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சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டச்சுருக்கம் 

 

1.21.50 ஹெக்டடர் பரப்பளவு ஹகாண்ட                       சுரங்கம் 

 

சர்டே எண் : 195/1 (பகுதி) 
கிராமம்:          

தாலுக்கா:       

மாேட்டம்:      
மாநிலம்: தமிழ்நாடு 

 

 

 

 

திருவாளர்கள் : தமிழ்நாடு கனிம நிறுவனம் 

எண் 31, காமராஜர்சாலை, 

சசப்பாக்கம், 

சசன்லன - 600 005 

 

இந்த திட்டம் (EIA அறிேிப்பு 2006 மற்றும் அதன் திருத்தங்கள்) படி 1 (அ) 
சுரங்கங்கள் (B1) பிரிேின் கால அட்டேகையின் கீழ் கூறப்பட்டது. 

அதன்திருத்தங்கள்மற்றும்O.M ஹேளியிட்டடகாப்பு. எண்L-11011/175/2018-IA-II (M), 

டததியிட்டது: 12.12.2018) 

 

ஆடலாசகர்: 

HUBERT ENVIRO CARE SYSTEMS (P) LTD, CHENNAI 

     2022 
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திட்டச்சுருக்கம்  

I. நிறுேனத்தின் பின்னைி 

 சுரங்கத்தின் சமாத்த பரப்பளவு 1.21.50 செக்டராகும். இது தமிழ்நாட்டில் 

உள்ள      மாவட்டம்,       தாலுக்கா,         கிராமத்தில் உள்ள ச.சவ 

எண்:195/1(பகுதி) யில் அலமந்துள்ளது. அரசால் புறம்சபாக்கு நிைம் என்று 

வலகப்படுத்தப்பட்ட இந்த சுரங்கம், 26.02.2021 ஆம் சததியில் சவளியான G.O. கடித 

எண்.7497/MMC.2/2020-1 சகாண்டு 10 ஆண்டுக்கு சசல்லுபடியாக கூடிய குத்தலக 

       தமிழ்நாடு கனிம நிறுவனத்துக்கு (TAMIN) வழங்கியது. 

 27.07.2021 ஆம் சததி சுரங்கத்             கடித எண். 7557/MM7/2019–ன் படி 

சசன்லனயில் உள்ள புவியியல் மற்றும் சுரங்க துலறயின் ஆலையர் ஒப்புதல் 

அளித்தார். சுரங்கத் திட்டம், முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு தயாரிக்கப்படுகிறது. 

          கடல்         இருந்து ~62மீ - 68மீ உயரத்தில் உள்ள      

          ,                       உருவாக்கம் நிலறந்த நிைப்பரப்பாக 

        . 

 சமலும் இந்த திட்டம் (B1) வலக, அட்டவலை 1 (அ) EIA அறிவிப்பு 2006 இன் 

படி கனிமங்கலள சுரங்கப்படுத்துதல் மற்றும் அதன் திருத்தங்கள் ஆகியவற்றின் கீழ் 

வருகிறது. திட்டப்பகுதி கடற்சார் ஒழுங்கு முலற மண்டை              

            . திட்டப்பகுதியிைிருந்து 15 கி.மீ சுற்றளவில் சமற்குத் சதாடர்ச்சி 

மலைகள் இல்லை. சமலும் 15 கி.மீ சுற்றளவில் வனவிைங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 

இன் படி அறிவிக்கப்பட்ட பறலவ சரைாையங்கள், வனவிைங்கு சரைாையங்கள் 

எதுவும் இல்லை. திட்டப்பகுதி ‘HACA’ (மலைப்பிரசதச பாதுகாப்பு ஆலையம்) 

பிராந்தியத்தில்          . 08.09.2021 அன்று சுற்றுச்சூழல் அனுமதி சகாரி 

விண்ைப்பமானது       சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துலற அலமச்சகமிடம் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட உத்சதச எண் SIA/TN/MIN/67410/2021. 

 08.09.2021 அன்று சுற்றுச்சூழல் அனுமதி சகாரி விண்ைப்பமானது       

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துலற அலமச்சகமிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட உத்சதசஎண் 
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SIA/TN/MIN/67410/2021 சமலும் 04.01.2022 அன்று சமர்பிக்கப்பட்ட சகாப்பு எண்: SEIAA-

TN/F.No.8778/SEAC/ToR-1059/2022. 

 இத்திட்டம் 02.11.2021 அன்று நலடசபற்ற 240 வது SEAC கூட்டத்திலும், 

29.01.2022 மற்றும் 31.01.2022 அன்று நலடசபற்ற 484 வது SEIAA கூட்டத்திலும், இந்த 

திட்டம் மதிப்பிடப்பட்டது. 04.01.2022 ஆம் சததி கடிதம் எண்: SEIAA-TN/F.No.8778/ToR-

1059/2020 கீழ் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்படீு, மாற்று திட்டம், இயற்லக வள 

சமம்பாடு மற்றும் சமூக வளம் அதிகரிப்பு திட்டம் ஆகியலவ சகாண்ட EIA / EMP 

அறிக்லக தயாரிக்க பயன்பாட்டு குறிப்புகள் விதிமுலறகள் (ToR) ஆனது 

வழங்கப்பட்டது.  

 வலரவு EIA / EMP அறிக்லக சபாது கருத்துசகட்பு கூட்டத்தின் முன் 

சமர்பிக்கப்படும். சபாது கருத்துசகட்பு      முடித்த பின்னர், வழங்கப்பட்ட 

வினவல்கள் EIA அறிக்லகயில் ஆதரவாளரின் சசயல் திட்டத்துடன் இலைக்கப்படும். 

திட்டத்தின் மதிப்படீு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி சபற இறுதி EIA அறிக்லக 

TNSEAC க்கு சமர்ப்பிக்கப்படும். 

2. நிறுேன ஹபாறுப்டபற்பு  

        நிறுவனம் சுற்றுச்சூழல் பாதுக்காப்புக்கு பிரதான முக்கியத்துவம் 

அளிக்கிறது. இந்த நிறுவனம் சுற்றுச்சூழல் விதிகளுக்கு உட்பட்டு இருக்கும். நன்கு 

சமன்படுத்தப்பட்ட பசுலம வலளயத்லத கலடபிடிக்கும். சமலும் அலனத்து 

சுற்றுச்சூழல் சட்டரீதியான சதலவகளும் சதாடர்ந்து சசயல்படுத்தப்பட்டு 

பராமரிக்கப்படும். 

1. சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதிகள் 

            15   .  .                                  

                           . EIA                           

                                          .      

           3   .           3               .                 
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15   .  .                                            

               -1                 . 

அட்டேகை-1 திட்ட எல்கலக்கு 15 கி.மீ சுற்றளேில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் 
பகுதிகள் 

எ
ண் 

பகுதிகள் 
ோன்ஹேளி தூரம் (15 கி.மீ.) 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட  திட்ட இருப்பு எல்கல 

1.              15   .  .              

2.  நீர்நிலைகள்           
   கள் 

எண் ஹபயர் 
தூரம்  
(கி.மீ) 

(திகச) 

நீர்நிகலகள் 

1.                     1.85 WNW 

2.         2.37 NNW 

3.           5.39 NW 

4.                8.93 NNE 

5.          9.02 W 

6.           13.39 NNE 

7.                  13.42 S 

        கள் 

8.          RF 3.02 SW 

9.        RF 10.41 WSW 

10.         RF 13.02 SW 

11.            RF 13.10 WSW 

12.      RF 14.63 W 
 

3.  மாநிைம், சதசிய எல்லைகள் 15   .  .              

4.          கள்  SH9(    -     -          )~5.91கி.மீ,WNW  
 NH36(          -     -        ) ~2.72கி.மீ, E 

5.  ராணுவ தளங்கள் 15   .  .              

6.                ,            -             ~0.81கி.மீ, SSW 
    (Town)-      ~4.84கி.மீ, NNE 
    (City)-     ~23.56கி.மீ, E 
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படம் -1 சுரங்ககுத்தகக பகுதிகயக் காட்டும் கூகுள்படம் 
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படம்-2 திட்ட எல்கலக்கு 15 கி.மீ. ஹதாகலேில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதிகள் 

 



திட்ட சுருக்கம் 

                      சுரங்கம் -         

HECS/EIA_Exe_Sum/1(a) B1/R1 

 
   -3                             



திட்ட சுருக்கம் 

                      சுரங்கம் -         

HECS/EIA_Exe_Sum/1(a) B1/R1 

 

    -4                       



திட்ட சுருக்கம் 

                      சுரங்கம் -         

HECS/EIA_Exe_Sum/1(a) B1/R1 

 

    - 5 ‘A-    ’ 
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4.                               

                                                     

             புவியியல் இருப்புக்கள் 5,15,013   கள் ஆகும். 100% 

மீட்சடடுப்லபப் பயன்படுத்துவதன் மூைம், புதுப்பிக்கப்பட்ட புவியியல் 

இருப்புக்கள் 5,15,013   கள் ஆக               . 

 புதுப்பிக்கப்பட்ட சுரங்க இருப்புக்கள் 1,63,428   கள், சமலும் 100% 

மீட்சடடுப்லபப் பயன்படுத்துவதன் மூைம், புதுப்பிக்கப்பட்ட சுரங்க இருப்புக்கள் 

1,63,428                        . 

5.                சுருக்கம் 

                                                     

                                              

               . 6    & 2.5                             

      . 

                                                 

                                                   

                                           2.40       

5                       12.5                 . 

                           1,19,988                    

3,95,025                    . 100% மீட்சடடுப்லபப்            

                 புதுப்பிக்கப்பட்ட              3,95,025 

        ,         1,19,988               .  

                                                   

                                             , 

           74,407                       89,021         

                          . 
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 100%                             ,       (       

        )      இருப்புக்கள்            74,407           

             89,021                       . 

6. நிலத்டதகேகள் 

                                           1.21.50 

        . இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள      மாவட்டம்,       தாலுக்கா, 

        கிராமத்தில் உள்ள ச.சவ எண்:195/1(பகுதி) யில் அலமந்துள்ளது.      

                                 (Topo Sheet) 58-M 10 & 14        

        11°43'22.66"N     11°43'25.26"N                79°31'29.68"E     

79°31'34.84"E         .                                  

           .                            ~62 - 68             

    .                         -2                . 

       -2:                   

எண் நில உபடயாகம் 
தற்டபாகதய 
பகுதி (Ha.) 

           

         

         

     (Ha) 

குோரி காலத்தின் 
முடிேில் - பகுதி 

% 

1.  

சுரங்க பயன்பாட்டு 
பகுதி 

- 

0.85.0 (0.15.0 

           

             

         ) 

0.85.0 (0.15.0 

           

             

         ) 

2.  பசுலம வலளயம் - 0.10.0 0.10.0 

3.  உள்கட்டலமப்பு - 0.00.5 0.00.5 

4.  சாலைகள் - 0.00.5 0.00.5 

5.  
பயன்படுத்தாத 
நிைம் 

1.21.5 0.25.5 0.25.5 

ஹமாத்தம் 1.21.5 1.21.5 1.21.5 
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4.                               

அட்டேகை-3:                                     

எண் ேிளக்கம் 
ROM 

(    ) 

மீட்ஹடடுப்பு100% 

(    ) 

1.  புவியியல்இருப்புக்கள் 5,15,013 5,15,013 

2.  சுரங்கத்தின்இருப்புக்கள் 1,63,428 1,63,428 

3.  
                   

இருப்புக்கள்  
1,63,428 1,63,428 

       -4:                          

எண்     
       

(    ) 

      
  

(    ) 

      
   

(    ) 

      

       
(      

    
        

) 

(    ) 

    
    

      

    

       

(    ) 

1.         
  

9,296 16,275 17,976 34,251 1:0.27 

2.         

     
6,627 22,975 17,760 40,735 1:0.16 

3.        

     
8,224 35,157 17,849 53,006 1:0.15 

4.         

    
-- -- 17,858 17,858 -- 

5.        

    
-- -- 17,578 17,858 -- 

       24,147 74,407 89,021 1,63,428 1:0.15 

                          : 

                   (                  ) - 1,63,428 (    ) 

                    @100%- 1,63,428 (    ) 
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5. நீர் டதகே 

அட்டேகை -5: நீர் டதகே 

எண் ேிளக்கம் நீர் டதகே(KLD) 

1.  குடிநீர் & உட்புற சதலவ 0.5 

2.  
சாலைகள் மீது                    
அடக்குதல் 

0.25 

3.  பசுலம வலளயம் 0..25 

ஹமாத்தம் 1.00 

6. மின்சாரம்& எரிஹபாருள் டதகே 

ஆற்றல் சதலவ & எரிசபாருள் விவரங்கள் அட்டவலை6 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டேகை-6 மின்சாரம்& எரிஹபாருள் டதகே 

எண் ேிேரங்கள் தற்டபாதுள்ள 

1.  மின் சதலவ (kVA) Nil 

2.  DG திறன் (kVA) Nil 

3.  டீசல் (ைிட்டர் / நாள்) 200 

7. ஆள் திறன் 

மனிதவள விவரங்கள் அட்டேகை 7 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டேகை-7 திட்டத்தின் மனித டதகே 

எண் ேிளக்கம் 
நபர்களின் 

எண்ைிக்கக 

1.  புவியியைாளர் / முகவர் ( M.Sc., தகுதி) 1 

2.  
            (MMR, 1961               
                         ) 

1 

3.  டீசல் சமக்கானிக் 1 

4.  இயந்திர ஆபசரட்டர் 1 

5.               2 

6.              20 

ஹமாத்தம் 26 
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8. திடக்கழிவுஉற்பத்தி மற்றும் டமலாண்கம 

திட கழிவு டமலாண்கம 

அட்டேகை-8 நகராட்சி திடக்கழிவு உருோக்கம் மற்றும்டமலாண்கம 

எண் ேகக 
அளவு கிடலா/ 

நாள் 
அகற்றும் முகற 

1.  
மக்கும் தன்லம 
உலடய கழிவு 

7.02 
குப்லபத்சதாட்டி (உைவுகழிவு 

உட்பட) 

2.  
மக்கும் தன்லம 
இல்ைா கழிவு 

4.68 

மறுசுழற்சி சசய்வதற்கான TNPCB 
அங்கீகாரம் சபற்ற முகவர்களால் 

அகற்றப்படும் 

ஹமாத்தம் 11.7  

குறிப்பு: CPCB ேழிகாட்டுதலின் படி: சராசரி திடக்கழிவு (MSW)= 0.45kg/day 

9. தஙீ்கு ேிகளக்கும் கழிவு டமலாண்கம 

 தீங்கு விலளவிக்க கூடிய கழிவுப் சபாருட்களின் வலக மற்றும் அளவு 

அட்டவலை -9 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டேகை-9 தஙீ்கு ேிகளக்கும் கழிவு உற்பத்தி மற்றும் டமலாண்கம 

கழிவு 
ேகக 
எண் 

ேிளக்கம் 
அளவு 

(L/Year) 
அகற்றும் முகற 

5.1 கழிவுஎண்சைய் 3.0 

சகாள்கைன்களில் சசகரிக்கப்படும். 

மறுசீரலமப்பு / மறுசுழற்சி சசய்வதற்கான 
TNPCB அங்கீகாரம் சபற்ற முகவர்களால் 
அகற்றப்படும் 

10. அருகிலுள்ள மனித ேசிப்பிடம் 

அட்டேகை-10 அருகிலுள்ள மனித ேசிப்பிடம் 

எண்  
கிராமம் 
ஹபயர் 

தூரம் (≃கி.மீ)  திகச 

மக்கள் ஹதாகக 
(2011 மக்கள் 

ஹதாகக 
கைக்ஹகடுப்பின்படி) 

1.              0.81 SSW 5,118 
2.          1.06 WSW 
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3.           1.02 NNW 1,693 

4.           1.05 S 250 

5.           1.11 N 4,632 

11. 15 கி.மீ சுற்றளேில் உள்ள              

அட்டேகை-11 15 கி.மீ சுற்றளேில் உள்ள              

எண் ஹபயர் 
தூரம்  
(கி.மீ) 

திகச 

1.                        2.77 E 

2.              3 SSE 

3.                   4.62 SE 

4.                     4.71 ENE 

5.                           
        7.29 SSE 

6.              8.05 SSE 

7.                            8.43 W 

8.                         8.65 SSW 

9.                    9.61 NNE 

10.                       9.66 SE 

11.                           10.39 SSW 

12.           13.45 S 

12. மாற்று இடங்கள் பற்றிய பகுப்பாய்வு 

            ,            ,                   SF   .195/1 

(    )    1.21.5                                        

                                    ,          

         . 

13. திட்ட ஹசலவு 

 திட்டத்தின் சமாத்த முதலீடு (மூைதன) 68.80 ைட்சம் ஆகும். திட்டத்தின் 
முதலீடு அட்டவலை 12 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டேகை -12: மூலதன முதலீட்டு திட்டம் 

எண் ஹசலவு ேிேரம் ஹசலவு  
A. நிகலயான ஹசலவு ேிேரம் 

1.  நிைத்தின் விலை (குத்தலக சதாலக)          

2.  சதாழிைாளர் சகாட்டலக 50,000 

3.  சுகாதார வசதிகள் 50,000 

4.  சவைிக்கான சசைவு 1,25,000 

கூட்டுத்ஹதாகக 2,25,000 

B.               ேிேரம் 

1.  இயந்திரங்கள்        6,00,000/- 

2.       (2     ) 58,00,000/- 

3.             50,000/- 

4.                 50,000/- 

 
கூட்டுத்ஹதாகக 65,00,000/- 

C. EMP ஹசலவு 

1.  பசுலம வலளயம் 30,000/- 

2.  நீர் தர சசாதலன 25,000/- 

3.  காற்று தர சசாதலன 25,000/- 

4.  சப்தம் / அதிர்வு சசாதலன 25,000/- 

5.  CSR நடேடிக்கககள் 50,000/- 

கூட்டுத்ஹதாகக 1,55,000/- 

ஹமாத்தம் 68,80,000/- ~ (Say 69 Lakhs) 

14.                

                                      

               ;                          

          ,                                

           .                            

        ,                                   

                

                                              . 
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'                '                              

        . 

                       ,                    

                                              . 

         ,        ,                              . 

                                   ,     

                            . 

15. சுற்றுச்சூழல் ேிளக்கம் 

ோனியல்சூழல் 

                                    ,              

              (     )                                    

                     .                                    

                       .                          

                                                    

                       .                  2021             

2022        .                                  36o
C.          

         19
o
C    .             75.48%    .                   

            2.61m/s.                                   

                . 

       -13:                               .  .   

         
     

        
       

   
      
(µg/m3) 

            
         
      (µg/m3) 

      
      
(µg/m3) 

 AA  
       

 

         
     
     
        
        

TSPM 163 103 266 500 63.19 

PM10 65 21 86 100 32.31 

PM2.5 35 12 47 60 34.29 
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NOX 36 9 45 80 25.00 

சுற்றுச்சூழல் காற்றின்  தன்கம 

 ஆய்வு காைத்தில் அலனத்து கண்காைிப்பு இடங்களில் , PM10, PM2.5, SO2, NO2, 

CO, Pb, O3, NH3, C6H6, C20 H12, As, Ni, ஆகியவற்றின் அதிகபட்ச சசறிவுகள், 

சதாழில்துலற, வர்த்தக மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கான சதசிய சுற்றுச்சூழல் 

காற்று தரநிலைகளுக்குள் உள்ளது. ஆய்வக பகுதியில் 2009 ஆம் ஆண்டின் NAAQS 

கூறியுள்ள 12 பண்பளவுகள் 8 இடங்களில் சுற்றுச்சூழல் காற்று தரம் கண்காைிக்கப் 

பட்டுள்ளது. PM10 41.67µg/m³ - 64.59µg/m³, PM2.5 21.37 µg/m³   - 35.4µg/m³, SO2 9.07µg/m³ - 

17.87µg/m³, NO2 20.06 µg/m³ - 36.02µg/m³ மற்றும்                      2021 

           2022                                      

                          சுற்றுச்சூழல் தரநிலை தரத்திற்குள் 

இருக்கின்றது. 

ஒலி சூழல் 

 ஆய்வு காைத்தில் (      2021            2022) திட்டத்தின் தளத்தின் 

10 கி.மீ. ஆரம் உள்ள 8 இடங்களில், துல்ைியமான இலரச்சல் அளவு மீட்டலரப் 

பயன்படுத்தி தற்சபாதுள்ள ஒைி சுற்றுச்சூழல் அளவுகள் கண்காைிக்கப்பட்டது. 

                     பகல்சபாழுது இலரச்சல் அளவு 50.5 dB(A) மற்றும் 

இரவு சநர இலரச்சல் அளவு 41.4 dB(A) உள்ளது, இலவ CPCB (75 dB(A)     

     & 70 dB(A)         )                      . 

 குடியிருப்புபகுதி     பகல்சபாழுது இலரச்சல் அளவுகள் 47.1dB(A) முதல் 

50.5dB(A)  ஆகவும், இரவு சநர இலரச்சல் அளவு 40.1 dB(A) முதல் 42.4 dB(A)  

ஆகவும் கைக்கிடப்பட்டுள்ளது, இலவ CPCB (55 dB(A)          & 45 dB(A) 

        )                      . 
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நீர்சுற்றுச்சூழல் 

 8 இடங்களில் நிைத்தடி நீர் மற்றும் 8 இடங்களில் சமற்பரப்பு நீர் 

மதிப்பிடப்பட்டது. ஐ.எஸ்(IS) இல் பரிந்துலரக்கப்பட்ட தரநிலைகளின் படி 

ஆய்வகத்தின் மாதிரி சசகரிக்கப்பட்டு, பாதுகாக்கப்பட்டு மற்றும் ஆய்வகத்தில் ஆய்வு 

சசய்யப்பட்டன. 

டமற்பரப்பு நீரின் தரம் 

 pH 6.67 முதல் 8.1 வலர சவறுப்படுகிறது. 

 சமாத்த கலரந்த திட அளவு 581 mg/l முதல் 833 mg/l வலர உள்ளது. 

 சமாத்த கடினத்தன்லம 255.9 mg/l முதல் 398.8 mg/l வலரசவறுப்படுகிறது. 

 BOD அளவு 4.6 முதல் 24.5 mg/l வலர உள்ளது. 

 COD அளவு 26.4 முதல் 82.3 mg/l வலர உள்ளது. 

 எல்ைா இடங்களிலும், As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni மற்றும் Se சபான்ற கன 

உசைாகங்களின் சசறிவு IS 2296: 1992 இன்               . 

நிலத்தடி நீரின் தரம் 

 pH 6.72 முதல் 7.86 வலர சவறுப்படுகிறது. 

 சமாத்த கலரந்த திட அளவு (TDS) மதிப்பு  678 mg/l முதல் 1459 mg/l வலர 

சவறுபடுகிறது 

 குசளாலரடு சசறிவு அளவு 157.6 mg/l இருந்து 458.6 mg/l வலர உள்ளது. 

       சசறிவு அளவு 50.8 mg/l இருந்து 184.6 mg/l வலர உள்ளது. 

 சமாத்த கடினத்தன்லம 232 mg/l முதல் 479 mg/l வலரசவறுப்படுகிறது 

                                                   IS 

10500:2012                                 . 
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நில சுற்றுச்சூழல் 

 தாவர வளர்ச்சி, விவசாய நலடமுலறகள் மற்றும் உற்பத்தி சநரடியாக மண் 

வளத்லதயும் தரத்லதயும் சார்ந்திருக்கின்றது. ஆகசவ மண் வளத்தின் மதிப்படீு மிக 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஆய்வக பகுதியில் எட்டு (08) இடங்களில் மண் மாதிரி 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதலன ஆராய்ந்ததில், 

 மண் மாதிரிகள் pH  6.53 முதல் 8.1 வலர இருந்தன 

 மண்ைின் கடத்தும் திறன் மண் மாதிரிகள் ஆய்வு சசய்யும் சபாது 183μmhos/cm 

முதல் 412μmhos/cm வலர இருந்தன 

 லநட்ரஜன் அளவு 99.7 mg/kg முதல் 201.5 mg/kg வலர இருந்தன. 

 பாஸ்பரஸ் அளவு 21.6 mg/kg முதல் 61.5 mg/kg வலர இருந்தன. 

 சபாட்டாசியம் உள்ளடக்கம் 154.3 mg/kg முதல் 256.4 mg/kg வலர இருந்தன. 

உயிரியல் சுற்றுச்சூழல் 

 ஆய்வு பகுதியில் காைப்பட்ட இனங்கள் சபரும்பாலும் வைிக பயிர்கள் 

மற்றும் சதாட்டக்கலை பயிர்கள் மற்றும் இலடசவளிகளிலும் ஈரமான இலையுதிர் 

வனப்பகுதி முழுவதும் காைப்படுகின்றன. ஆய்வுப் பகுதியில் காைப்படுகிற 

எந்தசவாரு மீதமுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விைங்கினங்கள் இல்லை. 

16. சமூக ஹபாருளாதார சூழல் 

                                ,                

                          .                   (10           ) 

40              ,                            1,42,044    . 

                             78.04%    .                   

                     62.28%            ,                    

        CSR                            .           

                                                  

                  .                                     
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                    .  

                                     49,782    ,       

            20,039    ,                12172    ,           25,733 

   ,                     16,614                          52,512 

         . 

17. எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் 

காற்றின்  சூழல் 

 பிரதானமாக சுரங்கத் சதாழிைில்          ,        ,      , 

       மற்றும் சபாக்குவரத்து சபான்ற             மாசுபடுத்தும் 

சபாருட்கள் காற்றில் சவளியிடப்படுகிறது. சுரங்க இயக்கத்தில் ஏற்படும் தூசிகலள 

கட்டுப்படுத்தும் வழிமுலறகள் அட்டவலை 14ல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டேகை -14 : சுரங்க தூசி கட்டுப்பாட்டு முகறகள் 

எண் நடேடிக்கககள் சிறந்த நகடமுகறகள் 

1 

         

          

          

 சிதறலைத் தவிர்ப்பதற்காக ைாரிகள் / சதாட்டிகலள 

தார்பாய்கலள சகாண்டு மூடுவது 

 சுரங்கத்தில் உள்ள சாலைகலள சகட்டிப்படுத்தல் 

 வாகனங்களில் சவகக் கட்டுப்பாடு         . 

 சாலையின் இருபுறத்திலும் சபாருத்தமான அகைமான 

பசுலம வலளயத்லத உருவாக்குதல், இது காற்றின் 

சவகத்லத               தூசிகலளயும் 

பரவாமல் தடுக்கும். 

 

 

 



திட்ட சுருக்கம் 

                      சுரங்கம் -         

HECS/EIA_Exe_Sum/1(a) B1/R1 

ஒலி சூழல் 

 அடிப்பலட கூராய்வின் முடிவுகள் ஒைி அளவானது சதாழிற்சாலைப் 

பகுதியிலும் குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் உள்ள ஒைி அளவுகள் CPCB ஆல்          

            . சதாழில்சார் உடல்நைம் மற்றும் பாதுகாப்பு நிர்வாக தரநிலை 

அளலவ மீறாமல் இருக்க இலரச்சல் அளலவக் கட்டுப்படுத்த வடிவலமக்கப்பட்ட 

உபகரைங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

நில உபடயாகம் 

                                           SF   .195/1  

(    )    1.21.50Ha,                                        

                                      (          )          

                                                   TAMIN    

                         .          . 7497/MMC.2/2020-1,      

26.02.2021.   

கழிவுநீர் டமலாண்கம 

 கழிவுநீர் (0.45 KLD) கழிவுநீர் சசகரிக்கும்         அனுப்பப்படுகிறது. 

       திட்டசசயல்             கழிவு உற்பத்தியாகவில்லை. 

உயிரியல் சூழல் 

 சுரங்க பகுதியில் காைப்படும் தாவர / விைங்கினங்களுக்கு பாதகமான 

விலளவுகலள குலறக்க சுரங்கத்திைிருந்து உருவாகும் தூசியிலன கட்டுபடுத்த நீர் 

சதளித்தல் மற்றும் நீர்         அலமப்புகள் ஆகியலவ உருவாக்கப்படும் 

இவ்வலமப்புகள் சுரங்க குத்தலக பகுதியில் நிறுவி தூசியால் ஏற்படும் பாதிப்புக்கள் 

இல்ைாமல் பார்த்து சகாள்ளப்படும். 

திட / தஙீ்கு ேிகளேிக்கும் கழிவு டமலாண்கம 

திடகழிவுகள் மற்றும் உைவு கழிவுகள், கழிவு சதாட்டிகள் மூைம் அகற்றப்படும். 



திட்ட சுருக்கம் 

                      சுரங்கம் -         

HECS/EIA_Exe_Sum/1(a) B1/R1 

சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு திட்டம் 

 தமிழ்நாடு மாநிை மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (TNPCB) விதிகளின் படி 

சுற்றுச்சூழல் காற்று, நீர், கழிவுப்சபாருள்தரம் மற்றும் ஒைிதரத்திலன கட்டுபாட்டில் 

லவக்க ஒரு கண்காைிப்பு அட்டவலை பராமரிக்கப்படும். 

                        : 
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திட்ட சுருக்கம் 

                      சுரங்கம் -         

HECS/EIA_Exe_Sum/1(a) B1/R1 
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18. திட்ட கண்காைிப்பு சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு: 
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திட்ட சுருக்கம் 

                      சுரங்கம் -         

HECS/EIA_Exe_Sum/1(a) B1/R1 

 

19.                

                                                . 5     

                                        (8624m3)           

                   .                                      

                                 .     ,         

         /                                       

                               . 

20. ஹதாழில்சார் சுகாதார நடேடிக்கககள் 

                                                 

                                   

                                   ,               
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21. பசுகம ேகளயம்டமம்பாடு 

                                                 

            .                                   

                     ,                           

                       .                     

                           1.21.5        0.10.0        



திட்ட சுருக்கம் 

                      சுரங்கம் -         

HECS/EIA_Exe_Sum/1(a) B1/R1 

        .               ,                              

                     .                              

                                   . 

22.                        

                                           

                        

 தீ பாதுகாப்பு அலமப்பு 

                          &                   

                       

                                                

                      

23.                        

                                          ; 

 TAMIN                                        . 

                                              .     

            ,                                     

                                                   

        .                                           

                                               . 

              2 % ( .1,37,600) CER                     . 

24. பரிந்துகரக்கப்பட்டசுரங்க திட்டத்தின் நன்கமகள் 
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திட்ட சுருக்கம் 

                      சுரங்கம் -         

HECS/EIA_Exe_Sum/1(a) B1/R1 
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