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திடட் சுருக்கம் 
 

திட்ட உரிமமயாளர் 
வ.எண் பெயர் ெரெ்ெளவு 

1 M\s.வெங்கடேஸ்ெரா புளூ வெே்ேல்ஸ்        7.00.0 வெக்ேர ்

 

 M\s.பவங்கடடஸ்வரா புளூ பமட்டல்ஸ் சாதாரண கல்  

மற்றும் கிராவல் சுரங்கம் 

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

குழும ெரெ்ெளவு = 18.53.3 பெக்டர ்

 

மருதூர் கிராமம், டமட்டுெ்ொமளயம் வட்டம்,  

டகாயம்புத்தூர ்மாவட்டம் 

 
Lr No. SEIAA- TN/F.No.8755/SEAC/ToR-1053/2022 Dated:31.01.2022-உத்டதசிக்கெட்ட சுரங்கம் 

 

 

திட்ட உரிமமயாளர் 
M\s. பவங்கடடஸ்வரா புளூ பமட்டல்ஸ், 

எண்.486/3B, மாங்கக்கமர புதூர,் 

காரமமட, 

டமட்டுெ்ொமளயம் தாலுகா, 

டகாமவ மாவட்டம் - 641104. 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆடலாசகர ்

ஜிடயா எக்ஸ்பொளடரசன் அண்டு மமனிங் பசால்யுசன்ஸ்,டசலம். 

பழைய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அதழ்ெத ஆசிரெெ் சாழல, அைகாபுரெ்,  

டசலெ் – 630 004, தமிை்நாடு, இந்தியா. 
 

அங்கீகாரம்  பெற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வமக ‘A’  
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1821/RA0123 

வதாழலடபசி : 0427 – 2431989 

 

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

வமலயதளம்: www.gemssalem.com 

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

 

        

 

mailto:geothangam@gmail.com
http://www.gemssalem.com/


2 

 

1. அறிமுகம் -  

 M\s. வெங்கடேஸ்ெரா புளூ வெே்ேல்ஸ், என்னும் நிறுவனம் க ோயம்புத்தூர ் மோவட்டத்தின், 

டெே்டுபாழையெ் ெே்ேத்தில் உள்ள ெருதூர ்கிரோமத்தில் 7.00.0 ஹெ ்கடர ்பரப்பளவில் சாதாரண 

கல் ெற்றுெ் 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 18.53.3 ஹெ ்கடர.் 

 எனகவ, விரிவோன சுற்றுசச்ூழல் தோ ்  மதிப்பீடு (EIA) அறி ்க  7.00.0 ஹெ ்கடர ்பரப்பளவில் 

உள்ள 1 சுரங் ங் கள உள்ளட ்கியது.  

 

இந்த EIA அறிக்ழக ToR வபறப்பே்ே கடிதெ் எண் உேன் இணக்கொக தயாரிக்கப்படுகிறது 

 

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 
 

• SEIAA- TN/F.No.8755/SEAC/ToR-1053/2022 Dated:31.01.2022 - உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங்கத்திே்ேெ் – 1 

 அடிப்பழே கண்காணிப்பு ஆய்வு ொரச் ்2021 – டெ 2021 காலகே்ேத்தில் டெற்வகாை்ைப்பே்ேது 

ெற்றுெ் இந்த திே்ேங்கைினால் ஏற்படுெ் ஒே்டுவொத்த பாதிப்புகழை கருத்தில் வகாண்டு இந்த EIA 

ெற்றுெ் EMP அறிக்ழக தயாரிக்கப்பே்டுை்ைது, ஒே்டுவொத்த சுற்றுசச்ூைல் தாக்க ெதிப்பீே்டு ஆய்வு 

டெற்வகாை்ைப்படுகிறது, அழதத் வதாேரந்்து ஒரு தயாரிப்பு அந்த தாக்க விழைவுகழை குழறக்க 

தனித்தனியாக விரிொன சுற்றுசச்ூைல் டெலாண்ழெ திே்ேெ் (EMP) 

 

 

SEIAA, - தமிை்நாடு சுற்றுசச்ூைல் அனுெதி ெைங்குெதற்கான வபாது ெக்கை் கருத்து டகே்பு கூே்ேெ் 

டெற்வகாை்ெதற்காக ெைங்கப்பே்ே ToR இன் அடிப்பழேயில் தயாரிக்கப்பே்ே EIA அறிக்ழக ெழரவு 

 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

குத்தறக -  1 

நிறுவனத்தின் பெயர் 
M\s. வெங்கடேஸ்ெரா புளூ வெே்ேல்ஸ்  சாதாரண கல் ெற்றுெ் 

கிராெல்  சுரங்க திே்ேெ் 

முகவரி 

M\s. வெங்கடேஸ்ெரா புளூ வெே்ேல்ஸ், 

எண்.486/3B, ொங்கக்கழர புதூர,் 

காரெழே, 

டெே்டுப்பாழையெ் தாலுகா, 

டகாழெ ொெே்ேெ் - 641104. 
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1.2 500 மீ சுற்றளவிற்குள் உள்ள சுரங்க விவரங்கள் 

உத்டதசிக்கெ்ெடட் சுரங்கம் 

வ.எண் உரிமமயாளர் பெயர் 
புல 

எண் 
ெரெ்ெளவு நிமல 

P1 

M\s. வெங்கடேஸ்ெரா புளூ 

வெே்ேல்ஸ், 

எண்.486/3B, ொங்கக்கழர 

புதூர,் 

காரெழே, 

டெே்டுப்பாழையெ் 

தாலுகா, 

டகாழெ ொெே்ேெ் - 

641104. 

635/1A, 

635/2A, 740, 

800/2(P) & 

     801(P) 

7.00.0 ha 

ToR Obtained vide Lr.No. 

SEIAA- 

TN/F.No.8755/SEAC/ToR-

1053/2022 

Dated:31.01.2022 

பொது மக்கள் கருத்து டகட்பு கூட்டம் நமடபெற்ற சுரங்கம் 

P2 

M\s. வெங்கடேஸ்ெரா புளூ 

வெே்ேல்ஸ், 

எண்.486/3B, ொங்கக்கழர 

புதூர,் 

காரெழே, 

டெே்டுப்பாழையெ் 

தாலுகா, 

டகாழெ ொெே்ேெ் - 

641104. 

739 (P) & 

799/1 (P) 
4.81.7 ha 

ToR Obtained vide 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.7840/SEAC/ToR-

860/2020 

Dated:12.03.2021 

பமாத்தம் 11.81.7ha 

நடெ்பில் உள்ள சுரங்கம் 

வ.எண் உரிமமயாளர் பெயர் 
புல 

எண் 
ெரெ்ெளவு நிமல 

E1 

M\s. வெங்கடேஸ்ெரா புளூ 

வெே்ேல்ஸ், 

எண்.486/3B, ொங்கக்கழர 

புதூர,் 

காரெழே, 

டெே்டுப்பாழையெ் தாலுகா, 

டகாழெ ொெே்ேெ் - 641104. 

740 (P), 

741 /1D 

(P), 

741/2 (P), 

800/2 & 

801 

6.71.6 ha 

17.09.2016 

To 

16.09.2021 

 6.71.6 ha  

பமாத்த குழும ெரெ்ெளவு 18.53.3 ha  

 

இதில் M\s. வெங்கடேஸ்ெரா புளூ வெே்ேல்ஸ், சோதோரண  ல் மற்றும் கிரோவல் சுரங்கத்திற்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளோர ்
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1.3 உத்டதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

விவரங்கள் உத்டதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்திட்டம் - 1 

சுரங்கத்தின் பெயர் 
M\s. வெங்கடேஸ்ெரா புளூ வெே்ேல்ஸ்,சாதாரண 

கல் ெற்றுெ் கிராெல் சுரங்க திே்ேெ் 

திட்ட வமரெ்ெட தாள் எண் 58 – A/16 

அட்சடரமக 11°14'39.67"N to 11°14'53.15"N 

தீர்க்கடரமக 76°55'48.14"E to 76°55'58.07"E 

உத்டதசிக்கெ்ெட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட காலம் 
5 ஆண்டுகை் 

 

புவியியல் வளங்கள் 

35,68,885 மீ3 சாதாரண கற்கை் 

1,37,656 மீ3 கிராெல் 

 

கனிம இருெ்புக்கள் 

21,36,255 மீ3 சாதாரண கற்கை் 

1,10,220 மீ3 கிராெல் 

பதாழிலாளர் 56 நபரக்ை் 

திட்ட முதலீடு  Rs. 3,21,97,000/- 

 

1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்டதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் 

• விண்ணப்பதாரர ்சாதாரண கல் ெற்றுெ் கிராெல் சுரங்க குத்தழகக்கு விண்ணப்பித்தார,் 

டததி: 24.02.2021 

• துல்லியொன பகுதி வதாேரப்ு கடிதெ் ொெே்ே ஆே்சியர,் டகாயெ்புத்தூர,் மூலெ் 

ெைங்கப்பே்ே  301/Kanimam/ Dated:11/08/2021 

 

•    சுரங்கத ் திே்ேெ் தயாரிக்கப்பே்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியல் ெற்றுெ் சுரங்கத ் துழற,     

   டகாயெ்புத்தூர,், ொெே்ேெ், மூலெ் அங்கீகரிக்கப்பே்ேது Rc. No. 301/Kanimam/2021,         

   Dated:23.08.2021 

  

• சுற்றுசச்ூைல் அனுெதிக்கு ஆதரொைர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழலன் உத்டதசெ் 

எண். SIA/TN/MIN/67094/2021, Dated: 30.08.2021 

 

 

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் மு ்கிய அம்சங் ள் கீகழ அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

முன்வொழியப்பே்ே திே்ேங்கை் தை குறிப்பிே்ேழெ ெற்றுெ் இந்த திே்ேத்திற்கு கூடுதல் பகுதி 

டதழெயில்ழல. முன்வொழியப்பே்ே சுரங்ககைில் இருந்து கழிவுநீர ்உருொக்கெ் / வெைிடயற்றெ் 

இல்ழல. 
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2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபோக்குவரத்து இறைப்புக்கள் 

அருகிலுை்ை கிராெெ் புங்கெ்பாழையெ் – 840 மீ வதன்டெற்கு 

அருகிலுை்ை நகரெ் காரெழே – 3.5 கி.மீ வதன்கிைக்கு 

அருகிலுை்ை சாழல ெழி 

SH-168 – காரெழே – கரியெ்பாழையெ் – 3.5 கி.மீ     

                வதன்கிைக்கு 

NH-67 – டகாயெ்புத்தூர ்– டெே்டுபாழையெ் – 2.5 கி.மீ –      

               கிைக்கு 

புழகெண்டி நிழலயெ் காரெழே – 3.5 கி.மீ வதன்கிைக்கு 

அருகிலுை்ை விொன நிழலயெ் டகாயெ்புத்தூர ்– 27 கிமீ – வதன்கிைக்கு 

துழறமுகெ் வகாசச்ி – 159  கிமீ – வதன்டெற்கு 

 

2.2 நிலெ்ெரெ்பு பொருந்திய ெகுதியின் நிலெ்ெரெ்மெெ் ெயன்ெடுத்துதல் 

 

உத்டதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம்  

 

விளக்கம் 

தற்டொமதய ெகுதி 

(HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் உள்ள 

ெகுதி (HA) 

 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்  பகுதி 

 

0.58.5 6.00.0 

உை்கே்ேழெப்பு Nil 0.01.0 

பாழத 0.04.0 0.04.0 

பசுழெ அரண் Nil 0.20.0 

பயன்படுத்தப்போத 

பகுதி 
6.37.5 0.75.0 

பமாத்தம் 7.00.0 7.00.0 

 

 

2.3 பசயல்ொட்டு விவரங்கள் 

விளக்கம் P1 

புவியியல் ெைங்கை் சாதாரண கற்கை்  35,68,885 

புவியியல் ெைங்கை் கிராெல் 1,37,656 

கனிெ இருப்புக்கை் சாதாரண கற்கை் 21,36,255 

கனிெ இருப்புக்கை் கிராெல் 1,10,220 

ஆண்டு உற்பத்தி சாதாரண கற்கை் 21,36,255 

ஆண்டு உற்பத்தி கிராெல் 1,10,220 

தின உற்பத்தி சாதாரண கற்கை் 1,424 

தின உற்பத்தி கிராெல் 122 

தின லாரி  டலாடுகைின் எண்ணிக்ழக சாதாரண கற்கை் 119 

தின லாரி  டலாடுகைின் எண்ணிக்ழக கிராெல் 10 

உத்டதசிக்கபே்ே ஆைெ்  57 மீ 
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ெடம் 1: திட்டதளத்தின் பசயற்க்மகடகாள் புமகெ்ெடம் – P1 
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ெடம் - 2: திட்டத்தளத்தின் பசயற்மகடகாள் 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 

முன்வொழியப்பே்ே சுரங்க முழற அழனத்து முன்வொழியப்பே்ே திே்ேங்களுக்குெ் 

வபாதுொனது - சுரங்க முழறயானது திறந்தவெைி முழற இயந்திரெயொக்கப்பே்ே சுரங்க முழற 

5.0 மீே்ேர ் உயர வபஞ்ழச வபஞ்ச ் உயரத்திற்கு குழறயாெல் உருொக்குெதன் மூலெ் 

முன்வொழியப்படுகிறது. 

சாதாரண கல் என்பது ஒரு பாத்டதாலித் உருொக்கெ் ஆகுெ் ெற்றுெ் முதலில் உருொன பாழற  

பாழற நிழற கணிசொன அைவு பாழறகழை பிைவுபடுத்துெது ஜாக்ொெர ் துழையிடுதல் 

ெற்றுெ் ஸ்லரி வெடிவபாருே்கை் வெடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுெ். ராக் பிடரக்கரஸ்் அலகுேன் 

இழணக்கப்பே்ே ழெே்ராலிக் எக்ஸ்கடெே்ேர ்இரண்ோெ் நிழல வெடிப்ழபத் தவிரப்்பதற்காக 

டதழெயான துண்டு துண்ோன அைவுகளுக்கு வபரிய கற்பாழறகழை உழேப்பதற்காகவுெ், 

ொைி அலகுேன் இழணக்கப்பே்ே ழெே்ராலிக் அகை்ொராய்சச்ிகை் ரப்பர ் ஸ்டோழன 

டிப்பரக்ைில் ஏற்றுெதற்காகவுெ், பிே்வெே்டிலிருந்து கல் வகாண்டு வசல்லப்படுெ். அருகிலுை்ை 

வநாறுக்கு இயந்திரங்கை். 
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2.6 முன்பமாழியெ்ெட்ட இயந்திரத் துமற 

வ.எண் வமக எண் வடிவம்திறன் சக்தி 

1 வஜக் ெெ்வெர ் 8 1.2m to 2.0m 
Compressed 

air 

2 கெ்ரசச்ர ் 2 400psi Diesel Drive 

3 டெகான் டிரில் 2 400psi Diesel Drive 

4 
பக்வகே் உேன் எக்்ஷசவெே்ேர/்ராக் 

பிவரக்கர ்
4 300 HP Diesel Drive 

5 டிப்பரஸ்் / ேெ்ெ்பரஸ்் 8 20 Tonnes Diesel Drive 

 

 

2.7 இணக்கமான சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

• சுரங்க ொை்க்ழகயின் முடிவில், டதாண்ேப்பே்ே சுரங்க குழி / வெற்றிேெ் ெழை நீழரச ்

டசகரிப்பதற்கான வசயற்ழக நீரத்்டதக்கொக வசயல்படுெ் ெற்றுெ் ெறே்சி காலத்தில் 

டதழெ அல்லது வநருக்கடிகழைச ்சொைிக்க உதவுகிறது. 

• சுரங்க மூேப்பே்ே பிறகு, பாதுகாப்புத் தழேயுேன் கூடிய கிரீன் வபல்ே் ெற்றுெ் டெல் 

வபஞ்சுகை் ெற்றுெ் தற்காலிக நீர ்டதக்கொனது சுற்றுசச்ூைல் அழெப்ழப டெெ்படுத்துெ் 

• சுரங்க மூேல் என்பது ஒரு வதாந்தரவு வசய்யப்பே்ே இேத்ழத அதன் இயல்பான 

நிழலக்குத் திருெ்பச ் வசய்யுெ் அல்லது சுற்றுசச்ூைலில் ஏற்படுெ் பாதகொன 

விழைவுகழை அல்லது ெனித ஆடராக்கியெ் ெற்றுெ் பாதுகாப்பிற்கான 

அசச்ுறுத்தல்கழைத் தடுக்குெ் அல்லது குழறக்குெ் பிற உற்பத்திப் பயன்பாடுகளுக்குத் 

தயாராகுெ் வசயல்முழறயாகுெ். 

• ெறுசீரழெக்கப்பே்ே சுரங்கங்கை் ெனிதரக்ளுக்குெ் விலங்குகளுக்குெ் உேல் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி வதாழில்நுே்ப ரீதியாக நிழலயானது, புவி-டெதியியல் 

ரீதியாக ொசுபோதது/ ொசுபோதது ெற்றுெ் சுரங்கத்திற்கு பிந்ழதய நில பயன்பாே்டிற்கு 

தக்கழெக்குெ் திறன் வகாண்ேது. 

2.8 இறுதி குழி ெரிமாணம் 

உத்டதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம்  

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

I 366 189 57 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. 2021 ஆம் ஆண்டில் (ொரச் ்– டெ 

2021) 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 தரெ் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  8 இேங்கைில் மூன்று ொதங்களுக்கு 

ொரத்திற்கு இரண்டு முழற 

வதாேரச்ச்ியான 24 ெணிடநர ொதிரிகை்  

2 ொனிழல ஆய்வு காற்றின் டெகெ் 

ெற்றுெ் திழச, 

வெப்பநிழல, 

ஈரப்பதெ் ெற்றுெ் 

ெழை 

வதாேரச்ச்ியாக மூன்று ொதங்களுக்கு 

ஒரு ெணி டநரத்திற்கு ஒருமுழற 

ொனிழல அைவுகழை டசகரித்தல் 

3 நீரின் தரெ் உேல், இரசாயன 

ெற்றுெ் 

பாக்டீரியாவியல் 

அைவுருக்கை் 

படிக்குெ் காலத்தில் ஒரு முழற 5 

நிலத்தடி நீர ்ெற்றுெ் 1  டெற்பரப்பு நீர ்

இேங்கைில் கிராப் ொதிரிகை் 

டசகரிக்கப்பே்ேன 

4 சூைலியல் நிலப்பரப்பு ெற்றுெ் 

நீரெ்ாை் தாெரங்கை் 

ெற்றுெ் 

விலங்கினங்கை் 10 

கிமீ சுற்றைவுக்குை் 

உை்ைன. 

ெழரயறுக்கப்பே்ே முதன்ழெ 

கணக்வகடுப்பு ெற்றுெ் இரண்ோெ் 

நிழல தரவு 

5  ஒலி ெே்ேங்கை் DB (A) இல் சத்தெ் 

நிழலகை் 

8 இேங்கை் - EIA ஆய்வின் டபாது 24 ெணி 
டநரத்திற்கு ஒரு முழற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6  ெண் பண்புகை் இயற்பியல் ெற்றுெ் 

டெதியியல் 

அைவுருக்கை் 

படிக்குெ் காலத்தில் 6 இேங்கைில்  

7  நில பயன்பாடு பல்டெறு 

ெழககளுக்கான 

நில பயன்பாடு 

சரட்ெ ஆஃப் இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு 

தாை் ெற்றுெ் வசயற்ழகக்டகாை் 

பேங்கை் ெற்றுெ் முதன்ழெ 

கணக்வகடுப்பு ஆகியெற்றின் 

அடிப்பழேயில் 

8  சமூக-

வபாருைாதார 

அெ்சங்கை் 

சமூக-வபாருைாதார 

ெற்றுெ் 

ெக்கை்வதாழக 

பண்புகை், 

வதாழிலாைர ்

பண்புகை் 

2011 கணக்வகடுப்பு டபான்ற முதன்ழெ 

கணக்வகடுப்பு ெற்றுெ் இரண்ோெ் 

நிழல ஆதாரங்கைின் அடிப்பழேயில். 

9  நிலத்தடிநீர ் பகுதியின் ெடிகால் 

அழெப்பு, 

நீடராழேகைின் 

தன்ழெ, நீரந்ிழல 

பண்புகை், ரீசாரஜ்் 

ெற்றுெ் 

வெைிடயற்றுெ் 

பகுதிகை் 

இரண்ோெ் நிழல ஆதாரங்கைில் 

இருந்து டசகரிக்கப்பே்ே தரவு ெற்றுெ் 

தயாரிக்கப்பே்ே நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்ழக ஆகியெற்றின் 

அடிப்பழேயில் 

10  இேர ்ெதிப்பீடு 

ெற்றுெ் டபரிேர ்

டெலாண்ழெ 

திே்ேெ் 

தீ ெற்றுெ் 

வெடிப்புகை் ெற்றுெ் 

நசச்ுப் வபாருே்கைின் 

வெைியீடு 

ஆகியெற்றால் 

டபரழிவு 

ஏற்பேக்கூடிய 

பகுதிகழை 

சுரங்கத்துேன் வதாேரப்ுழேய 

அபாயத்திற்காக வசய்யப்பே்ே இேர ்

பகுப்பாய்வின் கண்டுபிடிப்புகைின் 

அடிப்பழேயில். 
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அழேயாைெ் 

காணவுெ் 

 
 

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 கே்ேெத்தல் 4.14 

2 கிராெப்புற கே்ேழெத்தல் 2.85 

3 சுரங்க கே்ேழெத்தல் 0.91 

4 பயிர ்நிலெ்  30.21 

5 விெசாய டதாே்ேெ் 11.49 

6 தரிசு நிலெ் 22.38 

7 பசுழெ காடு 7.36 

8 இழலயுதிர ்காடு 10.23 

9 புதர ்காடு 2.26 

10 புதர ்நிலெ் 7.14 

11 நீர ்நிழலகை் 1.03 

பமாத்தம் 100.00 

 டெடல உை்ை அே்ேெழண, ழப ெழரபேெ் ெற்றுெ் நில பயன்பாே்டு ெழரபேத்திலிருந்து, 

ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை நிலத்தின் வபருெ்பகுதி விெசாய நிலெ் (பயிர ்நிலெ் & தரிசு நிலெ் உே்பே) 

64.09% அழதத ்வதாேரந்்து கே்ேப்பே்ே நிலங்கை் (நகரப்்புறெ் ெற்றுெ் கிராெப்புறெ் உை்ைேங்குெ்) 

7.90 % என்று ஊகிக்கப்படுகிறது.  தரிசு நிலெ் 7.14%; நீரந்ிழலகை் 1.03% ெற்றுெ் சுரங்கெ் - 0.91%. 

ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை வொத்த சுரங்கப் பகுதி 300.208 வெக்டேர ்அதாெது 0.91%. 18.53.3 வெக்டேர ்

பரப்பைொனது வொத்த சுரங்கப் பரப்பில் 6.17% ஆய்வுப் பகுதிக்குை் பங்கைிக்கிறது. சுரங்க 

நேெடிக்ழககைின் இந்த சிறிய சதவீதெ் சுற்றுசச்ூைலில் குறிப்பிேத்தக்க தாக்கத்ழத ஏற்படுத்தாது. 

3.3 மை் சூழல்  

மண் மோதிரி இடங் ள் கதரவ்ு ஹசய்யப்பட்டு பகுப்போய்வு ஹசய்யப்பட்டன. 

இயற்க யில் மண்  ோணப்பட்டதுமிதமோன  ோர pH வரம்புடன் 7.14 to 8.68 கநட்ரஜனின் 135 to 200.3  

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 - 

• 6.8 to 7.31 வகர கவறுபடுகிறது. 

• ஹமோத்த  கரசல் ள் மதிப்பு ள் 421 - 467 mg/l வகர உள்ளது  

•  டினத்தன்கம மதிப்பு ள் 145.6 – 180.4 mg/l வகர இரு ்கும் 
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தமை்பரப்பு நீர்  

• PH மதிப்பு  7.12 to 7.29 

• ஹமோத்த  கரசல் ள் 470 to 486 mg/l 

 ஹெவிஹமட்டல் வரம்பிற்குள் இருப்பது  ண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியல்-கவதியியல் 

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

உள்ளது என்பகத ஹவளிப்படுத்தியது. 

 

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 டகாயெ்புத்தூர ்

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 34.5 µg/m3 to 47.2 µg/m3, இகடயில் கவறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 17.2 µg/m3 to 25.6 µg/m3  ்கு இகடயில் கவறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் சரோசரி ஹசறிவு 4 µg/m3 to 10.5 µg/m3 மற்றும் 14.7 µg/m3 to 25.7 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 45.1to 47.9 dB (A) Leq இரவு 35.4 to 38.5 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 எதிர்போர்க்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் மை்றும் தைிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நேெடிக்ழகயுேன் சுற்றுசச்ூைல் வதாேக்கத்ழத பராெரிக்க, தற்டபாதுை்ை சுற்றுசச்ூைல் 

சூை்நிழல குறித்த ஆய்வுகழை டெற்வகாை்ெது ெற்றுெ் பல்டெறு சுற்றுசச்ூைல் கூறுகைின் 

தாக்கத்ழத ெதிப்பிடுெது அெசியெ். இது வபாருத்தொன டெலாண்ழெ திே்ேங்கழை நிழலயான 

ெை பிரித்வதடுத்தழல உருொக்க உதவுெ். 
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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 7.00.0 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 நேெடிக்ழக படிப்படியாக வதாகுதிகைில் அழேக்கப்பே்டு, அகை்ொய்வு 

படிப்படியாக பசுழெ அரண் ெைரச்ச்ி டபான்ற கே்ேெ் ொரியான ெைரச்ச்ி டபான்ற பிற 

தணிப்பு நேெடிக்ழககளுேன் டெற்வகாை்ைப்படுெ். 

• சுரங்க குழிகழைச ் சுற்றிலுெ் ெழை நீர ் ெடிகால் அழெத்தல் ெற்றுெ் ெழைப்வபாழிவின் 

டபாது டெற்பரப்பு ஓடுெதால் ெண் அரிப்ழபத் தடுக்கவுெ் ெற்றுெ் உத்டதசப் பகுதிக்குை் 

பல்டெறு பயன்பாடுகளுக்காக ெழைநீழரச ் டசகரிக்கவுெ், குழறந்த உயரத்தில் 

திே்ேமிேப்பே்ேது இேத்தில் வசக் டேெ் கே்டுதல் 

• பாதுகாப்பு ெண்ேலத்திற்குை் எல்ழலயில் பசுழெ வபல்ே் ெைரச்ச்ி. வெே்ேப்பே்ே குழியில் 

டசமித்து ழெக்கப்படுெ் சிறிய அைவு தண்ணீர ்பசுழெ அரண்க்கு பயன்படுத்தப்படுெ் 

• பயன்படுத்தப்போத பகுதி, வெே்ேப்பே்ே குழிகைின் டெல் வபஞ்சுகை், பாதுகாப்பு தழே 

டபான்றெற்றில் அேரத்்தியான டதாே்ேப்பயிற்சி டெற்வகாை்ைப்படுெ். 

• கருத்தியல் நிழலயில், சுரங்க நில பயன்பாே்டு முழற பசுழெ அரண் பகுதி ெற்றுெ் 

தற்காலிக நீரத்்டதக்கொக ொற்றப்படுெ் 

• இயரழ்கயின் அடிப்பழேயில், சுரங்கத்திழன சுற்றியுை்ை இயற்ழக தாெரங்கை் 

தக்கழெக்கப்படுெ் (ஒரு தாங்கல் பகுதியில் அதாெது 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தழே ெற்றுெ் பிற 

பாதுகாப்பு ெைங்கப்படுகிறது) தூசி உமிை்ழெக் குழறக்க உதவுெ். 

• கருத்தியல் கே்ேத்தில் சரியான டெலி அழெக்கப்படுெ், வபாதுெக்கை் ெற்றுெ் 

கால்நழேகைின் உை்ைாரந்்த நுழைழெத் தடுக்க பாதுகாப்பு 24 ெணி டநரமுெ் 

ழெக்கப்படுெ். 

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  

சுரங்கெ் 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 - 

• கே்டுப்படுத்தப்பே்ே  வெடி ழெக்குெ் முழறயில் சரியான இழேவெைி ெற்றுெ் வெடிக்குெ் 

குழிகைில் சரியான முழறயில் அைொன வெடி ெருந்து டபக்கிங் வசய்து  

உபடயாகப்படுத்தபடுெ். 

• வெடி ழெத்தல் முழறயில்,  சீடதாஷ்ண நிழல சாதகொக இல்லாத டபாது மின்சாரெ் 

அல்லாத தூண்டுதல் முழற  அனுசரிக்கப்படுெ். 

• கனரக எந்திரங்கைில் ஏற்படுெ் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயில் பராெரிப்புெ், 

உராய்ழெத் தடுக்குெ் எண்வணய் ெற்றுெ் கிரீஸ் இழெகை் உபடயாகப்படுத்தப்படுெ். 

• எந்திரங்கைில் ஏற்படுெ் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயில் பாதுகாப்பு உழறகை் 

வபாருத்தப்படுெ் 
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• வெடி ெருந்தினால் ஏற்படுெ் சுற்றுசச்ூைல் தாக்கத்ழதயுெ் வெடிக்கத் தெறுெ் குழிகழை 

தடுப்பதற்குெ் சாய்ொன குழிகை் துழை வசய்யப்படுெ்.   

• சுரங்க சாழல ஓரங்கைிலுெ் குத்தழக நிலத்ழத சுற்றியுெ் ெரங்கை் ழெத்து பராெரித்து 

ெருெதால் சுரங்கத்தில் ஏற்படுெ்   சத்தெ் வெைிடயறுதல் குழறக்கப்படுெ். 

• சுரங்க வதாழிலாைரக்ளுக்கு பயிற்சி வகாடுப்பதன் மூலமுெ், விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்துெதன் 

மூலமுெ் ெற்றுெ் காது அழேப்பான்கை் உபடயாகப்படுத்துெதாலுெ் வதாழிலாைரக்ளுக்கு 

சத்தத்தினால் ஏற்படுெ் பாதிப்பு தடுக்கப்படுெ். 

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 தரத ்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  56 ஹதோழிலோளர ்ள் கநரடியோ  பயன்ஹபறுவோர ்ள். 

சுமோர ்100 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 இயந்திரங்கை் ெற்றுெ் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராெரிப்பு நழேமுழறகை் 

பின்பற்றப்படுெ், இது சாத்தியொன சத்தெ் பிரசச்ிழனகழைத் தவிரக்்க உதவுெ். 

• ெத்திய ொசு கே்டுப்பாே்டு ொரியத்தின் (CPCB) ெழிகாே்டுதலின்படி திே்ேத் தைத்திலுெ் 

அழதச ்சுற்றிலுெ் பசுழெ அரண் உருொக்கப்படுெ். 

• முக்கிய ெண்ேலத்திற்குை் சுற்றுசச்ூைல் பாதிப்ழபக் குழறக்க வபாருத்தொன காற்று ொசு 

கே்டுப்பாே்டு நேெடிக்ழக எடுக்கப்படுெ். 

• வதாழிலாைரக்ைின் பாதுகாப்பிற்காக, ழகயுழறகை், தழலக்கெசங்கை், பாதுகாப்பு 

காலணிகை், கண்ணாடிகை், கெசங்கை், மூக்கு முகமூடிகை் ெற்றுெ் காது பாதுகாப்பு 

சாதனங்கை் டபான்ற தனிப்பே்ே பாதுகாப்பு உபகரணங்கை் சுரங்க சே்ேெ் ெற்றுெ் 

விதிகைின்படி ெைங்கப்படுெ். 

• இந்தத ் திே்ேத்தின் மூலெ் டநரடியாகவுெ் ெழறமுகொகவுெ் ராயல்டி, ெரி, டிஎெ்எஃப், 

என்எெ்இடி டபான்றெற்றின் மூலெ் நிதி ெருொய்கை் மூலெ் ொநிலத்திற்குெ் ெத்திய 

அரசுக்குெ் நன்ழெ 
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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 உரிழெயாைர ்

நிறுவனத்தின் தமலமம 

சுரங்க டமலாண்மம நிமல 

சுரங்க டெலாைர ்

ஃடபாரட்ென் டெே ்
தை டெற்பாரழ்ெயாைர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பே்ே 

எெ்பானல்ே் 

ஆடலாசகர ்/ 

வெைிப்புற ஆய்ெகெ் 

ஏரியா நிமல 

சுற்றுசச்ூைல் அதிகாரி 

உதவியாைர ் டதாே்ேக்காரர ் தண்ணீர ்வதைிப்பான் 

ஆபடரே்ேர ்

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு பசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிெ்பு கண்காணிெ்பு அட்டவமண 

அே்ேெழண எண் 6.1   சுற்றுசச்ூைல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அே்ேெழண 

ெ. 

எண் 

சுற்று சூைல் 

தரவுகை் 
இேங்கை் 

கண்காணிப்பு அைவுருக்கை் 

காலெ் அதிரவ்ெண் 

1 
காற்று 

தரெ் 

2 இேங்கை்  

(1 Core & 1Buffer) 

24 ெணி 
டநரெ் 

 

6 ொதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ொனிழல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு & 

ஐஎெ்டி இரண்ோெ் 

நிழல தரவு  

ெணிடநர
ெ் / தினசரி 

வதாேரச்ச்ியா
ன ஆன்ழலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் டெகெ், 

காற்றின் திழச, 

வெப்பநிழல, 

3 

நீர ்தர 

கண்காணி
ப்பு 

2 இேங்க
ை்  

(1SW & 1 GW) 

- 
6 ொதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுழறகைின் 

கீை் 

குறிப்பிேப்பே்டுை்
ை அைவுருக்கை் 

4 
நீர ்

அழெப்பு 

குறிப்பிே்ே 

கிணறுகைில் 1 கிமீ 

சுற்றைவில் 

- 
6 ொதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
ஆைெ் 



20 

 

இழேயக 

ெண்ேலத்தில் 

திறந்த 

கிணறுகைில் நீர ்

ெே்ேெ் 

5 ஒலி 

2 இேங்க
ை்  

(1Core & 1 Buffer) 

ெணிடநர
ெ் / தினசரி 

6 ொதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் ெற்றுெ் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உை்ை 

குடியிருப்பில் 
– 

வெடிக்குெ் 

வசயல்பாே்டின் 

டபாது 

உசச் துகை் டெகெ் 

7 ெண் 

2 இேங்க
ை்  

(1Core & 1 Buffer) 

– 6 ொதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

இயற்பியல் ெற்றுெ் 

டெதியியல் 

பண்புகை் 

8 
கிரீன் 

வபல்ே் திே்ே பகுதிக்குை் தினசரி ொதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
பராெரிப்பு 

 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர் 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  

இேர ்ெதிப்பீே்டிற்கான ெழிமுழற, தன்பாத், சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகெ் (டிஜிஎெ்எஸ்) 

வெைியிே்ே குறிப்பிே்ே இேர ்ெதிப்பீே்டு ெழிகாே்டுதழல அடிப்பழேயாகக் வகாண்ேது, 2002 ஆெ் 

ஆண்டு டிசெ்பர ்31, 2002 டததியிே்ே சுற்றறிக்ழக எண் 13 உேனடி கெனெ் டதழெப்படுபெரக்ளுக்கு 

முன்னுரிழெ அைிப்பதற்காக, டெழல சூைல் ெற்றுெ் அழனத்து வசயல்பாடுகைிலுெ் இருக்குெ் 

ெற்றுெ் சாத்தியொன அபாயங்கழை அழேயாைெ் காணவுெ் ெற்றுெ் அந்த ஆபத்துகைின் ஆபத்து 

நிழலகழை ெதிப்பீடு வசய்யவுெ். டெலுெ், இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணொன ெழிமுழறகை் 

அழேயாைெ் காணப்பே்டு, அெற்றின் கே்டுப்பாே்டு நேெடிக்ழககை், கால அே்ேெழணயில் 

அழெக்கப்பே்டு, குறிப்பிே்ே வபாறுப்புகளுேன் பதிவு வசய்யப்படுகின்றன. 

தன்பாத்தின் டிஜிஎெ்எஸ் ெைங்கிய வெே்ேல்ஃவபரஸ் சுரங்கத்ழத நிரெ்கிப்பதற்கான தகுதி 

சான்றிதை் ழெத்திருக்குெ் தகுதிொய்ந்த சுரங்க டெலாைரின் ெழிகாே்டுதலின் கீை் முழு சுரங்க 

வசயல்பாடுெ் டெற்வகாை்ைப்படுெ். இேர ்ெதிப்பீடு என்பது விபத்துகழைத் தடுப்பது ெற்றுெ் அது 

நிகைாெல் தடுக்க டதழெயான நேெடிக்ழககழை எடுப்பது பற்றியது 

7.2 டெரிடர் டமலாண்மம திட்டம் 

 டபரிேர ்டெலாண்ழெ திே்ேெ் முன்னுரிழெ ெரிழசயில் ொை்க்ழக பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூைல் 

பாதுகாப்பு, நிறுெலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திழய மீே்பது ெற்றுெ் மீே்பு நேெடிக்ழககழை உறுதி 

வசய்ெழத டநாக்கொகக் வகாண்டுை்ைது. 
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அனரத்்த முகாழெத்துெ திே்ேத்தின் டநாக்கொனது சுரங்கத்தின் இழணந்த ெைங்கை் ெற்றுெ் 

வெைிப்புறச ்டசழெகழைப் பயன்படுத்தி பின்ெருெனெற்ழற அழேய டெண்டுெ் 

• பாதிக்கப்பே்ேெரக்ைின் மீே்பு ெற்றுெ் ெருத்துெ சிகிசழ்ச  

• ெற்றெரக்ழைப் பாதுகாக்கவுெ்; 

•  உழேழெ ெற்றுெ் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்படுெ் டசதத்ழத குழறத்தல்; 

•  ஆரெ்பத்தில் நிகை்ழெக் கே்டுப்படுத்தி இறுதியில் கே்டுப்பாே்டிற்குை் வகாண்டு ெருெது; 

•  பாதிக்கப்பே்ே பகுதியின் பாதுகாப்பான ெறுொை்ழெப் பாதுகாக்கவுெ் ெற்றுெ் 

அெசரநிழலக்கான காரணெ் ெற்றுெ் சூை்நிழலகை் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசாரழணக்கு 

வபாருத்தொன பதிவுகை் ெற்றுெ் உபகரணங்கழை பாதுகாக்கவுெ் 

 

7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக்க விமளவு 

சாதாரண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி 

வ.எண் 
5 ஆண்டு  

உற்ெத்தி 

ஆண்டு  

உற்ெத்தி 

தின  

உற்ெத்தி 
தின சரக்குந்து சுமம 

P1 21,36,255 4,27,251 1,424 19 

P2 4,61,949 92,400 307 51 

பமாத்தம் 25,98,201 5,19,651 1,731 70 

E1 1,71,916 34,400 114 19 

பமாத்தம் 1,71,916 34,400 114 19 

பமாத்தம் 27,70,117 5,54,051 1,845 89 

 

 

கிராவலின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி 

 

வ.எண் 
3 ஆண்டு  

உற்ெத்தி 

ஆண்டு  

உற்ெத்தி 

தின  

உற்ெத்தி 
தின சரக்குந்து சுமம 

P1 1,10,220 36,740 122 10 

P2 8,184 8,184 27 5 

பமாத்தம் 1,18,404 44,924 149 15 

E1 23,862 23,862 80 13 

பமாத்தம் 23,862 23,862 80 13 

பமாத்தம் 1,42,266 68,786 229 28 

 

 

 

 

 

குடியிருெ்பு 

அமமவிடம்  பதாமலவு மீ 

P1 
760 

P2 650 

E1 470 
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சமூக பொருளாதாரம் 

இடம் டவமலவாய்ெ்பு திட்ட முதலீடு CER @ 2% 

P1 56 Rs. 3,21,97,000 Rs 6,44,000 /- 

P2 44 Rs. 1,65,10,000 Rs 3,30,000 /- 

பமாத்தம் 100 Rs. 4,87,07,000 Rs 9,74,000 /- 

E1 13 Rs. 72,74,000/- Rs 1,45,480/- 

பமாத்தம் 13 Rs. 72,74,000/- Rs 1,45,480/- 

பமாத்தம் 113 Rs. 5,59,81,000 Rs. 11,19,480/- 

 

 

8 திட்ட நன்றமகள் – 

 M\s.வெங்கடேஸ்ெரா புளூ வெே்ேல்ஸ் சாதாரண கல் ெற்றுெ் கிராெல் சுரங்க திே்ேெ் சுொர ் 

21,36,255 மீ  சாதாரண கல் உற்பத்தி வசய்ெழத டநாக்கொகக் வகாண்டுை்ைது. இது அருகிலுை்ை 

பகுதிகைில் சமூக-வபாருைாதார நேெடிக்ழககழை டெெ்படுத்துெடதாடு, பின்ெருெ் 

நன்ழெகழையுெ் விழைவிக்குெ் 

• 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. 

 


