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திடட் சுருக்கம் 
 

 திரு.K.சுந்தரராஜ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

சுரங்கம் 

பரப்பளவு 3.96.0 ஹெக்டர் 

 

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

குழும பரப்பளவு = 15.77.7 ஹெக்டர ்

 

காரமகட கிராமம், மமட்டுப்பாகளயம் வட்டம்,  

மகாயம்புத்தூர ்மாவட்டம் 

 
Lr No. SEIAA- TN/F.No.9089/SEAC/ToR-1218/2022 Dated: 28.07.2022 -உத்மதசிக்கபட்ட சுரங்கம் 

 

 

திட்ட உரிகமயாளர் 
திரு.K.சுந்தரராஜ், 

த\ஹப. கருப்பண்ண கவுண்டர், 

மசாமயனூர், 

சின்னத்தடாகம், 

மகாயம்புத்தூர் - 641 108. 

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகர ்

ஜிமயா எக்ஸ்ஹபாளமரசன் அண்டு கமனிங் ஹசால்யுசன்ஸ்,மசலம். 

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/1821/RA0123 

ததாழைசபசி : 0427 – 2431989 

 

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

வகலயதளம்: www.gemssalem.com 

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

 திரு.K.சுந்தரராஜ், என்பவர ் க ோயம்புத்தூர ் மோவட்டத்தின், சமட்டுபாழையம் ைட்டத்திை் 

உள்ள காரமழட கிரோமத்தில் 3.96.0  ஹெ ்கடர ்பரப்பளவில் சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் கூட்டு 

சுரங்  குத்தக  ்கு விண்ணப்பித்துள்ளோர.்  

  . 

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

பகுதியில் அகமகிறது, நகடமுகறயில் இரு ்கும் மற்றும் உத்கதசி ் ப்பட்ட ஹமோத்த 

சுரங் ங் ளின் ஒட்டுஹமோத்த பரப்பளவு 15.77.7 ஹெ ்கடர.் 

 எனகவ, விரிவோன சுற்றுசச்ூழல் தோ ்  மதிப்பீடு (EIA) அறி ்க  3.96.0 ஹெ ்கடர ்பரப்பளவில் 

உள்ள 1 சுரங் ங் கள உள்ளட ்கியது.  

 

இந்த EIA அறிக்ழக ToR தபறப்பட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமாக தயாரிக்கப்படுகிறது 

 

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 
 

• SEIAA- TN/F.No.9089/SEAC/ToR-1218/2022 Dated: 28.07.2022- உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்திட்டம் – 1 

 அடிப்பழட கண்காணிப்பு ஆய்வு மாரச் ்2021 – சம 2021 காைகட்டத்திை் சமற்தகாை்ைப்பட்டது 

மற்றும் இந்த திட்டங்கைினாை் ஏற்படும் ஒட்டுதமாத்த பாதிப்புகழை கருத்திை் தகாண்டு இந்த EIA 

மற்றும் EMP அறிக்ழக தயாரிக்கப்பட்டுை்ைது, ஒட்டுதமாத்த சுற்றுசச்ூைை் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு 

சமற்தகாை்ைப்படுகிறது, அழதத் ததாடரந்்து ஒரு தயாரிப்பு அந்த தாக்க விழைவுகழை குழறக்க 

தனித்தனியாக விரிைான சுற்றுசச்ூைை் சமைாண்ழம திட்டம் (EMP) 

 

 

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

சமற்தகாை்ைதற்காக ைைங்கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பழடயிை் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்ழக ைழரவு 

 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

குத்தறக -  1 

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

முகவரி 

திரு.K.சுந்தரராஜ், 

த\தப. கருப்பண்ண கவுண்டர,் 

சசாமயனூர,் 

சின்னத்தடாகம், 

சகாயம்புத்தூர ்- 641 108.. 
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1.2 500 மீ சுற்றளவிற்குள் உள்ள சுரங்க விவரங்கள் 

உத்மதசிக்கப்படட் சுரங்கம் 

வ.எண் உரிகமயாளர ்ஹபயர் 
புல 

எண் 
பரப்பளவு நிகல 

P1 

திரு.K.சுந்தரராஜ், 

த\தப. கருப்பண்ண 

கவுண்டர,் 

சசாமயனூர,் 

சின்னத்தடாகம், 

சகாயம்புத்தூர ்- 641 108. 

799/1, 800 and 

802/3 
3.96.0 

ToR Obtained vide Lr.No. SEIAA- 

TN/F.No.9089/SEAC/ToR-

1218/2022 Dated: 28.07.2022 

கிராவல் 

திரு.K.சுந்தரராஜ், 

த\தப. கருப்பண்ண 

கவுண்டர,் 

சசாமயனூர,் 

சின்னத்தடாகம், 

சகாயம்புத்தூர ்- 641 108. 

803/2 1.76.0 Precise area communicated 

ஹபாது மக்கள் கருத்து மகட்பு கூட்டம் நகடஹபற்ற சுரங்கம் 

P2 

M\s. தைங்கசடஸ்ைரா 

புளூ தமட்டை்ஸ், 

எண்.486/3B, மாங்கக்கழர 

புதூர,் 

காரமழட, 

சமட்டுப்பாழையம் 

தாலுகா, 

சகாழை மாைட்டம் - 

641104. 

635/1A, 

635/2A, 740, 

800/2 (P) & 

801 (P) 

7.00.0 

தபாது மக்கை் கருத்து 

சகட்பு கூட்டம் 

நழடதபற்றுவிட்டது 

ஹமாத்தம் 12.72.0 ha 

நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

வ.எண் உரிகமயாளர் ஹபயர் 
புல 

எண் 
பரப்பளவு நிகல 

E1 

M\s. தைங்கசடஸ்ைரா புளூ 

தமட்டை்ஸ், 

எண்.486/3B, மாங்கக்கழர 

புதூர,் 

காரமழட, 

சமட்டுப்பாழையம் 

தாலுகா, 

சகாழை மாைட்டம் - 

641104. 

739 (P) & 

799/1 (P) 
4.81.7 30.06.2022 to 29.03.2027 

முடிவுற்ற சுரங்கம் 

வ.எண் உரிகமயாளர் ஹபயர் 
புல 

எண் 
பரப்பளவு நிகல 

E1 

M\s. தைங்கசடஸ்ைரா புளூ 

தமட்டை்ஸ், 

எண்.486/3B, மாங்கக்கழர 

புதூர,் 

காரமழட, 

சமட்டுப்பாழையம் 

தாலுகா, 

சகாழை மாைட்டம் - 

641104. 

740 (P), 

741/1D (P), 

741/2 (P), 

800/2 & 801 

6.71.6 17.09.2016 to 16.09.2021 

ஹமாத்த குழும பரப்பளவு 15.77.7 ha  

இதில் திரு.K.சுந்தரராஜ்,, சோதோரண  ல் மற்றும் கிரோவல் சுரங்கத்திற்கு விண்ணப்பித்துள்ளோர ்
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1.3 உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

விவரங்கள் உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்திட்டம் - 1 

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

சுரங்க திட்டம் 

திட்ட வகரப்பட தாள் எண் 58 – A/16 

அட்சமரகக 11°14'51.05"N to 11°14'59.07"N 

தீரக்்கமரகக 76°55'51.08"E to 76°56'11.40"E 

உத்மதசிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட காலம் 
5 ஆண்டுகை் 

 

புவியியல் வளங்கள் 

15,94,062 மீ3 சாதாரண கற்கை் 

83,312 மீ3 தைதரட்ு ராக் 

83,312 மீ3 கிராைை் 

 

கனிம இருப்புக்கள் 

6,45,325 மீ3 சாதாரண கற்கை் 

54,325 மீ3 தைதரட்ு ராக் 

54,320 மீ3 கிராைை் 

ஹதாழிலாளர் 52 நபரக்ை் 

திட்ட முதலீடு  Rs.1,15,77,000 

 

1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் 

• விண்ணப்பதாரர ்சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் சுரங்க குத்தழகக்கு விண்ணப்பித்தார,் 

சததி: 27.12.2021. 

• துை்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் மாைட்ட ஆட்சியர,் சகாயம்புத்தூர,் மூைம் 

ைைங்கப்பட்ட  1407/Mines/2021 Dated:24/02/2022 

• சுரங்கத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியை் மற்றும் சுரங்கத ்

துழற,  சகாயம்புத்தூர,், மாைட்டம், மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc. No. 

1407/Mines/2022, Dated:01.03.2022 

• சுற்றுசச்ூைை் அனுமதிக்கு ஆதரைாைர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழைன் 

உத்சதசம்  எண். SIA/TN/MIN/73535/2022, Dated: 12.03.2022. 

 

 

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் மு ்கிய அம்சங் ள் கீகழ அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்கை் தை குறிப்பிட்டழை மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதை் பகுதி 

சதழையிை்ழை. முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்ககைிை் இருந்து கழிவுநீர ்உருைாக்கம் / தைைிசயற்றம் 

இை்ழை. 
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2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபோக்குவரத்து இறைப்புக்கள் 

அருகிலுை்ை கிராமம் மங்கைக்கழர -  1 கி.மீ ைடக்கு 

அருகிலுை்ை நகரம் காரமழட – 3.0 கி.மீ ததன்கிைக்கு 

அருகிலுை்ை சாழை ைழி 

SH-168 – காரமழட – கரியம்பாழையம் – 3.0 கி.மீ     

                ததன்கிைக்கு 

NH-67 – சகாயம்புத்தூர ்– சமட்டுபாழையம் – 2.0 கி.மீ –      

               ைடகிைக்கு 

புழகைண்டி நிழையம் காரமழட – 3.0 கி.மீ ததன்கிைக்கு 

அருகிலுை்ை விமான நிழையம் சகாயம்புத்தூர ்– 26 கிமீ – ததற்கு 

துழறமுகம் தகாசச்ி – 164  கிமீ – ததன்சமற்கு 

 

2.2 நிலப்பரப்பு ஹபாருந்திய பகுதியின் நிலப்பரப்கபப் பயன்படுத்துதல் 

 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம்  

 

விளக்கம் 

தற்மபாகதய பகுதி 

(HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் உள்ள 

பகுதி (HA) 

 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்  பகுதி 

 

Nil 2.44.0 

உை்கட்டழமப்பு Nil  0.01.0 

பாழத Nil 0.02.0 

பசுழம அரண் Nil 0.37.0 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
3.96.0 1.12.0 

ஹமாத்தம் 3.96.0 3.96.0 

 

2.3 ஹசயல்பாட்டு விவரங்கள் 

விளக்கம் P1 

புவியியை் ைைங்கை் சாதாரண கற்கை்  1,59,4062 

புவியியை் ைைங்கை் தைதரட்ு ராக் 83,312 

புவியியை் ைைங்கை் கிராைை் 83,312 

கனிம இருப்புக்கை் சாதாரண கற்கை் 6,45,325 

கனிம இருப்புக்கை் தைதரட்ு ராக் 54,325 

கனிம இருப்புக்கை் கிராைை் 54,320 

ஆண்டு உற்பத்தி சாதாரண கற்கை் 6,26,900 

ஆண்டு உற்பத்தி தைதரட்ு ராக் 54,320 

ஆண்டு உற்பத்தி கிராைை் 54,320 

தின உற்பத்தி சாதாரண கற்கை் 418 

தின உற்பத்தி தைதரட்ு ராக் 60 

தின உற்பத்தி கிராைை் 60 

தின ைாரி  சைாடுகைின் எண்ணிக்ழக சாதாரண கற்கை் 70 

தின ைாரி  சைாடுகைின் எண்ணிக்ழக தைதரட்ு ராக் 10 

தின ைாரி  சைாடுகைின் எண்ணிக்ழக கிராைை் 10 

உத்சதசிக்கபட்ட ஆைம்  49 மீ 
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படம் 1: திட்டதளத்தின் ஹசயற்க்ககமகாள் புககப்படம் – P1 
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படம் - 2: திட்டத்தளத்தின் ஹசயற்ககமகாள் 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 திறந்ததைைி 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 அைவு பாழறகழை பிைவுபடுத்துைது ஜாக்ஹாமர ் துழையிடுதை் 

மற்றும் ஸ்ைரி தைடிதபாருட்கை் தைடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிசரக்கரஸ்் அைகுடன் 

இழணக்கப்பட்ட ழஹட்ராலிக் எக்ஸ்கசைட்டர ்இரண்டாம் நிழை தைடிப்ழபத் தவிரப்்பதற்காக 

சதழையான துண்டு துண்டான அைவுகளுக்கு தபரிய கற்பாழறகழை உழடப்பதற்காகவும், 

ைாைி அைகுடன் இழணக்கப்பட்ட ழஹட்ராலிக் அகை்ைாராய்சச்ிகை் ரப்பர ் ஸ்சடாழன 

டிப்பரக்ைிை் ஏற்றுைதற்காகவும், பிட்தஹட்டிலிருந்து கை் தகாண்டு தசை்ைப்படும். அருகிலுை்ை 

தநாறுக்கு இயந்திரங்கை். 

 

2.6 முன்ஹமாழியப்பட்ட இயந்திரத் துகற 

வ.எண் வகக எண் வடிவம்திறன் சக்தி 

1 தஜக் ஹம்தமர ் 12 1.2m to 2.0m 
Compressed 

air 

2 கம்ரசச்ர ் 3 400psi Diesel Drive 

4 
பக்தகட் உடன் எக்்ஷசதைட்டர/்ராக் 

பிதரக்கர ்
3 300 HP Diesel Drive 

5 டிப்பரஸ்் / டம்ம்பரஸ்் 8 20 Tonnes Diesel Drive 
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2.7 இணக்கமான சுரங்கத் திடட்ம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

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

சசகரிப்பதற்கான தசயற்ழக நீரத்்சதக்கமாக தசயை்படும் மற்றும் ைறட்சி காைத்திை் 

சதழை அை்ைது தநருக்கடிகழைச ்சமாைிக்க உதவுகிறது. 

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

தபஞ்சுகை் மற்றும் தற்காலிக நீர ்சதக்கமானது சுற்றுசச்ூைை் அழமப்ழப சமம்படுத்தும் 

• சுரங்க மூடை் என்பது ஒரு ததாந்தரவு தசய்யப்பட்ட இடத்ழத அதன் இயை்பான 

நிழைக்குத் திரும்பச ் தசய்யும் அை்ைது சுற்றுசச்ூைலிை் ஏற்படும் பாதகமான 

விழைவுகழை அை்ைது மனித ஆசராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான 

அசச்ுறுத்தை்கழைத் தடுக்கும் அை்ைது குழறக்கும் பிற உற்பத்திப் பயன்பாடுகளுக்குத் 

தயாராகும் தசயை்முழறயாகும். 

• மறுசீரழமக்கப்பட்ட சுரங்கங்கை் 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 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம்  

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

1 337 65 49m 

2 234 57 49m  
 

3. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள்- 

தரவு கள கச ரித்தல் சுற்றுசச்ூழல் தோ ்  மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியோ  அகமகிறது, 

இது பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்பு ளில்  ணி ் ப்பட்ட தோ ் ங் கள மதிப்பீடு ஹசய்ய உதவுகிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் கமலோண்கம திட்டத்கத (EMP) தயோரி ்  உதவுகிறது, சுற்றுசச்ூழல் தரம் 

மற்றும் எதிர ்ோல விரிவோ ் ங் ளின் கநோ ் த்கத கமம்படுத்துவதற் ோன நடவடி ்க  கள 

க ோடிட்டு ்  ோட்டுகிறது. சுற்றுசச்ூழல் நிகலயோன வளரச்ச்ி. 

நிலவும் சுற்றுசச்ூழல் அகமப்பு ளின் தரத்கத தீரம்ோனி ்   ோற்று, நீர ் (கமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர)், நிலம் மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் சமூ -ஹபோருளோதோர நிகல உள்ளிட்ட பல்கவறு 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுரு ் ளு ்கு அடிப்பகட தரவு உருவோ ் ப்பட்டது. 2021 ஆம் ஆண்டில் (மாரச் ்– சம 

2021) பருவத்தில் அடிப்பகட தர ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 
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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 இடங்கைிை் மூன்று மாதங்களுக்கு 

ைாரத்திற்கு இரண்டு முழற 

ததாடரச்ச்ியான 24 மணிசநர மாதிரிகை்  

2 ைானிழை ஆய்வு காற்றின் சைகம் 

மற்றும் திழச, 

தைப்பநிழை, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மழை 

ததாடரச்ச்ியாக மூன்று மாதங்களுக்கு 

ஒரு மணி சநரத்திற்கு ஒருமுழற 

ைானிழை அைவுகழை சசகரித்தை் 

3 நீரின் தரம் உடை், இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவியை் 

அைவுருக்கை் 

படிக்கும் காைத்திை் ஒரு முழற 5 

நிைத்தடி நீர ்மற்றும் 1  சமற்பரப்பு நீர ்

இடங்கைிை் கிராப் மாதிரிகை் 

சசகரிக்கப்பட்டன 

4 சூைலியை் நிைப்பரப்பு மற்றும் 

நீரை்ாை் தாைரங்கை் 

மற்றும் 

விைங்கினங்கை் 10 

கிமீ சுற்றைவுக்குை் 

உை்ைன. 

ைழரயறுக்கப்பட்ட முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிழை தரவு 

5  ஒலி மட்டங்கை் DB (A) இை் சத்தம் 

நிழைகை் 

8 இடங்கை் - EIA ஆய்வின் சபாது 24 மணி 

சநரத்திற்கு ஒரு முழற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6  மண் பண்புகை் இயற்பியை் மற்றும் 

சைதியியை் 

அைவுருக்கை் 

படிக்கும் காைத்திை் 6 இடங்கைிை்  

7  நிை பயன்பாடு பை்சைறு 

ைழககளுக்கான 

நிை பயன்பாடு 

சரச்ை ஆஃப் இந்தியாவின் நிைப்பரப்பு 

தாை் மற்றும் தசயற்ழகக்சகாை் 

படங்கை் மற்றும் முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு ஆகியைற்றின் 

அடிப்பழடயிை் 

8  சமூக-

தபாருைாதார 

அம்சங்கை் 

சமூக-தபாருைாதார 

மற்றும் 

மக்கை்ததாழக 

பண்புகை், 

ததாழிைாைர ்

பண்புகை் 

2011 கணக்தகடுப்பு சபான்ற முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிழை ஆதாரங்கைின் அடிப்பழடயிை். 

9  நிைத்தடிநீர ் பகுதியின் ைடிகாை் 

அழமப்பு, 

நீசராழடகைின் 

தன்ழம, நீரந்ிழை 

பண்புகை், ரீசாரஜ்் 

மற்றும் 

தைைிசயற்றும் 

பகுதிகை் 

இரண்டாம் நிழை ஆதாரங்கைிை் 

இருந்து சசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் 

தயாரிக்கப்பட்ட நீர-்புவியியை் ஆய்வு 

அறிக்ழக ஆகியைற்றின் 

அடிப்பழடயிை் 

10  இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் சபரிடர ்

சமைாண்ழம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் 

தைடிப்புகை் மற்றும் 

நசச்ுப் தபாருட்கைின் 

தைைியீடு 

ஆகியைற்றாை் 

சபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகழை 

சுரங்கத்துடன் ததாடரப்ுழடய 

அபாயத்திற்காக தசய்யப்பட்ட இடர ்

பகுப்பாய்வின் கண்டுபிடிப்புகைின் 

அடிப்பழடயிை். 
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அழடயாைம் 

காணவும் 

 
 

3.2 நில சுை்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்போட்டு முகற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிகலோமீட்டரு ்குள் 

புவன் (இஸ்கரோ) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில பயன்போட்டு முகற வறண்ட தரிசு 

நிலம், உரிகமயளர ்பட்டோ நிலம், எந்த வன நிலமும் சம்பந்தப்படவில்கல. 

வ.எண் வககப்பாடு % இல் பரப்பளவு 

1 நகரப்்புற கட்டமத்தை் 4.14 

2 கிராமப்புற கட்டழமத்தை் 2.85 

3 சுரங்க கட்டழமத்தை் 0.91 

4 பயிர ்நிைம்  30.21 

5 விைசாய சதாட்டம் 11.49 

6 தரிசு நிைம் 22.38 

7 பசுழம காடு 7.36 

8 இழையுதிர ்காடு 10.23 

9 புதர ்காடு 2.26 

10 புதர ்நிைம் 7.14 

11 நீர ்நிழைகை் 1.03 

ஹமாத்தம் 100.00 

 சமசை உை்ை அட்டைழண, ழப ைழரபடம் மற்றும் நிை பயன்பாட்டு ைழரபடத்திலிருந்து, 

ஆய்வுப் பகுதியிை் உை்ை நிைத்தின் தபரும்பகுதி விைசாய நிைம் (பயிர ்நிைம் & தரிசு நிைம் உட்பட) 

64.09% அழதத் ததாடரந்்து கட்டப்பட்ட நிைங்கை் (நகரப்்புறம் மற்றும் கிராமப்புறம் உை்ைடங்கும்) 

7.90 % என்று ஊகிக்கப்படுகிறது.  தரிசு நிைம் 7.14%; நீரந்ிழைகை் 1.03% மற்றும் சுரங்கம் - 0.91%. 

ஆய்வுப் பகுதியிை் உை்ை தமாத்த சுரங்கப் பகுதி 300.208 தஹக்சடர ்அதாைது 0.91%. 18.53.3 தஹக்சடர ்

பரப்பைைானது தமாத்த சுரங்கப் பரப்பிை் 6.17% ஆய்வுப் பகுதிக்குை் பங்கைிக்கிறது. சுரங்க 

நடைடிக்ழககைின் இந்த சிறிய சதவீதம் சுற்றுசச்ூைலிை் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ழத ஏற்படுத்தாது. 

3.3 மை் சூழல்  

மண் மோதிரி இடங் ள் கதரவ்ு ஹசய்யப்பட்டு பகுப்போய்வு ஹசய்யப்பட்டன. 

இயற்க யில் மண்  ோணப்பட்டதுமிதமோன  ோர pH வரம்புடன் 7.14 to 8.68 கநட்ரஜனின் 135 to 200.3  

kg/ha  

3.4 நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்கத மதிப்பிடுவதற்கு நீர ் மோதிரி ள் கச ரி ் ப்பட்டது கிரோமங் ளின் துகள 

கிணறு ளிலிருந்து நிலத்தடி நீர ் மோதிரி ள் எடு ் ப்பட்டன. ஏரி ள் மற்றும் சுரங் த்தின் 

கமற்பரப்பு நீர ்மோதிரி ள் எடு ் ப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர் - 

• 6.8 to 7.31 வகர கவறுபடுகிறது. 

• ஹமோத்த  கரசல் ள் மதிப்பு ள் 421 - 467 mg/l வகர உள்ளது  

•  டினத்தன்கம மதிப்பு ள் 145.6 – 180.4 mg/l வகர இரு ்கும் 
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தமை்பரப்பு நீர்  

• PH மதிப்பு  7.12 to 7.29 

• ஹமோத்த  கரசல் ள் 470 to 486 mg/l 

 ஹெவிஹமட்டல் வரம்பிற்குள் இருப்பது  ண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியல்-கவதியியல் 

மற்றும் உயிரியல் பகுப்போய்வு இந்த நீர ்சிபிசிபி தரத்தின்படி நிரண்யி ் ப்பட்ட வரம்பு ளு ்குள் 

உள்ளது என்பகத ஹவளிப்படுத்தியது. 

 

3.5 கோை்று சூழல் - 

வோனிறல ஆய்வு (கோலநிறல) - 

 ஆய்வு பகுதி ஹவப்பமண்டல  ோலநிகலயின் ஒரு பகுதியோகும். நோள் ஹவப்பநிகல ஜனவரி 

முதல் படிப்படியோ  அதி ரி ்கும். மி  ் குகறவோனதுஹவப்பநிகல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் கம மோதங் ள் ஆண்டின் ஹவப்பமோன மோதங் ள். 

 உத்கதசி ் ப்பட்ட  சுரங் த் திட்டத்திற் ோன அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிகலயம் சகாயம்புத்தூர ்

கோை்றின் தர கை்கோைிப்பு -  

 திட்ட தளத்கதப் ஹபோறுத்தவகரயில் முன்கனோடி கீழ்கநோ ்கிய திகசயின் அடிப்பகடயில் 

சுற்றுப்புற  ோற்று தர நிகலயங் ள் கதரந்்ஹதடு ் ப்பட்டன. ஆறுமகழ ் ோலத்திற்கு முந்கதய 

 ோற்றளவுப்படம் முகற மற்றும் கதரந்்ஹதடு ் ப்பட்ட தளங் ளின் அணு ல் ஆகியவற்கற ் 

 ருத்தில் ஹ ோண்டு சுற்றுப்புற  ோற்று தர  ண் ோணிப்பு (AAQM) நிகலயங் ள் 

கதரந்்ஹதடு ் ப்பட்டன. 

 

 

படம் – 5  காற்று வீசும் திறசயின் புககப்படம் 
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• PM10 இன் மதிப்பு 34.5 µg/m3 to 47.2 µg/m3, இகடயில் கவறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 17.2 µg/m3 to 25.6 µg/m3  ்கு இகடயில் கவறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் சரோசரி ஹசறிவு 4 µg/m3 to 10.5 µg/m3 மற்றும் 14.7 µg/m3 to 25.7 µg/m3 PM10, 

PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் ஹசறிவு ள் நன்கு  ோணப்படுகின்றனஹதோழில்துகற 

மற்றும் கிரோமப்புற / குடியிருப்பு மண்டலங் ளு ்கு மத்திய மோசு  ட்டுப்போட்டு வோரியம் 

(சிபிசிபி) பரிந்துகர ்கும் NAAQ தரநிகல ள். 

 

3.6 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீட்டு சோதனத்கதப் பயன்படுத்தி 8 இடங் ளில் அடிப்பகட ஒலி அளவு ள் 

 ண் ோணி ் ப்பட்டன.  ோகல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வகர ப ல் நிகல ள் 

 ண் ோணி ் ப்பட்டனஇரவு 10 மணி முதல்  ோகல 6 மணி வகர. 

• ஆய்வு ்  ோலத்தில் ப ல் 45.1to 47.9 dB (A) Leq இரவு 35.4 to 38.5 dB (A) Leq வரம்பில் இருந்தன. 

 முடிவு ளிலிருந்து, நோள் மற்றும் இரவு ஒலியின் அளவு ள் ஹதோழில்துகற / வணி  / 

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி தரநிகல ளு ்குள் இருப்பகத ்  ோணலோம். 

 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் நிகல, மு ்கியமோன மலர ் கூறு ள் மற்றும் விலங்கினங் ளின் 

 ட்டகமப்கபப் புரிந்து ஹ ோள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு கமற்ஹ ோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதி ்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆகல ளும் இல்கல, வனவிலங்கு போது ோப்பு சட்டம் 

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

அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில்கல. 

 

3.8 சமூக பபோருளோதோரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூ -ஹபோருளோதோர சூழல் குறித்த தரமோன த வல் கள கச ரி ்  மோதிரி 

 ண ்ஹ டுப்பு கமற்ஹ ோள்ளப்பட்டது. சோகல ள், குடிநீர ்வசதி ள், ந ரமயம்,  ல்வி நிறுவனம், 

க ோயில் ள், மருத்துவ வசதி ள் மற்றும் மின்சோர வசதி ள் கபோன்ற அகனத்து அடிப்பகட 

வசதி களயும் இந்த ஆய்வு பகுதி ஹ ோண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிரோமங் ளில் விவசோயகம மு ்கிய ஹதோழிலோ  இருந்தோலும், இது 50-60% 

குடும்பங் ளு ்கு மட்டுகம கவகல வோய்ப்பு கள வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள ம ் ள் ஹதோக  

மு ்கியமோ  ஹதோழிலோளர ்ள் மற்றும் மற்ற வக  கவகல வோய்ப்பு கள சோரந்்துள்ளனர.் 

 

4 எதிர்போரக்்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் மை்றும் தைிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நடைடிக்ழகயுடன் சுற்றுசச்ூைை் ததாடக்கத்ழத பராமரிக்க, தற்சபாதுை்ை சுற்றுசச்ூைை் 

சூை்நிழை குறித்த ஆய்வுகழை சமற்தகாை்ைது மற்றும் பை்சைறு சுற்றுசச்ூைை் கூறுகைின் 

தாக்கத்ழத மதிப்பிடுைது அைசியம். இது தபாருத்தமான சமைாண்ழம திட்டங்கழை நிழையான 

ைை பிரித்ததடுத்தழை உருைாக்க உதவும். 
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4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

 திறந்த ஹவளி சுரங்  முகறயில் ஹபரிய தோ ் ம் ஆ   ருதப்படுவது நில சுற்றுசச்ூழல், 

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

ஈடுபடவில்கல. சுரங்  நடவடி ்க  ளு ்கு 3.96.0 ஹெ ்கடர ் நிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும். 

சுரங் த்தின் முடிவில், ஹவட்டிஹயடு ் ப்பட்ட குழி, தற் ோலி  நீரத்்கத ் மோ  ஹசயல்படும்  மற்றும் 

மகழநீகர கசமி ்  அனுமதி ் ப்படும். 

 மரம் (ஹசடி வளரப்்பு பகுதி ்கு) வளரச்ச்ி ்கு கபோதுமோன இடம்  ஒது ் ப்பட்டது.  தற்கபோது 

திட்டப்பகுதியில் தோவரங் ள் எதுவும் இல்கல, சுரங்  நடவடி ்க  முடிந்ததும் திட்ட இடத்தில் 

மரங் ளின் வளரச்ச்ியின் வீதம் அதி ரி ்கும்.  

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

• சுரங்க நடைடிக்ழக படிப்படியாக ததாகுதிகைிை் அழடக்கப்பட்டு, அகை்ைாய்வு 

படிப்படியாக பசுழம அரண் ைைரச்ச்ி சபான்ற கட்டம் ைாரியான ைைரச்ச்ி சபான்ற பிற 

தணிப்பு நடைடிக்ழககளுடன் சமற்தகாை்ைப்படும். 

• சுரங்க குழிகழைச ் சுற்றிலும் மழை நீர ் ைடிகாை் அழமத்தை் மற்றும் மழைப்தபாழிவின் 

சபாது சமற்பரப்பு ஓடுைதாை் மண் அரிப்ழபத் தடுக்கவும் மற்றும் உத்சதசப் பகுதிக்குை் 

பை்சைறு பயன்பாடுகளுக்காக மழைநீழரச ் சசகரிக்கவும், குழறந்த உயரத்திை் 

திட்டமிடப்பட்டது இடத்திை் தசக் சடம் கட்டுதை் 

• பாதுகாப்பு மண்டைத்திற்குை் எை்ழையிை் பசுழம தபை்ட் ைைரச்ச்ி. தைட்டப்பட்ட குழியிை் 

சசமித்து ழைக்கப்படும் சிறிய அைவு தண்ணீர ்பசுழம அரண்க்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, தைட்டப்பட்ட குழிகைின் சமை் தபஞ்சுகை், பாதுகாப்பு தழட 

சபான்றைற்றிை் அடரத்்தியான சதாட்டப்பயிற்சி சமற்தகாை்ைப்படும். 

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

தற்காலிக நீரத்்சதக்கமாக மாற்றப்படும் 

• இயரழ்கயின் அடிப்பழடயிை், சுரங்கத்திழன சுற்றியுை்ை இயற்ழக தாைரங்கை் 

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

பாதுகாப்பு ைைங்கப்படுகிறது) தூசி உமிை்ழைக் குழறக்க உதவும். 

• கருத்தியை் கட்டத்திை் சரியான சைலி அழமக்கப்படும், தபாதுமக்கை் மற்றும் 

காை்நழடகைின் உை்ைாரந்்த நுழைழைத் தடுக்க பாதுகாப்பு 24 மணி சநரமும் 

ழைக்கப்படும். 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்  நடவடி ்க  ் ோன உத்கதசி ் ப்பட்ட  ஆழம் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்திற்கு கமகல 

உள்ளது, ஆய்வு பகுதி ்குள் கமற்பரப்பு நீர ் (நீகரோகட ள்,  ோல்வோய், ஓகட  கபோன்றகவ) 

ஹதன்படவில்கல. 

 தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• சுரங் ப் பகுதி ்கு கமற்பரப்பு மகழநீர ்ஓட்டத்கத சுரங் த்திற்குள் வரோமல் தடு ்  மண் 

திட்டு அகம ் ப்படும்  

• வடி ோல்  ட்டுமோனம் அகம ் ப்படும் 
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4.3 கோை்று சூழல்– 

 சுரங்  நடவடி ்க  ள் மற்றும் கபோ ்குவரத்தோல் உருவோ ் ப்படும்  ோற்றில் பரவும் 

து ள் ள் மு ்கிய  ோற்று மோசுபடுத்துகின்றன. சல்பர ்கட ஆ ்கசடு (SO2), கநட்ரஜன் ஆ ்கசடு ள் 

(NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வு ள் சோகலயில் ஹசல்லும் வோ னங் ளோல் ஏற்படும். 

 சுரங்  பகுதி ்கு ஹவளிகய சுரங் த்தின் தோ ் ம் மனித மற்றும் விலங்கு ளின் 

ஆகரோ ்கியத்திலும், அப்பகுதியின் தோவரங் ளிலும் எந்தவிதமோன போத மோன விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தோது என்பகத இது  ோட்டுகிறது. 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

•  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுட்பங் ள் (Controlled Blasting) ஹசயல்படுத்தப்படும் 

•  னிமத்கத ஏற்றுதல் மற்றும் க யோளுதல் ஆகிய நடவடி ்க  ளில் இருந்து தூசி 

ஹவளிகயற்றத்கத ்  ட்டுப்படுத்த கவகல ஹசய்யும் ஆர மு ப்பில் நீர ்ஹதளித்தல் போகதயில் 

நீர ்ஹதளித்தல் 

•  னர  இயந்திரத்கத இய ்கும்கபோது தூசி உற்பத்திகய ் குகற ்  சுரங் த்தின் உட்புற 

சோகல ளில் நீர ்ஹதளிப்போன் ள் அகமத்தல் 

• தூசி ஹவளிகயற்றத்கத ் குகறப்பதற் ோ  அவ்வப்கபோது நீர ் ழிவு ள் மற்றும் சோகல ளில் 

நீர ்ஹதளித்தல் 

• துகளயிடும் முன்பு ஹதோழிலோளர ்ளு ்கு மு  ் வசங் ள் வழங்குதல் மற்றும் போது ோப்போ  

சுரங்கம் ஹசய்ய நிறுவனங் ள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

• தோதுப் கபோ ்குவரத்தின் கபோது டிப்பர ்கள அதி  சுகம ஹசய்வகதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பர ்கள டோரப்ோலின் ளுடன் மூடுவது 

• தூசித் து ள் கள ் க து ஹசய்ய மரம் வளரச்ச்ி கமற்ஹ ோள்ளப்படும்.  

• மோசுபோட்கட ்  ட்டுப்படுத்த நடவடி ்க  எடு ்   ோற்றின் தரத்கத அவ்வப்கபோது 

 ண் ோணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

  னிமத்கத எடு ்  ஹவடி கவப்பதனோல், எந்திரங் ளின் ஹசயல்போடு மற்றும் சுரங் ங் ளில் 

அவ்வப்கபோது டிப்பர ்கள இய ்குவதோல் சத்த மோசு ஏற்படுகிறது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட  தைடி ழைக்கும் முழறயிை் சரியான இழடதைைி மற்றும் தைடிக்கும் 

குழிகைிை் சரியான முழறயிை் அைைான தைடி மருந்து சபக்கிங் தசய்து  

உபசயாகப்படுத்தபடும். 

• தைடி ழைத்தை் முழறயிை்,  சீசதாஷ்ண நிழை சாதகமாக இை்ைாத சபாது மின்சாரம் 

அை்ைாத தூண்டுதை் முழற  அனுசரிக்கப்படும். 

• கனரக எந்திரங்கைிை் ஏற்படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயிை் பராமரிப்பும், 

உராய்ழைத் தடுக்கும் எண்தணய் மற்றும் கிரீஸ் இழைகை் உபசயாகப்படுத்தப்படும். 

• எந்திரங்கைிை் ஏற்படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயிை் பாதுகாப்பு உழறகை் 

தபாருத்தப்படும் 
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• தைடி மருந்தினாை் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூைை் தாக்கத்ழதயும் தைடிக்கத் தைறும் குழிகழை 

தடுப்பதற்கும் சாய்ைான குழிகை் துழை தசய்யப்படும்.   

• சுரங்க சாழை ஓரங்கைிலும் குத்தழக நிைத்ழத சுற்றியும் மரங்கை் ழைத்து பராமரித்து 

ைருைதாை் சுரங்கத்திை் ஏற்படும்   சத்தம் தைைிசயறுதை் குழறக்கப்படும். 

• சுரங்க ததாழிைாைரக்ளுக்கு பயிற்சி தகாடுப்பதன் மூைமும், விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்துைதன் 

மூைமும் மற்றும் காது அழடப்பான்கை் உபசயாகப்படுத்துைதாலும் ததாழிைாைரக்ளுக்கு 

சத்தத்தினாை் ஏற்படும் பாதிப்பு தடுக்கப்படும். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

  ோடு ள், வனவிலங்கு சரணோலயங் ள் இல்லோததோல் பல்லுயிர ் போதிப்பு 

எதிரப்ோர ்் ப்படுவதில்கல. 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் மண்டலம்கபோன்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மோசுபோட்டின் தோ ் ம் வோயு மோசு கபோன்றவற்கற ஹவளிகயற்றுவதோல் ஏற்படும் 

NO2.தூசி ஹவளிகயற்றத்கத ்  ட்டுப்படுத்த கபோதுமோன தூசி  ட்டுப்போட்டு நடவடி ்க  ள் 

எடு ் ப்படும். AAQ தரநிகல ளு ்குள் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2  ் ோன  ோற்றின் தரத் தரங் களத் 

தவிரதூசி உமிழ்கவ ்  ட்டுப்படுத்த சுரங் ப் பகுதி மற்றும் சோகல ளில் தடிமனோன மரம் வளரச்ச்ி 

கமற்ஹ ோள்ளப்படும் 

4.6 சமூக பபோருளோதோர சூழல்.  

 சுரங்  நடவடி ்க  ள்  ோரணமோ  52 ஹதோழிலோளர ்ள் கநரடியோ  பயன்ஹபறுவோர ்ள். 

சுமோர ்120 எண்ணி ்க யிலோன ம ் ளு ்கு மகறமு மோ  கவகல வோய்ப்பு ள் கிகட ்கும். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நடவடி ்க  ளின் கீழ் மருத்துவ,  ல்வி மற்றும் உள் ட்டகமப்பு 

கமம்போடு கபோன்ற கூடுதல் வசதி ளும் நகடஹபறும். 

 சமூ  - ஹபோருளோதோர மற்றும் சமூ வியல் தோ ் த்கத  ருத்தில் ஹ ோண்டு, ம ் ளின் 

ஹபோருளோதோர நிகல மற்றும் வோழ் ்க த் தரம் ஹபோதுவோ  அதி ரி ்கும் என்பது  வனி ் ப்பட்டது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• ஆழை இயந்திரங்கை் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நை்ை பராமரிப்பு நழடமுழறகை் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான சத்தம் பிரசச்ிழனகழைத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு ைாரியத்தின் (CPCB) ைழிகாட்டுதலின்படி திட்டத் தைத்திலும் 

அழதச ்சுற்றிலும் பசுழம அரண் உருைாக்கப்படும். 

• முக்கிய மண்டைத்திற்குை் சுற்றுசச்ூைை் பாதிப்ழபக் குழறக்க தபாருத்தமான காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழக எடுக்கப்படும். 

• ததாழிைாைரக்ைின் பாதுகாப்பிற்காக, ழகயுழறகை், தழைக்கைசங்கை், பாதுகாப்பு 

காைணிகை், கண்ணாடிகை், கைசங்கை், மூக்கு முகமூடிகை் மற்றும் காது பாதுகாப்பு 

சாதனங்கை் சபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கை் சுரங்க சட்டம் மற்றும் 

விதிகைின்படி ைைங்கப்படும். 

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

என்எம்இடி சபான்றைற்றின் மூைம் நிதி ைருைாய்கை் மூைம் மாநிைத்திற்கும் மத்திய 

அரசுக்கும் நன்ழம 
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5 மோை்று பகுப்போய்வு (பதோழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

தள மோை்றுகள் - 

 சோதோரண  ற் ள் இயற்க யில் சில குறிப்பிட்ட இடங் ளில் மட்டும் இரு ்கும் 

உத்கதசி ் ப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும்  னிம படிவு ளு ்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதோல் மோற்று தளம் எதுவும் ஒது ் ப்படவில்கல. 

சுரங்க பதோழில்நுட்ப மோை்றுகள் - 

 முழு இயந்திரமயமோ ் ப்பட்ட சுரங்  கவகல ள் கமற்ஹ ோள்ளப்படும், இது மி வும் 

ஹபோருளோதோர ரீதியோ  சோத்தியமோனது, கமலும் தோது ் ள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழகலப் 

போது ோப்பகதப் போது ோ ்கிறது. மற்ற ஹதோழில் களப் கபோலன்றி, திட்டத்கத மற்ற தளங் ளு ்கு 

மோற்ற முடியோது. 

 கமற்பரப்பு  னிம கவப்பு ் ள் மற்றும் அதி   னிம போது ோப்கப உறுதி ஹசய்வதோல் இந்த 

திட்டம் திறந்த ஹவளி சுரங்  முகறகயப் பின்பற்றும். நிலத்தடி முகறயுடன் ஒப்பிடும்கபோது திறந்த 

ஹவளி முகறயின் சுரங் மோனது அதி  உற்பத்தி மற்றும் சி ் னமோ  இரு ்கும் 

6 சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு திட்டம் - 

 வழ ் மோ  ஒரு தோ ்  மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய  ோலத்தில் கமற்ஹ ோள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்க  அல்லது மனித நடவடி ்க  ளோல் தூண்டப்பட்ட அகனத்து மோறுபோடு களயும் 

தரவு ஹ ோண்டு வர முடியோது. எனகவ சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் மோற்றங் கள  ண ்கில் 

எடுத்து ்ஹ ோள்ள சுற்றுசச்ூழல் வழ ் மோன  ண் ோணிப்பு திட்டம் அவசியம்.  ண் ோணிப்பின் 

குறி ்க ோள் - 

•  ட்டுப்போட்டு நடவடி ்க  ளின் ஹசயல்திறகன சரிபோர ்்  அல்லது  மதிப்பீடு ஹசய்ய; 

• எதிர ்ோல தோ ்  மதிப்பீட்டு ஆய்வு ளு ் ோன தரவு தளத்கத நிறுவுதல். 
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குைாரி உரிழமயாைர ்

நிறுவனத்தின் தகலகம 

சுரங்க மமலாண்கம நிகல 

சுரங்க சமைாைர ்

ஃசபாரச்மன் சமட ்
தை சமற்பாரழ்ையாைர ்

 

NABL / MoEF ஆை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பானை்ட் 

ஆசைாசகர ்/ 

தைைிப்புற ஆய்ைகம் 

ஏரியா நிகல 

சுற்றுசச்ூைை் அதிகாரி 

உதவியாைர ் சதாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்ததைிப்பான் 

ஆபசரடட்ர ்

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு ஹசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவகண 

அட்டைழண எண் 6.1   சுற்றுசச்ூைை் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டைழண 

ை. 

எண் 

சுற்று சூைை் 

தரவுகை் 
இடங்கை் 

கண்காணிப்பு 
அைவுருக்கை் 

காைம் அதிரத்ைண் 

1 
காற்று 

தரம் 

2 இடங்கை்  

(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 இடங்க

ை்  

(1SW & 1 GW) 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுழறகைின் 

கீை் 

குறிப்பிடப்பட்டுை்

ை அைவுருக்கை் 

4 
நீர ்

அழமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகைிை் 1 கிமீ 

சுற்றைவிை் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
ஆைம் 
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இழடயக 

மண்டைத்திை் 

திறந்த 

கிணறுகைிை் நீர ்

மட்டம் 

5 ஒலி 

2 இடங்க

ை்  

(1Core & 1 Buffer) 

மணிசநர

ம் / தினசரி 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகை் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகிை் உை்ை 

குடியிருப்பிை் 
– 

தைடிக்கும் 

தசயை்பாட்டின் 

சபாது 

உசச் துகை் சைகம் 

7 மண் 

2 இடங்க

ை்  

(1Core & 1 Buffer) 

– 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

இயற்பியை் மற்றும் 

சைதியியை் 

பண்புகை் 

8 
கிரீன் 

தபை்ட் 
திட்ட பகுதிக்குை் தினசரி 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
பராமரிப்பு 

 

7 கூடுதல் கை்கோனிப்பு - இடர் மதிப்பீடு மை்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்  வழ ்கில் ஆபத்து மற்றும் அபோயத்துடன் ஹதோடரப்ுகடய கூறு ள் துகளயிடுதல் 

மற்றும் ஹவடித்தல்,  ழிவு குப்கப,  னர  இயந்திரங் ள் மற்றும் ஹவடி ்கும் கசமிப்பு ஆகியகவ 

அடங்கும். கமகல குறிப்பிடப்பட்ட கூறு ளிலிருந்து ஏகதனும் சம்பவங் ள் ஏற்படுவகத ் 

குகறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும் நடவடி ்க  ள் சுரங் த் ஹதோடங்கியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு 

ஹசயல்படுத்தப்படும்; கமகல விவோதி ் ப்பட்ட ஆபத்து  ோரணி களத் தவிரப்்பதற் ோன 

நடவடி ்க  ள் இதில் அடங்கும். எந்தவிதமோன விபத்து / கபரழிகவத் தவிர ்்  சரியோன இடர ்

கமலோண்கம திட்டம் முன்ஹமோழியப்படும். 

7.1 இடர் அளவிடல்  

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

தைைியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர ்மதிப்பீட்டு ைழிகாட்டுதழை அடிப்பழடயாகக் தகாண்டது, 2002 ஆம் 

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

முன்னுரிழம அைிப்பதற்காக, சைழை சூைை் மற்றும் அழனத்து தசயை்பாடுகைிலும் இருக்கும் 

மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்கழை அழடயாைம் காணவும் மற்றும் அந்த ஆபத்துகைின் ஆபத்து 

நிழைகழை மதிப்பீடு தசய்யவும். சமலும், இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமான ைழிமுழறகை் 

அழடயாைம் காணப்பட்டு, அைற்றின் கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழககை், காை அட்டைழணயிை் 

அழமக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட தபாறுப்புகளுடன் பதிவு தசய்யப்படுகின்றன. 

தன்பாத்தின் டிஜிஎம்எஸ் ைைங்கிய தமட்டை்ஃதபரஸ் சுரங்கத்ழத நிரை்கிப்பதற்கான தகுதி 

சான்றிதை் ழைத்திருக்கும் தகுதிைாய்ந்த சுரங்க சமைாைரின் ைழிகாட்டுதலின் கீை் முழு சுரங்க 

தசயை்பாடும் சமற்தகாை்ைப்படும். இடர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகழைத் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகைாமை் தடுக்க சதழையான நடைடிக்ழககழை எடுப்பது பற்றியது 

7.2 மபரிடர் மமலாண்கம திட்டம் 

 சபரிடர ்சமைாண்ழம திட்டம் முன்னுரிழம ைரிழசயிை் ைாை்க்ழக பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூைை் 

பாதுகாப்பு, நிறுைலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திழய மீட்பது மற்றும் மீட்பு நடைடிக்ழககழை உறுதி 

தசய்ைழத சநாக்கமாகக் தகாண்டுை்ைது. 



21 
 

அனரத்்த முகாழமத்துை திட்டத்தின் சநாக்கமானது சுரங்கத்தின் இழணந்த ைைங்கை் மற்றும் 

தைைிப்புறச ்சசழைகழைப் பயன்படுத்தி பின்ைருைனைற்ழற அழடய சைண்டும் 

• பாதிக்கப்பட்டைரக்ைின் மீட்பு மற்றும் மருத்துை சிகிசழ்ச  

• மற்றைரக்ழைப் பாதுகாக்கவும்; 

•  உழடழம மற்றும் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்படும் சசதத்ழத குழறத்தை்; 

•  ஆரம்பத்திை் நிகை்ழைக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியிை் கட்டுப்பாட்டிற்குை் தகாண்டு ைருைது; 

•  பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுைாை்ழைப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் 

அைசரநிழைக்கான காரணம் மற்றும் சூை்நிழைகை் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசாரழணக்கு 

தபாருத்தமான பதிவுகை் மற்றும் உபகரணங்கழை பாதுகாக்கவும் 

 

7.3 ஒட்டுஹமாத்த தாக்க விகளவு 

சாதாரண கல்லின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

வ.எண் 
5 ஆண்டு  

உற்பத்தி 

ஆண்டு  

உற்பத்தி 

தின  

உற்பத்தி 
தின சரக்குந்து சுகம 

P1 6,26,900 1,25,380 418 70 

P2 - - - - 

P3 21,36,255 4,27,251 1,424 119  

ஹமாத்தம் 27,63,155 5,52,631 1,842 189 

E1 4,61,949 92,390 308 51 

ஹமாத்தம் 4,61,949 92,390 308 51 

ஹமாத்தம் 32,25,104 6,45,021 2,150 240 

 

 

கிராவலின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

 

வ.எண் 
3 ஆண்டு  

உற்பத்தி 

ஆண்டு  

உற்பத்தி 

தின  

உற்பத்தி 
தின சரக்குந்து சுகம 

P1 1,08,640 36,213 121 20 

P2 25,092 8,364 28 5 

P3 1,10,220 36,740 122 20 

ஹமாத்தம் 2,43,952 81,317 271 45 

E1 8184 8184 27 5 

ஹமாத்தம் 8,184 8,184 27 5 

ஹமாத்தம் 2,52,136 89,501 298 50 

 

 

 

குடியிருப்பு 

அகமவிடம்  
ஹதாகலவு மீ 

P1 
450 

P2 400 

P3 760 

E1 650 
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சமூக ஹபாருளாதாரம் 

இடம் மவகலவாய்ப்பு திட்ட முதலீடு CER @ 2% 

P1 52 Rs. 1,15,77,000/- Rs 2,32,000 /- 

P2 8 Rs. 21,67,000/- Rs 44,000 /- 

P3 56 Rs. 3,21,97,000/- Rs. 6,44,000/- 

ஹமாத்தம் 116 Rs. 4,59,41,000/- Rs 9,20,000/- 

E1 44 Rs. 1,65,10,000/- Rs 3,30,000/- 

ஹமாத்தம் 44 Rs. 1,65,10,000/- Rs 3,30,000/- 

ஹமாத்தம் 160 Rs. 6,24,51,000/- Rs. 12,50,000/- 

 

 

8 திட்ட நன்றமகள் – 

 திரு.K.சுந்தரராஜ் சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் சுரங்க திட்டம் சுமார ் 32,25,104 மீ3  சாதாரண கை் 

உற்பத்தி தசய்ைழத சநாக்கமாகக் தகாண்டுை்ைது. இது அருகிலுை்ை பகுதிகைிை் சமூக-

தபாருைாதார நடைடிக்ழககழை சமம்படுத்துைசதாடு, பின்ைரும் நன்ழமகழையும் விழைவிக்கும் 

• உள் ட்டகமப்பில் முன்கனற்றம் 

• சமூ  உள் ட்டகமப்பில் முன்கனற்றம் 

• கவகல வோய்ப்பு 

• சமூ  விழிப்புணரவ்ு திட்டம், சு ோதோர மு ோம் ள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப நல மு ோம் ள் 

கபோன்ற சமூ  ஹபோறுப்புணரவ்ு நடவடி ்க  கள சுரங்  உரிகமயோளர ்ள் 

கமற்ஹ ோள்வோர ்ள்.  

• சுரங் த்தின் கமோசமோன விகளவு களத் தணி ் வும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதி ளின் 

சுற்றுப்புறத்கதயும் சுற்றுசச்ூழகலயும் கமம்படுத்தவும் சுரங் ப் பகுதியில் ஒரு  ோடு 

வளரத்்து உருவோ ் ப்படும். 

 

9 சுை்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்போய்வு.  

 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவ நன்கம பகுப்போய்வு பரிந்துகர ் ப்படவில்கல. 

 சுை்றுசச்ூழல் தமலோை்றம திட்டம் - 

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

சுரங்  முகற மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் போதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பகடயில் உருவோ ் ப்பட்ட ஒரு தள 

குறிப்பிட்ட திட்டமோகும். தோ ் த்தின் ஒவ்ஹவோரு பகுதி ளிலும், குறிப்பிடத்த ்  போத மோன 

தோ ் ங் கள குகற ்  நடவடி ்க  ள் எடு ் ப்பட கவண்டும், இகவ இயற்க யில் நன்கம 

பய ்கும் இடங் ளில், இத்தக ய தோ ் ங் ள் கமம்படுத்தப்பட கவண்டும் / அதி ரி ் ப்பட 

கவண்டும், இதனோல் ஒட்டுஹமோத்த போத மோன தோ ் ங் ள் முடிந்தவகர குகறந்த மட்டத்திற்கு 

குகற ் ப்படுகின்றன. 

 ஆதரவோளர ்ள் ஒரு ஒழுங் கம ்  கவண்டும் சுற்றுசச்ூழல்  ட்டுப்போட்டு 

நடவடி ்க  கள நிரவ்கித்தல் மற்றும் ஹசயல்படுத்துவதற்கு ஹபோறுப்போன சுற்றுசச்ூழல் 

 ண் ோணிப்பு அகமப்பு. அடிப்பகடயில், அங்கீ ரி ் ப்பட்ட ஹவளி நிறுவனங் கள நியமிப்பதன் 

மூலம் சுற்றுப்புற  ோற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் ஒலி நிகல கபோன்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மோசு அளகவ ்  ண் ோணிப்பகத இந்த துகற  ண் ோணி ்கும். 
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சுரங் ச ் சட்டத்தின் வழி ோட்டுதல் ளின்படி ஹதோழிலோளர ்ளின் உடல்நலம் மற்றும் போது ோப்பு 

குறித்து கதகவயோன அகனத்து முன்ஹனசச்ரி ்க  நடவடி ்க  களயும் ஆதரவோளர ்எடுப்போர,் 

குத்தக ப் பகுதி ்குள் சு ோதோர வசதி ள் வழங் ப்படும். 

 ஆதரவோளர ்ள் இப்பகுதியில் உள்ள ம ் ளின் ஒட்டுஹமோத்த வளரச்ச்ி ் ோன சமூ  

ஹபோறுப்புணரவ்ு நடவடி ்க  கள கமற்ஹ ோள்வோர ்ள். இந்த நடவடி ்க  ளில் மருத்துவ 

மு ோம் ள், நீர ் வழங் ல், பள்ளி உள் ட்டகமப்பு கமம்போடு கபோன்றகவ அடங்கும். 

திட்டப்பணிகயச ் சுற்றியுள்ள சமூ  நலனு ் ோ  பல்கவறு துகற ளில் சமூ  ஹபோறுப்புணரவ்ு 

நடவடி ்க  கள உரிகமயோளர ்கமற்ஹ ோண்டு வருகின்றனர.்  

10 முடிவுறர - 

 சுரங்  நடவடி ்க  ள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமோன போத மோன விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தோது என்று பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறு ளின் மீதோன கநரம்கறயோன மற்றும் 

எதிரம்கறயோன விகளவு ளின் அடிப்பகடயில், தோ ் ங் ளின் ஒட்டுஹமோத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து 

இந்த  முடிவு ்கு வரலோம். 

 சுரங்  நடவடி ்க  ள்  ோரணமோ  ஏற்படும் போதிப்பு களத் தணி ் , 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கமலோண்கம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவோன பிந்கதய திட்ட 

 ண் ோணிப்பு அகமப்பு ஆகியகவ ஹதோடரச்ச்ியோன  ண் ோணிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற் ோ  வழங் ப்படுகின்றன. சுரங்  நடவடி ்க  ள்  ோரணமோ , திட்ட தளத்திலும் 

அகதச ்சுற்றியுள்ள சமூ  ஹபோருளோதோர நிகலகம ளும்  ணிசமோ  கமம்படுத்தப்படும். எனகவ, 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விகரவில் வழங் ப்படும் என எதிரப்ோர ்் ப்படுகிறது. 

 


