
1 
 

திடட் சுருக்கம் 
 

திட்ட உரிமமயாளர் 

வ.எண் பெயர் ெரெ்ெளவு 

1 திரு.K.N.வெங்கடாசச்லம்        2.00.0 வெக்டர ்

 

 திரு.K.N.பவங்கடாசச்லம் சாதாரண கல்  

மற்றும் கிராவல் சுரங்கம் 

 

”B1” வமக – மமனர் மினரல் – குழுமம்- வனெ்ெகுதி இல்மல 

குழும ெரெ்ெளவு = 6.86.0 பெக்டர் 

 

ெனெ்ெடட்ி கிராமம், கிணத்துக்கடவு வட்டம்,  

ககாயம்புத்தூர ்மாவட்டம் 

 
Lr No. SEIAA- TN/F.No.8723/SEAC/ToR-1050/2022 Dated: 31.01.2022 -உத்கதசிக்கெட்ட சுரங்கம் 

 

 

திட்ட உரிமமயாளர் 
திரு.K.N. பவங்கடாசலம், 

S/o. நாசச்ிமுத்துகவுண்டர், 

எண்.20, திருமமலசாமி பதரு, 

புது சித்தாபுதூர், 

ககாமவ மாவட்டம் - 641 044. 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆகலாசகர ்

ஜிகயா எக்ஸ்பொளகரசன் அண்டு மமனிங் பசால்யூசன்ஸ்,கசலம். 

பழைய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அதழ்ெத ஆசிரமம் சாழல, அைகாபுரம்,  

சசலம் – 630 004, தமிை்நாடு, இந்தியா. 
 

அங்கீகாரம்  பெற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வமக ‘A’  

சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1922/SA 0139 

வதாழலசபசி : 0427 – 2431989 

 

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

வமலயதளம்: www.gemssalem.com 

 
 MoEF & CC அறிவிெ்பின் ெடி கணக்கிடெ்ெடுகிறது – S.O. 2269(E) கததி: 01.07.2016 

 

 

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

 திரு.K.N. வெங்கடாசலம் என்பெர ்க ோயம்புத்தூர ்மோவட்டத்தின், கிணத்துக்கடவு ெட்டத்தில் 

உள்ள பனப்பட்டி கிரோமத்தில் 2.00.0 ஹெ ்கடர ்பரப்பளவில் சாதாரண கல் மற்றும் கிராெல் கூட்டு 

சுரங்  குத்தக  ்கு விண்ணப்பித்துள்ளோர.்  

  . 

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

பகுதியில் அகமகிறது, நகடமுகறயில் இரு ்கும் மற்றும் உத்கதசி ் ப்பட்ட ஹமோத்த 

சுரங் ங் ளின் ஒட்டுஹமோத்த பரப்பளவு 6.86.0 ஹெ ்கடர.் 

 எனகவ, விரிவோன சுற்றுசச்ூழல் தோ ்  மதிப்பீடு (EIA) அறி ்க  2.00.0 ஹெ ்கடர ்பரப்பளவில் 

உள்ள 1 சுரங் ங் கள உள்ளட ்கியது.  

 

இந்த EIA அறிக்ழக ToR வபறப்பட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமாக தயாரிக்கப்படுகிறது 

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 
 

• SEIAA- TN/F.No.8723/SEAC/ToR-1050/2022 Dated: 31.01.2022 - உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்திட்டம் – 1 

 அடிப்பழட கண்காணிப்பு ஆய்வு மாரச் ்2022 – சம 2022 காலகட்டத்தில் சமற்வகாள்ளப்பட்டது 

மற்றும் இந்த திட்டங்களினால் ஏற்படும் ஒட்டுவமாத்த பாதிப்புகழள கருத்தில் வகாண்டு இந்த EIA 

மற்றும் EMP அறிக்ழக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, ஒட்டுவமாத்த சுற்றுசச்ூைல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு 

சமற்வகாள்ளப்படுகிறது, அழதத் வதாடரந்்து ஒரு தயாரிப்பு அந்த தாக்க விழளவுகழள குழறக்க 

தனித்தனியாக விரிொன சுற்றுசச்ூைல் சமலாண்ழம திட்டம் (EMP) 

 

 

SEIAA, - தமிை்நாடு சுற்றுசச்ூைல் அனுமதி ெைங்குெதற்கான வபாது மக்கள் கருத்து சகட்பு கூட்டம் 

சமற்வகாள்ெதற்காக ெைங்கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பழடயில் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்ழக ெழரவு 

 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

குத்தறக -  1 

நிறுவனத்தின் பெயர் 
திரு.K.N. வெங்கடாசலம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராெல்  சுரங்க 

திட்டம் 

முகவரி 

திரு.K.N. வெங்கடாசலம், 

S/o. நாசச்ிமுத்துகவுண்டர,் 

எண்.20, திருமழலசாமி வதரு, 

புது சித்தாபுதூர,் 

சகாழெ மாெட்டம் - 641 044. 
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1.2 500 மீ சுற்றளவிற்குள் உள்ள சுரங்க விவரங்கள் 

உத்கதசிக்கெ்ெடட் சுரங்கம் 

வ.எண் உரிமமயாளர ்பெயர் 
புல 

எண் 
ெரெ்ெளவு நிமல 

P1 

திரு.K.N. வெங்கடாசலம், 

S/o. நாசச்ிமுத்துகவுண்டர,் 

எண்.20, திருமழலசாமி 

வதரு, 

புது சித்தாபுதூர,் 

சகாழெ மாெட்டம் - 641 044. 

406/2B (P), 

406/3A, 406/4A, 

406/2G, 406/3B 

& 406/4B, 

2.00.0  

ToR Obtained vide Letter No. 

SEIAA- 

TN/F.No.8723/SEAC/ToR-

1050/2022 Dated: 31.01.2022 

பமாத்தம் 2.00.0ha 

நடெ்பில் உள்ள சுரங்கம் 

வ.எண் உரிமமயாளர ்பெயர் 
புல 

எண் 
ெரெ்ெளவு நிமல 

E1 

திரு.N.சசாமசுந்தரம் 

எண்.7/2எல், காரசச்சரி 

வசட்டிபாழளயம் (ெழியாக) 

சகாழெ மாெட்டம் 

402/2 (P), 

403/2 (Part) & 

404/1B (Part) 

1.72.0 09.12.2016 to 08.12.2021 

முடிவுற்ற சுரங்கம் 

EX1 

திரு.H.காரத்்திக் 

S/o ெரிெரன், 

எண்.37/32A காந்தி 

வதரு, காளப்பட்டி சாழல, 

சிவில் விமான 

நிழலயம், சகாழெ 

மாெட்டம் 

பின்சகாடு:641 014. 

406/1A, 

406/1B1A, 

406/1B1B, 

406/1C1  

406/2A 

3.14.0 03.03.2016 to 02.03.2021 

பமாத்த குழும ெரெ்ெளவு 6.86.0 ha  

 

இதில் திரு.K.N. வெங்கடாசலம், சோதோரண  ல் மற்றும் கிரோவல் சுரங்கத்திற்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளோர.் 
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1.3 உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

விவரங்கள் உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்திட்டம் - 1 

சுரங்கத்தின் பெயர் 
திரு.K.N. வெங்கடாசலம் ,சாதாரண கல் மற்றும் 

கிராெல் சுரங்க திட்டம் 

திட்ட வமரெ்ெட தாள் எண் 58 – F/01 

அட்சகரமக 10°51'52.99"N to 10°51'59.17"N 

தீரக்்ககரமக 77°04'30.46"E to 77°04'35.95"E 

உத்கதசிக்கெ்ெட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட காலம் 
5 ஆண்டுகள் 

 

புவியியல் வளங்கள் 

9,00,450 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

40,020 மீ3 கிராெல் 

 

கனிம இருெ்புக்கள் 

2,95,680 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

30,208 மீ3 கிராெல் 

பமாத்த உற்ெத்தி 
1,46,020 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

30,208 மீ3 கிராெல் 

பதாழிலாளர் 28 நபரக்ள் 

திட்ட முதலீடு  Rs. 70,57,000/- 

 

1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் 

• விண்ணப்பதாரர ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராெல் சுரங்க குத்தழகக்கு விண்ணப்பித்தார,் 

சததி: 08.02.2021 & 06.07.2021. 

• துல்லியமான பகுதி வதாடரப்ு கடிதம் மாெட்ட ஆட்சியர,் சகாயம்புத்தூர,் மூலம் 

ெைங்கப்பட்ட  215/Mines/2021 Dated: 19/07/2021. 

• சுரங்கத ்திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்  துழற,     

  சகாயம்புத்தூர,், மாெட்டம், மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc. No. 215/Mines/2021, Dated: 28.07.2021 

•  சுற்றுசச்ூைல் அனுமதிக்கு ஆதரொளர ்ToR க்கு விண்ணப்பிதத்ார,் ஆன்ழலன்    

 உத்சதசம் எண். . SIA/TN/MIN/66611/2021, Dated: 14.08.2021. 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் மு ்கிய அம்சங் ள் கீகழ அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் தள குறிப்பிட்டழெ மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதல் பகுதி 

சதழெயில்ழல. முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்ககளில் இருந்து கழிவுநீர ்உருொக்கம் / வெளிசயற்றம் 

இல்ழல. 
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2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபோக்குவரத்து இறைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள கிராமம் காரசச்சரி – 1.5 கி.மீ ெடசமற்கு 

அருகிலுள்ள நகரம் கிணத்துக்கடவு – 8 கி.மீ வதன்சமற்கு 

அருகிலுள்ள சாழல ெழி 

SH-163 – ஒத்தகால்மண்டபம் – பல்லடம்  – 7 கி.மீ     

                 ெடசமற்கு 

NH-209 – சகாயம்புத்தூர ்– வபாள்ளாசச்ி – 7 கி.மீ –      

                 வதன்சமற்கு 

புழகெண்டி நிழலயம் வசட்டிபாழளயம் – 7  கி.மீ ெடசமற்கு 

அருகிலுள்ள விமான நிழலயம் சகாயம்புத்தூர ்– 20 கிமீ – ெடசமற்கு 

துழறமுகம் வகாசச்ி – 120  கிமீ – வதன்சமற்கு 

 

 

 

2.2 நிலெ்ெரெ்பு பொருந்திய ெகுதியின் நிலெ்ெரெ்மெெ் ெயன்ெடுத்துதல் 

 

உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம்  

 

விளக்கம் 

தற்கொமதய ெகுதி 

(HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் 

உள்ள ெகுதி (HA) 

 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்  பகுதி 

 

Nil 1.55.5 

உள்கட்டழமப்பு Nil  0.01.0 

பாழத Nil 0.02.0 

பசுழம அரண் Nil 0.41.5 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
2.00.0 Nil 

பமாத்தம் 2.00.0 2.00.0 

 

 

2.3 பசயல்ொட்டு விவரங்கள் 

விளக்கம் P1 

புவியியல் ெளங்கள் சாதாரண கற்கள்  9,00,450 

புவியியல் ெளங்கள் கிராெல் 40,020 

கனிம இருப்புக்கள் சாதாரண கற்கள் 2,95,680 

கனிம இருப்புக்கள் கிராெல் 30,208 

ஆண்டு உற்பத்தி சாதாரண கற்கள் 1,46,020 

ஆண்டு உற்பத்தி கிராெல் 30,208 

தின உற்பத்தி சாதாரண கற்கள் 97 

தின உற்பத்தி கிராெல் 34 

தின லாரி  சலாடுகளின் எண்ணிக்ழக சாதாரண கற்கள் 8 

தின லாரி  சலாடுகளின் எண்ணிக்ழக கிராெல் 4 

உத்சதசிக்கபட்ட ஆைம்  37 மீ 
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ெடம் 1: திட்டதளத்தின் பசயற்க்மகககாள் புமகெ்ெடம் – P1 
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ெடம் - 2: திட்டத்தளத்தின் பசயற்மகககாள் புமகெ்ெடம் (500 மீ சுற்றளவு) 
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ெடம் - 3: அடிப்பறட சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு  வமரெடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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ெடம் - 4: திட்டத்தளத்தின் வறரப்படம்  

 

 

2.5 சுரங்கம் பசயல்ெடும் முமற 

முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்க முழற அழனத்து முன்வமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் 

வபாதுொனது - சுரங்க முழறயானது திறந்தவெளி முழற இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முழற 

5.0 மீட்டர ்உயர வபஞ்ழச குழறயாமல் உருொக்குெதன் மூலம் முன்வமாழியப்படுகிறது. 

சாதாரண கல் என்பது ஒரு பாத்சதாலித் உருொக்கம் ஆகும் மற்றும் முதலில் உருொன பாழற  

பாழற நிழற கணிசமான அளவு பாழறகழள பிளவுபடுத்துெது ஜாக்ொமர ் துழளயிடுதல் 

மற்றும் ஸ்லரி வெடிவபாருட்கள் வெடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிசரக்கரஸ்் அலகுடன் 

இழணக்கப்பட்ட ழெட்ராலிக் எக்ஸ்கசெட்டர ்இரண்டாம் நிழல வெடிப்ழபத் தவிரப்்பதற்காக 

சதழெயான துண்டு துண்டான அளவுகளுக்கு வபரிய கற்பாழறகழள உழடப்பதற்காகவும், 

ொளி அலகுடன் இழணக்கப்பட்ட ழெட்ராலிக் அகை்ொராய்சச்ிகள் ரப்பர ் ஸ்சடாழன 

டிப்பரக்ளில் ஏற்றுெதற்காகவும், பிட்வெட்டிலிருந்து கல் வகாண்டு வசல்லப்படும். அருகிலுள்ள 

வநாறுக்கு இயந்திரங்கள். 
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2.6 முன்பமாழியெ்ெட்ட இயந்திரத் துமற 

வ.எண் வமக எண் வடிவம்திறன் சக்தி 

1 வஜக் ெம்வமர ் 6 Nos 1.2m to 2.0m Compressed air 

2 கம்ரசச்ர ் 2 Nos 400psi Diesel Drive 

3 
பக்வகட் உடன் எக்்ஷசவெட்டர/்ராக் 

பிவரக்கர ்
2 Nos 300 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / டம்ம்பரஸ்் 3 Nos 20 Tonnes Diesel Drive 

 
 

2.7 இணக்கமான சுரங்கத் திடட்ம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

• சுரங்க ொை்க்ழகயின் முடிவில், சதாண்டப்பட்ட சுரங்க குழி / வெற்றிடம் மழை நீழரச ்

சசகரிப்பதற்கான வசயற்ழக நீரத்்சதக்கமாக வசயல்படும் மற்றும் ெறட்சி காலத்தில் 

சதழெ அல்லது வநருக்கடிகழளச ்சமாளிக்க உதவுகிறது. 

• சுரங்க மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தழடயுடன் கூடிய கிரீன் வபல்ட் மற்றும் சமல் 

வபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக நீர ்சதக்கமானது சுற்றுசச்ூைல் அழமப்ழப சமம்படுத்தும் 

• சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு வதாந்தரவு வசய்யப்பட்ட இடத்ழத அதன் இயல்பான 

நிழலக்குத் திரும்பச ் வசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூைலில் ஏற்படும் பாதகமான 

விழளவுகழள அல்லது மனித ஆசராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான 

அசச்ுறுத்தல்கழளத் தடுக்கும் அல்லது குழறக்கும் பிற உற்பத்திப் பயன்பாடுகளுக்குத் 

தயாராகும் வசயல்முழறயாகும். 

• மறுசீரழமக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உடல் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி வதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிழலயானது, புவி-செதியியல் 

ரீதியாக மாசுபடாதது/ மாசுபடாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்ழதய நில பயன்பாட்டிற்கு 

தக்கழெக்கும் திறன் வகாண்டது. 

2.8 இறுதி குழி ெரிமாணம் 

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

I 128 118 47 மீ 
 

3. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு ெண்புக்கூறுகள்- 

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

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

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

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

க ோடிட்டு ்  ோட்டுகிறது. சுற்றுசச்ூழல் நிகலயோன வளரச்ச்ி. 

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

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

சுற்றுசச்ூழல் அளவுரு ் ளு ்கு அடிப்பகட தரவு உருவோ ் ப்பட்டது. (மாரச் ்– சம 2022) பருவத்தில் 

அடிப்பகட தர ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 
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3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு  அளவுகள் 

அட்டவமண எண் 3.1  குழியின் இறுதி அளவுகள் 

Sl.No.  ெண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்பவண் 

1  சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

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

ொரத்திற்கு இரண்டு முழற 

வதாடரச்ச்ியான 24 மணிசநர 

மாதிரிகள்  

2 ொனிழல ஆய்வு காற்றின் செகம் மற்றும் 

திழச, வெப்பநிழல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் மழை 

வதாடரச்ச்ியாக மூன்று 

மாதங்களுக்கு ஒரு மணி சநரத்திற்கு 

ஒருமுழற ொனிழல அளவுகழள 

சசகரித்தல் 

3 நீரின் தரம் உடல், இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

படிக்கும் காலத்தில் ஒரு முழற 5 

நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 1  சமற்பரப்பு நீர ்

இடங்களில் கிராப் மாதிரிகள் 

சசகரிக்கப்பட்டன 

4 சூைலியல் நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரெ்ாை் தாெரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் 

10 கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

ெழரயறுக்கப்பட்ட முதன்ழம 

கணக்வகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிழல தரவு 

5  ஒலி மட்டங்கள் DB (A) இல் சத்தம் 

நிழலகள் 

8 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் சபாது 24 

மணி சநரத்திற்கு ஒரு முழற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6  மண் பண்புகள் இயற்பியல் மற்றும் 

செதியியல் 

அளவுருக்கள் 

படிக்கும் காலத்தில் 6 இடங்களில்  

7  நில பயன்பாடு பல்செறு 

ெழககளுக்கான நில 

பயன்பாடு 

சரச்ெ ஆஃப் இந்தியாவின் 

நிலப்பரப்பு தாள் மற்றும் 

வசயற்ழகக்சகாள் படங்கள் மற்றும் 

முதன்ழம கணக்வகடுப்பு 

ஆகியெற்றின் அடிப்பழடயில் 

8  சமூக-

வபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-வபாருளாதார 

மற்றும் மக்கள்வதாழக 

பண்புகள், வதாழிலாளர ்

பண்புகள் 

2011 கணக்வகடுப்பு சபான்ற 

முதன்ழம கணக்வகடுப்பு மற்றும் 

இரண்டாம் நிழல ஆதாரங்களின் 

அடிப்பழடயில். 

9  நிலத்தடிநீர ் பகுதியின் ெடிகால் 

அழமப்பு, 

நீசராழடகளின் 

தன்ழம, நீரந்ிழல 

பண்புகள், ரீசாரஜ்் 

மற்றும் வெளிசயற்றும் 

பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிழல ஆதாரங்களில் 

இருந்து சசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் 

தயாரிக்கப்பட்ட நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்ழக ஆகியெற்றின் 

அடிப்பழடயில் 

10  இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் சபரிடர ்

சமலாண்ழம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் வெடிப்புகள் 

மற்றும் நசச்ுப் 

வபாருட்களின் 

வெளியீடு 

ஆகியெற்றால் சபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகழள 

அழடயாளம் காணவும் 

சுரங்கத்துடன் வதாடரப்ுழடய 

அபாயத்திற்காக வசய்யப்பட்ட இடர ்

பகுப்பாய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பழடயில். 
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3.2 நில சுை்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்போட்டு முகற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிகலோமீட்டரு ்குள் 

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

நிலம், உரிகமயளர ்பட்டோ நிலம், எந்த வன நிலமும் சம்பந்தப்படவில்கல. 

வ.எண் வமகெ்ொடு % இல் ெரெ்ெளவு 

1 நகரப்்புற கட்டமத்தல் 0.65 

2 கிராமப்புற கட்டழமத்தல் 2.84 

3 சுரங்க கட்டழமத்தல் 1.50 

4 பயிர ்நிலம்  52.69 

5 விெசாய சதாட்டம் 18.42 

6 தரிசு நிலம் 21.22 

7 புதர ்நிலம் 2.51 

8 நீர ்நிழலகள் 0.17 

பமாத்தம் 100.00 

 சமசல உள்ள அட்டெழண, ழப ெழரபடம் மற்றும் நிலப் பயன்பாட்டு ெழரபடத்திலிருந்து, 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் வபரும்பகுதி விெசாய நிலம் (பயிர ்நிலம் & தரிசு நிலம் உட்பட) 

92.33% அழதத் வதாடரந்்து கட்டப்பட்ட நிலங்கள் (நகரப்்புறம் மற்றும் கிராமப்புறம் உள்ளடங்கும்) 

3.49 என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. %, தரிசு நிலம் 2.51%; நீரந்ிழலகள் 0.17% மற்றும் சுரங்கம் - 1.50%. 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள வமாத்த சுரங்கப் பகுதி 498.74 வெக்சடர ்அதாெது 1.50%. 6.86.0 வெக்சடர ்

பரப்பளொனது வமாத்த சுரங்கப் பரப்பில் 1.37% ஆய்வுப் பகுதிக்குள் பங்களிக்கிறது. சுரங்க 

நடெடிக்ழககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் சுற்றுசச்ூைலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ழத ஏற்படுத்தாது. 

3.3 மை் சூழல்  

மண் மோதிரி இடங் ள் கதரவ்ு ஹசய்யப்பட்டு பகுப்போய்வு ஹசய்யப்பட்டன. 

இயற்க யில் மண்  ோணப்பட்டதுமிதமோன  ோர pH வரம்புடன் 7.43 – 8.22 கநட்ரஜனின் 129 - 204  

kg/ha  

3.4 நீர் சூழல் - 

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

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

கமற்பரப்பு நீர ்மோதிரி ள் எடு ் ப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர் - 

• 7.65 – 8.13 வகர கவறுபடுகிறது. 

• ஹமோத்த  கரசல் ள் மதிப்பு ள் 448 - 492 mg/l வகர உள்ளது  

•  டினத்தன்கம மதிப்பு ள் 124 - 196 mg/l வகர இரு ்கும் 

தமை்பரப்பு நீர்  

• PH மதிப்பு  7.14 

• ஹமோத்த  கரசல் ள் 113.5 mg/l 

 ஹெவிஹமட்டல் வரம்பிற்குள் இருப்பது  ண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியல்-கவதியியல் 

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

உள்ளது என்பகத ஹவளிப்படுத்தியது. 
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3.5 கோை்று சூழல் - 

வோனிறல ஆய்வு (கோலநிறல) - 

 ஆய்வு பகுதி ஹவப்பமண்டல  ோலநிகலயின் ஒரு பகுதியோகும். நோள் ஹவப்பநிகல ஜனவரி 

முதல் படிப்படியோ  அதி ரி ்கும். மி  ் குகறவோனதுஹவப்பநிகல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் கம மோதங் ள் ஆண்டின் ஹவப்பமோன மோதங் ள். 

 உத்கதசி ் ப்பட்ட  சுரங் த் திட்டத்திற் ோன அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிகலயம் சகாயம்புத்தூர ்

கோை்றின் தர கை்கோைிப்பு -  

 திட்ட தளத்கதப் ஹபோறுத்தவகரயில் முன்கனோடி கீழ்கநோ ்கிய திகசயின் அடிப்பகடயில் 

சுற்றுப்புற  ோற்று தர நிகலயங் ள் கதரந்்ஹதடு ் ப்பட்டன. ஆறுமகழ ் ோலத்திற்கு முந்கதய 

 ோற்றளவுப்படம் முகற மற்றும் கதரந்்ஹதடு ் ப்பட்ட தளங் ளின் அணு ல் ஆகியவற்கற ் 

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

கதரந்்ஹதடு ் ப்பட்டன. 

 

ெடம் – 5  காற்று வீசும் திறசயின் புமகெ்ெடம் 
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• PM10 இன் மதிப்பு 24.6 µg/m3 to 68.1 µg/m3, இகடயில் கவறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 16.4 µg/m3 to 34 µg/m3  ்கு இகடயில் கவறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் சரோசரி ஹசறிவு 4.6 µg/m3 to 8.7 µg/m3 மற்றும் 2.7 µg/m3 to 23.3 µg/m3. PM10, 

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

மற்றும் கிரோமப்புற / குடியிருப்பு மண்டலங் ளு ்கு மத்திய மோசு  ட்டுப்போட்டு வோரியம் 

(சிபிசிபி) பரிந்துகர ்கும் NAAQ தரநிகல ள். 

 

3.6 ஒலி சூழல் - 

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

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

 ண் ோணி ் ப்பட்டனஇரவு 10 மணி முதல்  ோகல 6 மணி வகர. 

• ஆய்வு ்  ோலத்தில் ப ல் 52.3 – 59.3 dB (A) Leq இரவு 40.4- 53.4 dB (A) Leq வரம்பில் இருந்தன. 

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

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி தரநிகல ளு ்குள் இருப்பகத ்  ோணலோம். 

 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

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

 ட்டகமப்கபப் புரிந்து ஹ ோள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு கமற்ஹ ோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

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

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

அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில்கல. 

 

3.8 சமூக பபோருளோதோரம் - 

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

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

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

வசதி களயும் இந்த ஆய்வு பகுதி ஹ ோண்டுள்ளது. 

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

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

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

 

4 எதிர்போரக்்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் மை்றும் தைிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நடெடிக்ழகயுடன் சுற்றுசச்ூைல் வதாடக்கத்ழத பராமரிக்க, தற்சபாதுள்ள சுற்றுசச்ூைல் 

சூை்நிழல குறித்த ஆய்வுகழள சமற்வகாள்ெது மற்றும் பல்செறு சுற்றுசச்ூைல் கூறுகளின் 

தாக்கத்ழத மதிப்பிடுெது அெசியம். இது வபாருத்தமான சமலாண்ழம திட்டங்கழள நிழலயான 

ெள பிரித்வதடுத்தழல உருொக்க உதவும். 

 

 



15 
 

4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

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

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

ஈடுபடவில்கல. சுரங்  நடவடி ்க  ளு ்கு 2.00.0 ஹெ ்கடர ் நிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும். 

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

மகழநீகர கசமி ்  அனுமதி ் ப்படும். 

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

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

மரங் ளின் வளரச்ச்ியின் வீதம் அதி ரி ்கும்.  

தணிெ்பு நடவடிக்மககள் 

• சுரங்க நடெடிக்ழக படிப்படியாக வதாகுதிகளில் அழடக்கப்பட்டு, அகை்ொய்வு 

படிப்படியாக பசுழம அரண் ெளரச்ச்ி சபான்ற கட்டம் ொரியான ெளரச்ச்ி சபான்ற பிற 

தணிப்பு நடெடிக்ழககளுடன் சமற்வகாள்ளப்படும். 

• சுரங்க குழிகழளச ் சுற்றிலும் மழை நீர ் ெடிகால் அழமத்தல் மற்றும் மழைப்வபாழிவின் 

சபாது சமற்பரப்பு ஓடுெதால் மண் அரிப்ழபத் தடுக்கவும் மற்றும் உத்சதசப் பகுதிக்குள் 

பல்செறு பயன்பாடுகளுக்காக மழைநீழரச ் சசகரிக்கவும், குழறந்த உயரத்தில் 

திட்டமிடப்பட்டது இடத்தில் வசக் சடம் கட்டுதல் 

• பாதுகாப்பு மண்டலத்திற்குள் எல்ழலயில் பசுழம வபல்ட் ெளரச்ச்ி. வெட்டப்பட்ட குழியில் 

சசமித்து ழெக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுழம அரண்க்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, வெட்டப்பட்ட குழிகளின் சமல் வபஞ்சுகள், பாதுகாப்பு தழட 

சபான்றெற்றில் அடரத்்தியான சதாட்டப்பயிற்சி சமற்வகாள்ளப்படும். 

• கருத்தியல் நிழலயில், சுரங்க நில பயன்பாட்டு முழற பசுழம அரண் பகுதி மற்றும் 

தற்காலிக நீரத்்சதக்கமாக மாற்றப்படும் 

• இயரழ்கயின் அடிப்பழடயில், சுரங்கத்திழன சுற்றியுள்ள இயற்ழக தாெரங்கள் 

தக்கழெக்கப்படும் (ஒரு தாங்கல் பகுதியில் அதாெது 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தழட மற்றும் பிற 

பாதுகாப்பு ெைங்கப்படுகிறது) தூசி உமிை்ழெக் குழறக்க உதவும். 

• கருத்தியல் கட்டத்தில் சரியான செலி அழமக்கப்படும், வபாதுமக்கள் மற்றும் 

கால்நழடகளின் உள்ளாரந்்த நுழைழெத் தடுக்க பாதுகாப்பு 24 மணி சநரமும் 

ழெக்கப்படும். 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்  நடவடி ்க  ் ோன உத்கதசி ் ப்பட்ட  ஆழம் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்திற்கு கமகல 

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

ஹதன்படவில்கல. 

 தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

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

திட்டு அகம ் ப்படும்  

• வடி ோல்  ட்டுமோனம் அகம ் ப்படும் 
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4.3 கோை்று சூழல்– 

 சுரங்  நடவடி ்க  ள் மற்றும் கபோ ்குவரத்தோல் உருவோ ் ப்படும்  ோற்றில் பரவும் 

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

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

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

ஆகரோ ்கியத்திலும், அப்பகுதியின் தோவரங் ளிலும் எந்தவிதமோன போத மோன விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தோது என்பகத இது  ோட்டுகிறது. 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

•  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுட்பங் ள் (Controlled Blasting) ஹசயல்படுத்தப்படும் 

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

ஹவளிகயற்றத்கத ்  ட்டுப்படுத்த கவகல ஹசய்யும் ஆர மு ப்பில் நீர ்ஹதளித்தல் போகதயில் 

நீர ்ஹதளித்தல் 

•  னர  இயந்திரத்கத இய ்கும்கபோது தூசி உற்பத்திகய ் குகற ்  சுரங் த்தின் உட்புற 

சோகல ளில் நீர ்ஹதளிப்போன் ள் அகமத்தல் 

• தூசி ஹவளிகயற்றத்கத ் குகறப்பதற் ோ  அவ்வப்கபோது நீர ் ழிவு ள் மற்றும் சோகல ளில் 

நீர ்ஹதளித்தல் 

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

சுரங்கம் ஹசய்ய நிறுவனங் ள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

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

ஏற்றப்பட்ட டிப்பர ்கள டோரப்ோலின் ளுடன் மூடுவது 

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

• மோசுபோட்கட ்  ட்டுப்படுத்த நடவடி ்க  எடு ்   ோற்றின் தரத்கத அவ்வப்கபோது 

 ண் ோணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

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

அவ்வப்கபோது டிப்பர ்கள இய ்குவதோல் சத்த மோசு ஏற்படுகிறது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட  வெடி ழெக்கும் முழறயில் சரியான இழடவெளி மற்றும் வெடிக்கும் 

குழிகளில் சரியான முழறயில் அளொன வெடி மருந்து சபக்கிங் வசய்து  

உபசயாகப்படுத்தபடும். 

• வெடி ழெத்தல் முழறயில்,  சீசதாஷ்ண நிழல சாதகமாக இல்லாத சபாது மின்சாரம் 

அல்லாத தூண்டுதல் முழற  அனுசரிக்கப்படும். 

• கனரக எந்திரங்களில் ஏற்படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயில் பராமரிப்பும், 

உராய்ழெத் தடுக்கும் எண்வணய் மற்றும் கிரீஸ் இழெகள் உபசயாகப்படுத்தப்படும். 

• எந்திரங்களில் ஏற்படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயில் பாதுகாப்பு உழறகள் 

வபாருத்தப்படும் 
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• வெடி மருந்தினால் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூைல் தாக்கத்ழதயும் வெடிக்கத் தெறும் குழிகழள 

தடுப்பதற்கும் சாய்ொன குழிகள் துழள வசய்யப்படும்.   

• சுரங்க சாழல ஓரங்களிலும் குத்தழக நிலத்ழத சுற்றியும் மரங்கள் ழெத்து பராமரித்து 

ெருெதால் சுரங்கத்தில் ஏற்படும்   சத்தம் வெளிசயறுதல் குழறக்கப்படும். 

• சுரங்க வதாழிலாளரக்ளுக்கு பயிற்சி வகாடுப்பதன் மூலமும், விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்துெதன் 

மூலமும் மற்றும் காது அழடப்பான்கள் உபசயாகப்படுத்துெதாலும் வதாழிலாளரக்ளுக்கு 

சத்தத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்பு தடுக்கப்படும். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

  ோடு ள், வனவிலங்கு சரணோலயங் ள் இல்லோததோல் பல்லுயிர ் போதிப்பு 

எதிரப்ோர ்் ப்படுவதில்கல. 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் மண்டலம்கபோன்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மோசுபோட்டின் தோ ் ம் வோயு மோசு கபோன்றவற்கற ஹவளிகயற்றுவதோல் ஏற்படும் 

NO2.தூசி ஹவளிகயற்றத்கத ்  ட்டுப்படுத்த கபோதுமோன தூசி  ட்டுப்போட்டு நடவடி ்க  ள் 

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

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

கமற்ஹ ோள்ளப்படும் 

4.6 சமூக பபோருளோதோர சூழல்.  

 சுரங்  நடவடி ்க  ள்  ோரணமோ  28 ஹதோழிலோளர ்ள் கநரடியோ  பயன்ஹபறுவோர ்ள். 

சுமோர ்15 எண்ணி ்க யிலோன ம ் ளு ்கு மகறமு மோ  கவகல வோய்ப்பு ள் கிகட ்கும். 

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

கமம்போடு கபோன்ற கூடுதல் வசதி ளும் நகடஹபறும். 

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

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

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• ஆழல இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு நழடமுழறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான சத்தம் பிரசச்ிழனகழளத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு ொரியத்தின் (CPCB) ெழிகாட்டுதலின்படி திட்டத் தளத்திலும் 

அழதச ்சுற்றிலும் பசுழம அரண் உருொக்கப்படும். 

• முக்கிய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூைல் பாதிப்ழபக் குழறக்க வபாருத்தமான காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்ழக எடுக்கப்படும். 

• வதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, ழகயுழறகள், தழலக்கெசங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், கெசங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காது பாதுகாப்பு 

சாதனங்கள் சபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்க சட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி ெைங்கப்படும். 

• இந்தத ் திட்டத்தின் மூலம் சநரடியாகவும் மழறமுகமாகவும் ராயல்டி, ெரி, டிஎம்எஃப், 

என்எம்இடி சபான்றெற்றின் மூலம் நிதி ெருொய்கள் மூலம் மாநிலத்திற்கும் மத்திய 

அரசுக்கும் நன்ழம 
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5 மோை்று பகுப்போய்வு (பதோழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

தள மோை்றுகள் - 

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

உத்கதசி ் ப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும்  னிம படிவு ளு ்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதோல் மோற்று தளம் எதுவும் ஒது ் ப்படவில்கல. 

சுரங்க பதோழில்நுட்ப மோை்றுகள் - 

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

ஹபோருளோதோர ரீதியோ  சோத்தியமோனது, கமலும் தோது ் ள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழகலப் 

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

மோற்ற முடியோது. 

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

திட்டம் திறந்த ஹவளி சுரங்  முகறகயப் பின்பற்றும். நிலத்தடி முகறயுடன் ஒப்பிடும்கபோது திறந்த 

ஹவளி முகறயின் சுரங் மோனது அதி  உற்பத்தி மற்றும் சி ் னமோ  இரு ்கும் 

6 சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு திட்டம் - 

 வழ ் மோ  ஒரு தோ ்  மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய  ோலத்தில் கமற்ஹ ோள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்க  அல்லது மனித நடவடி ்க  ளோல் தூண்டப்பட்ட அகனத்து மோறுபோடு களயும் 

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

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

குறி ்க ோள் - 

•  ட்டுப்போட்டு நடவடி ்க  ளின் ஹசயல்திறகன சரிபோர ்்  அல்லது  மதிப்பீடு ஹசய்ய; 

• எதிர ்ோல தோ ்  மதிப்பீட்டு ஆய்வு ளு ் ோன தரவு தளத்கத நிறுவுதல். 
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குொரி உரிழமயாளர ்

நிறுவனத்தின் தமலமம 

சுரங்க கமலாண்மம நிமல 

சுரங்க சமலாளர ்

ஃசபாரச்மன் சமட ்
தள சமற்பாரழ்ெயாளர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பானல்ட் 

ஆசலாசகர ்/ 

வெளிப்புற ஆய்ெகம் 

ஏரியா நிமல 

சுற்றுசச்ூைல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் சதாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்வதளிப்பான் 

ஆபசரடட்ர ்

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு பசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிெ்பு கண்காணிெ்பு அட்டவமண 

அட்டெழண எண் 6.1   சுற்றுசச்ூைல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டெழண 

ெ. 

எண் 

சுற்று சூைல் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காலம் அதிரவ்ெண் 

1 
காற்று 

தரம் 

2 இடங்கள்  

(1 Core & 1Buffer) 

24 மணி 

சநரம் 

 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ொனிழல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி இரண்டாம் 

நிழல தரவு  

மணிசநர

ம் / தினசரி 

வதாடரச்ச்ியா

ன ஆன்ழலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் செகம், 

காற்றின் திழச, 

வெப்பநிழல, 

3 

நீர ்தர 

கண்காணி

ப்பு 

2 இடங்க

ள்  

(1SW & 1 GW) 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுழறகளின் 

கீை் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்

ள அளவுருக்கள் 

4 
நீர ்

அழமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 1 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இழடயக 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
ஆைம் 
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மண்டலத்தில் 

திறந்த 

கிணறுகளில் நீர ்

மட்டம் 

5 ஒலி 

2 இடங்க

ள்  

(1Core & 1 Buffer) 

மணிசநர

ம் / தினசரி 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

வெடிக்கும் 

வசயல்பாட்டின் 

சபாது 

உசச் துகள் செகம் 

7 மண் 

2 இடங்க

ள்  

(1Core & 1 Buffer) 

– 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

இயற்பியல் மற்றும் 

செதியியல் 

பண்புகள் 

8 
கிரீன் 

வபல்ட் 
திட்ட பகுதிக்குள் தினசரி 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
பராமரிப்பு 

 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர ்மதிப்பீடு மை்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்  வழ ்கில் ஆபத்து மற்றும் அபோயத்துடன் ஹதோடரப்ுகடய கூறு ள் துகளயிடுதல் 

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

அடங்கும். கமகல குறிப்பிடப்பட்ட கூறு ளிலிருந்து ஏகதனும் சம்பவங் ள் ஏற்படுவகத ் 

குகறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும் நடவடி ்க  ள் சுரங் த் ஹதோடங்கியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு 

ஹசயல்படுத்தப்படும்; கமகல விவோதி ் ப்பட்ட ஆபத்து  ோரணி களத் தவிரப்்பதற் ோன 

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

கமலோண்கம திட்டம் முன்ஹமோழியப்படும். 

7.1 இடர் அளவிடல்  

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

வெளியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர ்மதிப்பீட்டு ெழிகாட்டுதழல அடிப்பழடயாகக் வகாண்டது, 2002 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர ்31, 2002 சததியிட்ட சுற்றறிக்ழக எண் 13 உடனடி கெனம் சதழெப்படுபெரக்ளுக்கு 

முன்னுரிழம அளிப்பதற்காக, செழல சூைல் மற்றும் அழனத்து வசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் 

மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்கழள அழடயாளம் காணவும் மற்றும் அந்த ஆபத்துகளின் ஆபத்து 

நிழலகழள மதிப்பீடு வசய்யவும். சமலும், இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமான ெழிமுழறகள் 

அழடயாளம் காணப்பட்டு, அெற்றின் கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்ழககள், கால அட்டெழணயில் 

அழமக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட வபாறுப்புகளுடன் பதிவு வசய்யப்படுகின்றன. 

தன்பாத்தின் டிஜிஎம்எஸ் ெைங்கிய வமட்டல்ஃவபரஸ் சுரங்கத்ழத நிரெ்கிப்பதற்கான தகுதி 

சான்றிதை் ழெத்திருக்கும் தகுதிொய்ந்த சுரங்க சமலாளரின் ெழிகாட்டுதலின் கீை் முழு சுரங்க 

வசயல்பாடும் சமற்வகாள்ளப்படும். இடர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகழளத் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகைாமல் தடுக்க சதழெயான நடெடிக்ழககழள எடுப்பது பற்றியது 

7.2 கெரிடர் கமலாண்மம திட்டம் 

 சபரிடர ்சமலாண்ழம திட்டம் முன்னுரிழம ெரிழசயில் ொை்க்ழக பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூைல் 

பாதுகாப்பு, நிறுெலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திழய மீட்பது மற்றும் மீட்பு நடெடிக்ழககழள உறுதி 

வசய்ெழத சநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 
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அனரத்்த முகாழமத்துெ திட்டத்தின் சநாக்கமானது சுரங்கத்தின் இழணந்த ெளங்கள் மற்றும் 

வெளிப்புறச ்சசழெகழளப் பயன்படுத்தி பின்ெருெனெற்ழற அழடய செண்டும் 

• பாதிக்கப்பட்டெரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துெ சிகிசழ்ச  

• மற்றெரக்ழளப் பாதுகாக்கவும்; 

•  உழடழம மற்றும் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்படும் சசதத்ழத குழறத்தல்; 

•  ஆரம்பத்தில் நிகை்ழெக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வகாண்டு ெருெது; 

•  பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுொை்ழெப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் 

அெசரநிழலக்கான காரணம் மற்றும் சூை்நிழலகள் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசாரழணக்கு 

வபாருத்தமான பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கழள பாதுகாக்கவும் 

 

7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக்க விமளவு 

சாதாரண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி 

வ.எண் 
5 ஆண்டு  

உற்ெத்தி 

ஆண்டு  

உற்ெத்தி 

தின  

உற்ெத்தி 
தின சரக்குந்து சுமம 

P1 1,46,020 29,204 97 8 

பமாத்தம் 1,46,020 29,204 97 8 

E1 54,590 10,918 37 3 

பமாத்தம் 54,590 10,918 37 3 

பமாத்தம் 2,00,610 40,122 133 11 

 

 

கிராவலின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி 

 

வ.எண் 
3 ஆண்டு  

உற்ெத்தி 

ஆண்டு  

உற்ெத்தி 

தின  

உற்ெத்தி 
தின சரக்குந்து சுமம 

P1 30,208 10,069 34 3 

பமாத்தம் 30,208 10,069 34 3 

E1 4,700 1,566 5 1 

பமாத்தம் 4,700 1,566 5 1 

பமாத்தம் 34,908 11,635 39 4 

 

 

 

 

 

குடியிருெ்பு 

அமமவிடம்  
பதாமலவு  

P1 1.2 கி.மீ 

E1 770 மீ 
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சமூக பொருளாதாரம் 

இடம் கவமலவாய்ெ்பு திட்ட முதலீடு CER @ 2% 

P1 28 Rs. 70,57,000/- Rs 5,00,000 /- 

பமாத்தம் 28 Rs. 70,57,000/- Rs 5,00,000 /- 

E1 13 Rs. 26,88,000/- Rs 2,50,000/- 

பமாத்தம் 13 Rs. 26,88,000/- Rs 2,50,000/- 

பமாத்தம் 41 Rs. 97,45,000/- Rs. 7,50,000/- 

 

 

8 திட்ட நன்றமகள் – 

 பனப்பட்டி கிராம சாதாரண கல் மற்றும் கிராெல் சுரங்க திட்டம் சுமார ்2,00,610 மீ3 

  சாதாரண கல் மற்றும் 34,908 மீ3 உற்பத்தி வசய்ெழத சநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. இது 

அருகிலுள்ள பகுதிகளில் சமூக-வபாருளாதார நடெடிக்ழககழள சமம்படுத்துெசதாடு, பின்ெரும் 

நன்ழமகழளயும் விழளவிக்கும் 

• உள் ட்டகமப்பில் முன்கனற்றம் 

• சமூ  உள் ட்டகமப்பில் முன்கனற்றம் 

• கவகல வோய்ப்பு 

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

கபோன்ற சமூ  ஹபோறுப்புணரவ்ு நடவடி ்க  கள சுரங்  உரிகமயோளர ்ள் 

கமற்ஹ ோள்வோர ்ள்.  

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

சுற்றுப்புறத்கதயும் சுற்றுசச்ூழகலயும் கமம்படுத்தவும் சுரங் ப் பகுதியில் ஒரு  ோடு 

வளரத்்து உருவோ ் ப்படும். 

 

9 சுை்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்போய்வு.  

 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவ நன்கம பகுப்போய்வு பரிந்துகர ் ப்படவில்கல. 

 சுை்றுசச்ூழல் தமலோை்றம திட்டம் - 

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

சுரங்  முகற மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் போதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பகடயில் உருவோ ் ப்பட்ட ஒரு தள 

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

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

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

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

குகற ் ப்படுகின்றன. 

 ஆதரவோளர ்ள் ஒரு ஒழுங் கம ்  கவண்டும் சுற்றுசச்ூழல்  ட்டுப்போட்டு 

நடவடி ்க  கள நிரவ்கித்தல் மற்றும் ஹசயல்படுத்துவதற்கு ஹபோறுப்போன சுற்றுசச்ூழல் 

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

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

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

குறித்து கதகவயோன அகனத்து முன்ஹனசச்ரி ்க  நடவடி ்க  களயும் ஆதரவோளர ்எடுப்போர,் 

குத்தக ப் பகுதி ்குள் சு ோதோர வசதி ள் வழங் ப்படும். 

 ஆதரவோளர ்ள் இப்பகுதியில் உள்ள ம ் ளின் ஒட்டுஹமோத்த வளரச்ச்ி ் ோன சமூ  

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

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

திட்டப்பணிகயச ் சுற்றியுள்ள சமூ  நலனு ் ோ  பல்கவறு துகற ளில் சமூ  ஹபோறுப்புணரவ்ு 

நடவடி ்க  கள உரிகமயோளர ்கமற்ஹ ோண்டு வருகின்றனர.்  

10 முடிவுறர - 

 சுரங்  நடவடி ்க  ள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமோன போத மோன விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தோது என்று பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறு ளின் மீதோன கநரம்கறயோன மற்றும் 

எதிரம்கறயோன விகளவு ளின் அடிப்பகடயில், தோ ் ங் ளின் ஒட்டுஹமோத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து 

இந்த  முடிவு ்கு வரலோம். 

 சுரங்  நடவடி ்க  ள்  ோரணமோ  ஏற்படும் போதிப்பு களத் தணி ் , 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கமலோண்கம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவோன பிந்கதய திட்ட 

 ண் ோணிப்பு அகமப்பு ஆகியகவ ஹதோடரச்ச்ியோன  ண் ோணிப்பு மற்றும் உடனடித் 

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

அகதச ்சுற்றியுள்ள சமூ  ஹபோருளோதோர நிகலகம ளும்  ணிசமோ  கமம்படுத்தப்படும். எனகவ, 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விகரவில் வழங் ப்படும் என எதிரப்ோர ்் ப்படுகிறது. 

 


