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சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டசச்ுருக்கம் 
 

16.09.28 ஹெக்டடர் பரப்பளவு ஹகாண்ட   
  மரப்பகர சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

சுரங்கம் 
வ.எண் விண்ணப்பதாரர் ஹபயர ் பரப்பளவு 

1 திரு.ரா.பரமசிவம் 1.00.0 ஹெகட்ேர ்

2 திரு.க.ஹபரியசாமி 1.00.0 ஹெகட்ேர ்

3 திருமதி.பா.டமகலா 1.40.0 ஹெகட்ேர ்

4 திரு.மா.கிருஷ்ணன் 0.90.25 ஹெகட்ேர ்

5 திரு.ஹச.நந்தகுமார ் 1.16.0 ஹெகட்ேர ்

6 திரு.சு.ரங்கசாமி 2.02.3 ஹெகட்ேர ்

7 திரு.ம.முத்துகிருஷ்ணன் 1.73.23 ஹெகட்ேர ்

 

   கிராமம் : மரப்பகர 

                                      தாலுகா : திருசஹ்சங்டகாடு 

                  மாவட்டம் : நாமக்கல் 

                 மாநிலம் :           தமிழ்நாடு 

  

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க அறிக்கக அடலாசகர் 
 

 

 

 

ஜிடயா எக்ஸ்ஹபாளடரசன் அண்டு 
கமனிங் ஹசால்யுசன்ஸ், டசலம். 

 
 

 



2 
 

 

 

 

1. அறிமுகம் -  

    திரு.ரா.பரமசிவம், திரு.க.ஹபரியசாமி, திருமதி.பா.டமகலா, திரு.மா.கிருஷ்ணன், 

திரு.ஹச.நந்தகுமார,் திரு.சு.ரங்கசாமி மற்றும் திரு.ம.முத்துகிருஷ்ணன் ஆகிடயார ் நாமக்கல் 

மாவே்ேத்தின் திருசஹ்சங்டகாடு வே்ேத்தில் உள்ள மரப்பரர கிராமத்தில் 9.21.78 ஹெக்டேர ்

பரப்பளவில் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க குத்தரகக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர.் 

 

 எனடவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூரல2016 இன் படி  உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங்கம் 

மற்றும் நேப்பில் உள்ள சுரங்கங்களின்  பரப்பளவு கூே்டுத்ஹதாரக 16.09.28 ஹெக்டேர.் 

 

 எனடவ, விரிவான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ரக 9.21.78 ஹெக்டேர ்

பரப்பளவில் உள்ள 7 சுரங்கங்கத்ரத உள்ளேக்கியது.  

 

 

 

எளிதான பிரதிநிதிதத்ுவங்களுக்கு சுரங்க குத்தகக 

 

விளக்கம் 

குத்தகக 1 

திரு.ரா.பரமசிவம் 

விண்ணப்பித்துள்ள 

சுரங்கம் 

குத்தகக 2 

திரு.க.ஹபரியசாமி 

விண்ணப்பித்துள்ள 

சுரங்கம் 

குத்தகக 3 

திருமதி.பா.டமகலா 

விண்ணப்பித்துள்ள 

சுரங்கம் 

புல எண் 20/2B (Part) and 21/5C (part) 21/5B(Part) 224(Part) 

விரிவாக்கம் 

மற்றும் 

வரகப்பாடு 

1.00.0 ஹெக்டேர,்  பே்ோ 

நிலம் 

1.00.0  ஹெக்டேர,்  பேே்ா 

நிலம் 
1.40.0 ஹெக்டேர,்  பே்ோ 

நிலம் 

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவே்ேம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

மரப்பரர  கிராமம், திருசஹ்சங்டகாடு வே்ேம், 

நாமக்கல் மாவேே்ம் 

ஹமாத்த சுரங்க 

பரப்பளவின் 

கூே்டுத்ஹதாரக 

16.09.28 ஹெக்டேர ்

 

விளக்கம் 

குத்தகக 4 

திரு.மா.கிருஷ்ணன் 

விண்ணப்பித்துள்ள சுரங்கம் 

குத்தகக 5 

திரு.ஹச.நந்தகுமார், 

விண்ணப்பித்துள்ள சுரங்கம் 

புல எண் 176/2, 173/3(P), & 176/11(P) 22/2 

விரிவாக்கம் 

மற்றும் 

வரகப்பாடு 

0.90.25 ஹெக்டேர,்  பே்ோ நிலம் 1.16.0 ஹெக்டேர,்  பே்ோ நிலம் 

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவே்ேம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

மரப்பரர  கிராமம், திருசஹ்சங்டகாடு வே்ேம், 

நாமக்கல் மாவேே்ம் 

ஹமாத்த சுரங்க 

பரப்பளவின் 

கூே்டுத்ஹதாரக 

16.09.28 ஹெக்டேர ்
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விளக்கம் 

குத்தகக 6 

திரு.சு.ரங்கசாமி  

விண்ணப்பித்துள்ள சுரங்கம் 

குத்தகக 7 

திரு.ம.முத்துகிருஷ்ணன், 

விண்ணப்பித்துள்ள சுரங்கம் 

புல எண் 176/1A, 176/5A, 176/6A & 316/2B2 
175/2, 183/8B, 183/8C,183/8D, 183/8E,183/8F, 

183/4E1, 183/4G1, & 183/4F1 

விரிவாக்கம் 

மற்றும் 

வரகப்பாடு 

2.02.3 ஹெக்டேர,்  பே்ோ நிலம் 1.73.23 ஹெக்டேர,்  பே்ோ நிலம் 

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவே்ேம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

மரப்பரர  கிராமம், திருசஹ்சங்டகாடு வே்ேம், 

நாமக்கல் மாவேே்ம் 

ஹமாத்த சுரங்க 

பரப்பளவின் 

கூே்டுத்ஹதாரக 

16.09.28 ஹெக்டேர ்

 
 

விளக்கம் 

குத்தகக 1 

திரு.சு.ரங்கசாமி 

நேப்பில் உள்ள சுரங்கம்  
 

குத்தகக 2 

திருமதி.ஹபா.ராமாயி 

நேப்பில் உள்ள சுரங்கம்  
 

குத்தகக  

3 

திரு.கக.ரடமஷ் 

நேப்பில் உள்ள சுரங்கம்  
 

புல எண் 316/2B1 176/12 175/1B 

விரிவாக்கம் 

மற்றும் 

வரகப்பாடு 

1.98.0 ஹெக்டேர,்  பே்ோ 

நிலம் 
1.20.0  ஹெக்டேர,்  பேே்ா 

நிலம் 

1.20.0 ஹெக்டேர,்  பே்ோ 

நிலம் 

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவே்ேம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

மரப்பரர  கிராமம், திருசஹ்சங்டகாடு வே்ேம், 

நாமக்கல் மாவேே்ம் 

ஹமாத்த சுரங்க 

பரப்பளவின் 

கூே்டுத்ஹதாரக 

16.09.28 ஹெக்டேர ்

 

விளக்கம் 

குத்தகக 4 

திரு.க,ஹசங்டகாட்கடயன் 

நேப்பில் உள்ள சுரங்கம்  
 

குத்தகக 5 

திரு.டக.ஹசங்டகாடகவுண்டர ் 

நேப்பில் உள்ள சுரங்கம்  
 

புல எண் 21/4A 22/3B1 & 22/3B2 

விரிவாக்கம் 

மற்றும் 

வரகப்பாடு 

0.95.5 ஹெக்டேர,்  பே்ோ நிலம் 1.54.0 ஹெக்டேர,்  பே்ோ நிலம் 

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவே்ேம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

மரப்பரர  கிராமம், திருசஹ்சங்டகாடு வே்ேம், 

நாமக்கல் மாவேே்ம் 

ஹமாத்த சுரங்க 

பரப்பளவின் 

கூே்டுத்ஹதாரக 

16.09.28 ஹெக்டேர ்
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இதில் திரு.ரா.பரமசிவம், திரு.க.ஹபரியசாமி, திருமதி.பா.டமகலா, திரு.மா.கிருஷ்ணன், 

திரு.ஹச.நந்தகுமார,் திரு.சு.ரங்கசாமி மற்றும் திரு.ம.முத்துகிருஷ்ணன் சாதாரண கல் 

சுரங்கத்திற்க்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.் 

 

 

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திே்ே தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் கீடழ அேே்வரணப்படுத்தப்பே்டுள்ளன. 

 

திட்டதத்ின் முக்கிய அம்சங்கள் 

விளக்கம் குத்தகக -1 

அடிப்பரே விவரங்கள்  

எம்.எஸ்.எல்(கேல் 

மே்ேத்திலிருந்து) 
205 மீ உயரம் 

அே்சடரரக 11°25'02.29"N to 11°25'06.70"N 

தீரக்்கடரரக 78°02'55.42"E to 78°02'59.16"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 1,15,582 மீ3  சாதாரண கல் 

முன்ஹமாழியப்பே ்ஆழம் 

தற்டபாரதய திே்ே காலத்தில் 
47 மீ 

 

 

விளக்கம் குத்தகக -2 

அடிப்பரே விவரங்கள்  

எம்.எஸ்.எல்(கேல் 

மே்ேத்திலிருந்து) 
205 மீ உயரம் 

அே்சடரரக 11°25'03.22"N to 11°25'07.64"N 

தீரக்்கடரரக 78°02'52.79"E to 78°02'56.69"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 1,14,880 மீ3  சாதாரண கல் 

முன்ஹமாழியப்பே ்ஆழம் 

தற்டபாரதய திே்ே காலத்தில் 
42  மீ 

 

விளக்கம் குத்தகக -3 

அடிப்பரே விவரங்கள்  

எம்.எஸ்.எல்(கேல் 

மே்ேத்திலிருந்து) 
216  மீ உயரம் 

அே்சடரரக 11°24'55.47"N to 11°25'00.26"N 

தீரக்்கடரரக 78°02'51.08"E to 78°02'56.10"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 86,650 மீ3  சாதாரண கல் 

முன்ஹமாழியப்பே ்ஆழம் 

தற்டபாரதய திே்ே காலத்தில் 
46 மீ 

 

விளக்கம் குத்தகக -4 

அடிப்பரே விவரங்கள்  

எம்.எஸ்.எல்(கேல் 

மே்ேத்திலிருந்து) 
229 மீ உயரம் 

அே்சடரரக 11°24'38.31"N to 11°25'40.71"N 

தீரக்்கடரரக 78°02'31.01"E to 78°02'35.97"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 1,09,075 மீ3  சாதாரண கல் 

முன்ஹமாழியப்பே ்ஆழம் 

தற்டபாரதய திே்ே காலத்தில் 
37 மீ 
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விளக்கம் குத்தகக -5 

அடிப்பரே விவரங்கள்  

எம்.எஸ்.எல்(கேல் 

மே்ேத்திலிருந்து) 
202 மீ உயரம் 

அே்சடரரக 11°25'00.40"N to 11°25'03.91"N 

தீரக்்கடரரக 78°02'44.17"E to 78°02'53.07"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 34,603 மீ3  சாதாரண கல் 

முன்ஹமாழியப்பே ்ஆழம் 

தற்டபாரதய திே்ே காலத்தில் 
27 மீ 

 

விளக்கம் குத்தகக -6 

அடிப்பரே விவரங்கள்  

எம்.எஸ்.எல்(கேல் 

மே்ேத்திலிருந்து) 
202 மீ உயரம் 

அே்சடரரக 11°24'43.54"N to 11°24'49.04"N 

தீரக்்கடரரக 78°02'29.22"E to 78°02'36.90"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 1,31,800 மீ3  சாதாரண கல் 

முன்ஹமாழியப்பே ்ஆழம் 

தற்டபாரதய திே்ே காலத்தில் 
42 மீ 

 

விளக்கம் குத்தகக -7 

அடிப்பரே விவரங்கள்  

எம்.எஸ்.எல்(கேல் 

மே்ேத்திலிருந்து) 
197 மீ உயரம் 

அே்சடரரக  11°24'32.43''N to 11°24'37.58''N 

தீரக்்கடரரக 78°02'27.38''E to 78°02'32.33''E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 1,99,770 மீ3  சாதாரண கல் 

முன்ஹமாழியப்பே ்ஆழம் 

தற்டபாரதய திே்ே காலத்தில் 
43 மீ 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள்  

பாதுகாக்கப்பேே் 

வனப்பகுதி 
எதுவும் இல்ரல 

பகுதியின் 

நிலப்பரப்பு 
9.21.78 ஹெக்டேர ்

நிலத்தடி நீர ்மே்ேம் 

தரர மே்ேத்திலிருந்து 58 மீ - 76 மீ 

சுரங்கங்கள் நிலத்தடி நீர ்அளவிற்கு டமடல 

சிறப்பாக டமற்ஹகாள்ளப்படும், எனடவ இந்த 

திே்ேத்தின் காரணமாக நீர ்அளவு 

பாதிக்கப்போது. 

 

• ஹவே்ேப்பே்ே சாதாரணகல் அருகாரமயில் உள்ள கிரஷரக்்கு ஹகாண்டு ஹசல்லப்படும். 

• திறந்த ஹவளி சுரங்கம், முழுரமயாக இயந்திரமயமாக்கப்பேே் சுரங்கம் ஆரம் உயரம் 

சுமார ்5 மீேே்ர ்மற்றும் ஹபஞ்ச ்அகலம் 5 மீேே்ர ்சாய்வு 90 °. 

• சுரங்கங்கள் இறுதி குழி வரம்ரப அரேந்தபின், ஹவே்ேப்பே்ே குழியானது நீர ்

டசகரிப்பதற்க்காக பயன்படுத்தபடும்.  

• இந்த திே்ேத்திற்கு சுரங்க நேவடிக்ரககளுக்கு எந்தஹவாரு மின்சாரம் டதரவயில்ரல, 

ஆனால் அலுவலக வளாகங்கள் மற்றும் பிற உள்கே்ேரமப்புகளில் பயன்படுத்த மின்சாரம் 

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திலருந்து ஹபறப்படும். சுரங்க ஹசயல்பாடு பகல் டநரத்தில் 

மே்டுடம பரிந்துரரக்கப்படுகிறது {ஹபாது ஷிப்ே ் 8 AM - 5 PM (மதிய உணவு இரேடவரள 12 

PM - 1 PM). 
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• ஏர ்கம்ப்ரசருேன் ஜாக்ொம்மர ்துரளபான்கள் மூலம் 32-35 மிமீ விேே்ம் ஹகாண்ே குறுகிய 

துரள துரளயிடுதல். 

• கனிம டபாக்குவரத்து, டசரவத் துரற, டகடரஜ்கள், கரேகள் / டகண்டீன் டபான்ற 

துரறகளில் சுமார ் 150 டபருக்கு மற்றும் 122 டபருக்கு டநரடி டவரல வாய்ப்புகள் மற்றும் 

சுற்றியுள்ள பிராந்தியத்திற்குள் மரறமுக டவரல வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தப்படும். 

• வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சேே்ம், 1972 இன் கீழ் அறிவிக்கப்பேே் பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதிகள் 

எதுவும் இல்ரல, மத்திய மாசு கே்டுப்பாே்டு வாரியத்தால் அறிவிக்கப்பேே் விமரச்ன 

மாசுபேே் பகுதிகள், அறிவிக்கப்பேே் சுற்றுசச்ூழல்-உணரத்ிறன் பகுதிகள், மாநிலங்களுக்கு 

இரேடயயான எல்ரலகள் மற்றும் சரவ்டதச எல்ரலகள், தவிர டதசிய பூங்காக்கள், 

உயிரக்்டகாள இருப்பு, யாரன தாழ்வாரங்கள், சதுப்புநில வன, ஹதால்ஹபாருள் 

நிரனவுசச்ின்னங்கள், பாரம்பரிய தளம் டபான்றரவ திேே் தளத்திலிருந்து 10 கி.மீ 

சுற்றளவில் இல்ரல. 

• திே்ேப்பணிரயச ் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக பல்டவறு துரறகளில் சமூக 

ஹபாறுப்புணரவ்ு நேவடிக்ரககரள ஆதரவாளர ் டமற்ஹகாள்வார,் இதற்காக சுமார ்   ரூ .5 

லே்சம் ஹசலவிே்ோர.் 

• திே்ேப்பகுதியின் நில அதிரவ்ு உணரத்ிறன் மண்ேலம் II, பி.எம்.டி.பி.சி படி குரறந்த டசத 

அபாய மண்ேலம், இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்ேலத்தின் பாதிப்பு அே்லஸ் ஐ.எஸ்: 1893 - 

2002 என வரகப்படுத்தப்பே்டுள்ளது. 

3. சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் - 

 தரவு டசகரித்தல் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீே்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக அரமகிறது, இது 

பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பே்ே தாக்கங்கரள மதிப்பீடு ஹசய்ய உதவுகிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம திே்ேத்ரத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, சுற்றுசச்ூழல் தரம் 

மற்றும் எதிரக்ால விரிவாக்கங்களின் டநாக்கத்ரத டமம்படுத்துவதற்கான நேவடிக்ரககரள 

டகாடிே்டுக் காே்டுகிறது. சுற்றுசச்ூழல் நிரலயான வளரச்ச்ி. 

 நிலவும் சுற்றுசச்ூழல் அரமப்புகளின் தரத்ரத தீரம்ானிக்க காற்று, நீர ் (டமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர)், நிலம் மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் சமூக-ஹபாருளாதார நிரல உள்ளிேே் 

பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுகளுக்கு அடிப்பரே தரவு உருவாக்கப்பேே்து. 2020 - 21 ஆம் ஆண்டில் 

குளிரக்ாலம் (டிசம்பர ் – பிப்ரவரி) பருவத்தில் அடிப்பரே சுற்றுசச்ூழல் தகவல்கள் 

டசகரிக்கப்ப்படும். 

3.1 நில சுற்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்பாே்டு முரற திேே் தளம் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிடலாமீே்ேருக்குள் 

புவன் (இஸ்டரா) மூலம் டசகரிக்கப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில பயன்பாே்டு முரற வறண்ே தரிசு 

நிலம், பேே்ா நிலம், எந்த வன நிலமும் சம்பந்தப்பேவில்ரல. 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் ஹபரும்பகுதி விவசாய பயிர ் நிலம் 84.67 %. ஹமாத்த 

சுரங்கப் பகுதிகள் இந்த சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 0.425 %. ஆகும்,  

மண் சூழல்  

 ஆறு மண் மாதிரி இேங்கள் டதரவ்ு ஹசய்யப்பே்டு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பே்ேன. 

இயற்ரகயில் மண் காணப்பே்ேதுமிதமான கார pH வரம்புேன் (7.12 – 8.35). ரநே்ரஜனின் ஹசறிவு 

மற்றும் பாஸ்பரஸ் வரம்பு மிகவும் குரறவாகடவ ஆக உள்ளது. 

நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்ரத மதிப்பிடுவதற்கு நீர ்மாதிரிகள் சுமார ் 4 நிலத்தடியில் மற்றும் 3 நிலத்தின் 

டமற்பரப்பில் இருந்தும் டசகரிக்கப்பே்ேது கிராமங்களின் துரள கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீர ்

மாதிரிகள் எடுக்கப்பே்ேன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் டமற்பரப்பு நீர ் மாதிரிகள் 

எடுக்கப்பே்ேன. 

நிலத்தடி நீர ்- 

• 7.11 – 7.95 வரர டவறுபடுகிறது. 
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• ஹமாத்த கரரசல்கள் மதிப்புகள் 410 - 619mg/l வரர உள்ளது  

• கடினத்தன்ரம மதிப்புகள் 106.8 - 201 mg/lவரர இருக்கும் 

டமற்பரப்பு நீர ்(சுரங்க குழி நீர்) - 

• PH மதிப்பு 7.26 – 7.82  

• ஹமாத்த கரரசல்கள் 480 - 586 mg/l 

 ஹெவிஹமே்ேல் வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்ேறியப்பே்டுள்ளது. இயற்பியல்-டவதியியல் 

மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இந்த நீர ்சிபிசிபி தரத்தின்படி நிரண்யிக்கப்பேே் வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளது என்பரத ஹவளிப்படுத்தியது. 

3.2 காற்று சூழல் - 

வானிகல ஆய்வு (காலநிகல) - 

 ஆய்வு பகுதி ஹவப்பமண்ேல காலநிரலயின் ஒரு பகுதியாகும். நாள் ஹவப்பநிரல ஜனவரி 

முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் குரறவானதுஹவப்பநிரல ஜனவரியில் எேே்ப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் டம மாதங்கள் ஆண்டின் ஹவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிரலயம் நாமக்கல். 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு -  

 திே்ே தளத்ரதப் ஹபாறுத்தவரரயில் அதிகபே்சமாக காற்று வீசும் திரச கண்ேறியப்பே்டு 

காற்று தர நிரலயங்கள் நிறுவப்பேே்ன. சுற்றுப்புற காற்று தர நிரலயங்கள் 

டதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ேன. ஆறு மரழக்காலத்திற்கு முந்ரதய காற்று புள்ளியல் வரரபேம் முரற 

மற்றும் டதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ே தளங்களின் அணுகல் ஆகியவற்ரறக் கருத்தில் ஹகாண்டு சுற்றுப்புற 

காற்று தர கண்காணிப்பு (AAQM) நிரலயங்கள் டதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ேன. 

• PM10 இன் மதிப்பு 37.1 µg/m3 -  46.6 µg/m3, இரேயில் டவறுபடுகிறது  

• PM2.5 இன் மதிப்பு 15.9 µg/m3 - 25.3 µg/m3 இரேயில் டவறுபடுகிறது  

• SO2  இன் சராசரி ஹசறிவு 4.1 µg/m3 - 8.8 µg/m3. 

• NO2 இன் சராசரி ஹசறிவு 15.7 µg/m3 to 25.6 µg/m3 . 

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

காணப்படுகின்றனஹதாழில்துரற மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்ேலங்களுக்கு 

மத்திய மாசு கே்டுப்பாே்டு வாரியம் (சிபிசிபி) பரிந்துரரக்கும் NAAQ தரநிரலகள். 

 

3.3 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீே்டு சாதனத்ரதப் பயன்படுத்தி 7 இேங்களில் அடிப்பரே ஒலி அளவுகள் 

கண்காணிக்கப்பே்ேன. காரல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரர பகல் நிரலகள் 

கண்காணிக்கப்பே்ேனஇரவு 10 மணி முதல் காரல 6 மணி வரர. 

• ஆய்வுக் காலத்தில் பகல் 50.4 – 50.6 dB (A) Leq  இரவு from 45.7 – 46.0 dB (A) Leq வரம்பில் இருந்தன. 

 முடிவுகளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு சத்தத்தின் அளவுகள் ஹதாழில்துரற / வணிக / 

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற சத்தம் தரநிரலகளுக்குள் இருப்பரதக் காணலாம். 

 

3.4 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பரே சுற்றுசச்ூழல் நிரல, முக்கியமான மலர ் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கே்ேரமப்ரபப் புரிந்து ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு டமற்ஹகாள்ளப்பே்டுள்ளது. 

 திே்ேப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆரலகளும் இல்ரல, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சே்ேம் 

1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுத்தப்பே்ே உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பே்டியலில் 

அசச்ுறுத்தப்பே்ே பிரிவின் கீழ் குறிப்பிேபேவில்ரல 

3.5 சமூக ஹபாருளாதாரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார சூழல் குறித்த தரமான தகவல்கரள டசகரிக்க மாதிரி 

கணக்ஹகடுப்பு டமற்ஹகாள்ளப்பே்ேது. சாரலகள், குடிநீர ்வசதிகள், நகரமயம், கல்வி நிறுவனம், 
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டகாயில்கள், மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் மின்சார வசதிகள் டபான்ற அரனத்து அடிப்பரே 

வசதிகரளயும் இந்த ஆய்வு பகுதி ஹகாண்டுள்ளது. 

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

குடும்பங்களுக்கு மே்டுடம டவரல வாய்ப்புகரள வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள மக்கள் ஹதாரக 

முக்கியமாக ஹதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மற்ற வரக டவரல வாய்ப்புகரள சாரந்்துள்ளனர.் 

4 எதிரப்ார்க்கின்ற சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கககள் - 

4.1 நில சுற்றுசச்ூழல்: 

 திறந்த ஹவளி சுரங்க முரறயில் ஹபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில சுற்றுசச்ூழல், 

இப்பகுதியில் நில பயன்பாே்டு முரற வறண்ே தரிசு நிலம், இந்த திே்ேத்தில் எந்த வன நிலமும் 

ஈடுபேவில்ரல. சுரங்க நேவடிக்ரககளுக்கு 9.21.78 ஹெக்டேர ் நிலப் பயன்படுத்தப்படும். 

சுரங்கத்தின் முடிவில், ஹவே்டிஹயடுக்கப்பே்ே குழி, தற்காலிக நீரத்்டதக்கமாக ஹசயல்படும் 

மரழநீரர டசமிக்க அனுமதிக்கப்படும். மரம் வளரச்ச்ிக்கு டபாதுமான இேம்  ஒதுக்கப்பே்ேது.  

  

 தற்டபாது திேே்ப்பகுதியில் தாவரங்கள் எதுவும் இல்ரல, சுரங்க நேவடிக்ரக முடிந்ததும் 

திே்ே இேத்தில் மரம் வளரச்ச்ியின் வீதம் அதிகரிக்கும்.  

 

 

4.2 நீர ்சூழல்  

  சுரங்க நேவடிக்ரகக்கான உத்டதசிக்கப்பேே் ஆழம் நிலத்தடி நீர ் மே்ேத்திற்கு டமடல 

உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் டமற்பரப்பு நீர ்(நீடராரேகள், கால்வாய், ஓரே டபான்றரவ) இல்ரல. 

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு டமற்பரப்பு மரழநீர ்ஓே்ேத்ரத சுரங்கத்திற்குள் வராமல் தடுக்க மண் 

திே்டு அரமக்கப்படும்  

• வடிகால் கே்டுமானம் அரமக்கப்படும் 

4.3 காற்று சூழல்– 

 சுரங்க நேவடிக்ரககள் மற்றும் டபாக்குவரத்தால் உருவாக்கப்படும் காற்றில் பரவும் 

துகள்கள் முக்கிய காற்று மாசுபடுத்துகின்றன. சல்பர ் ரே ஆக்ரசடு (SO2), ரநே்ரஜன் 

ஆக்ரசடுகள் (NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் ஓரளவு சாரலகளில் ஹசல்லும் வாகனங்கள் 

பங்களிக்கும். 

  சுரங்க பகுதிக்கு ஹவளிடய சுரங்கத்தின் தாக்கம் மனித மற்றும் விலங்குகளின் 

ஆடராக்கியத்திலும், அப்பகுதியின் தாவரங்களிலும் எந்தவிதமான பாதகமான விரளரவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்பரத இது காே்டுகிறது. 

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹவடிப்பு நுே்பங்கள் (Controlled Blasting) ஹசயல்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்ரத ஏற்றுதல் மற்றும் ரகயாளுதல் ஆகிய நேவடிக்ரககளில் இருந்து தூசி 

ஹவளிடயற்றத்ரதக் கே்டுப்படுத்த டவரல ஹசய்யும் ஹபஞ்சுகள் முகப்பில் நீர ் ஹதளித்தல் 

ஆகிய ந்ேவடிரககள் ஹசயல்படுத்தப்படும் 

• கனரக இயந்திரத்ரத இயக்கும்டபாது தூசி உற்பத்திரயக் குரறக்க சுரங்கத்தின் உே்புற 

சாரலகளில் நீர ்ஹதளிப்பான்கள் அரமத்தல் 

• தூசி ஹவளிடயற்றத்ரதக் குரறப்பதற்காக அவ்வப்டபாது சாரலகளில் நீர ்ஹதளித்தல் 

• துரளயிடும் முன்பு ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வழங்குதல் மற்றும் 

பாதுகாப்பாக சுரங்கம் ஹசய்ய நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

• கனிமம் டபாக்குவரத்தின் டபாது டிப்பரக்ரள அதிக சுரம ஹசய்வரதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பே்ே டிப்பரக்ரள ோரப்ாலின்களுேன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்கரளக் ஹவளிடய ஹசல்வரத கே்டுப்படுத்தப்படும் மரம் வளரச்ச்ி 

டமற்ஹகாள்ளப்படும்.  
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• மாசுபாே்ரேக் கே்டுப்படுத்த நேவடிக்ரக எடுக்க காற்றின் தரத்ரத அவ்வப்டபாது 

கண்காணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்ரத எடுக்க ஹவடி ரவப்பதனால், எந்திரங்களின் ஹசயல்பாடு மற்றும் 

சுரங்கங்களில் அவ்வப்டபாது டிப்பரக்ரள இயக்குவதால் சத்த ஏற்படுகிறது.  

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹவடிக்கும் நுேப்ங்கள் ஹசயல்படுத்தப்படும், சுரங்கத் தளத்திலிருந்து 

ஹவடிப்பதால் ஏற்படும் சத்தம் குறிப்பிேத்தக்கதாக இருக்காது, அது முழு நாளிலும் சில 

வினாடிகள் வரர இருக்கும்.  

• அதிக சத்தம் ஹகாண்ே டவரல ஹசய்யும் பகுதிகளில் காதரேப்பான்கள், அல்லது டவறு 

ஹபாருத்தமான தனிப்பே்ே பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படும்.  

• சரியான நேவடிக்ரக எடுப்பதற்கு வழக்கமான சத்தம் நிரல கண்காணிப்பு அவ்வப்டபாது 

ஹசய்யப்படும். 

• சுரங்கத் தளம், அலுவலகக் கேே்ேங்கள் மற்றும் உள் சாரலரயச ் சுற்றியுள்ள பசுரம 

டமம்பாடு மூலத்திற்கும் ஹபறுநருக்கும் இரேயில் ஒரு தரேரய உருவாக்கும் வரகயில் 

நரேமுரறயில் இருக்கும், இதனால் ஒலி உறிஞ்சப்பே்டு ஹவளிப்பாடு நிரல 

குரறக்கப்படுகிறது. 

 

 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் இல்லாததால் பல்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்ரல. 10கி.மீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் மண்ேலம்டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மாசுபாே்டின் தாக்கம் வாயு மாசு டபான்றவற்ரற ஹவளிடயற்றுவதால் ஏற்படும் NOX. 

தூசி ஹவளிடயற்றத்ரதக் கே்டுப்படுத்த டபாதுமான தூசி கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்ரககள் 

எடுக்கப்படும். AAQ தரநிரலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NOX க்கான காற்றின் தரத் 

தரங்கரளத் தவிரதூசி உமிழ்ரவக் கே்டுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சாரலகளில் தடிமனான 

மரம் வளரச்ச்ி டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

4.6 சமூக ஹபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்க நேவடிக்ரககள் காரணமாக 122 ஹதாழிலாளரக்ள் டநரடியாக பயன்ஹபறுவாரக்ள் 

எண்ணிக்ரக டநரடி டவரலவாய்ப்பு மூலம் பயனரேகிறது. சுமார ் 150 எண்ணிக்ரகயிலான 

மக்களுக்கு மரறமுகமாக டவரல வாய்ப்புகள் கிரேக்கும். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நேவடிக்ரககளின் கீழ் மருத்துவ, கல்வி மற்றும் உள்கே்ேரமப்பு 

டமம்பாடு டபான்ற கூடுதல் வசதிகளும் நரேஹபறும். 

 சமூக - ஹபாருளாதார மற்றும் சமூகவியல் தாக்கத்ரத கருத்தில் ஹகாண்டு, மக்களின் 

ஹபாருளாதார நிரல மற்றும் வாழ்க்ரகத் தரம் ஹபாதுவாக அதிகரிக்கும் என்பது 

கவனிக்கப்பே்ேது.  

5 மாற்று பகுப்பாய்வு (ஹதாழில்நுடப்ம் மற்றும் தளம்) 

தள மாற்றுகள் - 

 சாதாரணகற்கள் இயற்ரகயில் சில குறிப்பிேே் இேங்களில் மே்டும் இருக்கும் 

உத்டதசிக்கப்பே்ே திே்ேத்தின் இருப்பிேம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மே்டுப்படுத்தப்பே்டிருப்பதால்மாற்று தளம் எதுவும் முன்ஹமாழியப்பேவில்ரல. 

சுரங்க ஹதாழில்நுடப் மாற்றுகள் - 

 முழு இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே சுரங்க டவரலகள் டமற்ஹகாள்ளப்படும், இது மிகவும் 

ஹபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானது, டமலும் கனிமங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழரலப் 

பாதுகாக்கிறது. மற்ற ஹதாழில்கரளப் டபாலன்றி, திே்ேத்ரத மற்ற தளங்களுக்கு மாற்ற முடியாது. 

 டமற்பரப்பு கனிம ரவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்ரப உறுதி ஹசய்வதால் இந்த 

திே்ேம் திறந்தஹவளி சுரங்க முரறரயப் பின்பற்றும். நிலத்தடி முரறயுேன் ஒப்பிடும்டபாது 

திறந்தஹவளி முரறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும். 
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6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் - 

 வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீே்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் டமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்ரக அல்லது மனித நேவடிக்ரககளால் தூண்ேப்பேே் அரனத்து மாறுபாடுகரளயும் 

தரவு ஹகாண்டு வர முடியாது. எனடவ சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்கரள கணக்கில் 

எடுத்துக்ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் வழக்கமான கண்காணிப்பு திேே்ம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

குறிக்டகாள் - 

• கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்ரககளின் ஹசயல்திறரன சரிபாரக்்க அல்லது  மதிப்பீடு ஹசய்ய; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீே்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்ரத நிறுவுதல். 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வழக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துேன் ஹதாேரப்ுரேய கூறுகள் 

துரளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல், கழிவு குப்ரப, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் ஹவடிக்கும் 

டசமிப்பு ஆகியரவ அேங்கும். டமடல குறிப்பிேப்பேே் கூறுகளிலிருந்து ஏடதனும் சம்பவங்கள் 

ஏற்படுவரதக் குரறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும் நேவடிக்ரககள் சுரங்கத் ஹதாேங்கியவுேன் 

திே்ேமிேப்பே்டு ஹசயல்படுத்தப்படும்; டமடல விவாதிக்கப்பேே் ஆபத்து காரணிகரளத் 

தவிரப்்பதற்கான நேவடிக்ரககள் இதில் அேங்கும். எந்தவிதமான விபத்து / டபரழிரவத் தவிரக்்க 

சரியான இேர ்டமலாண்ரம திேே்ம் முன்ஹமாழியப்படும். 

8 திட்ட நன்கமகள் - 

• உள்கே்ேரமப்பில் முன்டனற்றம் 

• சமூக உள்கே்ேரமப்பில் முன்டனற்றம் 

• டவரல வாய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புணரவ்ு திேே்ம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப நல முகாம்கள் 

டபான்ற சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு நேவடிக்ரககரள சுரங்க உரிரமயாளரக்ள் 

டமற்ஹகாள்வாரக்ள்.  

• சுரங்கத்தின் டமாசமான விரளவுகரளத் தணிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்ரதயும் சுற்றுசச்ூழரலயும் டமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியில் ஹசய்யப்படும். 

9 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு நன்ரம பகுப்பாய்வு பரிந்துரரக்கப்பேவில்ரல. 

10 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திடட்ம் - 

 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம திே்ேம் (EMP) என்பது அடிப்பரே நிரல சுற்றுசச்ூழல் நிரல, 

சுரங்க முரற மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீே்டின் அடிப்பரேயில் உருவாக்கப்பே்ே ஒரு தள 

குறிப்பிேே் திேே்மாகும். தாக்கத்தின் ஒவ்ஹவாரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிேத்தக்க பாதகமான 

தாக்கங்கரள குரறக்க நேவடிக்ரககள் எடுக்கப்பே டவண்டும், இரவ இயற்ரகயில் நன்ரம 

பயக்கும் இேங்களில், இத்தரகய தாக்கங்கள் டமம்படுத்தப்பே டவண்டும் / அதிகரிக்கப்பே 

டவண்டும், இதனால் ஒே்டுஹமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் முடிந்தவரர குரறந்த மே்ேத்திற்கு 

குரறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளரக்ள் ஒரு ஒழுங்கரமக்க டவண்டும் சுற்றுசச்ூழல் கே்டுப்பாே்டு 

நேவடிக்ரககரள நிரவ்கித்தல் மற்றும் ஹசயல்படுத்துவதற்கு ஹபாறுப்பான சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு ஹசல். அடிப்பரேயில், அங்கீகரிக்கப்பே்ே ஹவளி நிறுவனங்கரள நியமிப்பதன் 

மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் இரரசச்ல் நிரல டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மாசு அளரவக் கண்காணிப்பரத இந்த துரற கண்காணிக்கும். 

 சுரங்கச ் சே்ேத்தின் வழிகாே்டுதல்களின்படி ஹதாழிலாளரக்ளின் உேல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறித்து டதரவயான அரனத்து முன்ஹனசச்ரிக்ரக நேவடிக்ரககரளயும் ஆதரவாளர ்எடுப்பார,் 

குத்தரகப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வழங்கப்படும். 

 ஆதரவாளரக்ள் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஒே்டுஹமாத்த வளரச்ச்ிக்கான சமூக 

ஹபாறுப்புணரவ்ு நேவடிக்ரககரள டமற்ஹகாள்வாரக்ள். இந்த நேவடிக்ரககளில் மருத்துவ 

முகாம்கள், நீர ் வழங்கல், பள்ளி உள்கே்ேரமப்பு டமம்பாடு டபான்றரவ அேங்கும். 
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திே்ேப்பணிரயச ் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக பல்டவறு துரறகளில் சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு 

நேவடிக்ரககரள ஆதரவாளரக்ள் டமற்ஹகாண்டு வருகின்றனர.்  

 

 

 

11 முடிவுகர - 

 சுரங்க நேவடிக்ரககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமான பாதகமான விரளரவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீதான டநரம்ரறயான மற்றும் 

எதிரம்ரறயான விரளவுகளின் அடிப்பரேயில், தாக்கங்களின் ஒே்டுஹமாத்த மதிப்பீேட்ிலிருந்து 

இது முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க நேவடிக்ரககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகரளத் தணிக்க, 

நன்குதிே்ேமிேப்பே்ே சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம திேே்ம் (EMP) மற்றும் விரிவான பிந்ரதய திே்ே 

கண்காணிப்பு அரமப்பு ஆகியரவ ஹதாேரச்ச்ியான கண்காணிப்பு மற்றும் உேனடித் 

திருத்தத்திற்காக வழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நேவடிக்ரககள் காரணமாக, திே்ே தளத்திலும் 

அரதச ்சுற்றியுள்ள சமூக ஹபாருளாதார நிரலரமகளும் கணிசமாக டமம்படுத்தப்படும். எனடவ, 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விரரவில் வழங்களாம் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 


