
 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய 

சசய்முறற சுருக்கம் 
 

வீராசச்ிபாறையம் சுண்ணாம்புகல் சுரங்கம்  
(சுரங்க உரிம அரசாங்க ஆறண எண்  G.O.Ms.No.7947, பரப்பு–7.92 செக்டர)் 

(வீராசச்ிபாறையம் மற்றும் ஆலத்தூர் கிராமம், சங்ககிரி வட்டம், சசலம் 

மாவடட்ம், தமிழ்நாடு)  
(உற்பத்திதிறன் : வருடாந்திர சுண்ணாம்புகல் உற்பத்திதிறன் -  0.31 லடச்ம் டன்) 

திட்டவறக - பி1 (B1 Category) 

 

 
 

 

 

 

நிறுவனர ்
தி இந்தியா சிசமண்டஸ்் லிமிசடட் (ஐ.சி.எல்.) 

93, சகாரமண்டல் டவர,் சாந்சதாம் சாறல, கற்பகம் அசவன்யூ,        
 ராஜா அண்ணாமறல புரம், சசன்றன - 600 028. 

சதாறலசபசி - 044-28572100. 

 

 
அறிக்றக தயாரித்தவர ்

கிரிசயட்டிவ் இன்ஜினியரஸ்் & கன்சல்டன்ஸ் 

(மத்திய சுற்றுசச்ூழல் துறறயினரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நிறுவனம்) 

சசன்றன -  600 059. 

 044-22395170, 09444133619  

சம – 2022 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய சசய்முறற சுருக்கம், தி இந்தியா சிசமண்டஸ்் 

நிறுவனத்தின் வீராசச்ிபாறையம் சுண்ணாம்புகல் சுரங்கம் (G.O.Ms.No.7947, பரப்பு 7.92 செக்டடர)்  

வீராசச்ிபாறையம் மற்றும் ஆலத்தூர ்கிராமம், சங்ககிரி வட்டம், டசலம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 
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சசய்முறற சுருக்கம்  

1.1 முன்னுறர:   

இந்தியா சிசமண்டஸ்் லிமிசடட் நிறுவனத்தின், வீராசச்ிபாறையம் சுண்ணாம்புச ்

சுரங்கமானது, G.O.No.7947 பரப்பு (7.92Ha) மற்றும் G.O.No.87 பரப்பு (61.885 Ha) என்ற 2 சுரங்க 

குத்தறககறைக் சகாண்டுை்ைது. டமற்கூறிய இரண்டு சுரங்க குத்தறககளும் 

ஒன்டறாசடான்று ஒட்டியறவ. சுரங்க நடவடிக்றககை் ஒரு சதாடரச்ச்ியான டவறல 

அடிப்பறடயில் திட்டமிடப்படட்ுை்ைது. இந்த சுரங்கத்தில் இருந்து உற்பத்தி சசய்யப்படும் 

சுண்ணாம்புக்கல், தி இந்தியா சிசமண்டஸ்் நிறுவனத்தின் சிசமண்ட் ஆறலக்கு சகாண்டு 

சசல்லப்படுகிறது. 

 

வீராசச்ிபாறையம் சுண்ணாம்புக் கல் சுரங்கம் (அரசாறண எண்.7947) தமிழ்நாடு, டசலம் 

மாவட்டம், சங்ககிரி வட்டம், வீராசச்ிபாறையம் மற்றும் ஆலத்தூர ் கிராமத்தில் உை்ை பட்டா 

நிலத்தின் 7.92 செக்டடர ்பரப்பைவில் உை்ைது. இது 1991 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நறடமுறறயில் 

இருந்தது. இந்த குத்தறகப் பகுதியிலிருந்து உற்பத்தி ஜூன் 2016 முதல் நிறுத்தப்படட்ுை்ைது. 

 

இந்த திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி சபறுவதற்கு இந்தியா சிசமண்டஸ்் லிமிசடட் 

நிறுவனம் நடவடிக்றக எடுத்துை்ைனர.் சுரங்க குத்தறக பரப்பு 250 செக்டடருக்கும் குறறவாக 

இருப்பதால், , இந்த திட்டம் பி1 வறகக்கு (B1 Category) உட்படட்ு உை்ைது.  சுற்றுசச்ூழல் 

காடுகை் மற்றும் காலநிறல மாற்றம் அறமசச்கம் (MOEF & CC), S.O.804(e) டததி14.03.2017 

அறிவிப்பின் படி விண்ணப்பிக்கப்படட்ுை்ைது. 

.1.2 அரசு அனுமதி விவரம். 

• சுரங்க குத்தறக: (LEASE) முதலில் 27.05.1991  அன்றும் முதல் புதுப்பித்தல் 25.07.1999 

அன்றும் வழங்கப்பட்டது. MMDR திருத்தச ் சட்டம் 2015 இன் படி 01.12.2041 வறர 

நீட்டிக்கப்படட்ுை்ைது. 

• சுரங்கத் திட்ட ஒப்புதல் (MINE PLAN APPROVAL): 2019-20 முதல் 2023-24 வறரயிலான 

திட்ட காலத்திற்க்கு  IBM  கடிதம்  எண் TN/SLM/LST/ROMP-1532. MDS டததி 20.11.2018  படி 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது.  

G.O.Ms.No.7947 சுரங்க உரிமம் புதுப்பித்தல், மற்றும் சுண்ணாம்புக்கல் உற்பத்திக்குத் 

டதறவயான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிசபற, “தி இந்தியா சிசமண்டஸ்்” நிறுவனம், மாநில 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய சசய்முறற சுருக்கம், தி இந்தியா சிசமண்டஸ்் 

நிறுவனத்தின் வீராசச்ிபாறையம் சுண்ணாம்புகல் சுரங்கம் (G.O.Ms.No.7947, பரப்பு 7.92 செக்டடர)்  

வீராசச்ிபாறையம் மற்றும் ஆலத்தூர ்கிராமம், சங்ககிரி வட்டம், டசலம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 
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சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆறணயத்திடம் (SEIAA) விண்ணப்பித்தது. மாநில 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஆறணயம் )SEIAA( , ஆய்வுகுறிப்பீடு (TOR) உரிமம், கடிதம் 

SEIAA- TN/F.No.6732/SEAC/TOR-631/2019-ல் டததி12.07.2019 ல் வழங்கியுை்ைது. 

இந்த சுரங்கம் 1991 ஆம் ஆண்டு முதல் இயங்கி வருகிறது. இந்த குத்தறகயில் இருந்து 

சுரங்க பணிகை் 06.06.2016 அன்று இறடநிறுத்தப்பட்டது. இந்த திட்டம் சுற்றுசச்ூழல் காடுகை் 

மற்றும் காலநிறல மாற்றம் அறமசச்கம் (MOEF & CC), S.O.804(e) டததி 14.03.2017 அறிவிப்பு. 

மற்றும் 02.08.2017 டததியிட்ட உசச் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி  

CWP எண். 114/2014, மாவட்ட ஆட்சியர,் டசலம் டகாரிக்றக அறிவிப்பு எண்  45/2018-LST-1/Mines-A, 

டததி 11.12.2018 படி இழப்பீடாக ரூ.69,74,948/- சசலுத்த அறிவுறுத்தப்படட்ு. அறத சதாடரந்்து, தி 

இந்தியா  சிசமண்டஸ்் லிமிசடட் நிறுவனம் 07.01.2019  டததியில் ஸ்சடட் பாங்க் ஆஃப் 

இந்தியா, சலான் எண்.50-ல் ரூ.69,74,948 முழுறமயாக சசலுத்தப்பட்டது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்றகயின் சுருக்கம் பின்வருமாறு.   

 

2.1 திட்ட இருப்பிடத்தின் சிறப்பு அம்சங்கை். 

1. திட்டத்தின் சபயர் வீராசச்ிபாறையம் சுண்ணாம்புகல் சுரங்கம்  

(G.O.Ms.No.7947)  “தி இந்தியா சிசமண்ட்ஸ்” 

லிமிசடட் (ICL) 

2 திட்ட இருப்பிடம் வீராசச்ிபாறையம் மற்றும் ஆலத்தூர ்கிராமம், 

சங்ககிரி வட்டம், டசலம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

3 வருடாந்திர உற்பத்தி அைவு சுண்ணாம்புக்கல்லின் உசச் உற்பத்தி திறன் 0.31 

LTPA 

4 அடச்டரறக மற்றும் தீரக்்கடரறக  11°28'28.2"N to 11°28'09.3"வடக்கு  

77°47'14.7"E to  77°47'26.1" கிழக்கு 

5. சுரங்க குத்தறக பரப்பு 7.92  செக்டடர ் 

6. நிலவறக பட்டா நிலம். 

7. குத்தறகப் பகுதிறய அணு சாறல 

சதற்கு திறசயில் அறமந்துை்ை  NH‐47-ன் சாறல 

உடன் இறணக்கப்படட்ுை்ைது. 

(டசலம் - டகாயம்புத்தூர ்சநடுஞ்சாறல)  

8. அருகிலுை்ை சநடுஞ்சாறல டசலம்- டகாயம்புத்தூர ்சநடுஞ்சாறல (NH‐47) – 1.8 

கிமீ  –(கிழக்கு) 

9.. அருகிலுை்ை ரயில் நிறலயம் சங்ககிரி துரக்்- 9.2 கிமீ (சதன்கிழக்கு) 

10. அருகிலுை்ை விமான நிறலயம் டகாயம்புத்தூர ்சரவ்டதச விமான நிறலயம் - 94 

கி.மீ (சதன்டமற்கு) 

11. அருகிலுை்ை சபரிய நீர ் நிறலகை் (1௦ 

கிமீ சுற்றைவில்) 

காவிரி ஆறு – 7.6 கிமீ –(வடடமற்கு)  

டமடட்ூர ்கிழக்குக் கறர கால்வாய்–6.9 கிமீ –

(வடடமற்கு) 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய சசய்முறற சுருக்கம், தி இந்தியா சிசமண்டஸ்் 

நிறுவனத்தின் வீராசச்ிபாறையம் சுண்ணாம்புகல் சுரங்கம் (G.O.Ms.No.7947, பரப்பு 7.92 செக்டடர)்  

வீராசச்ிபாறையம் மற்றும் ஆலத்தூர ்கிராமம், சங்ககிரி வட்டம், டசலம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 
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1. திட்டத்தின் சபயர் வீராசச்ிபாறையம் சுண்ணாம்புகல் சுரங்கம்  

(G.O.Ms.No.7947)  “தி இந்தியா சிசமண்ட்ஸ்” 

லிமிசடட் (ICL) 

சரபங்கா நதி – 6.6 கிமீ –(வடடமற்கு) 

12. பாதுகாப்பு நிறுவனங்கை்/ 

சதால்லியல் / முக்கிய இடங்கை்/ 

டதசிய பூங்காக்கை்/ சரணாலயங்கை்/ 

வரலாற்று சின்னம் / சுற்றுலா தலம் 

10 கிமீ சுற்றைவில் இல்றல. 

13. வரலாற்று மற்றும் சுற்றுலா 

ஆரவ்முை்ை உை்ளூர ்இடங்கை் 

சங்ககிரி டகாடற்ட – 8.1 கிமீ (கிழக்கு) 

14. ஒதுக்கப்பட்ட / பாதுகாக்கப்பட்ட 

காடுகை் 

சூரியமறல காப்புக்காடு – 2.8 கிமீ (வடக்கு) 

 

15. நில அதிரவ்ு மண்டலம் பகுதி – II (மிக குறறந்த வாய்ப்புை்ை மண்டலம்)  

2.2 திட்ட விைக்கம் 

1 சமாத்த கனிம இருப்புகை் - 1.96 மில்லியன் டன் சுண்ணாம்புக்கல் 

2 சவட்டிசயடுக்கக் கூடிய இருப்புகை் - 0.41 மில்லியன்டன் சுண்ணாம்புக்கல் 

3 உற்பத்தி அைவு 
- 

சுண்ணாம்புக்கல்லின் உசச் உற்பத்தி திறன்  

0.31 MTPA / வருடத்திற்கு 

4 சுரங்க குத்தறக காலம் & 01.12.2041 வறர 

5 சமாத்த கழிவுகை்  - 0.66 மில்லியன் டன்  

6. கழிவு டமலாண்றம 
- 

கழிவுகை் அறனத்தும் குத்தறகப் பகுதியில் 

சகாட்டப்படும். 

7 சுரங்கம் சவட்டிஎடுக்கும் முறற 
- 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த சவைி 

சுரங்கம்  

8 அதிக பட்சஆழம் 
& 

தற்டபாறதய ஆழம் - 60 மீ. இறுதி அதிகபடச் 

ஆழம் - 90 மீ. 

9 டவறல ஆட்கை்  20 டபர ்

10 நீரத்் டதறவ 

 

சமாத்த நீர ் டதறவ: 2 m3/நாை் ஒன்றுக்கு. 

சுரங்கத்திற்குத் டதறவயான சமாத்த நீர ் , 

சுரங்கக் குழியில்  டசமிக்கப்படும் மறழநீரில் 

இருந்து பூரத்்தி சசய்யப்படும். 

11 மின்சார டதறவ 

& 

இந்த சுரங்கம் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

சுரங்கம், அறனத்து இயந்திரங்களும் டீசலில் 

இயக்கப்படுகின்றன, டமலும் அலுவலகத்திற்கு 

டதறவயான மின்சாரம் தமிழ்நாடு மின்சார 

வாரியத்திடம் இருந்து சபறப்படும். 

12. உை்கட்டறமப்பு மற்றும் வசதிகை் 

 

சுரங்கத் திட்டம் பல ஆண்டுகைாக 

சசயல்பாட்டில் உை்ைதால், இப்பகுதியில் 

ஏற்கனடவ நல்ல உை்கட்டறமப்பு வசதிகை் 

உை்ைன. தற்டபாறதய திட்டத்திற்கு நல்ல 

குடிநீர ் மற்றும் மின்சார வசதிகை் உை்ைன. 

அறனத்து தை டசறவ வசதிகளும் சட்டப்பூரவ் 

தரநிறலகைின்படி, தறடயற்ற சுரங்க 

நடவடிக்றககளுக்கு கிறடக்கின்றன. 

13. திட்ட சசலவு  ரூ.261 லடச்ம். 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய சசய்முறற சுருக்கம், தி இந்தியா சிசமண்டஸ்் 

நிறுவனத்தின் வீராசச்ிபாறையம் சுண்ணாம்புகல் சுரங்கம் (G.O.Ms.No.7947, பரப்பு 7.92 செக்டடர)்  

வீராசச்ிபாறையம் மற்றும் ஆலத்தூர ்கிராமம், சங்ககிரி வட்டம், டசலம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 
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3.0 தற்சபாறதயசுற்றுசச்ூழல்விபரம்: 

3.1 சபாதுவுறர: 

மத்திய சுற்றுசச்ூழல், காடுகை் மற்றும் காலநிறல மாற்றம் அறமசச்கம் (MOEF&CC), 

மத்திய மாசுகடட்ுப்பாடு வாரியம்(CPCB) மற்றும் இந்திய தரக்கடட்ுப்பாடட்ு நிறுவனம் (IS Code) 

வழி காடட்ுதல்  மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு குறிப்பீடுகைின் படி (TOR) தற்டபாறதய 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு (அக்டடாபர ் & டிசம்பர-்2019)யில் திரட்டப்பட்டது. இந்தசுற்றுசச்ூழல் 

ஆய்விற்காக வீராசச்ிபாறையம் சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்க குத்தறக பகுதி (G.O.Ms.No.7947) 7.92 

செக்டர ் (Core Zone) மற்றும் அறத சுற்றியுை்ை 10கி.மீ. சுற்றைவு பகுதி (Buffer Zone) எடுத்து 

சகாை்ைப்பபடட்ுை்ைது.  

3.2  சமுக சபாருைாதார சூழல்: 

இந்த குத்தறக பகுதி டசலம் மாவட்டம் சங்ககிரி வட்டம், வீராசச்ிபாறையம் கிராமத்தில் 

அறமந்துை்ைது. 2011 மக்கை் சதாறக கணக்சகடுப்பின்படி, 10 கி.மீ சுற்றைவில் 23 

கிராமங்களும், எல்லாந்றதக்குடற்ட, தாதன்குடற்ட, பறடவீடு, சங்ககிரி, டதவூர ் மற்றும் 

அரசிராமணி, ஆகிய 6 நகரப்்புற பகுதிகளும் உை்ைன. டசலம் மாவட்டம், சங்ககிரி வட்டம் 

மற்றும் ஓமலூர ் வட்டம், நாமக்கல் மாவட்டம் திருசச்சங்டகாடு வட்டம் ஆகிய இரு 

மாவட்டங்கறைச ்டசரந்்த மூன்று வட்டங்கை் ஆய்வுப் பகுதியில் வருகின்றன. 

மக்கை் சதாறக விபரம்: (2011 மக்கை் சதாறக கணசகடுப்பின்படி) 

1. மக்கை் சதாறக விபரம் 

ஆண்கை் 

: 121465 (51.31%) 

சபண்கை் 

: 
115275 (48.69%) 

சமாத்தம் 

: 
2,36,740 ( 100%) 

2. சமூக விபரம் 

தாழ்த்தப்பட்சடார் 

: 
38543(16.28%) 

பழங்குடியினர் : 105(0.04%) 

மற்றவரக்ை் : 198092(83.67) 

3. எழுத்தறிவு விபரம் 

சமாத்த எழுத்தறிவு சபற்ற மக்கை் சதாறக : 148406 (62.69%) 

மற்றவரக்ை் : 88334 (37.31%) 

சமாத்தம் : 180,060 (100%) 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய சசய்முறற சுருக்கம், தி இந்தியா சிசமண்டஸ்் 

நிறுவனத்தின் வீராசச்ிபாறையம் சுண்ணாம்புகல் சுரங்கம் (G.O.Ms.No.7947, பரப்பு 7.92 செக்டடர)்  

வீராசச்ிபாறையம் மற்றும் ஆலத்தூர ்கிராமம், சங்ககிரி வட்டம், டசலம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 
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4. சதாழிலாைரக்ை் விபரம் 

முக்கிய சதாழிலாைரக்ை் : 117410 (49.59%) 

குறு சதாழிலாைரக்ை் : 9620 (4.06%) 

சமாத்தம் சதாழிலாைரக்ை் : 1,27,030 (53.66%) 

மற்றவரக்ை் : 1,09,710 (46.34%) 

சமாத்தம் : 2,36,740 (100%) 

 

3.3  தற்சபாறதய சுற்றுசூழல் விவரம்: 

3.3.1  காற்றின் தன்றம: 

 சுற்றுவட்டார காற்றின் தன்றம குறிதத்ு ஆய்வு 8 இடங்கைில் டமற்சகாை்ைப்பட்டன. அதன் விபரம் 

வருமாறு:  

வரிறச 

எண் 
விபரம் 

சுவாசிக்கும் 

மிதக்கும் 

துகை்கை் (PM.10) 

நுண் 

மிதக்கும் 

துகை்கை் 

(PM.2.5) 

கந்தக 

றடஆக்றஸ

டு (SO2) 

றநட்ரஜன்றட 

ஆக்றஸடு 

(NO2) 

1 
குத்தறக பகுதி  

(1 இடம்)  
44.3 to 65.9 20.5 to 31.2 3.2 to 7.3 10.5 to 15.9 

2 
ஆய்வுப்பகுதி (7) 

இடங்கை்) 
38.1 to 63.9 17.9 to 30.4 

BDL (D.L.3.0) 

to 7.2 
8.1 to 16.1  

வறரயறுக்கப்பட்டஅைவு 100 60 80 80 

குறிப்பு: BDL - கண்டுபிடிக்ககூடிய அைவுக்கு கீழ், DL - கண்டுபிடிக்ககூடிய அைவு. 

முடிவு: டமற்கண்ட அட்டவறணப்படி மிதக்கும் துகை்கை் (PM10), நுண் மிதக்கும் துகை்கை்(PM2.5), கந்தக றட 

ஆக்றசடு (SO2), றநட்ரஜன் ஆக்றசடு   (NO2) இறவ அறனத்தும் மத்திய மாசுகடட்ுப்பாடு வாரியம் (CPCB) 

வறரயறுக்கப்பட்ட 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3& 80 µg/m3  அைவிற்குை் உை்ைதாக கண்டறியப்படட்ுை்ைது.  

3.3.2 நீரச்ச்ுழல்: 

 7 - நீர் மாதிரிகை்  

இயற்பியல்/ 

டவதியியல் 

அைவுகை் 

pH 

மதிப்பு 

சமாத்த 

கறரந்துை்

ை 

துகை்கைி

ன் அைவு, 

(மிகி/லி) 

குடைா

றரடு 

(மிகி/

லி) 

சமாத்த 

கடினத்

தன்றம 

(மிகி/லி) 

சமாத்த 

காரத்த

ன்றம 

(மிகி/லி) 

சல்டப

ட் 

(மிகி/

லி) 

இரு

ம்பு 

(மிகி/

லி) 

றநட்

டரட் 

(மிகி/

லி) 

ஃபுடைா

றரடு 

(மிகி/லி

) 

ஆய்வுப்பகுதி 

 (7 இடங்கை்) 

7.3 to 

7.95 

215 to 

1250 

34.2 

to 342 

153 to 

549 

45.1 to 

490 

70.8 

to 371 

0.01 

to 

0.08 

2.03  

to 

5.57 

0.55 to 

0.87 

வறரயறுக்க

ப்பட்டஅைவு 
6.5-8.5 2000 1000 600 600 400 0.3 45 1.5 

 
முடிவு: அறனத்து நீர ்மாதிரியின் தன்றம ISO10500 : 2012 பிரசுரிக்கப்பட்ட குடிநீர ்

தரங்களுக்குை் இருப்பதாக அறியப்பட்டது. 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய சசய்முறற சுருக்கம், தி இந்தியா சிசமண்டஸ்் 

நிறுவனத்தின் வீராசச்ிபாறையம் சுண்ணாம்புகல் சுரங்கம் (G.O.Ms.No.7947, பரப்பு 7.92 செக்டடர)்  

வீராசச்ிபாறையம் மற்றும் ஆலத்தூர ்கிராமம், சங்ககிரி வட்டம், டசலம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 
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3.3.3  ஒலிசச்ுழல்: 

1-குத்தறகபகுதி, 9-ஆய்வுபகுதி 

ஒலி அைவு 

dB(A)  

சுரங்கபகுதி 

dB(A) 
*வறரயறுக்கப்பட்ட

சவறல பகுதி 

அைவு dB(A) 

ஆய்வுபகுதி 

dB(A) 
*(MOEF&CC) 

வறரயறுக்கப்பட்

ட அைவு dB(A) 

பகல்டநர சமமாக 52.9  

90 

39.3 to 50.9  55 

இரவுடநர சமமாக 42.9   

38.0 to 42.4 

45 

* மத்திய சுற்றுசச்ூழல், காடுகை் மற்றும் காலநிறல மாற்றம் அறமசச்கம் வறரயறுக்கப்பட்ட அைவு 

சமற்கூறிய ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட ஒலி அைவானது மத்திய சுற்றுசச்ூழல், 

காடுகை் மற்றும் காலநிறல மாற்றம் அறமசச்கத்தின் வறரயறுக்கப்பட்ட அைவின் கீழ் 

உை்ைது. 

3.3.4  மண்ணின் தன்றம: 

 சுரங்கம் மற்றும் ஆய்வுபகுதி சுற்றி மண் தரத்றத மதிப்பிட 5 இடங்கைில் இருந்து மண் 

மாதிரிகை் டசகரிக்கப்பட்டன. 

 

விபரம் பி.எச ்
மின் கடத்தும் திறன் 

(Mhos/cm) 
மண் வறக 

கரிம தன்றம 

அைவு % 

ஆய்வுப்பகுதி 

(5 இடம்) 
7.11 to 7.54 45.68 – 104.5 

Loam & Silt 

Loam 
0.73 – 1.40 

 

3.4  நிலவறக: 

ஆய்வுப்பகுதியில்  10கிமீ சுற்றைவின் நிலபயன்பாடற்ட சசயற்றக டகாை்படங்கை் 

மூலமாக கண்டறியப்பட்டதில் தரிசு நிலம் 28.32%,மானாவாரி விவசாயம் நிலம் 25.06%,  பாறற 

பகுதி 12.83%, பிறவறககைாக காணப்படுகின்றன. 

3.5  உயிரியல் சூழல்: 

சுரங்க குத்தறக பகுதியில் சபரும்பகுதி ஏற்கனடவ சுரங்கம் மற்றும் பிற 

நடவடிக்றககளுக்காகப் பயன்படுத்தப்படட்ுை்ைன. 10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதிக்குை் வனவிலங்கு 

சரணாலயம் அல்லது டதசிய பூங்கா இல்றல. சூரிய மறல காப்புக்காடு  

2.8 கிமீ சதாறலவில் உை்ைது. சூரியமறல காட்டில் வன விலங்கு பிரிவு-1 க்குட்ப்பட்ட மயில் 

மற்றும் உடும்பு உை்ைது.  
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3.6 நீரியல் ஆய்வு: 

ஆய்வு பகுதியில் நீரியல் ஆய்வு சசன்றன பல்கறலக்கழகம் மூலம் 

டமற்சகாை்ைப்பட்டது. VES முறற மற்றும் நீர ் ஏற்ற ஆய்வுகை் டமற்சகாை்ைப்பட்டது. அதன் 

விபரம் பின்வருமாறு.  

 சுண்ணாம்புக்கல்லில் நீர ் ஊடுருவும் மற்றும் உற்ப்பத்திதிறன் அதன் பாறற 

வறகயிறன சாரந்்து இருக்கும்.  

 சுண்ணாம்பு மற்றும் பாறறகை் இறடடய நீடராட்ட சதாடரச்ச்ி  இல்றல.  

 சுரங்கத்தில் பக்கவாடட்ு நீர ்கசிவு சவகு குறறவாகடவ உை்ைது 

 சுரங்க குத்தறக  மற்றும் அருகிலுை்ை பகுதியில் சுரங்க பணி காரணமாக நிலத்தடி நீர ்

மட்டத்தில் சபரியைவு பாதிப்பு நிகழ வாய்ப்பில்றல.  

 மறழக்காலத்தின் டபாது மறழநீர ் பல்டவறு படிம சதாட்டிகை் (setling pond) மூலம் 

டசகரிக்கப்படும். 

  சுரங்கத்தில் டசகரிக்கப்படும் மறழநீர ்பசுறம வறையம், நீர ்சதைித்தல், அருகிலுை்ை 

விவசாய நிலங்கை் டபான்றவற்றுக்கு  பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

4.1 சுற்றுசச்ுழல் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்றககை்: 

4.2 காற்றுசச்ுழல்:  

சபாதுவாக, சுரங்கம் மற்றும் அதன் சாரந்்தபகுதியில் மாசுதடுப்பு நடவடிக்றக 

டமற்சகாை்ைாவிட்டால் காற்று மாசுபடுவதற்கு உண்டான காரணிகை் பின்வருமாறு: 

 சுண்ணாம்பு கற்கை் மற்றும் கழிவுகை் சவட்டிசயடுத்தல். 

 வாகனம் மற்றும் இயந்திரங்கை் இயங்குவது. 

 துறையிடும் டபாதும் மற்றும் சவடி சவடிக்கும் டபாதும். 

 சுண்ணாம்பு கற்கை் லாரியில் ஏற்றுதல் மற்றும் டபாக்குவரத்தின்டபாது. 

சுரங்க நடவடிக்றகயினால் காற்று மாசுபடுவறதத் தவிரக்்கக் கீழ்கண்ட வழிமுறறகை் 

சதாடரந்்து பின்பற்றப்படும் 

துறையிடுதல்: 

 துறையிடும் சாதனங்கை் கூறியதாக  இருத்தல் டவண்டும். 

 துறைகைில் நீர ்சதைித்தல் மற்றும் தூசுகறை டசகரித்தல். 

 துறைப்பான் இயக்குபவரக்ளுக்கு முககவசம் அைித்தல், காதுகளுக்கு பாதுகாப்பு 

அறடப்பான் அழித்தல் 
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எடுக்கும் முறற: 

 திட்டமிட்டமுறறயான இயந்திர பராமரிப்பு 

 தயாரிப்பாைரின் வழிகாடட்ுதல்கைின்படி HEMM இயக்கப்படும் 

 வண்டியில் டகபின் அறடப்பான் அறமத்தல் 

 ஓடட்ுனருக்கு  பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் காரணிகைின் விழிப்புணரவ்ு 

பயிற்சி அைித்தல். 

 அதிகைவு தூசி ஏற்படக்கூடிய மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் உை்ை 

சதாழிலாைரக்ளுக்கு தூசி வடிகட்டிகை் / முகக்கவசங்கறை வழங்குதல். 

 வாகனங்கைில் கூடுதல் சுறமகறைத் தவிரத்்தல். 

 கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல் உறுதி சசய்யப்படும். 

ப ோக்குவரத்து : 

 சுரங்க பகுதிசாலை  மற்றும் மண்குவியல் பகுதியில் வவளிப்படும் தூசு, நீர் 
வதளிப்பான் வாகனம் மூைம் நீர்வதளித்து கட்டுப்படுத்துதல். 
 நிலையான நீர் வதளிப்பான் ததலவயான இடங்களில் அலமத்தல். 
 சுண்ணாம்புக்கல் வகாண்டு வசல்லும் சாலைகளின் இரு புறங்களிலும் மரங்கள் 
வளர்த்தல். 
 சுரங்கவழி மற்றும் சுண்ணாம்புக்கல் வகாண்டு வசல்லும் சாலைகலள 
முலறயாக பராமரித்தல். 
  வதாழிற்சாலையிைிருந்து சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கம் வலர ததலவயான 
இடத்தில் தார் சாலை அலமத்தல். 
 சுண்ணாம்புக்கல் வகாண்டு வசல்லும் வாகனத்தில் ததலவயான அளவு 
சுண்ணாம்புக்கல் ஏற்றி காற்று மாசு ஏற்படாவண்ணம் வகாண்டு வசல்லுதல் 
சுரங்கலத சுற்றியும், அலுவைகம் ஆகிய பகுதியில் பசுலம வலளயம் உருவாக்கி 
கட்டுபடுத்துதல் 
 

சுரங்க நடவடிக்லகயின் தபாது காற்றுச்சூழைில் உருவாகும் தாக்கம்  கணினி மாதிரிகள் 

(AERMOD) மூைம் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இந்த  திட்டத்தின் சுரங்க நடவடிலகக்குப் பின்பும் 

காற்றில் சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு PM10  57.8 g/m3 ைிருந்து 68.02 g/m3 

ஆகவும் PM25  28.8 g/m3 ைிருந்து 32.2 g/m3 ஆக இருக்குமாறு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

முழுஅளவு சுரங்க நடவடிலகக்கு பின்பும் காற்றின் தன்லமயானது மத்திய 

மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியத்தால் (CPCB) நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரத்திற்கு உட்பட்தட இருக்கும்.  
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4.3 நீரச்ச்ூழல்: 

சமாத்த நீர ்டதறவ 2 கனமீட்டர் / நாவளான்றுக்கு ஆகும். இது வீடட்ு உபடயாகத்திற்காக 

0.5 கனமீட்டர் / நாவளான்றுக்கு, நீர ்சதைித்தல், ஈரத் டதாண்டுதல் மற்றும் கிரீன்சபல்ட் மற்றும் 

டதாட்டங்களுக்கு 0.5 கனமீட்டர் / நாவளான்றுக்கு மூலம் தூசிறய அடக்குவதற்கு 1.0 கனமீட்டர் / 

நாவளான்றுக்கு ஆகியவற்றற உை்ைடக்கியது. சுரங்கக் குழியில் டசகரிக்கப்படும் 

மறழநீரிலிருந்து நீரத்் டதறவ பூரத்்தி சசய்யப்படுகிறது. சுரங்கத் திட்டத்தில், சசயல்முறற 

கழிவுகை் இருக்காது. நீர ் மாசறடதறலக் கடட்ுப்படுத்த உத்டதசிக்கப்படட்ுை்ை பல்டவறு 

தணிப்பு நடவடிக்றககை் பின்வருமாறு: 

 சுரங்கதின் குத்தறக அருகில்  வடிகால் மற்றும் நீர ்ஓறடகை்  இல்றல. அதனால் 

டமற்பரப்பு நீரில் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது. டமலும் சுரங்க 

பணிமறனயிலிருந்து உருவாகும் கழிவுகை் தக்க முறறயில் சுத்திகரிக்கப்படும் 

 கழிப்பறற கழிவுகை் சசப்டிக் சதாட்டியில் டசகரிக்கப்படும். 

 சுரங்க குத்தறகறய சுற்றியுை்ை பகுதியில், பறழய மற்றும் புதிய மண்குவியல் 

பகுதியில் டதறவயான நீைத்திற்கு தற்டபாறதய நறடமுறறயில் உை்ை 

தடுப்புசுவர,் மாறலவடிவிலான வடிகால் டபான்ற தடுப்பு நடவடிறகை் 

டமற்சகாை்ைப்படட்ு மறழகாலத்தில்  மண் டமடு அரிப்பு ஏற்படட்ு அருகில் உை்ை 

நிலங்கை் மாசுபடுவது தடுக்கப்படும்.  

 சுரங்க பகுதிறய சுற்றியுை்ை வடிகால்கைில் டசகரிக்கப்படும் மறழ நீர ் படிவு 

சதாட்டிகை் மூலம் திடக்கழிவுகை் நீக்கப்படட்ு, சதைிந்தநீர ் சுரங்கத்தில் 

டசகரிக்கக்ப்படட்ு நீரட்மம்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும். 

 சுரங்கத்தில் டசகரிக்கப்படும் மறழநீர ் பசுறம வறையம், நீர ் சதைித்தல், 

அருகிலுை்ை விவசாய நிலங்கை் டபான்றவற்றுக்கு  பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 குத்தறக பகுதிக்கு சவைிடய, சங்கர ்டமல்நிறலப் பை்ைியில் டமற்கூறர மறழநீர ்

டசகரிப்பு கட்டறமப்புகை், CSR கீழ் அருகிலுை்ை கிராம குைங்கறை தூர ்வாருதல் 

டபான்ற பல்டவறு நடவடிக்றககை் டமற்சகாை்ைப்படட்ு வருகின்றன. இந்த 

நடவடிக்றககை் எதிரக்ாலத்திலும் சதாடரும். 

4.4  ஒலிசச்ூழல்  

சுரங்க பணியால் ஏற்படும் ஒலி தாக்கத்தின் அைவு சதாழிற்சாறலக்கு 

சகாடுக்கப்படட்ுை்ை வரம்றப விட குறறவாகடவ அறமந்துை்ைது. 

ஒலி அைறவ கடட்ுப்படுத்துவதற்கு கீழ்க்கண்ட தடுப்பு நடவடிக்றககை் சதாடரந்்து 

எடுக்கப்படும். 
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 ஒைியின் அளலவ கட்டுப்படுத்தும் வபாரூட்டு களத்லத சுற்றி மற்றும் சாலை 
ஓரங்களிலும் அடர்த்தியான மரங்கலள வளர்த்தல். 

 அலனத்து வாகனம் மற்றும் இயந்திரங்கள் சரியாக பராமரித்தல். 
 ஒைி தவிர்க்கும் கருவி, ஒைித்தலடகளும், அலடப்பான்களும் தவலையாட்களுக்கு 

இலரச்சல் உள்ள பகுதியில் வழங்கல். 

 அதிக இலரச்சல் உள்ள பகுதியில் உள்ள தவலையாட்களுக்கு முலறயான உடற் 
பரிதசாதலன வசய்தல். 

 ததலவப்படக்கூடிய இடங்களில் ஒைியடக்கிகள் அலமத்தல். 

 

சுரங்க குத்தறகப் பகுதிகைின் புறநகரப்் பகுதிகைில் அசவன்யூ டதாட்டங்கை் 

ஏற்கனடவ உை்ைன. இப்பகுதியில் இறரசச்ல் மற்றும் தூசி பரவுவறதத் தடுக்க 

எதிரக்ாலத்தில் டமலும் கிரீன்சபல்ட் மற்றும் காடு வைரப்்பு திட்டமிடப்படட்ு 

சசயல்படுத்தப்படும். 

 

4.5 நில அதிரவ்ு: 

சுரங்க பணிகைின் டபாது, பின்வரும் நடவடிக்றககைால் சவடிப்பு மற்றும் அதிரவ்ு 

விறைவுகை் கடட்ுப்படுத்தப்படும். 

 பாதுகாப்பான கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட சவடிப்பு முறறகை் (Controlled Blasting) 

டமற்சகாை்ளுதல். 

 சரியான இறடசவைி விடட்ுத் துறையிடுதல். 

 சவடி மருந்துகை் மிகக் குறறந்த அைவில் சாரஜ்் சசய்தல்.  

 மில்லி சசகண்ட் டிடல சடட்டடனட்டர/்நானல் பயன்படுத்தல். 

 நில அதிரவ்ு கண்காணிப்புமானி(Vibro meter) மூலம் நில அதிரவ்ுகை் பதிவு 

சசய்தல் 

 திறறமயான மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நபரால் சவடித்தல் மற்றும் 

டமற்பாரற்வ டமற்சகாை்ைப்படும்.  

இந்த நடவடிக்றககை் மூலம் 29-08-1997 சுற்றறிக்றக எண் 7  DGMS விதித்துை்ை நில 

அதிரவ்ு வரம்பிற்கு (10மிமீ/சநாடி) உட்படட்ு கடட்ுபடுத்தப்படுத்தப்படட்ு மற்ற இடங்கைில் 

எவ்வித பாதிப்பு இல்லாமல் டமற்சகாை்ைப்படும். 

4.6 நிலசச்ூழல்: 

சுரங்க பணி முடிவு காலத்தில் 4.20 செக்டடர ்குவாரி பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும்.  

சுரங்க பணி முடிவில் சவட்டி எடுக்கப்பட்ட  சுரங்க பகுதிகை் மறழ நீர ் டசகரிப்பு பகுதியாக 

உருவாக்கப்படும். 1.00 செக்டடர ் பசுடபாரற்வ பகுதியாகவும், 1.82 செக்டடர ் குப்றபத் 

சதாட்டிகை், 0.8 செக்டடர ் சாறல விடப்படும், 0.1 செக்டடர ் சுரங்கம் டதாண்டாத பகுதியாக 

இருக்கும். 

 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய சசய்முறற சுருக்கம், தி இந்தியா சிசமண்டஸ்் 
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4.7 உயிரச்ூழல்:  

 சுரங்க குத்தறக பகுதியில் சபரும்பகுதி ஏற்கனடவ சுரங்கம் மற்றும் பிற 

நடவடிக்றககளுக்காக பயன்படுத்தப்படட்ுை்ைது. சுரங்கத்றத சுற்றி மரங்கை், சசடிகை், 

சகாடிகை், மனிதரக்ை் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாத வண்ணம் 

சுற்றுசூழல் பராமரிக்கப்படும். GO 7947 மற்றும் ICL இன் பிற சுரங்க குத்தறககைில் சமாத்தம் 

23.1 செக்டடர ்பரப்பைவில் சுரங்க நடவடிக்றககை் சதாடங்கியதில் இருந்து இதுவறர சுமார ்

31,500 மரங்கை், சசடிகை், நடப்படட்ுை்ைன.  

தவிர, குத்தறக பகுதிக்கு சவைிடய சமாத்தம் 13,100 சசடிகளுடன் 9.6 செக்டடர ் பரப்பைவில் 

மரங்கை், சசடிகை், நடப்படட்ுை்ைன. வீராசச்ிபாறையம் சுண்ணாம்பு சுரங்கத்தின் சுரங்க 

குத்தறக பகுதியிலிருந்து சதாழிற்சாறல, கருமாபுரத்தானூர ் சுண்ணாம்பு சுரங்கம் மற்றும் 

சமாத்றதயனூர ் சுண்ணாம்பு சுரங்கங்கை் வறர அசவன்யூ டதாட்டம் ஏற்கனடவ 

அறமக்கப்படட்ுை்ைது. 

சுரங்க திட்ட காலத்தில் பாதுகாப்பு வறைய பகுதி மற்றும் மண்டமடு பகுதியில் சுமார ் 0.85 

செக்டடர ்மரங்கை், சசடிகை், வைரக்்கப்படும். சுரங்க பணி முடிவு காலத்தில்  2.82 செக்டடர ்

நிலப்பரப்பில் பசுறம வறையம் டமற்சகாை்ைப்படும்.  

4.8 சமூக சபாருைாதார சூழல்: 

    குத்தறகநிலம் அறனத்தும் ICL நிறுவனத்திற்கு சசாந்தமானதாகும். சுரங்கப்பகுதியில் 

எவ்வித வீடு மற்றும் குடியிருப்புகை் இல்றல. சுரங்கப்பணி சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

அருகாறமயில் உை்ை வாழ்விடங்கை், பாதிக்காத வண்ணம் சசயல்படுத்தப்படும். 

இந்தியா சிசமண்டஸ்் லிமிசடட் கடந்த 10 ஆண்டுகைில் CSR நடவடிக்றககளுக்காக சுமார ்

ரூ.1.70 டகாடி சசலவிடட்ுை்ைது. எதிரக்ாலத்தில் உை்ளூர ் சமூகத்தின் சபௌதீக மற்றும் சமூக 

உை்கட்டறமப்றப டமம்படுத்த பல்டவறு சமூக நல நடவடிக்றககை் சதாடரந்்து 

டமற்சகாை்ைப்படும். எதிரக்ால CSR திட்டத்திற்கு. சமூக டமம்பாடட்ு நடவடிக்றககளுக்காக  

ரூ.1.85 லடச்ம் நிதி ஒதுக்கீடு சசய்யப்படட்ுை்ைது. பை்ைி சீருறடகை், புத்தகங்கை், கணினிகை், 

இலவச மருத்துவ சுகாதார முகாம்கறை ஏற்பாடு சசய்தல் டபான்ற பல்டவறு பணிகளுக்கு 

பயன்படுத்தப்படும்.  

5.0  சுற்றுசச்ூழல் கண்கானிப்பு திட்டம்: 

இந்த திட்டத்தில்,  .தர சுற்றுசுழல்பல்டவறு  அைவுகை் மீது சதாடரச்ச்ியான கண்காணிப்புகறை 

கண்காணிப்பதற்காக பல்டவறு சம்பந்தப்பட்ட திட்டங்கைின் சதைிவான வழிகாடட்ு 

சநறிமுறறகளுடன், பல்டவறு கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்றககறை நறடமுறறப்படுத்துவதற்கும் 
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கண்காணிப்பதற்கும் வழக்கமான, திட்டமிட்ட மற்றும் நீடித்த நிரல் அட்டவறண 

திட்டமிடப்படட்ுை்ைது. 

தி இந்தியா சிசமண்ட் நிறுவனத்தின் சுரங்கங்கை் மற்றும் சிசமண்ட் ஆறலகைில் 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்புக்காக ஒருங்கிறணந்த குழு அறமந்துை்ைது. இந்த 

குழுவின் மூலம் பல்டவறு கடட்ுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்றககை் டமற்சகாை்ைப்படட்ு 

சதாடரச்ச்ியாக  சசயல்படுத்தபடும். சதைிவான வழிகாடட்ுதல்  ,சநறிமுறறகறை 

டமற்சகாை்ளுவதன் மூலம் சுற்றுசச்ூழல் தர அைவுகை் உை்ைவாறு உறுதிசசயப்படும். 

பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்றககளுக்கு ரூபாய் 56.5 லடச்ம் நிதி 

மூலதனத்திற்கு ஒதுக்கீடு சசய்யப்படட்ுை்ைது. இறதத்தவிர, சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 

மற்றும் பராமரிப்பு டமம்பாட்டிற்க்காக வருடத்திற்கு 7.75 லடச்ம் ரூபாய் சசலவிடப்பட உை்ைது. 

5.1 மறுசீரறமப்பு, இயற்றக மற்றும் சமூக வைங்கறை சமம்படுத்தும் திட்டம்: 

மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆறணயம் (SEIAA)  வழங்கிய குறிப்பு விதிமுறறகைின் 

அடிப்பறடயில், தி இந்தியா சிசமண்டஸ்் நிறுவனம் ரூ.7.05 லடச்ங்கறை மறுசீரறமப்பு, 

இயற்றக மற்றும் சமூக வைங்கறை சபருக்கும் திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கியுை்ைார.் அதன் விபரம் 

பின்வருமாறு. 

சுற்றுசச்ூழல் இழப்பீடட்ுக்கான ஒருங்கிறணந்த படச்ஜட் 

எண் விபரம் 
லட்சங்கைில் 

சசலவு 

1 

மறுசீரறமப்பு திட்டம் 

a) அசவன்யூ டதாட்டம் 0.50 

b) பறழய மண்டமடு பகுதிகைில் மரம் சசடிகை் நடுதல் 1.00 

c) 
பறழய மண்டமடு பகுதிகைில் வடிகால், படிவுநீர ்சதாட்டிகை்  

அறமத்து டமம்படுத்துதல் 
0.35 

சமாத்தம் – 1 1.85 

2 

இயற்றக வைங்கறை சமம்படுத்தும் திட்டம் 

a) சூரிய சக்தி  

 
i 

அணுகு சாறலகைில் டசாலார ்சதரு விைக்குகை் 

டமம்படுத்துதல் 

0.75 

  

b) மறழநீர ்டசகரிப்பு 

 
1 

 

ஆலத்தூர ்கிராமத்தில் ஓறடறய தூரவ்ாரி சுத்தம் சசய்தல் 
1.0 

 
ii அருகிலுை்ை டகாவிலில் மறழ நீர ் கட்டறமப்புகை் 

உருவாக்குதல் 
0.50 

சமாத்தம்- 2 2.25 

3 

சமூக வைங்கறை சமம்படுத்தும் திட்டம் 

a) 
ஸ்வச ் பாரத் மிஷனின் கீழ் அருகிலுை்ை டகாவிலில் 

கழிப்பறறகை் பராமரித்தல் 
1.0 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய சசய்முறற சுருக்கம், தி இந்தியா சிசமண்டஸ்் 

நிறுவனத்தின் வீராசச்ிபாறையம் சுண்ணாம்புகல் சுரங்கம் (G.O.Ms.No.7947, பரப்பு 7.92 செக்டடர)்  

வீராசச்ிபாறையம் மற்றும் ஆலத்தூர ்கிராமம், சங்ககிரி வட்டம், டசலம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 
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b) பை்ைி நூலகத்திற்கு புத்தகங்கை் வழங்குதல் 0.1 

c) பை்ைிக்கு குடிநீர ்/ RO வசதிகை் 0.6 

d) 
அருகிலுை்ை கிராமங்கைில் டபாரச்வல் மற்றும் தண்ணீர ்

டசமிப்பு வசதிகை் 
0.75 

e) அருகிலுை்ை பை்ைிகைில் மரம் சசடிகை் நடுதல் 0.5 

சமாத்தம் – 3 2.95 

ஒட்டு சமாத்தம் 1+2+3 7.05 

 

6.0  முடிவுறர: 

 “தி இந்தியா சிசமண்டஸ்் நிறுவனம்” இந்த சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கத்தில் பயன்படுத்த 

உை்ை நவீன  சதாழில் நுட்பம் மற்றும் அறிக்றகயில் சகாடுக்கப்பட்ட நன்கு 

திட்டமிடப்பட்டடுை்ை  ,சுற்றுசச்ூழல் பராமரிப்பு மற்றும் டமலாண்றம திட்டத்திறன  சரியான 

டநரத்தில் நிறறடவற்றி   சுற்றுசச்ூழல் சபரிதைவு பாதிப்பு ஏற்படாமல், சுற்றுசச்ூழல் 

வாரியத்தால் குறித்துறரக்கப்பட்ட தர நிரண்ய அைவுக்குை்டைடய கடட்ுபடுத்தப்படட்ு, 

பிந்றதய திட்ட சூழ்நிறலயில் இப்பகுதியின் எதிரக்ால சுற்றுசச்ூழல் தரம் பாதுகாக்கப்படும். 

* * * * * * * * 
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