
1 

 

திடட் சுருக்கம் 

 

திடட் உரிமமயாளர ்
வ.எண் பெயர் ெரெ்ெளவு 

     1 
திருவாளர ்ஸ்ரீ கணேஷ் முருகன் புளூ 

மெட்டல்ஸ் 
 2.51.0 மெக்டர ்

 

சாதாரண கல் சுரங்கம் 

 
”B1” வமக – மமனர் மினரல் – குழுமம்- ெட்டா நிலம் 

குழும ெரெ்ெளவு = 19.89.0  பெக்டர் 
 

ெவித்திரம் கிராமம், புகளூர் வட்டம், கரூர் மாவட்டம் 

 
 Lr No. SEIAA-TN/F.No.8110/SEAC/ToR-931/2020 Dated: 16.04.2021-உத்ததசிக்கெட்ட சுரங்கம் 

 

 

திட்ட ஆதரவாளர் 
திருவாளர்.ஸ்ரீ கதணஷ் முருகன் புளூ பமட்டல்ஸ், 

268 புதுக்கானல்லி 

புகளூர ்வட்டெ், கரூர ்ொவட்டெ் - 639002 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆதலாசகர் 
ஜிதயா எக்ஸ்பொளதரசன் அண்டு மமனிங் பசால்யுசன்ஸ்,தசலம். 

பழைய எே். 260- B, புதிய எே். 17, 

அத்ழவத ஆசிரெெ் சாழல, அைகாபுரெ்,  

ணசலெ் – 630 004, தமிை்நாடு, இந்தியா. 
 

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

மதாழலணபசி : 0427 – 2431989 

 

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

வமலயதளம்: www.gemssalem.com 

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

 

        

 

 

 

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


2 

 

1. அறிமுகம் -  

 திருவாளர ் ஸ்ரீ கணேஷ் முருகன் புளூ மெட்டல்ஸ் என்னுெ் நிறுவனெ் கரூர ் மாவட்டத்தின், 

புகளூர ் தாலுகாவில் உள்ள பவித்திரம் கிராமத்தில் 2.51.0  ஹெக்டடர ் பரப்பளவில் சாதாரே கல் 

ெற்றுெ் கிராவல் கூட்டு சுரங்க குத்தககக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர.்  

  . 

 எனடவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூகல2016 இன் படி இந்த திடட்ம் சுரங்க குழு 

பகுதியில் அகமகிறது, நகடமுகறயில் இருக்கும் மற்றும் உத்டதசிக்கப்பட்ட ஹமாத்த 

சுரங்கங்களின் ஒட்டுஹமாத்த பரப்பளவு 19.89.0 ஹெக்டடர.் 

 எனடவ, விரிவான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்கக 2.51.0  ஹெக்டடர ்

பரப்பளவில் உள்ள 1 சுரங்கங்ககள உள்ளடக்கியது.  

 

இந்த EIA அறிக்ழக ToR மபறப்படட் கடிதெ் எே் உடன் இேக்கொக தயாரிக்கப்படுகிறது 

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 
 

• SEIAA-TN/F.No.8110/SEAC/ToR-931/2020 Dated: 16.04.2021 - உத்ணதசிக்கப்படட் சுரங்கத்திடட்ெ் – 1 

 அடிப்பழட கே்காேிப்பு ஆய்வு ொரச் ் -ணெ 2021  காலகட்டத்தில் ணெற்மகாள்ளப்பட்டது 

ெற்றுெ் இந்த திட்டங்களினால் ஏற்படுெ் ஒட்டுமொத்த பாதிப்புகழள கருத்தில் மகாே்டு இந்த EIA 

ெற்றுெ் EMP அறிக்ழக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, ஒட்டுமொத்த சுற்றுசச்ூைல் தாக்க ெதிப்பீட்டு ஆய்வு 

ணெற்மகாள்ளப்படுகிறது, அழதத் மதாடரந்்து ஒரு தயாரிப்பு அந்த தாக்க விழளவுகழள குழறக்க 

தனித்தனியாக விரிவான சுற்றுசச்ூைல் ணெலாே்ழெ திடட்ெ் (EMP) 

 

SEIAA, - தமிை்நாடு சுற்றுசச்ூைல் அனுெதி வைங்குவதற்கான மபாது விசாரழேழய 

ணெற்மகாள்வதற்காக வைங்கப்படட் ToR இன் அடிப்பழடயில் தயாரிக்கப்படட் EIA அறிக்ழக வழரவு 

1.1 திட்டதத்ின் விவரங்கள்  

குத்தறக -  1 

நிறுவனதத்ின் பெயர் 
திருவாளர.்ஸ்ரீ கணேஷ் முருகன் புளூ மெட்டல்ஸ் சாதாரே கல் 

சுரங்க திட்டெ் 

முகவரி 268 புதுக்கானல்லி 

புகளூர ்வட்டெ், கரூர ்ொவடட்ெ் - 639002 

மகதெசி 9442237163 
 

 

1.2 எளிதான பிரதிநிதிதத்ுவங்களுக்கு சுரங்கங்களும் குத்தறககள்  

உத்ததசிக்கெ்ெ்ெடட் சுரங்கம் 

குறியீடு திட்ட உரிமமயாளர் 
புல 

என் 
ெரெ்ெளவு நிமல 

P1 திருவாளர ்ஸ்ரீ கணேஷ் முருகன்  
881/1,  

882(P),  

893/4 

2.51.0  ha 

Received for TOR Vide 

LrNo.SEIAA-TN/F.NO.8110/SEAC/ 

ToR-931//2020 

Dated:16.04.2021 

பமாத்தம் 2.51.0 ha  

நடெ்பில் உள்ள சுரங்கம் 

குறியீடு திட்ட உரிமமயாளர் 
புல 

என் 
ெரெ்ெளவு நிமல 

E1 
திருவாளர ்ராெ் புளூ 

மெட்டல்ஸ் 

289/1,  

290/1B 
1.23.0  ha 20.01.2016 – 19.01.2021 
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& 

 290/2 

E2 
ஸ்ரீ கணேஷ்முருகன் புளூ 

மெட்டல்ஸ் 
892 3.03.5 ha 14.01.2016 – 13.10.2021 

E3 
திருவாளர ்ஸ்ரீ கணேஷ் முருகன் 

புளூ மெட்டல்ஸ் 

293/3, 

293/4, 

94/2B 

3.50.5 ha 23.10.2017 – 22.10.2022 

E4 
திருவாளர ்ராெ் புளூ 

மெட்டல்ஸ் 

289/2,  

290/1A 
4.63.0 ha 23.10.2017 – 22.10.2022 

E5 
திருவாளர ்கணேஷ் முருகன் 

புளூ மெட்டல்ஸ் 

273/A3, 
 273/A4, 

 273/A5 

, 273/A6, 

 274/1,  

274/5 

4.98.0 ha 26.11.2018 – 25.11.2023 

பமாத்தம் 17.38.0  ha  

மகவிடெ்ெடட் குவாரிகள் / குத்தமக காலாவதியான குவாரிகள் 

குறியீடு திட்ட உரிமமயாளர் 
புல 

என் 
ெரெ்ெளவு நிமல 

---- 

பமாத்தம் 0.00.0 ha  

பமாத்த குழும ெரெ்ெளவு 19.89.0  Ha  
 

கிளஸ்டர ்பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கேக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) ணததி: 01.07.2016 

இதில் திருவாளர ்ஸ்ரீ கடணஷ் முருகன் புளூ ஹமட்டல்ஸ் சாதாரே கற்கள் சுரங்கத்திற்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளனர ்

 

1.2 உத்ததசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கதத்ின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

விவரங்கள் உத்ததசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கதத்ிட்டம் - 1 

சுரங்கதத்ின் பெயர் 
திருவாளர ்ஸ்ரீ கணேஷ் முருகன் புளூ மெட்டல்ஸ் 

சாதாரே கற்கள் சுரஙக திட்டெ் 

திட்ட வமரெ்ெட தாள் எண் 58-F/13 

அட்சதரமக 10° 56' 37.00''N to 10° 56' 43.08''N 

தீர்க்கதரமக 77° 58' 16.76''E to 77° 58' 25.38''E 

உத்ததசிக்கெ்ெட்ட 

சுரங்கதத்ின் திடட் காலம் 
5 ஆே்டுகள் 

அதிகெட்ச உயரம் 180 மீடட்ர ்கடல் ெட்டத்திற்கு ணெல் 

 

புவியியல் வளங்கள் 

9,44,034 மீ3 சாதாரே கற்கள் 

49,686 மீ3 கிராவல் 

 

கனிம இருெ்புக்கள் 

2,99,638 மீ3 சாதாரே கற்கள் 

36,448 மீ3 கிராவல் 

ஆண்டு வாரியாக 

முன்பமாழியெ்ெடட் உற்ெதத்ி 

1,49,757 மீ3 சாதாரே கற்கள் 

36,448 மீ3 கிராவல் 

பதாழிலாளர் 18 நபரக்ள் 

திட்ட முதலீடு  Rs. 60,10,100 /- 
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1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்ததசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P1 

• முன்மொழியப்பட்டவர ் சாதாரே கல் குவாரி குத்தழகக்கு வைங்கப்பட்டது: 

09.09.2020 

• துல்லியொன பகுதி மதாடரப்ு கடிதெ் ொவடட் ஆட்சியர,் கரூர,் மூலெ் வைங்கப்படட்  

Rc.No.453/Mines/2020 Dated:02.11.2020 

• சுரங்கத் திடட்ெ் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியல் ெற்றுெ் சுரங்கத் 

துழற, கரூர ் ொவட்டெ், மூலெ் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No. 453/Mines/2020, 

Dated:20.11.2020 

• சுற்றுசச்ூைல் அனுெதிக்கு ஆதரவாளர ்ToR க்கு விே்ேப்பித்தார,் ஆன்ழலன்  

 உத்ணதசெ் எே். SIA/TN/MIN/58889/2020 Dated:04/12/2020 

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் கீடழ அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

முன்மொழியப்படட் திடட்ங்கள் தள குறிப்பிட்டழவ ெற்றுெ் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதல் பகுதி 

ணதழவயில்ழல. முன்மொழியப்படட் சுரங்ககளில் இருந்து கழிவுநீர ்உருவாக்கெ் / மவளிணயற்றெ் 

இல்ழல. 

 

2.1 உத்ததசிக்கபடட் சுரங்கதத்ின் தபாக்குவரத்து இறைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள கிராெெ் முத்துணசாலிபுரெ்- 1 கிமீ – வடகிைக்கு 

அருகிலுள்ள நகரெ் கரூர ் – 12 கிமீ – வடகிைக்கு 

அருகிலுள்ள சாழல வழி NH – 67 – K.பரெத்தி – கரூர ் – 700 மீ  

புழகவே்டி நிழலயெ் கரூர ் – 12 கிமீ – வடகிைக்கு 

அருகிலுள்ள விொன நிழலயெ் திருசச்ி – 83 கி.மீ – மதன்கிைக்கு 

துழறமுகெ் மகாசச்ி – 219 கி.மீ மதன்ணெற்கு 

 

2.2 நிலெ்ெரெ்பு பொருந்திய ெகுதியின் நிலெ்ெரெ்மெெ் ெயன்ெடுதத்ுதல் 

 

உத்ததசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P1 

 

விளக்கம் 

தற்தொமதய ெகுதி 

(HA) 

சுரங்க காலதத்ின் இறுதியில் உள்ள 

ெகுதி (HA) 

 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 

 

எதுெ் இல்ழல 1.82.0 

உள்கட்டழெப்பு எதுெ் இல்ழல 0.01.0 

பாழத எதுெ் இல்ழல 0.10.0 

பசுழெ அரே் எதுெ் இல்ழல 0.29.0 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 

2.51.0 0.29.0 

பமாத்தம் 2.51.0 2.51.0 
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2.3 பசயல்ொட்டு விவரங்கள் 

 

 

விளக்கம் 

விவரங்கள் 

சாதாரண 

கற்கள்  

(5Year Plan Period) 

தமல் மண் 
(2 Year Plan Period) 

புவியியல் வளங்கள் 9,44,034 49,686 

கனிெ இருப்புக்கள் 2,99,638 36,448 

ஆே்டு உற்பத்தி 1,49,757 36,448 

சுரங்கத் திட்ட காலெ் 5Years 

ணவழல நாட்களின் எே்ேிக்ழக 300 Days 

தின உற்பத்தி 101 24 

தின லாரி  ணலாடுகளின் எே்ேிக்ழக 17 Nos 6 Nos 

உத்ணதசிக்கபட்ட ஆைெ் 35 m bgl 
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ெடம் 1: திட்டதளதத்ின் பசயர்க்மகதகாள் புமகெ்ெடம் – P1 
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ெடம் - 2: திட்டத்தளதத்ின் பசயற்மகதகாள் புமகெ்ெடம் (500 மீ சுற்றளவு) 

  

 

கிளஸ்டர ்பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கேக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) ணததி: 01.07.2016 

 

கவனெ் 2013 ஆெ் ஆே்டு மசப்டெ்பர ் 9 ஆெ் ணததி ெற்றுெ் அதற்குப் பிறகு வைங்கப்பட்ட சுரங்க குத்தழக அல்லது குவாரி உரிெங்களுக்குப் 

மபாருந்தக்கூடிய ஒணர ொதிரியான கனிெப் பகுதியில் உள்ள ெற்ற குத்தழக சுற்றிலிருந்து மீட்டர ்
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ெடம் - 3: அடிப்பறட சுை்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு  வமரெடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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ெடம் - 4: குவாரி குதத்மகத ்திடட்ம் & தமற்ெரெ்புத் திட்டம் 
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2.5 சுரங்கம் பசய்யல்ெடும் முமற 

முன்மொழியப்படட் சுரங்க முழற அழனத்து முன்மொழியப்பட்ட திட்டங்களுக்குெ் 

மபாதுவானது - சுரங்க முழறயானது திறந்தமவளி முழற இயந்திரெயொக்கப்பட்ட சுரங்க முழற 

5.0 மீடட்ர ் உயர மபஞ்ழச மபஞ்ச ் உயரத்திற்கு குழறயாெல் உருவாக்குவதன் மூலெ் 

முன்மொழியப்படுகிறது. 

சாதாரே கல் என்பது ஒரு பாத்ணதாலித் உருவாக்கெ் ஆகுெ் ெற்றுெ் முதலில் உருவான பாழற  

பாழற நிழற கேிசொன அளவு பாழறகழள பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ொெர ் துழளயிடுதல் 

ெற்றுெ் ஸ்லரி மவடிமபாருட்கள் மவடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுெ். ராக் பிணரக்கரஸ்் அலகுடன் 

இழேக்கப்படட் ழெட்ராலிக் அகை்வாராய்சச்ிகள் இரே்டாெ் நிழல மவடிப்ழபத் 

தவிரப்்பதற்காக ணதழவயான துே்டு துே்டான அளவுகளுக்கு மபரிய கற்பாழறகழள 

உழடப்பதற்காகவுெ், வாளி அலகுடன் இழேக்கப்படட் ழெடர்ாலிக் அகை்வாராய்சச்ிகள் 

ரப்பர ் ஸ்ணடாழன டிப்பரக்ளில் ஏற்றுவதற்காகவுெ், பிட்மெட்டிலிருந்து கல் மகாே்டு 

மசல்லப்படுெ். அருகிலுள்ள மநாறுக்கு இயந்திரங்கள். 

2.6 முன்பமாழியெ்ெடட் இயந்திரத ்துமற 

வ.எண் வமக எண் வடிவம்திறன் சக்தி 

1 கெ்ரசச்ர ் 1 50 HP Diesel Drive 

2 மஜக் ெெ்மெர ் 3 1.2m to 2.0m Compressed air 

3 
பக்மகட் உடன் எக்்ஷசமவட்டர/்ராக் 

பிமரக்கர ்
1 150-200 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / டெ்ெ்பரஸ்் 2 20 Tonnes Diesel Drive 

 

 

2.7 இணக்கமான சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

• சுரங்க வாை்க்ழகயின் முடிவில், ணதாே்டப்பட்ட சுரங்க குழி / மவற்றிடெ் ெழை 

நீழரச ் ணசகரிப்பதற்கான மசயற்ழக நீரத்்ணதக்கொக மசயல்படுெ் ெற்றுெ் 

வறட்சி காலத்தில் ணதழவ அல்லது மநருகக்டிகழளச ்சொளிக்க உதவுகிறது. 

• என்னுழடயது மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தழடயுடன் கூடிய கிரீன் மபல்ட் 

ெற்றுெ் ணெல் மபஞ்சுகள் ெற்றுெ் தற்காலிக நீர ் ணதகக்ொனது சுற்றுசச்ூைல் 

அழெப்ழப ணெெ்படுதத்ுெ் 

• என்னுழடய மூடல் என்பது ஒரு மதாந்தரவு மசய்யப்பட்ட இடத்ழத அதன் 

இயல்பான நிழலகக்ுத் திருெ்பச ் மசய்யுெ் அல்லது சுற்றுசச்ூைலில் ஏற்படுெ் 

பாதகொன விழளவுகழள அல்லது ெனித ஆணராக்கியெ் ெற்றுெ் 

பாதுகாப்பிற்கான அசச்ுறுத்தல்கழளத ் தடுக்குெ் அல்லது குழறக்குெ் பிற 

உற்பத்திப் பயன்பாடுகளுகக்ுத் தயாராகுெ் மசயல்முழறயாகுெ். 

• ெறுசீரழெக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் ெனிதரக்ளுகக்ுெ் விலங்குகளுகக்ுெ் உடல் 

ரீதியாக பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி மதாழில்நுட்ப ரதீியாக நிழலயானது, புவி-

ணவதியியல் ரீதியாக ொசுபடாதது/ ொசுபடாதது ெற்றுெ் சுரங்கதத்ிற்கு பிந்ழதய 

நில பயன்பாட்டிற்கு தகக்ழவக்குெ் திறன் மகாே்டது. 
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2.8 இறுதி குழி ெரிமாணம் 

உத்ததசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P1 

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

I 162 111 35m bgl 
 

3. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு ெண்புக்கூறுகள்- 

தரவுககள டசகரித்தல் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக அகமகிறது, 

இது பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்படட் தாக்கங்ககள மதிப்பீடு ஹசய்ய 

உதவுகிறது மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டத்கத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, 

சுற்றுசச்ூழல் தரம் மற்றும் எதிரக்ால விரிவாக்கங்களின் டநாக்கத்கத டமம்படுத்துவதற்கான 

நடவடிக்ககககள டகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற்றுசச்ூழல் நிகலயான வளரச்ச்ி. 

நிலவும் சுற்றுசச்ூழல் அகமப்புகளின் தரத்கத தீரம்ானிக்க காற்று, நீர ் (டமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர)், நிலம் மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் சமூக-ஹபாருளாதார நிகல உள்ளிடட் 

பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பகட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2021 ஆம் ஆண்டில் 

(மாரச் ்- டம) பருவத்தில் அடிப்பகட தர ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

 

3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு  அளவுகள் 

 

Sl.No.  ெண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்பவண் 

1  சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரெ் 

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

வாரத்திற்கு இரே்டு முழற 

மதாடரச்ச்ியான 24 ெேிணநர ொதிரிகள்  

(1 Core & 7 Buffer)  

2 வானிழல ஆய்வு காற்றின் ணவகெ் 

ெற்றுெ் திழச, 

மவப்பநிழல, 

ஈரப்பதெ் ெற்றுெ் 

ெழை 

மதாடரச்ச்ியாக மூன்று ொதங்களுக்கு 

ஓட்டு ெேி ணநரத்திற்கு ஒருமுழற 

வானிழல அளவுகழள ணசகரித்தல் 

3 நீரின் தரெ் உடல், இரசாயன 

ெற்றுெ் 

பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

படிக்குெ் காலத்தில் ஒரு முழற 5 

நிலத்தடி நீர ்ெற்றுெ் 1 ணெற்பரப்பு நீர ்

இடங்களில் கிராப் ொதிரிகள் 

ணசகரிக்கப்பட்டன 

4 சூைலியல் நிலப்பரப்பு ெற்றுெ் 

நீரவ்ாை் தாவரங்கள் 

ெற்றுெ் 

விலங்கினங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

வழரயறுக்கப்பட்ட முதன்ழெ 

கேக்மகடுப்பு ெற்றுெ் இரே்டாெ் நிழல 

தரவு 

5  ஒலி ெடட்ங்கள் DB (A) இல் சத்தெ் 

நிழலகள் 

8 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் ணபாது 24 ெேி 
ணநரத்திற்கு ஒரு முழற தரவு 

கே்காேிக்கப்படுகிறது 

6  ெே் பே்புகள் இயற்பியல் ெற்றுெ் 

ணவதியியல் 

அளவுருக்கள் 

படிக்குெ் காலத்தில் 5 இடங்களில்  

7  நில பயன்பாடு பல்ணவறு 

வழககளுக்கான நில 

பயன்பாடு 

சரண்வ ஆஃப் இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு 

தாள் ெற்றுெ் மசயற்ழகக்ணகாள் 

படங்கள் ெற்றுெ் முதன்ழெ 

கேக்மகடுப்பு ஆகியவற்றின் 

அடிப்பழடயில் 
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8  சமூக-

மபாருளாதார 

அெ்சங்கள் 

சமூக-மபாருளாதார 

ெற்றுெ் 

ெக்கள்மதாழக 

பே்புகள், 

மதாழிலாளர ்

பே்புகள் 

2011 கேக்மகடுப்பு ணபான்ற முதன்ழெ 

கேக்மகடுப்பு ெற்றுெ் இரே்டாெ் நிழல 

ஆதாரங்களின் அடிப்பழடயில். 

9  நிலத்தடிநீர ் பகுதியின் வடிகால் 

அழெப்பு, 

நீணராழடகளின் 

தன்ழெ, நீரந்ிழல 

பே்புகள், ரீசாரஜ்் 

ெற்றுெ் 

மவளிணயற்றுெ் 

பகுதிகள் 

இரே்டாெ் நிழல ஆதாரங்களில் இருந்து 

ணசகரிக்கப்பட்ட தரவு ெற்றுெ் 

தயாரிக்கப்படட் நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்ழக ஆகியவற்றின் அடிப்பழடயில் 

10  இடர ்ெதிப்பீடு 

ெற்றுெ் ணபரிடர ்

ணெலாே்ழெ 

திட்டெ் 

தீ ெற்றுெ் 

மவடிப்புகள் ெற்றுெ் 

நசச்ுப் மபாருட்களின் 

மவளியீடு 

ஆகியவற்றால் 

ணபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகழள 

அழடயாளெ் 

காேவுெ் 

சுரங்கத்துடன் மதாடரப்ுழடய 

அபாயத்திற்காக மசய்யப்படட் இடர ்

பகுப்பாய்வின் கே்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பழடயில். 

 

 
 

3.2 நில சுை்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முகற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிடலாமீட்டருக்குள் 

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

நிலம், உரிகமயளர ்படட்ா நிலம், எந்த வன நிலமும் சம்பந்தப்படவில்கல. 

வ.எண் வமகெ்ொடு % இல் ெரெ்ெளவு 

1 நகரப்்புற கட்டெத்தல் 4.69 

2 கிராெப்புற கட்டழெத்தல் 7.69 

3 சுரங்க கட்டழெத்தல் 2.83 

4 புதர ்நிலெ் 1.83 

5 தரிசு நிலெ் 39 

6 விவசாய நிலெ் 2.55 

7 ஆறு 1.51 

8 தரிசு பாழற 0.77 

9 நீர ்நிழலகள் 0.56 

10 பயிர ்நிலெ் 38.4 

பமாத்தம் 100.00 

 ணெணல உள்ள நில பயன்பாட்டு வழரபடெ், ழப வழரபடெ் ெற்றுெ் நில பயன்பாட்டு 

அட்டவழே; ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் மபருெ்பகுதி விவசாய நிலெ் (விழள நிலெ், தரிசு 

நிலெ் உட்பட) 79.95 % அழதத் மதாடரந்்து கட்டப்பட்ட பகுதி (கிராெப்புறெ் & நகரப்்புறெ்) 12.38%, 
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சுரங்கப் பகுதி 2.83%, தரிசு & குழி 2.6 % ெற்றுெ் நீரந்ிழலகள் (நதிகள் நீணராழட கால்வாய்கள்) 

சுொர ் 2.07% ஆகுெ். ஆய்வுப் பகுதிக்குள் கடட்ப்படட் மொத்த சுரங்கப் பகுதி 925.923 மெக்ணடர ்

அதாவது 2.83 %. 19.89.0 மெக்ணடர ் பரப்பளவானது மொத்த சுரங்கப் பரப்பில் சுொர ் 2.14 % 

பங்களிக்கிறது, ணெலுெ் இந்த முன்மொழியப்படட் 2.51.0 மெக்ணடர ்திடட்ப் பகுதியானது ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் உள்ள மொத்த சுரங்கப் பரப்பில் 0.27 % பங்களிக்கிறது. சுரங்க நடவடிக்ழககளின் 

இந்த சிறிய சதவீதெ் சுற்றுசச்ூைலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ழத ஏற்படுத்தாது 

3.3 மை் சூழல்  

 மண் மாதிரி இடங்கள் டதரவ்ு ஹசய்யப்பட்டு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டன. 

இயற்ககயில் மண் காணப்பட்டதுமிதமான கார pH வரம்புடன் 7.66 – 8.39  கநட்ரஜனின் ஹசறிவு  

மற்றும் பாஸ்பரஸ் வரம்பு  குழறவாகணவ ஆக உள்ளது. 

3.4 நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்கத மதிப்பிடுவதற்கு நீர ் மாதிரிகள் சுமார ் 4 நிலத்தடியில் மற்றும் 2 நிலத்தின் 

டமற்பரப்பில் இருந்தும் டசகரிக்கப்பட்டது கிராமங்களின் துகள கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீர ்

மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் டமற்பரப்பு நீர ் மாதிரிகள் 

எடுக்கப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர் - 

• 6.72 – 7.40 வகர டவறுபடுகிறது. 

• ஹமாத்த ககரசல்கள் மதிப்புகள் 420 to 485 mg/l வகர உள்ளது  

• கடினத்தன்கம மதிப்புகள் 155.3 to 178  mg/lவகர இருக்கும் 

தமை்பரப்பு நீர்  

• PH மதிப்பு 7.06 – 7.62 

• ஹமாத்த ககரசல்கள் 449 - 502  mg/l 

 ஹெவிஹமட்டல் வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியல்-டவதியியல் 

மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இந்த நீர ்சிபிசிபி தரத்தின்படி நிரண்யிக்கப்படட் வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளது என்பகத ஹவளிப்படுத்தியது. 

 

3.5 காை்று சூழல் - 

வானிறல ஆய்வு (காலநிறல) - 

 ஆய்வு பகுதி ஹவப்பமண்டல காலநிகலயின் ஒரு பகுதியாகும். நாள் ஹவப்பநிகல ஜனவரி 

முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் குகறவானதுஹவப்பநிகல ஜனவரியில் எடட்ப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் டம மாதங்கள் ஆண்டின் ஹவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்டதசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிகலயம் ஹசன்கன. 

காை்றின் தர கை்காைிப்பு -  

 திட்ட தளத்கதப் ஹபாறுத்தவகரயில் முன்டனாடி கீழ்டநாக்கிய திகசயின் அடிப்பகடயில் 

சுற்றுப்புற காற்று தர நிகலயங்கள் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமகழக்காலத்திற்கு முந்கதய 

காற்றளவுப்படம் முகற மற்றும் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் ஆகியவற்கறக் 

கருத்தில் ஹகாண்டு சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு (AAQM) நிகலயங்கள் 

டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. 
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ெடம் – 5  காற்று வீசும் திறசயின் புமகெ்ெடம் 

 

 

 

• PM10 இன் மதிப்பு 46.3 µg/m3 to 37.1 µg/m3, இகடயில் டவறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 25.3 µg/m3 to 15.9 µg/m3 க்கு இகடயில் டவறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி ஹசறிவு 9.8 µg/m3 to 4.1 µg/m3 மற்றும் 24.9 µg/m3 to 15.7 

µg/m3 PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் ஹசறிவுகள் நன்கு காணப்படுகின்றன

 ஹதாழில்துகற மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்டலங்களுக்கு மத்திய மாசு 

கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (சிபிசிபி) பரிந்துகரக்கும் NAAQ தரநிகலகள். 

 

 

3.6 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீட்டு சாதனத்கதப் பயன்படுத்தி 8 இடங்களில் அடிப்பகட ஒலி அளவுகள் 

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

கண்காணிக்கப்பட்டனஇரவு 10 மணி முதல் காகல 6 மணி வகர. 

• ஆய்வுக் காலத்தில் பகல் 47.8 – 48.1 dB (A) Leq  இரவு 37.6 – 38.0 dB (A) Leq. வரம்பில் இருந்தன. 

 முடிவுகளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு ஒலியின் அளவுகள் ஹதாழில்துகற / வணிக / 

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி தரநிகலகளுக்குள் இருப்பகதக் காணலாம். 
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3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் நிகல, முக்கியமான மலர ் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கட்டகமப்கபப் புரிந்து ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆகலகளும் இல்கல, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சடட்ம் 

1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுத்தப்படட் உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு படட்ியலில் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில்கல. 

 

3.8 சமூக பபாருளாதாரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார சூழல் குறித்த தரமான தகவல்ககள டசகரிக்க மாதிரி 

கணக்ஹகடுப்பு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. சாகலகள், குடிநீர ் வசதிகள், நகரமயம், கல்வி நிறுவனம், 

டகாயில்கள், மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் மின்சார வசதிகள் டபான்ற அகனத்து அடிப்பகட 

வசதிககளயும் இந்த ஆய்வு பகுதி ஹகாண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் விவசாயடம முக்கிய ஹதாழிலாக இருந்தாலும், இது 50-60% 

குடும்பங்களுக்கு மட்டுடம டவகல வாய்ப்புககள வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள மக்கள் ஹதாகக 

முக்கியமாக ஹதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மற்ற வகக டவகல வாய்ப்புககள சாரந்்துள்ளனர.் 

 

4 எதிர்பார்க்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மை்றும் தைிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நடவடிக்ழகயுடன் சுற்றுசச்ூைல் மதாடக்கத்ழத பராெரிக்க, தற்ணபாதுள்ள சுற்றுசச்ூைல் 

சூை்நிழல குறித்த ஆய்வுகழள ணெற்மகாள்வது ெற்றுெ் பல்ணவறு சுற்றுசச்ூைல் கூறுகளின் 

தாக்கத்ழத ெதிப்பிடுவது அவசியெ். இது மபாருத்தொன ணெலாே்ழெ திடட்ங்கழள நிழலயான 

வள பிரித்மதடுத்தழல உருவாக்க உதவுெ். 

 

4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

 திறந்த ஹவளி சுரங்க முகறயில் ஹபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில சுற்றுசச்ூழல், 

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

ஈடுபடவில்கல. சுரங்க நடவடிக்கககளுக்கு 2.51.0 ஹெக்டடர ் நிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும். 

சுரங்கத்தின் முடிவில், ஹவட்டிஹயடுக்கப்படட் குழி, தற்காலிக நீரத்்டதக்கமாக ஹசயல்படும்  மற்றும் 

மகழநீகர டசமிக்க அனுமதிக்கப்படும். 

 மரம் (ஹசடி வளரப்்பு பகுதிக்கு) வளரச்ச்ிக்கு டபாதுமான இடம்  ஒதுக்கப்பட்டது.  தற்டபாது 

திட்டப்பகுதியில் தாவரங்கள் எதுவும் இல்கல, சுரங்க நடவடிக்கக முடிந்ததும் திட்ட இடத்தில் 

மரங்களின் வளரச்ச்ியின் வீதம் அதிகரிக்கும்.  

தணிெ்பு நடவடிக்மககள் 

• சுரங்க நடவடிக்ழக படிப்படியாக மதாகுதிகளில் அழடக்கப்பட்டு, அகை்வாய்வு 

படிப்படியாக பசுழெ அரே் வளரச்ச்ி ணபான்ற கட்டெ் வாரியான வளரச்ச்ி ணபான்ற பிற 

தேிப்பு நடவடிக்ழககளுடன் ணெற்மகாள்ளப்படுெ். 

• சுரங்க குழிகழளச ் சுற்றிலுெ் ெழை நீர ் வடிகால் அழெத்தல் ெற்றுெ் ெழைப்மபாழிவின் 

ணபாது ணெற்பரப்பு ஓடுவதால் ெே் அரிப்ழபத் தடுக்கவுெ் ெற்றுெ் உத்ணதசப் பகுதிக்குள் 
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பல்ணவறு பயன்பாடுகளுக்காக ெழைநீழரச ் ணசகரிக்கவுெ், குழறந்த உயரத்தில் 

திட்டமிடப்பட்டது இடத்தில் மசக் ணடெ் கட்டுதல் 

• பாதுகாப்பு ெே்டலத்திற்குள் எல்ழலயில் பசுழெ மபல்ட் வளரச்ச்ி. மவட்டப்படட் குழியில் 

ணசமித்து ழவக்கப்படுெ் சிறிய அளவு தே்ேரீ ்பசுழெ அரே்க்கு பயன்படுத்தப்படுெ் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, மவடட்ப்பட்ட குழிகளின் ணெல் மபஞ்சுகள், பாதுகாப்பு தழட 

ணபான்றவற்றில் அடரத்்தியான ணதாட்டப்பயிற்சி ணெற்மகாள்ளப்படுெ். 

• கருத்தியல் நிழலயில், சுரங்க நில பயன்பாட்டு முழற பசுழெ அரே் பகுதி ெற்றுெ் 

தற்காலிக நீரத்்ணதக்கொக ொற்றப்படுெ் 

• இயரழ்கயின் அடிப்பழடயில், சுரங்கத்திழன சுற்றியுள்ள இயற்ழக தாவரங்கள் 

தக்கழவக்கப்படுெ் (ஒரு தாங்கல் பகுதியில் அதாவது 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தழட ெற்றுெ் பிற 

பாதுகாப்பு வைங்கப்படுகிறது) தூசி உமிை்ழவக் குழறக்க உதவுெ். 

• கருத்தியல் கட்டத்தில் சரியான ணவலி அழெக்கப்படுெ், மபாதுெக்கள் ெற்றுெ் 

கால்நழடகளின் உள்ளாரந்்த நுழைழவத் தடுக்க பாதுகாப்பு 24 ெேி ணநரமுெ் 

ழவக்கப்படுெ். 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்க நடவடிக்ககக்கான உத்டதசிக்கப்படட்  ஆழம் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்திற்கு டமடல 

உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் டமற்பரப்பு நீர ் (நீடராகடகள், கால்வாய், ஓகட  டபான்றகவ) 

ஹதன்படவில்கல. 

 தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு டமற்பரப்பு மகழநீர ் ஓட்டத்கத சுரங்கத்திற்குள் வராமல் தடுக்க மண் 

திட்டு அகமக்கப்படும்  

• வடிகால் கட்டுமானம் அகமக்கப்படும் 

4.3 காை்று சூழல்– 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் மற்றும் டபாக்குவரத்தால் உருவாக்கப்படும் காற்றில் பரவும் 

துகள்கள் முக்கிய காற்று மாசுபடுத்துகின்றன. சல்பர ் கட ஆக்கசடு (SO2), கநட்ரஜன் 

ஆக்கசடுகள் (NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் சாகலயில் ஹசல்லும் வாகனங்களால் ஏற்படும். 

 சுரங்க பகுதிக்கு ஹவளிடய சுரங்கத்தின் தாக்கம் மனித மற்றும் விலங்குகளின் 

ஆடராக்கியத்திலும், அப்பகுதியின் தாவரங்களிலும் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்பகத இது காட்டுகிறது. 

 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) ஹசயல்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்கத ஏற்றுதல் மற்றும் ககயாளுதல் ஆகிய நடவடிக்கககளில் இருந்து தூசி 

ஹவளிடயற்றத்கதக் கட்டுப்படுத்த டவகல ஹசய்யும் ஆர முகப்பில் நீர ் ஹதளித்தல் 

பாகதயில் நீர ்ஹதளித்தல் 

• கனரக இயந்திரத்கத இயக்கும்டபாது தூசி உற்பத்திகயக் குகறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற 

சாகலகளில் நீர ்ஹதளிப்பான்கள் அகமத்தல் 
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• தூசி ஹவளிடயற்றத்கதக் குகறப்பதற்காக அவ்வப்டபாது நீர ் கழிவுகள் மற்றும் 

சாகலகளில் நீர ்ஹதளித்தல் 

• துகளயிடும் முன்பு ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வழங்குதல் மற்றும் 

பாதுகாப்பாக சுரங்கெ் ஹசய்ய நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

• தாதுப் டபாக்குவரத்தின் டபாது டிப்பரக்கள அதிக சுகம ஹசய்வகதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்கள டாரப்ாலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்ககளக் ககது ஹசய்ய மரம் வளரச்ச்ி டமற்ஹகாள்ளப்படும்.  

• மாசுபாட்கடக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கக எடுக்க காற்றின் தரத்கத அவ்வப்டபாது 

கண்காணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்கத எடுக்க ஹவடி கவப்பதனால், எந்திரங்களின் ஹசயல்பாடு மற்றும் 

சுரங்கங்களில் அவ்வப்டபாது டிப்பரக்கள இயக்குவதால் சத்த மாசு ஏற்படுகிறது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட  மவடி ழவக்குெ் முழறயில் சரியான இழடமவளி ெற்றுெ் மவடிக்குெ் 

குழிகளில் சரியான முழறயில் அளவான மவடி ெருந்து ணபக்கிங் மசய்து  

உபணயாகப்படுத்தபடுெ். 

• மவடி ழவத்தல் முழறயில்,  சீணதாஷ்ே நிழல சாதகொக இல்லாத ணபாது மின்சாரெ் 

அல்லாத தூே்டுதல் முழற  அனுசரிக்கப்படுெ். 

• கனரக எந்திரங்களில் ஏற்படுெ் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயில் பராெரிப்புெ், 

உராய்ழவத் தடுக்குெ் எே்மேய் ெற்றுெ் கிரீஸ் இழவகள் உபணயாகப்படுத்தப்படுெ். 

• எந்திரங்களில் ஏற்படுெ் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயில் பாதுகாப்பு உழறகள் 

மபாருத்தப்படுெ் 

• மவடி ெருந்தினால் ஏற்படுெ் சுற்றுசச்ூைல் தாக்கத்ழதயுெ் மவடிக்கத் தவறுெ் குழிகழள 

தடுப்பதற்குெ் சாய்வான குழிகள் துழள மசய்யப்படுெ்.   

• சுரங்க சாழல ஓரங்களிலுெ் குத்தழக நிலத்ழத சுற்றியுெ் ெரங்கள் ழவத்து பராெரித்து 

வருவதால் சுரங்கத்தில் ஏற்படுெ்   சத்தெ் மவளிணயறுதல் குழறக்கப்படுெ். 

• சுரங்க மதாழிலாளரக்ளுக்கு பயிற்சி மகாடுப்பதன் மூலமுெ், விழிப்புேரவ்ு 

ஏற்படுத்துவதன் மூலமுெ் ெற்றுெ் காது அழடப்பான்கள் உபணயாகப்படுத்துவதாலுெ் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு சத்தத்தினால் ஏற்படுெ் பாதிப்பு தடுக்கப்படுெ். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் இல்லாததால் பல்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்கல. 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் மண்டலம்டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு டபான்றவற்கற ஹவளிடயற்றுவதால் ஏற்படும் 

NO2.தூசி ஹவளிடயற்றத்கதக் கட்டுப்படுத்த டபாதுமான தூசி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் 

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

தரங்ககளத் தவிரதூசி உமிழ்கவக் கட்டுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சாகலகளில் தடிமனான 

மரம் வளரச்ச்ி டமற்ஹகாள்ளப்படும். 
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4.6 சமூக பபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக 18 ஹதாழிலாளரக்ள் டநரடியாக பயன்ஹபறுவாரக்ள். 

சுமார ்40 எண்ணிக்ககயிலான மக்களுக்கு மகறமுகமாக டவகல வாய்ப்புகள் கிகடக்கும். 

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

டமம்பாடு டபான்ற கூடுதல் வசதிகளும் நகடஹபறும். 

 சமூக - ஹபாருளாதார மற்றும் சமூகவியல் தாக்கத்கத கருத்தில் ஹகாண்டு, மக்களின் 

ஹபாருளாதார நிகல மற்றும் வாழ்க்ககத் தரம் ஹபாதுவாக அதிகரிக்கும் என்பது 

கவனிக்கப்பட்டது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• ஆழல இயந்திரங்கள் ெற்றுெ் உபகரேங்களுக்கு நல்ல பராெரிப்பு நழடமுழறகள் 

பின்பற்றப்படுெ், இது சாத்தியொன சத்தெ் பிரசச்ிழனகழளத் தவிரக்்க உதவுெ். 

• ெத்திய ொசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி திட்டத் தளத்திலுெ் 

அழதச ்சுற்றிலுெ் பசுழெ அரே் உருவாக்கப்படுெ். 

• முக்கிய ெே்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூைல் பாதிப்ழபக் குழறக்க மபாருத்தொன காற்று ொசு 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழக எடுக்கப்படுெ். 

• மதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, ழகயுழறகள், தழலக்கவசங்கள், பாதுகாப்பு 

காலேிகள், கே்ோடிகள், கவசங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் ெற்றுெ் காது பாதுகாப்பு 

சாதனங்கள் ணபான்ற தனிப்படட் பாதுகாப்பு உபகரேங்கள் சுரங்க சட்டெ் ெற்றுெ் 

விதிகளின்படி வைங்கப்படுெ். 

• இந்தத் திட்டத்தின் மூலெ் ணநரடியாகவுெ் ெழறமுகொகவுெ் ராயல்டி, வரி, டிஎெ்எஃப், 

என்எெ்இடி ணபான்றவற்றின் மூலெ் நிதி வருவாய்கள் மூலெ் ொநிலத்திற்குெ் ெத்திய 

அரசுக்குெ் நன்ழெ 

 

5 மாை்று பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுடப்ம் மை்றும் தளம்) 

தள மாை்றுகள் - 

 சாதாரன கற்கள் இயற்ககயில் சில குறிப்பிடட் இடங்களில் மட்டும் இருக்கும் 

உத்டதசிக்கப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாற்று தளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்கல. 

சுரங்க பதாழில்நுடப் மாை்றுகள் - 

 முழு இயந்திரமயமாக்கப்படட் சுரங்க டவகலகள் டமற்ஹகாள்ளப்படும், இது மிகவும் 

ஹபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானது, டமலும் தாதுக்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழகலப் 

பாதுகாப்பகதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற ஹதாழில்ககளப் டபாலன்றி, திட்டத்கத மற்ற தளங்களுக்கு 

மாற்ற முடியாது. 

 டமற்பரப்பு கனிம கவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்கப உறுதி ஹசய்வதால் இந்த 

திட்டம் திறந்த ஹவளி சுரங்க முகறகயப் பின்பற்றும். நிலத்தடி முகறயுடன் ஒப்பிடும்டபாது 

திறந்த ஹவளி முகறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும். 
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6 சுை்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திடட்ம் - 

 வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் டமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்கக அல்லது மனித நடவடிக்கககளால் தூண்டப்படட் அகனத்து மாறுபாடுககளயும் 

தரவு ஹகாண்டு வர முடியாது. எனடவ சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்ககள கணக்கில் 

எடுத்துக்ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் வழக்கமான கண்காணிப்பு திடட்ம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

குறிக்டகாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் ஹசயல்திறகன சரிபாரக்்க அல்லது  மதிப்பீடு ஹசய்ய; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்கத நிறுவுதல் 

 

 

சுற்றுசச்ூைல் கே்காேிப்பு மசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அந்தந்த குவாரி 
உரிழெயாளர ்

நிறுவனதத்ின் 

தமலமம 

சுரங்க தமலாண்மம நிமல 

சுரங்க ணெலாளர ்

ஃணபாரண்ென் ணெட் 
தள ணெற்பாரழ்வயாளர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்
ட எெ்பானல்ட் 
ஆணலாசகர்

ஏரியா நிமல 

சுற்றுசச்ூைல் 

அதிகாரி 

உதவியாளர ் ணதாட்டகக்ாரர ் தே்ேீர ்மதளிப்பான் 

ஆபணரட்டர ்
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6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிெ்பு கண்காணிெ்பு அடட்வமண 

அட்டவழே எே் 6.1   சுற்றுசச்ூைல் சுத்திகரிப்பு கே்காேிப்பு அட்டவழே 

S. 

N

o

. 

சுற்று சூைல் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கே்காேிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காலெ் அதிரம்வே் 

1 காற்று தரெ் 
2 இடங்கள்  

(1 Core & 1Buffer) 

24 ெேி 
ணநரெ் 

 

6 

ொதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
வானிழல 

ஆய்வு 

காற்று கே்காேிப்பு & 

ஐஎெ்டி இரே்டாெ் நிழல 

தரவு  

ெேிணநர
ெ் / 

தினசரி 

மதாடரச்ச்ியா
ன ஆன்ழலன் 

கே்காேிப்பு 

காற்றின் ணவகெ், 

காற்றின் திழச, 

மவப்பநிழல, 

3 

நீர ்தர 

கே்காேிப்
பு 

2 இடங்கள்  

(1SW & 1 GW) 
- 

6 

ொதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

IS: 10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுழறகளின் 

கீை் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்
ள அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அழெப்பு 

குறிப்பிடட் கிேறுகளில் 1 

கிமீ சுற்றளவில் இழடயக 

ெே்டலத்தில் திறந்த 

கிேறுகளில் நீர ்ெடட்ெ் 

- 

6 

ொதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

ஆைெ் 

5 சத்தெ் 
2 இடங்கள்  

(1Core & 1 Buffer) 

ெேிணநர
ெ் / 

தினசரி 

6 

ொதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் ெற்றுெ் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

மவடிக்குெ் 

மசயல்பாட்டி
ன் ணபாது 

உசச் துகள் ணவகெ் 

7 ெே் 
2 இடங்கள்  

(1Core & 1 Buffer) 
– 

6 

ொதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

இயற்பியல் 

ெற்றுெ் 

ணவதியியல் 

பே்புகள் 

8 கிரீன் மபல்ட ் திட்ட பகுதிக்குள் தினசரி ொதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
பராெரிப்பு 

 

 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர் மதிப்பீடு மை்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வழக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் ஹதாடரப்ுகடய கூறுகள் 

துகளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல், கழிவு குப்கப, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் ஹவடிக்கும் 

டசமிப்பு ஆகியகவ அடங்கும். டமடல குறிப்பிடப்படட் கூறுகளிலிருந்து ஏடதனும் சம்பவங்கள் 

ஏற்படுவகதக் குகறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும் நடவடிக்கககள் சுரங்கத் ஹதாடங்கியவுடன் 

திட்டமிடப்பட்டு ஹசயல்படுத்தப்படும்; டமடல விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரணிககளத் 

தவிரப்்பதற்கான நடவடிக்கககள் இதில் அடங்கும். எந்தவிதமான விபத்து / டபரழிகவத் தவிரக்்க 

சரியான இடர ்டமலாண்கம திடட்ம் முன்ஹமாழியப்படும். 
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7.1 இடர் அளவிடல்  

இடர ்ெதிப்பீடட்ிற்கான வழிமுழற, தன்பாத், சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகெ் (டிஜிஎெ்எஸ்) 

மவளியிடட் குறிப்பிடட் இடர ்ெதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதழல அடிப்பழடயாகக் மகாே்டது, 2002 ஆெ் 

ஆே்டு டிசெ்பர ்31, 2002 ணததியிடட் சுற்றறிக்ழக எே் 13 உடனடி கவனெ் ணதழவப்படுபவரக்ளுக்கு 

முன்னுரிழெ அளிப்பதற்காக, ணவழல சூைல் ெற்றுெ் அழனத்து மசயல்பாடுகளிலுெ் இருக்குெ் 

ெற்றுெ் சாத்தியொன அபாயங்கழள அழடயாளெ் காேவுெ் ெற்றுெ் அந்த ஆபத்துகளின் ஆபத்து 

நிழலகழள ெதிப்பீடு மசய்யவுெ். ணெலுெ், இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரேொன வழிமுழறகள் 

அழடயாளெ் காேப்பட்டு, அவற்றின் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழககள், கால அட்டவழேயில் 

அழெக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட மபாறுப்புகளுடன் பதிவு மசய்யப்படுகின்றன. 

தன்பாத்தின் டிஜிஎெ்எஸ் வைங்கிய மெட்டல்ஃமபரஸ் சுரங்கத்ழத நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதி 

சான்றிதை் ழவத்திருக்குெ் தகுதிவாய்ந்த சுரங்க ணெலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீை் முழு சுரங்க 

மசயல்பாடுெ் ணெற்மகாள்ளப்படுெ். இடர ்ெதிப்பீடு என்பது விபத்துகழளத் தடுப்பது ெற்றுெ் அது 

நிகைாெல் தடுக்க ணதழவயான நடவடிக்ழககழள எடுப்பது பற்றியது 

 

7.2 தெரிடர் தமலாண்மம திடட்ம் 

 ணபரிடர ் ணெலாே்ழெ திட்டெ் முன்னுரிழெ வரிழசயில் வாை்க்ழக பாதுகாப்பு, 

சுற்றுசச்ூைல் பாதுகாப்பு, நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திழய மீடப்து ெற்றுெ் மீட்பு 

நடவடிக்ழககழள உறுதி மசய்வழத ணநாக்கொகக் மகாே்டுள்ளது. 

அனரத்்த முகாழெத்துவ திட்டத்தின் ணநாக்கொனது சுரங்கத்தின் இழேந்த வளங்கள் ெற்றுெ் 

மவளிப்புறச ்ணசழவகழளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்ழற அழடய ணவே்டுெ் 

 

• பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீடப்ு ெற்றுெ் ெருத்துவ சிகிசழ்ச  

• ெற்றவரக்ழளப் பாதுகாக்கவுெ்; 

•  உழடழெ ெற்றுெ் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்படுெ் ணசதத்ழத குழறத்தல்; 

•  ஆரெ்பத்தில் நிகை்ழவக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுப்பாட்டிற்குள் மகாே்டு வருவது; 

•  பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான ெறுவாை்ழவப் பாதுகாக்கவுெ் ெற்றுெ் 

•  அவசரநிழலக்கான காரேெ் ெற்றுெ் சூை்நிழலகள் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசாரழேக்கு 

மபாருத்தொன பதிவுகள் ெற்றுெ் உபகரேங்கழள பாதுகாக்கவுெ் 
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7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக்க விமளவு 

     சாதாரண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெதத்ி 

வ.எண் 
ஐந்தாண்டு 

உற்ெத்தி 

ஆண்டு 

உற்ெத்தி 

தின 

உற்ெத்தி 

தின 

சரக்குந்து 

சுமம 

P1 1,49,757 29,951 99 16 

E1 1,19,353 23,870 79 13 

E2 1,97,075 39,415 131 22 

E3 2,42,385 48,477 161 26 

E4 1,36,670 27,334 91 15 

E5 5,45,860 1,09,172 363 60 

பமாத்தம் 13,91,100 2,78,219 924 152 

 

சுரங்கங்களிலிருந்து சமூகெ் பொருளாதாரெ் ெலன்கள் 

 திட்ட பசலவு CER @ 2% 

P1 Rs. 38,57,000/- 77,140/- 

E1 Rs. 52,02,000 1,04,040/- 

E2 Rs. 62,19,000 1,24,380/- 

E3 Rs. 78,40,000 1,56,800/- 

E4 Rs. 71,61,000 1,43,220/- 

E5 Rs. 76,20,000 1,52,400/- 

பமாத்தம் Rs3,78,99,000 /- 7,57,980 /- 

 

8 திட்ட நன்றமகள் – 

திருவாளர ்ஸ்ரீ கணேஷ் முருகன் புளூ மெட்டல்ஸ்  சாதாரே கல் சுரங்க திட்டங்கள் சுொர ் 1,49,757 

மீ3  சாதாரே கல் ெற்றுெ் 36,448 மீ3 கிராவல்  உற்பத்தி மசய்வழத ணநாக்கொகக் மகாே்டுள்ளது. 

இது அருகிலுள்ள பகுதிகளில் சமூக-மபாருளாதார நடவடிக்ழககழள ணெெ்படுத்துவணதாடு, 

பின்வருெ் நன்ழெகழளயுெ் விழளவிக்குெ் 

• உள்கட்டகமப்பில் முன்டனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டகமப்பில் முன்டனற்றம் 

• டவகல வாய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புணரவ்ு திடட்ம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப நல முகாம்கள் 

டபான்ற சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள சுரங்க உரிகமயாளரக்ள் 

டமற்ஹகாள்வாரக்ள்.  

• சுரங்கத்தின் டமாசமான விகளவுககளத் தணிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்கதயும் சுற்றுசச்ூழகலயும் டமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியில் ஒரு காடு 

வளரத்்து உருவாக்கப்படும். 

 

9 சுை்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவ நன்கம பகுப்பாய்வு பரிந்துகரக்கப்படவில்கல. 

 சுை்றுசச்ூழல் தமலாை்றம திட்டம் - 

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

சுரங்க முகற மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பகடயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 
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தள குறிப்பிட்ட திட்டமாகும். தாக்கத்தின் ஒவ்ஹவாரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான 

தாக்கங்ககள குகறக்க நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட டவண்டும், இகவ இயற்ககயில் நன்கம 

பயக்கும் இடங்களில், இத்தககய தாக்கங்கள் டமம்படுத்தப்பட டவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

டவண்டும், இதனால் ஒட்டுஹமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் முடிந்தவகர குகறந்த மட்டத்திற்கு 

குகறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளரக்ள் ஒரு ஒழுங்ககமக்க டவண்டும் சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ககககள நிரவ்கித்தல் மற்றும் ஹசயல்படுத்துவதற்கு ஹபாறுப்பான சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு அகமப்பு. அடிப்பகடயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹவளி நிறுவனங்ககள நியமிப்பதன் 

மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் ஒலி நிகல டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மாசு அளகவக் கண்காணிப்பகத இந்த துகற கண்காணிக்கும். 

. சுரங்கச ் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி ஹதாழிலாளரக்ளின் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறித்து டதகவயான அகனத்து முன்ஹனசச்ரிக்கக நடவடிக்ககககளயும் ஆதரவாளர ் எடுப்பார,் 

குத்தககப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வழங்கப்படும். 

 ஆதரவாளரக்ள் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஒட்டுஹமாத்த வளரச்ச்ிக்கான சமூக 

ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள டமற்ஹகாள்வாரக்ள். இந்த நடவடிக்கககளில் மருத்துவ 

முகாம்கள், நீர ் வழங்கல், பள்ளி உள்கட்டகமப்பு டமம்பாடு டபான்றகவ அடங்கும். 

திட்டப்பணிகயச ் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக பல்டவறு துகறகளில் சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு 

நடவடிக்ககககள உரிகமயாளர ்டமற்ஹகாண்டு வருகின்றனர.்  

10 முடிவுறர - 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீதான டநரம்கறயான மற்றும் 

எதிரம்கறயான விகளவுகளின் அடிப்பகடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுஹமாத்த மதிப்பீடட்ிலிருந்து 

இந்த  முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புககளத் தணிக்க, 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பிந்கதய திட்ட 

கண்காணிப்பு அகமப்பு ஆகியகவ ஹதாடரச்ச்ியான கண்காணிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக வழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக, திட்ட தளத்திலும் 

அகதச ்சுற்றியுள்ள சமூக ஹபாருளாதார நிகலகமகளும் கணிசமாக டமம்படுத்தப்படும். எனடவ, 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விகரவில் வழங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 


