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1.0 முன்னுகர: 

தி/ள்.வீஹனரஹ்பரக்ர் இந்தியா பிகரகவட் லிமிஹடட ் குனிகல் 

கிராமம், கரந்ாடக மாநிலத்தில் கட்டுமான பணிக்கு ததவையான உயரத்ர 

செங்கல், , தமற்கூவர மற்றும் அலங்கார ஓடுகள், தபான்றைற்வற தயாரிக்கும் 

ஆவலவய அவமதத்ுள்ளது.  

தமலும் இதத்வக ஆவலவய தமிழ்நாட்டில், திருைண்ணாமவல 

மாைட்டம், செய்யார ்தாலுகாவில் அவமக்க உள்ளது. 

இந்த ஆவலயின் களிமண் ததவைவய பூரத்்தி செய்ய 

தி/ள்.வீஹனரஹ்பரக்ர் இந்தியா பிகரகவட் லிமிஹடட ் தனது களிமண் 

சுரங்கத்வத தமிழ்நாட்டில், திருைண்ணாமவல மாைட்டம், செய்யார ்தாலுகா, 

சபரியதகாவில் மற்றும் ஜாததரி கிராமத்தில் 17.945 செக்டர ் நிலபரப்பில் 

அவமக்க உள்ளது.. இந்த நிலம் நிறுைனத்திற்கு சொந்தமானது. 

இந்த நிறுைனம் சுரங்க குத்தவகக்கு (Lease) விண்ணப்பிதத்ு மாைட்ட 

ஆட்சியரிடமிருந்து அனுமதி கடிதம் 10220/MMC.2/2018-1, தததி 08.03.2019. அன்று 

சபறப்பட்டது.  

குத்தவக பகுதியில் சுரங்க பணி தமற்சகாள்ள சுரங்க திட்டம் (Mining Plan) 

தயாரிக்கப்பட்டு புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ் துவற உதவி 

இயக்குநரிடமிருந்து அனுமதி கடிதம் 9065/MM3/2017/FC/TVM தததி 11.05.2019. 

அன்று சபறப்பட்டது. 
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இந்த களிமண் சுரங்க குத்தவகக்கு தி/ள்.வீசனரச்பரக்ர ்இந்தியா பிவரதைட ்

லிமிசடட் ,சுற்றுெச்ூழல் அனுமதிவய சபற விண்ணப்பிதத்து.  

சுற்றுெச்ூழல் காடுகள் மற்றும் காலநிவல மாற்றம் அவமெெ்கம் (MOEF & CC), 

சநறிமுவறகளின் படி மாநில சுற்றுெச்ூழல் தாக்க மதிப்பிடு 

ஆவணயத்திடமிருந்து (SEIAA TAMILNADU) ஆய்வு குறிப்பீடு (TOR) உரிம கடித 

எண்  SEIAA-TN/F.No.6896/SEAC/TOR-682/2020 நாள் 21.01.2020 அன்று 

சபறப்பட்டது.  

இசச்ுற்றுசச்ுழல்  ஆய்வு குறிப்பீட்டின்படி, சுற்றுசச்ுழல் தாக்கம் மற்றும் 

பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கக தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது (EIA/EMP Report). 

அதன் சுருக்கம் பின்வருமாறு: 

2.0 இருப்பிட விளக்கம்: 

1. திட்டத்தின் சபயர ்

& 

தி/ள்.வீசனரச்பரக்ர ் இந்தியா பிவரதைட் 

லிமிசடட் நிறுைனத்தின் களிமண் 

சுரங்கம் 

2. திட்ட இருப்பிடம் 

& 

சபரியதகாவில் மற்றும் ஜாததரி கிராமம், 

செய்யார ் தாலுகா, திருைண்ணாமவல 

மாைட்டம், தமிழ்நாடு 

3. உற்பத்தி திறன் & 275460 டன் (ைருடத்திற்கு) (183640 

மில்லியன்.மீ3 (ைருடத்திற்கு) 
4. அட்ெதரவக மற்றும் 

தீரக்்கதரவக  
& 

12o 42’28.11” - 12o 42’ 46.24” ைடக்கு  

79 o 32’ 40.98” – 79 o 32’ 57.93” கிழக்கு 

5. சுரங்க தமற்பரப்பின் 
உயரம் 

 
 98.75m -லிருந்து + 102m - ைவர AMSL  

ைடக்கு தநாக்கி ெரிைான பகுதி 

6. சுரங்க குதத்வக பரப்பு - 17.945 செக்டர ் 

7. நிலைவக 
& 

இந்த நிலம் நிறுைனத்திற்கு 

சொந்தமானது 

8. சைப்பநிவல.  - 20°C – குவறந்தபட்ெம், 41° C அதிகபட்ெம் 

9. மவழ அளவு & 1008 மி.மீ ஆண்டுக்கு 

10. அருகிலுள்ள 
சநடுஞ்ொவல 

- NH-4 சென்வன முதல் சபங்களூர ் ைவர-  
19.30கி.மீ  - ைடக்கு 
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11. அருகிலுள்ள ரயில் 
நிவலயம் 

-  22.70 கி.மீ- ல்  காஞ்சிபுரம் ரயில் நிவலயம் 
– ைடகிழக்கு 

12. அருகிலுள்ள விமான 
நிவலயம் 

- சென்வன விமான நிவலயம் - 98.0 கி.மீ – 
ைடதமற்கு 

13 அருகிலுள்ள சபரிய நீர ்
நிவலகள் (1௦ கி.மீ 
சுற்றளவில்) 

- 
செய்யார ்நதி - 6.8 கி.மீ – சதற்கு 

14. பாதுகாப்பு 
நிறுைனங்கள்/ 
சதால்லியல் / முக்கிய 
இடங்கள்/ ததசிய 
பூங்காக்கள்/ 
ெரணாலயங்கள்/ 
ைரலாற்று சின்னம் / 
சுற்றுலா தலம் 

& 

10 கி.மீ சுற்றளவில் இல்வல. 

15. ஒதுக்கப்பட்ட / 
பாதுகாக்கப்பட்ட 
காடுகள் 

& 

 தன்டப்பந்தாங்கல் RF–8.5 கி.மீ - ைடக்கு, 

புலைாக்கம் RF - 6.20 கி.மீ – ைடதமற்கு 

16 அருகிலுள்ள நகரம் - செய்யார்  - 5.5 கி.மீ – சதற்கு 

17 அருகிலுள்ள கிராமங்கள் 

 

ஜதடரி - 700 மீ – ை 

சபரியதகாவில் – 1.0 கி.மீ – சத .கி  

தூளி - 1.1 கி.மீ – சத . தம 

சநடும்பிவற- - 1 கி .மீ – கி 

18. இதர சதாழிற்ொவலகள்  
(1௦ கி.மீ சுற்றளவில்) 

& 

இப்பகுதி சுற்றி சபரிய 
சதாழிற்ொவலகள் எதுவும் இல்வல. 
சிப்காட் சதாழில்துவற பகுதி கிழக்குப் 
பகுதியில் 12 கி.மீ தூரதத்ில் 
அவமந்துள்ளது. 

19. நில அதிரவ்ு மண்டலம் 
& 

பகுதி – II (மிக குவறந்த ைாய்ப்புள்ள 
மண்டலம்)  

 

 

2.1  திட்ட விளக்கம்: 
1. சமாத்த கனிம இருப்புகள் & 3.617 மில்லியன்.மீ3.மீ3 (or) 5.426 மி.டன். 

2. சைட்டிசயடுக்கக் கூடிய 
கனிம இருப்புகள் 

 1.730 மில்லியன்.மீ3.மீ3 (or) 2.595 மி.டன். 

3 உற்பத்திதிறன் (ைருடத்திற்கு) & 275460 டன் ைருடத்திற்கு.(அ) 
 (183640 மில்லியன்.மீ3 ைருடத்திற்கு. 

4. சுரங்க ஆயுள் காலம் - 11  ைருடம் 

5. சமாத்த திட கழிவு & 0.231 மில்லியன்.மீ3 -  தமல் மண் 
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6. கழிவு தமலாண்வம ---- தமல் மண், பசுவம ைவளயம் அவமக்க 
பயன்படுதத்ப்படும் 

7. சுரங்கம் சைட்டிஎடுக்கும் 
முவற 

- இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த சைளி 
சுரங்கம்.எஸ்கதைடட்ர/் JCB டிப்பர ் லாரிகள் 

மூலமாக. (துவளத்தல் மற்றும் சைடி வைத்தல் 
இல்வல).  

8. சுரங்க அடுக்கு அவமப்பு & சுரங்க உயரம் - 3 மீ, சுரங்க அகலம்  
- 6 மீ, தனிப்பட்ட சுரங்க ொய்வு - 70 ௦ 

இறுதி சுரங்க ொய்வு - 23 ௦. 

9. அதிகபட்ெ ஆழம் - 81 மீ (RL) சுரங்கத்தின் ஆழம் 21.3 மீ. 
10. தைவலயாட்களின் 

எண்ணிக்வக 

& தநரடியாக - 10 நபரக்ள், மவறமுகமாக – 5௦  
நபரக்ள் 

11 நீரத்்ததவை / நீர ்ஆதாரம் & அதிக பட்ெமாக 20 கன மீட்டர ்/ நாள் 
ஒன்றுக்கு ததவைப்படுகிறது. ஆழ்துவள 
கிணற்றிலிருந்து ஆரம்பத்தில் நீர ்
எடுக்கப்படும், பின்னர ்சுரங்கத்தினுள் 
தெகரிக்கப்பட்ட மவழநீர ்
பயன்படுதத்ப்படும்  

12. மின்ொர ததவை  அவனத்து உபகரணங்களும் டீெல் மூலம் 
இயக்கப்படும்.  பணிமவன, அலுைலகம் 
மற்றும்   ஓய்வு அவற தபான்றவைகாண மின் 
ததவை,  மாநில மின் சதாகுப்பிலிருந்து 
சபறப்படும்.  

13. சுரங்க உள்கட்டவமப்பு - பணிமவன, அலுைலகம், முதலுதவி அவற, 
சிற்றுண்டி அவறயுடன்கூடிய ஓய்வு அவற, 
சுரங்க பகுதியில் அவமக்கப்படும் 

14. ெமூகப்பணி சதாவக - இந்த குறிப்பிட்ட திட்டத்திற்கு,(CSR)   
நடைடிக்வககக்கு ரூ .2௦ லட்ெம் 10 

ைருடத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 
15. திட்ட மதிப்பீடு - ரூ. 3.764 தகாடி 
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3.௦ தற்கபாகதய சுற்றுசச்ூழல் விபரம்: 

3.1 ஹபாதுவுகர: 

சுற்றுெச்ூழல் காடுகள் மற்றும் காலநிவல மாற்றம் அவமெெ்கம் (MOEF & 

CC), இந்திய தரக்கட்டுப்பாடு நிறுைனம் (IS Code) ைழிகாட்டுதல் மற்றும் 

சுற்றுெச்ூழல் ஆய்வு குறிப்பீடுகளின் படி(TOR) தற்தபாவதய சுற்றுெச்ூழல் 

ஆய்வு, அக்தடாபர ் – டிெம்பர ் – 2019 காலத்தில் திரட்டப்பட்டுள்ளன. இந்த 

சுற்றுெச்ூழல் ஆய்வுக்காக 17.945 செக்டர ் சுரங்க குத்தவக பகுதி (core zone) 

மற்றும் அவத சுற்றியுள்ள 10.கீ.மீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி (buffer zone) எடுத்து 

சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

3.2 சமூக ஹபாருளாதார சூழல்: 

 2011 தமற்சகாள்ளப்பட்ட அரொங்க மக்கள் சதாவக 

கணக்சகடுப்பின்படி சுரங்க குத்தவக பகுதியிலிருந்து 10.கீ.மீ சுற்றளவில்     81 

கிராமங்கள், 2 நகரப்்புறங்கள், அதாைது கீழ்புதுபாக்கம் மற்றும் செய்யார ்

உள்ளன.  

 

மக்கள் ஹதாகக விபரம்: 

ஆண்கள் : 76462(50.11%) 

சபண்கள் : 76138(49.89%) 

ஹமாத்தம் : 152600 

தாழ்தத்ப்பட்தடார ் : 35615 (23.34%) 

பழங்குடியினர ் : 1440 (0.94%) 

சமாத்த கல்வியறிவு சபற்றைரக்ள் : 106523 (69.81%) (ஆண்கள் – 38.72%, 

சபண்கள் – 31.08%) 

சமாத்த கல்வியறிவு சபறாதைரக்ள் : 460077 (30.19)% (ஆண்கள் – 11.39%, 

சபண்கள் – 18.81%) 

சமாத்தம் முக்கிய சதாழிலாளரக்ள் : 57919 (37.95%) 
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சமாத்த குறு சதாழிலாளரக்ள் : 18589 (12.18%) 

மற்றைரக்ள் : 76092 (49.86%) 

3.3. தற்கபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல்: 

3.3.1 காற்றின் தன்கம: 
சுற்று ைட்டார காற்றின் தன்வம குறித்து ஆய்வு 5 இடங்களில் தமற்சகாள்ளப்பட்டன. அதன் 
விபரம் ைருமாறு: 

ஆய்வு காலம்: (அக்தடாபர ்– டிெம்பர ்– 2019)    (அளவுகள் g/m3) 

ைரிவெ 

எண் 
விபரம் 

சுைாசிக்கும் 

மிதக்கும் 

துகள்கள் 

(PM.10) 

நுண் 

மிதக்கும் 

துகள்கள் 

(PM.2.5) 

கந்தக 

வடஆக்வஸடு 

(SO2) 

வநட்ரஜன்வட 

ஆக்வஸடு 

(NO2) 

1 குத்தவக பகுதி (1 இடம்)  41.3 to 56.3 19.4 to 29.3 3.8 to 5.8 5.4 to 7.9 

2 ஆய்வுப்பகுதி (4) இடங்கள்) 41.4 to 63.1 18.7 to 35.4 3.8 to 8.4 4.2 to 11.4 

ைவரயறுக்கப்பட்டஅளவு 100 60 80 80 

குறிப்பு: BDL - கண்டுபிடிக்ககூடிய அளவுக்கு கீழ், DL - கண்டுபிடிக்ககூடிய அளவு. 

முடிவு: தமற்கண்ட அட்டைவணப்படி மிதக்கும் துகள்கள் (PM10), நுண் மிதக்கும் 

துகள்கள்(PM2.5), கந்தக வட ஆக்வெடு (SO2), வநட்ரஜன் ஆக்வெடு   (NO2) இவை 

அவனத்தும் மத்திய மாசுகட்டுப்பாடு ைாரியம் (CPCB) ைவரயறுக்கப்பட்ட 100 µg/m3, 60 

µg/m3, 80 µg/m3& 80 µg/m3  அளவிற்குள் உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  

 

 3.3. 2. நீரின் தன்கம: 

நீரின் தன்வம அறிய 4 இடங்களில் நிலத்தடி நீர ் மாதிரி 
எடுக்கப்ப்பட்டது. 
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4 - நீர ்மாதிரிகள் (ஆழ்துகள கிணறு)  (அக்கடாபர் – டிசம்பர ்– 2019) 

இயற்பியல்/ 

தைதியியல் 
அளவுகள் 

pH 
மதிப்பு 

சமாத்த 
கவரந்துள்ள 
துகள்களின் 

அளவு, 
(மிகி/லி) 

குதளா
வரடு 

(மிகி/லி) 

சமாத்த 
கடினத்
தன்வம 
(மிகி/லி) 

சமாத்த 
காரத்த
ன்வம 

(மிகி/லி) 

ெல்தபட்
(மிகி/லி) 

இரும்பு 
தாது 
(மிகி/லி) 

வநட்
தரட் 

(கி/லி) 

ஃபுதளா
வரடு 

(மிகி/லி) 

ஆய்வுப்பகுதி 

 (4 இடங்கள்) 

6.82 

to 

7.45 

430 to 1650 

134 to 

532 

235 to 

590 

160 to 

556 

72.6 to 

376 

0.05 to 

0.14 

7.5 to 

15.4 

0.14 to 

0.58 

* 
ைவரயறுக்க
ப்பட்டஅளவு 

6.5-8.5 2000 1000 600 600 400 0.3 45 1.5 

முடிவு: அவனத்து நீர ்மாதிரியின் தன்வம ISO10500 : 2012 பிரசுரிக்கப்பட்ட குடிநீர ்தரங்களுக்குள் இருப்பதாக 

அறியப்பட்டது. 

3.3.3. ஒலிசச்ுழல்: 

ஆய்வுபகுதி – 5 குளிரக்ாலம் (அக்கடாபர் – டிசம்பர ்– 2019) 

ஒலி அளவு 

ஹடசிபல் (அ) 

சுரங்கப்பகுதி 

ஹடசிபல் (அ))(1 

இடம்) 

வகரயறுக்கப்பட்ட 

கவகலப்பகுதி அளவு 

ஹடசிபல் (அ) 

ஆய்வுப் பகுதி 

ஹடசிபல் (அ) 

(4 இடங்கள்) 

*(MOEF&CC) 

வகரயறுக்கப்பட்

ட அளவு 

ஹடசிபல் (அ) 

பகல் தநர ெமமாக 46.2 

90 

45.0 to 48.7 55 

இரவு தநர ெமமாக 39.0 37.5 to 39.0 45 

* மத்திய சுற்றுெச்ூழல், காடுகள் மற்றும் காலநிவல மாற்றம் அவமெெ்கம் ைவரயறுக்கப்பட்ட அளவு 

முடிவு : தமற்கூறிய ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட ஒலி அளைானது மத்திய சுற்றுெச்ூழல், காடுகள் 

மற்றும் காலநிவல மாற்றம் அவமெெ்கத்தின் ைவரயறுக்கப்பட்ட அளவின் கீழ் உள்ளது. 

 

 

 

 



சுற்றுசுழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் - தி/ள்.வீஹனரஹ்பரக்ர ்

இந்தியா பிகரகவட ்லிமிஹடட ் நிறுவனத்தின் களிமண் சுரங்கம் - குத்தகக பரப்பு 17.945 ஹெக்கடர-் 

ஹபரியககாவில் மற்றும் ஜாகதரி கிராமங்கள், ஹசய்யார் தாலுகா, திருவண்ணாமகல மாவடட்ம். 

 

 

கிரிகயட்டிவ்   இஞ்சினியரஸ்் & கன்சல்டன்ஸ், ஹசன்கன – 600059 

9 

3.3.4. மண்ணின் தரம் அறிய எடுக்கப்பட்ட 12மாதிரின் படி. 

விபரம் 
பி.எ

ச ்

மின் 
கடத்தும் 

திறன் 
(Mhos/cm) 

 கரிம 
தன்கம 
அளவு % 

ஹமாத்த 
கநட்ரஜன் 
மி.கி/கி.கி 

பாஸ்பர
ஸ் 

மி.கி/கி.கி 

கசாடிய
ம் 

மி.கி/கி.
கி 

ஹபாட்டா
சியம் 

மி.கி/கி.
கி 

குத்தவக 
பகுதி 

 (1 இடம்) 

8.24 184.9  0.15 53 4.5 476 720 

ஆய்வுப்பகு
தி 

(1 இடம்) 

6.56 156.7  0.22 68 3.2 540 910 

மண்ணின் தரம் சபாதுைாக களிமண் ைவகயாகும். 

 

3.3.5. நிலசச்ூழல்: 

குத்தவகப்பகுதி மற்றும் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப்பகுதி 

நிலப்பயன்பாட்வட செயற்வகக்தகாள் படங்கள் மூலமாக 

கண்டறியப்பட்டதில் 27.78%  பயிரக்ள் மற்றும் ததாட்டங்கள்களாகவும், 1.99% 

குடிதயற்றங்களாகவும், 60.19 %  தரிசு மற்றும் பயன்படா நிலமாகவும் மற்றும் 

8.62 %. நீர ் நிவலகளாகவும் 1.42% திறந்த சைளி காடுகளாகவும் 

காணப்படுகின்றன. 

3.3.6 உயிரியல் சூழல்: 

குத்தவக பகுதியில் முட்புதரக்ள், நூனா, கருதைலம், தைம்பு தபான்றவை 

காணப்படுகின்றன. ஆய்வு பகுதியில் தைம்பு, அரசு, புலி, மா, பலா, சதன்வன, 

கருதைலம், ைாவழ தபான்ற சபாதுைான தாைர ைவககள். காணப்படுகின்றன. 

10 கி.மீ. பரப்பளவில் ைனவிலங்கு ெரணாலயம் அல்லது ததசிய பூங்கா இல்வல. 

ஆய்வு பகுதியில் சபாதுைான வீடட்ு விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் 

காணப்படுகின்றன. 

3.3.7 நீரியல் ஆய்வு: 

இந்த பகுதியின் நீரந்ிவல அவமப்பு சபாதுைாக இரண்டு  

ைவகப்படுகிறது. அதாைது குவறந்த அளவு நீர ் மட்டம் ைவரயும்,  
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மற்சறான்று அதிகளவு நிலதத்டி நீர ் மட்டம். ைவரயும் காணப்படுகின்றன. 

மவழ காலங்களில் மட்டும் குவறந்த அளவு, நீர ் மட்டத்தின் திறந்த சைளி 

கிணற்றின் மூலமாக நீர ்கிவடக்க ைாய்ப்புள்ளது. சபாதுைாக அதிக அளவு நீர ்

மட்டம் பகுதியில், ஆழ்துவள கிணறுகள் மூலமாக நீர ் கிவடக்க சபறுகிறது. 

சுரங்க பகுதியில் நிலத்தடி நீர ் மட்டம் அறிய  25 மீ ஆழத்திற்கு 

துவளயிடப்பட்ட ஆழ்துவள கிணற்றில் நீர ் ைரத்து எதுவும் 

கண்டறியப்படவில்வல. தமற்கூறியபடி இந்த சுரங்க பகுதி களிமண் 

ைவகயாக இருப்பதால் நிலத்தடி நீர ்கிவடக்கவில்வல.  

இந்த சுரங்கத்தின் ஆழம் 21.3 மீ ைவர இருப்பதாலும், இந்த பகுதியில் 

சபாதுைான நிலதத்டி நீர ் மட்டம் அதிகளவு ஆழமாக இருப்பதாலும், 

மண்ணின் தன்வம நீர ் ைரதத்ுக்கு ைாய்ப்பில்லா களிமண் ைவகயாக 

இருப்பதாலும், இெச்ுரங்க பணி மூலம் நிலத்தடி நீர ் மட்டம் பாதிக்கப்பட 

ைாய்ப்பு இல்வல. 

4.0  எதிர்கநாக்கும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு 
நடவடிக்கககள்: 

சுரங்கப்பணியில் ெரியான சுற்றுெச்ூழல் நடைடிக்வககவள 

பின்பற்றாவிட்டால் இப்பகுதியில் இருக்கும் சுற்றுெச்ூழல் அவமப்பு 

பாதிக்கப்படலாம். எனதை பல்தைறு சுற்றுெச்ூழல் தாக்கத்வத மதிப்பிடுைது 

மிகவும் அைசியமாகும். இந்த சுரங்க குதக்்தவக பகுதியில் எளிதான, குவறந்த 

அளவு உற்பத்திதிறன், குவறந்த  இயந்திரங்கள் மூலம் பல்தைறு 

விதிமுவறகளுக்கு உட்பட்டு  சுரங்க பணிகள் தமற்சகாள்ள இருப்பதால் 

சுற்றுெச்ூழலில் சபறிதளவு தாக்கம் ஏற்பட ைாய்ப்பு இல்வல.  

புதிய சுரங்கப்பணி இயக்கத்தின்தபாது ஏற்படும் சுற்றுெச்ூழல் தாக்கம் 

மற்றும் அதற்க்கான தடுப்பு நடைடிக்வககளுக்கான திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு 

உள்ளது. அதன் விபரம் பின்ைருமாறு. 

4.1  காற்றுசச்ுழல்: 

: இந்த சுரங்கத்தில், பின்ைரும் காரணங்களால் காற்றின் தரதத்ில் சபரும் 
தாக்கத்வத ஏற்படுதத் ைாய்ப்புயில்வல. 
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o களிமண் எளிதில் தநரடியாக எஸ்கதைட்டர ் மூலம் எடுக்க 

உள்ளதால் துவளத்தல் மற்றும் சைடித்தல் எதுவும் இல்வல 

o சுரங்க குதத்வக பகுதியில் குவறைான இயந்திரங்கள்  சகாண்தட  

பணிகள் நடதத்ுதல்.  

o  களிமண் தநரடியாக லாரிகளில் ஏற்றப்படும். 

சுரங்க நடைடிக்வகயினால் காற்று மாசு படுைவதத் தவிரக்்க 

கீழ்க்கண்ட ைழிமுவறகள் பின்பற்றப்படும். 

o சுரங்க பணியின் தபாது ொவலகளில் தண்ணீர ் சதளிப்பான் 

மூலம் நீர ்சதளித்து தூசுகள் சைளிைராைண்ணம் தடுதத்ல்  

o முவறயான ொவல பராமரிப்பு 

o கனிமம் சகாண்டு செல்லும் ைாகனத்தில் தூசு 

சைளிைராைண்ணம் தாரப்்பாலின் மூலம் மூடி சகாண்டு 

செல்லுதல் 

o அவனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் லாரிகவள ெரியாக 

பராமரித்தல் 

o ைாகன ஓட்டுனருக்கு முவறயான பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுற்றுெச்ூழல் விழிப்புணரவ்ு பயிற்சியளித்தல் 

o சுரங்கப்பகுதி, ொவல மற்றும் ொத்தியமான இடத்தில் அடரந்்த 

மரங்கவள ைளரத்்து பசுவமைவளயம் ஏற்படுத்துதல் 

சுரங்க நடைடிக்வகயின்  விவளைாக காற்றுெச்ூழலில் தாக்கம் சைகு 

அருகிதலதய நிகழ்ைதால் சுற்று ைடட்ார பகுதியில் பாதிப்பு ஏற்பட 

ைாய்ப்பில்வல. சுரங்க நடைடிக்வகயின் தபாது காற்றுெச்ூழலில் உருைாகும் 

தாக்கம்  கணினி மாதிரிகள் ( ISCST) மூலம் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.  

சுரங்க நடைடிக்வகக்குப் பின்பும் காற்றில் சுைாசிக்கும் மிதக்கும் 
துகள்களின் அளவு 51.6 g/m3 to 65.4 g/m3 ஆகவும், சுைாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் 
துகள்களின் அளவு 25.0 g/m3 to 26.6 g/m3 ஆக இருக்குமாறு 
கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இது சுரங்க நடைடிக்வகக்கு பின்னும்  மத்திய 
மாசுக்கட்டுப்பாடு ைாரியதத்ால் நிரண்யிக்கப்பட்ட சுைாசிக்கும் மிதக்கும் 
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துகள்கள் PM10 (100 µg/m3), PM2.5(60 µg/m3), SO2  (80), NOX  (80 µg/m3) & CO (4000 µg/m3) 
தரத்திற்கு உட்பட்தட இருக்கும் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது 

தமற்கண்ட பராமரிப்பு பணிகள் சதாடரந்்து செயல்படுத்தப்பட்டு 
காற்றின் தன்வம பாதுகாக்கப்படும். 

 

4.2 நீரச்ச்ுழல்: 

சுரங்க நடைடிக்வகயின் தபாது நீர ் சதளித்தல்(WATER SPRINKLING), 

பசுவமப்தபாரவ்ை ைளரத்்தல்(GREEN BELT),  குடிநீர ்மற்றும் இதர ததவைக்கு 

நாள் ஒன்றுக்கு சுமார ் 2௦ கன மீட்டர ்  ததவைப்படும்,  இந்த நீர ் ததவை 

சுரங்கத்தில் தெகரிக்கப்பட்ட மவழ நீர,் ஆழ்துவள கிணறு மூலமூம் 

பூரத்்திசெய்யப்படும் 

இங்கு நவடசபறவுள்ள சுரங்கபணியினால் எந்த ஒரு திரை கழிவுகளும் 

உற்பத்தியாக ைாய்ப்பில்வல. இந்த சுரங்கத ்திட்டத்தில் நீர ்கழிவுகள் இல்வல. 

இப்பகுதியில் நிலதத்டி நீர ் தெமிப்வப   அதிகரிக்க மவழநீர ் தெமிப்புக்கான 

பல்தைறு நடைடிக்வககள் எடுக்கப்படும்.      

ைடக்குப் பகுதியில் அவமந்துள்ள சபரிய ஏரிக்கு எந்த பாதிப்பும் 

ஏற்படாைண்ணம், குத்தவக நிபந்தவனயின் படி 50 மீட்டர ் பாதுகாப்பு 

இவடசைளி விடப்படும். இந்த பாதுகாப்பு இவடசைளி பகுதியில் எந்த சுரங்க 

பணியும் தமற்சகாள்ளபடமாட்டது. முழு குதத்வக பகுதிவய சுற்றிலும் தைலி 

அவமக்கப்படும். குத்தவகப் பகுதியின் ைடக்குப் பகுதியில் 310 மீ நீளமுள்ள 

ஒரு மண் தமடு சுைர ் உருைாக்கப்படும். தவிர, சுரங்கத்வத   சுற்றி மவழநீர ்

ைடிகால் உருைாக்கப்பட்டு நீர ் ததக்க சதாட்டியுடன் (SETTLING POND) 

இவணக்கப்படும். ஏரி மற்றும் ைடக்கு சுரங்க எல்வலக்கு இவடயில் உள்ள 

இடத்தில் அடரத்்தியான பசுவம ைவளயம் அவமக்கப்படும். சுரங்கத்தில் 

தெமிக்கப்பட்ட சதளிைான மவழ நீர ் அருகிலுள்ள நீர ் நிவலயில் 

ததவைக்தகற்ப அனுப்பபடும். 

தமற்கூறியபடி இந்த சுரங்கத்தின் ஆழம் 21.3 மீ ைவர இருப்பதாலும், இந்த 

பகுதியில் சபாதுைான நிலத்தடி நீர ் மட்டம் அதிகளவு ஆழமாக  
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இருப்பதாலும், மண்ணின் தன்வம நீர ் ைரத்துக்கு ைாய்ப்பில்லா களிமண் 

ைவகயாக இருப்பதாலும், இெச்ுரங்க பணி மூலம் நிலதத்டி நீர ் மட்டம் 

பாதிக்கப்பட ைாய்ப்பு இல்வல. 

4.2.1  மகழநீர ்கசகரிப்பு: 

 சுரங்கத்தினுள் விழும் மவழநீர ்சுரங்க நீர ்ததக்க சதாட்டியில்(mine sump) 

தெமிக்கப்படும். இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர ்  தெமிப்வப அதிகரிக்க, மவழநீர ்

ைடிகால் மற்றும் நீர ் ததக்க சதாட்டி அவமத்தல், நிரை்ாக 

அலுைலகத்தில்(OFFICE) தமற்கூவர மவழநீர ் தெகரிப்பு, அருகிலுள்ள 

பள்ளிகள், மருதத்ுை வமயங்களில் மவழநீர ் தெகரிப்பு கட்டவமப்புகள் 

அவமத்தல் தபான்ற பல்தைறு நடைடிக்வககள் எடுக்கப்படும். 

4.3 ஒளிசச்ுழல்: 

சுரங்க நடைடிக்வககளின் தபாது  ைாகனங்கள்  இயக்கம், முதலிய 

காரணமாக ஒலி உருைாகும். சுரங்க நடைடிக்வககளின் தபாது  துவளயிடுைது 

மற்றும் சைடிப்பு பயன்படுத்துைதில்வல. சுரங்கப் பணியின்தபாது 

இயந்திரங்கள் மூலம் ஏற்ப்படும் ஒலி தாக்கத்தின் அளவு 10 மீட்டர ்தூரத்தில் 

கட்டுப்படுைதால் சதாழிற்ொவலக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள ைரம்வபவிட 

குவறைாக இருக்கும். 

ஒலி அளவுகவள கட்டுபடுதத்ுைதற்கு கீழ்க்கண்ட தடுப்பு 

நடைடிக்வககள் எடுக்கப்படவுள்ளன. 

 ஒலியின் அளவை கட்டுபடுத்தும் சபாருட்டு சுரங்கத்வத சுற்றி 

மற்றும் ொவல ஓரங்களில் அடரத்்தியான மரங்கவள ைளரத்்தல். 

 ஒலி தவிரக்்கும் கருவி, ஒலித்தவடகளும், அவடப்பான்களும் 

சபாருத்துதல். 

 இயந்திரங்களின், ெரியான பராமரிப்பு. 

 

 

 



சுற்றுசுழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் - தி/ள்.வீஹனரஹ்பரக்ர ்

இந்தியா பிகரகவட ்லிமிஹடட ் நிறுவனத்தின் களிமண் சுரங்கம் - குத்தகக பரப்பு 17.945 ஹெக்கடர-் 

ஹபரியககாவில் மற்றும் ஜாகதரி கிராமங்கள், ஹசய்யார் தாலுகா, திருவண்ணாமகல மாவடட்ம். 
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4.3.1 நில அதிரவ்ு: 

சுரங்க நடைடிக்வகயில் துவளயிடுதலும், சைடிப்பு (BLASTING) 

பணியும் இல்லாததால் நிலஅதிரவ்ும் இருக்காது. 

4. 4 நிலசச்ுழல்: 

17.945 செக்தடரில், குத்தவகப் பகுதியில், 11.35செக்தடர ்சுரங்கத்திற்கு 

பயன்படுதத்ப்படும். இறுதியில் சைட்டிசயடுக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின்  தமல் 

பகுதியில் 4.69 செக்தடர ் பரப்பளவில் மரம், செடிகள்  ைளரக்்கப்படும். 

மீதமுள்ள அடிப்பகுதி சுமார ் 6.66 செக்தடர ் மவழ நீர ் தெகரிப்பு பகுதியாக  

மாற்றப்படும். 6.595 செக்தடரில் பாதுகாப்பு ைவளயத்தில் மரம், செடிகள்  

ைளரக்்கப்பட்டு பசும்தபாரவ்ையாக மாற்ற நடைடிக்வக எடுக்கப்படும். 

4.5 உயிரச்ச்ுழல்: 

பசுவம ைவளயம் சுரங்கத்வத சுற்றியிலும் அவமக்கப்படும். சமாத்தம் 

11.285 செக்தடர ் பரப்பளவில் மரம், செடிகள்  ைளரக்்கப்படும். சுரங்கத்தின் 

அருகில் காணப்படும் மரங்கள், செடிகள், சகாடிகள் மற்றும் 

விலங்கினங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாத ைண்ணம் சுற்றுசுழல் 

பராமரிக்கப்படும். 

4.6 சமூக ஹபாருளாதார சுழல்: 

குத்தவக நிலம் அவனதத்ும் தி/ள்.வீசனரச்பரக்ர ் இந்தியா பிவரதைட ்

லிமிசடட் ைெம் உள்ளது. சுரங்கபகுதியில் அருகில் வீடு மற்றும் குடியிருப்புகள் 

இல்வல. குதத்வக நிபந்தவனபடி பாதுகாப்பு இவடசைளி குத்தவகக்கு 

ைடக்தக உள்ள ஏரிக்கும் மற்றும் தமற்கில் தாழ்வு மின்னழுதத் கம்பிகளுக்கும் 

எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாைண்ணம் விடப்படவுள்ளது. 

ெமூக சபாருளாதார நடைடிக்வககளுக்கு 10 ைருட காலத்திற்கு ரூபாய் 2௦.00 

லட்ெம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ெமூக சபாருளாதார நடைடிக்வககளின் கீழ் 

உள்ள நடைடிக்வககள் உள்ளூர ்மக்களின் ததவை மற்றும் முன்னுரிவமயின் 

அடிப்பவடயில் செயல்படும். 



சுற்றுசுழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் - தி/ள்.வீஹனரஹ்பரக்ர ்

இந்தியா பிகரகவட ்லிமிஹடட ் நிறுவனத்தின் களிமண் சுரங்கம் - குத்தகக பரப்பு 17.945 ஹெக்கடர-் 

ஹபரியககாவில் மற்றும் ஜாகதரி கிராமங்கள், ஹசய்யார் தாலுகா, திருவண்ணாமகல மாவடட்ம். 
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 சுரங்கப்பணி சுற்றுெச்ூழல் மற்றும் அருகாவமயில் உள்ள 

ைாழ்விடங்கள், பாதிக்காத ைண்ணம் செயல்படும். 

இந்த சுரங்கம் மூலம் உண்டாகும் ெமுக சபாருளாதார தமம்பாடுகள். 

1. சுமார ்1௦ தபருக்கு தநரடி மற்றும் 5௦ தபருக்கு மவறமுக தைவல ைாய்ப்பு. 

2. அருகில் உள்ள பள்ளிகள், சுகாதார நிவலயம், குடிநீர ்ைெதி கட்டவமப்வப 
சீரச்ெய்தல் 

3. அருகிலுள்ள நீர ்நிவலகள் தமம்படுத்துதல். 

4. மத்திய மாநிலத்திற்கு ைரி மற்றும் இதர ைாய்ப்புகள். 

5. இப்பகுதியில் சதாடரப்ுவடய சதாழில்களின் ைளரெ்ச்ி 

திட்ட நடைடிக்வககள் இப்பகுதியின் ெமூக சபாருளாதார தமம்பாட்டிற்க்கும் 
ைழி ைகுக்கும். தமற்கண்ட நடைடிக்வககளுக்கு பத்து ைருடத்திற்கு 

சமாத்தமாக ரூபாய் 2௦.00 லட்ெம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது 

4.7 கபாக்குவரத்து மீதான தாக்கம்: 

சுரங்கத்திலிருந்து உற்பத்தி குவறைாக இருப்பதால் கூடுதல் 

தபாக்குைரத்து குவறைாகதை இருக்கும். இருப்பினும், பின்ைரும் தடுப்பு 

நடைடிக்வககள் தமற்சகாள்ளப்படும். 

 சுரங்க மற்றும் அவத சுற்றியுள்ள ொவல பகுதியில் தண்ணீர ்

சதளிப்பான்கள் மூலம் நீர ் சதளிதத்ு தூசிகள் சைளிைரைண்ணம் 

கட்டுப்படுதத்்துதல். 

 ொவலகவள முவறயாக பராமரித்தல் 

 ைாகனங்கவள முவறயாக பராமரித்தல் 

 களிமண் ஏற்றிைரும் டிப்பர ்லாரிகளில் அதிக சுவமகவளத் தவிரப்்பது. 

 லாரிகளில் தாரப்லின் சகாண்டு மூடுதல். 

5.௦ சுற்றுசச்ுழல் கண்காணிப்பு திட்டம்: 

இத்திட்டம் நிறுைப்படவுள்ள மாசு தடுப்பு ொதனங்களின் 

நடைடிக்வகவய மதிப்பீடு செய்ைதற்காக மாசு கட்டுப்பாடு ைாரியத்தின் 

சநறிமுவறகளின்படி சுற்றுசுழல் கண்காணிக்கப்படும்..  



சுற்றுசுழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் - தி/ள்.வீஹனரஹ்பரக்ர ்

இந்தியா பிகரகவட ்லிமிஹடட ் நிறுவனத்தின் களிமண் சுரங்கம் - குத்தகக பரப்பு 17.945 ஹெக்கடர-் 

ஹபரியககாவில் மற்றும் ஜாகதரி கிராமங்கள், ஹசய்யார் தாலுகா, திருவண்ணாமகல மாவடட்ம். 
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பல்தைறு சுற்றுசுழல் நடைடிக்வககளுக்கு ரூபாய் 18.00 லட்ெம் 

மூலதனமாக ஒதுக்கீடு செய்யப்படவுள்ளது. இவத தவிரத்்து பராமரிப்பு 

பணிக்கு ஆண்டுக்கு ரூபாய். 8.50 லட்ெம் நிதி ஒதிக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

6.0 முடிவுகர: 

சுரங்க பணியின் தபாது குத்தவகயில் துவளயிடாமல் மற்றும் 

சைடிக்காமல் எளிய சுரங்க நடைடிக்வக தமற்சகாள்ளப்படும். இந்த 

திட்டத்தில் குவறைான அளவு செயல்பாடு மற்றும் இந்த அறிக்வகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பல்தைறு கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்வககவள கண்டிப்பாக 

செயல்படுத்துதல், காரணமாக சுற்றுசுழலில் சபரிய பாதிப்பு ஏற்பட ைாய்ப்பு 

இல்வல. இந்த சுரங்க பணி மூலம் மக்களுக்கு தைவலைாய்ப்பு, அருகில் உள்ள 

பள்ளிகள், சுகாதார நிவலயம், குடிநீர ் ைெதி கட்டவமப்வப தமம்படுத்துதல் 

தபான்றவை உயர ைாய்ப்பு உருைாகிறது. தமலும் ராயல்டி, ைரி 

தபான்றைற்றின் மூலம் அரொங்கத்திற்கு ைருைாய் கிவடக்கும். 


