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 தேயல்முறை திட்டச் சுருக்கம்  

1 முன்னுறர 
 

திரு. பி. ணெயத்நாெர் பாபுலால் அவர்களின் ொம்பல் வண்ண கிராணைட் குவாரி 1.10.0 
ஹெக்டர் பரப்பளவில் புல எண் 373/1A and 373/1B (P) இல் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், 
பர்கூர் தாலுகா, ஹெந்தாரப்பள்ளி என்னும் கிராமத்தில் அறமந்துள்ளது. இப்பகுதி 
வடக்கு அட்ேசரறக 12°29'33.04” முதல் 12°29'37.77”வ வறரயிலும், கிழக்கு தீர்க்கசரறக 
78°18'10.76"  முதல் 78°18'16.25”கி  வறரயிலும் உள்ளது. 

                                                                                        

     ஹெப்டம்பர் 14, 2006 தததியிட்ட சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீு (EIA) அறிவிப்பின்படி, 

இந்த திட்டம் 1(அ) தாதுக்கள் சுரங்கங்கள், வணக - பி 1 குத்தணக பகுதி >5 மற்றும் 

<100 ஹெக்தடர் ஆகியவற்றின் கீழ் வருகிறது. தமற்கண்டவற்ணறக் கருத்தில் 

ஹகாண்டு, 01.03.2021 அன்று விண்ணப்பதாரர் SEIAA / SEAC க்கு விண்ணப்பத்ணத 
ெமர்ப்பித்தார். இந்த முன்ஹமாழிவு 11.06.2021 அன்று 213 வது மாநில மதிப்படீ்டுக் 
கூட்டத்தில் ணவக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் குறிப்பு விதிமுணறகணள வழங்கியது, கடித 
எண் SEIAA-TN/F. No.8401/SEAC/TOR-982/2021 dated 05.07.2021. 

 

    1.1 திட்டத்தின் தநாக்கம் 

 

 திரு. பி. ணெயத்நாெர் பாபுலால் அவர்களின் ொம்பல் வண்ண கிராணைட் குவாரியின் 
சுற்றுச்சூழல் ஹதளிவு அனுமதிக்காை முன்ஹமாழிவு குறிப்பு விதிமுணறகளின் கடித 
எண் SEIAA-TN/F. No.8401/SEAC/TOR-982/2021 dated 05.07.2021 படி சுற்றுச்சூழல் தாக்க 
மதிப்படீு அறிக்ணக ததணவப்படுகிறது 

 

    1.2. திட்ட விளக்கம் 

அட்டவறை எண். 1.1 திட்ட விவரங்கள் 

தகவல் விவரம் 

விண்ணப்பதாரர் தபயர் திரு. பி. ணெயத்நாெர் பாபுலால் 

தமாத்த சுரங்க குத்தறக பரப்பளவு 1.10.0 ஹெக்டர் (பட்டா நிலம்) 

புல எண் 373/1A and 373/1B(P) 

புவியியல் ஒருங்கிறணப்பு 
(geographical co-ordinates) 

அட்ேசரறக: 12°29'33.04” முதல் 12°29'37.77”வ 

வறர 
தீர்க்கசரறக: 78°18'10.76"  முதல் 78°18'16.25”கி  
வறர 

இறடவிளக்க வறரதாள்  57L/7 
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(Toposheet No.) 

உயரம் (Elevation) 478 மீட்டர் கடல் மட்டத்திலிருந்து சமல் 

உள்ளது. 

அணுகல்தன்றம (Accessibility) 

அருகிலுள்ள கிராமம் 420 மீ - பாலிநாயைப்பள்  வடக்கு திறேயில் 

அருகிலுள்ள நகரம் கிருஷ்ணகிரி – 8.4 கிமீ– வடதமற்கு 
திறேயில் 

அருகிலுள்ள தநடுஞ்ோறல தத.ஹந 66 - கிருஷ்ணகிரி - கண்ணந்தெள்ளி 
– 0.65 கி.மீ - ஹதற்கு திணெயில் 

மா.ஹந 131 - பர்கூர் - திருப்பத்தூர் ொணல – 
6.8 கி.மீ - வடகிழக்கு திணெயில் 

முக்கிய மாவட்ட ொணல 157 - 

காதவரிப்பட்டிைம் - காக்கங்கணர ொணல  – 
10.6 கி.மீ ஹதற்கு திணெயில் 

ஹெந்தாரப்பள்ளி கிராம ொணல  – 209 மீ - 

தமற்கு திணெயில் 

அருகிலுள்ள ததாடர்வண்டி நிறலயம் பாச்சூர் ததாடர்வண்டி நிறலயம் –20.6 கி.மீ – 
வடகிழக்கு திறேயில் 

அருகிலுள்ள விமான நிறலயம் ஹபங்களூரு விமான நிறலயம் – 100கி.மீ –  
வடதமற்கு திறேயில் 

சுற்றுச்சூழல் உைர்திைன் (Environmental Sensitiveness) 

மாநில எல்றல தமிழ்நாடு- ஆந்திரப் பிரததெ மாநில 

எல்ணல- 14.0 கிமீ- வடக்கு திறேயில்  

கடற்கறர மண்டலம் வங்காள விரிகுடா, சுரங்கத்தில் இருந்து   

கிழக்கு திறேயில் 180 கி.மீ ததாறலவில் 

உள்ளது. 

எைதவ இப்பகுதி கடதலார ஒழுங்கு முணற 

மண்டல அறிவிப்பு, 1991 ஐ ஈர்க்கவில்ணல 

காப்புக்காடு வரதைப்பள்ளி காப்புக்காடு – 6.5.3 கிமீ - வட 

கிழக்கு 

பர்கூர் காப்புக்காடு - 9.05 கிமீ - வடதமற்கு 

ததாகரப்பள்ளி காப்புக்காடு – 3.97 கிமீ - 

ஹதன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள வனவிலங்கு 

ேரணாலயம் 

10 கி.மீ சுற்றளவில் எந்த வைவிலங்கு 

ெரணாலயமும் இல்ணல. 

எைதவ இப்பகுதி வைவிலங்கு பாதுகாப்பு 
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ெட்டம், 1972 ஐ ஈர்க்கவில்ணல. 

அருகிலுள்ள நீர்நிறல,ஆறு,குளம் 1. குத்தணக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள 
நாராயணபுரம் ஏரி கிழக்கு திணெயில் 100 
மீ ஹதாணலவில் காணப்படுகிறது 

2. மருததபள்ளி ஏரி - 3.63 கிமீ - வடதமற்கு 

3. மரச்ெந்திரம் ஏரி - 8.98 - வடதமற்கு 

4. கிருஷ்ணகிரி ஏரி - 9.00 கிமீ - தமற்கு 

5. அவதாைப்பட்டி ஏரி - 9.30 கிமீ - தமற்கு 

6. சுண்தடகுப்பம் ஏரி - 9.45 கிமீ - 
ஹதன்தமற்கு 

7. ஒரப்பம் ஏரி - 5.45 கிமீ – வடதமற்கு 

8. பாரூர் ஏரி – 6.7 கிமீ – ஹதன்தமற்க 
9. கதிைப்பள்ளி ஏரி – 7.6 கிமீ –ஹதன்கிழக்கு 

10. கரடிஹகால்லப்பட்டி ஏரி - 10.00 கிமீ - 
ஹதன்கிழக்கு 

11. மணலயாண்டெள்ளிக்கு அருகில் உள்ள 
ஒரு ஏரி - 9.25 கிமீ - ஹதன்தமற்கு 

12. படாதலாவ் எரி - 8.30 கிமீ - வடதமற்கு  

வாழும் இடங்களும் I. ஹெந்தாரப்பள்ளி - 1.0 கி.மீ - 

ஹதன்தமற்கு - 6467 மக்கள்  

II. தகால்ரூர் - 2.0 கி.மீ - ஹதன்தமற்கு - 

6467 மக்கள்  

III. ஹெகததவிபாணளயம் - 2.0 கி.மீ – 
கிழக்கு- 6747 மக்கள்  

IV. ஸ்ரீைிவாெபுரம் - 3.7 கி.மீ - 

ஹதன்கிழக்கு - 2340 மக்கள்  

V. தமாடிக்குப்பம் - 3 கி.மீ - ஹதற்கு - 2525 

மக்கள்  

VI. ராெிப்பள்ளி - 2 கி.மீ – வடக்கு, 

வடதமற்கு கிழக்கு - 2441 மக்கள்  

VII. அஞ்சூர்- 1.6 கி.மீ – வடக்கு, வடதமற்கு 

கிழக்கு - 2441 மக்கள் 

VIII. ஹகட்டூர் -0.52 கி.மீ – வடக்கு, 

வடதமற்கு கிழக்கு - 2441 மக்கள் 

IX. நாயக்கனூர் - 2.2 கி.மீ -ஹதற்கு - 2525 

மக்கள்  

X. சூலமணல – 3.6 கி.மீ – தமற்கு – 1966 
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மக்கள் 

பாதுகாப்பு நிறுவல்கள் (Defense 

Installations) 

10 கிசலா மீட்டர் ஆரத்துக்குள் எந்த ஒரு 

பாதுகாப்பு நிறுவல்களும் இல்றல 

சுமார் 500 மீட்டர் ஆரத்றத 
சுற்றியுள்ள கற்சுரங்கங்கள் 

தற்தபாதுள்ள ஐந்து குவாரிகள் (7.55.5 Ha), 

ஒன்பது ணகவிடப்பட்ட குவாரிகள், ஏடி 

ஹலட்டர் படி முன்ஹமாழியப்பட்ட குவாரியின் 

குத்தணக எல்ணலயில் இருந்து 500 மீ 

சுற்றளவில் அணமந்துள்ளது. 

சுரங்க விவரங்கள் 

சுரங்க முறை திறந்தஹவளி/அணர இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 
சுரங்க முணற 

புவியியல் றகயிருப்பு  2,19,220 கன மீட்டர் or 76,728 கன மீட்டர்  @ 
35% மீட்பு 

உற்பத்தி றகயிருப்பு  60,570 கன மீட்டர் or  21,200 கன மீட்டர்  @ 
35% மீட்பு 

சுரங்க உற்பத்தி (35% மீட்பு)  7500 கன மீட்டர் (ஐந்து ஆண்டுக்கு)  

சமல் மண்  4736 கன மீட்டர் (திட்ட காலத்திற்கு) 

கனிம நிராகரிப்பு (65%)  13930 கன மீட்டர் (ஐந்து ஆண்டுக்கு) 
தாது கழிவு விகிதம்  1:3.0 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க ஆழம்;  சுரங்கத்தின் ஹமாத்த ஆழம் - 23 மீ தணர 
மட்டத்திற்கு கீழ்  

நீர் மட்டம்  62-64 மீட்டர் தறர மட்டத்திற்கு கிழ்  

 

2.0. சூழல் பற்ைிய விளக்கம் 

2.1. அடிப்பறட சுற்றுச்சூழல்  

அடிப்பறட தகவல்கள் சேகரிப்பின் ஒருங்கிறணந்த பகுதியானது சுற்றுச்சூழல் 

பாதிப்பு மதிப்படீு (EIA) அறிக்றக. இப்பகுதியில் நிலவும் சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிறலறய 

மதிப்பிடுவதற்கு பருவக் காலத்திற்கு பின் (மார்ச் 1, 2021 - தம 31, 2021) ஆய்வு 

சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்படீு (EIA) ஆய்வுகள் 

சநாக்கத்திற்காக, சுரங்க குத்தறக பகுதிறய றமய மண்டலமாகவும் மற்றும் சுரங்க 
குத்தறக எல்றலக்குள் இருந்து 10 கி.மீ  ஆரம் வறர தவளிசய உள்ள குத்தறக 
பகுதிறய இறடயக மண்டலம் (Buffer Zone) என கருதப்பட்டது. 

 



திரு. பி. சையத்நாைர் பாபுலால், ைாம்பல் வண்ண கிராசைட் குவாரி, 

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் 

 

ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் ததாழில்நுட்ப நிறுவனம், சேலம் 6 

 

அட்டவறை எண். 1. 2 அடிப்பறட தரவு 

நுண்துகள்கள் விவரங்கள் தரநிறல 

வளிமண்டலவியல் (மார்ச் 1, 2021 - தம 31, 2021) 

மறழ(ேராேரி) 56.205  மில்லிமீட்டர் 
(ஆய்வு காலத்தில்) 

--- 

தவப்ப நிறல(ேராேரி) 29° தேல்ேியஸ் (ஆய்வு 

காலத்தில்) 

--- 

காற்றின் சவகம் 2.2 மீட்டர்/வினாடி --- 

காற்றடிக்கும் திறே வடக்கு, ஹதன்தமற்கு, 

ஹதற்கு மற்றும் 

வடகிழக்கில் இருந்து 

--- 

சுற்றுச்சூழல் கொற்று தரம் 

(சதேிய சுற்றுப்புை கொற்று தரநிறலகள் (NAAQS)) 

சுவாேத்தில் தேல்லும் 

நுண் துகள் (PM10) 
ஒரு கன மீட்டர்- இல் 40-52 
றமக்சரா கிராம் (μg/m3) 

ஒரு கன மீட்டர்- இல் 100 
றமக்சரா கிராம் (μg/m3) 

காற்றில் மிதக்கும் தூேி 
(PM2.5) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 17-31 
றமக்சரா கிராம் (μg/m3 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 60 
றமக்சரா கிராம் (μg/m3) 

ேல்பர் றடயாக்றைடு 

(S02) 
ஒரு கன மீட்டர் இல் 5-13 
றமக்சரா கிராம் (μg/m3) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 80 
றமக்சரா கிராம் (μg/m3) 

றநட்ரஜன் றட ஆக்றேடு 

(NOx) 
ஒரு கன மீட்டர் இல் 7-15 
றமக்சரா கிராம் (μg/m3) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 80 
றமக்சரா கிராம் (μg/m3) 

ேத்தம் நிறல  
(மத்திய மொசு கட்டுப்பொட்டு வொரியம் தரநிறலகள் (CPCB)) 

பகல் சநரம் 

(6.00 am – 10.00 pm) 
றமய மண்டலம்: 40.5 – 42.5 
dB (A)  

இறடப்பகுதி: 40.1- 42.7 dB 
(A) 

ததொழிற்ேொறல பகுதி 
பகல் சநரம் - 75 dB (A) 

குடியிருப்பு பகுதியில் 

பகல் சநரம் - 55 dB (A) 

இரவு சநரம் 

(10.00 pm – 6.00 am) 
றமய மண்டலம்: 30.9– 33.5 
dB (A) 

இறடப்பகுதி: 32.1-34.4 dB(A) 

ததொழிற்ேொறல பகுதி 
இரவு சநரம் – 70 dB (A) 
குடியிருப்பு பகுதியில் 

இரவு சநரம் - 45 dB (A) 

நீர் தரம்  

(இந்திய தரநிறலகள்: 10500:2012 (விரும்பத்தக்க வரம்புகள்)) 

கார-அமிலத்தன்றம (pH) 7.72 முதல் 7.88 வறர 6.5 முதல் 8.5 
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தமாத்த கறரந்த திட 

(TDS) 

ஒரு லிட்டரில் 446 முதல் 
922 மில்லி  கிராம்   

ஒரு லிட்டரில் 500 மில்லி  
கிராம்   

தமாத்த கடினத்தன்றம 

சபான்ற CaCO3 

றமய மண்டலம்: ஒரு 

லிட்டரில் 206 மில்லி  கிராம்  

இறடப்பகுதி: ஒரு லிட்டரில் 

500 மில்லி  கிராம் 

ஒரு லிட்டரில் 200 மில்லி  
கிராம்   

மண் தரம் 

கார-அமிலத்தன்றம (pH) 7.11 முதல் 8.68 வறர 
இயற்ணகயில் ெற்று 

அமிலத்தன்ணம 

ஹகாண்டது 

தமாத்த அடர்த்தி ஒரு கன அளவு 

தேன்டிமீட்டர் ஒன்றுக்கு 0.914 

– 0.99 கிராம் (g/cc) 

தாவர வளர்ச்ேிக்கு 

ோதகமான இயல்புநிறல 

நீர் நிலவியல் 

சுரங்க ஆழம் சுரங்கத்தின் ஹமாத்த ஆழம் - 

23 மீ (தணர மட்டத்திற்கு கீழ்) 

குவாரி நடவடிக்றககள் 

அறனத்தும் நிலத்தடி நீர் 
அட்டவறணக்கு சமசல 

நறடதபறுகிறது 

தண்ணரீ் அட்டவறண 62-64 மீட்டர் (தறர 
மட்டத்திற்கு கீசழ) 

 

2.2 எதிர்வரும் சுற்றுச்சூழல் தொக்கங்கள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்றககள் 

2.2.1. கொற்ைின் சுற்றுச்சூழல் (Air Environment) 

தவளிப்பறடயான சுரங்கத் (Open Cast Mining) ததாழிலில் காற்று மாசுபடுவதற்கு 
முக்கிய காரணியாக தேயல்படுவது ‘காற்றில் பரவும் துகள்கசள’. சுரங்க நடவடிக்றக 
சமற்தகாள்ளப்படுவதற்கு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட முறற இயந்திரவியல் முறற ஆகும், 

இதில் துறளயிடுதல், தவடித்தல், ஏற்றுதல், இழுத்தல் மற்றும் இறக்குதல் ஆகியன 

அடங்கும். கிராணைட் ஏற்றுதல், இறக்குதல் மற்றும் தபாக்குவரத்து ஆகியவற்றின் 

தபாது PM10 உமிழ்வு NAAQS இன் தரத்திற்குள் இருந்தது. 

2.2.2. சுற்றுசூழல் ஓலி (Noise Environment) 

ஒலி மாசுபாடு, ஒரு தபரிய சுகாதார ஆபத்றத சுரங்க ததாழிலாளர்களுக்கு 

ஏற்படுகிறது. பின்வருபறவ திறந்ததவளி சுரங்க திட்டத்தால் ஏற்படுகிற ேத்த 
ஆதாரங்களாககும் அறவ, துறளயிடுதல், தவடி தவடித்தல், பூமியில் கனரக 
இயந்திரங்கறள தகாண்டு நகர்த்துதல் (HEMM) மற்றும் வாகன இயக்கத்தின் 
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தேயல்பாடுகளாகம். சுரங்க நடவடிக்றககள் மூலம் உருவாகும் ேத்தங்கள்யாவும் 
றமய மண்டலத்துக்குள் இருந்து ேிதறுகின்றன. இதன் காரணமாக ததாடர்புள்ள தூரம் 

மற்றும் மற்ற நிலப்பகுதி அம்ேங்களும் ேத்தம் கவனிப்புக்குள் சேர்க்கப்படுகின்றன. 

இந்த முடிவுகளிலிருந்து, மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (CPCB) மற்றும் சுரங்கப் 
பாதுகாப்பு தபாது இயக்குநரகம் (DGMS) பரிந்துறரக்கப்படும் விதிமுறறகளின் படி 

சுற்றுச்சூழல் ேத்ததின் அளவு (நாள் மற்றும் இரவு சநரம்) 90dB (A) ஆக 
அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புக்குள் உள்ளறத காணலாம். தற்சபாது எந்த ஒரு சுரங்கத் 
ததாழிலும் ஈடுபடவில்றல. இருப்பினும், எதிர்பார்க்கப்படும் இறரச்ேலின் அளவுகள் 

எந்த விறளறவயும் தகாண்டிருக்கவில்றல. பணியாளர்கள் 8 மணி சநரம் பணிகறள 

தேய்வதற்கு ஏதுவாய் ேத்தத்தின் அளவு முன்தனச்ேரிக்றகயாக 85 dB (A) கீசழ 

குறறக்கப் பட்டுள்ளது. ஒரு 150 கி.கி குண்டு தவடிப்பானது தநாடிக்கு 5 

மில்லிமீட்டருக்கு (mm) உச்ே துகள் சவகத்திற்கு கீசழ உள்ளது. ஆைால் 

உரிணமயாளர் ஒரு நாணளக்கு 5.1 கிதலா ஹவடிஹபாருட்கணள மட்டுதம பயன்படுத்த 
முன்ஹமாழிகிறார். எனினும், குண்டு தவடிப்புகளின் தாக்கங்கள் காரணமாக நில 

அதிர்வுகறளயும் மற்றும் பாறறகள் பறப்பறத தவிர்க்கவும் ேட்டரீதியான கூடுதல் 

கட்டுப்பாடு நடவடிக்றககறள ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட சவண்டும். 

2.2.3. நீர் சூழல் (Water Environment) 

சுரங்க நடவடிக்ணககள் நிலத்தடி நீர் தரத்ணத பல வழிகளில் பாதிக்கலாம். 

ஹபரும்பான்ணமயாக ஹவளிப்படுவது தண்ணரீ் அட்டவணணக்கு கீழ் சுரங்கங்கள் 

காணப்படுவது, அணவகள் நிலத்தடி குழி அல்லது திறந்த குழிகள் ஆகும். இது 

நீர்வழிகளுக்கு தநரடியாக வழி வகுக்கிறது. நிலத்தில் உள்ள கழிவுநீர் மற்றும் 

பயன்படுத்தப்பட்ட நீர்கள் தமற்பரப்பு ஹபாருட்களால் நிலத்தடி நீருக்குள் ஊடுருவதால் 

நிலத்தடி நீர் தரம் பாதிக்கபடலாம். சுரங்கம் பயன்பாட்டின்தபாது இரொயைப் 
ஹபாருட்கணளதயா அல்லது அபாயகரமாை ஹபாருட்கணளதயா பயன்படுத்தாததன் 

காரணமாக நீர் தரத்தில் சுரங்கத்தின் தாக்கம் முக்கியமற்றதாக இருக்கும் எை 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சுரங்க நடவடிக்ணக நிலத்தடி நீர் அட்டவணணணய 

குறுக்கிடாது.  

நீரின் தரக் குறியீட்டின் அடிப்பணடயில், ணமய மண்டலம் (திட்டத் தளம்), ஹெகாததவி 
மற்றும் ஹகட்டூர் கிராமத்தில் இருந்து நீர் மாதிரிகள் தமாெமாை நீர் தரத்ணதக் 
ஹகாண்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. ணமய மண்டலம் (திட்டத் தளம்), ஹெகாததவி 
மற்றும் ஹகட்டூர் கிராமத்தில் இருந்து நீர் மாதிரிகள் ஹமாத்த கடிைத்தன்ணம மற்றும் 
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் ததாழில்நுட்ப நிறுவனம், சேலம் 9 

 

டி.டி.எஸ் (TDS) அதிகமாக உள்ளது. ஹெகததவி மற்றும் ஹகட்டூர் கிராமத்தில் 

குதளாணரடுகள் அதிகமாக காணப்பட்டை. ணமய மண்டலம், ஹெகாததவி மற்றும் 

தகட்டூர் கிராமத்தில் ஹமாத்த எண்ணிக்ணகயிலாை தகாலிஃபார்ம் (Total Coliform) 

காணப்பட்டது. ஹமாத்த கடிைத்தன்ணமயின் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பில் அதிகரிப்பு 
இருந்தாலும், அஞ்சூர் கிராமத்தின் நீர் தரக் குறியீடு நல்ல நீரின் தரத்ணதக் 
காட்டுகிறது. 

அதிக டிடிஎஸ் (TDS) ஹகாண்ட நீணர நீண்ட தநரம் உட்ஹகாள்வதால் புற்றுதநாய், 

கல்லீரல் ஹெயலிழப்பு, ெிறுநீரக ஹெயலிழப்பு மற்றும் நரம்பு மண்டல தகாளாறுகள் 

ஏற்படுகின்றை மற்றும் தநாய் எதிர்ப்பு ெக்திணயயும் பலவைீப்படுத்துகிறது. தண்ணணீர 
குடிப்பதன் ெிறந்த தரத்திற்கு தணலகீழ் ெவ்வூடுபரவல் ஹெயல்முணற மூலம் 

ெிகிச்ணெயளிக்கப்பட தவண்டும். தண்ணணீரக் ஹகாதிக்க ணவப்பது நுண்ணுயிரிகணள 

திறம்பட அகற்றும். 

2.2.4. மண் சூழல் (Soil Environment) 
 

மண் பண்புகள் தாவர வளர்ச்ெிக்கு ொதகமாை நிணலணயக் குறிக்கின்றை. சுரங்கத்தின் 
முழு ஆயுளுக்கும் உருவாக்கப்படும் தமல் மண் 4,736 கை மீட்டர் ஆக இருக்கும். இது 
ததாட்ட தநாக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

2.2.5. கழிவுகளின் குவியல் (Waste Dump) 

சுரங்கத்தின் முழு ஆயுளுக்கும் உருவாக்கப்படும் தமல் மண் 4,736  கை மீட்டர்  ஆக 
இருக்கும். தமல் மண் மற்றும் வளிமண்டலம் அகற்றப்பட்டு குத்தணக எல்ணலயில் 
தைித்தைியாக பூமி பண்டாக அடுக்கி ணவக்கப்படும், அணவ ததாட்ட தநாக்கத்திற்காக  
பயன்படுத்தப்படும். ொம்பல் வண்ண கிராணைட்டின் உத்ததெ உற்பத்தி விகிதம் ஐந்து 
ஆண்டுகளுக்கு சுமார் 7,500 கை மீட்டர் ஆகும், இது அனுமதிக்கப்பட்ட ஆழம் வணர 
35% மீட்பு என்ற விகிதத்தில் உள்ளது. 65% நிராகரிப்புகள் சுமார் 13,930 கை மீட்டர் 
ஆகும். சுரங்கத் திட்ட காலத்தில் உற்பத்தி ஹெய்யப்படும் ஹமாத்த கழிவுகள் சுமார் 
22,592 கை மீட்டர்  ஹதன்தமற்குப் பகுதியில் ஹகாட்டப்படுகிறது. 

 

முன்சமாழியப்பட்ட கழிவுக் குவியலின் அளவடீு 

103m (L) x 18m (B) x 12.13m (H) 
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2.2.6. உயிரியல் சூழல் (Biological Environment) 

 

சுரங்க தேயல்பாடுகளால் இவ்விடத்தில் வாழும் உயிரியல் இனங்களுக்கு எந்த ஒரு 

ஆபத்தும் சநரிடவில்றல. எனசவ, சுரங்க நடவடிக்றககளால் உயிரிய சூழலுக்கு 

குறிப்பிடத்தக்க எந்த தாக்கமும் ஏற்படவில்றல. சுரங்க நடவடிக்றககளால் 

உற்பத்தியாகும் தூேியின் காரணமாக உயிரியல் சூழலில் தாக்கம் ஏற்படுகின்றன. 
இதறன சுரங்கத்திற்குள்ளும் தவளிசயவும் வளர்க்கப்படுகின்ற தேடிகளால் 

குறறக்கப்படுகின்றது. 

22.7. நில சூழல் (Land Environment) 

 

ொம்பல் வண்ண கிராணைட் சுரங்கத்திற்க்காக பயன்படுத்தப்படும் நிலங்கள் சுரங்க 
முடிவில் நிலத்தின் பயன்கறள தகடுத்துவிடுகின்றது. சுரங்க தேயல்பாடுகளின் சபாது 

நில ேீரழிவுகறள தவிர்க்க முடியாததறவ. அறவகள், சதாண்டுதல், அதிகப்படியான 

குவியல்கள் மண் பிரித்ததடுத்தல் சபான்றறவ. இதனால் மீட்பு நடவடிக்றககளாக 
சுரங்கத்தில் தவட்டிதயடுக்கப்படும் நிலத்திலும் மற்றும் தபஞ்ச் அறமக்கும் 

முறறயிலும் முக்கியத்துவம் தகாடுக்கப்படுகிறது. சுரங்க குழியில் சதங்குகின்ற 

தண்ணறீரப் பம்ப் மூலம் சுரங்கத்றத சுற்றியுள்ள இடங்களுக்கு தேலுத்துவதனால் 

விவோய வளர்ச்ேிக்கும் மற்றும் காடு வளர்ப்புக்கும் வழிவறகதேய்கின்றன, இதனால் 

சுரங்க நடவடிக்றகயின் சமல் ஒரு சநர்மறற தாக்கம் காணப்படுகிறது. 

  

2.2.8. ேமூக தபொருளொதொர சூழல் (Socio Economic Environment) 
 

சுரங்க நடவடிக்றககளால் திட்ட பகுதியுனுள் சநரடியாகவும் அசத சபால் 

மறறமுகமாகவும் நிச்ேயமாக சவறல வாய்ப்றப அதிகரிக்கும். இந்த தாக்கங்கள் 

ேில நன்றமகறள பயக்கும். சவறலவாய்ப்பு, கல்வி மற்றும் சுகாதார வேதிகறள 

சநாக்கியுள்ளது இப்பகுதியில் வாழும் மக்களின் எதிர்பார்ப்பு. சுரங்க நடவடிக்றககளில் 

இருந்து உருவாகும் தபாருளாதார நன்றமகள் மூலம் கல்வியறிவில் விகிதம் 

அதிகரிக்கப்படலாம். 
 

தநரடி தவணலவாய்ப்பு - 34 நபர் 
மணறமுக தவணலவாய்ப்பு - 100 நபர் 
 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டங்கணளப் ஹபாறுத்து குவாரிணயச் சுற்றி ததநீர் கணடகள், 

தொட்டல்கள், உதிரி பாக கணட, ஹமக்காைிக் ஹெட்கள் தபான்ற கணடகணள 
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ணவத்திருப்பார்கள் என்பது மணறமுக தவணலவாய்ப்பு. இந்தியாவில் மக்கள் ஹதாணக 
விகிதம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது, ஆணகயால் அணைத்து மக்களின் 

வாழ்வாதாரத்திற்கும் நாட்டின் ஹபாருளாதார வளர்ச்ெிக்கும் தவணலவாய்ப்ணப 
உருவாக்குவது அவெியம். 
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படம் எண் 11.1 குத்தசக இடத்தின் இருப்பிடத்சதக் காட்டும் டாதபாஷீட் 
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படம் எண் 11.2 குத்தசக பகுதியின் FMB 
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படம் எண் 11.3 முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் கருத்தியல் (Conceptual plan) திட்டம் 
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அட்டவறை எண். 1.3 சுற்றுசூழல் சமலொண்றம திட்டம் 

வரிறே 
எண் 

அளவுருக்கள் 
சுரங்க 
நடவடிக்றககள் 

தடுப்பு நடவடிக்றககள் 

 

1 காற்றின் 
சுற்றுசூழல் 

(Air Environment) 

துறளயிடுதல்  காற்றின் மூலம் பரவும் 
தூேிகறள கட்டுபடுத்த தூேிகறள 
பிரித்ததடுக்கும் இயந்திரம் 
மற்றும் நீறர பயன்படுத்தி 
துறளயிடும் இயந்திரங்கள் 
பயன்படுத்தபடுகிறது. 

 துறளயிடல் துறளகளுக்கு 
கூர்றமயான துரப்பண 
துணுக்குகலளின் பயன்பாடு, 

உகந்த தவடிக்கறவக்கும் திறன் 
மற்றும் சநர தாமதம் 
டிசனட்டாறர பயன்படுத்தி 
தவடிக்கறவப்பதன் மூலம் 
காற்று மாசு அறடவறத 
கட்டுபடுத்தபடுகிறது 

தவடித்தல்  வழக்கமான இறடதவளியில் 
துறளயிடும் குவியல்களின் மீது 
நீறர ததளிப்பதன் மூலம் 
கனிேமான மாசு 
குறறக்கப்படுகிறது. 

சுறம ஏற்றுதல்  சுறம ஏற்றுவதற்க்கு முன்பாக 
தாதுக்கள் மீது தண்ணிரால் 
ஈராமாக்காப்படுகிறது. 

சபாக்குவரத்து  தாதுபாறதயின் பக்கவாட்டில் 
தண்ணிறர ததளிப்பதன் மூலம் 
தாதுக்கள் மற்றும் கழிவுகள் 
எடுத்து தேல்லும் சபாது ஏற்படும் 
காற்றில் பரவும் தூேிகள் 
கட்டுபடுத்தபடுகிறது. 

 அதிக சுறம ஏற்றுவறத 
தடுக்கப்படும் 

 தார்ப்பாலின் உள்ளடக்கிய 
டிரக்குகள்/ டம்பர்கள் 
பயன்படுத்தபடுகிறது 
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தஜனதரட்டர்  மின்ோரம் இல்லதா சநரத்தில் 
மட்டும் தான் தஜனசரட்டர் 
இயக்கப்படும். 

 மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு 
வாரியம் விதிகளின் படி, 

தஜனசரட்டர் (D.G) 
தேட்டுகளுக்கான தபாதுமான 
ஸ்டாக் உயரம் அறமக்கப்படும். 

தபாது 
நடவடிக்றககள் 

 சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும் 
காலநிறல மாற்றம் அறமச்ேின் 
(MoEF) விதிமுறறகளின் படி 
அவன்யு மரங்கறள ோறலகளின் 
ஓரங்களிலும், சுரங்க பகுதி 
சுற்றிலும் றவக்கப்பட்டு காற்றில் 
மாசு பரவுவறத தடுக்கபடுகிறது. 

 தூேி இறடதபயர்ச்ேி பகுதியில் 
சவறல தேய்யும் நபர்களுக்கு 

உசலாகம் உள்ள சுரங்கங்களில் 
(MMR,1961) விதிமுறறகள் படி 
காது மச்றே, முகமூடி, 

பாதுகாப்பு கண்ணாடி சபான்ற 
பாதுகாப்பு உபகரனங்கள் 
வழங்கப்படுகிறது. 

 பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் சவறல 
தேய்யும் ததாழிலாளர்கள் 
மற்றும் அருகிலுள்ள 
கிராமவாேிகள் வழக்காமான 
சுகாதார சோதறன 
சமற்தகாள்ளப்படுகிறது. சமலும் 
ததாழிற்ச்ோறலகள் ேட்டதின் படி 
ஊழியர்களின் வழக்கமான 
ததாழில் சுகதார மதிப்படீு 
சமற்தகாள்ளப்படுகிறது. 

 தவளிப்புற காற்றின் தரம் 
கண்காணிப்பு முறற வழக்கமான 
அடிப்பறடயில் நடத்தப்பட்டு, 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்றத 
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மதிப்படீு தேய்யப்படுகிறது. 
2 நீர் சூழல் 

(Water 

Environment) 

சமற்ப்பரப்பு நீர்  சுரங்கத்தில் இருந்து 
தவளிசயற்றப்படும் கழிவு 
நீரானது, உறரயாகும் 
ததாட்டியில் (settling tank) 
சுத்திக்கரிப்பட்டு, பிறகு தூேிகறள 
கட்டுப்படுத்தவும் மற்றும் மரம் 
வளர்ப்பதற்க்கும் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

நிலத்தடி நீர்  சுரங்க நடவடிக்றகயின் மூலம் 
நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்பட 
மாட்டாது. 

 பருவமறழ பருவத்திற்கு 
முன்பும் மற்றும் பின்பும் 
உடனடியாக தூர் எடுப்பு (desilting) 
நிகழ்வு சமற்தகாள்ளப்படும்.  

தவள்ள நீர்  மறழநீர் சேகரிப்பதற்கு சுரங்க 
குழிகள் பயன்படுத்தப்படும். 

 மறழநீர் சேமிக்கும் பள்ளத்தில் 
இருந்து மறழநீறர தவளிசயற்றி 
அதறன சமற்ப்பரப்பு 
நிறலநிறுத்த ததாட்டியில் (15m 
x 10m x 3m) சேமிக்கப்படுகிறது. 
இதன் மூலம் திடப்தபாருட்க்கள் 
நீக்கப்படுகிறது. 
சுத்திக்கரிக்கப்பட்ட மறழ நீறர 
தூேிகறள அகற்ற்வும், 

தேடிகளுக்கு தண்ணிர் ஊற்றவும் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

தபாது 
நடவடிக்றககள் 

 நீரின் தரத்றத வழக்கமான 
முறறயில் கண்காணிப்பு மற்றும் 
பகுப்பாய்வு தேய்யப்படும். 

3 ஒலி (Noise) துறளயிடுதல்  அதிக ஒலி ஏற்படும் சநரத்தில், 

வறரயறுக்கப்பட்ட கால 
அளவில் மட்டுசம ஊழியர்கறள 
சவறல தேய்ய அனுமதிக்கபடும். 

தவடித்தல்   பகல் சநரங்கலில் மட்டுசம 
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தவடித்தல் நிகழ்வு 
சமற்தகாள்ளப்படுகிறது மற்றும் 
சமகமூட்டமான சநரங்கலில் 
தவடித்தல் நிகழ்வு 
சமற்தகாள்ளப்படுவதில்றல. 

 துறளயிடல் துறளகளுக்கு 
கூர்றமயான துரப்பண 
துணுக்குகலளின் பயன்பாடு, 

உகந்த தவடிக்கறவக்கும் திறன் 
மற்றும் சநர தாமதம் 
டி.டிசனட்டாறர பயன்படுத்தி 
தவடிக்கறவப்பதன் மூலம் 
ஒலியின் அளவு குறறக்கப்படும். 

 இறரச்ேல் மூலம் மற்றும் ேத்தம் 
தர கூடிய உபகரணங்களிலிருந்து 
சவறல தேய்யும் 
ததாழிலாளர்களுக்கு முறறயான 
இறரச்ேல் ஆதாரம் உறற (noise 

proof enclosure) 
வழங்கப்படுகின்றன. 

சபாக்குவரத்து  வாகனங்கள், இயந்திரங்கள் 
மற்றும் பிற உபகரணங்கறள 
முறறயான மற்றும் வழக்கமாக 
பராமரிக்கசவண்டும். 

 இயந்திரங்கள் மற்றும் பிற 
உபகரணங்களுக்கு முறறயான 
உராய்வு காப்புதபாருள் 
(lubrication) பயன்படுத்துவதன் 

மூலம் இறரச்ேல் (noise) 
உருவாகுவறத குறறக்கப்படும். 

 இறரச்ேலின் அளறவ, 

வறரயறுக்க்ப்பட்ட மிதமான 
சவகத்தில் தவற்று வாகனங்கள் 
குவாரியில் நுறழயும் சபாதும் 
அல்லது தவளிய தேல்வதன் 
மூலம் குறறக்கப்படும். 

 அறனத்து டீேல் வறக 
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இயந்திரங்களுக்கு சபாதுமான 
ஒலி உறிஞ்ேி (silencer) கருவி 
பயன்படுத்த சவண்டும். 

 கிராமபுற பகுதியில் வாகனங்கள் 
தேல்லும் சபாது வாகனத்தின் 
சவகம் 10கி.மீ-வும் மற்றும் 
ஒலிதபருக்கியின் உபசயகத்தின் 
அளறவ குறறவாகவும் 
பயன்படுத்த சவண்டும். 

 அறனத்து சபாக்குவரத்து 
வாகனங்களுக்கும், மாசு 
கட்டுபாட்டின் கீழ் ேரியான 
ோன்றிதல்கள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

தபாது 
நடவடிக்றககள் 

 அதிக இறரச்ேல் (noise) 
உருவாகும் இடங்களில் சவறல 
தேய்யும் ததாழிளார்கள் 
தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 
ோதனங்களான காது மச்றே 
மற்றும் காது பிளாக்ஸ் 
ஆகியவன பயன்படுத்தப்படுகிறது  

 ஊழியர்கள் ஒய்தவடுக்க 
பணியிட ேத்தம் இல்லாத பகுதி 
தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இறரச்ேறல குறறப்பதற்காக 
சுரங்கப்பகுதிறய சுற்றிலும் 
தேடிகள் வளர்க்கப்படுகிறது.  

 ஊழியர்களுக்கு இறரச்ேல் நிறல 
விறளவுகள் பற்றிய 
விழிப்புண்ர்வு 
தகாடுக்கப்படுகிறது. சமலும் 
ஊழியர்களுக்கு வழக்கமான 
மருத்துவ பரிசோதறன 
தேய்யப்படுகிறது. 

4 அதிர்வு 

(Vibration) 

தவடித்தல்  குறிப்பிட்ட மின்னூட்ட 
விகிதங்கள் தகாண்ட, 
முறறயான் சோதறன அதிர்வு 
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ஆய்வுகள் மூலம் 
வடிவறமக்கப்பட சவண்டும். 

 தவடித்தல் நிகழ்வுகளின் சபாது 
ஏற்படும் அதிர்வுகறள 
கட்டுப்படுத்த 25-50மில்லி தநாடி 
வறர தாமதமாக தவடிக்க கூடிய 
மில்லி தநாடி தவடித்தூண்டி 

(detonators) 
பயன்படுத்தசவண்டும். 

 அதிர்வு வரம்றபத் தாண்டினால், 
நீண்ட அகழி 6 மீட்டர் ஆழத்தில் 
அறலநீளம் அறலகறள 
உறடக்க அறலகள் இயக்கத்தின் 
திறேயில் தவட்டக்கூடும், இது 
சமற்பரப்புக்கு அருகில் மற்றும் 
இறடநிறல மண்டலத்திற்கு 
அருகில் பயணிக்கிறது. 

 அறனத்து நடவடிக்றககறளயும் 
தேய்த சபாதும் ஒப்புதல் தபற்ற 
நிலநடுக்கப்பதிவு கருவிறய 

(தபாது இயக்குனரகம் சுரங்க 

பாதுகாப்பு) பயன்படுத்தி அதிர்வு 
மற்றும் இறரச்ேறலத் 
ததாடர்ந்து கண்காணிக்க 
சவண்டும். 

5 மண் சூழல் 

(Land 

Environment) 

சமற்ப்பரப்பு மண்  வனப்பகுதி மற்றும் 
சவளாண்றமயில் மீண்டும் 
பயன்படுத்துவதற்காக மக்கிய 
தாவர மண் உள்ளடக்கிய சமல் 
மண் பாதுகாக்கப்படுகிறது. 

 சமல் மண்ணுடண் நிராகரிப்பட்ட 
கனிமங்கள் மற்றும் பிற 
கழிவுகள் கலக்க கூடாது. குவாரி 
வளாகங்களில் ேிறப்பான 
பயன்பாடு மூலம் சமற்ப்பரப்பு 
மண் பாதுகாக்கப்படுகிறது. 

 சுரங்கத்றத சுற்றிலும் 
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நீர்வடிக்கால் அறமக்கபட 
சவண்டும். மறழ நீர் மூலம் 
குவாரியின் உள்சள உள்ள எந்த 
மண்றணயும் தவளிசய அடித்து 
தேல்வறத கழிவுக் குவியல்கள் 

(dump) மூலம் தடுக்கப்படுகிறது. 
இறவகள் மண் அரிப்பு மற்றும் 
வண்டல் மண் படிவு 
ஆகியவற்றற தடுக்கிறது, 

சமலும் திட்டுகளின் (benches) 
நிறலப்புதன்றம 

பாதுகாக்கப்படுகிறது. 
6 கழிவு கிடங்கு 

(waste dump) 

கழிவுக் 
குவியல்கள் (dump) 
நிறலப்படுத்துதல் 

கழிவு குவியல்கறள முறறயான 
படிமுறற மற்றும் ோய்வு 
சகாணத்துடன் 1.5 மீ தபன்ச்சுகள் 

அறமக்கப்பட சவண்டும். பிறகு 
சமற்பரப்பு மண்றண கழிவு 
குவியல்கள் மீது பரப்பசவண்டும். 

தண்ணறீர தக்கறவக்கும் 
தபாருத்தமான மரங்கறள மண் 
சமசல நடுவதன் மூலம் கழிவு 
குவியல்களின் ோய்வு மற்றும் 
அடிபகுதிகறள 
நிறலப்படுத்தப்படுகிறது.  
கழிவுக் குவியல்கறள சுற்றியுள்ள 
நீர்வடிக்கால் ஆனது சமற்ப்பரப்பு 
நிரால் உருவாகும் நீர்நிறல 
அழுத்தால் கழிவுக் குவியலில் 
உள்ள கழிவுகறள அடித்து 
தேல்லாமல் இருக்கவும், 

ேிறதயாமல் இருக்கவும் 
பயன்படுகிறது. 

7 மரம் வளர்த்தல் சுரங்க பகுதி / 

கழிவு குவியல்கள் 

 சுரங்க சுற்றுபுறத்தில் மரங்கள் 
வளர்ப்பதன் மூலம் தூசு மற்றும் 
இறரச்ேல் கட்டுபடுத்தப்படுகிறது. 

 மரம் வளர்ப்பதன் மூலம் கழிவு 
குவியல்கலின்நிறலப்புதன்றம
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றய உறுதிப்படுத்துகிறது. 

 ஒவ்தவாரு வருடமும் 
தவட்டப்படும் மரங்கறள 
கணக்தகடுத்து, பின்பு ேீரான கால 
இறடதவளியில் கட்டயமாக 
நடுமாறு பரிதுறரக்கப்படுகிறது. 

 தாவர நாற்றங்காலில் இருந்து 
உயிர் பிறழப்பதற்கான 
வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ள 
தேடிகள் மட்டும் நடப்படுகின்றன. 

8 நில சுற்றுசூழல்   மீள்நிரப்பல் (Back Filling) , 

சுரங்கதின் கழிவுகள் 

அறடக்கப்பட்டு அதன் மீது 
சமலடுக்கு மண்ணால் 
நிரப்பபடுவதன் மூலம் ேீரழிந்த 
நிலம் (degraded land) 
மீட்கப்படுகிறது.  

 கழிவு சதக்க இடத்றத சுற்றிலும் 

கழிவுநீர்வடிகால் 

அறமக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

 சவகமாக வளரகூடிய மரங்கள் 
மற்றும் இருபிடத்தில் 
வளரகூடிய தேடிகள் நிலத்தின் 
நிறலப்புதன்றமக்காக வளர்க்க 
படுகிறது. 

 பசுறமப்பகுதி (Green Belt) 
வளர்ச்ேிக்கான தபாருத்தமான 
நடவடிக்றககள் 
எடுத்துதகாள்ளப்படுகிறது. 

 சுரங்க பள்ளமானது மறழநீறர 
சேகரித்து நிலத்தடிநீறர அதிக 
படுத்துவததாடு மட்டும் 

அல்லாமல் அருகில் உள்ள 
விவோய நிலங்களின் 
பாேனத்திற்க்கும் உதவுகிறது. 

9 ேமூக 
தபாருளாதாரம் 

  ேரியான பராமரிப்பு முறறகறள 
பயன்படுத்துவதன் மூலம் 
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இயங்திரத்தின் இறரச்ேல் அளவு 
கட்டுப்படுத்தபடுகிறது. 

 சுரங்க பகுதிறய சுற்றிலும் 
மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 
வாரியத்தின் (CPCB) 
வழிகாட்டுதலின்படி பசுறம 
பகுதி அறமக்கப்படுகிறது. 

 ேரியான கால அட்டவறனபடி, 
வறரயறுக்கப்பட்ட பகுதியில் 

துறழயிடுதல், தவடித்தல் 
மற்றும் மற்ற நிகழ்வுகள் 
நிகழ்த்தப்படுகிறது.  

 சுரங்கதின் றமயப்பகுதியில் 

காற்று மாசுப்பாட்றட தகுந்த 
கட்டுப்பாட்டு முறறகளின் 

மூலம் குறறக்கப்படுகிறது. 

 தீயறணப்பு, மீட்பு பணி மற்றும் 
உள்ளூர் தகவல் ததாடர்பு 
ஆகியவற்றறக் றகயாள்வதற்கு 
அவேரகால தயார்நிறலத் திட்டம் 
முன்கூட்டிசய 
தயாரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்திய தரநிறலகள் 
பணியகத்தின் (BIS) 
பரிந்துறரயின்படி சவறல 

ஆட்களின் பாதுகாப்றபக்கருதி, 
தனிமனித பாதுகாப்பு 
உபகரணங்களான றகயுறற, 

தறலகவேம், பாதுகாப்பு கால் 

உறற, கண்ணாடி, சமல் ேட்றட, 

மூக்கு உறற மற்றும் காது 

பாதுகாப்பான் வழங்கப்படுகிறது. 

 ேமூக தபாறுப்புணர்வு 
நடவடிக்றககளின் ஒரு 
பகுதியாக உள்ளூர் கிராம 
பஞ்ோயத்துக்கு விண்ணப்பதாரர் 
மூலம் ேமூக நல 
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நடவடிக்றககள் 
எடுக்கப்படுகின்றன. 

10 ததாழில்ோர் 
சுகாதாரம் 

  சுரங்க விதி எண் (44)-ன் படி, 

முதல்லுதவிக்கான வேதிகள் 

ஏற்ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 விதி எண் 29B & 45(A)-யின் படி, 

ஆரம்ப மற்றும் ேீரான கால 

இறடதவளியில் 

ததாழிளார்களின் உடல்நிறல 

பரிசோதறன நடத்தபடுகிறது. 

 சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் 

ததாழிளாலர்களுக்கு ஆயுள் 

காப்படீு வழங்கப்படுகிறது. 

 சவறல ஆட்களின் 

பாதுகாப்றபக்கருதி, தனிமனித 
பாதுகாப்பு உபகரணங்களான 

றகயுறற, தறலகவேம், 

பாதுகாப்பு கால் உறற, 

கண்ணாடி, சமல் ேட்றட, மூக்கு 

உறற மற்றும் காது 

பாதுகாப்பான் வழங்கப்படுகிறது. 

 

3.0 மொற்றுக்கொன ஆய்வு 

சுரங்கத் தளம் நிலவியல் மற்றும் தாதுப் படிதல் ஆகியவற்றற ோர்ந்துள்ளது. 
எனசவ, இந்த திட்டம் குறிப்பிட்ட கனிம தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கான மாற்று 
தளம் இல்றல. 

3.1. சுற்றுச்சூழல் கண்கொைிப்பு திட்டம் 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் SEIAA-ஆல் வழங்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் ேீர்திருத்த 
கடிதத்தில் வறரயறுக்கப்பட்ட நிபந்தறனகளுக்குட்பட்ட பல்சவறு சுற்றுச்சூழல் 
கூறுகளுக்கு நடத்தப்படும். இதற்க்கான தேயல்பட ஒப்புதல், தமிழ்நாடு மாசு 
கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (TNPCB)-ஆல் வழங்கப்படும். 
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அட்டவறை எண்: 1.4 எதிர்கொல திட்டம் சுற்றுசூழல் கண்கொைிப்பு திட்டம் 

வரி
றே.

எண் 

சுற்றுச்சூழல் 

கொரைிகள் 
இடம் 

கண்கொைிப்பு 

குைிப்புகள் கொல 
அளவு 

அதிர்தவண் 

1 வானிறல 
மற்றும் 
காற்றுத் தரம் 

சுரங்க றமயப்பகுதி 
ததடர்ச்ேியான 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

/ அருகிலுள்ள இந்தியா 
வானியல் துறற (IMD) 
நிறலயம் 

24 மணி 
சநரம் 

மாதம் ஒரு 

முறற 

காற்று 
சவகம், 

திறே, 
தவப்பநிறல, 

ஈரப்பதம் 
மற்றும் 
மறழப்தபாழி
வு. 

2 காற்று மாசு 
கண்காணிப்பு 
(PM2.5, PM10, 

SO2 and 

NOx) 

ஆறு இடங்களில் 

(றமய மண்டலத்தில் 
உள்ள ஒரு நிறலயம் 
மற்றும் அருகிலுள்ள 
குடியிருப்புகளில் 
குறறந்தபட்ேம் ஒன்று, 

பகுதி, சமல்சநாக்கி 
திறேயில் ஒன்று, 
கீழ்நிறல திறேயில் 
இரண்டு நிறலயம் 
மற்றும் குறுக்கு காற்று 
திறேயில் ஒன்று.) 

8 மணி 
சநரம் 

ஆறு 

மாதத்திற்கு  

ஒரு முணற 

நூன் தூேி 
மாதிரி 
மற்றும் 
சுவாே தூேி 
மாதிரி 

3 நீர் மாசு 
கண்காணிப்பு 

சுரங்க கழிவுகளின் 
அருகிலுள்ள 
பகுதிகளின் நிலத்தடி 
மற்றும் சமற்பரப்பு 
தண்ணறீர, முந்றதய 
மற்றும் பிந்றதய 
பருவமறழ காலத்தின் 
சபாது கிராப் மாதிரிகள் 
றகப்பற்றுதல். 

 ஆறு 

மாதத்திற்கு  

ஒரு முணற 

இயற்பியல்  -
சவதியியல் , 

நுண்ணுயிரிய
ல் பண்புகள் 
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4 நீர்ப்புவியிய
ல் 

இறடப்பகுதி 
மண்டலத்தில் இருந்து 
(buffer zone) 1 கிமீ 
சுற்றியுள்ள, திறந்த 
குறிப்பிட்ட 
கிணறுகளில் நீர் நிறல. 

- ஆறு 

மாதத்திற்கு 
ஒரு முறற  

நீர் நிறல 
கண்காணிப்பு 
ோதனங்கள் 
பயன்படுத்தப்
படும். 

5 ஒலி சுரங்க எல்றல, அதிக 
இறரச்ேல் உருவாக்கும் 
குத்தறக பகுதி உள்சள 
மற்றும் அருகில் உள்ள 
குடியிருப்பு பகுதியில் 
உள்ள பகுதிகள். 

24 மணி 
சநரம் 

மாதம் 
ஒருமுறற 

ஒலி நிறல 
மீட்டர் 

6 அதிர்வு அருகில் உள்ள 
குடியிருப்புகளில் 

)அறிக்றகயிடல்(  

 தவடித்தல் 
தேயல்பாடு 

நிலநடுக்கப்ப
திவு கருவி 
(டிஜிட்டல் 
ேீஸ்சமாகிரா
ஃப்) 

7 மண் றமயப்பகுதி 
மண்டலம்(core) மற்றும் 
இறடயக 
மண்டலம்(buffer) (கிராப் 
மாதிரிகள்) 

 ஆறு 

மாதத்திற்கு  

ஒரு முணற 

இயற்பியல் 

மற்றும் 
சவதியியல் 

பண்புகள் 

 

4.0. திட்டத்தின் நன்றமகள் 

திரு. பி. ணெயத்நாெர் பாபுலால் அவர்களின் ொம்பல் வண்ண கிராணைட் குவாரி, 
ேமுதாயத்தில் அதன் கடறமகள் பற்றி மிகத் ததளிவுடன் உள்ளது. மரம் வளர்ப்பு 
திட்டதின் அடிப்பறடயில், சுரங்கத்றத சுற்றியும் மரம் வளர்ப்பு 
பரிந்துறரக்கப்படுகிறது. அறத தவிர தப்பிசயாடிய மாசு மற்றும் இறரச்ேல் 
நீக்குவதற்காக அழகியல் சதாட்டம் மற்றும் மற்ற மகத்தான தபருந்சதாட்ட 
முயற்ேிகள், வல்லுநர்களின் உதவி மற்றும் உள்ளூர் ேமூகத்தின் ஒத்துறழப்பு உடன் 

தேயல்படுத்தப்படும். சுரங்க நடவடிக்றக கிராமப்புற சவறலவாய்ப்றப உருவாக்கும். 
கூடுதலாக, சவறலவாய்ப்பு வேதிகறள நிர்மாணித்தல், தாது சபாக்குவரத்து, 

சுகாதாரம், தபாருட்கள், சேறவகள் மற்றும் பிற ேமூக சேறவகள் வழங்குவது 
சபான்ற ஒப்பந்த சவறலகளில் பலருக்கு மறறமுக சவறலவாய்ப்பு இருக்கும். 
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கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் 
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உள்ளூர் மக்களுக்கு சவறலவாய்ப்பு கிறடக்கும். மாநில அரோல் உரிறமத்ததாறக 
உள்ளூர் நிறுவனங்களுக்கும், கிராமத்தின் நலனுக்கும் மற்றும்  வளர்ச்ேிக்காக 
வழங்கப்படுகிறது. விண்ணப்பதாரர் அவர்கள், கிராமங்களுக்கு கல்வி வேதிகள், 

விறளயாட்டு உபகரணங்கள், பள்ளிகளுக்கு குடிநீர் சபான்ற நலன்புரி வேதிகள், 

கிராமங்களுக்கு ோறல வேதிகள் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமவாேிகளுக்கு சவறல 
வாய்ப்புகள் வழங்குவதன் மூலம் கிராமப்புற ேமூக தபாருளாதார வளர்ச்ேிக்கு 
உதவுகிறார். இலாபத்தில் இருந்து 2.5% கூட்டாண்றம ேமூகப் தபாறுப்புத் திட்ட (CSR) 
பட்தஜட்டுக்கு ஒதுக்கீடு ஹெய்கிறார்.  
 

ைி.இ.ஆர் சையல்பாடு திட்ட சைலவு  
(ரூ. 
இலட்ைங்களில்) 

ைி.இ.ஆர் சைலவு  
திட்டச் சைலவில் 
2.0% (ரூ. 
இலட்ைங்களில்) 

ஹெகததவிபாணளயம் மருந்தகத்திற்கு நீர் 
சுத்திகரிப்பு, மின்விெிறி, கட்டில் மற்றும் 
படுக்ணக தபான்ற வெதிகணள தமம்படுத்துதல் 

 

212.04 

 

4.2408 
அரசுப் பள்ளிக்கு நீர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் 
கணிைி வெதிகள் தபான்ற வெதிகணள 
தமம்படுத்துதல் 

சமாத்த சைலவு ஒதுக்கீடு 
212.04 4.2408 

 

 

5.0 சுற்றுச்சூழல் தமலாண்ணம திட்டம் 
 
 

சுற்றுச்சூழல் தமலாண்ணம திட்டம் (EMP) குவாரி திட்டமிடல் ஹெயல்பாட்டில் 
ஒருங்கிணணக்கப்பட தவண்டும், இதைால் இப்பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் ெமநிணல நன்கு 
பராமரிக்கப்பட்டு பாதகமாை விணளவுகள் குணறக்கப்படுகின்றை. சுற்றுச்சூழலில் 
ஏற்படும் பாதிப்புகணளக் குணறப்பதற்காை அணைத்து தடுப்பு மற்றும் தணிப்பு 
நடவடிக்ணககணளயும் EMP ஹகாண்டுள்ளது. ஆழமாை துணளயிடுதல் மற்றும் கைமாை 
ஹவடிப்பு இல்லாமல் கிராணைட் உற்பத்தி ஹெய்வதற்காக குவாரி திட்டம் உள்ளது. 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு மட்டுதம தமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது. காற்று, நீர், நிலம் 
மற்றும் ெத்தம் ஆகியவற்றின் மாசுபாட்ணடப் ஹபாறுத்தவணரயில் இத்தணகய 
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட குவாரி நடவடிக்ணககள் சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்தவிதமாை 
பாதிப்ணபயும் ஏற்படுத்தாது. 
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6.0 முடிவுறர 

விவாதிக்கப்பட்டபடி, இந்த திட்டமானது சூழலியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் 
தாக்கத்றத ஏற்படுத்த வாய்ப்பு இல்றல மற்றும் பாதுகாப்பானது. அனுமதிக்கப்பட்ட 
வரம்புகளுக்குள்ளாக மாசுபடுத்திகறளக் கட்டுப்படுத்த சபாதுமான தடுப்பு 
நடவடிக்றககள் சமற்தகாள்ளப்படும். ொம்பல் வண்ண கிராணைட் உருவாக்கம், 

தவலியணமப்பு ஆகியை அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டம்படி ஹெயல்படுத்தப்படும். சூழலியல் 

தெதமாைது ணமய மண்டலத்ணத உள்ளடக்கி உள்ளது.  
 

தமாத்த சுரங்க நடவடிக்றக ததாழிலாளர்களுக்கு எளிதாகவும் குறறந்தபட்ே 
ஆபத்துடன் நடத்தப்படும். முன்தமாழியப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் சமலாண்றம திட்டம் 
ஆனது சுற்றுப்புற பகுதிறய பாதுகாப்பான சூழலில் றவக்கும். சுரங்க 
நடவடிக்றககளால் ஏற்படும் தாக்கத்றத மரம் வளர்ப்பின் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. சவறலவாய்ப்பு, வணிகம், தகவல் ததாடர்பு மற்றும் 
உள்கட்டறமப்பு சமம்பாடு சபான்ற ேமூக-தபாருளாதார நலன்கறள 
முன்சனற்றுவதில் சுரங்க நடவடிக்றக உதவுகிறது.  

 

 


