ழத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

 கணக்தகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களின் சமூகப் தபாருளாதார ஆய்வு அதன் மக்கள்ததாழக, 

சராசரி குடும்ப அளவு, கை்வியறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் சபான்றைற்ழறப் பற்றிய 

ததளிைான படத்ழத அளிக்கிறது. மக்கள் ததாழகயிை் ஒரு பகுதியினர ் தங்கள் அன்றாட 

ைாை்க்ழகழய நடத்த நிரந்தர சைழையின்றி அைதிப்படுைதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நீண்ட காை 

அடிப்பழடயிை் தங்களுழடய நிழைத்தன்ழமக்காக ஓரளவு ைருமானம் ஈட்ட சைண்டும் என்பசத 

அைரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. 

 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம், உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிழம அளிப்பதன் மூைம் 30 

நபரக்ழள சமம்படுத்துைழத சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது, இப்பகுதியிை் மழறமுக சைழை 

ைாய்ப்பு சுமார ்15 சபர ்சமூக தரத்ழத சமம்படுத்தும் 

 

4. எதிர்போரக்்கின்ற சுற்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் மற்றும் தைிப்பு நடவடிக்கககள் - 

 சுரங்க நடைடிக்ழகயுடன் சுற்றுசச்ூைழைத் தக்கழைக்க, தற்சபாதுள்ள சுற்றுசச்ூைை் 

சூை்நிழையிை் ஆய்வுகழள சமற்தகாள்ைது மற்றும் பை்சைறு சுற்றுசச்ூைை் கூறுகளின் மீதான 

தாக்கத்ழத மதிப்பிடுைது அைசியம். நிழையான ைளங்கழளப் பிரித்ததடுப்பதற்கான 

தபாருத்தமான சமைாண்ழமத் திட்டங்கழள உருைாக்க இது உதவும். 

 

4.1 நில சுற்றுசச்ூழல்: 

 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

 குைாரி தசயை்பாட்டின் காரணமாக நிைச ் சுற்றுசச்ூைலிை் எதிரப்ாரக்்கப்படும் முக்கிய 

தாக்கம் நிைப்பரப்பிை் மாற்றம், நிைம் - பயன்பாட்டு முழற மாற்றம். மணை் மற்றும் ைண்டை் மண் 

குைாரிக்கு விண்ணப்பித்த தமாத்த பரப்பளவு 25.31.7 தெக்சடர,் திட்டப் பகுதி தபாதுப்பணித் 

துழற, WRD, நங்கஞ்சியாறு சபசின் பிரிவு, பைனியாை் பராமரிக்கப்படும் அரசு நிைமாகும். 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் இறுதி ஆைம் குைாரியானது நிைத்தடி மட்டத்திலிருந்து 3.56 மீட்டர ்
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கீசை இருந்து மாறுபடுகிறது மற்றும் நிைத்தடி நீர ் மட்டத்திை் குறுக்கிடாது. திட்டம் குறிப்பிட்ட 

தளத்திை் உள்ளது 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

  திட்டப் பகுதியிை் சுரங்க நடைடிக்ழககள் காரணமாக நிை பயன்பாட்டு முழற மாற்றப்படும். 

பாதகமான விழளவுகழள குழறக்க, பின்ைரும் கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழககள் 

தசயை்படுத்தப்படும்: 

• சதாண்டப்பட்ட குழிகள் ஆண்டுசதாறும் பருைமழையிை் நிரப்பப்பட்டு, பழைய நிழைக்கு 

மீட்தடடுக்கப்படும். 

 

4.2 நீர் சூழல்  

  ஆற்றுப்படுழக பகுதியிை் சுரங்கம் சதாண்டுைதாை், நீரந்ிழைகள் குறுக்கிடுைதாை் 

நிைத்தடி நீர ்மாசுபடைாம். நிைப்பரப்பிை் மாற்றம் ஆற்றின் ஓட்டத்ழத திழச திருப்பும். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

   குைாரி தசயை்பாடு நீர ் மட்டத்திற்கு சமை் தழடதசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆற்றங்கழரயிை் 

சுரங்கம எடுக்கும் சபாது நீரந்ிழைகள் குறுக்கிடப்படாது. இந்த சுரங்க நடைடிக்ழகயின் 

காரணமாக ஓழடழய மாற்றியழமத்தை்/திருப்பம் தசய்யும் திட்டம் எதுவும் இை்ழை, எனசை 

ஆற்றின் ஓட்டத்திை் எந்த பாதிப்பும் இருக்காது. 

4.3 கோற்று சூழல்– 

 குைாரி தசயை்பாடுகள் துழளயிடுதை் மற்றும் தைடிக்காமை் திறந்ததைளி முழறயிை் 

சமற்தகாள்ளப்படும், எக்ஸ்கசைஷன், ஏற்றுதை், கனிமங்கழளக் ழகயாளுதை் மற்றும் 

சபாக்குைரத்து ஆகியைற்றின் காரணமாக மட்டுசம தூசி துகள்கள் உருைாகின்றன. ஆய்வுப் 

பகுதியிை் உள்ள காற்றின் தரமானது உமிை்வுகளின் தன்ழம மற்றும் தசறிவு மற்றும் ைானிழை 

நிழைகழளப் தபாறுத்தது. 5,53,936 மீ3 மணை் மற்றும் 30,191 மீ3 ைண்டை் மண்ணின் 

முன்தமாழியப்பட்ட உற்பத்தி மற்றும் AERMOD தமன்தபாருளிை் திறந்த குழி மூை மாடலிங் மூைம் 

உமிை்வு நிகர அதிகரிப்பு ஆகியைற்ழறக் கருத்திை் தகாண்டு காற்றுச ் சூைலிை் ஏற்படும் 

பாதிப்புகளின் கணிப்பு சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

சுரங்க நடைடிக்ழக காரணமாக முக்கிய காற்று மாசுபாடுகள் அடங்கும்:- 

• பை்சைறு அளவுகளிை் உள்ள துகள்கள் (தூசி). 

• சை்பர ் ழட ஆக்ழசடு, ழநட்ரஜன் ஆக்ழசடுகள், காரப்ன் சமானாக்ழசடு சபான்ற 

ைாயுக்கள், ைாகன தைளிசயற்றத்திலிருந்து. 

•  தூசி என்பது திறந்ததைளி சுரங்கங்களிை் காணப்படும் ஒற்ழற காற்று மாசுபடுத்தியாகும். 

டீசை் இயங்கும் ைாகனங்கள் தபாதுைாக குழறந்த அளவிை் NOX, SO2 மற்றும் CO 

உமிை்வுகழள உருைாக்குகின்றன. நிைத்ழதப் பயன்படுத்துபைரக்ழளச ் சுற்றியுள்ள தூசி 

குறிப்பிடத்தக்க ததாை்ழை மற்றும் சிை சூை்நிழைகளிை் சுகாதார அபாயத்ழத ஏற்படுத்தும் 
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எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

• கனிம எக்ஸ்கசைஷன் மற்றும் சபாக்குைரத்தின் சபாது உருைாகும் திறந்ததைளி 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்கம், தப்பிசயாடிய தூசி மற்றும் காற்றிை் பரவும் துகள்கள் 

மூைம் சுரங்க நடைடிக்ழககள் சமற்தகாள்ளப்படுகின்றன. 

• டீசை் மூைம் இயக்கப்படும் எக்ஸ்கசைட்டர/்சைாடிங் கருவிகள் மற்றும் சபாக்குைரத்து 

சாழைகளிை் ஓடும் ைாகனங்கள் ஆகியைற்றின் மூைம் ழநட்ரஜன் ஆக்ழசடுகள் (NOX) & 

சை்பர ்ழட ஆக்ழசடு (SO2) தைளிசயற்றம் மிகக் குழறவு. 

• முன்தமாழியப்பட்ட உற்பத்தி மற்றும் உமிை்வுகளின் நிகர அதிகரிப்பு ஆகியைற்ழறக் 

கருத்திை் தகாண்டு காற்றுச ் சூைலிை் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் கணிப்பு 

சமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

• சுரங்க நடைடிக்ழக காரணமாக முக்கிய காற்று மாசுபாடுகள் அடங்கும்:- 

•  ஃப்யூஜிடிை் தூசி மற்றும் பை்சைறு அளவுகளின் துகள்கள். 

• சை்பர ் ழட ஆக்ழசடு, ழநட்ரஜன் ஆக்ழசடுகள், காரப்ன் சமானாக்ழசடு சபான்ற 

ைாயுக்கள், ைாகன தைளிசயற்றத்திலிருந்து. 

• ஃப்யூஜிடிை் டஸ்ட் என்பது திறந்ததைளி சுரங்கங்களிை் காணப்படும் முக்கிய காற்று 

மாசுபடுத்தியாகும். டீசை் இயக்கும் துழளயிடும் இயந்திரங்கள், சிறிய அளவிைான தைடிப்பு 

மற்றும் இயந்திரங்கள்/ைாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியழை தபாதுைாக குழறந்த அளவிை் 

NOX, SO2 மற்றும் CO உமிை்ழை உருைாக்குகின்றன. 

• இந்த குைாரி தசயை்பாட்டின் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் அதிகரிக்கும் தசறிவு மற்றும் 

திட்டப் பகுதிழயச ் சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் குைாரி நடைடிக்ழககளாை் உமிை்வு நிகர 

அதிகரிப்பு ஆகியழை AERMOD தமன்தபாருழளப் பயன்படுத்தி திறந்த குழி மூை மாடலிங் 

மூைம் கணிக்கப்படுகிறது. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 ஆய்வுப் பகுதியிை் குைாரி தசயை்பாட்டின் சபாது சபாதுமான கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழககள் 

தசயை்படுத்தப்படும். காற்று மாசுக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு பரிந்துழரக்கப்படும் தணிப்பு 

நடைடிக்ழககள், அப்பகுதியின் அடிப்பழட சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்ழத அடிப்பழடயாகக் 

தகாண்டழை. பிராந்தியத்திை் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்ழத பராமரிப்பதன் 

பாரழ்ையிை், ஒழுங்குமுழற அதிகாரிகளாை் பரிந்துழரக்கப்பட்ட தரநிழைகளின் இணக்கத்ழத 

சரிபாரக்்க காற்றின் தரம் ததாடரந்்து கண்காணிக்கப்படுைது விரும்பத்தக்கது. இணங்காத 

நிழையிை், தகுந்த தணிப்பு நடைடிக்ழககள் சரிபாரக்்கப்பட சைண்டும். 

 

பின்ைரும் கூடுதை் நடைடிக்ழககளும் பின்பற்றப்படும்: 

• இழுத்துச ்தசை்லும் சாழைகள், சரவ்ீஸ் சாழைகளிை் தண்ணீர ்ததளிப்பது கணிசமான தூசி 

மாசுபாட்ழடக் குழறக்க உதவும். 

• மண்தைட்டி மற்றும் டம்ப்பரக்ளுக்கான ஏசியுடன் மூடப்பட்ட அழறகள் மற்றும் 

ததாழிைாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகள் ைைங்கப்படும் 

• குைாரி கருவிகளின் ைாராந்திர பராமரிப்பு சமற்தகாள்ளப்படும் 
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• தாரப்்பாய் தகாண்டு மூடப்பட்ட ைாரிகளிை் மணை் மற்றும் ைண்டை் மண் கடத்தை். 

• திட்டமிடும் சபாது காற்றின் திழச மற்றும் ைானிழை பற்றிய தகைை்கள் பரிசீலிக்கப்படும், 

இதனாை் தபாறியியை் நுட்பத்தாை் முழுழமயாக அடக்க முடியாத மாசுக்கள் அருகிலுள்ள 

விைசாயப் பகுதிக்கு ைருைழதத் தடுக்கும். 

• தூய்ழமயான மற்றும் ஆசராக்கியமான சூைழை உருைாக்குைதற்காக, தப்பிசயாடிய தூசி 

உமிை்ழை பரப்புைழதக் குழறக்க, ஆற்றின் கழரயிை் விரிைான பசுழமப் பட்ழடகள் 

சமற்தகாள்ளப்படும். 

• உமிை்ழைக் குழறக்கும் ைழகயிை் ைாகனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் நன்கு 

பராமரிக்கப்படும் நிழையிை் ழைக்கப்படும். 

• அழனத்து ததாழிைாளரக்ளுக்கும் PPE ைைங்கப்படும் 

• திட்டப் பகுதிக்கு அருகாழமயிை் உள்ள ததாழிைாளரக்ள் மற்றும் அருகிலுள்ள 

கிராமைாசிகளின் ைைக்கமான சுகாதாரப் பரிசசாதழன சமற்தகாள்ளப்படும் சமலும் DGMS 

ைழிகாட்டுதை்களின்படி ஊழியரக்ளின் ஆண்டுசதாறும் ததாழிை்சார ் சுகாதார மதிப்பீடு 

சமற்தகாள்ளப்படும். 

• சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்ழத மதிப்பிடுைதற்கு அழரயாண்டு அடிப்பழடயிை் சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு நடத்தப்படும். 

 

4.4 ஒலி சூழல்  

 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

அடிப்பழட இழரசச்ை் அளழை மதிப்பிடுைதற்காக, 8 இடங்களிை் 10 கிமீ சுற்றளழைக் தகாண்ட 

ழமய மற்றும் இழடயக மண்டைத்திை் திட்டத் தளத்ழதச ் சுற்றிலும் அருகிலுள்ள 

குடியிருப்புகளிலும் இழரசச்ை் மதிப்பீட்டின் தாக்கம் பிரத்திசயகமாகவும் புறநிழையாகவும் 

சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. கனிமத்ழத எக்ஸ்கசைஷன், ஏற்றுதை் மற்றும் சபாக்குைரத்து 

ஆகியைற்றின் சபாது இந்த திட்டத்திை் ஏற்படும் சத்தத்தின் ஆதாரங்கள் பின்ைருமாறு. திட்டப் 

பகுதிக்கு அருகாழமயிை் மனிதக் குடிசயற்றம் இை்ைாததாை், இந்த நடைடிக்ழககள் இந்தப் 

பகுதியிை் ைசிப்பைரக்ளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்ழப ஏற்படுத்தாது. 

தைிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• அதிக சத்தம் உருைாக்கும் நடைடிக்ழககளுக்கு ஆளாகும் ததாழிைாளரக்ளுக்கு காது 

தசருகிகழள ைைங்குதை். பணியிடத்திை் உள்ள ததாழிைாளரக்ள் மற்றும் நடத்துநரக்ளுக்கு 

காதணிகள் ைைங்கப்படும் 

• இழரசச்ழைக் குழறக்க சுரங்கப் பகுதிழயச ் சுற்றி அடரத்்தியான பசுழம அரண் மற்றும் 

இழுத்துச ்தசை்லும் சாழைகழள உருைாக்குதை் 

• சத்தம் ததாடரப்ான உடை்நைப் பிரசச்ழனகளுக்கு அழனத்துத் ததாழிைாளரக்ளுக்கும் 

அை்ைப்சபாது மருத்துைப் பரிசசாதழன தசய்தை். 

• பாதகமான இழரசச்ை் நிழை விழளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரழ்ை ஏற்படுத்த 

பணியாளரக்ளுக்கு முழறயான பயிற்சி 
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• ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழககளின் தசயை்திறழன மதிப்பிடுைதற்கு 

சுரங்கப் பகுதி மற்றும் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளிை் தபாருத்தமான இடங்களிை் 

அை்ைப்சபாது இழரசச்ை் கண்காணிப்பு சமற்தகாள்ளப்படும் 

 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் மற்றும் தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

• சுரங்க நடைடிக்ழககளிை் இருந்து உருைாகும் தூசி படிைதாை் அப்பகுதியின் தாைரங்கள் / 

விைங்கினங்களின் நிழைக்கு ஏற்படும் பாதகமான விழளவுகழள குழறக்க, தூசி 

உற்பத்திழய தடுக்க அழனத்து தூசி ைாய்ப்புள்ள பகுதிகளிலும் தண்ணீர ் ததளிக்கும் 

அழமப்புகள் நிறுைப்படும். முழறயான மற்றும் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட சதாட்டத் திட்டம் 

சமற்தகாள்ளப்படும் 

• சைம்பு, ததன்ழன, புங்கம் சபான்ற பூரவ்ீக இனங்கழளக் தகாண்டு பசுழமப் பட்ழட 

ைளரச்ச்ிக்கு ஆற்றங்கழரப் பயன்படுத்தப்படும். 

• கருத்தியை் நிழையிை் சுரங்கப் பகுதியிை் உள்ளுர ் தாைர இனங்கழளப் பயன்படுத்தி 

அடரத்்தியான பை்-பண்பாட்டுத் சதாட்டத்ழத உருைாக்குதை். 

• அருகிலுள்ள பகுதிகளிை் பறழைகள் மற்றும் விைங்குகளின் இனப்தபருக்கம் / கூடு கட்டும் 

இடங்கள் இை்ழை 

• அருகிலுள்ள நிைங்கள் மற்றும் தாைரங்களிை் புழுதி படிைழதக் கட்டுப்படுத்த, இழுத்துச ்

தசை்லும் சாழை, அணுகு சாழை மற்றும் தூசி அதிகம் உள்ள பகுதிகளிை் தண்ணீர ்

ததளிக்கப்படும். 

• ஒை்தைாரு ஆண்டும் முழறயான சதாட்டங்கள் கட்டம் கட்டமாக சமற்தகாள்ளப்படும். 

தூசிழய தடுக்க மூன்று அடுக்கு சதாட்டங்கள் சமற்தகாள்ளப்படும். 

• பசுழம அரண் ைளரச்ச்ியின் சநாக்கம்:- 

• சத்தம் குழறப்பு 

• மண் அரிப்ழபத் தடுத்தை் 

• சூைலியை் மறுசீரழமப்பு 

 

ஆை்டு நடவு பகுதி 

நடவு கசய்ய 

உத்ததசிக்கப்பட்ட 

மரங்கள் 

முன்கமாழியப்பட்ட 

இனங்கள் 

I 

அணுகு சாழை 

மற்றும் கிராம  

சாழைகள் 

100 

சைம்பு, புங்ழக 

II 100 

III 100 

IV 100 

V 100 

கமாத்தம் 500 
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4.6 சமூக பபோருளோதோர சூழல்.  

• குைாரி தசயை்பாட்டின் சமூக-தபாருளாதார பாதிப்புகள் பை. சுரங்கத் திட்டத்தின் 

தாக்கங்கள் சநரம்ழறயாகசைா அை்ைது எதிரம்ழறயாகசைா இருக்கைாம். நிைம் 

ழகயகப்படுத்துதலின் காரணமாக ஏற்படும் உடை் இடப்தபயரச்ச்ி, அழதத் ததாடரந்்து 

ைாை்ைாதார இைப்பு, மன சைதழன, சமூகக் கட்டழமப்பிை் மாற்றங்கள் மற்றும் உணவுப் 

பாதுகாப்பிற்கான ஆபத்து சபான்றைற்றாை் ஏற்படும் பாதகமான பாதிப்புகள், 

• சுரங்க நடைடிக்ழககளாை் தாங்கை் மண்டைத்திை் உள்ள கிராமங்கள் மற்றும் அைற்றின் 

குடிமக்கள் தங்கள் குடியிருப்புகளிலிருந்து ததாந்தரவு தசய்யப்பட மாட்டாரக்ள். திட்டப் 

பகுதிக்குள் மற்றும் திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவிை் இருந்து 500 மீட்டர ் சுற்றளவிை் 

குடியிருப்புகள் இை்ழை. 

• எனசை, சுரங்கத்தின் குறுகிய காைத்திை் கிராமங்கசளா அை்ைது கிராமத்தின் எந்தப் 

பகுதிசயா அை்ைது எந்த ஒரு குக்கிராமமும் ததாந்தரவு தசய்யாது. 

• இந்த குைாரி திட்டத்தாை் சநரடியாக 30 ததாழிைாளரக்ளுக்கும், மழறமுகமாக 15 

ததாழிைாளரக்ளுக்கும் சைழை ைாய்ப்பு கிழடக்கும். திறழமயற்ற, அழர-திறன் மற்றும் 

உயர ் திறன் தபற்ற பிரிவினருக்குப் தபாருந்தும் குழறந்தபட்ச ஊதியச ் சட்டத்தின்படி 

சுரங்கத ்ததாழிலுக்குப் பணியமரத்்தப்படுைாரக்ள். 

 

5 மோற்று பகுப்போய்வு (பதோழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

 சுரங்கத் திட்டம் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் மாற்று தளங்கள் எதுவும் 

முன்தமாழியப்படவிை்ழை. திட்ட முன்தமாழிவுக்கு மாற்றுகழள கருத்திை் தகாள்ைது EIA 

தசயை்முழறயின் சதழையாகும். திட்டத்திை் முன்தமாழியப்பட்ட தாதுப் பயன், கனிம 

தசயைாக்கம் எதுவும் இை்ழை. குைாரியாக எடுக்கப்படும் மணை் முழுைதும் டிப்பரக்ள் 

சதழைப்படும் ைாடிக்ழகயாளரக்ளுக்கு சநரடியாகக் கிழடக்கும் மற்றும் ைண்டை் மண் அண்ழட 

விைசாயிகளுக்கு அைரக்ளின் விைசாய சநாக்கத்திற்காக இைைசமாக விநிசயாகிக்கப்படும். 

 திட்டப் பகுதிக்குள் பட்டழறகள், வீடுகள், காைனிகள் எதுவும் முன்தமாழியப்படவிை்ழை. 

ததாழிைாளரக்ள் அருகிை் உள்ள சமூகம்/ கிராமங்களிை் இருந்து பணியமரத்்தப்படுகிறாரக்ள்; 

எனசை, மாற்றுத் சதரவ்ிை் எந்தப் பாதிப்பும் இை்ழை. 

 

6. சுற்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு திட்டம் - 

 தபாதுைாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காைத்திை் சமற்தகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்ழக அை்ைது மனித நடைடிக்ழககளாை் தூண்டப்பட்ட அழனத்து மாறுபாடுகழளயும் 

தரவு தகாண்டு ைர முடியாது. எனசை சுற்றுசச்ூைலிை் ஏற்படும் மாற்றங்கழள கணக்கிை் 

எடுத்துக்தகாள்ைதற்கு சுற்றுசச்ூைை் அளவுருக்களின் ைைக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அைசியம். 

கண்காணிப்பின் சநாக்கம் - 

• கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழககளின் தசயை்திறழன சரிபாரக்்க அை்ைது மதிப்பீடு தசய்ய; 

• எதிரக்ாை தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்ழத நிறுவுதை் 
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6.1 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு கசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கை்காைிப்பு அட்டவணை 

அட்டைழண எண் 6.1   சுற்றுசச்ூைை் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டைழண 

ை. 

எண் 

சுற்று சூைை் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காைம் அதிரத்ைண் 

1 
காற்று 

தரம் 

2 இடங்கள்  

(1 Core & 1Buffer) 

24 மணி 

சநரம் 

 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ைானிழை 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி இரண்டாம் 

நிழை தரவு  

மணிசநர

ம் / தினசரி 

ததாடரச்ச்ியா

ன ஆன்ழைன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் சைகம், 

காற்றின் திழச, 

தைப்பநிழை, 

3 

நீர ்தர 

கண்காணி

ப்பு 

2 இடங்கள்  

(1SW & 1 GW) 
- 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுழறகளின் 

கீை் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்

ள அளவுருக்கள் 

4 
நீர ்

அழமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளிை் 1 கிமீ 

சுற்றளவிை் 

இழடயக 

மண்டைத்திை் 

திறந்த 

கிணறுகளிை் நீர ்

மட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
ஆைம் 

சுரங்க தழைழம 

நிறுவனத்தின் தணலணம 

புவியியைாளர ் சுரங்க சமைாளர ் சுற்றுசச்ூைை் 

தபாறியாளர ்

உதவி சுரங்க 

தபாறியாளார ்

சமற்ப்பாரழ்ையாளரக்ள் 
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5 ஒலி 
2 இடங்கள்  

(1Core & 1 Buffer) 

மணிசநர

ம் / தினசரி 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகை் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகிை் உள்ள 

குடியிருப்பிை் 
– 

தைடிக்கும் 

தசயை்பாட்டின் 

சபாது 

உசச் துகள் சைகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள்  

(1Core & 1 Buffer) 
– 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

இயற்பியை் மற்றும் 

சைதியியை் 

பண்புகள் 

8 
கிரீன் 

தபை்ட் 
திட்ட பகுதிக்குள் தினசரி 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
பராமரிப்பு 

 

7 கூடுதல் கை்கோைிப்பு - இடர் மதிப்பீடு மற்றும் தீங்கு - 

  

7.1 இடர் அளவிடல்  

 2002 டிசம்பர ் 31 சததியிட்ட சுற்றறிக்ழக எண்.13, 2002 இன் சுற்றறிக்ழக எண்.13 இன் படி, 

தன்பாத் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (DGMS) ைைங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ் மதிப்பீட்டு 

ைழிகாட்டுதலின் அடிப்பழடயிை் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கான ைழிமுழற அழமந்துள்ளது. DGMS இடர ்

மதிப்பீட்டு தசயை்முழற சநாக்கம் தகாண்டது. பணிசச்ூைை் மற்றும் அழனத்து தசயை்பாடுகளிலும் 

இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்கழளக் கண்டறிந்து, உடனடி கைனம் 

சதழைப்படுபைரக்ளுக்கு முன்னுரிழம அளிப்பதற்காக அந்த அபாயங்களின் அபாய அளழை 

மதிப்பிடுதை். சமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் தபாறுப்பான ைழிமுழறகள் அழடயாளம் 

காணப்பட்டு, அைற்றின் கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழககள், காை அட்டைழணயிை் அழமக்கப்பட்டழை, 

துை்லியமான தபாறுப்புகளுடன் பதிவு தசய்யப்படுகின்றன. 

 DGMS, ைைங்கிய உசைாக சுரங்கத்ழத நிரை்கிப்பதற்கான தகுதிச ் சான்றிதழை 

ழைத்திருக்கும் தகுதிைாய்ந்த சுரங்க சமைாளரின் ைழிகாட்டுதலின் கீை் முழு குைாரி 

நடைடிக்ழகயும் சமற்தகாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகழளத் தடுப்பதற்கும், அது 

நிகைாமை் தடுக்க சதழையான நடைடிக்ழககழள எடுப்பதற்கும் ஆகும். 

7.2 தபரிடர் தமலாை்ணம திட்டம் 

 சபரிடர ்சமைாண்ழம திட்டம் முன்னுரிழம ைரிழசயிை் ைாை்க்ழக பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூைை் 

பாதுகாப்பு, நிறுைலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திழய மீட்பது மற்றும் மீட்பு நடைடிக்ழககழள உறுதி 

தசய்ைழத சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

முகாழமத்துை திட்டத்தின் சநாக்கமானது சுரங்கத்தின் இழணந்த ைளங்கள் மற்றும் தைளிப்புறச ்

சசழைகழளப் பயன்படுத்தி பின்ைருைனைற்ழற அழடய சைண்டும் 

• பாதிக்கப்பட்டைரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துை சிகிசழ்ச  

• மற்றைரக்ழளப் பாதுகாக்கவும்; 

•  உழடழம மற்றும் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்படும் சசதத்ழத குழறத்தை்; 

•  ஆரம்பத்திை் நிகை்ழைக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியிை் கட்டுப்பாட்டிற்குள் தகாண்டு ைருைது; 

•  பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுைாை்ழைப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் 

அைசரநிழைக்கான காரணம் மற்றும் சூை்நிழைகள் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசாரழணக்கு 

தபாருத்தமான பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கழள பாதுகாக்கவும் 
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7.1 ஒட்டுகமாத்த தாக்க விணளவு 

 

உத்ததசிக்கப்படட் சுரங்கம் 

வ.எை் உரிணமயாளர ்கபயர் 
புல 

எை் 
பரப்பளவு நிணல 

P1 

நிரை்ாக தபாறியாளர ்

தபாதுப்பணித்துழற / 

நீரை்ளத்துழற 

நங்கஞ்சியார ் 

படுழக பிரிவு, 

பைனி ைட்டம், 

திண்டுக்கை் மாைட்டம், 

தமிை்நாடு – 621 216 

225, 226 and 

227 
25.31.7 ha 

ToR obtained vide : 

 Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.8788/SEAC/ToR 

1062/2022 Dated:7.02.2022 

கமாத்தம் 25.31.7 ha 

நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

வ.எை் உரிணமயாளர ்கபயர் 
புல 

எை் 
பரப்பளவு நிணல 

NIL 

கமாத்த குழும பரப்பளவு 25.31.7 ha  

 

அட்டவணை 7.1 "P1" முன்கமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கங்கத்தின் தபயர ் பரப்பைாறு அழண மணை் மற்றும் ைண்டை் மண் சுரங்கம் 

கனிம ைழக மணை் & ைண்டை்  

புை எண் 225, 226 and 227, ைடக்காடு கிராமம் 

பரப்பளவு 25.31.7 தெக்டர ்

நிைத்தின் ைழகப்பாடு 

அரசு நிைம் 

தபாதுப்பணித்துழற நீரை்ளத்துழற மூைம் 

பராமரிக்கப்படுகிறது,  

நங்கஞ்சியார ்படுழக பிரிவு, பைனி 

ைட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் 

மாைட்டம் திண்டுக்கை் 

மாநிைம் தமிை்நாடு 

அட்சசரழக  10°24'53.62"N to 10°26'30.60"N 

தீரக்்கசரழக 77°40'39.56"E to 77°42'00.28"E 

நிைப்பரப்பு ைழரபட  எண் 58- F/11 

பகுதியின் நிைப்பரப்பு 

இப்பகுதியின் நிைப்பரப்பு, சமற்குப் பக்கத்ழத சநாக்கிய 

தமன்ழமயான சாய்ழைக் தகாண்ட அழையிை்ைாத 

நிைப்பரப்பு ஆகும். மிக உயரந்்த உயரம்: 542m முதை் 554m 

ைழர AMSL 

சுரங்க ஆயுட்காைம் 5 ஆண்டுகள் 

புவியியை் இருப்பு 6,26,683 மீ3 ROM (31,854 மீ3 மணை் மற்றும் 5,94,829 மீ3 ைண்டை்) 

சுரங்க இருப்பு 

5,84,127 மீ3 ROM 

30,191 மீ3 மணை்  

5,53,936 மீ3 ைண்டை் 

தமாத்த உற்பத்தி 

5,84,127 மீ3 ROM 

30,191 மீ3 மணை்  

5,53,936 மீ3 ைண்டை் 

உத்சதசிக்கப்பட்ட ஆைம் 3.56 மீ தற்சபாது உள்ள தழரமட்டத்திற்கு கீை் 

இறுதி குழிப் பரிமாணம் பிரிவு அதிகபட்சம்.நீளம் அதிகபட்சம்.அகைம் சராசரி 
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(மீ) (மீ) ஆைம் (மீ) 

X1Y1-AA’ 645 19 1.25 

X2Y2-BB’ 1079.7 70 3.56 

X3Y3-CC’ 700 80 3.45 

X4Y4-DD’ 1330 70 3.55 

X5Y5-EE’ 1045 20 1.65 

சைழைைாய்ப்பு 30  

சுற்றியுள்ள பகுதியிை் 

நீரம்ட்டம் 
13 மீ  - 18 மீ தழரமட்டத்த்திற்கு கீை் 

நிைத்தடி நீர ்அட்டைழண 

சந்திப்பு 

குைாரி தசயை்பாடு நிைத்தடி நீர ்மட்டத்திற்கு சமசை 

சமற்தகாள்ளப்படும், எனசை முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தாை் 

நிைத்தடி நீர ்பாதிக்கப்படாது 

 

ைடிகாை் முழற 
இப்பகுதியின் ைடிகாை் அழமப்பு தடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

நீர ்சதழை மற்றும் ஆதாரம் 

தூசி அடக்குமுழற, பசுழம அரண் மற்றும் குடிநீருக்கான தமாத்த 

நீர ்சதழை 4.0 KLD ஆகும். அருகிலுள்ள கிராமங்களிை் இருந்து 

தண்ணீர ்சடங்கர ்மூைம் தண்ணீர ்தபறப்படும் மற்றும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்விற்பழனயாளரக்ளிடம் இருந்து 

குடிநீர ்தபறப்படும். 

திண்டுக்கை் மாைட்ட உதவி 

இயக்குனரின் 500மீ 

சுற்றளவுக்கான கடிதம் 

தற்சபாதுள்ள குைாரிகள் - இை்ழை 

காைாைதியான/ழகவிடப்பட்ட குைாரிகள் - இை்ழை 

முன்தமாழியப்பட்ட குைாரி - 1 எண் (25.31.7 தெக்சடர)் 

திட்ட தசைவு Rs. 41,25,000 /- 

 

 

8 திட்ட நன்கமகள் – 

 பரப்பைாறு நீரத்்சதக்க மணை் மற்றும் ைண்டை் குைாரியானது 5 ஆண்டுகளுக்கு 5,84,127மீ3 

மணை் மற்றும் ைண்டை் மண்ழண உற்பத்தி தசய்ைழத சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. இது 

அண்ழட பகுதிகளிை் சமூக-தபாருளாதார தசயை்பாடுகழள சமம்படுத்தும். உற்பத்தியின் 

அதிகரிப்பு பின்ைரும் நன்ழமகழள ஏற்படுத்தும் 

• உள்கை்ைடமப்பில் முன்வனற்றம் 

• சமூக உள்கை்ைடமப்பில் முன்வனற்றம் 

• வேடல ோய்ப்பு 

• மத்திய அரசு & மாநிை அரசு இரண்டிற்கும் ைருைாய்.  

• சுரங்கத்திற்குப் பின் பசுழம அரண் சமம்படுத்துதை்.  

• ைைங்கை் - சிதமண்டின் சதழை சங்கிலி மாநிைத்திற்கு சதழை இை்ைாமை் 

பராமரிக்கப்படும். 

 

9. சுற்றுசச்ூழல் தமலோை்கம திட்டம் - 

 சுரங்க நிரை்ாகத்தாை் உருைாக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூைை் கண்காணிப்புப் பிரிவு சுற்றுசச்ூைை் 

சமைாண்ழமத் திட்டத்ழத திறம்பட தசயை்படுத்துைழதயும், சுரங்க சமைாண்ழம நிழை மூைம் 

சுற்றுசச்ூைை் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குைழத உறுதி தசய்ைழதயும் உறுதி தசய்யும். 

சமற்கூறிய குழு இதற்கு தபாறுப்பாகும்: 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருைாக்கப்படும் திடக்கழிவு ஆகியைற்ழற 

கண்காணித்தை் 
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• தைளிப்புற ஆய்ைகம் மூைம் சசகரிக்கப்பட்ட நீர ்மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, ஒழுங்குமுழற, காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகழள நிறுவுதை், கழிவு நீர ்

சுத்திகரிப்பு நிழையம் சபான்றைற்ழற உள்ளடக்கிய மாசுக் கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடைடிக்ழககள்/ சாதனங்கழள தசயை்படுத்துதை் மற்றும் கண்காணித்தை். 

• திட்டத்தினுள் சுற்றுசச்ூைலுடன் ததாடரப்ுழடய தசயை்பாடுகள் மற்றும் தைளி 

நிறுைனங்களுடன் ஒருங்கிழணத்தை் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களிை் உள்ள ததாழிைாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்ததாழகயின் சுகாதார 

புள்ளிவிைரங்கழள சசகரித்தை் 

• பசுழம அரண் ைளரச்ச்ி 

• சுற்றுசச்ூைை் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் தசயை்பாட்டின் முன்சனற்றத்ழத கண்காணித்தை் 

• சட்ட விதிகள், மாநிை மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ைாரியம், சுற்றுசச்ூைை் மற்றும் ைன அழமசச்கம் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூைை் அனுமதியின் நிபந்தழனகள் மற்றும் நிறுவுைதற்கான ஒப்புதை்கள் 

மற்றும் தசயை்பட ஒப்புதை் ஆகியைற்றின் விதிமுழறகளுக்கு இணங்குதை். 

 

10. முடிவுகர - 

 பை்சைறு சுற்றுசச்ூைை் கூறுகளின் மீது சநரம்ழற மற்றும் எதிரம்ழறயான விழளவுகளின் 

அடிப்பழடயிை், தாக்கங்களின் ஒட்டுதமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து, சுரங்க நடைடிக்ழககள் 

சுற்றியுள்ள சூைலிை் எந்த எதிரம்ழறயான விழளழையும் ஏற்படுத்தாது என்று முடிவு தசய்யைாம். 

சுரங்க நடைடிக்ழககளாை் ஏற்படும் பாதிப்புகழளத் தணிக்க, நன்கு திட்டமிடப்பட்ட EMP மற்றும் 

விரிைான பிந்ழதய திட்ட கண்காணிப்பு அழமப்பு ைைக்கமான கண்காணிப்பு மற்றும் தளத்திை் 

உடனடியாக சரிதசய்ைதற்காக ைைங்கப்படுகிறது. குழும குைாரி நடைடிக்ழககள் காரணமாக, 

திட்டப் பகுதியிலும் அழதச ் சுற்றியுள்ள சமூகப் தபாருளாதார நிழைழமகள் கணிசமாக 

சமம்படுத்தப்படும். எனசை, முன் சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி விழரவிை் ைைங்கப்படும் 


