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திடட் சுருக்கம் 
 

 திரு.K.ராஜ்குமார் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

சுரங்கம் 

பரப்பளவு 4.27.4 ஹெக்டர் 

 
”B1” வகக – கமனர் மினரல் – குழுமம்- வனப்பகுதி இல்கல 

குழும பரப்பளவு = 8.01.9 ஹெக்டர் 
 

A.P.நாடனூர் கிராமம், ஆலங்குளம் வட்டம்,  

ஹதன்காசி மாவட்டம் 

 
Lr No. SEIAA- TN/F.No.8412/SEAC/ToR-964/2021 Dated:30.04.2021 -உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கம் 

 

திட்ட உரிகமயாளர் 
திரு.K.ராஜ்குமார், 

த\ஹப. கலஞ்சியம், 

எண்.81/35, ஹசல்வி நகர், 
சிந்துபூந்துகற, 

திருஹநல்தவலி மாவட்டம் 627 001 

 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆதலாசகர ்

ஜிதயா எக்ஸ்ஹபாளதரசன் அண்டு கமனிங் ஹசால்யூசன்ஸ்,தசலம். 

பழைய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அதழ்ைத ஆசிரமம் சாழை, அைகாபுரம்,  

சசைம் – 630 004, தமிை்நாடு, இந்தியா. 
 

அங்கீகாரம்  ஹபற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வகக ‘A’  
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1922/SA 0139 

ததாழைசபசி : 0427 – 2431989 

 

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

வகலயதளம்: www.gemssalem.com 

 
 MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்படுகிறது – S.O. 2269(E) தததி: 01.07.2016 
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1. அறிமுகம் -  

 திரு.K.ராஜ்குமார,் என்பவர ் தென்காசி மாவட்டெ்தின், ஆைங்குளம் ைட்டத்திை் உள்ள 

A.P.நாடனூர ் கிராமெ்தில் 4.27.4  தெக்டடர ் பரப்பளவில் சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் கூட்டு 

சுரங்க குெ்ெககக்கு விண்ணப்பிெ்துள்ளார.்  

  . 

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

பகுதியில் அகமகிறது, நகடமுகறயில் இருக்கும் மற்றும் உெ்டெசிக்கப்பட்ட தமாெ்ெ 

சுரங்கங்களின் ஒட்டுதமாெ்ெ பரப்பளவு 8.01.9 தெக்டடர.் 

 எனடவ, விரிவான சுற்றுசச்ூழல் ொக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்கக 4.27.4 தெக்டடர ்பரப்பளவில் 

உள்ள 1 சுரங்கங்ககள உள்ளடக்கியது.  

 

இந்த EIA அறிக்ழக ToR தபறப்பட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமாக தயாரிக்கப்படுகிறது 

 

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 
 

• SEIAA- TN/F.No.8412/SEAC/ToR-964/2021 Dated:30.04.2021 - உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்திட்டம் – 1 

 அடிப்பழட கண்காணிப்பு ஆய்வு மாரச் ்2022 – சம 2022 காைகட்டத்திை் சமற்தகாள்ளப்பட்டது 

மற்றும் இந்த திட்டங்களினாை் ஏற்படும் ஒட்டுதமாத்த பாதிப்புகழள கருத்திை் தகாண்டு இந்த EIA 

மற்றும் EMP அறிக்ழக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, ஒட்டுதமாத்த சுற்றுசச்ூைை் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு 

சமற்தகாள்ளப்படுகிறது, அழதத் ததாடரந்்து ஒரு தயாரிப்பு அந்த தாக்க விழளவுகழள குழறக்க 

தனித்தனியாக விரிைான சுற்றுசச்ூைை் சமைாண்ழம திட்டம் (EMP) 

 

 

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

சமற்தகாள்ைதற்காக ைைங்கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பழடயிை் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்ழக ைழரவு 

 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

குத்தறக -  1 

நிறுவனத்தின் ஹபயர் திரு.K.ராஜ்குமார ்சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை்  சுரங்க திட்டம் 

முகவரி 

திரு.K.ராஜ்குமார,் 

த\தப. கைஞ்சியம், 

எண்.81/35, தசை்வி நகர,் 

சிந்துபூந்துழற, 

திருதநை்சைலி மாைட்டம் 627 001 
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1.2 500 மீ சுற்றளவிற்குள் உள்ள சுரங்க விவரங்கள் 

உத்ததசிக்கப்படட் சுரங்கம் 

வ.எண் உரிகமயாளர் ஹபயர் 
புல 

எண் 
பரப்பளவு நிகல 

P1 

திரு.K.ராஜ்குமார,் 

த\தப. கைஞ்சியம், 

எண்.81/35, தசை்வி நகர,் 

சிந்துபூந்துழற, 

திருதநை்சைலி மாைட்டம் 

627 001 

469/1B, 2B, 

3B, 4B, 5B, 

6B, 476/1, 2, 3 

& 476/4 

4.27.4 ha 

 ToR Obtained vide 

Lr.No.SEIAA-TN/F.No. 

8412/SEAC/ToR-964/2021 

Dated:30.04.2021 

ஹமாத்தம் 4.27.4 ha 

நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

வ.எண் உரிகமயாளர் ஹபயர் 
புல 

எண் 
பரப்பளவு நிகல 

E1 

திரு.முகமது மகபூப், 

  S/o நாகூர ்பிசழ்ச, 

பட்டாை் புதூர ்

434/4C, 4E, 

4F, 4G, 4I, 

4J,470/1, 

471/2, 3, 

472/1B & 

472/1C 

3.74.5 ha 
16.04.2018 

To 

15.04.2023 

ஹமாத்தம் 3.74.5 ha  

ஹமாத்த குழும பரப்பளவு 8.01.9 ha  

இதில் திரு.K.ராஜ்குமார,் சாொரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கத்திற்கு விண்ணப்பிெ்துள்ளார ்

 

1.3 உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

விவரங்கள் உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்திட்டம் - 1 

சுரங்கத்தின் ஹபயர் 
திரு.K.ராஜ்குமார,்சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் 

சுரங்க திட்டம் 

திட்ட வகரப்பட தாள் எண் 58 – H/05 

அட்சதரகக 08°48'01.94"N to 08°48'09.37"N 

தீர்க்கதரகக 77°26'04.45"E to 77°26'16.85"E 

உத்ததசிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட காலம் 
5 ஆண்டுகள் 

 

புவியியல் வளங்கள் 

17,09,600 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

85,480 மீ3 கிராைை் 

 

கனிம இருப்புக்கள் 

7,08,400 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

70,302 மீ3 கிராைை் 

ஹவட்டி எடுக்கப்படும் 

இருப்புகள் 

6,77,425 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

70,302 மீ3 கிராைை் 

ஹதாழிலாளர் 68 நபரக்ள் 

திட்ட முதலீடு  Rs.1,03,56,000 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்க 

ஆழம் 
37 மீ (2 மீ கிராைை் + 35 மீ சாதாரண கை்) 
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1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் 

• விண்ணப்பதாரர ்சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் சுரங்க குத்தழகக்கு விண்ணப்பித்தார,் 

சததி: 15.10.2019 

• துை்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் மாைட்ட ஆட்சியர,் ததன்காசி, மூைம் ைைங்கப்பட்ட  

R.C.No.M1/41113/2019  Dated:12.10.2020 

• சுரங்கத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியை் மற்றும் சுரங்கத ்

துழற,  ததன்காசி மாைட்டம், மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc. No. M1/41113/2019  

Dated:07.11.2020 

• சுற்றுசச்ூைை் அனுமதிக்கு ஆதரைாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழைன் 

உத்சதசம்  எண். SIA/TN/MIN/61343/2021 Dated: 27.02.2021 

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட ெளெ்தின் முக்கிய அம்சங்கள் கீடழ அட்டவகணப்படுெ்ெப்பட்டுள்ளன. 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் தள குறிப்பிட்டழை மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதை் பகுதி 

சதழையிை்ழை. முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்ககளிை் இருந்து கழிவுநீர ்உருைாக்கம் / தைளிசயற்றம் 

இை்ழை. 

 

 

2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபோக்குவரத்து இறைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள கிராமம் தீரத்்தரப்பபுரம் -  1 கி.மீ ைடகிைக்கு 

அருகிலுள்ள நகரம் ஆைங்குளம் – 10  கி.மீ ைடகிைக்கு 

அருகிலுள்ள சாழை ைழி 

SH-41A – தபாட்டை் புதூர ்- திருதநை்சைலி – 2 கி.மீ     

                ததன்சமற்கு 

NH-744 – ததன்காசி – மதுழர  – 23 கி.மீ –      

               ைடசமற்கு 

புழகைண்டி நிழையம் காழடயம் – 6 கி.மீ ைடசமற்கு 

அருகிலுள்ள விமான நிழையம் திருைனந்தபுரம் – 63 கிமீ – ததன்சமற்கு 

துழறமுகம் தூத்துக்குடி – 77  கிமீ – கிைக்கு 
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2.2 நிலப்பரப்பு ஹபாருந்திய பகுதியின் நிலப்பரப்கபப் பயன்படுத்துதல் 

 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கம்  

 

விளக்கம் 

தற்தபாகதய பகுதி 

(HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் உள்ள 

பகுதி (HA) 

 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 

 

Nil 3.37.8 

உள்கட்டழமப்பு Nil 0.01.0 

பாழத Nil 0.02.0 

பசுழம அரண் Nil 0.18.0 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
4.27.4 0.68.6 

ஹமாத்தம் 4.27.4 4.27.4 

 

2.3 ஹசயல்பாட்டு விவரங்கள் 

விளக்கம் P1 

புவியியை் ைளங்கள் சாதாரண கற்கள்  14,95,900 

புவியியை் ைளங்கள் கிராைை் 85,480 

கனிம இருப்புக்கள் சாதாரண கற்கள் 7,08,400 

கனிம இருப்புக்கள் கிராைை் 70,302 

ஆண்டு உற்பத்தி சாதாரண கற்கள் 6,77,435 

ஆண்டு உற்பத்தி கிராைை் 70,302 

தின உற்பத்தி சாதாரண கற்கள் 452 

தின உற்பத்தி கிராைை் 78 

தின ைாரி  சைாடுகளின் எண்ணிக்ழக சாதாரண கற்கள் 75 

தின ைாரி  சைாடுகளின் எண்ணிக்ழக கிராைை் 13 

உத்சதசிக்கபட்ட ஆைம்  37 மீ 
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படம் 1: திட்டதளத்தின் ஹசயற்க்ககதகாள் புககப்படம் – P1 
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படம் - 2: திட்டத்தளத்தின் ஹசயற்ககதகாள் புககப்படம் (500 மீ சுற்றளவு) 
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படம் - 3: அடிப்பறட சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு  வகரபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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படம் - 4: திட்டத்தளத்தின் வறரப்படம்  

 

 

 

 

 

2.5 சுரங்கம் ஹசயல்படும் முகற 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க முழற அழனத்து முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் 

தபாதுைானது - சுரங்க முழறயானது திறந்ததைளி முழற இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முழற 

5.0 மீட்டர ் உயர தபஞ்ழச தபஞ்ச ் உயரத்திற்கு குழறயாமை் உருைாக்குைதன் மூைம் 

முன்தமாழியப்படுகிறது. 

சாதாரண கை் என்பது ஒரு பாத்சதாலித் உருைாக்கம் ஆகும் மற்றும் முதலிை் உருைான பாழற  

பாழற நிழற கணிசமான அளவு பாழறகழள பிளவுபடுத்துைது ஜாக்ஹாமர ் துழளயிடுதை் 

மற்றும் ஸ்ைரி தைடிதபாருட்கள் தைடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிசரக்கரஸ்் அைகுடன் 

இழணக்கப்பட்ட ழஹட்ராலிக் எக்ஸ்கசைட்டர ்இரண்டாம் நிழை தைடிப்ழபத் தவிரப்்பதற்காக 

சதழையான துண்டு துண்டான அளவுகளுக்கு தபரிய கற்பாழறகழள உழடப்பதற்காகவும், 

ைாளி அைகுடன் இழணக்கப்பட்ட ழஹட்ராலிக் அகை்ைாராய்சச்ிகள் ரப்பர ் ஸ்சடாழன 

டிப்பரக்ளிை் ஏற்றுைதற்காகவும், பிட்தஹட்டிலிருந்து கை் தகாண்டு தசை்ைப்படும். அருகிலுள்ள 

தநாறுக்கு இயந்திரங்கள். 
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2.6 முன்ஹமாழியப்பட்ட இயந்திரத் துகற 

வ.எண் வகக எண் வடிவம்திறன் சக்தி 

1 தஜக் ஹம்தமர ் 17 1.2m to 2.0m 
கம்பிரஸ்டு 

ஏர ்

2 கம்ரசச்ர ் 5 400psi டீசை் டிழரை் 

4 
பக்தகட் உடன் எக்்ஷசதைட்டர/் 

ராக் பிதரக்கர ்
4 300 HP 

டீசை் டிழரை் 

5 டிப்பரஸ்் / டம்ம்பரஸ்் 9 20 Tonnes டீசை் டிழரை் 

 

 

2.7 இணக்கமான சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

• சுரங்க ைாை்க்ழகயின் முடிவிை், சதாண்டப்பட்ட சுரங்க குழி / தைற்றிடம் மழை நீழரச ்

சசகரிப்பதற்கான தசயற்ழக நீரத்்சதக்கமாக தசயை்படும் மற்றும் ைறட்சி காைத்திை் 

சதழை அை்ைது தநருக்கடிகழளச ்சமாளிக்க உதவுகிறது. 

• சுரங்க மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தழடயுடன் கூடிய கிரீன் தபை்ட் மற்றும் சமை் 

தபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக நீர ்சதக்கமானது சுற்றுசச்ூைை் அழமப்ழப சமம்படுத்தும் 

• சுரங்க மூடை் என்பது ஒரு ததாந்தரவு தசய்யப்பட்ட இடத்ழத அதன் இயை்பான 

நிழைக்குத் திரும்பச ் தசய்யும் அை்ைது சுற்றுசச்ூைலிை் ஏற்படும் பாதகமான 

விழளவுகழள அை்ைது மனித ஆசராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான 

அசச்ுறுத்தை்கழளத் தடுக்கும் அை்ைது குழறக்கும் பிற உற்பத்திப் பயன்பாடுகளுக்குத் 

தயாராகும் தசயை்முழறயாகும். 

• மறுசீரழமக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் விைங்குகளுக்கும் உடை் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி ததாழிை்நுட்ப ரீதியாக நிழையானது, புவி-சைதியியை் 

ரீதியாக மாசுபடாதது/ மாசுபடாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்ழதய நிை பயன்பாட்டிற்கு 

தக்கழைக்கும் திறன் தகாண்டது. 

2.8 இறுதி குழி பரிமாணம் 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கம்  

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

1 162 135 42 மீ தழர மட்டத்திற்கு கீை் 

2 145 99 42 மீ தழர மட்டத்திற்கு கீை் 
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3. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள்- 

ெரவுககள டசகரிெ்ெல் சுற்றுசச்ூழல் ொக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக அகமகிறது, 

இது பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பட்ட ொக்கங்ககள மதிப்பீடு தசய்ய உெவுகிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டெ்கெ (EMP) ெயாரிக்க உெவுகிறது, சுற்றுசச்ூழல் ெரம் 

மற்றும் எதிரக்ால விரிவாக்கங்களின் டநாக்கெ்கெ டமம்படுெ்துவெற்கான நடவடிக்ககககள 

டகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற்றுசச்ூழல் நிகலயான வளரச்ச்ி. 

நிலவும் சுற்றுசச்ூழல் அகமப்புகளின் ெரெ்கெ தீரம்ானிக்க காற்று, நீர ் (டமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலெ்ெடி நீர)், நிலம் மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் சமூக-தபாருளாொர நிகல உள்ளிட்ட பல்டவறு 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பகட ெரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2022 ஆம் ஆண்டில் (மாரச் ்– சம 

2022) பருவெ்தில் அடிப்பகட ெர ஆய்வு நடெ்ெப்பட்டது. 

 

3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு  அளவுகள் 

அட்டவகண எண் 3.1  குழியின் இறுதி அளவுகள் 

Sl.No.  பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்ஹவண் 

1  சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

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

ைாரத்திற்கு இரண்டு முழற 

ததாடரச்ச்ியான 24 மணிசநர மாதிரிகள்  

2 ைானிழை ஆய்வு காற்றின் சைகம் 

மற்றும் திழச, 

தைப்பநிழை, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மழை 

ததாடரச்ச்ியாக மூன்று மாதங்களுக்கு 

ஒரு மணி சநரத்திற்கு ஒருமுழற 

ைானிழை அளவுகழள சசகரித்தை் 

3 நீரின் தரம் உடை், இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவியை் 

அளவுருக்கள் 

படிக்கும் காைத்திை் ஒரு முழற 4 

நிைத்தடி நீர ்மற்றும் 2 சமற்பரப்பு நீர ்

இடங்களிை் கிராப் மாதிரிகள் 

சசகரிக்கப்பட்டன 

4 சூைலியை் நிைப்பரப்பு மற்றும் 

நீரை்ாை் தாைரங்கள் 

மற்றும் 

விைங்கினங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

ைழரயறுக்கப்பட்ட முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிழை தரவு 

5  ஒலி மட்டங்கள் DB (A) இை் சத்தம் 

நிழைகள் 

8 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் சபாது 24 மணி 
சநரத்திற்கு ஒரு முழற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6  மண் பண்புகள் இயற்பியை் மற்றும் 

சைதியியை் 

அளவுருக்கள் 

படிக்கும் காைத்திை் 6 இடங்களிை்  

7  நிை பயன்பாடு பை்சைறு 

ைழககளுக்கான 

நிை பயன்பாடு 

சரச்ை ஆஃப் இந்தியாவின் நிைப்பரப்பு 

தாள் மற்றும் தசயற்ழகக்சகாள் 

படங்கள் மற்றும் முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு ஆகியைற்றின் 

அடிப்பழடயிை் 

8  சமூக-

தபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-தபாருளாதார 

மற்றும் 

மக்கள்ததாழக 

பண்புகள், 

ததாழிைாளர ்

பண்புகள் 

2011 கணக்தகடுப்பு சபான்ற முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிழை ஆதாரங்களின் அடிப்பழடயிை். 
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9  நிைத்தடிநீர ் பகுதியின் ைடிகாை் 

அழமப்பு, 

நீசராழடகளின் 

தன்ழம, நீரந்ிழை 

பண்புகள், ரீசாரஜ்் 

மற்றும் 

தைளிசயற்றும் 

பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிழை ஆதாரங்களிை் 

இருந்து சசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் 

தயாரிக்கப்பட்ட நீர-்புவியியை் ஆய்வு 

அறிக்ழக ஆகியைற்றின் 

அடிப்பழடயிை் 

10  இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் சபரிடர ்

சமைாண்ழம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் 

தைடிப்புகள் மற்றும் 

நசச்ுப் தபாருட்களின் 

தைளியீடு 

ஆகியைற்றாை் 

சபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகழள 

அழடயாளம் 

காணவும் 

சுரங்கத்துடன் ததாடரப்ுழடய 

அபாயத்திற்காக தசய்யப்பட்ட இடர ்

பகுப்பாய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பழடயிை். 

 
 

3.2 நில சுை்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முகற திட்ட ெளம் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிடலாமீட்டருக்குள் 

புவன் (இஸ்டரா) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முகற வறண்ட ெரிசு 

நிலம், உரிகமயளர ்பட்டா நிலம், எந்ெ வன நிலமும் சம்பந்ெப்படவில்கல. 

வ.எண் வககப்பாடு % இல் பரப்பளவு 

1 நகரப்்புற கட்டமத்தை் 0.21 

2 கிராமப்புற கட்டழமத்தை் 4.33 

3 சுரங்க கட்டழமத்தை் 1.22 

4 விைசாய நிைம் 0.31 

5 பயிர ்நிைம்  59.5 

6 விைசாய தரிசு 24.5 

7 புதர ்நிைம் 3.06 

8 தரிசு பாழற 1.38 

9 நீர ்நிழைகள் 4.3 

10 ஆறுகள் 0.17 

11 பசுழம காடுகள் 0.28 

12 புதர ்காடுகள் 0.55 

ஹமாத்தம் 100.00 

 சமசை உள்ள அட்டைழண, ழப ைழரபடம் மற்றும் நிை பயன்பாட்டு ைழரபடத்திலிருந்து, 

ஆய்வுப் பகுதியிை் உள்ள நிைத்தின் தபரும்பகுதி விைசாய நிைம் (பயிர ்நிைம் மற்றும் தரிசு நிைம் 

உட்பட) 84.31% அழதத் ததாடரந்்து கட்டப்பட்ட நிைங்கள் (நகரப்்புறம் மற்றும் கிராமப்புறம் 

உள்ளடங்கும்) 4.54 % என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. தரிசு நிைம் 4.44%; நீரந்ிழைகள் 4.47% மற்றும் 

சுரங்கம் - 1.22%. 
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ஆய்வுப் பகுதியிை் உள்ள தமாத்த சுரங்கப் பகுதி 407.301 தஹக்சடர,் அதாைது 1.22%. 8.01.9 தஹக்சடர ்

பரப்பளைானது, ஆய்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள தமாத்த சுரங்கப் பரப்பிை் 1.96% பங்களிக்கிறது. சுரங்க 

நடைடிக்ழககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் சுற்றுசச்ூைலிை் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ழத ஏற்படுத்தாது. 

3.3 மை் சூழல்  

மண் மாதிரி இடங்கள் டெரவ்ு தசய்யப்பட்டு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. 

இயற்ககயில் மண் காணப்பட்டதுமிெமான கார pH வரம்புடன் 8.24 to 8.62 கநட்ரஜனின் 170.0 to 214.0 

kg/ha  

3.4 நீர் சூழல் - 

 நீரின் ெரெ்கெ மதிப்பிடுவெற்கு நீர ் மாதிரிகள் டசகரிக்கப்பட்டது கிராமங்களின் துகள 

கிணறுகளிலிருந்து நிலெ்ெடி நீர ் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கெ்தின் 

டமற்பரப்பு நீர ்மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர் - 

• 7.38 to 7.86 வகர டவறுபடுகிறது. 

• தமாெ்ெ ககரசல்கள் மதிப்புகள் 492 - 558 mg/l வகர உள்ளது  

• கடினெ்ென்கம மதிப்புகள் 164.0 – 210.0 mg/l வகர இருக்கும் 

தமை்பரப்பு நீர்  

• PH மதிப்பு  7.62 to 7.89 

• தமாெ்ெ ககரசல்கள் 616 to 676  mg/l 

 தெவிதமட்டல் வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியல்-டவதியியல் 

மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இந்ெ நீர ்சிபிசிபி ெரெ்தின்படி நிரண்யிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளது என்பகெ தவளிப்படுெ்தியது. 

 

3.5 கோை்று சூழல் - 

வோனிறல ஆய்வு (கோலநிறல) - 

 ஆய்வு பகுதி தவப்பமண்டல காலநிகலயின் ஒரு பகுதியாகும். நாள் தவப்பநிகல ஜனவரி 

முெல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் குகறவானதுதவப்பநிகல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் டம மாெங்கள் ஆண்டின் தவப்பமான மாெங்கள். 

 உெ்டெசிக்கப்பட்ட  சுரங்கெ் திட்டெ்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிகலயம் திருதநை்சைலி 

கோை்றின் தர கை்கோைிப்பு -  

 திட்ட ெளெ்கெப் தபாறுெ்ெவகரயில் முன்டனாடி கீழ்டநாக்கிய திகசயின் அடிப்பகடயில் 

சுற்றுப்புற காற்று ெர நிகலயங்கள் டெரந்்தெடுக்கப்பட்டன. ஆறுமகழக்காலெ்திற்கு முந்கெய 

காற்றளவுப்படம் முகற மற்றும் டெரந்்தெடுக்கப்பட்ட ெளங்களின் அணுகல் ஆகியவற்கறக் 

கருெ்தில் தகாண்டு சுற்றுப்புற காற்று ெர கண்காணிப்பு (AAQM) நிகலயங்கள் 

டெரந்்தெடுக்கப்பட்டன. 
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படம் – 5  காற்று வீசும் திறசயின் புககப்படம் 

 

 

 

• PM10 இன் மதிப்பு 50.9 µg/m3 to 69.9 µg/m3, இகடயில் டவறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 20.9 µg/m3 to 39.8 µg/m3 க்கு இகடயில் டவறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி தசறிவு 8.7 µg/m3 to 10.7 µg/m3 மற்றும் 20.7 µg/m3 to 23.7 µg/m3 PM10, 

PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் தசறிவுகள் நன்கு காணப்படுகின்றனதொழில்துகற 

மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்டலங்களுக்கு மெ்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 

(சிபிசிபி) பரிந்துகரக்கும் NAAQ ெரநிகலகள். 

 

3.6 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீட்டு சாெனெ்கெப் பயன்படுெ்தி 8 இடங்களில் அடிப்பகட ஒலி அளவுகள் 

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

கண்காணிக்கப்பட்டனஇரவு 10 மணி முெல் காகல 6 மணி வகர. 

• ஆய்வுக் காலெ்தில் பகல் 62.3 to 62.7 dB (A) Leq இரவு 52.2 to 52.7 dB (A) Leq வரம்பில் இருந்ென. 

 முடிவுகளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு ஒலியின் அளவுகள் தொழில்துகற / வணிக / 

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி ெரநிகலகளுக்குள் இருப்பகெக் காணலாம். 

 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் நிகல, முக்கியமான மலர ் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கட்டகமப்கபப் புரிந்து தகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு டமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
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 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்ெ மருந்து ஆகலகளும் இல்கல, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 

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

அசச்ுறுெ்ெப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில்கல. 

 

3.8 சமூக பபோருளோதோரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-தபாருளாொர சூழல் குறிெ்ெ ெரமான ெகவல்ககள டசகரிக்க மாதிரி 

கணக்தகடுப்பு டமற்தகாள்ளப்பட்டது. சாகலகள், குடிநீர ் வசதிகள், நகரமயம், கல்வி நிறுவனம், 

டகாயில்கள், மருெ்துவ வசதிகள் மற்றும் மின்சார வசதிகள் டபான்ற அகனெ்து அடிப்பகட 

வசதிககளயும் இந்ெ ஆய்வு பகுதி தகாண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் விவசாயடம முக்கிய தொழிலாக இருந்ொலும், இது 50-60% 

குடும்பங்களுக்கு மட்டுடம டவகல வாய்ப்புககள வழங்கியுள்ளது. மீெமுள்ள மக்கள் தொகக 

முக்கியமாக தொழிலாளரக்ள் மற்றும் மற்ற வகக டவகல வாய்ப்புககள சாரந்்துள்ளனர.் 

 

4 எதிர்போர்க்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் மை்றும் தைிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நடைடிக்ழகயுடன் சுற்றுசச்ூைை் ததாடக்கத்ழத பராமரிக்க, தற்சபாதுள்ள சுற்றுசச்ூைை் 

சூை்நிழை குறித்த ஆய்வுகழள சமற்தகாள்ைது மற்றும் பை்சைறு சுற்றுசச்ூைை் கூறுகளின் 

தாக்கத்ழத மதிப்பிடுைது அைசியம். இது தபாருத்தமான சமைாண்ழம திட்டங்கழள நிழையான 

ைள பிரித்ததடுத்தழை உருைாக்க உதவும். 

4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

 திறந்ெ தவளி சுரங்க முகறயில் தபரிய ொக்கம் ஆக கருெப்படுவது நில சுற்றுசச்ூழல், 

இப்பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முகற வறண்ட ெரிசு நிலம், இந்ெ திட்டெ்தில் எந்ெ வன நிலமும் 

ஈடுபடவில்கல. சுரங்க நடவடிக்கககளுக்கு 4.27.40 தெக்டடர ் நிலெ்தில் பயன்படுெ்ெப்படும். 

சுரங்கெ்தின் முடிவில், தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட குழி, ெற்காலிக நீரெ்்டெக்கமாக தசயல்படும்  மற்றும் 

மகழநீகர டசமிக்க அனுமதிக்கப்படும். 

 மரம் (தசடி வளரப்்பு பகுதிக்கு) வளரச்ச்ிக்கு டபாதுமான இடம்  ஒதுக்கப்பட்டது.  ெற்டபாது 

திட்டப்பகுதியில் ொவரங்கள் எதுவும் இல்கல, சுரங்க நடவடிக்கக முடிந்ெதும் திட்ட இடெ்தில் 

மரங்களின் வளரச்ச்ியின் வீெம் அதிகரிக்கும்.  

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

• சுரங்க நடைடிக்ழக படிப்படியாக ததாகுதிகளிை் அழடக்கப்பட்டு, அகை்ைாய்வு 

படிப்படியாக பசுழம அரண் ைளரச்ச்ி சபான்ற கட்டம் ைாரியான ைளரச்ச்ி சபான்ற பிற 

தணிப்பு நடைடிக்ழககளுடன் சமற்தகாள்ளப்படும். 

• சுரங்க குழிகழளச ் சுற்றிலும் மழை நீர ் ைடிகாை் அழமத்தை் மற்றும் மழைப்தபாழிவின் 

சபாது சமற்பரப்பு ஓடுைதாை் மண் அரிப்ழபத் தடுக்கவும் மற்றும் உத்சதசப் பகுதிக்குள் 

பை்சைறு பயன்பாடுகளுக்காக மழைநீழரச ் சசகரிக்கவும், குழறந்த உயரத்திை் 

திட்டமிடப்பட்டது இடத்திை் தசக் சடம் கட்டுதை் 

• பாதுகாப்பு மண்டைத்திற்குள் எை்ழையிை் பசுழம தபை்ட் ைளரச்ச்ி. தைட்டப்பட்ட குழியிை் 

சசமித்து ழைக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுழம அரண்க்கு பயன்படுத்தப்படும் 
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• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, தைட்டப்பட்ட குழிகளின் சமை் தபஞ்சுகள், பாதுகாப்பு தழட 

சபான்றைற்றிை் அடரத்்தியான சதாட்டப்பயிற்சி சமற்தகாள்ளப்படும். 

• கருத்தியை் நிழையிை், சுரங்க நிை பயன்பாட்டு முழற பசுழம அரண் பகுதி மற்றும் 

தற்காலிக நீரத்்சதக்கமாக மாற்றப்படும் 

• இயரழ்கயின் அடிப்பழடயிை், சுரங்கத்திழன சுற்றியுள்ள இயற்ழக தாைரங்கள் 

தக்கழைக்கப்படும் (ஒரு தாங்கை் பகுதியிை் அதாைது 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தழட மற்றும் பிற 

பாதுகாப்பு ைைங்கப்படுகிறது) தூசி உமிை்ழைக் குழறக்க உதவும். 

• கருத்தியை் கட்டத்திை் சரியான சைலி அழமக்கப்படும், தபாதுமக்கள் மற்றும் 

காை்நழடகளின் உள்ளாரந்்த நுழைழைத் தடுக்க பாதுகாப்பு 24 மணி சநரமும் 

ழைக்கப்படும். 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்க நடவடிக்ககக்கான உெ்டெசிக்கப்பட்ட  ஆழம் நிலெ்ெடி நீர ் மட்டெ்திற்கு டமடல 

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

தென்படவில்கல. 

 தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு டமற்பரப்பு மகழநீர ் ஓட்டெ்கெ சுரங்கெ்திற்குள் வராமல் ெடுக்க மண் 

திட்டு அகமக்கப்படும்  

• வடிகால் கட்டுமானம் அகமக்கப்படும் 

4.3 கோை்று சூழல்– 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் மற்றும் டபாக்குவரெ்ொல் உருவாக்கப்படும் காற்றில் பரவும் 

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

(NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் சாகலயில் தசல்லும் வாகனங்களால் ஏற்படும். 

 சுரங்க பகுதிக்கு தவளிடய சுரங்கெ்தின் ொக்கம் மனிெ மற்றும் விலங்குகளின் 

ஆடராக்கியெ்திலும், அப்பகுதியின் ொவரங்களிலும் எந்ெவிெமான பாெகமான விகளகவயும் 

ஏற்படுெ்ொது என்பகெ இது காட்டுகிறது. 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுெ்ெப்பட்ட தவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) தசயல்படுெ்ெப்படும் 

• கனிமெ்கெ ஏற்றுெல் மற்றும் ககயாளுெல் ஆகிய நடவடிக்கககளில் இருந்து தூசி 

தவளிடயற்றெ்கெக் கட்டுப்படுெ்ெ டவகல தசய்யும் ஆர முகப்பில் நீர ்தெளிெ்ெல் பாகெயில் 

நீர ்தெளிெ்ெல் 

• கனரக இயந்திரெ்கெ இயக்கும்டபாது தூசி உற்பெ்திகயக் குகறக்க சுரங்கெ்தின் உட்புற 

சாகலகளில் நீர ்தெளிப்பான்கள் அகமெ்ெல் 

• தூசி தவளிடயற்றெ்கெக் குகறப்பெற்காக அவ்வப்டபாது நீர ்கழிவுகள் மற்றும் சாகலகளில் 

நீர ்தெளிெ்ெல் 

• துகளயிடும் முன்பு தொழிலாளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வழங்குெல் மற்றும் பாதுகாப்பாக 

சுரங்கம் தசய்ய நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளிெ்ெல் 
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• ொதுப் டபாக்குவரெ்தின் டபாது டிப்பரக்கள அதிக சுகம தசய்வகெெ் ெவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்கள டாரப்ாலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசிெ் துகள்ககளக் ககது தசய்ய மரம் வளரச்ச்ி டமற்தகாள்ளப்படும்.  

• மாசுபாட்கடக் கட்டுப்படுெ்ெ நடவடிக்கக எடுக்க காற்றின் ெரெ்கெ அவ்வப்டபாது 

கண்காணிெ்ெல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமெ்கெ எடுக்க தவடி கவப்பெனால், எந்திரங்களின் தசயல்பாடு மற்றும் சுரங்கங்களில் 

அவ்வப்டபாது டிப்பரக்கள இயக்குவொல் செ்ெ மாசு ஏற்படுகிறது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட  தைடி ழைக்கும் முழறயிை் சரியான இழடதைளி மற்றும் தைடிக்கும் 

குழிகளிை் சரியான முழறயிை் அளைான தைடி மருந்து சபக்கிங் தசய்து  

உபசயாகப்படுத்தபடும். 

• தைடி ழைத்தை் முழறயிை்,  சீசதாஷ்ண நிழை சாதகமாக இை்ைாத சபாது மின்சாரம் 

அை்ைாத தூண்டுதை் முழற  அனுசரிக்கப்படும். 

• கனரக எந்திரங்களிை் ஏற்படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயிை் பராமரிப்பும், 

உராய்ழைத் தடுக்கும் எண்தணய் மற்றும் கிரீஸ் இழைகள் உபசயாகப்படுத்தப்படும். 

• எந்திரங்களிை் ஏற்படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயிை் பாதுகாப்பு உழறகள் 

தபாருத்தப்படும் 

• தைடி மருந்தினாை் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூைை் தாக்கத்ழதயும் தைடிக்கத் தைறும் குழிகழள 

தடுப்பதற்கும் சாய்ைான குழிகள் துழள தசய்யப்படும்.   

• சுரங்க சாழை ஓரங்களிலும் குத்தழக நிைத்ழத சுற்றியும் மரங்கள் ழைத்து பராமரித்து 

ைருைதாை் சுரங்கத்திை் ஏற்படும்   சத்தம் தைளிசயறுதை் குழறக்கப்படும். 

• சுரங்க ததாழிைாளரக்ளுக்கு பயிற்சி தகாடுப்பதன் மூைமும், விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்துைதன் 

மூைமும் மற்றும் காது அழடப்பான்கள் உபசயாகப்படுத்துைதாலும் ததாழிைாளரக்ளுக்கு 

சத்தத்தினாை் ஏற்படும் பாதிப்பு தடுக்கப்படும். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் இல்லாெொல் பல்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்கல. 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் மண்டலம்டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மாசுபாட்டின் ொக்கம் வாயு மாசு டபான்றவற்கற தவளிடயற்றுவொல் ஏற்படும் 

NO2.தூசி தவளிடயற்றெ்கெக் கட்டுப்படுெ்ெ டபாதுமான தூசி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் 

எடுக்கப்படும். AAQ ெரநிகலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 க்கான காற்றின் ெரெ் ெரங்ககளெ் 

ெவிரதூசி உமிழ்கவக் கட்டுப்படுெ்ெ சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சாகலகளில் ெடிமனான மரம் வளரச்ச்ி 

டமற்தகாள்ளப்படும் 

4.6 சமூக பபோருளோதோர சூழல்.  

 சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக 68 தொழிலாளரக்ள் டநரடியாக பயன்தபறுவாரக்ள். 

சுமார ்50 எண்ணிக்ககயிலான மக்களுக்கு மகறமுகமாக டவகல வாய்ப்புகள் கிகடக்கும். 
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 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நடவடிக்கககளின் கீழ் மருெ்துவ, கல்வி மற்றும் உள்கட்டகமப்பு 

டமம்பாடு டபான்ற கூடுெல் வசதிகளும் நகடதபறும். 

 சமூக - தபாருளாொர மற்றும் சமூகவியல் ொக்கெ்கெ கருெ்தில் தகாண்டு, மக்களின் 

தபாருளாொர நிகல மற்றும் வாழ்க்ககெ் ெரம் தபாதுவாக அதிகரிக்கும் என்பது கவனிக்கப்பட்டது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• ஆழை இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நை்ை பராமரிப்பு நழடமுழறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான சத்தம் பிரசச்ிழனகழளத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு ைாரியத்தின் (CPCB) ைழிகாட்டுதலின்படி திட்டத் தளத்திலும் 

அழதச ்சுற்றிலும் பசுழம அரண் உருைாக்கப்படும். 

• முக்கிய மண்டைத்திற்குள் சுற்றுசச்ூைை் பாதிப்ழபக் குழறக்க தபாருத்தமான காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழக எடுக்கப்படும். 

• ததாழிைாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, ழகயுழறகள், தழைக்கைசங்கள், பாதுகாப்பு 

காைணிகள், கண்ணாடிகள், கைசங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காது பாதுகாப்பு 

சாதனங்கள் சபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்க சட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி ைைங்கப்படும். 

• இந்தத ் திட்டத்தின் மூைம் சநரடியாகவும் மழறமுகமாகவும் ராயை்டி, ைரி, டிஎம்எஃப், 

என்எம்இடி சபான்றைற்றின் மூைம் நிதி ைருைாய்கள் மூைம் மாநிைத்திற்கும் மத்திய 

அரசுக்கும் நன்ழம 

 

5 மோை்று பகுப்போய்வு (பதோழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

தள மோை்றுகள் - 

 சாொரண கற்கள் இயற்ககயில் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் இருக்கும் 

உெ்டெசிக்கப்பட்ட  திட்டெ்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மட்டுப்படுெ்ெப்பட்டிருப்பொல் மாற்று ெளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்கல. 

சுரங்க பதோழில்நுட்ப மோை்றுகள் - 

 முழு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க டவகலகள் டமற்தகாள்ளப்படும், இது மிகவும் 

தபாருளாொர ரீதியாக சாெ்தியமானது, டமலும் ொதுக்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழகலப் 

பாதுகாப்பகெப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற தொழில்ககளப் டபாலன்றி, திட்டெ்கெ மற்ற ெளங்களுக்கு 

மாற்ற முடியாது. 

 டமற்பரப்பு கனிம கவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்கப உறுதி தசய்வொல் இந்ெ 

திட்டம் திறந்ெ தவளி சுரங்க முகறகயப் பின்பற்றும். நிலெ்ெடி முகறயுடன் ஒப்பிடும்டபாது திறந்ெ 

தவளி முகறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பெ்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும் 

6 சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு திட்டம் - 

 வழக்கமாக ஒரு ொக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காலெ்தில் டமற்தகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்கக அல்லது மனிெ நடவடிக்கககளால் தூண்டப்பட்ட அகனெ்து மாறுபாடுககளயும் 

ெரவு தகாண்டு வர முடியாது. எனடவ சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்ககள கணக்கில் 
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குைாரி உரிழமயாளர ்

நிறுவனத்தின் தகலகம 

சுரங்க தமலாண்கம நிகல 

சுரங்க சமைாளர ்

ஃசபாரச்மன் சமட் 
தள சமற்பாரழ்ையாளர ்

 

NABL / MoEF ஆை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பானை்ட் 

ஆசைாசகர ்/ 

தைளிப்புற ஆய்ைகம் 

ஏரியா நிகல 

சுற்றுசச்ூைை் அதிகாரி 

உதவியாளர ் சதாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்ததளிப்பான் 

ஆபசரட்டர ்

எடுெ்துக்தகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

குறிக்டகாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் தசயல்திறகன சரிபாரக்்க அல்லது  மதிப்பீடு தசய்ய; 

• எதிரக்ால ொக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான ெரவு ெளெ்கெ நிறுவுெல். 

 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு ஹசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவகண 

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, 
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3 

நீர ்தர 

கண்காணி
ப்பு 

2 இடங்க
ள்  

(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 

5 ஒலி 

2 இடங்க
ள்  

(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 இடங்க
ள்  

(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 மை்றும் தீங்கு - 

 இந்ெ சுரங்க வழக்கில் ஆபெ்து மற்றும் அபாயெ்துடன் தொடரப்ுகடய கூறுகள் துகளயிடுெல் 

மற்றும் தவடிெ்ெல், கழிவு குப்கப, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் தவடிக்கும் டசமிப்பு ஆகியகவ 

அடங்கும். டமடல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏடெனும் சம்பவங்கள் ஏற்படுவகெக் 

குகறப்பெற்கும் ெவிரப்்பெற்கும் நடவடிக்கககள் சுரங்கெ் தொடங்கியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு 

தசயல்படுெ்ெப்படும்; டமடல விவாதிக்கப்பட்ட ஆபெ்து காரணிககளெ் ெவிரப்்பெற்கான 

நடவடிக்கககள் இதில் அடங்கும். எந்ெவிெமான விபெ்து / டபரழிகவெ் ெவிரக்்க சரியான இடர ்

டமலாண்கம திட்டம் முன்தமாழியப்படும். 

7.1 இடர் அளவிடல்  

இடர ்மதிப்பீட்டிற்கான ைழிமுழற, தன்பாத், சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) 

தைளியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர ்மதிப்பீட்டு ைழிகாட்டுதழை அடிப்பழடயாகக் தகாண்டது, 2002 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர ்31, 2002 சததியிட்ட சுற்றறிக்ழக எண் 13 உடனடி கைனம் சதழைப்படுபைரக்ளுக்கு 

முன்னுரிழம அளிப்பதற்காக, சைழை சூைை் மற்றும் அழனத்து தசயை்பாடுகளிலும் இருக்கும் 

மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்கழள அழடயாளம் காணவும் மற்றும் அந்த ஆபத்துகளின் ஆபத்து 

நிழைகழள மதிப்பீடு தசய்யவும். சமலும், இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமான ைழிமுழறகள் 

அழடயாளம் காணப்பட்டு, அைற்றின் கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழககள், காை அட்டைழணயிை் 

அழமக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட தபாறுப்புகளுடன் பதிவு தசய்யப்படுகின்றன. 

தன்பாத்தின் டிஜிஎம்எஸ் ைைங்கிய தமட்டை்ஃதபரஸ் சுரங்கத்ழத நிரை்கிப்பதற்கான தகுதி 

சான்றிதை் ழைத்திருக்கும் தகுதிைாய்ந்த சுரங்க சமைாளரின் ைழிகாட்டுதலின் கீை் முழு சுரங்க 
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தசயை்பாடும் சமற்தகாள்ளப்படும். இடர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகழளத் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகைாமை் தடுக்க சதழையான நடைடிக்ழககழள எடுப்பது பற்றியது 

7.2 தபரிடர் தமலாண்கம திட்டம் 

 சபரிடர ்சமைாண்ழம திட்டம் முன்னுரிழம ைரிழசயிை் ைாை்க்ழக பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூைை் 

பாதுகாப்பு, நிறுைலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திழய மீட்பது மற்றும் மீட்பு நடைடிக்ழககழள உறுதி 

தசய்ைழத சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

அனரத்்த 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 

 

7.3 ஒட்டுஹமாத்த தாக்க விகளவு 

சாதாரண கல்லின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

வ.எண் 
5 ஆண்டு  

உற்பத்தி 

ஆண்டு  

உற்பத்தி 

தின  

உற்பத்தி 
தின சரக்குந்து சுகம 

P1 6,77,435 1,35,487 452 75 

E1 5,24,423 1,04,884 350 58 

ஹமாத்தம் 12,01,858 2,40,371 802 133 

 

 

கிராவலின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

 

வ.எண் 
3 ஆண்டு  

உற்பத்தி 

ஆண்டு  

உற்பத்தி 

தின  

உற்பத்தி 
தின சரக்குந்து சுகம 

P1 70,302 23,434 78 13 

E1 23,031 7,677 25 17 

ஹமாத்தம் 93,333 25,910 103 30 

 

 

 

குடியிருப்பு 

அகமவிடம்  
ஹதாகலவு மீ 

P1 650 

E1 430 
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சமூக ஹபாருளாதாரம் 

இடம் தவகலவாய்ப்பு திட்ட முதலீடு CER @ 2% 

P1 68 Rs.1,03,56,000/- Rs.2,08,000/- 

E1 18 Rs.83,43,000/- Rs. 1,66,900/- 

ஹமாத்தம் 86 Rs.1,86,99,000/- Rs.3,74,900/- 

 

 

8 திட்ட நன்றமகள் – 

 திரு.K.ராஜ்குமார ்சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் சுரங்க திட்டம் சுமார ் 6,77,425 மீ3  சாதாரண கை் 

உற்பத்தி தசய்ைழத சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. இது அருகிலுள்ள பகுதிகளிை் சமூக-

தபாருளாதார நடைடிக்ழககழள சமம்படுத்துைசதாடு, பின்ைரும் நன்ழமகழளயும் விழளவிக்கும் 

• உள்கட்டகமப்பில் முன்டனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டகமப்பில் முன்டனற்றம் 

• டவகல வாய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புணரவ்ு திட்டம், சுகாொர முகாம்கள், மருெ்துவ உெவி, குடும்ப நல முகாம்கள் 

டபான்ற சமூக தபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள சுரங்க உரிகமயாளரக்ள் 

டமற்தகாள்வாரக்ள்.  

• சுரங்கெ்தின் டமாசமான விகளவுககளெ் ெணிக்கவும், அென் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறெ்கெயும் சுற்றுசச்ூழகலயும் டமம்படுெ்ெவும் சுரங்கப் பகுதியில் ஒரு காடு 

வளரெ்்து உருவாக்கப்படும். 

 

9 சுை்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்போய்வு.  

 சுற்றுசச்ூழல் தசலவ நன்கம பகுப்பாய்வு பரிந்துகரக்கப்படவில்கல. 

 சுை்றுசச்ூழல் தமலோை்றம திட்டம் - 

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

சுரங்க முகற மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பகடயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ெள 

குறிப்பிட்ட திட்டமாகும். ொக்கெ்தின் ஒவ்தவாரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடெ்ெக்க பாெகமான 

ொக்கங்ககள குகறக்க நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட டவண்டும், இகவ இயற்ககயில் நன்கம 

பயக்கும் இடங்களில், இெ்ெககய ொக்கங்கள் டமம்படுெ்ெப்பட டவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

டவண்டும், இெனால் ஒட்டுதமாெ்ெ பாெகமான ொக்கங்கள் முடிந்ெவகர குகறந்ெ மட்டெ்திற்கு 

குகறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆெரவாளரக்ள் ஒரு ஒழுங்ககமக்க டவண்டும் சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ககககள நிரவ்கிெ்ெல் மற்றும் தசயல்படுெ்துவெற்கு தபாறுப்பான சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு அகமப்பு. அடிப்பகடயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட தவளி நிறுவனங்ககள நியமிப்பென் 

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

சுற்றுசச்ூழல் மாசு அளகவக் கண்காணிப்பகெ இந்ெ துகற கண்காணிக்கும். 

சுரங்கச ் சட்டெ்தின் வழிகாட்டுெல்களின்படி தொழிலாளரக்ளின் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறிெ்து டெகவயான அகனெ்து முன்தனசச்ரிக்கக நடவடிக்ககககளயும் ஆெரவாளர ்எடுப்பார,் 

குெ்ெககப் பகுதிக்குள் சுகாொர வசதிகள் வழங்கப்படும். 
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 ஆெரவாளரக்ள் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஒட்டுதமாெ்ெ வளரச்ச்ிக்கான சமூக 

தபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள டமற்தகாள்வாரக்ள். இந்ெ நடவடிக்கககளில் மருெ்துவ 

முகாம்கள், நீர ் வழங்கல், பள்ளி உள்கட்டகமப்பு டமம்பாடு டபான்றகவ அடங்கும். 

திட்டப்பணிகயச ் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக பல்டவறு துகறகளில் சமூக தபாறுப்புணரவ்ு 

நடவடிக்ககககள உரிகமயாளர ்டமற்தகாண்டு வருகின்றனர.்  

10 முடிவுறர - 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்ெவிெமான பாெகமான விகளகவயும் 

ஏற்படுெ்ொது என்று பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீொன டநரம்கறயான மற்றும் 

எதிரம்கறயான விகளவுகளின் அடிப்பகடயில், ொக்கங்களின் ஒட்டுதமாெ்ெ மதிப்பீட்டிலிருந்து 

இந்ெ  முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புககளெ் ெணிக்க, 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பிந்கெய திட்ட 

கண்காணிப்பு அகமப்பு ஆகியகவ தொடரச்ச்ியான கண்காணிப்பு மற்றும் உடனடிெ் 

திருெ்ெெ்திற்காக வழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக, திட்ட ெளெ்திலும் 

அகெச ்சுற்றியுள்ள சமூக தபாருளாொர நிகலகமகளும் கணிசமாக டமம்படுெ்ெப்படும். எனடவ, 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விகரவில் வழங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 


