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1. முன்னுரை 

 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயானதுகுண்டியான்தண்டலம்கிராமம், 

வெம்பாக்கம்தாலுக்காதிருெண்ணாமகலமாெட்டம்என்றஇடத்தில்அகமந்துள்ளகுழுொ

னசாதாரணகற்கள்மற்றும்கிராெல்குொரிகளுக்காகதயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இந்தகுழுொனகுொரிகளில்வமாத்தகூட்டுவதாகக 5 வெக்டடருக்கு 

டமல்அதிகமாகஉள்ளது (25.37.3 வெக்டர)்  எனடெ இ.ஐ.ஏ அறிவிப்பு எண். எஸ்.ஒ.1533 (இ) 

நாள்: 14.09.2006 மற்றும் பிறகு ெந்த இதனின் திருத்தங்களின் படி, இந்த திட்டத்தின் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கத்கத கணக்கீடு வசய்ய, இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு 

அறிக்கக தயாரிக்கப்படுகிறது. 

 

 இந்தகுழுொனகுொரிகளில்வமாத்தம்பன்னிவரண்டுகுொரிகள்இடம்ப்வபறுகின்ற

ன, 

இதில்ஆறுகுொரிகள்புதிதாகதுெங்கப்படஉள்ளனமீதம்உள்ளஆறுகுொரிகள்குத்தககஉ

ரிமம்நடப்பில்உள்ளது. 

 

 குழுவானகுவாைிகள்விபைங்கள் 

 எளிதாகபுரிந்துவகாள்ளும்ெககயில்குழுொனகுொரிகள்P1, P2, P3, P4, P5, P6 

(புதிதாகவதாடங்கப்படஉள்ளகுொரிகள்), E1, E2, E3, E4, E5, E6 (நடப்பில்உள்ளகுொரிகள்) 

எனஅகடயாளப்படுத்தபடுகிறது.  

குழுொனகுொரிகள் 
புதியகுொரிகள் 

அகடயா

ளஎண் 
திட்டம்உருொக்குபெர ் சரட்ெஎண்மற்றும்கிராமம் பரப்பளவு தற்டபாகதயநிகல 

P1 திரு ரா. டநதாஜி 

176/1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 

3B, 3C, 3D, 3E, 3F,3G & 

176/4B 

குண்டியான்தண்டலம்கிரா

மம் 

2.45.0ha 

குறிப்புவிதிமுகறகள்(ToR) 

வபறப்பட்டகடிதஎண் 

SEIAA-

TN/F.No.6833/SEAC/ToR- 

640/2019 

Dated: 29.08.2019 

P2 திரு சந்திரடசகரன் 

163/10A, 10B,11 etc., 

குண்டியான்தண்டலம்கிரா

மம் 
1.97.5 ha  

குறிப்புவிதிமுகறகள்(ToR) 

வபறப்பட்டகடிதஎண் 

. SEIAA-

TN/F.No.7131/SEAC/ToR- 

685/2020 

Dated: 31.01.2020 

P3 
புெடனஸ்ெரிப்ளூவமட்ட

ல்ஸ் 

181/1I1, 1I2, 1J1, 1J2, 1L1, 

1L2, 1M1, 1M2,1N1, 1N2, 

101, 102, 103, 104, 1P, 

1Q1, 

1Q2, 

1Q3குண்டியான்தண்டலம்

கிராமம் 

2.05.5 ha 

குறிப்புவிதிமுகறகள்(ToR) 

வபறப்பட்டகடிதஎண் 

. SEIAA-

TN/F.No.6911/SEAC/ToR- 

660/2020 

Dated: 23.10.2019 

P4 திரு எ. வில்லியம் 

181/1I1, 1I2, 1J1, 1J2, 1L1, 

1L2, 1M1, 1M2,1N1, 1N2, 

101, 102, 103, 104, 1P, 

1Q1, 

1Q2, 1Q3 
குண்டியான்தண்டலம்கிரா

மம் 

2.88.0 ha 

குறிப்புவிதிமுகறகள்(ToR) 

வபறப்பட்டகடிதஎண் 

Letter No. SEIAA-

TN/F.No.6824/SEAC/ToR- 

745/2020 Dated: 10.09.2020 –  
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சுரங்கத்திட்டெகரவுதயாரவ்சய்யப்பட்டுகனிமமற்றும்சுரங்கதுகறயிடம்ஒப்புதல்வபறப்பட்டுள்ளது 

P5 திருபாரத ்

79/1, 2, 3, 180/3F, 3G, 4A, 4B, 

4C, 4F 

குண்டியான்தண்டலம்கிரா

மம் 

1.64.0 

சுரங்கத்திட்டெகரவுதயார்

வசய்யப்பட்டுகனிமமற்றும்சு

ரங்கதுகறயிடம்ஒப்புதல்வப

றப்பட்டுள்ளது 

வமாத்தம் 11.00 
 

 

நடப்பில்உள்ளகுொரிகள் 
அகட

யாளஎ

ண் 

திட்டமுகெர ் சரட்ெஎண்மற்றும்கி

ராமம் பரப்பளவு சுரங்ககுத்தககஉரி

மகாலம் 

E1 ஸ்ரீ டதவி 
181/2A, 2B 

குண்டியான்தண்டல

ம்கிராமம் 
1.15.5ha 

28.07.2016 to 

27.07.2021 

E2 திரு குமார ்
163/14B, 

14Cகுண்டியான்தண்

டலம்கிராமம் 
2.29.5 ha 

28.07.2016 to 

27.07.2021 

E3 
திரு. ஆடரான்சாமுடெல் 

 
176/6A, 6B, 7A, 7B etc., 1.83.5 

17.09.2018 to 

16.09.2023 

E4 திரு. சுதரச்ன் 178/1B2, 1C1 etc., 3.25.0 
17.09.2018 to 

16.09.2023 

E5 திரு பன்னீரவ்சல்ெம் 187/3 1.43.0 
14.09.2017 to 

30.09.2022 

E6 திரு. வெங்கடசுப்ரமணிய 168/2A, 2B2 etc.,  2.54.0 
04.12.2018 to 

03.12.2023 

E7 திரு. குணடசகரன் 

141, 142/1,3,4B,5C etc., 

குண்டியான்தண்டல

ம்கிராமம் 

 

1.86.8 Operating quarry  

வமாத்தம் 14.37.3ha  

*வமாத்தகுழுகுொரிகளின்கூட்டுத்வதாகக 25.37.3 ha  
 

 

திட்டத்தின் அரைவிடை் 

 இந்த திறந்தவெளி குொரியானது, தமிழ் நாடு மாநிலம், திருவண்ணாைரை 

மாெட்டம், வவை்பாக்கை் ெட்டம், குண்டியான்தண்டைை் கிராமத்தில் அகமந்துள்ளது. 

 

சட்டப்படியான விவைங்கள் 

1. சாதாரணகற்கள்குொரி குத்தகக உரிமம் வபறப்பட்டது. 

2. மாெட்டஆட்சியரக்டிதம்மூலம்சுரங்கதிட்டம்தயாரவ்சய்துசமரப்்பிக்கசமரப்்பிக்கப்

பட்டுஅனுமதிவபறப்பட்டது 
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2. திட்டத்ரதப்பற்றிய விவைங்கள்: 

வ.எ

ண் 
குறிப்புகள் விவைங்கள் 

1. 
திட்டத்தின் வபயர ் குண்டியான்தண்டைை்சாதாரணகற்கள்

குொரிகுழுமகுொரிகள் 

2 

திட்டம் அகமவிடம்  கிராமம்   : குண்டியான்தண்டைை் 

ெட்டம்    :  வவை்பாக்கை் 

மாெட்டம் : திருவண்ணாைரை 

3. 

பூமியில் சரியான அகமவிடம் 

(அட்ச டரகக மற்றும் தீரக்்க டரகக 

எண்கள்) 

அட்ச டரகக எண்  

12°43'52.00"N to 12°43'57.88"N 
தீரக்்க டரகக எண் 

79°43'16.02"E to 79°43'23.25"E  

பூமி ெகரப்பட தள எண்:57-P/10 

4. 

பரப்பளவு மற்றும் குொரியின் 

உற்பத்தி திறன் 

பரப்பு: 25.37.3 வெக்டடர ்

வமாத்தஉற்பத்திதிறன்(12குொரிகள்)  

25,12,026கனமீட்டர ்

அளவுள்ளசாதாரணகற்கள் 

மற்றும்345,949கனமீட்டர ்அளவுள்ளகிராெல் 

5. 

வமாத்தகுொரிபரப்பளவின்கூட்டுத்

வதாகக 

25.37.3 ha 

6. 
புவியியல் தன்கம மற்றும் கடல் 

மட்டத்தில் இருந்து உயரம் 

ஏறக்குகறய சமதளம் கடல்மட்டத்திற்கு 

டமல் 77 மீட்டர ்

சுற்றுசச்ுழை் அரைப்புகள் 

8. 
அருகாகம ரயில் நிகலயம் காஞ்சிபுரம்ரயில்நிகலயம்– 11.0 கி.மீ – 

ெடக்கு 

9. அருகாகம விமான நிகலயம் வசன்கன– 58 கி.மீ – ெடகிழக்கு 

10. மாநில எல்கல ஆந்திரப்ரடதஷ் – 56 கி.மீ – ெடக்கு 

11. கடற்ககர பகுதி ெங்காள விரிகுடா – 53 கி.மீ - கிழக்கு 

12. ஒதுக்கப்பட்ட ெனம் 10கி.மீ வதாகலவிற்குள் இல்கல 

13. 
ெனவிலங்கு சரணாலயம் பழடெற்காடுஏரிபறகெகள்காப்பகம்– 

99.0 கி.மீ – ெடகிழக்கு 

14. 
அறிவிக்கப்பட்ட முக்கிய வதால்லியல் 

இடம், நிகனவுச ்சின்னங்கள் 

திட்டப் பகுதியில் இல்கல. 

15 
ெரலாற்றுசச்ின்னம் மற்றும் சுற்றுலா 

இடங்கள் 

திட்டப் பகுதியில் இல்கல. 

16 

ெனவிலங்கு பாதுக்காப்புச ் சட்டப்படி 

சுற்றுப்புற சூழ்நிகல பாதிக்கப்படும் 

ெனம், பாதுக்காக்கப்பட்ட ெனப்பகுதி 

(புலி, யாகனகளுக்கு) டதசிய பூஙகா, 

ெனவிலங்கு சரணாலயம் முதலியன 

10கி.மீ வதாகலவிற்குள் ஏதுமில்கல. 

 

 

 

 

 

17. நாட்டின் பாதுகாப்பு நிகலயங்கள் 10கி.மீ வதாகலவிற்குள் இல்கல. 

18. 
பூகம்பம் ஏற்படும் பகுதி 2-ெது பகுதி (மிகக்குகறொன 

வசயல்பாடு) 
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திட்டத்ரதப்பற்றிய மைலுை் விவைங்கள்: 
 

கனிை ஆதாைை் ைற்றுை் இருப்பு 

வ.எ

ண் 
குறிப்புகள் விவைங்கள் 

1. 

குொரிவசய்துவெட்டிஎடுக்ககூடியக

னிமத்தின்அளவுகூட்டாக 

11,44,954 கனமீட்டர ்

அளவுள்ளசாதாரணகற்கள் 

மற்றும் 149822 கனமீட்டர ்

அளவுள்ளகிராெல் 

2. 
ஒருஆண்டில்வெட்டிஎடுக்கஉத்டதசிக்

கப்பட்டுள்ளஅளவு 
சாதாரணகற்கள்அளவு   =  228992க.மீ 

கிராெல்   = 59992க.மீ 

3. 
ஒருநாளில்வெட்டிஎடுக்கஉத்டதசிக்கப்

பட்டுள்ளஅளவு) 
சாதாரணகற்கள்அளவு   =  765க.மீ 

கிராெல்   =    200க.மீ 

குவாைி மவரை வசய்யுை் முரற ைற்றுை் எந்திைங்களின் விவைை் 

4. 
குொரி டெகல வசய்யும் முகற திறந்தவெளி எந்திர சக்தியுடன் குொரி 

டெகல 

5. 
குொரியில் படியின் உயரம் மற்றும் 

அகலம் 
5மீஉயரம்மற்றும் 5மீஅகலம் 

6. 

எந்திரங்களின் வபயர ் மற்றும் 

எண்கள் 
திரெசக்தி வெட்டும் எந்திரம் -12 Nos 

தூக்கும் எந்திரம்         - 18  No  

காற்றழுத்த எந்திரம் (50       - 6 No 

குதிகர திறன்) 

குழி டபாடும் எந்திரம்      - 24 Nos 
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குழுைகுவாைிகள்வரைபடை் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10கி.மீ வட்ட வரைபடை் 
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3. சுற்றுசச்ுழை் விளக்கை் 

திட்டப்பகுதியின் காற்று, நீர,் நிலம், மண், சுற்றுப்புற உயிரினங்களின் விெரம் 

மற்றும் சமூக வபாருளாதார நிகல ஆகியெற்றின் அடிப்பகட தகெல்ககள தயார ்வசய்து 

தற்டபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் அகமப்பின் தரத்கத தீரம்ானித்தல். இந்த அடிப்பகட 

தகெல்கள் டசகரிக்கும் பணி மகழக்காலத்திற்கு பிறகு (அக்டடாபர ் – டிசம்பர ் 2019) 

நடத்தப்பட்டது. 
 

3.1 நிைத்தின் சுற்றுசச்ூழை் 

உள் ைணடைை்: 

திட்டப்பகுதி முழுெதும் பட்டா நிலமாகும், டமலும் இந்தப்பகுதி வபரும்பாலும் 

சமதளமாகவும், 2மீ தடிமனுக்கு கிராெல் மண் மூடியுள்ளதாகவும் இருக்கிறது.இங்கு 

குடியிருப்பு, மரங்வசடி, வகாடிகள் மற்றும் எெ்வித கட்டுமானங்கடளா இல்கல. 

இது காய்ந்த வெற்று நிலமாகும் மற்றும் கிணற்றுப்பாசனத்தால் டமட்டுப்பயிர ்

விெசாயம் வசய்யப்படுகிறது.திட்டப்பகுதியான 25.37.3 வெக்டடரில் குொரி 

பனிவசய்யதீரம்ானிக்கபட்டுள்ளது.மற்றப்பகுதியில் 

அலுெலகம்அகமக்கவும்மற்றும்மரங்கள்நடவும்தீரம்ானிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

திட்டப்பகுதியின் வசயை்தாக்கத்ரத குரறக்குை் ைண்டைை் 

 திட்டப்பகுதிகயச ் சுற்றி 10கி.மீ.சுற்றளவுள்ள இடமானது தாக்கம் குகறக்கும் 

மண்டலமாகும்.நில உபடயாகவமன்பது, நிலத்தில் மனிதனின் வசயல்பாடு மற்றும் இதர 

வசயல்களும் பயன்படுத்துெதாகும். நிலத்தின் டபாரக்ெ என்பது நிலத்தில் உள்ள 

இயற்ககயான தாெரங்கள், நீரந்ிகலகள், பாகற, மண் மற்றும் வசயற்ககயாக 

ஏற்படுத்தப்பட்டகெகள் மற்றும் நிலத்கத மாற்றம் ஏற்படுத்தக்கூடிய 

வசயல்பாடுகளுமாகும். 

 டமலும் திட்டப்பகுதியில் 

வபரும்பாலும்ஏற்கனடெநகடமுகறயில்உள்ளகல்குொரிகள்மற்றும்மூடப்பட்டகல்குொ

ரிகள்ஆகியகெஉள்ளன.விெசாயநிலங்கள்எதுவும்அருகாகமயில்இல்கல.வமாத்த 

திட்டப்பகுதியில் குொரி பணி வசய்யக்கூடியது 80 சதவீகிதமாகும்.தற்டபாது உள்ள 

திட்டப்பகுதியில் நிலப்பகுதி உலரந்்த புல்பூண்டு இல்லாத வசாந்த பட்டாொகும், 

ெனப்பகுதி ஏதுமில்கல. 
 

3.2 ைண் வதாடைப்ான சுற்றுசச்ூழை் 

 வபரும்பகுதியான நிலம் இந்த மாெட்டத்தில் கரிசல் மண்ணாகும்.இங்குள்ள மண் 

ெகககள் ெளம் நிகறந்தது, ெண்டல் கலந்தது, மணல் கலந்த ெளம் நிகறந்தது மற்றும் 

மணல் கலந்த களிமண் டபான்றகெ. ஐந்து மண் மாதிரிகளில் ஒன்று 

திட்டப்பகுதியிலும், மற்ற நான்கு 

அருகாகமயில்உள்ளகிராமப்பகுதிகளில்எடுக்கப்பட்டது; இதன் கார அமில 

நிகலயானது 7.88முதல் 8.24ெகரயிலும் டமலும் காரநிகல மிதமான தன்கமயிலிருந்து 

அதிகப்படி உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. வெெ்டெறு இடங்களிலிருந்து 

டசகரிப்பட்ட மண் மாதிரிகள் ெளமுள்ள களிமண் தன்கம வகாண்டதாக 

உள்ளது.இதனுகடய நீர ்தாங்கும் திறன் 33.9 - 52சதவிகிதமாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

 இங்கு குகறந்த அடரத்்தியான மண் சாதகமான வபௌதிக தன்கமயும், அதிக 

அடரத்்தியுள்ள டமாசமான தன்கமயும் வகாண்டதாக விெசாய பயிரக்ள் வசய்யும் 

வபாழுது வதரியெருகிறது.திட்டப்பகுதியின் மண் அடரத்்தி 1.03 – 1.33கி/க.வச.மீ.தாெர 

ெளரச்ச்ிக்கு டதகெயான சத்துக்கள் நிகறந்ததாக உள்ளது. 
 

3.3 நீைின் சுற்றுசச்ூழை் தன்ரை 
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 அக்டடாபர ் – டிசம்பர ் காலத்தில் நிலத்தடி மற்றும் தகரமட்ட நீர ் மாதிரிகள் 

டசகரிக்கப்பட்டு நீரின் இன்கறய தன்கம திட்டப்பகுதியில் மதிப்பீடு வசய்யப்பட்டது. 

 நிலத்தடி நீரின் பல மாதிரிககள பரிடசாதகன வசய்ததில் நீரின் தன்கம 

ெகரயறுக்கப்பட்டுள்ள எல்கலக்கு உட்பட்டதாகடெ உள்ளது. 

 நிலத்தடி நீரம்ட்டம் திட்டப்பகுதியின் அருகாகமயில் ஆழ்துகள கிணறு மற்றும் 

புவியியல் கருவி அளவீடு வசய்ததின்படி தகரமட்டத்திலிருந்து 50மீ கீழ் 

உள்ளது.குொரிப்பகுதி வசய்ய உத்டதசித்துள்ள ஆழம் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்திற்கு மிகவும் 

டமடலடய உள்ளது.ஆதலால் குொரி பணி நிலத்தடி நீரம்ட்டத்கத குறுக்கீடு வசய்யாது. 

நிைத்தடி நீை ்

• கார அமில தன்கம –7.12 –7.62 

• சுண்ணாம்பு அளவு - 59.5–95.4 மி.கி/லிட்டர ்

• வமாத்த ககரந்த திடப்வபாருள் - 599 - 875மி.கி/லிட்டர ்

• கடினத்தன்கம அளவு - 263–397.1மி.கி/லிட்டர ்

 

தரைைட்ட நீை ்

• கார அமில தன்கம –7.11–7.71. 

• சுண்ணாம்பு அளவு - 58.7–92.1மி.கி/லிட்டர ்

• வமாத்த ககரந்த திடப்வபாருள் - 488 - 679மி.கி/லிட்டர ்

• கடினத்தன்கம அளவு –246.8–375.7 மி.கி/லிட்டர ்

3.4 காற்றின் சுற்றுப்புறத் தூய்ரை 

வானிரை ைற்றுை் தட்ப வவப்பநிரை: 

 ெருடாந்திர சராசரி குகறந்தபட்ச மற்றும் அதிகப்பட்ச வெப்பநிகல முகறடய 

22.3°சிமற்றும் 31.2°சி.பகல் டநர வெப்பம் கடுகமயாக உள்ளது, வெப்பநிகல உயரந்்த 

அளொக 40.2°சி ஆக உள்ளது.தாழ்ந்த வெப்பநிகல அளவு 19.3°சி ஆக 

பதிொகயுள்ளது.காகல டநரத்தில் சராசரி ஈரப்பதம் 78லிருந்து 93சதவிகிதம்.இதுடெ 

பிற்பகலில் வபாதுொக 40 லிருந்து 70சதவிகிதம். மாெட்டத்தின் 

சராசரிமகழயின்1039.66மி.மீ 

 

காற்றின் தை அளவீடு 

 திட்டப்பகுதியில் அதிகப்படியாக காற்று வீசும் கீழ் திகசயில் சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரத்திகன அறியும் எட்டுநிகலயங்கள், காற்றின் திகசயறியும் 

கருவிவகாண்டு பருெ நிகலக்கு முன்பாக காற்றின் தரத்கதயறிய 

டதரந்்வதடுக்கப்பட்டன. 

 இங்கு காற்றின் தரமறியும் கணக்வகடுப்பு 2019-ல் அக்டடாபர3்லிருந்து டிசம்பர ்

31ெகர காற்றின் அலகுகளான PM10, PM2.5, SO2, NOX, CO, O3, NH3, As, Ni, Pb, Bap 

மற்றும் C6 H6டபான்றெற்றிற்கு நடத்தப்பட்டது. இந்த காற்றின் தரம் அறியும் 

கணக்வகடுப்பு ஒரு ொரத்தில் 2 நாட்கள் 24 மணிடநரம் வீதம் மூன்று மாதத்திற்கு 

ஒெ்வொரு நிகலயத்திலும் வசய்யப்பட்டது. 

வ.எண் அைகு 

(Parameter) 

முடிவுμg/m3 

(98வது சதவீத ைதிப்பு) 
CPCBதைநிரை 

1 PM10 46.0 100 
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2 PM2.5 31.5 60 

3 SO2 8.9 80 

4 NOx 15.6 80 

 

டமற்குறிப்பிட்ட அட்டெகணயிலிருந்து, திட்டப்பகுதியில் சுற்றுமண்டல காற்றில் 

உள்ள அலகுகளானPM10, PM2.5,SO2மற்றும் NOxடபான்றெற்றின் அளவு மத்திய 

மாசுகட்டுப்பாட்டு கழகம் குறிப்பிட்ட எல்கலக்கு உட்பட்டு உள்ளன. 

 

3.5 திடட்ப்பகுதியிை் சத்தத்தின் சுற்றுசச்ூழை் 

 இந்தப் பகுதியில் சத்தத்தின் அளகெ கணக்வகடுக்க ஆய்வுப் பகுதியில் 

(திட்டப்பகுதி) 5 இடமும், தாக்கம் குகறந்த பகுதியில் 6 இடமும் டதரந்்வதடுக்கப்பட்டு 

பதிவு வசய்ததில் திட்டப்பகுதியில் 43.3 – 50.3 dB (A)Leqவடசிபல் பகலிலும், 34.4 – 37.6 

dB (A) Leqவடசிபல் இரவிலும் வதரியெந்துள்ளது. இது மத்திய மாசுகட்டுப்பாட்டு கழகம் 

ெகரயறுக்கப்பட்டுள்ள அளவிற்குள் உள்ளது. 

3.6 தாவை ைற்றுை் விைங்கினங்கள்சுற்றுசச்ூழை் தன்ரை 

 திட்டப்பகுதியில் கணக்வகடுப்பு வசய்ததில் இந்தியன் ெனவிலங்கு 

பாதுக்காப்புசச்ட்டம் 1972 – படி, பகுதி I–ல் குறிப்பிட்டுள்ள ெகககடளா, IUCNசிகப்பு 

பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்ட ெகககடளா காணப்படவில்கல. 
 

3.7 சமூக வபாருளாதாை சூழ்நிரை 

 தாக்கம் குகறந்த பகுதியான 10கி.மீ சுற்று ெட்டாரத்தில் 105 கிராமங்கள் 

உள்ளன்.இந்த பகுதியில் வபாருளாதார சம்பந்த மட்டில் நல்ல நிகலகமயில் 

உள்ளது.திட்டப்பகுதியினில் உள் கட்டகமப்பு சராசரியாகத்தான் உள்ளது.டமலும் இந்த 

ஆய்வுப் பகுதியில் கல்வி, சுகாதாரம், குடிநீர ்ெசதி மற்றும் வதாகலவதாடரப்ு டபான்ற 

வசௌகரியங்களில் டபாதுமானதாகதான் இருக்கிறது.சமூக வபாருளாதார ஆய்வு 

வசய்த்தில் இந்தப்பகுதி கல்வி மற்றும் டெகலொய்ப்பு ஆகியெற்றில் ஓரளவுமுன்டனறி 

இருக்கிறது. 

 

4. எதிை்பாை்க்கப்படுை் சுற்றுசச்ூழை் பாதிப்புகள் ைற்றுை் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

4.1 நிை சுற்றுசச்ூழை் 

திறந்தவெளி முகறயில் குொரி பணி வசய்ெதால் நிலத்தில் சுற்றுசச்ூழல் அதிக 

அளவில் பாதிக்கப்படுகிறது.இந்த திட்டப்பகுதி வபரும்பாலும் ெறண்ட 

வெட்டவெளியாக உள்ளது.ெனப்பகுதி ஏதுமில்கல.இந்த திட்டப்பகுதியில் வமாத்த 

பரப்பான 25.37.3வெக்டடரில்இதன் காரணமாக குொரி பணியின் தாக்கம் ஏற்படும். 

100% 

வெட்டிஎடுக்கப்பட்டகற்கள்முழுெதும்உபடயாகப்படுத்தப்படுெதால்குொரிவசய்துமுடி

க்கப்பட்டகுழியானதுதற்காலிகநீரட்சமிக்கும்பகுதியாகவும்மீதமுள்ளநிலப்பரப்புமரங்க

ள்நடப்பட்டும்பராமரிக்கப்படும் 

திட்டப்பகுதியில் தற்டபாது மரங்கள் ஏதும் காணப்படவில்கல.குொரி பணி 

முழுெதும் முடிெகடந்த் பிறகு குத்தகக விண்ணப்ப பகுதி மரங்கள் ெளரக்்க 

பயன்படுத்தப்படும். 
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4.2 நீை் சுற்றுசச்ூழை் 

 குொரி பணி உத்டதசித்துள்ள ஆழம் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்திற்கு மிகடமல் 

மட்டத்திடலடய உள்ளது மற்றும் குொரி பகுதியில், எந்தவித நீரந்ிகல கால்ொய்டளா, 

ஓகடகடளா குறுக்கிடவில்கல. 
 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள்: 

 குொரி பகுதிகய சுற்றி நீர ் ெடிகால், ெண்டல் மண் பிடித்தம் முகறயுடன் 

அகமக்கப்பட்டு, நீடராட்டம் இயற்ககயான ொட்டத்தில் வசல்லும் படி மாற்றப்படும். 

 ெண்டல் மண் டசருமிடம், பருெகாலத்தில் ொர ஒருமுகறயும், மற்ற காலத்தில் 

மாதம் ஒருமுகறயும் சுத்தம் வசய்யப்படும். 

 குொரி பகுதிக்குள் மகழநீர ் வசல்லாமல் இருக்க சுற்றிலும் ொய்க்கால் 

அகமக்கப்பட்டு, குொரியின் கீழ்ப்பகுதியில் மகழநீகர டசகரித்து, அகத மரங்கள் 

ெளரக்்கவும், குொரி சாகலகளில் வதளிப்பான்கள் மூலம் வதளிப்பதற்கும் 

பயன்படுத்தப்படும். 

 

 

 

 

 

4.3 காற்றின் சுற்றுசச்ூழை் 

 குொரி பணி வசய்யும் வபாழுதும், குொரியில் டபாக்குெரத்து நடக்கும்  

வபாழுதும் உற்பத்தியாகி காற்றுடன் கலந்து இருக்கும் துகள்கள் தான் காற்று 

அதிகமாக மாசுபட காரணம். SO2மற்றும்NOxடபாக்குெரத்து ொகனத்திலிருந்து 

வெளிப்படும் புககயிலிருந்து காற்றில் காற்றில் கலக்கிறது.ஆனால் இது 

மிகக்குகறொனது. 

 எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட அதிகப்படியான தகரமட்டத்தில் 24 மணி டநரத்தில் 

சராசரியாக குவிந்துள்ள துகள்கள், ஆரம்ப கணக்வகடுக்கப்பட்ட துகள்கள் டமல் 

படிெதால் குொரி பணி முடிவில் சராசரி துகள் அளவுகள் தான் கிகடக்கும். 

 98ெதுசதவீத மதிப்பில் PM10துகள் 46.0μg/க.மீ ஆகவும், PM2.5துகள் 31.5μg/க.மீ 

ஆகவும் உள்ளது.இது குொரி குத்தகக பகுதிக்கு வெளிடய டமாசமான பாதிப்கப 

ஏற்படுத்தாது.டமலும் மனித மற்றும் விலங்கினங்களின் ஆடராக்கியத்திற்கு டமாசமான 

பாதிப்பு எகதயும் ஏற்படுத்தாது மற்றும் தாெரங்களுக்கும் தீங்கில்கல. 

 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள்:  

• கூரக்மயானராடுககளதுகளயிடும்டபாதுபயன்படுத்துெதுஇதன்மூலம்நு

ண்ணியதுகள்கள்வெளிப்படுெதுசற்றுகுகறயும். 

• குொரிப்பணி நடக்கும் இடம், பாரம் ஏற்றுமிடம் மற்றும் கனிமம் 

பயன்படுத்துமிடம் இந்த பகுதிகளில் நீரவ்தளிப்பான்கள் அகமப்பது  

• கனரக எந்திரங்கள் வசல்லும் குொரி சாகலகளிலும் நீர ் வதளிப்பான் 

அங்கங்டக வபாறுத்துெது 

• ெண்டிவசல்லும்பாகதகளில்தண்ணீரவ்தளிப்பான்வகாண்டுஅடிக்கடிதண்

ணீரவ்தளிப்பது 

• கனிம டபாக்குெரத்தில் அதிகப்படியான பாரம் ஏற்றுதகல தடுப்பது 

மற்றும் பாரம் எடுத்து வசல்லும் ொகனத்தின் டமல் தாரப்ாலின் வகாண்டு 

மூடுெது. 

• துகள்கள் பரவுெகத தடுக்க பசுகம மரசச்ுெரக்ள் அகமப்பது  
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• காற்றிலுள்ள மாசுகெ கட்டுப்படுத்த அெ்ெப்வபாழுது காற்றுத்தரத்கத 

கணக்வகடுப்பது. 

• கணக்வகடுப்பு திட்டப்படி ொயு மண்டல காற்றின் தர கணக்வகடுப்பு 

வசய்து காற்றின் தரத்கத மதிப்பீடு வசய்ெது. 

4.4திட்டப்பகுதியிை் சத்த சுற்று சூழை்: 

 சுற்றுப்புறம்சத்தத்தினால்மாசுஏற்படுெதுமுக்கியமாககுொரியில்எந்திரங்கள்

டெகலவசய்ெதாலும்மற்றும்டிப்பரெ்ாகனங்களினாலும்ஆகும். 

 திட்டப்பகுதியிலிருந்துமிகஅருகிலுள்ளகிராமமானகுண்டியான்தண்டைை்சுமார்

2.0கி.மீவதாகலவில்உள்ளது. 

ெகரயறுக்கப்பட்டஅளவிற்குடமல்சத்தஅளவுவதாடரச்ச்ியாகஇருக்குமானால்வி

லங்கினங்களுக்கும்மற்றும்வதாழிலாளரக்ளுக்கும்ஒருதாக்கத்கதஏற்படுத்தமுடியும். 

 

தணிப்பு நடவடிக்ரக: 

• அதிமிகுதியான சத்தம் ஏற்படும் குொரி பணி பகுதியில் காதுமூடிகள் (அ) காது 

அகடப்பான்கள்(அ) டெறு தகுதியான பாதுகாப்பு சாதனம் டெகல 

வசய்பெரக்ளுக்கு ெழங்கப்படும். 

• திருத்த நடெடிக்கககாக ஒழுங்கான சத்த அளவு கணக்வகடுப்பு முகற 

அெ்ெப்வபாழுது வசயல்படுத்த டெண்டும். 

• குொரி சுற்றிலும், அலுெலகங்கள் சுற்றிலும் மற்றும் குொரி சாகல வநடுகிலும், 

சத்தம் ஏற்படும் இடத்திற்கும்,சத்தத்கத டகட்கும் இடப்பகுதிக்கும் இகடடய 

ஒருதடுப்புசுெர ்மாதிரி அகமந்து, சத்தத்கத கிரகிக்கும் படியான பசுகமயான 

மரம் ெளரப்்புமுகற அமல்படுத்துெதால் சத்தத்தின் வெளிப்பாடு 

அளவுகுகறக்கப்படுகிறது. 

4.5. தாவை, விைங்கின சுற்றுசூழை்: 

• இந்த திட்டப்பகுதியில் 10கி.மீ சுற்றுெட்டாரத்தில், ெனப்பகுதி ெனவிலங்கு 

சரணாலயம் மற்ரும் உயிரினங்களுக்கு பாதிப்பும் ஏற்படாத மண்டலம் டபான்ற் 

எதுவுமில்கல. 

• கனரக எந்திரங்களினால் வெளிடயற்றப்படும், மாசுபடுத்தகூடிய ொயுக்களால் 

தாக்கம் ஏற்படுகிறது, டபாதுமான தூசு கட்டுப்பாடு நடெடிக்கககள், தூசு 

வெளிடயற்றத்கத கட்டுப்படுத்த அமல் படுத்தப்படும்; டமலும் குொரிப்பணி 

பகுதி, குொரி சாகலப்பகுதி டபான்ற பகுதிகளில்தூசு உற்பத்திகயக் கட்டுப் 

படுத்த அடரத்்தியான பசுகம மர ெளரப்்பு முகறகய அபிவிருத்தி வசய்யப்படும். 

டமலும் துகள்களான PM10,PM2.5மற்றும் SO2, NOxடபான்றெற்றிம் அளவுகல் 

ொயுமண்டலகாற்றுத்தரத்தின் ெகரயறுக்கப்பட்ட அளவிற்குள் இருக்கின்றன. 

4.6 சமூக வபாருளாதாை சுற்றுசச்ூழை்:  

 இங்கு குொரி பணி நடக்க இருப்பதால் 111 

நபரக்ளுக்குபுதிதாகடெகலொய்ப்புகிகடக்கும்டமலும்ஏற்கனடெஉள்ளகுொரிகளி

ல்சுமார7்5 நபரக்ள்பணியில்உள்ளனரஎ்ன்பதுகுறிப்பிடத்தக்கது.டமலும் சுமார ் 500 

நபரக்ள் மகறமுக டெகலொய்ப்பிகன அகடொரக்ள்.கூடுதல் ெசதிகளான, 

மருத்துெம், கல்வி மற்றும் உள் கட்டகமப்பு விரிொக்கம் டபான்றகெகளுடன் 

CSR/CER-ன் படி மற்றெசதிகளும் வசய்து வகாடுக்கப்படும். 
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 இந்த திட்டப்பகுதியில், சமூக, வபாருளாதார மற்றும் சமூகத்தர 

நிகலகயப்பாரக்்கும் வபாழுது, இத்திட்டத்தால் சமூக வபாருளாதாரமட்டம் மற்றும் 

இந்தப்பகுதியின் மக்கள் ொழ்க்ககத்தரம் வபாதுொக அதிகமாகும். 

5. வதாழிை்நுட்பை் ைற்றுை் திட்டப்பகுதி) ைாற்றுஏற்பாட்டிற்கான 

பைிசீைரன 

 

திட்டப்பகுதியின் ைாற்று ஏற்பாடு: 

 சாதாரணகல்குொரிஉத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளஇடமானதுஇயற்ககயாகடெ 

தனித்தன்கம ொய்ந்ததாகவும், மற்றும்இந்த உத்டதசித்துள்ள பகுதி புவியியல் படியும், 

கனிமம்.அகமந்திருக்கும் நிகலயின் படியும் பாரக்்கும் வபாழுது டெறுதிட்டப்பகுதி 

உத்டதசிக்கப்படவில்கல. 

குவாைி வதாழிை்நுட்பத்திை் ைாற்றை்: 

வபாருளாதார முகறயிலும், முகரயாக கனிமத்கத டசதாரமில்லாமலும் சுற்றுப்புற 

பாதிப்பில்லாமலும் குொரி பணி வசய்ய திறந்தவெளி-எந்திர குொரிபணி முகற 

சிறந்ததாகும். மற்றவதாழில்துகற மாதிரி, இந்த குொரித்திட்டப்பகுதி, டெவறாரு 

பகுதிக்கு மாற்ற முடியாது. 

 இந்த திட்டம் தகரமட்டத்திலிருந்து அகமந்த கனிமத்கத எடுப்பதற்காகவும் 

அதிகப்படியாக டசதாரமில்லா கனிமத்கத எடுக்கடெண்டியிருப்பதாலும் திறந்தவெளி 

குொரிபணி முகற ககடப்பிடிக்கப்படும்.இந்தமுகற கீழ்மட்ட சுரங்கமுகறகய விட 

அதிக உற்பத்திகய வகாடுப்பதாகவும், வபாருளாதாரெககயிலும் ஏற்றதாகவுள்ளது. 

6. சுற்றுப்புறசூழ்நிரைதாக்க கணக்வகடுக்குை் முரற: 

 சுற்றுப்புற தாக்கமதிப்பீட்டு ஆய்வு ெழக்கமாக குகறந்த காலத்திடலடய நடத்தி 

முடிக்கப்படும்; மற்றும் இந்த மதிப்பீட்டுகணக்கு, இயற்க்ககயின் சீற்றத்தாடலா 

அல்லது மனிதனின் வசயல்பாடுகளாடலா ஏற்படும் மாற்றங்ககளயும் 

வகாண்டுெரமுடியாது.எனடெ சுற்றுப்புற சூழ்நிகலயில் ஏற்படும்மாற்றங்ககள 

கண்டறிய சுற்றுப்புற சூழ்நிகலயில் அலகுககள நிரந்தரமாக கணக்வகடுக்கும் 

பணிமுக்கியமானதாகும். 

 கணக்வகடுப்பணி (அ) அளவீடுவசய்வதன் மநாக்கை்: 

• கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முகறகளின் தன்கம மதிப்பீடு (அ) தணிக்கக வசய்ெது  

• எதிரக்ாலத்தில் தாக்கமதிப்பீட்கட ஆய்வு வசய்ெதற்காக ஒருஅடிப்பகட 

கணக்குமுகறகய ஏற்படுத்துெது 

7.கூடுதை் ஆய்வுகள்-ஆபத்து ைற்றுை் இரடயூறுகரள ஏற்படுத்துை் 

காைணிகரள ைதிப்பீடுவசய்தை்: 

குொரிகளில்கனரக எந்திரங்கள் மற்றும்வெடிவபாருட்கள்பயன்படுத்துெதுதான்தான் 

ஆபத்து மற்றும் இகடயூறுகள் உண்டாெதற்க்கு காரணமாக உள்ளன.குொரி பணி 

வதாடக்கத்திலிருந்டத டமற்குறிப்பிட்டகாரணிகளால் ஏற்படும் சம்பெங்ககள தடுக்கும், 

ெழிககள திட்டமிட்டு அமல்படுத்த டெண்டும்.முகறயான ஆபத்துககள 



 
12 

 

கட்டுப்படுத்தும் நிரெ்ாக முகறகள் ெழிெகுத்து விபத்து மற்றும் அபாயங்கள் 

தடுக்கப்படும். 

8. திட்டத்தாை் ஏற்படுை் நன்ரைகள்: 

 இந்தஉத்டதசிக்கப்பட்டபரப்புமுழுெதும்மற்றும்இதகனசுற்றிஉள்ளஇடங்களும்வி

ெசாயம்வசய்யஏற்றஇடமாகஇல்லாமல்பாகறகளாகஉள்ளது, 

உத்தரிசிக்கப்பட்டுள்ளஇடத்திகனசுற்றிலும்ஏற்கனடெநடப்பில்இருக்கின்றமற்றும்கக

விடப்பட்டகுொரிகளாகஉள்ளன 

 குொரி குத்தகக டகாரும் பகுதியில் வபரிய வதாழிற்சாகலகடளா 

அதிகப்படியான விெசாயத் வதாழிடலா இல்கல.இந்தப் பகுதி மக்களின் ெருமானம் 

மிகக்குகறொக உள்ளது மற்றும் இெரக்ள் வபரும்பாலும் அெ்ெப்டபாது வசய்யும் 

விெசாயத்கதடய நம்பியுள்ளனர.்அதனால் அதிகபடியான இப்பகுதி மக்கள், வதாழிலும், 

வதாழிற்சாகலகளும் சாரந்்துள்ள பக்கமான நகரங்களுக்கு குடிடயறிவிடுகின்றனர.் 

 இந்த திட்டம் டநரடியாக 186 நபரக்ளுக்கும், 

மகறமுகமாககிரஷரவ்தாழில்மூலமும்மற்றும்கட்டுமானவதாழில்கள்மூலமும்குகறந்த

து500நபரக்ளுக்காெதுடெகலொய்ப்புகிகடக்கும். இந்த மாநிலத்தில் கனிம 

வதாழிற்சாகலகள் இந்த மாநில மக்களுக்கு டெகல ொய்ப்பு சந்தரப்்பம், இந்த 

குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஏற்படுத்தி வகாடுக்கிறது. 

• வெளி மற்றும் உள் கட்டகமப்பில் முன்டனற்றம். 

• சமூக மற்றும் வபாருளாதார கட்டகமப்பில் முன்டனற்றம். 

• டெகலொய்ப்புக்கான ொய்ப்புக்கள் உருொக்கம். 

• திட்டத்தின் உரிகமயாளரால் இந்தப்பகுதியிலுள்ளெரக்ளுக்கும் 

பயன்படும்படியாக சமுதாய விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ிகள், மருத்துெ உதவி, 

சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல முகாம் முதலியகெகள் ஏற்பாடு வசய்யப்படுகிறது. 

• இந்தப்பகுதி குொரிபணியால் ஏற்படும் பாதிப்புககள தணிப்பதற்கும், 

சுற்றுப்புறசூழ் நிகலகய டமம்படுத்துெதற்கும், அதிகபடியாக மரங்கள் 

ெள்ரக்்கும் திட்டங்கள் வசயல்படுத்தப்படும். 

9. சுற்றுப்புற சூழ்நிரையினாை் ஏற்ப்படுை் வசைவின் நன்ரைகள் 

சிபாைிசு வசய்யப்படவிை்ரை. 

 குொரிப்பணி வசய்ெதால் ஏற்படும் தாக்கத்கத தணிக்கவும், வதாடரச்ச்ியாக 

அளவீடு மற்றும் பகுதியிடலடய நிெரத்்தி வசய்யவும் ஒரு நல்ல திட்டமிடப்பட்ட 

சுற்றுசச்ூழல் நிரெ்ாகத்திட்டமும், விரிொன திட்டத்திற்கு பிறகு கணக்கீடு வசய்யும் 

முகற ஏற்பாடு வசய்யப்படும். இந்தப்பகுதி குொரி பணி வசய்யப்படுெதால், 

திட்டப்பகுதியிலும்,அதகனச ் சுற்றியுள்ள பகுதியிலும் சமூக, வபாருளாதார 

நிகலயானது வெகுொக முன்டனற்றம் அகடயும். 

 எனடெ சுற்றுசச்ூழல் தகடநீக்கக் சான்று விகரவில் வகாடுக்கடெண்டும். 

10. சுற்றுப்புற சூழ்நிரைரய நிை்வாகை் வசய்யுை் திடட்ை்: 

 சுற்றுப்புறசூழ்நிகலகய கண்க்கீடு வசய்யும் ஒருபிரிகெ திட்டஉரிகமயாளர ்

ஏற்படுத்தடெண்டும்; சுற்றுப்புறசூழ்நிகலயின் தாக்கத்கத கட்டுப்படுத்தும் 

ெழிமுகறககள நிரெ்கிப்பதும், அகெககள அமல்படுத்துெதும் இந்தப்பிரிவின் 
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வபாறுப்பாகும் அடிப்பகடயில் சுற்றுப்புறகாற்று, நீர,் மண் மற்றும் ஒலி ஆகியெற்றின் 

தரத்தில் ஏற்படும் மாசு அளகெக்கணக்கீடுவசய்ய இந்தப்பிரிவு ஒரு 

வெளிப்புறமுகெரக்கள ஏற்படுத்தி டமற்பாரக்ெ வசய்து ெரடெண்டும். 

வதாழிலிை் ஈடுபடுபவைின் ஆமைாக்கியை் ைற்றுை் பாதுகாப்பு: 

 ஒரு குொரி எப்படி டெகல வசய்யடெண்டும் என்ற முகற சுரங்க பாதுகாப்பு 

இயக்குநரால் உருொக்கப்பட்ட விதிமுகறகளால் ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது. சுரங்கச ்

சட்டம் மற்றும் ஆடராக்கிய விதிகளின் ெழிகாட்டுதலின்படி, வதாழிலாளரக்ளின் 

ஆடராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்புக்குத் டதகெயான முன்வனசச்ரிக்கக 

நடெடிக்ககக்கள் ககடபிடிக்கப்படும் மற்றும் பணி வசய்பெரக்ளின் 

ஆடராக்கியத்திற்கு குறிப்பிட்ட கால அளவில், பரிடசாதகனகள் நடத்தப்படும். 

11.அறிக்ரகயின் முடிவு  

 திட்டப்பகுதியில் சுற்றுப்புறசூழ்நிகலயின் அலகுகளின் தாக்கமதிப்பீட்டில் 

கண்டசாதக, பாதக பலன்களின்படி, இங்கு 

சாதாரணகற்கள்மற்றும்கிராெல்குொரிபனிவசய்ெதால், இந்தப்பகுதி 

சுற்றுப்புறசூழ்நிகலக்கு குறிப்பிடத்தகுந்தஅளவுபாதிப்பு ஏற்படாது 

என்றும்டமலும்இந்தகுொரிகளானதுசுற்றுசூழலுக்குபாதிப்புஏற்படாதெண்ணம்தகுந்தத

டுப்புநடெடிக்ககககளடமற்வகாண்டுநகடவபறும்படிெழிமுகறகளும்தரப்பட்டுள்ளது. 


