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1. அறிமுகம் -  

 திரு.எஸ்.பாலகுமார்,திருவாளர்.எஸ்.ஜி.புளுமமட்டல்ஸ், 

திரு.எ.மவங்கடாசலம், திரு.கக.எஸ்.ராகஜந்திரன், திரு.ஆர்.ராமகிருஷ்ணன், மற்றும் 

திரு.கக.சண்முகம் என்பவர் திருப்பூர் மாவட்டத்தின், பல்லடம் தாலுகாவில் உள்ள 

ககாடாங்கிபாளளயம் கிராமத்தில் 31.44.76 மெக்கடர் பரப்பளவில் சாதாரன கற்கள் 

மற்றும் கிராவல் கிளஸ்டர் (குழும) குவாரி குத்தளகக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர்.  

  உத்கதசிக்கப்பட்ட திட்ட தளத்திலிருந்து 500 மீ சுற்றளவில் ஏற்கனகவ 

நளடமுளறயில் இருக்கும்மற்றும் உத்கதசிக்கப்பட்ட மமாத்த குவாரிகளின் 

ஒட்டுமமாத்த பரப்பளவு 31.44.76 மெக்கடர். 

 எனகவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூளல2016 இன் படி இந்த திட்டம் 

குவாரி குழு பகுதியில் அளமகிறது, நளடமுளறயில் இருக்கும் மற்றும் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட மமாத்த குவாரிகளின் ஒட்டுமமாத்த பரப்பளவு 31.44.76 மெக்கடர். 

 எனகவ, விரிவான சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ளக 31.44.76 

மெக்கடர் பரப்பளவில் உள்ள 6 சுரங்கங்களள உள்ளடக்கியது.  

 

எளிதான பிரதிநிதித்துவங்களுக்கு குவாரிகளும் குத்தளககள்  

விளக்கம் 

குத்தளக 1 

திரு.எஸ்.பாலகுமார் 

விண்ணப்பித்துள்ள 

குவாரி 

குத்தளக 2 

திருவாளர்.எஸ்.ஜி.புளு 

மமட்டல்ஸ் 

விண்ணப்பித்துள்ள 

குவாரி  

குத்தளக 3 

திரு.ஆ.மவங்கடாசலம் 

விண்ணப்பித்துள்ள 

குவாரி  

புல எண் 10/2அ 25/1அ, 25/1பி & 25/1டி 
38/2 (பகுதி) & 38/4 

(பகுதி) 
விரிவாக்கம் 

மற்றும் 

வளகப்பாடு 

1.12.86 மெக்கடர், 

பட்டா நிலம் 

1.81.00 மெக்கடர், 

பட்டா நிலம் 

2.05.50 மெக்கடர், 

பட்டா நிலம் 

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவட்டம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

ககாடாங்கிபாளளயம் கிராமம், பல்லடம்  தாலுகா, திருப்பூர் மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு 

மமாத்த 

குவாரிகளின் 

பரப்பளவின் 

பரப்பளவு 

31.44.76 மெக்கடர் 

 

  

 

விளக்கம் 

குத்தளக 4 

திரு.கக.சண்முகம் 

விண்ணப்பித்துள்
ள குவாரி 

குத்தளக 5 

திரு.கக.எஸ்.ராகஜந்திர
ன் விண்ணப்பித்துள்ள 

குவாரி  

குத்தளக 6 

திரு.ஆர்.ராமகிருஷ்ண
ன் 

விண்ணப்பித்துள்ள 

குவாரி  

புல எண் 27/1 & 10/8 35/1 

55/2அ(பகுதி), 55/2பி, 
56/1அ(பகுதி), 56/1பி, 
56/2அ(பகுதி) & 
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56//2பி(பகுதி) 
விரிவாக்கம் 

மற்றும் 

வளகப்பாடு 

2.28.50 மெக்கடர், 

பட்டா நிலம் 

2.36.50 மெக்கடர், பட்டா 

நிலம் 

3.58.90 மெக்கடர், 

பட்டா நிலம் 

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவட்டம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

ககாடாங்கிபாளளயம் கிராமம், பல்லடம்  தாலுகா, திருப்பூர் மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு 

மமாத்த 

குவாரிகளி
ன் 

பரப்பளவின் 

பரப்பளவு 

31.44.76 மெக்கடர் 

 

 

விளக்கம் 

குத்தளக 1 

திரு.பி.சண்முக
ம் நடப்பில் 

உள்ள குவாரி 

குத்தளக 2 

திரு.கக.சிவக்கு
மார்  நடப்பில் 

உள்ள குவாரி 

குத்தளக 3 

திரு. 

ஆர்.சுப்பிரமணிய
ம் 

நடப்பில் உள்ள 

குவாரி 

குத்தளக 4 

திரு. 

ஆர்.ராமகிரு
ஷ்னன் 

நடப்பில் 

உள்ள குவாரி 

புல எண் 27/2பி 28/1பி & 28/2அ 

28/1அ 
27/2இ, 27/2சி,27/2டி 

55/2அ (பகுதி), 
56/1அ,56/2அ 

(பகுதி), 57/1அ1, 

1அ2, 57/1பி 
விரிவாக்கம் 

மற்றும் 

வளகப்பாடு 

1.74.50 

மெக்கடர், 

பட்டா நிலம் 

3.06.00 

மெக்கடர், 

பட்டா நிலம் 

1.77.50 

மெக்கடர், 

பட்டா நிலம் 

5.55.0  

மெக்கடர், 

பட்டா நிலம் 

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவட்டம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

ககாடாங்கிபாளளயம் கிராமம், பல்லடம்  தாலுகா, திருப்பூர் மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு 

மமாத்த  

குவாரிகளின் 

பரப்பளவின் 

பரப்பளவு 

31.44.76 மெக்கடர் 

விளக்கம் 

குத்தளக 5 

திரு.ஆ.மவங்கடாசலம் 

நடப்பில் உள்ள குவாரி 

குத்தளக 6 

திரு.ஆ.மவங்கடாசலம்  

நடப்பில் உள்ள குவாரி 

புல எண் 52/1டி2 (பகுதி) & 2அ(பகுதி) 37/1, 37/2 & 38/4 (பகுதி) 
விரிவாக்கம் மற்றும் 

வளகப்பாடு 

1.29.0 மெக்கடர், பட்டா 

நிலம் 

4.79.5  மெக்கடர், பட்டா 

நிலம் 

கிராமம், தாலுகா, 

மாவட்டம் மற்றும் 

மாநிலம் 

ககாடாங்கிபாளளயம் கிராமம், பல்லடம்  தாலுகா, திருப்பூர் 

மாவட்டம், தமிழ்நாடு 



3 
 

 

   இதில்திரு.எஸ்.பாலகுமார்,திருவாளர்.எஸ்.ஜி.புளுமமட்டல்ஸ், 

திரு.எ.மவங்கடாசலம், திரு.கக.எஸ்.ராகஜந்திரன், திரு.ஆர்.ராமகிருஷ்ணன், மற்றும் 

திரு.கக.சண்முகம் ஆகிகயார் சாதாரன கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளனர். 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் கீகழ அட்டவளணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

விளக்கம் குத்தளக -1 

அடிப்பளட விவரங்கள்  

எம்.எஸ்.எல்(கடல் 

மட்டத்திலிருந்து) 

390 மீ உயரம்  

அட்சகரளக 11°01'48.34"N to 11°01'52.80"N 

தீர்க்ககரளக 77°13'20.96"E to 77°13'23.95"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 1,30,550மீ3  சாதாரன கற்கள் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாளதய திட்ட காலத்தில்  

38மீ 

 

 

 

 

 

விளக்கம் குத்தளக-2 

அடிப்பளட விவரங்கள்  

எம்.எஸ்.எல்(கடல் 

மட்டத்திலிருந்து) 

382 மீ உயரம் 

அட்சகரளக 11°01'34.77"N to 11°01'38.91"N 

தீர்க்ககரளக 77°13'03.99"E to 77°13'10.72"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 1,92,600 மீ3   சாதாரன கற்கள் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாளதய திட்ட காலத்தில்  

42 மீ 

  

 

விளக்கம் குத்தளக-3 

அடிப்பளட விவரங்கள்  

எம்.எஸ்.எல்(கடல் 

மட்டத்திலிருந்து) 

387 மீ உயரம் 

அட்சகரளக 11°01'51.42"N to 11°01'58.53"N 

தீர்க்ககரளக 77°12'48.68"E to 77°12'52.52"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 1,84,295மீ3   சாதாரன கற்கள் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாளதய திட்ட காலத்தில்  

32 மீ 

 

 

விளக்கம் குத்தளக-4 

அடிப்பளட விவரங்கள்  

எம்.எஸ்.எல்(கடல் 388 மீ உயரம் 

மமாத்த  குவாரிகளின் 

பரப்பளவின் பரப்பளவு 
31.44.76 மெக்கடர் 
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மட்டத்திலிருந்து) 

அட்சகரளக 11°01'48.02"N to 11°01'52.52"N 

தீர்க்ககரளக 77°13'12.40"E to 77°13'20.88"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 1,77,020 மீ3   சாதாரன கற்கள் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாளதய திட்ட காலத்தில்  

42மீ 

 

 

விளக்கம் குத்தளக-5 

அடிப்பளட விவரங்கள்  

எம்.எஸ்.எல்(கடல் 

மட்டத்திலிருந்து) 

372 மீ உயரம் 

அட்சகரளக 11°01'54.98"N to 11°01'60.00"N 

தீர்க்ககரளக 77°13'03.11"E to 77°13'09.91"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 3,69,000மீ3   சாதாரன கற்கள் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாளதய திட்ட காலத்தில்  

42 மீ 

 

 

 

விளக்கம் குத்தளக-6 

அடிப்பளட விவரங்கள்  

எம்.எஸ்.எல்(கடல் 

மட்டத்திலிருந்து) 

380 மீ உயரம் 

அட்சகரளக 11°01'45.29"N to 11°01'52.62"N 

தீர்க்ககரளக 77°12'42.66"E to 77°12'48.99"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 5,37,600 மீ3   சாதாரன கற்கள் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாளதய திட்ட காலத்தில்  

47 மீ 

 

 

 

சுற்றுச்சூழல் அம்சங்கள்  

பாதுகாக்கப்பட்ட 

வனப்பகுதி 
எதுவும் இல்ளல 

பகுதியின் நிலப்பரப்பு 31.44.76  மெக்கடர் 

நிலத்தடி நீர் மட்டம்  தளர மட்டத்திலிருந்து 58 மீ -65மீ 

சுரங்கங்கள் நிலத்தடி நீர் அளவிற்கு  கமகல சிறப்பாக 

கமற்மகாள்ளப்படும், எனகவ இந்த திட்டத்தின் 

காரணமாக நிலத்தடி நீர் அளவு பாதிக்கப்படாது.  

• மவட்டப்பட்ட சாதாரன கற்கள் அருகாளமயில் உள்ள கிரஷருக்கு மகாண்டு 

மசல்லப்படும். 

• திறந்த மவளி சுரங்கம், முழுளமயாக இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்கம் 

ஆரத்தின்உயரம் சுமார் 5 மீட்டர் மற்றும் ஆரத்தின்அகலம் 5 மீட்டர் சாய்வு 90 °.  

• சுரங்கங்கள் இறுதி குழி வரம்ளப அளடந்தபின், மவட்டப்பட்ட குழியானது நீர் 

கசகரிப்பதற்க்காக பயன்படுத்தபடும்.  

• இந்த திட்டத்திற்கு சுரங்க நடவடிக்ளககளுக்கு எந்தமவாரு மின்சாரம் 

கதளவயில்ளல, ஆனால் அலுவலக வளாகங்கள் மற்றும் பிற உள் 

உள்கட்டளமப்புகளில் பயன்படுத்த மின்சாரம் தமிழ்நாடு மின்சார 
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வாரியத்திலருந்து மபறப்படும். சுரங்க மசயல்பாடு பகல் கநரத்தில் மட்டுகம 

பரிந்துளரக்கப்படுகிறது {மபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM (மதிய உணவு இளடகவளள 

12 PM - 1 PM). 

• ஏர் கம்ப்ரசருடன் ஜாக்ொம்மர் துளளப்பான்கள் 32-35 மிமீ விட்டம் மகாண்ட 

குறுகிய துளள துளளயிடுதல். 

• கனிம கபாக்குவரத்து, கசளவத் துளற, கககரஜ்கள், களடகள் / ககண்டீன் 

கபான்ற துளறகளில் சுமார் 105 கபருக்கு மற்றும் 170 கபருக்கு கநரடி கவளல 

வாய்ப்புகள் மற்றும் சுற்றியுள்ள பிராந்தியத்திற்குள் மளறமுக கவளல 

வாய்ப்புகள் வழங்கப்படவுள்ளன. 

• வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972 இன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளான எதுவும் இல்ளல, மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு 

வாரியத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட விமர்சன மாசுபட்ட பகுதிகள், அறிவிக்கப்பட்ட 

சுற்றுச்சூழல்-உணர்திறன் பகுதிகள், மாநிலங்களுக்கு இளடகயயான 

எல்ளலகள் மற்றும் சர்வகதச எல்ளலகள், தவிர கதசிய பூங்காக்கள், காப்புக் 

காடு உயிர்க்ககாள இருப்பு, யாளன வழித்தடம், சதுப்புநில வன, மதால்மபாருள் 

நிளனவுச்சின்னங்கள், பாரம்பரிய தளம் கபான்றளவ திட்ட தளத்திலிருந்து 10 

கி.மீ சுற்றளவில் எதுவும் இல்ளல. 

• திட்டப்பணிளயச் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக பல்கவறு துளறகளில் சமூக 

மபாறுப்புணர்வு நடவடிக்ளககளள சுரங்க உரிளமயாளர் கமற்மகாள்வார், 

மதாடர்ந்து மசய்வார். மற்றும் சுரங்க உரிளமயாளர் இன்று வளர ரூ .10 லட்சம் 

மசலவிட்டார். 

• திட்டப்பகுதியின் நில அதிர்வு உணர்திறன் மண்டலம் II, பி.எம்.டி.பி.சி படி 

குளறந்த கசத அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிர்வு மண்டலத்தின் 

பாதிப்பு அட்லஸ் ஐ.எஸ்: 1893 - 2002 என வளகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

3. சுற்றுச்சூழலின் விளக்கம் - 

 தரவுகளள கசகரித்தல் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக 

அளமகிறது, இது பல்கவறு சுற்றுச்சூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பட்ட தாக்கங்களள 

மதிப்படீு மசய்ய உதவுகிறது மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கமலாண்ளம திட்டத்ளத (EMP) 

தயாரிக்க உதவுகிறது, சுற்றுச்சூழல் தரம் மற்றும் எதிர்கால விரிவாக்கங்களின் 

கநாக்கத்ளத கமம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்ளககளள ககாடிட்டுக் காட்டுகிறது. 

சுற்றுச்சூழல் நிளலயான வளர்ச்சி. 
 நிலவும் சுற்றுச்சூழல் அளமப்புகளின் தரத்ளத தீர்மானிக்க காற்று, நீர் 

(கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர்), நிலம் மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் சமூக-

மபாருளாதார நிளல உள்ளிட்ட பல்கவறு சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பளட 

தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2020 ஆம் ஆண்டில் (அக்கடாபர் - டிசம்பர்) பருவத்தில் 

அடிப்பளட தர  ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

3.1 நில சுற்றுச்சூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முளற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இருந்து 10 

கிகலாமீட்டருக்குள் புவன் (இஸ்கரா) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டு முளற வறண்ட தரிசு நிலம், உரிளமயளர் பட்டா நிலம், எந்த வன நிலமும் 

சம்பந்தப்படவில்ளல. 
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 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் மபரும்பகுதி விவசாய பயிர் நிலம் 76..46 %, 

மமாத்த சுரங்கப் பகுதிகள் இந்த சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 1.65 ஆகும்,  

மண் சூழல்  

 நான்கு மண் மாதிரி இடங்கள் கதர்வு மசய்யப்பட்டு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. 

இயற்ளகயில் மண் காணப்பட்டதுமிதமான கார pH வரம்புடன் (7.96 to 8.54). 

ளநட்ரஜனின் மசறிவு  141 to 147 kg/ha மற்றும் பாஸ்பரஸ் வரம்பு 1.09 to 1.33 kg/ha ஆக 

உள்ளது. 

நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்ளத மதிப்பிடுவதற்கு நீர் மாதிரிகள் சுமார் 4 நிலத்தடியில் மற்றும் 2 

நிலத்தின் கமற்பரப்பில் இருந்தும் கசகரிக்கப்பட்டது கிராமங்களின் துளள 

கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீர் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் குவாரியின் 

கமற்பரப்பு நீர் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர் - 

• 7.14 to 8.16 mg/l வளர கவறுபடுகிறது. 

• மமாத்த களரசல்கள் மதிப்புகள் 412 - 559 mg/l வளர உள்ளது  

• கடினத்தன்ளம மதிப்புகள் 112.4 – 154.01 mg/lவளர இருக்கும் 

கமற்பரப்பு நீர் (சுரங்க குழி நீர்) - 

• PH மதிப்பு 7.56 mg/l 

• மமாத்த களரசல்கள் of 410 - 636 mg/l  

• கடினத்தன்ளம மதிப்புகள் 115.3 – 218.7 mg/l 

 மெவிமமட்டல் வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியல்-

கவதியியல் மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இந்த நீர் சிபிசிபி தரத்தின்படி 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளது என்பளத மவளிப்படுத்தியது. 

3.2 காற்று சூழல் - 

வானிளல ஆய்வு (காலநிளல) - 

 ஆய்வு பகுதி மவப்பமண்டல காலநிளலயின் ஒரு பகுதியாகும். நாள் 

மவப்பநிளல ஜனவரி முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் 

குளறவானதுமவப்பநிளல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. ஏப்ரல் மற்றும் கம மாதங்கள் 

ஆண்டின் மவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்கதசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிளலயம் 

க ோயம்புத்தூர். 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு -  

 திட்ட தளத்ளதப் மபாறுத்தவளரயில் முன்கனாடி கீழ்கநாக்கிய திளசயின் 

அடிப்பளடயில் சுற்றுப்புற காற்று தர நிளலயங்கள் கதர்ந்மதடுக்கப்பட்டன. 

ஆறுமளழக்காலத்திற்கு முந்ளதய காற்றளவுப்படம் முளற மற்றும் 

கதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் ஆகியவற்ளறக் கருத்தில் மகாண்டு 

சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு (AAQM) நிளலயங்கள் கதர்ந்மதடுக்கப்பட்டன. 

• PM10 இன் மதிப்பு 41.1 µg/m3 to 49.7 µg/m3, இளடயில் கவறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 21.3 µg/m3 to 29.8 µg/m3க்கு இளடயில் கவறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி மசறிவு 5.0 µg/m3 to 9.9 µg/m3 மற்றும் 19.2 µg/m3 to 

29.9 µg/m3 
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• PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் மசறிவுகள் நன்கு காணப்படுகின்றன
 மதாழில்துளற மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்டலங்களுக்கு 

மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (சிபிசிபி) பரிந்துளரக்கும் NAAQ 

தரநிளலகள். 

3.3 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவடீ்டு சாதனத்ளதப் பயன்படுத்தி 8 இடங்களில் அடிப்பளட ஒலி 
அளவுகள் கண்காணிக்கப்பட்டன. காளல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வளர 

பகல் நிளலகள் கண்காணிக்கப்பட்டனஇரவு 10 மணி முதல் காளல 6 மணி 
வளர. 

• ஆய்வுக் காலத்தில் பகல் 47.0 to 48.1 dB (A) Leq இரவு 38.7 to 38.9 dB (A) Leq. வரம்பில் 

இருந்தன. 

 முடிவுகளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு ஒலியின் அளவுகள் மதாழில்துளற / 

வணிக / குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி தரநிளலகளுக்குள் இருப்பளதக் 

காணலாம். 

3.4 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பளட சுற்றுச்சூழல் நிளல, முக்கியமான மலர் கூறுகள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் கட்டளமப்ளபப் புரிந்து மகாள்ள சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு 

கமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆளலகளும் இல்ளல, வனவிலங்கு 

பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 இன் படி அல்லது அச்சுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் 

சிவப்பு பட்டியலில் அச்சுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில்ளல. 

3.5 சமூக மபாருளாதாரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-மபாருளாதார சூழல் குறித்த தரமான தகவல்களள 

கசகரிக்க மாதிரி கணக்மகடுப்பு கமற்மகாள்ளப்பட்டது. சாளலகள், குடிநீர் வசதிகள், 

நகரமயம், கல்வி நிறுவனம், ககாயில்கள், மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் மின்சார 

வசதிகள் கபான்ற அளனத்து அடிப்பளட வசதிகளளயும் இந்த ஆய்வு பகுதி 
மகாண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் விவசாயகம முக்கிய மதாழிலாக இருந்தாலும், இது 

50-60% குடும்பங்களுக்கு மட்டுகம கவளல வாய்ப்புகளள வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள 

மக்கள் மதாளக முக்கியமாக மதாழிலாளர்கள் மற்றும் மற்ற வளக கவளல 

வாய்ப்புகளள சார்ந்துள்ளனர். 

4 எதிர்பார்க்கின்ற சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ளககள் - 

4.1 நில சுற்றுச்சூழல்: 

 திறந்த மவளி சுரங்க முளறயில் மபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில 

சுற்றுச்சூழல், இப்பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முளற வறண்ட தரிசு நிலம், இந்த 

திட்டத்தில் எந்த வன நிலமும் ஈடுபடவில்ளல. சுரங்க நடவடிக்ளககளுக்கு 31.44.76 

மெக்கடர் நிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும். சுரங்கத்தின் முடிவில், 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குழி, தற்காலிக நீர்த்கதக்கமாக மசயல்படும்  மற்றும் மளழநீளர 

கசமிக்க அனுமதிக்கப்படும். 

 மரம் (மசடி வளர்ப்பு பகுதிக்கு) வளர்ச்சிக்கு கபாதுமான இடம்  ஒதுக்கப்பட்டது. 

 தற்கபாது திட்டப்பகுதியில் தாவரங்கள் எதுவும் இல்ளல, சுரங்க நடவடிக்ளக 

முடிந்ததும் திட்ட இடத்தில் மரங்களின் வளர்ச்சியின் வதீம் அதிகரிக்கும்.  



8 
 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்க நடவடிக்ளகக்கான உத்கதசிக்கப்பட்ட  ஆழம் நிலத்தடி நீர் மட்டத்திற்கு 

கமகல உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் கமற்பரப்பு நீர் (நீகராளடகள், கால்வாய், ஓளட  

கபான்றளவ) மதன்படவில்ளல. 

 தணிக்கும் நடவடிக்ளககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு கமற்பரப்பு மளழநீர் ஓட்டத்ளத குவாரிக்குள் வராமல் தடுக்க 

மண் திட்டு அளமக்கப்படும்  

• வடிகால் கட்டுமானம் அளமக்கப்படும் 

4.3 காற்று சூழல்– 

 சுரங்க நடவடிக்ளககள் மற்றும் கபாக்குவரத்தால் உருவாக்கப்படும் காற்றில் 

பரவும் துகள்கள் முக்கிய காற்று மாசுபடுத்துகின்றன. சல்பர் ளட ஆக்ளசடு (SO2), 

ளநட்ரஜன் ஆக்ளசடுகள் (NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் சாளலயில் மசல்லும் 

வாகனங்களால் ஏற்படும். 

 சுரங்க பகுதிக்கு மவளிகய சுரங்கத்தின் தாக்கம் மனித மற்றும் விலங்குகளின் 

ஆகராக்கியத்திலும், அப்பகுதியின் தாவரங்களிலும் எந்தவிதமான பாதகமான 

விளளளவயும் ஏற்படுத்தாது என்பளத இது காட்டுகிறது. 

தணிக்கும் நடவடிக்ளககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) மசயல்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்ளத ஏற்றுதல் மற்றும் ளகயாளுதல் ஆகிய நடவடிக்ளககளில் இருந்து 

தூசி மவளிகயற்றத்ளதக் கட்டுப்படுத்த கவளல மசய்யும் ஆர முகப்பில் நீர் 

மதளித்தல் பாளதயில் நீர் மதளித்தல் 

• கனரக இயந்திரத்ளத இயக்கும்கபாது தூசி உற்பத்திளயக் குளறக்க சுரங்கத்தின் 

உட்புற சாளலகளில் நீர் மதளிப்பான்கள் அளமத்தல் 

• தூசி மவளிகயற்றத்ளதக் குளறப்பதற்காக அவ்வப்கபாது நீர் கழிவுகள் மற்றும் 

சாளலகளில் நீர் மதளித்தல் 

• துளளயிடும் முன்பு மதாழிலாளர்களுக்கு முகக்கவசங்கள் வழங்குதல் மற்றும் 

பாதுகாப்பாக குவாரி மசய்ய நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

• தாதுப் கபாக்குவரத்தின் கபாது டிப்பர்களள அதிக சுளம மசய்வளதத் தவிர்ப்பது 

மற்றும் ஏற்றப்பட்ட டிப்பர்களள டார்பாலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்களளக் ளகது மசய்ய மரம் வளர்ச்சி கமற்மகாள்ளப்படும்.  

• மாசுபாட்ளடக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்ளக எடுக்க காற்றின் தரத்ளத 

அவ்வப்கபாது கண்காணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்ளத எடுக்க மவடி ளவப்பதனால், எந்திரங்களின் மசயல்பாடு மற்றும் 

சுரங்கங்களில் அவ்வப்கபாது டிப்பர்களள இயக்குவதால் சத்த மாசு ஏற்படுகிறது.  

 

தணிக்கும் நடவடிக்ளககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்கும் நுட்பங்கள் மசயல்படுத்தப்படும், சுரங்கத் 

தளத்திலிருந்து மவடிப்பதால் ஏற்படும் ஒலி குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்காது, 

அது முழு நாளிலும் சில வினாடிகள் வளர இருக்கும்.  
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• அதிக ஒலி மகாண்ட கவளல மசய்யும் பகுதிகளில் காதளடப்பான்கள், அல்லது 

கவறு மபாருத்தமான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

மதாழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும்.  

• சரியான நடவடிக்ளக எடுப்பதற்கு வழக்கமான ஒலி நிளல கண்காணிப்பு 

அவ்வப்கபாது மசய்யப்படும். 

• சுரங்கத் தளம், அலுவலகக் கட்டடங்கள் மற்றும் உள் சாளலளயச் சுற்றியுள்ள 

பசுளம கமம்பாடு மூலத்திற்கும் மபறுநருக்கும் இளடயில் ஒரு தளடளய 

உருவாக்கும் வளகயில் நளடமுளறயில் இருக்கும், இதனால் ஒலி அளவு 

மவளிப்பாடு நிளல குளறக்கப்படுகிறது. 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் இல்லாததால் பல்லுயிர் பாதிப்பு 

எதிர்பார்க்கப்படுவதில்ளல. 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் 

மண்டலம்கபான்ற சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு கபான்றவற்ளற 

மவளிகயற்றுவதால் ஏற்படும் NO2.தூசி மவளிகயற்றத்ளதக் கட்டுப்படுத்த கபாதுமான 

தூசி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககள் எடுக்கப்படும். AAQ தரநிளலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 

மற்றும் NO2 க்கான காற்றின் தரத் தரங்களளத் தவிரதூசி உமிழ்ளவக் கட்டுப்படுத்த 

சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சாளலகளில் தடிமனான மரம் வளர்ச்சி கமற்மகாள்ளப்படும். 

4.6 சமூக மபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்க நடவடிக்ளககள் காரணமாக 155 மதாழிலாளர்கள் கநரடியாக 

பயன்மபறுவார்கள். சுமார் 210 எண்ணிக்ளகயிலான மக்களுக்கு மளறமுகமாக கவளல 

வாய்ப்புகள் கிளடக்கும். 

 சி.எஸ்.ஆர் / சி.இ.ஆர் நடவடிக்ளககளின் கீழ் மருத்துவ, கல்வி மற்றும் 

உள்கட்டளமப்பு கமம்பாடு கபான்ற கூடுதல் வசதிகளும் நளடமபறும். 

 சமூக - மபாருளாதார மற்றும் சமூகவியல் தாக்கத்ளத கருத்தில் மகாண்டு, 

மக்களின் மபாருளாதார நிளல மற்றும் வாழ்க்ளகத் தரம் மபாதுவாக அதிகரிக்கும் 

என்பது கவனிக்கப்பட்டது.  

5 மாற்று பகுப்பாய்வு (மதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

தள மாற்றுகள் - 

 சாதாரன கற்கள் இயற்ளகயில் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் இருக்கும் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும் கனிம 

படிவுகளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாற்று தளம் எதுவும் 

ஒதுக்கப்படவில்ளல. 

சுரங்க மதாழில்நுட்ப மாற்றுகள் - 

 முழு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க கவளலகள் கமற்மகாள்ளப்படும், இது 

மிகவும் மபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானது, கமலும் தாதுக்கள் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழளலப் பாதுகாப்பளதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற மதாழில்களளப் கபாலன்றி, 
திட்டத்ளத மற்ற தளங்களுக்கு மாற்ற முடியாது. 

 கமற்பரப்பு கனிம ளவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்ளப உறுதி 
மசய்வதால் இந்த திட்டம் திறந்த மவளி சுரங்க முளறளயப் பின்பற்றும். நிலத்தடி 

முளறயுடன் ஒப்பிடும்கபாது திறந்த மவளி முளறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி 
மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும். 

6 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் - 



10 
 

 வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்படீ்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் 

கமற்மகாள்ளப்படுகிறது மற்றும் இயற்ளக அல்லது மனித நடவடிக்ளககளால் 

தூண்டப்பட்ட அளனத்து மாறுபாடுகளளயும் தரவு மகாண்டு வர முடியாது. எனகவ 

சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்களள கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ள சுற்றுச்சூழல் 

வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிப்பின் குறிக்ககாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககளின் மசயல்திறளன சரிபார்க்க அல்லது  மதிப்படீு 

மசய்ய; 

• எதிர்கால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்ளத நிறுவுதல். 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர் மதிப்படீு மற்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வழக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் மதாடர்புளடய கூறுகள் 

துளளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல், கழிவு குப்ளப, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் 

மவடிக்கும் கசமிப்பு ஆகியளவ அடங்கும். கமகல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து 

ஏகதனும் சம்பவங்கள் ஏற்படுவளதக் குளறப்பதற்கும் தவிர்ப்பதற்கும் நடவடிக்ளககள் 

சுரங்கத் மதாடங்கியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு மசயல்படுத்தப்படும்; கமகல 

விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரணிகளளத் தவிர்ப்பதற்கான நடவடிக்ளககள் இதில் 

அடங்கும். எந்தவிதமான விபத்து / கபரழிளவத் தவிர்க்க சரியான இடர் கமலாண்ளம 

திட்டம் முன்மமாழியப்படும். 

8 திட்ட நன்ளமகள் - 

• உள்கட்டளமப்பில் முன்கனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டளமப்பில் முன்கனற்றம் 

• கவளல வாய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புணர்வு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப நல 

முகாம்கள் கபான்ற சமூக மபாறுப்புணர்வு நடவடிக்ளககளள சுரங்க 

உரிளமயாளர்கள் கமற்மகாள்வார்கள்.  

• சுரங்கத்தின் கமாசமான விளளவுகளளத் தணிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளின் சுற்றுப்புறத்ளதயும் சுற்றுச்சூழளலயும் கமம்படுத்தவும் சுரங்கப் 

பகுதியில் ஒரு காடு வளர்த்து உருவாக்கப்படும். 

9 சுற்றுச்சூழல் மசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுற்றுச்சூழல் மசலவ நன்ளம பகுப்பாய்வு பரிந்துளரக்கப்படவில்ளல. 

 சுற்றுச்சூழல் கமலாண்ளம திட்டம் - 

 சுற்றுச்சூழல் கமலாண்ளம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பளட நிளல 

சுற்றுச்சூழல் நிளல, சுரங்க முளற மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் 

அடிப்பளடயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தள குறிப்பிட்ட திட்டமாகும். தாக்கத்தின் 

ஒவ்மவாரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான தாக்கங்களள குளறக்க 

நடவடிக்ளககள் எடுக்கப்பட கவண்டும், இளவ இயற்ளகயில் நன்ளம பயக்கும் 

இடங்களில், இத்தளகய தாக்கங்கள் கமம்படுத்தப்பட கவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

கவண்டும், இதனால் ஒட்டுமமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் முடிந்தவளர குளறந்த 

மட்டத்திற்கு குளறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளர்கள் ஒரு ஒழுங்களமக்க கவண்டும் சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ளககளள நிர்வகித்தல் மற்றும் மசயல்படுத்துவதற்கு மபாறுப்பான 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு அளமப்பு. அடிப்பளடயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவளி 
நிறுவனங்களள நியமிப்பதன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் 
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தரம் மற்றும் ஒலி நிளல கபான்ற சுற்றுச்சூழல் மாசு அளளவக் கண்காணிப்பளத இந்த 

துளற கண்காணிக்கும். 

. சுரங்கச் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி மதாழிலாளர்களின் உடல்நலம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு குறித்து கதளவயான அளனத்து முன்மனச்சரிக்ளக நடவடிக்ளககளளயும் 

ஆதரவாளர் எடுப்பார், குத்தளகப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வழங்கப்படும். 

 ஆதரவாளர்கள் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஒட்டுமமாத்த வளர்ச்சிக்கான 

சமூக மபாறுப்புணர்வு நடவடிக்ளககளள கமற்மகாள்வார்கள். இந்த நடவடிக்ளககளில் 

மருத்துவ முகாம்கள், நீர் வழங்கல், பள்ளி உள்கட்டளமப்பு கமம்பாடு கபான்றளவ 

அடங்கும். திட்டப்பணிளயச் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக பல்கவறு துளறகளில் 

சமூக மபாறுப்புணர்வு நடவடிக்ளககளள உரிளமயாளர் கமற்மகாண்டு வருகின்றனர்.  

10 முடிவுளர - 

 சுரங்க நடவடிக்ளககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமான பாதகமான 

விளளளவயும் ஏற்படுத்தாது என்று பல்கவறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகளின் மீதான 

கநர்மளறயான மற்றும் எதிர்மளறயான விளளவுகளின் அடிப்பளடயில், 

தாக்கங்களின் ஒட்டுமமாத்த மதிப்படீ்டிலிருந்து இந்த  முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்ளககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகளளத் தணிக்க, 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் கமலாண்ளம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான 

பிந்ளதய திட்ட கண்காணிப்பு அளமப்பு ஆகியளவ மதாடர்ச்சியான கண்காணிப்பு 

மற்றும் உடனடித் திருத்தத்திற்காக வழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நடவடிக்ளககள் 

காரணமாக, திட்ட தளத்திலும் அளதச் சுற்றியுள்ள சமூக மபாருளாதார 

நிளலளமகளும் கணிசமாக கமம்படுத்தப்படும். எனகவ, சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 
விளரவில் வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 


