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வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ரகயின் 

திட்டசச்ுருக்கம் 

 

பபாட்டணம் சாதாைண கற்கள் சுைங்கம் 

கூட்டு குவாைிகளின் வரக 

(2 உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ள குவாைிகள் + 6 

நடப்பில் உள்ள குவாைிகள்) 
 

வ.எண் விண்ணப்பதாைை் புல எண் பைப்பளவு 

1 திரு.R.வரதராஜு 176 (Bit -1) 1.00.0 

2 திரு.V.P.R.சேகர ் 176 (Bit -4) 1.00.0 

“B1” வரக/ சிறுகனிம சாதாைண கற்கள் சுைங்கம் 

குழும குவாைிகள் பைப்பளவு = 8.72.0 Ha  

பபாட்டணம் கிைாமம், தசந்தமங்கலம் தாலுகா, நாமக்கல் மாவட்டம் 

குறிப்பு விதிமுரறகள் விபைம் 

 

கடித எண் SEIAA-TN/F.No.7804/SEAC/ToR-873/2020 Dated: 12.03.2021 - திரு.R.வரதராஜு  

கடித எண் SEIAA-TN/F.No.8224 /SEAC/ToR-942/2021 Dated: 27.04.2021 - திரு.V.P.R.சேகர ்

 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க அறிக்ரக அதலாசகை ்

ஜித ா எக்ஸ்பபாளதைசன் அண்டு ரமனிங் பசால்யுசன்ஸ்,தசலம். 

 

 பழைய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அதழ்வத ஆசிரமம் ோழை, அைகாபுரம்,  

சேைம் – 630 004, தமிை்நாடு, இந்தியா. 
 

அங்கீகாைம்  பபற்ற பிைிவு 1, 28 & 38 வரக ‘A’  

சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1821/RA0123 

ததாழைசபசி : 0427 – 2431989 

 

 

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

வரல தளம்: www.gemssalem.com 

mailto:geothangam@gmail.com
http://www.gemssalem.com/
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1. அறிமுகம் -  

 திரு.R.வரதராஜு, திரு.V.P.R.சேகர,் என்பவர ் நாமக்கல் மாவட்டத்தின், சேந்தமங்கலம் 

தாலுகாவில் உள்ள பபாட்டணம் கிராமத்தில் தைா ஒரு தெக்டர ்முழைசய ோதாரண கற்கள் சுரங்க 

குத்தககக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர.்  

 MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூகல2016 இன் படி இந்த திட்டம் சுரங்க குழு பகுதியில் 

அகமகிறது, நகடமுகறயில் இருக்கும் மற்றும் உத்சதசிக்கப்பட்ட பமாத்த சுரங்கங்களின் 

ஒட்டுபமாத்த பரப்பளவு 8.72.0 பெக்சடர.் 

 இந்த வழக குவாரிகளுக்கு சுை்று சூைை் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ழக தயார ்தேய்து மாநிை 

சுை்று சூைை் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆழணயத்திடம் ஒப்புதை் தபை சவண்டியிருக்கிைது எனசவ வழரவு 

சுை்று சூைை் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ழக தயார ் தேய்யப்பட்டு தபாதுமக்கள் கருத்து சகட்பு 

கூட்டத்திை்காக மாவட்ட மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடமும் மை்றும் மாவட்ட நிரவ்ாகத்திடமும் 

ேமரப்்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 

இதை்கான குறிப்பு விதிமுழைகள் தபைப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு:-  

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 

• SEIAA-TN/F.No.7804/SEAC/ToR-873/2020 Dated: 12.03.2021 - உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்திட்டம் – 1 

• SEIAA-TN/F.No.8224 /SEAC/ToR-942/2021 Dated: 27.04.2021   உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்திட்டம் – 2  

 அடிப்பழட கண்காணிப்பு ஆய்வு மாரே் ் – சம 2021 காைகட்டத்திை் சமை்தகாள்ளப்பட்டது 

மை்றும் இந்த திட்டங்களினாை் ஏை்படும் ஒட்டுதமாத்த பாதிப்புகழள கருத்திை் தகாண்டு இந்த 

தாக்க மதிப்பீடு மை்றும் அதை்கான தணிப்பு நடவடிக்ழககள் விபரங்கழள உள்ளடக்கி இந்த 

வழரவு திட்ட அறிக்ழக தயார ் தேய்யப்பட்டுள்ளது அந்த திட்டத்திை்கான சுருக்கம் இந்த 

அறிக்ழகயிை் தரப்பட்டுள்ளது. 
 

SEIAA, - தமிழ்நாடு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்கான பபாது விசாைரணர  

தமற்பகாள்வதற்காக வழங்கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பரடயில் த ாைிக்கப்பட்ட EIA அறிக்ரக 

வரைவு 

1.1 திட்டத்தின் விவைங்கள்  

குத்தறக -  1 

நிறுவனத்தின் தபயர ் திரு. R.வரதராஜு ோதாரன கை்கள் குவாரி திட்டம் 

முகவரி 
த/தப. ராமோமி, 

MI – 14, முை்ழை நகர,் சமாகனூர ்ோழை, நாமக்கை் 
குத்தறக -  2 

நிறுவனத்தின் தபயர ் திரு. V.P.R.சேகர ்ோதாரன கை்கள் குவாரி திட்டம் 

முகவரி 

த/தப. ராமோமி,  

M/s.ேக்தி இண்டஸ்டிரீஸ், 10/2 ோழையூர ்வடக்கு 

தபாட்டணம், சேந்தமங்கைம் வட்டம், நாமக்கை் 

1.2 500 மிட்டை் சுற்று அளவில் உள்ள குவைிகளின் விவைங்கள் 

விளக்கம் 
குத்தறக 1 

திரு.R.வைதைாஜு விண்ணப்பித்துள்ள சுரங்கம் 

புல எண் 176 (Bit -1) 

விரிவாக்கம் மற்றும் வககப்பாடு 1.00.0 பெக்சடர,் அரசு குத்தகக நிலம் 

கிராமம், தாலுகா, மாவட்டம் 

மற்றும் மாநிலம் 

தபாட்டணம் கிராமம், சேந்தமங்கலம்  தாலுகா, நாமக்கல் 

மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

விளக்கம் குத்தறக 2 

திரு.V.P.R.தசகை்  

விண்ணப்பித்துள்ள சுரங்கம் 

புல எண் 176 (Bit -4) 

விரிவாக்கம் மற்றும் வககப்பாடு 1.00.0 பெக்சடர,் அரசு குத்தகக நிலம் 

கிராமம், தாலுகா, மாவட்டம் 

மற்றும் மாநிலம் 

தபாட்டணம் கிராமம், சேந்தமங்கலம்  தாலுகா, நாமக்கல் 

மாவட்டம், தமிழ்நாடு 
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நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

 

1.3 உத்ததசிக்கப்பட்ட சுைங்கத்தின் முக்கி  அம்சங்கள் 

விவைங்கள் 
உத்ததசிக்கப்பட்ட 

சுைங்கத்திடட்ம் - 1 

உத்ததசிக்கப்பட்ட 

சுைங்கத்திடட்ம் - 2 

சுரங்கத்தின் பப ை் 
திரு. R.வரதராஜு ோதாரன கை்கள் 

குவாரி திட்டம் 

திரு.V.P.R.சேகர ்ோதாரன கை்கள் 

குவாரி திட்டம் 

புல எண் 176 (Bit -1) 176 (Bit -4) 

பைப்பளவு 1.00.0 தெக்சடர ் 1.00.0 தெக்சடர ்

கிைாமம் தபாட்டணம் கிராமம் 

வட்டம், மாவடட்ம், மாநிலம் சேந்தமங்கலம்  தாலுகா, நாமக்கல் மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

திட்ட வரைப்பட தாள் எண் 58-I/03 58-I/03 

அட்சதைரக 11°18'08.44"N to 11°18'12.24"N 11°18'05.12"N to 11°18'09.81"N 

தீை்க்கதைரக 78°12'43.65"E to 78°12'48.41"E 78°12'58.13"E to 78°13'00.76"E 

உத்ததசிக்கப்பட்ட 

சுைங்கத்தின் திட்ட காலம் 
5 ஆண்டுகள் 5 ஆண்டுகள் 

அதிகபட்ச உ ைம் 270 மிட்டர ்கடை் மட்டத்திை்கு சமை் 
245 மிட்டர ்கடை் மட்டத்திை்கு 

சமை் 

விளக்கம் 

குத்தறக 1 

திரு.V.P.R.தசகை்  

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்கம் 

குத்தறக 2 

திருமதி.A.மல்லிகா 

 நடப்பில் உள்ள  

சுரங்கம் 

குத்தறக 3 

திருமதி.V.ைாஜாமணி 

 நடப்பில் உள்ள  சுரங்கம் 

புல எண் 176(P) (Bit -7) 176(P) (Bit -8) 176(P) (Bit -3) 

விரிவாக்கம் 

மற்றும் 

வககப்பாடு 

1.00.0 பெக்சடர,்  1.00.0 பெக்சடர,்  2.22.0 பெக்சடர,்  

சுரங்க குத்தழக 

காைம் 
19.08.2016 to 18.08.2021 19.08.2016 to 18.08.2021 03.09.2016 to 02.09.2021 

கிராமம், தாலுகா, 

மாவட்டம் மற்றும் 

மாநிலம் 

தபாட்டணம் கிராமம், சேந்தமங்கலம்  தாலுகா, நாமக்கல் மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு 

விளக்கம் 

குத்தறக 4 

திரு.I.பசல்வகுமாை்  

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்கம் 

குத்தறக 5 

திரு.K.தசகை் 

 நடப்பில் உள்ள  

சுரங்கம் 

குத்தறக 6 

திரு.R.ஆனந்த் 

 நடப்பில் உள்ள  சுரங்கம் 

புல எண் 176 (Bit -2) 176 (Bit -9) 176 (Bit -6A) 

விரிவாக்கம் 

மற்றும் 

வககப்பாடு 

1.00.0 பெக்சடர,்  0.50.0 பெக்சடர,்  1.54.0 பெக்சடர,்  

சுரங்க குத்தழக 

காைம் 
16.02.2018 to 15.02.2023 26.12.2018 to 25.12.2023 27.12.2018 to 26.12.2023 

கிராமம், தாலுகா, 

மாவட்டம் மற்றும் 

மாநிலம் 

தபாட்டணம் கிராமம், சேந்தமங்கலம்  தாலுகா, நாமக்கல் மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு 

பமாத்த   

சுரங்கங்களின் 

பரப்பளவின் 

பரப்பளவு 

8.72.0 பெக்சடர ்
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புவியி ல் வளங்கள் 8,40,625 மீ3 ோதாரண கை்கள் 4,24,140 மீ3 ோதாரண கை்கள் 

கனிம இருப்புக்கள் 2,88,375 மீ3 ோதாரண கை்கள் 2,82,515 மீ3 ோதாரண கை்கள் 

ஆண்டு வாைி ாக 

முன்பமாழி ப்பட்ட உற்பத்தி 
2,40,625 மீ3 ோதாரண கை்கள் 2,19,790 மீ3 ோதாரண கை்கள் 

இறுதி குழி அளவுகள் = 95மீ *90மீ * 50மீ(ஆைம்) = 140மீ *71மீ * 60மீ(ஆைம்) 

பதாழிலாளை் 27 31 

திட்ட முதலீடு  Rs59,50,000/- Rs. 74,81,000/- 

1.4 அதிகாை வைம்பு விவைங்கள் 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் – P1 

• விண்ணப்பதாரர ்ோதாரண கை் மை்றும் கிராவை் சுரங்க குத்தழகக்கு விண்ணப்பித்தார,் 

சததி: 29.11.2019 

• துை்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர,் நாமக்கை், மூைம் வைங்கப்பட்ட  

Rc.1444/Mine/2019 dated 20.12.2019 

• சுரங்கத ்திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியை் மை்றும் சுரங்கத் துழை, 

நாமக்கை் மாவட்டம், மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது 1444/Mine/2019 dated 06.05.2020 

• சுை்றுேச்ூைை் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழைன் உத்சதேம் 

எண். SIA/TN/MIN/55761/2020 Date.19.08.2020 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் – P2 

• விண்ணப்பதாரர ்ோதாரண கை் மை்றும் கிராவை் சுரங்க குத்தழகக்கு விண்ணப்பித்தார,் 

சததி: 29.11.2019 

• துை்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர,் நாமக்கை், மூைம் வைங்கப்பட்ட  

Rc.1445/Mine/2019 dated 20.12.2019 

• சுரங்கத ்திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியை் மை்றும் சுரங்கத் துழை, 

நாமக்கை் மாவட்டம், மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No: 1445/Mine/2019 dated 15.05.2020 

• சுை்றுேச்ூைை் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழைன் உத்சதேம் 

எண். SIA/TN/MIN/59699/2020 Date.06.01.2021 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம்ேங்கள் கீசழ அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

அருகிலுள்ள கிராமம் தபாட்டணம் – 2. கி.மீ  வடகிைக்கு 

அருகிலுள்ள நகரம் சேந்தமங்கைம் – 3 கி.மீ ததன்கிைக்கு 

அருகிலுள்ள ோழை வழி 
SH-95 -ராசிபுரம் – சமாகனூர ்2 கி.மீ -கிைக்கு 

NH – 7  - சேைம் - மதுழர - 5 கிமீ -வடசமை்கு 

புழகவண்டி பாழத களங்கானி - 11.0 கிமீ - வடசமை்கு 

அருகிலுள்ள விமான நிழையம் திருேச்ி - 80 கிமீ -ததன்கிைக்கு 

துழைமுகம் தகாேச்ின் – 260 கி.மீ சமை்கு 
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2.2 நிலப்பைப்பு பபாருந்தி  பகுதியின் நிலப்பைப்ரபப் ப ன்படுத்துதல் 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் – P1 

 

விளக்கம் 
தற்தபாரத  பகுதி (HA) 

சுைங்க காலத்தின் இறுதியில் 

உள்ள பகுதி  (HA) 

 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 

0.35.0 0.97.0 

உள்கட்டழமப்பு எதும் இை்ழை 0.01.0 

பாழத 0.01.0 0.01.0 

பசுழம அரண் எதும் இை்ழை எதும் இை்ழை 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
0.64.0  0.01.0 

பமாத்தம் 1.00.0 1.00.0 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் – P2 

விளக்கம் தற்தபாரத  பகுதி (HA) 
சுைங்க காலத்தின் இறுதியில் 

உள்ள பகுதி  (HA) 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 
1.00.0 1.00.0 

உள்கட்டழமப்பு எதும் இை்ழை எதும் இை்ழை 

பாழத எதும் இை்ழை எதும் இை்ழை 

பசுழம அரண் எதும் இை்ழை எதும் இை்ழை 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
எதும் இை்ழை 

எதும் இை்ழை 

பமாத்தம் 1.00.0 1.00.0 

 

2.3 பச ல்பாட்டு விவைங்கள் 

 

விளக்கம் P1m3 P2m3 

புவியியை் வளங்கள் ோதாரண கை்கள்  8,40,625 4,24,140m3 

புவியியை் வளங்கள் கிராவை் 2,88,375 2,82,515m3 

கனிம இருப்புக்கள் ோதாரண கை்கள் 2,40,625 2,19,790 

ஆண்டு உை்பத்தி ோதாரண கை்கள் 50,000  1,27,420 

தின உை்பத்தி ோதாரண கை்கள் 160 146 

தின ைாரி  சைாடுகளின் எண்ணிக்ழக ோதாரண 

கை்கள் 
27 24 

உத்சதசிக்கபட்ட ஆைம் 50 60 
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படம் 1: திட்டதளத்தின் பச ைக்்ரகதகாள் புரகப்படம் – P1 
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படம் 2: திட்டதளத்தின் பச ைக்்ரகதகாள் புரகப்படம் –  P2 
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படம் - 3: குழும குவாைிகளின் கிைாம வரைபடம் மற்றும் பச ற்ரகதகாள் புரகப்படம் (500 மீ சுற்றளவு) 
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படம் - 4: அடிப்பரட வரைபடம்  (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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2.5 சுைங்கம் பச ் ல்படும் முரற 

 சுரங்க முழையானது திைந்ததவளி முழை இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முழை 5.0 மீட்டர ்

உயர தபஞ்ழே தபஞ்ே ்உயரத்திை்கு குழையாமை் உருவாக்குவதன் மூைம் முன்தமாழியப்படுகிைது. 

ோதாரண கை் என்பது ஒரு பாத்சதாலித் (ஒசர முழுபாழையாக இருக்கும் அழமப்பு) ஆகும் 

பாழைகழள பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ொமர ் துழளயிடுதை் மை்றும் ஸ்ைரி தவடிதபாருட்கள் 

தவடிப்பதை்கு பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிசரக்கரஸ்் அைகுடன் இழணக்கப்பட்ட ழெட்ராலிக் 

இயந்திரங்கழள தகாண்டு  குவாரிப்பணி தேய்யப்படும். இரண்டாம் நிழை தவடிப்ழபத் 

தவிரப்்பதை்காக சதழவயான துண்டு துண்டான அளவுகளுக்கு தபரிய கை்பாழைகழள 

உழடப்பதை்காகவும், வாளி அைகுடன் இழணக்கப்பட்ட ழெட்ராலிக் இயந்திரம் 

உபசயாகப்படுத்தப்படும். 

 இந்த முழையிை் உழடக்கப்பட்ட கை்கழள கனரக இயந்திரங்கள் மூைம் டிப்தபரக்ளிை்  

ஏை்ைப்பட்டு கை்கழள அழரக்கும் இடங்களுக்கு அனுப்பப்படும். 

2.6 திட்டத்திற்கு ததரவ ான இ ந்திைங்கள் 

வ.எண் வரக 
குவைிகள் வடிவம்திறன் சக்தி 

P1  P2    

1 தஜக் ெம்தமர ் 4 8 1.2m to 2.0m Compressed air 

2 கம்ரேே்ர ் 2 2 50 HP Diesel Drive 

3 
பக்தகட் உடன் 

எக்்ஷேதவட்டர/்ராக் பிதரக்கர ்
2 2 150-200 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / டம்ம்பரஸ்் 6 3 20 Tonnes Diesel Drive 

2.7 இணக்கமான சுைங்கத் திடட்ம்/ இறுதி சுைங்கத் திட்டம் 

• சுரங்க வாை்க்ழகயின் முடிவிை், சதாண்டப்பட்ட சுரங்க குழி / தவை்றிடம் மழை நீழரே ்

சேகரிப்பதை்கான தேயை்ழக நீரத்்சதக்கமாக தேயை்படும் மை்றும் வைட்சி காைதத்ிை் 

சதழவ அை்ைது தநருக்கடிகழளே ்ேமாளிக்க உதவுகிைது. 

• சுரங்கம்  மூடப்பட்ட பிைகு, பாதுகாப்புத ்தழடயுடன் கூடிய கிரீன் தபை்ட் மை்றும் சமை் 

தபஞ்சுகள் மை்றும் தை்காலிக நீர ் சதக்கமானது சுை்றுேச்ூைை் அழமப்ழப 

சமம்படுத்தும் 

• சுரங்க  மூடை் என்பது ஏை்கனசவ தவட்டப்பட்ட இடதழ்த அதன் இயை்பான 

நிழைக்குத ் திரும்பே ் தேய்யும் அை்ைது சுை்றுேச்ூைலிை் ஏை்படும் பாதகமான 

விழளவுகழள தடுக்கும் அை்ைது குழைக்கும்.  சுை்றுேச்ூைை் அழமப்ழப திரும்ப  

அழமப்பதை்கான ஒரு தேயை்முழையாகும். 

• மறுசீரழமக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் விைங்குகளுக்கும் 

பயன்படக்கூடியதாக அழமக்கப்பட்டு, சுரங்கம் நழடதபை்று முடிந்த பின்னரும் 

சுை்றுப்புை சூைலிை்கும் அங்கு வசிக்கும் மக்களுக்கும் மை்றும் விைங்குகளுக்கும் 

பயன்படக்கூடியதாக மாை்றி அழமக்க சதழவயான நடவடிக்ழககழள 

சமை்தகாள்சவாம். 

2.8இறுதி குழி பைிமாணம் 

உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

குழி நீளம்  (மீட்டை்)  அகலம் (மீட்டை்) ஆழம் (மீட்டை்) 

I 125 80 50 (தழரப்பகுதிக்கு சமசை மட்டும்) 

உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P2 

குழி நீளம்  (மீட்டை்)  அகலம் (மீட்டை்) ஆழம் (மீட்டை்) 

I 140 71 

60 

(45 மீட்டர ்தழரப்பகுதிக்கு சமசையும் 

மை்றும் 15 மீட்டர ் தழரக்கு 

கீழும் ) 
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3. சுை்றுசச்ூழலின் விளக்கம் - 

 தரவுககள சேகரித்தல் சுற்றுேச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக அகமகிறது, 

இது பல்சவறு சுற்றுேச்ூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பட்ட தாக்கங்ககள மதிப்பீடு பேய்ய உதவுகிறது 

மற்றும் சுற்றுேச்ூழல் சமலாண்கம திட்டத்கத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, சுற்றுேச்ூழல் தரம் 

மற்றும் எதிரக்ால விரிவாக்கங்களின் சநாக்கத்கத சமம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்ககககள 

சகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. 

 சுற்றுேச்ூழல் அகமப்புகளின் தரத்கத தீரம்ானிக்க காற்று, நீர ்(சமற்பரப்பு மற்றும் நிலதத்டி 

நீர)், நிலம் மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் ேமூக-பபாருளாதார நிகல உள்ளிட்ட பல்சவறு 

சுற்றுேச்ூழல் அளவுகழள ஆய்வு தேய்து வழரவு அறிக்ழக உருவாக்கப்பட்டது. 2021 ஆம் ஆண்டில் 

(மாரே் ்- சம) பருவத்தில் இந்த ஆய்வுகள் சமை்தகாள்ளப்பட்டது. 

3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு  அளவுகள் 

Sl.No.  பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாைம் மற்றும் எடுக்கப்பட்ட 

காலம் 

1  சுை்றுப்புை 

காை்றின் தரம் 

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

வாரத்திை்கு இரண்டு முழை 

ததாடரே்ச்ியான 24 மணிசநர 

மாதிரிகள்  

(2Core & 6 Buffer)  

2 வானிழை ஆய்வு காை்றின் சவகம் 

மை்றும் திழே, 

தவப்பநிழை, ஈரப்பதம் 

மை்றும் மழை 

ததாடரே்ச்ியாக மூன்று மாதங்களுக்கு 

ஒரு மணி சநரத்திை்கு ஒருமுழை 

வானிழை அளவுகழள சேகரித்தை் 

3 நீரின் தரம் இரோயன மை்றும் 

பாக்டீரியா அைகுகள் 

ஆய்வு காைத்திை் ஒரு முழை 4 நிைத்தடி 

நீர ் மை்றும் 2 சமை்பரப்பு இடங்களிை் 

நீரின் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டது 

4 சூைலியை் 10 கிமீ சுை்ைளவுக்குள் 

நிைப்பரப்பு மை்றும் 

நீரவ்ாை் தாவரங்கள் 

மை்றும் 

விைங்கினங்கள் 

விபரங்கள் சேகரித்தை் 

வழரயறுக்கப்பட்ட முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு மை்றும் இரண்டாம் 

நிழை தரவு 

5  ஒலி மட்டங்கள் DB (A) இை் ேத்தம் 

நிழைகள் 

8 இடங்கள் (2 சகார ்& 6 இழடப்பகுதி) - 

EIA ஆய்வின் சபாது 24 மணி 

சநரத்திை்கு ஒரு முழை தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிைது 

6  மண் பண்புகள் இயை்பியை் மை்றும் 

சவதியியை் 

அளவுருக்கள் 

ஆய்வு காைத்திை் 6 இடங்களிை்  

7  நிை பயன்பாடு பை்சவறு 

வழககளுக்கான நிை 

பயன்பாடு 

ேரச்வ ஆஃப் இந்தியாவின் நிைப்பரப்பு 

தாள் மை்றும் தேயை்ழகக்சகாள் 

படங்கள் மை்றும் முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு ஆகியவை்றின் 

அடிப்பழடயிை் 

8  ேமூக-

தபாருளாதார 

அம்ேங்கள் 

ேமூக-தபாருளாதார 

மை்றும் மக்கள்ததாழக 

பண்புகள், 

ததாழிைாளர ்பண்புகள் 

2011 கணக்தகடுப்பு சபான்ை முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு மை்றும் இரண்டாம் 

நிழை ஆதாரங்களின் அடிப்பழடயிை். 

9  நிைத்தடிநீர ் பகுதியின் வடிகாை் 

அழமப்பு, 

நீசராழடகளின் 

தன்ழம, நீரந்ிழை 

இரண்டாம் நிழை ஆதாரங்களிை் 

இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட தரவு மை்றும் 

தயாரிக்கப்பட்ட நீர-்புவியியை் ஆய்வு 
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பண்புகள், ரீோரஜ்் 

மை்றும் தவளிசயை்றும் 

பகுதிகள் 

அறிக்ழக ஆகியவை்றின் 

அடிப்பழடயிை் 

10  இடர ்மதிப்பீடு 

மை்றும் சபரிடர ்

சமைாண்ழம 

திட்டம் 

தீ மை்றும் தவடிப்புகள் 

மை்றும் நேச்ுப் 

தபாருட்களின் 

தவளியீடு 

ஆகியவை்ைாை் சபரழிவு 

ஏை்படக்கூடிய 

பகுதிகழள 

அழடயாளம் காணவும் 

சுரங்கத்துடன் ததாடரப்ுழடய 

அபாயத்திை்காக தேய்யப்பட்ட இடர ்

பகுப்பாய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பழடயிை். 

3.2 நில சுை்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முகற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிசலாமீட்டருக்குள் 

புவன் (இஸ்சரா) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முகற வறண்ட தரிசு 

நிலம், உரிகமயளர ்பட்டா நிலம், எந்த வன நிலமும் ேம்பந்தப்படவில்கல. 

வ.எண் வரகப்பாடு % இல் பைப்பளவு 

1 நகரப்்புை கட்டழமத்தை் 1.98 

2 கிராமப்புை கட்டழமத்தை் 4.12 

3 சுரங்க பகுதி 2.80 

4 பயிர ்நிைம் 43.62 

5 விவோய நிைம் 12.75 

6 தரிசு நிைம் 20.74 

7 பசுழமக்காடு 3.14 

8 இழையுதிர ்காடு 1.07 

9 புதர ்காடு 1.13 

10 தரிசு நிைம் 5.73 

11 தரிசு பாழை 1.39 

12 நீர ்நிழைகள் 1.53 

பமாத்தம் 100.00 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் பபரும்பகுதி விவோய பயிர ்நிலம் 78%, பமாத்த சுரங்கப் 

பகுதிகள் இந்த சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 0.93% ஆகும்,  

3.3 மண் சூழல்  

 நான்கு மண் மாதிரி இடங்கள் சதரவ்ு பேய்யப்பட்டு பகுப்பாய்வு 

பேய்யப்பட்டன.இயற்ககயில் மண் காணப்பட்டதுமிதமான கார pH வரம்புடன் 7.26 – 8.36 

கநட்ரஜனின் பேறிவு  மற்றும் பாஸ்பரஸ் வரம்பு குகறவாகசவ உள்ளது. 

3.4 நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்கத மதிப்பிடுவதற்கு நீர ் மாதிரிகள் சுமார ் 4 நிலத்தடியில் மற்றும் 2 நிலத்தின் 

சமற்பரப்பில் இருந்தும் சேகரிக்கப்பட்டது கிராமங்களின் துகள கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீர ்

மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் சமற்பரப்பு நீர ்மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. 

3.5 நிலத்தடி நீர் - 

• Ph மதிப்பு 7.16 – 7.52  வகர சவறுபடுகிறது. 

• பமாத்த ககரேல்கள் மதிப்புகள் 135 - 255 mg/l வகர உள்ளது  

• கடினத்தன்கம மதிப்புகள் 231 - 577 வகர இருக்கும் 
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மமை்பரப்பு நீர்  

• PH மதிப்பு 7.38 – 8.14  

• பமாத்த ககரேல்கள் of 371 - 497 mg/l  

 பெவிபமட்டல் வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியல்-சவதியியல் 

மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இந்த நீர ்சிபிசிபி தரத்தின்படி நிரண்யிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளது என்பகத பவளிப்படுத்தியது. 

3.6 காை்று சூழல் - 

வானிறல ஆய்வு (காலநிறல) - 

 ஆய்வு பகுதி பவப்பமண்டல காலநிகலயின் ஒரு பகுதியாகும். நாள் பவப்பநிகல ஜனவரி 

முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் குகறவானது பவப்பநிகல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் சம மாதங்கள் ஆண்டின் பவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்சதசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிகலயம் திருேச்ி. 

காை்றின் தர கண்காணிப்பு -  

 திட்ட தளத்கதப் பபாறுத்தவகரயில் அதிகப்படியாக மை்றும் சவகமாக காை்று வீசும் 

திழேயிழன கண்டறிந்து அதன் அடிப்பழடயிை் காை்றின் தரத்திழன பரிசோதிக்கும் நிழையங்கள் 

(AAQM) நிகலயங்கள் சதரந்்பதடுக்கப்பட்டன. 

படம் – 5 காற்று வீசும் திறசயின் புரகப்படம் 

 

• PM10 இன் மதிப்பு 40.1 µg/m3 to 46.9 µg/m3, இகடயில் சவறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 20.1 µg/m3 to 27.3 µg/m3க்கு இகடயில் சவறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் ேராேரி பேறிவு 10.3 µg/m3 to 27.4 µg/m3 மற்றும் 13.2 µg/m3 to 27.5 µg/m3. PM10, 

PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் பேறிவுகள்பதாழில்துகற மற்றும் கிராமப்புற / 

குடியிருப்பு மண்டலங்களுக்கு மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (சிபிசிபி) 

பரிந்துகரக்கும் NAAQ தரநிழைகளுக்குள் உள்ளது 
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3.7ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீட்டு ோதனத்கதப் பயன்படுத்தி 8 இடங்களில் அடிப்பகட ஒலி அளவுகள் 

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

கண்காணிக்கப்பட்டன இரவு 10 மணி முதல் காகல 6 மணி வகர. 

• ஆய்வுக் காலத்தில் பகல் 38.3 – 39.1 dB (A) Leq இரவு 37.6 – 37.7 dB (A) Leq. வரம்பில் இருந்தன. 

 முடிவுகளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு ஒலியின் அளவுகள் பதாழில்துகற / வணிக / 

 குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி தரநிகலகளுக்குள் இருப்பகதக் காணலாம். 

3.8 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பகட சுற்றுேச்ூழல் நிகல, முக்கியமான மலர ் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கட்டகமப்கபப் புரிந்து பகாள்ள சுற்றுேச்ூழல் ஆய்வு சமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆகலகளும் இல்கல, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு ேட்டம் 

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

அேச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில்கல. 

3.9 சமூக பபாருளாதாரம் - 

 அப்பகுதியின் ேமூக-பபாருளாதார சூழல் குறித்த தரமான தகவல்ககள சேகரிக்க மாதிரி 

கணக்பகடுப்பு சமற்பகாள்ளப்பட்டது. ோகலகள், குடிநீர ் வேதிகள், நகரமயம், கல்வி நிறுவனம், 

சகாயில்கள், மருத்துவ வேதிகள் மற்றும் மின்ோர வேதிகள் சபான்ற அகனத்து அடிப்பகட 

வேதிககளயும் இந்த ஆய்வு பகுதி பகாண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் விவோயசம முக்கிய பதாழிலாக இருந்தாலும், இது 50-60% 

குடும்பங்களுக்கு மட்டுசம சவகல வாய்ப்புககள வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள மக்கள் பதாகக 

முக்கியமாக பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மற்ற வகக சவகல வாய்ப்புககள ோரந்்துள்ளனர.் 

4 எதிர்பாரக்்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மை்றும் தணிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நடவடிக்ழகயுடன் சுை்றுேச்ூைை் ததாடக்கத்ழத பராமரிக்க, தை்சபாதுள்ள சுை்றுேச்ூைை் 

சூை்நிழை குறித்த ஆய்வுகழள சமை்தகாள்வது மை்றும் பை்சவறு சுை்றுேச்ூைை் கூறுகளின் 

தாக்கத்ழத மதிப்பிடுவது அவசியம். இது தபாருத்தமான சமைாண்ழம திட்டங்கழள நிழையான 

வள பிரித்ததடுத்தழை உருவாக்க உதவும். 

4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

 திறந்த பவளி சுரங்க முகறயில் பபரிய தாக்கமாக கருதப்படுவது நில சுற்றுேச்ூழல் ஆகும், 

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

ஈடுபடவில்கல. சுரங்க நடவடிக்கககளுக்கு 2.00.0 பெக்சடர ் நிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும். 

சுரங்கத்தின் முடிவில், பவட்டிபயடுக்கப்பட்ட குழி, தற்காலிக நீரத்்சதக்கமாக பேயல்படும்  மற்றும் 

மகழநீகர சேமிக்க அனுமதிக்கப்படும். 

 மரம் (பேடி வளரப்்பு பகுதிக்கு) வளரே்ச்ிக்கு சபாதுமான இடம்  ஒதுக்கப்பட்டது. தற்சபாது 

திட்டப்பகுதியில் தாவரங்கள் எதுவும் இல்கல, சுரங்க நடவடிக்கக முடிந்ததும் திட்ட இடத்தில் 

மரங்களின் எண்ணிக்ழக அதிகரிக்கும். 
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தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சுரங்க நடவடிக்ழக முழுழமயாக முடிவழடந்த இடங்களிை் மரங்கள் வளரத்்தை் 

படிப்படியாக பசுழம அரண் வளரே்ச்ி சபான்ை பிை தணிப்பு நடவடிக்ழககளுடன் 

சமை்தகாள்ளப்படும். 

• சுரங்க குழிகழளே ் சுை்றிலும் மழை நீர ் வடிகாை் அழமத்தை் மை்றும் மழைப்தபாழிவின் 

சபாது மண் அரிப்ழபத் தடுக்கவும் மை்றும் உத்சதேப் பகுதிக்குள் பை்சவறு 

பயன்பாடுகளுக்காக மழைநீழரே ் சேகரிக்கவும், குழைந்த உயரத்திை் தடுப்பு அழணகள் 

சபான்ை அழமப்ழப கட்டழமக்க உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது  

• சுரங்கத்தின் தாை்வான பகுதிகளிை் சேகரிக்கப்படும் நீரானது பசுழம அைனிை்காக 

பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, தவட்டப்பட்ட குழிகளின் சமை் தபஞ்சுகள், பாதுகாப்பு தழட 

சபான்ைவை்றிை் அடரத்்தியான மரங்கள் வளரக்்கப்படும். 

• சுரங்கத்திழன சுை்றியுள்ள இயை்ழக தாவரங்கள் தக்கழவக்கப்படும் (ஒரு அதாவது 7.5 மீ 

பாதுகாப்புத் தழட மை்றும் குவாரிப்பணிகளுக்காக பயன்படுத்தப்படாத நிைப்பகுதிகள் 

உபசயாகப்படுத்தப்படும்) இது சுரங்கபாணிகளின்சபாது தூசுகள் தவளிசய தேை்வழத 

தடுப்பதை்கு அரணாக அழமயும். 

• கருத்தியை் கட்டத்திை் ேரியான சவலி அழமக்கப்படும், தபாதுமக்கள் மை்றும் 

காை்நழடகளின் உள்ளாரந்்த நுழைழவத் தடுக்க பாதுகாப்பு 24 மணி சநரமும் 

ழவக்கப்படும். 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்க நடவடிக்ககக்கான உத்சதசிக்கப்பட்ட  ஆழம் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்திற்கு சமசல 

உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் சமற்பரப்பு நீர ்(நீசராகடகள், கால்வாய், ஓகட  சபான்றகவ) இை்ழை. 

 தணிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு சமற்பரப்பு மகழநீர ் ஓட்டத்கத சுரங்கத்திற்குள் வராமல் தடுக்க மண் 

திட்டு அகமக்கப்படும்  

• வடிகால் கட்டுமானம் அகமக்கப்படும் 

4.3 காை்று சூழல்– 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் மற்றும் சபாக்குவரத்தால் உருவாக்கப்படும் காற்றில் பரவும் 

துகள்கள் முக்கிய காற்று மாசுபடுத்துகின்றன. ேல்பர ்கட ஆக்கேடு (SO2), கநட்ரஜன் ஆக்கேடுகள் 

(NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் ோகலயில் பேல்லும் வாகனங்களால் ஏற்படும். 

 சுரங்க பகுதிக்கு பவளிசய சுரங்கத்தின் தாக்கம் மனித மற்றும் விலங்குகளின் 

ஆசராக்கியத்திலும், அப்பகுதியின் தாவரங்களிலும் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்பகத இது காட்டுகிறது. 

தணிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) பேயல்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்கத ஏற்றுதல் மற்றும் ககயாளுதல் ஆகிய நடவடிக்கககளில் இருந்து தூசி 

பவளிசயற்றத்கதக் கட்டுப்படுத்த சவகல பேய்யும் ஆர முகப்பில் நீர ்பதளித்தல் பாகதயில் 

நீர ்பதளித்தல் 

• கனரக இயந்திரத்கத இயக்கும்சபாது தூசி உற்பத்திகயக் குகறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற 

ோகலகளில் நீர ்பதளிப்பான்கள் அகமத்தல் 

• தூசி பவளிசயற்றத்கதக் குகறப்பதற்காக அவ்வப்சபாது நீர ்கழிவுகள் மற்றும் ோகலகளில் 

நீர ்பதளித்தல் 

• துகளயிடும் முன்பு பதாழிலாளரக்ளுக்கு முகக்கவேங்கள் வழங்குதல் மற்றும் பாதுகாப்பாக 

சுரங்கம் பேய்ய நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

• தாதுப் சபாக்குவரத்தின் சபாது டிப்பரக்கள அதிக சுகம பேய்வகதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்கள டாரப்ாலின்களுடன் மூடுவது 
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• தூசித் துகள்ககளக் கட்டுப்படுத்துவது சபான்ை மரங்கள் சதரந்்ததடுக்கப்பட்டு 

வளரக்்கப்படும்.  

• மாசுக்கழள கட்டுப்படுத்த சதழவயான நடவடிக்ழககழள திட்டமிட காற்றின் தரத்கத 

அவ்வப்சபாது கண்காணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்கத எடுக்க பவடி கவப்பதனால், எந்திரங்களின் பேயல்பாடு மற்றும் சுரங்கங்களில் 

அவ்வப்சபாது டிப்பரக்கள இயக்குவதால் ேத்த மாசு ஏற்படுகிறது.  

தணிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட  தவடி ழவக்கும் முழையிை் ேரியான இழடதவளி மை்றும் தவடிக்கும் 

குழிகளிை் ேரியான முழையிை் அளவான தவடி மருந்து சபக்கிங் தேய்து  

உபசயாகப்படுத்தபடும். 

• தவடி ழவத்தை் முழையிை், சீசதாஷ்ண நிழை ோதகமாக இை்ைாத சபாது மின்ோரம் அை்ைாத 

தூண்டுதை் முழை  அனுேரிக்கப்படும். 

• கனரக எந்திரங்களிை் ஏை்படும் ேத்தத்ழதக் குழைக்க ேரியான முழையிை் பராமரிப்பும், 

உராய்ழவத் தடுக்கும் எண்தணய் மை்றும் கிரீஸ் இழவகள் உபசயாகப்படுத்தப்படும். 

• எந்திரங்களிை் ஏை்படும் ேத்தத்ழதக் குழைக்க ேரியான முழையிை் பாதுகாப்பு உழைகள் 

தபாருத்தப்படும் 

• தவடி மருந்தினாை் ஏை்படும் சுை்றுேச்ூைை் தாக்கத்ழதயும் தவடிக்கத் தவறும் குழிகழள 

தடுப்பதை்கும் ோய்வான குழிகள் துழள தேய்யப்படும்.   

• சுரங்க ோழை ஓரங்களிலும் குத்தழக நிைத்ழத சுை்றியும் மரங்கள் ழவத்து பராமரித்து 

வருவதாை் சுரங்கத்திை் ஏை்படும்   ேத்தம் தவளிசயறுதை் குழைக்கப்படும். 

• சுரங்க ததாழிைாளரக்ளுக்கு பயிை்சி தகாடுப்பதன் மூைமும், விழிப்புணரவ்ு ஏை்படுத்துவதன் 

மூைமும் மை்றும் காது அழடப்பான்கள் உபசயாகப்படுத்துவதாலும் ததாழிைாளரக்ளுக்கு 

ேத்தத்தினாை் ஏை்படும் பாதிப்பு தடுக்கப்படும். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வனவிலங்கு ேரணாலயங்கள் இல்லாததால் பல்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்கல. 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுேச்ூழல் உணரத்ிறன் மண்டலம்சபான்ற 

சுற்றுேச்ூழல் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு சபான்றவற்கற பவளிசயற்றுவதால் ஏற்படும் 

NO2.தூசி பவளிசயற்றத்கதக் கட்டுப்படுத்த சபாதுமான தூசி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் 

எடுக்கப்படும். AAQ தரநிகலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 க்கான காற்றின் தரத் தரங்ககளத் 

தவிரதூசி உமிழ்கவக் கட்டுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி மற்றும் ோகலகளில் தடிமனான மரம் வளரே்ச்ி 

சமற்பகாள்ளப்படும். 

4.6 சமூக பபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்கம் நழடதபறுவதின் மூைமாக 58 பதாழிலாளரக்ள் சநரடியாக பயன்பபறுவாரக்ள். 

சுமார ்100 எண்ணிக்ககயிலான மக்களுக்கு மகறமுகமாக சவகல வாய்ப்புகள் கிகடக்கும். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நடவடிக்கககளின் கீழ் மருத்துவ, கல்வி மற்றும் உள்கட்டகமப்பு 

சமம்பாடு சபான்ற கூடுதல் வேதிகளும் நகடபபறும். 

 ேமூக பபாருளாதார மற்றும் ேமூகவியல் தாக்கத்கத கருத்தில் பகாண்டு, மக்களின் 

பபாருளாதார நிகல மற்றும் வாழ்க்ககத் தரம் பபாதுவாக அதிகரிக்கும் என்பது கவனிக்கப்பட்டது.  

தணிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• ஆழை இயந்திரங்கள் மை்றும் உபகரணங்களுக்கு நை்ை பராமரிப்பு நழடமுழைகள் 

பின்பை்ைப்படும், இது ேத்தம் உள்ளிட்ட பிரேச்ிழனகழளத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி திட்டத் தளத்திலும் 

அழதே ்சுை்றிலும் பசுழம அரண் உருவாக்கப்படும். 

• முக்கிய மண்டைத்திை்குள் சுை்றுேச்ூைை் பாதிப்ழபக் குழைக்க தபாருத்தமான காை்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழக எடுக்கப்படும். 
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• ததாழிைாளரக்ளின் பாதுகாப்பிை்காக, ழகயுழைகள், தழைக்கவேங்கள், பாதுகாப்பு 

காைணிகள், கண்ணாடிகள், கவேங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மை்றும் காது பாதுகாப்பு 

ோதனங்கள் சபான்ை தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்க ேட்டம் மை்றும் 

விதிகளின்படி வைங்கப்படும். 

• இந்தத ் திட்டத்தின் மூைம் சநரடியாகவும் மழைமுகமாகவும் ராயை்டி, வரி, டிஎம்எஃப், 

என்எம்இடி சபான்ைவை்றின் மூைம் நிதி வருவாய்கள் மூைம் மாநிைத்திை்கும் மத்திய 

அரசுக்கும் நன்ழம 

5 மாை்று பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

தள மாை்றுகள் - 

 ோதாரன கற்கள் இயற்ககயில் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் இருக்கும் 

உத்சதசிக்கப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாற்று தளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்கல. 

சுரங்க பதாழில்நுட்ப மாை்றுகள் - 

 முழு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க சவகலகள் சமற்பகாள்ளப்படும், இது மிகவும் 

பபாருளாதார ரீதியாக ோத்தியமானது, சமலும் தாதுக்கள் மற்றும் சுற்றுேச்ூழகலப் 

பாதுகாப்பகதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற பதாழில்ககளப் சபாலன்றி, திட்டத்கத மற்ற தளங்களுக்கு 

மாற்ற முடியாது. 

 திைந்த தவளி சுரங்க முழைழய பின்பை்றுவதாை் அதிக கனிம பாதுகாப்கப உறுதி 

தேய்யைாம். நிலத்தடி முகறயுடன் ஒப்பிடும்சபாது திறந்த பவளி முகறயின் சுரங்கமானது அதிக 

உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும். 

6 சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் - 

 வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் சமற்பகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்கக அல்லது மனித நடவடிக்கககளால் தூண்டப்பட்ட அகனத்து மாறுபாடுககளயும் 

தரவு பகாண்டு வர முடியாது. எனசவ சுற்றுேச்ூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்ககள கணக்கில் 

எடுத்துக்பகாள்ள சுற்றுேச்ூழல் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

குறிக்சகாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் பேயல்திறகன ேரிபாரக்்க அல்லது மதிப்பீடு பேய்ய; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்கத நிறுவுதல். 
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சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு அரமப்பு 

 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகைிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவரண 

சுை்றுேச்ூைை் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவழண 

S. No. 
சுை்று சூைை் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காைம் அதிரத்வண் 

1 காை்று தரம் 
2.0 இடங்கள்  

(1 Core & 1Buffer) 

24 மணி 

சநரம் 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழை 
PM2.5, PM10, SO2 and NOx. 

2 வானிழை ஆய்வு 

காை்று கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி இரண்டாம் 

நிழை தரவு  

மணிசநரம் / 

தினேரி 

ததாடரே்ச்ியான 

ஆன்ழைன் 

கண்காணிப்பு 

காை்றின் சவகம், 

காை்றின் திழே, 

தவப்பநிழை, 

3 
நீர ்தர 

கண்காணிப்பு 

2 இடங்கள்  

(1SW & 1 GW) 
- 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழை 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுழைகளின் கீை் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அழமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளிை் 1 கிமீ 

சுை்ைளவிை் இழடயக 

மண்டைத்திை் திைந்த 

கிணறுகளிை் நீர ்மடட்ம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழை 
ஆைம் 

5 ேத்தம் 
2 இடங்கள்  

(1Core & 1 Buffer) 

மணிசநரம் / 

தினேரி 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழை 

Leq, Lmax, Lmin, Leq பகை் 

மை்றும் இரவு 

அந்தந்த குவாரி 

உரிழமயாளர ்

நிறுவனத்தின் 

தரலரம 

சுைங்க தமலாண்ரம 

நிரல 

சுரங்க சமைாளர ்

ஃசபாரச்மன் சமட ் தள சமை்பாரழ்வயாளர ்

NABL / MoEF ஆை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பானை்ட் ஆசைாேகர ்/ 

தவளிப்புை ஆய்வகம் 

ஏைி ா நிரல 

சுை்றுேச்ூைை் 

அதிகாரி 

உதவியாளர ் சதாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்ததளிப்பான் 

ஆபசரட்டர ்
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6 அதிரவ்ு 
அருகிை் உள்ள 

குடியிருப்பிை் 
– 

தவடிக்கும் 

தேயை்பாடட்ின் 

சபாது 

உேே் துகள் சவகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள்  

(1Core & 1 Buffer) 
– 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழை 

இயை்பியை் மை்றும் 

சவதியியை் பண்புகள் 

8 கிரீன் தபை்ட ் திட்ட பகுதிக்குள் தினேரி 
மாதங்களுக்கு ஒரு 

முழை 
பராமரிப்பு 

7 கூடுதல் படிப்புகள் -இடர ்மதிப்பீடு மை்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வழக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் பதாடரப்ுகடய கூறுகள் துகளயிடுதல் 

மற்றும் பவடித்தல், கழிவு குப்கப, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் பவடிக்கும் சேமிப்பு ஆகியகவ 

அடங்கும். சமசல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏசதனும் ேம்பவங்கள் ஏற்படுவகதக் 

குகறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும் நடவடிக்கககள் சுரங்கத் பதாடங்கியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு 

பேயல்படுத்தப்படும்; சமசல விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரணிககளத் தவிரப்்பதற்கான 

நடவடிக்கககள் இதில் அடங்கும். எந்தவிதமான விபத்து / சபரழிகவத் தவிரக்்க ேரியான இடர ்

சமலாண்கம திட்டம் முன்பமாழியப்படும். 

7.1 இடை் அளவிடல்  

இடர ்மதிப்பீட்டிை்கான வழிமுழை, தன்பாத், சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) 

தவளியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர ்மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதழை அடிப்பழடயாகக் தகாண்டது, 2002 ஆம் 

ஆண்டு டிேம்பர ்31, 2002 சததியிட்ட சுை்ைறிக்ழக எண் 13 உடனடி கவனம் சதழவப்படுபவரக்ளுக்கு 

முன்னுரிழம அளிப்பதை்காக, சவழை சூைை் மை்றும் அழனத்து தேயை்பாடுகளிலும் இருக்கும் 

மை்றும் ோத்தியமான அபாயங்கழள அழடயாளம் காணவும் மை்றும் அந்த ஆபத்துகளின் ஆபத்து 

நிழைகழள மதிப்பீடு தேய்யவும். சமலும், இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமான வழிமுழைகள் 

அழடயாளம் காணப்பட்டு, அவை்றின் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழககள், காை அட்டவழணயிை் 

அழமக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட தபாறுப்புகளுடன் பதிவு தேய்யப்படுகின்ைன. 

தன்பாத்தின் டிஜிஎம்எஸ் வைங்கிய தமட்டை்ஃதபரஸ் சுரங்கத்ழத நிரவ்கிப்பதை்கான தகுதி 

ோன்றிதை் ழவத்திருக்கும் தகுதிவாய்ந்த சுரங்க சமைாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீை் முழு சுரங்க 

தேயை்பாடும் சமை்தகாள்ளப்படும். இடர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகழளத் தடுப்பது மை்றும் அது 

நிகைாமை் தடுக்க சதழவயான நடவடிக்ழககழள எடுப்பது பை்றியது 

7.2 தபைிடை் தமலாண்ரம திட்டம் 

 சபரிடர ்சமைாண்ழம திட்டம் முன்னுரிழம வரிழேயிை் வாை்க்ழக பாதுகாப்பு, சுை்றுேச்ூைை் 

பாதுகாப்பு, நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உை்பத்திழய மீட்பது மை்றும் மீட்பு நடவடிக்ழககழள உறுதி 

தேய்வழத சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

அனரத்்த முகாழமத்துவ திட்டத்தின் சநாக்கமானது சுரங்கத்தின் இழணந்த வளங்கள் மை்றும் 

தவளிப்புைே ்சேழவகழளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவை்ழை அழடய சவண்டும் 

 

• பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மை்றும் மருத்துவ சிகிேழ்ே  

• மை்ைவரக்ழளப் பாதுகாக்கவும்; 

•  உழடழம மை்றும் சுை்றுேச்ூைலுக்கு ஏை்படும் சேதத்ழத குழைத்தை்; 

•  ஆரம்பத்திை் நிகை்ழவக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியிை் கட்டுப்பாட்டிை்குள் தகாண்டு வருவது; 

•  பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாை்ழவப் பாதுகாக்கவும் மை்றும் 

•  அவேரநிழைக்கான காரணம் மை்றும் சூை்நிழைகள் பை்றிய அடுத்தடுத்த விோரழணக்கு 

தபாருத்தமான பதிவுகள் மை்றும் உபகரணங்கழள பாதுகாக்கவும். 
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7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக்க விரளவு 

     சாதாைண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி 

வ.எண் 
ஐந்தாண்டு 

உை்பத்தி ஆண்டு உை்பத்தி தின உை்பத்தி தின ேரக்குந்து 

சுழம 

P1 2,88,375 52,500 192 32  

P2 2,82,515 62,725 147 25  

E1 1,93,665 39,665 129 21  

E2 1,83,795 39,265 122 20  

E3 64,250 12,180 42 7  

E4 71,970 15,950 48 8  

E5 1,20,020 25,500 80 13  

E6 1,35,300 31,300 90 15  

பமாத்தம் 13,39,890 4,19,680 891 141 

குவைிகளின் முன்கூட்டி  சத்ததின் இ ல்பற்ற மதிப்பு  

அழமவிடம் 

பின்னணி 

மதிப்பு  

(பகை்) dB(A) 

இயை்பை்ை 

மதிப்பு 

dB(A) 

தமாத்தமாக 

கணிக்கப்பட்டது 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதியிை் 

தரநிழைகள் dB(A) 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– P1 44 47.8 48.4 

55 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– P2 58.1 43.6 44.7 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– E1 48.7 44.3 50.0 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– E2 49.5 45.5 50.9 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– E3 47.6 44.0 49.2 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– E4 51.2 45.8 52.3 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– E5 52.2 46.3 53.2 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு– E6 48.6 47.8 51.2 

தவரலவா ்ப்பு மூலம் ப ன்பபறுதவாை் 

குறியீடு நபைக்ள் 

P1 27 

P2 31 

பமாத்தம் 58 

E1 11 

E2 11 

E3 11 

E4 11 

E5 20 

E6 12 

பமாத்தம் 76 

8 திட்ட நன்றமகள் – 

 இரண்டு சுரங்கங்களிை் இருந்து சுமார ்4,60,415 கன அளவு  ோதாரண கை் ஐந்து ஆண்டுகளிை் 

உை்பத்தி தேய்வதாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த சுரங்கபணி நழடதபறுவதாை் அருகிலுள்ள 

பகுதிகளிை் ேமூக-தபாருளாதார நிழைகள் சமம்படுத்துவசதாடு, பின்வரும் நன்ழமகழளயும் 

விழளவிக்கும் 

• உள்கட்டகமப்பில் முன்சனற்றம் 

• ேமூக உள்கட்டகமப்பில் முன்சனற்றம் 

• சவகல வாய்ப்பு 

• ேமூக விழிப்புணரவ்ு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப நல முகாம்கள் 

சபான்ற ேமூக பபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள சுரங்க உரிகமயாளரக்ள் 

சமற்பகாள்வாரக்ள்.  

• சுரங்கத்தின் சமாேமான விகளவுககளத் தணிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்கதயும் சுற்றுேச்ூழகலயும் சமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியில் ஒரு காடு 

வளரத்்து உருவாக்கப்படும். 
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9 சுை்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுற்றுேச்ூழல் தேைவிை்கான பகுப்பாய்வு இந்த நிழையிை் பரிந்துழரக்கப்படவிை்ழை. 

 சுை்றுசச்ூழல் மமலாண்றம திட்டம் - 

 சுற்றுேச்ூழல் சமலாண்கம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பகட நிகல சுற்றுேச்ூழல் நிகல, 

சுரங்க முகற மற்றும் சுற்றுேச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பகடயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தள 

குறிப்பிட்ட திட்டமாகும். தாக்கத்தின் ஒவ்பவாரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான 

தாக்கங்ககள குகறக்க நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட சவண்டும், இகவ இயற்ககயில் நன்கம 

பயக்கும் இடங்களில், இத்தககய தாக்கங்கள் சமம்படுத்தப்பட சவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

சவண்டும், இதனால் ஒட்டுபமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் முடிந்தவகர குகறந்த மட்டத்திற்கு 

குகறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளரக்ள் சுற்றுேச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ககககள நிரவ்கித்தல் மற்றும் 

பேயல்படுத்துவதற்கு பபாறுப்பான சுற்றுேச்ூழல் கண்காணிப்பு அகமப்பு. அடிப்பகடயில், 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பவளி நிறுவனங்ககள நியமிப்பதன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் 

தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் ஒலி நிகல சபான்ற சுற்றுேச்ூழல் மாசு அளகவக் கண்காணிப்பகத 

இந்த துகற கண்காணிக்கும். 

. சுரங்கே ் ேட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி பதாழிலாளரக்ளின் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறித்து சதகவயான அகனத்து முன்பனேே்ரிக்கக நடவடிக்ககககளயும் ஆதரவாளர ்எடுப்பார,் 

குத்தககப் பகுதிக்குள் சுகாதார வேதிகள் வழங்கப்படும். 

 ஆதரவாளரக்ள் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஒட்டுபமாத்த வளரே்ச்ிக்கான ேமூக 

பபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள சமற்பகாள்வாரக்ள். இந்த நடவடிக்கககளில் மருத்துவ 

முகாம்கள், நீர ் வழங்கல், பள்ளி உள்கட்டகமப்பு சமம்பாடு சபான்றகவ அடங்கும். 

திட்டப்பணிகயே ் சுற்றியுள்ள ேமூக நலனுக்காக பல்சவறு துகறகளில் ேமூக பபாறுப்புணரவ்ு 

நடவடிக்ககககள உரிகமயாளர ்சமற்பகாண்டு வருகின்றனர.்  

10 முடிவுறர - 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க அளவிை் பாதகமான சூைழை 

ஏை்படுத்தாது என்று பல்சவறு சுற்றுேச்ூழல் கூறுகளின் மீதான சநரம்கறயான மற்றும் 

எதிரம்கறயான விகளவுகளின் அடிப்பகடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுபமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து 

இந்த  முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புககளத் தணிக்க, 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுேச்ூழல் சமலாண்கம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பிந்கதய திட்ட 

கண்காணிப்பு அகமப்பு ஆகியகவ பதாடரே்ச்ியான கண்காணிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக வழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக, திட்ட தளத்திலும் 

அகதே ்சுற்றியுள்ள ேமூக பபாருளாதார நிகலகமகளும் கணிேமாக சமம்படுத்தப்படும். எனசவ, 

சுற்றுேச்ூழல் அனுமதி விகரவில் வழங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 


