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1. அறிமுகம் -  

 M\s.எம்.பி.கிரானைட் என்பவர் கரூர் மாவட்டத்தின் கரூர் 

தாலுகாவில் உள்ள கக.பிச்சம்பட்டி கிராமத்தில் 4.45.0 ஹெக்கடர் 

பரப்பளவில் வண்ண கிரானைட் குவாரி குத்தனகக்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளார்.  

  உத்கதசிக்கப்பட்ட திட்ட தளத்திலிருந்து 500 மீ சுற்றளவில் 

ஏற்கைகவ நனடமுனறயில் இருக்கும்மற்றும் முன்ஹமாழியப்பட்ட 

ஹமாத்த குவாரிகளின் ஒட்டுஹமாத்த பரப்பளவு க்்ஷ ஹெக்கடர். 

 எைகவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூனல2016 இன் படி 

இந்த திட்டம் குவாரி குழு பகுதியில் அனமகிறது, நனடமுனறயில் 

இருக்கும் மற்றும் முன்ஹமாழியப்பட்ட ஹமாத்த குவாரிகளின் 

ஒட்டுஹமாத்த பரப்பளவில் 10.90.0 ஹெக்கடர். 

 எைகவ, விரிவாை சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீு (EIA) அறிக்னக 

4.45.0  ஹெக்கடர் பரப்பளவில் உள்ள 1 சுரங்கங்கனள உள்ளடக்கியது.  

எளிதாை பிரதிநிதித்துவங்களுக்கு குத்தகககளின் குத்தகககள்  

விளக்கம் 

குத்தகக 1 

M\s எம்.பி.கிராகைட் 
வண்ண கிராகைட் 

குவாரி 

விண்ணப்பித்துள்ள 

குவாரி 

குத்தகக 2 

M\s எம்.பி.கிராகைட் 
வண்ண கிராகைட் 

குவாரி 

நடப்பில் உள்ள 

குவாரி 

 

குத்தகக 3 

M\s எம்.பி.கிராகைட் 
வண்ண கிராகைட் 

குவாரி 

நடப்பில் உள்ள குவாரி 

 

புல எண் 

353/6(பகுதி)  , 354/அ1, 

355/அ, 355/பி1, 355/பி2, 

355/பி3, 355/பி4, 356/1, 

356/2, 356/3, 357/4 & 358/9 

(பகுதி) 

260/அ1,260/அ2,260/அ

3, 260/பி1, 260/பி2, 

260/பி3,260/சி, 262/அ3 

(பகுதி), 262/அ4 

(பகுதி), 262/அ5 

(பகுதி),262/அ6(பகு

தி), 262/அ7, 

262/அ8(பகுதி), 

262/பி1 and 262/பி2 

343/1பி, 343/2, 343/3, 

343/4, 343/5, 343/6, 343/7, 

343/8, 343/9, 

343/10(பகுதி), 

343/11பி(பகுதி), 

344/அ1, 354/அ2, 

354/அ3, 354/அ4, 

354/அ5, 354/பி1அ, 

354/பி13, 354/பி14, 

354/பி15, 354/பி16 

விரிவாக்கம் 

மற்றும் 

வனகப்பாடு 

4.45.0 ஹெக்கடர், பட்டா 

நிலம் 

4.01.5 ஹெக்கடர், 

பட்டா நிலம் 

2.43.5 ஹெக்கடர், 

பட்டா நிலம் 

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவட்டம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

கக.பிச்சம்பட்டி கிராமம், கரூர் தாலுகா, கரூர் மாவட்டம் 

ஹமாத்த 

குவாரிகளின் 

பரப்பளவு  

10.90.0 ஹெக்கடர் 
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       இதில் M\s.எம்.பி.கிரானைட் வண்ண கிரானைட் குவாரிக்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளார்.  

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 ஆதரவாளர்கள் தைிப்பட்ட தைிநபர்கள், திட்ட தளத்தின் முக்கிய 

அம்சங்கள் கீகழ அட்டவனணப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. 

 

 

திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

விளக்கம் குத்தகக  

அடிப்பனட விவரங்கள்  

எம்.எஸ்.எல் 204 மீ 

அட்சகரனக 10046’36.90” N to 10046’48.06” N 

தீர்க்ககரனக 78004’58.77” E to 78005’05.46” E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 1,56,891 மீ3 கிரானைட் கற்கள் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபானதய திட்ட 

காலத்தில்  

12.5 மீ 

 

 

 

 

 

 

சுற்றுச்சூழல் அம்சங்கள்  

பாதுகாக்கப்பட்ட வைப்பகுதி எதுவும் இல்னல 

பகுதியின் நிலப்பரப்பு 4.45.0 ஹெக்கடர் 

நிலத்தடி நீர் மட்டம்  தனர மட்டத்திலிருந்து 54 மீ - 56 மீ 

சுரங்கங்கள் நிலத்தடி நீர் அளவிற்கு  

கமகல சிறப்பாக கமற்ஹகாள்ளப்படும், 

எைகவ இந்த திட்டத்தின் காரணமாக 

நிலத்தடி நீர் அளவு பாதிக்கப்படாது. 
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• ஹவட்டப்பட்ட கிரானைட் கற்கள் அருகானமயில் உள்ள 

ஹமருககற்றும் ஆனலக்கு ஹகாண்டு ஹசல்லப்படும். 

• திறந்த ஹவளி சுரங்கம், முழுனமயாக இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

சுரங்கம் ஆரம் உயரம் சுமார் 5 மீட்டர் மற்றும் ஆரம் அகலம் 5 

மீட்டர் 90 ° சாய்வு.  

• சுரங்கங்கள் இறுதி குழி வரம்னப அனடந்தபின், ஹவட்டப்பட்ட 

குழியாைது நீர் கசகரிப்பதற்க்காக பயன்படுத்தபடும்.  

• இந்த திட்டத்திற்கு சுரங்க நடவடிக்னககளுக்கு எந்தஹவாரு 

மின்சாரம் கதனவயில்னல, ஆைால் அலுவலக வளாகங்கள் 

மற்றும் பிற உள் உள்கட்டனமப்புகளில் பயன்படுத்த மின்சாரம் 

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திலருந்து ஹபறப்படும். சுரங்க 

ஹசயல்பாடு பகல் கநரத்தில் மட்டுகம பரிந்துனரக்கப்படுகிறது 

{ஹபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM (மதிய உணவு இனடகவனள 12 PM - 1 

PM). 

• ஏர் கம்ப்ரசருடன் ஜாக்ொம்மர் 32-35 மிமீ விட்டம் ஹகாண்ட 

குறுகிய துனளபான் மூலம் துனளயிடுதல். 

• கைிம கபாக்குவரத்து, கசனவத் துனற, கககரஜ்கள், கனடகள் / 

ககண்டீன் கபான்ற துனறகளில் 91 கபருக்கு கநரடி கவனல 

வாய்ப்புகள் மற்றும் 150 கபருக்கு மனறமுக கவனல வாய்ப்புகள் 

வழங்கப்படவுள்ளை. 

• வைவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972 இன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளாை, மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு 

வாரியத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட விமர்சை மாசுபட்ட பகுதிகள், 

அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல்-உணர்திறன் பகுதிகள், 

மாநிலங்களுக்கு இனடகயயாை எல்னலகள் மற்றும் சர்வகதச 

எல்னலகள், தவிர கதசிய பூங்காக்கள், காப்புக்காடு, உயிர்க்ககாள 

இருப்பு, யானை வழித்தடங்கள், சதுப்புநில வை, ஹதால்ஹபாருள் 

நினைவுச்சின்ைங்கள், பாரம்பரிய தளம் கபான்றனவ திட்ட 

தளத்திலிருந்து 10 கி.மீ சுற்றளவில் எதுவும் இல்னல. 

• திட்டப்பணினயச் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக பல்கவறு 

துனறகளில் சமூக ஹபாறுப்புணர்வு நடவடிக்னககனள சுரங்க 

உரினமயாளர் கமற்ஹகாண்டு வருகிறார், ஹதாடர்ந்து ஹசய்வார் 

மற்றும் இன்று வனர    ரூ .10 லட்சம் ஹசலவிட்டார். 

• திட்டப்பகுதியின் நில அதிர்வு உணர்திறன் மண்டலம் II, 

பி.எம்.டி.பி.சி படி குனறந்த கசத அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் 



5 
 

நில அதிர்வு மண்டலத்தின் பாதிப்பு அட்லஸ் ஐ.எஸ்: 1893 - 2002 எை 

வனகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

3. சுற்றுச்சூழலின் விளக்கம் - 

 அடிப்பனட தரவு உருவாக்கம் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 

ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக அனமகிறது, இது பல்கவறு சுற்றுச்சூழல் 

பண்புகளில் கணிக்கப்பட்ட தாக்கங்கனள மதிப்படீு ஹசய்ய உதவுகிறது 

மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கமலாண்னம திட்டத்னத (EMP) தயாரிக்க 

உதவுகிறது, சுற்றுச்சூழல் தரம் மற்றும் எதிர்கால விரிவாக்கங்களின் 

கநாக்கத்னத கமம்படுத்துவதற்காை நடவடிக்னககனள ககாடிட்டுக் 

காட்டுகிறது. சுற்றுச்சூழல் நினலயாை வளர்ச்சி. 
 நிலவும் சுற்றுச்சூழல் அனமப்புகளின் தரத்னத தீர்மாைிக்க காற்று, 

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

மற்றும் சமூக-ஹபாருளாதார நினல உள்ளிட்ட பல்கவறு சுற்றுச்சூழல் 

அளவுருக்களுக்கு அடிப்பனட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2020 ஆம் 

ஆண்டில் பருவமனழக்கு முந்னதய (அக்கடாபர் - டிசம்பர்) பருவத்தில் 

அடிப்பனட தர ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

 

3.1 நில சுற்றுச்சூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முனற திட்ட தளம் சுற்றளவில் 

இருந்து 10 கிகலாமீட்டருக்குள் உள்ளடக்கிய மூலம் புவன் (இஸ்கரா) 

மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முனற வறண்ட 

தரிசு நிலம், உரினமயாளர் பட்டா நிலம், எந்த வை நிலமும் 

சம்பந்தப்படவில்னல. 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் ஹபரும்பகுதி விவசாய பயிர் 

நிலம் 85%. ஹமாத்த சுரங்கப் பகுதிகள் இந்த சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 

10.90.0 ஹெக்கடர் அதாவது 2.18%. ஆகும்,  

மண் சூழல்  

 நான்கு மண் மாதிரி இடங்கள் கதர்வு ஹசய்யப்பட்டு பகுப்பாய்வு 

ஹசய்யப்பட்டை. இயற்னகயில் மண் காணப்பட்டதுமிதமாை கார pH 

வரம்புடன் (7.96 - 8.72). னநட்ரஜைின் ஹசறிவு  மற்றும் பாஸ்பரஸ் ஹசறிவு 

மிகவும் குனறவாை வரம்பில்  உள்ளது. 

நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்னத மதிப்பிடுவதற்கு நீர் மாதிரிகள் சுமார் 4 ஆழ்துனள 

கிணறு மற்றும் 2 நிலத்தின் கமற்பரப்பில் இருந்தும் கசகரிக்கப்பட்டது  

நிலத்தடி நீர் - 
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• 6.87 to 7.92 வனர கவறுபடுகிறது. 

• ஹமாத்த கனரசல்கள் மதிப்புகள் 492 to 628 mg/l.வனர உள்ளது  

• கடிைத்தன்னம மதிப்புகள்1 31.53 to 248.97 mg/l வனர இருக்கும் 

 
டமற்பரப்பு நீர் (சுரங்க குழி நீர்) - 

• PH மதிப்பு 7.21 to 7.69 

• ஹமாத்த கனரசல்கள் 610 to 699 mg/l. 

 கைிமதாது வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

இயற்பியல்-கவதியியல் மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இந்த நீர் 

சிபிசிபி தரத்தின்படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளது 

என்பனத ஹவளிப்படுத்தியது. 

3.2 காற்று சூழல் - 

வாைிகல ஆய்வு (காலநிகல) - 

 ஆய்வு பகுதி ஹவப்பமண்டல காலநினலயின் ஒரு பகுதியாகும். 

நாள் ஹவப்பநினல ஜைவரி முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் 

குனறவாைதுஹவப்பநினல ஜைவரியில் எட்டப்படுகிறது. ஏப்ரல் மற்றும் 

கம மாதங்கள் ஆண்டின் ஹவப்பமாை மாதங்கள். 

 உத்கதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்காை அருகிலுள்ள ஐஎம்டி 

நினலயம் ஓசூர். 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு -  

 திட்ட தளத்னதப் ஹபாறுத்தவனரயில் முன்கைாடி கீழ்கநாக்கிய 

தினசயின் அடிப்பனடயில் சுற்றுப்புற காற்று தர நினலயங்கள் 

கதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்டை. கதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் 

ஆகியவற்னறக் கருத்தில் ஹகாண்டு சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு 

(AAQM) நினலயங்கள் கதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்டை. 

• PM10 இன் மதிப்பு 38.9 µg/m3 to 47.9 µg/m3, இனடயில் கவறுபடுகிறது  

• PM2.5, இன் மதிப்பு 18 µg/m3 to 25.3 µg/m3க்கு இனடயில் கவறுபடுகிறது 

• SO2 மற்றும் NO2 இன் சராசரி ஹசறிவு 4.1 - 8.6 µg/m3 மற்றும் 11.6 – 21.7 

µg/m3.  

• PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் ஹசறிவுகள் நன்கு 

காணப்படுகின்றைஹதாழில்துனற மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு 

மண்டலங்களுக்கு மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (சிபிசிபி) 
பரிந்துனரக்கும் NAAQ தரநினலகள். 
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3.3 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவடீ்டு சாதைத்னதப் பயன்படுத்தி 8 இடங்களில் 

அடிப்பனட சத்தம் அளவுகள் கண்காணிக்கப்பட்டை. கானல 6 

மணி முதல் இரவு 10 மணி வனர பகல் நினலகள் 

கண்காணிக்கப்பட்டைஇரவு 10 மணி முதல் கானல 6 மணி வனர. 

• ஆய்வுக் காலத்தில் 47.4 – 48.7 dB (A) Leq 

• இரவு 38.0 – 39.2 dB (A) Leq. வரம்பில் இருந்தை. 

 முடிவுகளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு ஒலி அளவுகள் 

ஹதாழில்துனற / வணிக / குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி 
தரநினலகளுக்குள் இருப்பனதக் காணலாம். 

3.4 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பனட சுற்றுச்சூழல் நினல, முக்கியமாை மலர் கூறுகள் 

மற்றும் விலங்கிைங்களின் கட்டனமப்னபப் புரிந்து ஹகாள்ள 

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு கமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆனலகளும் இல்னல, 

வைவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 இன் படி அல்லது அச்சுறுத்தப்பட்ட 

உயிரிைங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பட்டியலில் அச்சுறுத்தப்பட்ட 

பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில்னல. 

3.5 சமூக ஹபாருளாதாரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார சூழல் குறித்த தரமாை 

தகவல்கனள கசகரிக்க மாதிரி கணக்ஹகடுப்பு கமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. 

சானலகள், குடிநீர் வசதிகள், நகரமயம், கல்வி நிறுவைம், ககாயில்கள், 

மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் மின்சார வசதிகள் கபான்ற அனைத்து 

அடிப்பனட வசதிகனளயும் இந்த ஆய்வு பகுதி ஹகாண்டுள்ளது மற்றும் 

தள வருனகயின் கபாது ஹதளிவாகத் ஹதரிந்தது. 

 சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் விவசாயகம முக்கிய ஹதாழிலாக 

இருந்தாலும், இது 50-60% குடும்பங்களுக்கு மட்டுகம கவனல 

வாய்ப்புகனள வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள மக்கள் ஹதானக முக்கியமாக 

ஹதாழிலாளர்கள் எை மற்ற வனக கவனல வாய்ப்புகனள சார்ந்துள்ளது. 

4 எதிர்பார்க்கின்ற சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் - 

4.1 நில சுற்றுச்சூழல்: 

திறந்த ஹவளி சுரங்க முனறயில் ஹபரிய தாக்கம் ஆக 
கருதப்படுவது நில சுற்றுச்சூழல், இப்பகுதியில் நில பயன்பாட்டு 
முனற வறண்ட தரிசு நிலம், இந்த திட்டத்தில் எந்த வை நிலமும் 
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ஈடுபடவில்னல. சுரங்க நடவடிக்னககளுக்கு 4.45.0 ஹெக்கடர் 
நிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும். சுரங்கத்தின் முடிவில், 
ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட குழி, தற்காலிக நீர்த்கதக்கமாக ஹசயல்படும் 
மற்றும் மனழநீனர கசமிக்க அனுமதிக்கப்படும்.மரங்கள் வளர்ச்சிக்கு 
கபாதுமாை உத்கதசிக்கப்பட்டது. தற்கபாது திட்டப்பகுதியில் 
தாவரங்கள் எதுவும் இல்னல, சுரங்க நடவடிக்னக முடிந்ததும் திட்ட 
இடத்தில் மரங்கள் வளர்ச்சியின் வதீம் அதிகரிக்கும்.  
4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்க நடவடிக்னகக்காை உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 
நிலத்தடி நீர் மட்டத்திற்கு கமகல உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் 
கமற்பரப்பு நீர் (நீகரானடகள், கால்வாய், ஒனட கபான்றனவ) 
ஹதன்படவில்னல. 
 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• சுரங்கப் பகுதியில் மனழநீர் ஓட்டத்னத குவாரிக்குள் வராமல் 

தடுக்க மண் திட்டு அனமக்கப்படும்  

• வடிகால் கட்டுமாைம் அனமக்கப்படும் 

4.3 காற்று சூழல்– 

 சுரங்க நடவடிக்னககள் மற்றும் கபாக்குவரத்தால் 

உருவாக்கப்படும் காற்றில் பரவும் துகள்கள் முக்கிய காற்று 

மாசுபடுத்துகின்றை. சல்பர் னட ஆக்னசடு (SO2), னநட்ரஜன் 

ஆக்னசடுகள் (NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் சானலயில் ஹசல்லும் 

வாகைங்களால் ஏற்படும். 

 கணிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச தனர மட்ட ஹசறிவு 24 மணிகநர சராசரி 

துகள்களின் ஹசறிவு ஆய்வின் காலப்பகுதியில் ஹபறப்பட்ட அதிகபட்ச 

அடிப்பனட ஹசறிவு, இது பிந்னதய திட்டக் காட்சினய மதிப்பிடுவதற்கு 

பிந்னதய ஹசயல்பாட்டு கட்டத்தில் ஒப்பிடப்படும். 

 சுரங்க பகுதிக்கு ஹவளிகய சுரங்கத்தின் கமாசமாை தாக்கம் ஓரளவு 

மற்றும் மைித மற்றும் விலங்குகளின் ஆகராக்கியத்திலும், 

அப்பகுதியின் தாவரங்களிலும் எந்தவிதமாை பாதகமாை 

வினளனவயும் ஏற்படுத்தாது என்பனத இது காட்டுகிறது. 

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) 

ஹசயல்படுத்தப்படும் 

• கைிமத்னத ஏற்றுதல் மற்றும் னகயாளுதல் ஆகிய 

நடவடிக்னககளில் இருந்து தூசி ஹவளிகயற்றத்னதக் கட்டுப்படுத்த 
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கவனல ஹசய்யும் ஆர முகப்பில் நீர் ஹதளித்தல் பானதயில் நீர் 

ஹதளித்தல் 

• கைரக இயந்திரத்னத இயக்கும்கபாது தூசி உற்பத்தினயக் 

குனறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற சானலகளில் நீர் ஹதளிப்பான்கள் 

அனமத்தல் 

• தூசி ஹவளிகயற்றத்னதக் குனறப்பதற்காக அவ்வப்கபாது நீர் 

கழிவுகள் மற்றும் சானலகளில் நீர் ஹதளித்தல் 

• துனளயிடும் முன்பு குளியினை  

ஏற்ப்படுத்துதல்ஹதாழிலாளர்களுக்கு முகக்கவசங்கள் வழங்குதல் 

மற்றும் பாதுகாப்பாக குவாரி ஹசய்ய நிறுவைங்கள் மூலம் பயிற்சி 
அளித்தல் 

• தாதுப் கபாக்குவரத்தின் கபாது டிப்பர்கனள அதிக சுனம 

ஹசய்வனதத் தவிர்ப்பது மற்றும் ஏற்றப்பட்ட டிப்பர்கனள 

தார்பாலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்கனளக் னகது ஹசய்ய மரம் வளர்ச்சி  
கமற்ஹகாள்ளப்படும்.  

• கமற்ஹகாள்ளப்படும்.  

• மாசுபாட்னடக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்னக எடுக்க காற்றின் 

தரத்னத அவ்வப்கபாது கண்காணித்தல். 
 

4.4 ஒலி சூழல்– 

 கைிமத்னத எடுக்க ஹவடி னவப்பதைால், எந்திரங்களின் 

ஹசயல்பாடு மற்றும் சுரங்கங்களில் அவ்வப்கபாது டிப்பர்கனள 

இயக்குவதால் ஒலி மாசு ஏற்படுகிறது.  

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிக்கும் நுட்பங்கள் ஹசயல்படுத்தப்படும், 

சுரங்கத் தளத்திலிருந்து ஹவடிப்பதால் ஏற்படும் சத்தம் 

குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்காது, அது முழு நாளிலும் சில 

விைாடிகள் வனர இருக்கும்.  

• அதிக ஒலி ஹகாண்ட கவனல ஹசய்யும் பகுதிகளில் 

காதனடப்பான்கள், அல்லது கவறு ஹபாருத்தமாை தைிப்பட்ட 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் ஹதாழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும்.  

• சரியாை நடவடிக்னக எடுப்பதற்கு வழக்கமாை சத்தம் நினல 

கண்காணிப்பு அவ்வப்கபாது ஹசய்யப்படும். 

• சுரங்கத் தளம், அலுவலகக் கட்டடங்கள் மற்றும் உள் சானலனயச் 

சுற்றியுள்ள பசுனம கமம்பாடு மூலத்திற்கும் ஹபறுநருக்கும் 
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இனடயில் ஒரு தனடனய உருவாக்கும் வனகயில் 

நனடமுனறயில் இருக்கும், இதைால் ஒலி உறிஞ்சப்பட்டு 

ஹவளிப்பாடு நினல குனறக்கப்படுகிறது. 

 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வைவிலங்கு சரணாலயங்கள் இல்லாததால் பல்லுயிர் 

பாதிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுவதில்னல. 10கீமி சுற்றளவில்  சுற்றுச்சூழல் 

உணர்திறன் மண்டலம்கபான்ற சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டின் தாக்கம் 

வாயு மாசு கபான்றவற்னற ஹவளிகயற்றுவதால் ஏற்படும் NOX. தூசி 
ஹவளிகயற்றத்னதக் கட்டுப்படுத்த கபாதுமாை தூசி கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்னககள் எடுக்கப்படும். AAQ தரநினலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 

மற்றும் NO2 க்காை காற்றின் தரத் தரங்கனளத் தவிரதூசி உமிழ்னவக் 

கட்டுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சானலகளில் தடிமைாை கிரீன் 

ஹபல்ட் வளர்ச்சி கமற்ஹகாள்ளப்படும். 

4.6 சமூக ஹபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்க நடவடிக்னககள் காரணமாக 91 ஹதாழிலாளர்கள் கநரடியாக 

பயன்ஹபறுவார்கள். சுமார் 150 எண்ணிக்னகயிலாை மக்களுக்கு 

மனறமுகமாக கவனல வாய்ப்புகள் கினடக்கும். 

 சி.எஸ்.ஆர் / சி.இ.ஆர் நடவடிக்னககளின் கீழ் மருத்துவ, கல்வி 
மற்றும் உள்கட்டனமப்பு கமம்பாடு கபான்ற கூடுதல் வசதிகளும் 

நனடஹபறும். 

 சமூக - ஹபாருளாதார மற்றும் சமூகவியல் தாக்கத்னத கருத்தில் 

ஹகாண்டு, மக்களின் ஹபாருளாதார நினல மற்றும் வாழ்க்னகத் தரம் 

ஹபாதுவாக அதிகரிக்கும் என்பது கைிக்கப்பட்டது.  

5 மாற்று பகுப்பாய்வு (ஹதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

தள மாற்றுகள் - 

 கிரானைட் இயற்னகயில் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் 

இருக்கும் உத்கதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் 

புவியியல் மற்றும் கைிம படிவுகளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் 

மாற்று தளம் எதுவும் முன்ஹமாழியப்படவில்னல. 

 

சுரங்க ஹதாழில்நுட்ப மாற்றுகள் - 

 முழு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க கவனலகள் 

கமற்ஹகாள்ளப்படும், இது மிகவும் ஹபாருளாதார ரீதியாக 

சாத்தியமாைது, கமலும் தாதுக்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழனலப் 

பாதுகாப்பனதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற ஹதாழில்கனளப் கபாலன்றி, 
திட்டத்னத மற்ற தளங்களுக்கு மாற்ற முடியாது. 
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 கமற்பரப்பு கைிம னவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கைிம பாதுகாப்னப 

உறுதி ஹசய்வதால் இந்த திட்டம் திறந்தஹவளி சுரங்க முனறனயப் 

பின்பற்றும். நிலத்தடி முனறயுடன் ஒப்பிடும்கபாது திறந்த ஹவளி 
முனறயின் சுரங்கமாைது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கைமாக இருக்கும். 

6 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் - 

 வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்படீ்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் 

கமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது மற்றும் இயற்னக அல்லது மைித 

நடவடிக்னககளால் தூண்டப்பட்ட அனைத்து மாறுபாடுகனளயும் தரவு 

ஹகாண்டு வர முடியாது. எைகவ சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்கனள 

கணக்கில் எடுத்துக்ஹகாள்ள சுற்றுச்சூழல் வழக்கமாை கண்காணிப்பு 

திட்டம் அவசியம். கண்காணிப்பின் குறிக்ககாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்னககளின் ஹசயல்திறனை சரிபார்க்க 

அல்லதுமதிப்படீு ஹசய்ய; 

• எதிர்கால தாக்க மதிப்படீ்டு ஆய்வுகளுக்காை தரவு தளத்னத 

நிறுவுதல். 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர் மதிப்பீடு மற்றும் தஙீ்கு - 

 இந்த சுரங்க வழக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் 

ஹதாடர்புனடய கூறுகள் துனளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல், கழிவு 

குப்னப, கைரக இயந்திரங்கள் மற்றும் ஹவடிக்கும் கசமிப்பு ஆகியனவ 

அடங்கும். கமகல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏகதனும் 

சம்பவங்கள் ஏற்படுவனதக் குனறப்பதற்கும் தவிர்ப்பதற்கும் 

நடவடிக்னககள் சுரங்கத் ஹதாடங்கியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு 

ஹசயல்படுத்தப்படும்; கமகல விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரணிகனளத் 

தவிர்ப்பதற்காை நடவடிக்னககள் இதில் அடங்கும். எந்தவிதமாை 

விபத்து / கபரழினவத் தவிர்க்க சரியாை இடர் கமலாண்னம திட்டம் 

முன்ஹமாழியப்படும் 

8 திட்ட நன்கமகள் - 

• உள்கட்டனமப்பில் முன்கைற்றம் 

• சமூக உள்கட்டனமப்பில் முன்கைற்றம் 

• கவனல வாய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புணர்வு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ 

உதவி, குடும்ப நல முகாம்கள் கபான்ற சமூக ஹபாறுப்புணர்வு 

நடவடிக்னககனள சுரங்க உரினமயாளர்கள் கமற்ஹகாள்வார்கள்.  

• சுரங்கத்தின் கமாசமாை வினளவுகனளத் தணிக்கவும், அதன் 

சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் சுற்றுப்புறத்னதயும் சுற்றுச்சூழனலயும் 
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கமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியில் ஒரு காடு வளர்ப்பு 

உருவாக்கப்படும். 

9 சுற்றுச்சூழல் ஹசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

  சுற்றுச்சூழல் ஹசலவு நன்னம பகுப்பாய்வு பரிந்துனரக்கப்படவில்னல. 

10 சுற்றுச்சூழல் டமலாண்கம திட்டம் - 

 சுற்றுச்சூழல் கமலாண்னம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பனட 

நினல சுற்றுச்சூழல் நினல, சுரங்க முனற மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு 

மதிப்படீ்டின் அடிப்பனடயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தள குறிப்பிட்ட 

திட்டமாகும். தாக்கத்தின் ஒவ்ஹவாரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க 

பாதகமாை தாக்கங்கனள குனறக்க நடவடிக்னககள் எடுக்கப்பட 

கவண்டும், இனவ இயற்னகயில் நன்னம பயக்கும் இடங்களில், 

இத்தனகய தாக்கங்கள் கமம்படுத்தப்பட கவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

கவண்டும், இதைால் ஒட்டுஹமாத்த பாதகமாை தாக்கங்கள் முடிந்தவனர 

குனறந்த மட்டத்திற்கு குனறக்கப்படுகின்றை. 

 ஆதரவாளர்கள் ஒரு ஒழுங்கனமக்க கவண்டும் சுற்றுச்சூழல் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்னககனள நிர்வகித்தல் மற்றும் 

ஹசயல்படுத்துவதற்கு ஹபாறுப்பாை சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு 

அனமப்பு. அடிப்பனடயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹவளி நிறுவைங்கனள 

நியமிப்பதன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் 

தரம் மற்றும் ஒலி நினல கபான்ற சுற்றுச்சூழல் மாசு அளனவக் 

கண்காணிப்பனத இந்த துனற கண்காணிக்கும். 

சுரங்கச் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி ஹதாழிலாளர்களின் 

உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து கதனவயாை அனைத்து 

முன்ஹைச்சரிக்னக நடவடிக்னககனளயும் ஆதரவாளர் எடுப்பார், 

குத்தனகப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வழங்கப்படும். 

 ஆதரவாளர்கள் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஒட்டுஹமாத்த 

வளர்ச்சிக்காை சமூக ஹபாறுப்புணர்வு நடவடிக்னககனள 

கமற்ஹகாள்வார்கள். இந்த நடவடிக்னககளில் மருத்துவ முகாம்கள், நீர் 

வழங்கல், பள்ளி உள்கட்டனமப்பு கமம்பாடு கபான்றனவ அடங்கும். 

திட்டப்பணினயச் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக பல்கவறு துனறகளில் 

சமூக ஹபாறுப்புணர்வு நடவடிக்னககனள உரினமயாளர் கமற்ஹகாண்டு 

வருகின்றைர்.  

11 முடிவுகர - 

 சுரங்க நடவடிக்னககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமாை 

பாதகமாை வினளனவயும் ஏற்படுத்தாது என்று பல்கவறு சுற்றுச்சூழல் 



13 
 

கூறுகளின் மீதாை கநர்மனறயாை மற்றும் எதிர்மனறயாை 

வினளவுகளின் அடிப்பனடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுஹமாத்த 

மதிப்படீ்டிலிருந்து இந்த முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்னககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகனளத் 

தணிக்க, நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் கமலான்னமத் திட்டம் 

மற்றும் விரிவாை பிந்னதய திட்ட கண்காணிப்பு அனமப்பு ஆகியனவ 

ஹதாடர்ச்சியாை கண்காணிப்பு மற்றும் உடைடித் திருத்தத்திற்காக 

வழங்கப்படுகின்றை. சுரங்க நடவடிக்னககள் காரணமாக, திட்ட 

தளத்திலும் அனதச் சுற்றியுள்ள சமூக ஹபாருளாதார நினலனமகளும் 

கணிசமாக கமம்படுத்தப்படும். எைகவ, சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 
வினரவில் வழங்கப்படும் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 


