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சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் திட்டசச்ுருக்கம் 

 

 

8.84.0 ஹெக்டடர் பரப்பளவு ஹகாண்ட 

சித்தம்பூண்டி பல வண்ண கிராகனட்   

சுரங்கம் 

 

விண்ணப்பதாரர ்- 1 விண்ணப்பதாரர ்- 2 

M/s.மஹாஷென் 

எக்ஸ்பபாரட்ஸ்் 

 

திரு.எம்.ஷெங்பகாட்டுபேல் 

2.20.5 ஷஹக்படர ் 2.28.5 ஷஹக்படர ்

 

கிராமம் : சித்தம்பூண்டி 

வட்டம்  : பரமத்தி - டவலூர ்

மாவட்டம் : நாமக்கல் 

மாநிலம் : தமிழ்நாடு 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க அறிக்கக அடலாசகர ்

 

 

 

 

ஜிட ா எக்ஸ்ஹபாளடரசன் அண்டு கமனிங் 

ஹசால்யுசன்ஸ், டசலம். 
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1. அறிமுகம் -  

 M\s.மஹாஷென் எக்ஸ்பபாரட்்ஸ் மற்றும் திரு.எம்.ஷெங்பகாட்டுபேல் ஆகிப ார ் நாமக்கல் 

மாேட்டத்தின் பரமத்தி பேலூர ் ேட்டத்தில் உள்ள சித்தம்பூண்டி கிராமத்தில் 4.49.0 ஷஹக்படர ்

பரப்பளவில் பல ேண்ண கிரானனட் சுரங்க குத்தனகக்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.்  

  உத்பதசிக்கப்பட்ட திட்ட தளத்திலிருந்து 500 மீ சுற்றளவில் ஏற்கனபே 

நனடமுனறயில் இருக்கும் மற்றும் உத்பதசிக்கப்பட்ட ஷமாத்த சுரங்கங்களின் பரப்பளவு 8.84.0 

ஷஹக்படர.் 

 எனபே, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூனல2016 இன் படி இந்த திட்டம் சுரங்கம் குழு 

பகுதியில் அனமகிறது,  

 எனபே, விரிோன சுற்றுெச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்னக 4.49.0 ஷஹக்படர ்

பரப்பளவில் உள்ள 2 சுரங்கங்கனள உள்ளடக்கி து.  

 

 

உத்டதசிக்கப்பட்ட மற்றும் நடப்பில் உள்ள சுரங்கங்களின் விவரங்கள் 

விளக்கம் 

குத்தகக 1 

M\s.மொஹென் 

எக்ஸ்டபார்ட்ஸ் 

விண்ணப்பித்துள்ள சுரங்கம் 

குத்தகக 2 

திரு.எம்.ஹசங்டகாட்டுடவல் 

விண்ணப்பித்துள்ள சுரங்கம்  

புல எண் 489/3B, 489/4B & 489/5A2 503/1 

விரிோக்கம் மற்றும் 

ேனகப்பாடு 
2.20.5 ஷஹக்படர,் பட்டா நிலம் 

2.28.5 ஷஹக்படர,் 

பட்டா நிலம் 

கிராமம், ேட்டம், 

மாேட்டம் மற்றும் 

மாநிலம் 

சித்தம்பூண்டி கிராமம், பரமத்தி பேலூர ்ேட்டம், நாமக்கல் மாேட்டம் 

ஷமாத்த 

சுரங்கங்களின் 

பரப்பளவு 

8.84.0 ஷஹக்படர ்

 

 

 

விளக்கம் 

குத்தகக 1 

திருவாளர்.பி.டக.டக.எக்ஸ்

டபார்ட்ஸ் 

நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

 

குத்தகக 2 

திருவாளர.்பி.டக.டக.எக்ஸ்டபார்ட்ஸ் 

நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

 

புல எண் 488/1B(P) & 503/3(P) 
488/1B(P), 488/2(P), 489/3(P), 489/4(P), 

489/5A(P), 497 & 503/3(P) 

விரிோக்கம் மற்றும் 

ேனகப்பாடு 
2.42.9 ஷஹக்படர,் பட்டா நிலம் 

4.86.0 ஷஹக்படர,் 

பட்டா நிலம் 

கிராமம், ேட்டம், 

மாேட்டம் மற்றும் 

மாநிலம் 

சித்தம்பூண்டி கிராமம், பரமத்தி பேலூர ்ேட்டம்,, நாமக்கல் மாேட்டம் 

ஷமாத்த 

சுரங்கங்களின் 

பரப்பளவு 

8.84.0 ஷஹக்படர ்
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விளக்கம் 

குத்தகக 3 

M\s.கல்பா 

  எக்ஸ்டபார்ட்ஸ் 

   நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

 

குத்தகக 4 

திருவாளர.்எம்.பி.கிராகனட்ஸ் 

நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

 

புல எண் 504, 505/1, 505/2 and 856/2A 501/1&501/2B 

விரிோக்கம் மற்றும் 

ேனகப்பாடு 
4.35.0 ஷஹக்படர,் பட்டா நிலம் 

2.49.0 ஷஹக்படர,் 

பட்டா நிலம் 

கிராமம், ேட்டம், 

மாேட்டம் மற்றும் 

மாநிலம் 

சித்தம்பூண்டி கிராமம், பரமத்தி பேலூர ்ேட்டம், நாமக்கல் மாேட்டம் 

ஷமாத்த 

சுரங்கங்களின் 

பரப்பளவு 

8.84.0 ஷஹக்படர ்

  

 இதில் M\s. மஹாஷென் எக்ஸ்பபாரட்்ஸ் மற்றும் எம்.ஷெங்பகாட்டுபேல் பல ேண்ண 

கிரானனட் சுரங்கத்திற்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர.் 

 

 

 

2. திட்ட விளக்கம் – 

 திட்ட தளத்தின் முக்கி  அம்ெங்கள் கீபழ அட்டேனணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

 

விளக்கம் குத்தகக -1 

அடிப்பனட விேரங்கள்  

எம்.எஸ்.எல் 172 மீ 

அட்ெபரனக 11°14'34.68"N to 11°14'40.93"N  

தீரக்்கபரனக 77°54'21.54"E to 77°54'28.13”E  

சுரங்க இருப்புக்கள் (65%) 1,44,000 மீ3 கிரானனட் ப்ளாக்ஸ் 

உத்பதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 

தற்பபானத  திட்ட காலத்தில்  
45 மீ 

 

 

 

 

விளக்கம் குத்தகக -2 

அடிப்பனட விேரங்கள்  

எம்.எஸ்.எல் 176 மீ 

அட்ெபரனக 11°14'46.03"N to 11°14'46.03"N 

தீரக்்கபரனக 77°54'14.08"E to 77°54'21.01"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் (60%) 61,170 மீ3 கிரானனட் ப்ளாக்ஸ்  

உத்பதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 

தற்பபானத  திட்ட காலத்தில்  
33 மீ 
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சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள்  

பாதுகாக்கப்பட்ட ேனப்பகுதி எதுவும் இல்னல 

பகுதியின் நிலப்பரப்பு 4.35.0 ஷஹக்படர ்

நிலத்தடி நீர ்மட்டம்  தனர மட்டத்திலிருந்து 60 மீ - 68 மீ 

சுரங்கங்கள் நிலத்தடி நீர ்அளவிற்கு  பமபல 

சிறப்பாக பமற்ஷகாள்ளப்படும், எனபே இந்த 

திட்டத்தின் காரணமாக நிலத்தடி நீர ்அளவு 

பாதிக்கப்படாது. 

 

 

 

 

• ஷேட்டப்பட்ட கிரானனட் ப்ளாக்ஸ் அருகானமயில் உள்ள ஷமருபகற்றும் ஆனலக்கு 

ஷகாண்டு ஷெல்லப்படும். 

• திறந்த ஷேளி சுரங்கம், முழுனம ாக இ ந்திரம மாக்கப்பட்ட சுரங்கம் ஆரம் உ ரம் 

சுமார ்5 மீட்டர ்மற்றும் ஆரம் அகலம் 5 மீட்டர ்90 ° ொ ்வு.  

• சுரங்கங்கள் இறுதி குழி ேரம்னப அனடந்தபின், ஷேட்டப்பட்ட குழி ானது நீர ்

பெகரிப்பதற்க்காக ப ன்படுத்தபடும்.  

• இந்த திட்டத்திற்கு சுரங்க நடேடிக்னககளுக்கு எந்தஷோரு மின்ொரம் பதனேயில்னல, 

ஆனால் அலுேலக ேளாகங்கள் மற்றும் பிற உள் உள்கட்டனமப்புகளில் ப ன்படுத்த 

மின்ொரம் தமிழ்நாடு மின்ொர ோரி த்திலருந்து ஷபறப்படும். சுரங்க ஷெ ல்பாடு பகல் 

பநரத்தில் மட்டுபம பரிந்துனரக்கப்படுகிறது {ஷபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM (மதி  உணவு 

இனடபேனள 12 PM - 1 PM). 

• ஏர ் கம்ப்ரெருடன் ஜாக்ஹாம்மர ் 32-35 மிமீ விட்டம் ஷகாண்ட குறுகி  துனளபான் மூலம் 

துனளயிடுதல். 

• கனிம பபாக்குேரத்து, பெனேத் துனற, பகபரஜ்கள், கனடகள் / பகண்டீன் பபான்ற 

துனறகளில் 73 பபருக்கு பநரடி பேனல ோ ்ப்புகள் மற்றும் 100 பபருக்கு மனறமுக பேனல 

ோ ்ப்புகள் ேழங்கப்படவுள்ளன. 

• ேனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) ெட்டம், 1972 இன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதிகளான, மத்தி  மாசு கட்டுப்பாட்டு ோரி த்தால் அறிவிக்கப்பட்ட விமரெ்ன மாசுபட்ட 

பகுதிகள், அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுெச்ூழல்-உணரத்ிறன் பகுதிகள், மாநிலங்களுக்கு 

இனடப  ான எல்னலகள் மற்றும் ெரே்பதெ எல்னலகள், தவிர பதசி  பூங்காக்கள், 

காப்புக்காடு, உயிரக்்பகாள இருப்பு,  ானன ேழித்தடங்கள், ெதுப்புநில ேன, ஷதால்ஷபாருள் 

நினனவுெச்ின்னங்கள், பாரம்பரி  தளம் பபான்றனே திட்ட தளத்திலிருந்து 10 கி.மீ 

சுற்றளவில் எதுவும் இல்னல. 

• திட்டப்பணின ெ ் சுற்றியுள்ள ெமூக நலனுக்காக பல்பேறு துனறகளில் ெமூக 

ஷபாறுப்புணரவ்ு நடேடிக்னககனள சுரங்க உரினம ாளர ் பமற்ஷகாண்டு ேருகிறார,் 

ஷதாடரந்்து ஷெ ்ோர ்மற்றும் இன்று ேனர    ரூ .10 லட்ெம் ஷெலவிட்டார.் 

• திட்டப்பகுதியின் நில அதிரவ்ு உணரத்ிறன் மண்டலம் II, பி.எம்.டி.பி.சி படி குனறந்த பெத 

அபா  மண்டலம், இந்தி ாவின் நில அதிரவ்ு மண்டலத்தின் பாதிப்பு அட்லஸ் ஐ.எஸ்: 1893 - 

2002 என ேனகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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3. சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் - 

 அடிப்பனட தரவு உருோக்கம் சுற்றுெச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆ ்வின் ஒரு பகுதி ாக 

அனமகிறது, இது பல்பேறு சுற்றுெச்ூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பட்ட தாக்கங்கனள மதிப்பீடு 

ஷெ ்  உதவுகிறது மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் பமலாண்னம திட்டத்னத (EMP) த ாரிக்க உதவுகிறது, 

சுற்றுெச்ூழல் தரம் மற்றும் எதிரக்ால விரிோக்கங்களின் பநாக்கத்னத பமம்படுத்துேதற்கான 

நடேடிக்னககனள பகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற்றுெச்ூழல் நினல ான ேளரெ்ச்ி. 

 நிலவும் சுற்றுெச்ூழல் அனமப்புகளின் தரத்னத தீரம்ானிக்க காற்று, நீர ் (பமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர)், நிலம் மற்றும் மண், சூழலி ல் மற்றும் ெமூக-ஷபாருளாதார நினல உள்ளிட்ட 

பல்பேறு சுற்றுெச்ூழல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பனட தரவு உருோக்கப்பட்டது. 2020 ஆம் ஆண்டில் 

பருேமனழக்கு முந்னத  (அக்படாபர ்- டிெம்பர)் பருேத்தில் அடிப்பனட தர ஆ ்வு நடத்தப்பட்டது. 

  

 

3.1 நில சுற்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில ப ன்பாட்டு முனற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிபலாமீட்டருக்குள் 

உள்ளடக்கி  மூலம் புேன் (இஸ்பரா) மூலம் அறி ப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில ப ன்பாட்டு 

முனற ேறண்ட தரிசு நிலம், உரினம ாளர ்பட்டா நிலம், எந்த ேன நிலமும் ெம்பந்தப்படவில்னல. 

 ஆ ்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் ஷபரும்பகுதி விேொ  பயிர ் நிலம் 77.54 %. ஷமாதத் 

சுரங்கப் பகுதிகள் இந்த சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 8.84.0 ஷஹக்படர ்அதாேது 3.82 %. ஆகும்,  

மண் சூழல்  

 ஐந்து மண் மாதிரி இடங்கள் பதரவ்ு ஷெ ் ப்பட்டு பகுப்பா ்வு ஷெ ் ப்பட்டன. 

இ ற்னகயில் மண் காணப்பட்டதுமிதமான கார pH ேரம்புடன் (7.83 - 8.75). னநட்ரஜனின் ஷெறிவு 

134 to 165 kg/ha மற்றும் பாஸ்பரஸ் ஷெறிவு 28.6 to 46.2 kg/ha இந்த ேரம்பில்  உள்ளது. 

 

நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்னத மதிப்பிடுேதற்கு நீர ்மாதிரிகள் சுமார ்மூன்று ஆழ்துனள கிணறு மற்றும் 

இரண்டு நிலத்தின் பமற்பரப்பில் இருந்தும் பெகரிக்கப்பட்டது  

நிலத்தடி நீர் - 

• 7.16 மற்றும் 7.41 ேனர பேறுபடுகிறது. 

• ஷமாத்த கனரெல்கள் மதிப்புகள் 396 - 449 mg/l.ேனர உள்ளது  

டமற்பரப்பு நீர் (சுரங்க குழி நீர்) - 

• PH மதிப்பு 7.31 - 8.01 

• ஷமாத்த கனரெல்கள் 140 - 197.7 mg/l. 

 கனிமதாது ேரம்பிற்குள் இருப்பது கண்டறி ப்பட்டுள்ளது. இ ற்பி ல்-பேதியி ல் மற்றும் 

உயிரி ல் பகுப்பா ்வு இந்த நீர ்சிபிசிபி தரத்தின்படி நிரண்யிக்கப்பட்ட ேரம்புகளுக்குள் உள்ளது 

என்பனத ஷேளிப்படுத்தி து. 

 

 

 

3.2 காற்று சூழல் - 

வானிகல ஆ ்வு (காலநிகல) - 

 ஆ ்வு பகுதி ஷேப்பமண்டல காலநினலயின் ஒரு பகுதி ாகும். நாள் ஷேப்பநினல ஜனேரி 

முதல் படிப்படி ாக அதிகரிக்கும். மிகக் குனறோனதுஷேப்பநினல ஜனேரியில் எட்டப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் பம மாதங்கள் ஆண்டின் ஷேப்பமான மாதங்கள். 

 உத்பதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நினல ம் திருெச்ி. 
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3.3 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீட்டு ொதனத்னதப் ப ன்படுத்தி 7 இடங்களில் அடிப்பனட ெத்தம் அளவுகள் 

கண்காணிக்கப்பட்டன. கானல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி ேனர பகல் நினலகள் 

கண்காணிக்கப்பட்டனஇரவு 10 மணி முதல் கானல 6 மணி ேனர. 

• ஆ ்வுக் காலத்தில் 41.4 – 42.3 dB (A) Leq 

• இரவு 37.2 – 38.7dB (A) Leq. ேரம்பில் இருந்தன. 

 முடிவுகளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு ஒலி அளவுகள் ஷதாழில்துனற / ேணிக / குடியிருப்பு 

பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி தரநினலகளுக்குள் இருப்பனதக் காணலாம். 

 

3.4 உயிரி ல் சூழல் - 

 அடிப்பனட சுற்றுெச்ூழல் நினல, முக்கி மான மலர ்கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கட்டனமப்னபப் புரிந்து ஷகாள்ள சுற்றுெச்ூழல் ஆ ்வு பமற்ஷகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆனலகளும் இல்னல, ேனவிலங்கு பாதுகாப்பு ெட்டம் 

1972 இன் படி அல்லது அெச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிேப்பு பட்டி லில் 

அெச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில்னல. 

 

3.5 சமூக ஹபாருளாதாரம் - 

 அப்பகுதியின் ெமூக-ஷபாருளாதார சூழல் குறித்த தரமான தகேல்கனள பெகரிக்க மாதிரி 

கணக்ஷகடுப்பு பமற்ஷகாள்ளப்பட்டது. ொனலகள், குடிநீர ்ேெதிகள், நகரம ம், கல்வி நிறுேனம், 

பகாயில்கள், மருத்துே ேெதிகள் மற்றும் மின்ொர ேெதிகள் பபான்ற அனனத்து அடிப்பனட 

ேெதிகனளயும் இந்த ஆ ்வு பகுதி ஷகாண்டுள்ளது மற்றும் தள ேருனகயின் பபாது ஷதளிோகத் 

ஷதரிந்தது. 

 சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் விேொ பம முக்கி  ஷதாழிலாக இருந்தாலும், இது 50-60% 

குடும்பங்களுக்கு மட்டுபம பேனல ோ ்ப்புகனள ேழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள மக்கள் ஷதானக 

முக்கி மாக ஷதாழிலாளரக்ள் என மற்ற ேனக பேனல ோ ்ப்புகனள ொரந்்துள்ளது. 

 

4 எதிர்பாரக்்கின்ற சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கககள் - 

4.1 நில சுற்றுசச்ூழல்: 

திறந்த ஷேளி சுரங்க முனறயில் ஷபரி  தாக்கம் ஆக கருதப்படுேது நில சுற்றுெச்ூழல், 

இப்பகுதியில் நில ப ன்பாட்டு முனற ேறண்ட தரிசு நிலம், இந்த திட்டத்தில் எந்த ேன நிலமும் 

ஈடுபடவில்னல. சுரங்க நடேடிக்னககளுக்கு 4.49.0  ஷஹக்படர ் நிலத்தில் ப ன்படுத்தப்படும். 

சுரங்கத்தின் முடிவில், ஷேட்டிஷ டுக்கப்பட்ட குழி, தற்காலிக நீரத்்பதக்கமாக ஷெ ல்படும் மற்றும் 

மனழநீனர பெமிக்க அனுமதிக்கப்படும்.மரங்கள் ேளரெ்ச்ிக்கு பபாதுமான உத்பதசிக்கப்பட்டது. 

தற்பபாது திட்டப்பகுதியில் தாேரங்கள் எதுவும் இல்னல, சுரங்க நடேடிக்னக முடிந்ததும் திட்ட 

இடத்தில் மரங்கள் ேளரெ்ச்ியின் வீதம் அதிகரிக்கும்.  

 

 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்க நடேடிக்னகக்கான உத்பதசிக்கப்பட்ட ஆழம் நிலத்தடி நீர ்மட்டத்திற்கு பமபல 

உள்ளது, ஆ ்வு பகுதிக்குள் பமற்பரப்பு நீர ் (நீபரானடகள், கால்ோ ், ஒனட பபான்றனே) 

ஷதன்படவில்னல. 

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• சுரங்கப் பகுதியில் மனழநீர ் ஓட்டத்னத சுரங்கம்க்குள் ேராமல் தடுக்க மண் திட்டு 

அனமக்கப்படும்  

• ேடிகால் கட்டுமானம் அனமக்கப்படும் 
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4.3 காற்று சூழல்– 

 சுரங்க நடேடிக்னககள் மற்றும் பபாக்குேரத்தால் உருோக்கப்படும் காற்றில் பரவும் 

துகள்கள் முக்கி  காற்று மாசுபடுத்துகின்றன. ெல்பர ் னட ஆக்னெடு (SO2), னநட்ரஜன் 

ஆக்னெடுகள் (NO2) ஆகி ேற்றின் உமிழ்வுகள் ொனலயில் ஷெல்லும் ோகனங்களால் ஏற்படும். 

 கணிக்கப்பட்ட அதிகபட்ெ தனர மட்ட ஷெறிவு 24 மணிபநர ெராெரி துகள்களின் ஷெறிவு 

ஆ ்வின் காலப்பகுதியில் ஷபறப்பட்ட அதிகபட்ெ அடிப்பனட ஷெறிவு, இது பிந்னத  திட்டக் 

காட்சின  மதிப்பிடுேதற்கு பிந்னத  ஷெ ல்பாட்டு கட்டத்தில் ஒப்பிடப்படும். 

 சுரங்க பகுதிக்கு ஷேளிப  சுரங்கத்தின் பமாெமான தாக்கம் ஓரளவு மற்றும் மனித மற்றும் 

விலங்குகளின் ஆபராக்கி த்திலும், அப்பகுதியின் தாேரங்களிலும் எந்தவிதமான பாதகமான 

வினளனேயும் ஏற்படுத்தாது என்பனத இது காட்டுகிறது. 

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஷேடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) ஷெ ல்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்னத ஏற்றுதல் மற்றும் னக ாளுதல் ஆகி  நடேடிக்னககளில் இருந்து தூசி 

ஷேளிப ற்றத்னதக் கட்டுப்படுத்த பேனல ஷெ ்யும் ஆர முகப்பில் நீர ் ஷதளித்தல் 

பானதயில் நீர ்ஷதளித்தல் 

• கனரக இ ந்திரத்னத இ க்கும்பபாது தூசி உற்பத்தின க் குனறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற 

ொனலகளில் நீர ்ஷதளிப்பான்கள் அனமத்தல் 

• தூசி ஷேளிப ற்றத்னதக் குனறப்பதற்காக அே்ேப்பபாது நீர ் கழிவுகள் மற்றும் 

ொனலகளில் நீர ்ஷதளித்தல் 

• துனளயிடும் முன்பு குளியினன  ஏற்ப்படுத்துதல்ஷதாழிலாளரக்ளுக்கு முகக்கேெங்கள் 

ேழங்குதல் மற்றும் பாதுகாப்பாக சுரங்கம் ஷெ ்  நிறுேனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

• தாதுப் பபாக்குேரத்தின் பபாது டிப்பரக்னள அதிக சுனம ஷெ ்ேனதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்னள தாரப்ாலின்களுடன் மூடுேது 

• தூசித் துகள்கனளக் னகது ஷெ ்  மரம் ேளரெ்ச்ி  பமற்ஷகாள்ளப்படும்.  

• பமற்ஷகாள்ளப்படும்.  

• மாசுபாட்னடக் கட்டுப்படுத்த நடேடிக்னக எடுக்க காற்றின் தரத்னத அே்ேப்பபாது 

கண்காணித்தல். 

 

4.4 ஒலி சூழல்– 

 கனிமத்னத எடுக்க ஷேடி னேப்பதனால், எந்திரங்களின் ஷெ ல்பாடு மற்றும் 

சுரங்கங்களில் அே்ேப்பபாது டிப்பரக்னள இ க்குேதால் ஒலி மாசு ஏற்படுகிறது.  

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஷேடிக்கும் நுட்பங்கள் ஷெ ல்படுத்தப்படும், சுரங்கத் தளத்திலிருந்து 

ஷேடிப்பதால் ஏற்படும் ெத்தம் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்காது, அது முழு நாளிலும் சில 

வினாடிகள் ேனர இருக்கும்.  

• அதிக ஒலி ஷகாண்ட பேனல ஷெ ்யும் பகுதிகளில் காதனடப்பான்கள், அல்லது பேறு 

ஷபாருத்தமான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் ஷதாழிலாளரக்ளுக்கு ேழங்கப்படும்.  

• ெரி ான நடேடிக்னக எடுப்பதற்கு ேழக்கமான ெத்தம் நினல கண்காணிப்பு அே்ேப்பபாது 

ஷெ ் ப்படும். 

• சுரங்கத ் தளம், அலுேலகக் கட்டடங்கள் மற்றும் உள் ொனலன ெ ் சுற்றியுள்ள பசுனம 

பமம்பாடு மூலத்திற்கும் ஷபறுநருக்கும் இனடயில் ஒரு தனடன  உருோக்கும் ேனகயில் 

நனடமுனறயில் இருக்கும், இதனால் ஒலி உறிஞ்ெப்பட்டு ஷேளிப்பாடு நினல 

குனறக்கப்படுகிறது. 

 

4.5 உயிரி ல் சூழல்  

 காடுகள், ேனவிலங்கு ெரணால ங்கள் இல்லாததால் பல்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுேதில்னல. 10கீமி சுற்றளவில்  சுற்றுெச்ூழல் உணரத்ிறன் மண்டலம்பபான்ற 

சுற்றுெச்ூழல் மாசுபாட்டின் தாக்கம் ோயு மாசு பபான்றேற்னற ஷேளிப ற்றுேதால் ஏற்படும் NOX. 
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தூசி ஷேளிப ற்றத்னதக் கட்டுப்படுத்த பபாதுமான தூசி கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்னககள் 

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

தரங்கனளத் தவிரதூசி உமிழ்னேக் கட்டுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி மற்றும் ொனலகளில் தடிமனான 

கிரீன் ஷபல்ட் ேளரெ்ச்ி பமற்ஷகாள்ளப்படும். 

 

4.6 சமூக ஹபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்க நடேடிக்னககள் காரணமாக 73 ஷதாழிலாளரக்ள் பநரடி ாக ப ன்ஷபறுோரக்ள். 

சுமார ்100 எண்ணிக்னகயிலான மக்களுக்கு மனறமுகமாக பேனல ோ ்ப்புகள் கினடக்கும். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நடேடிக்னககளின் கீழ் மருத்துே, கல்வி மற்றும் உள்கட்டனமப்பு 

பமம்பாடு பபான்ற கூடுதல் ேெதிகளும் நனடஷபறும். 

 ெமூக - ஷபாருளாதார மற்றும் ெமூகவி ல் தாக்கத்னத கருத்தில் ஷகாண்டு, மக்களின் 

ஷபாருளாதார நினல மற்றும் ோழ்க்னகத் தரம் ஷபாதுோக அதிகரிக்கும் என்பது கனிக்கப்பட்டது.  

 

5 மாற்று பகுப்பா ்வு (ஹதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

தள மாற்றுகள் - 

 கிரானனட் இ ற்னகயில் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் இருக்கும் உத்பதசிக்கப்பட்ட 

திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியி ல் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாற்று தளம் எதுவும் முன்ஷமாழி ப்படவில்னல. 

சுரங்க ஹதாழில்நுட்ப மாற்றுகள் - 

 முழு இ ந்திரம மாக்கப்பட்ட சுரங்க பேனலகள் பமற்ஷகாள்ளப்படும், இது மிகவும் 

ஷபாருளாதார ரீதி ாக ொத்தி மானது, பமலும் தாதுக்கள் மற்றும் சுற்றுெச்ூழனலப் 

பாதுகாப்பனதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற ஷதாழில்கனளப் பபாலன்றி, திட்டத்னத மற்ற தளங்களுக்கு 

மாற்ற முடி ாது. 

 பமற்பரப்பு கனிம னேப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்னப உறுதி ஷெ ்ேதால் இந்த 

திட்டம் திறந்தஷேளி சுரங்க முனறன ப் பின்பற்றும். நிலத்தடி முனறயுடன் ஒப்பிடும்பபாது 

திறந்த ஷேளி முனறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும். 

 

6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் - 

 ேழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆ ்வு குறுகி  காலத்தில் பமற்ஷகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இ ற்னக அல்லது மனித நடேடிக்னககளால் தூண்டப்பட்ட அனனத்து மாறுபாடுகனளயும் 

தரவு ஷகாண்டு ேர முடி ாது. எனபே சுற்றுெச்ூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்கனள கணக்கில் 

எடுத்துக்ஷகாள்ள சுற்றுெச்ூழல் ேழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அேசி ம். கண்காணிப்பின் 

குறிக்பகாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்னககளின் ஷெ ல்திறனன ெரிபாரக்்க அல்லதுமதிப்பீடு ஷெ ் ; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆ ்வுகளுக்கான தரவு தளத்னத நிறுவுதல். 

 

 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க ேழக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபா த்துடன் ஷதாடரப்ுனட  கூறுகள் 

துனளயிடுதல் மற்றும் ஷேடித்தல், கழிவு குப்னப, கனரக இ ந்திரங்கள் மற்றும் ஷேடிக்கும் 

பெமிப்பு ஆகி னே அடங்கும். பமபல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏபதனும் ெம்பேங்கள் 

ஏற்படுேனதக் குனறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும் நடேடிக்னககள் சுரங்கத் ஷதாடங்கி வுடன் 

திட்டமிடப்பட்டு ஷெ ல்படுத்தப்படும்; பமபல விோதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரணிகனளத் 

தவிரப்்பதற்கான நடேடிக்னககள் இதில் அடங்கும். எந்தவிதமான விபத்து / பபரழினேத் தவிரக்்க 

ெரி ான இடர ்பமலாண்னம திட்டம் முன்ஷமாழி ப்படும் 
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8 திட்ட நன்கமகள் - 

• உள்கட்டனமப்பில் முன்பனற்றம் 

• ெமூக உள்கட்டனமப்பில் முன்பனற்றம் 

• பேனல ோ ்ப்பு 

• ெமூக விழிப்புணரவ்ு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துே உதவி, குடும்ப நல முகாம்கள் 

பபான்ற ெமூக ஷபாறுப்புணரவ்ு நடேடிக்னககனள சுரங்க உரினம ாளரக்ள் 

பமற்ஷகாள்ோரக்ள்.  

• சுரங்கத்தின் பமாெமான வினளவுகனளத் தணிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்னதயும் சுற்றுெச்ூழனலயும் பமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியில் ஒரு காடு 

ேளரப்்பு உருோக்கப்படும். 

 

9 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு ப ன் பகுப்பா ்வு.  

  சுற்றுெச்ூழல் ஷெலவு நன்னம பகுப்பா ்வு பரிந்துனரக்கப்படவில்னல. 

 

10 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டம் - 

 சுற்றுெச்ூழல் பமலாண்னம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பனட நினல சுற்றுெச்ூழல் நினல, 

சுரங்க முனற மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பனடயில் உருோக்கப்பட்ட ஒரு 

தள குறிப்பிட்ட திட்டமாகும். தாக்கத்தின் ஒே்ஷோரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான 

தாக்கங்கனள குனறக்க நடேடிக்னககள் எடுக்கப்பட பேண்டும், இனே இ ற்னகயில் நன்னம 

ப க்கும் இடங்களில், இத்தனக  தாக்கங்கள் பமம்படுத்தப்பட பேண்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

பேண்டும், இதனால் ஒட்டுஷமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் முடிந்தேனர குனறந்த மட்டத்திற்கு 

குனறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரோளரக்ள் ஒரு ஒழுங்கனமக்க பேண்டும் சுற்றுெச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்னககனள நிரே்கித்தல் மற்றும் ஷெ ல்படுத்துேதற்கு ஷபாறுப்பான சுற்றுெச்ூழல் 

கண்காணிப்பு அனமப்பு. அடிப்பனடயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஷேளி நிறுேனங்கனள நி மிப்பதன் 

மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் ஒலி நினல பபான்ற 

சுற்றுெச்ூழல் மாசு அளனேக் கண்காணிப்பனத இந்த துனற கண்காணிக்கும். 

சுரங்கெ ் ெட்டத்தின் ேழிகாட்டுதல்களின்படி ஷதாழிலாளரக்ளின் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறித்து பதனே ான அனனத்து முன்ஷனெெ்ரிக்னக நடேடிக்னககனளயும் ஆதரோளர ்எடுப்பார,் 

குத்தனகப் பகுதிக்குள் சுகாதார ேெதிகள் ேழங்கப்படும். 

ஆதரோளரக்ள் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஒட்டுஷமாத்த ேளரெ்ச்ிக்கான ெமூக 

ஷபாறுப்புணரவ்ு நடேடிக்னககனள பமற்ஷகாள்ோரக்ள். இந்த நடேடிக்னககளில் மருத்துே 

முகாம்கள், நீர ் ேழங்கல், பள்ளி உள்கட்டனமப்பு பமம்பாடு பபான்றனே அடங்கும். 

திட்டப்பணின ெ ் சுற்றியுள்ள ெமூக நலனுக்காக பல்பேறு துனறகளில் ெமூக ஷபாறுப்புணரவ்ு 

நடேடிக்னககனள உரினம ாளர ்பமற்ஷகாண்டு ேருகின்றனர.்  

 

11 முடிவுகர - 

 சுரங்க நடேடிக்னககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமான பாதகமான வினளனேயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பல்பேறு சுற்றுெச்ூழல் கூறுகளின் மீதான பநரம்னற ான மற்றும் 

எதிரம்னற ான வினளவுகளின் அடிப்பனடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுஷமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து 

இந்த முடிவுக்கு ேரலாம். 

 சுரங்க நடேடிக்னககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகனளத் தணிக்க, 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுெச்ூழல் பமலான்னமத் திட்டம் மற்றும் விரிோன பிந்னத  திட்ட 

கண்காணிப்பு அனமப்பு ஆகி னே ஷதாடரெ்ச்ி ான கண்காணிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக ேழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நடேடிக்னககள் காரணமாக, திட்ட தளத்திலும் 

அனதெ ்சுற்றியுள்ள ெமூக ஷபாருளாதார நினலனமகளும் கணிெமாக பமம்படுத்தப்படும். எனபே, 

சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி வினரவில் ேழங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 


