சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீ ட்டு அறிக்ககயின்
திட்டச்சுருக்கம்
2.20.5 ஹெக்டடர் பரப்பளவு

ஹகாண்ட சித்தம்பூண்டி பல
வண்ண கிராகைட் குவாரி
விண்ணப்பதாரர் ஹபயர் : M\s.மொஹென் எக்ஸ்டபார்ட்ஸ்
கிராமம்
தாலுகா

: சித்தம்பூண்டி
: பரமத்தி டவலூர்

மாவட்டம்

: நாமக்கல்

மாநிலம்

: தமிழ்நாடு

சுற்றுச்சூழல் தாக்க அறிக்கக அடலாசகர்

ஜிடயா எக்ஸ்ஹபாளடரசன் அண்டு
கமைிங் ஹசால்யுசன்ஸ், டசலம்.

ஜைவரி 2021
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1. அறிமுகம் M\s.மஹாஷென் எக்ஸ்ப ார்ட்ஸ் என் வர் நாமக்கல் மாவட்டத்தின்

ரமத்தி

பவலூர்

ஷஹக்படர்

தாலுகாவில்

உள்ள

சித்தம்பூண்டி

கிராமத்தில்

ரப் ளவில் புல எண் 489/3 ி, 489/4 ி மற்றும் 489/5அ2

கிரானைட் குவாரி குத்தனகக்கு விண்ணப் ித்துள்ளார்.
உத்பதசிக்கப் ட்ட

திட்ட

தளத்திலிருந்து

மீ

500

2.20.5

ல வண்ண

சுற்றளவில்

ஏற்கைபவ நனடமுனறயில் இருக்கும்மற்றும் முன்ஷமாழியப் ட்ட ஷமாத்த
குவாரிகளின் ஒட்டுஷமாத்த ரப் ளவு 6.55.5 ஷஹக்படர்.

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

திட்டம் குவாரி குழு

டி இந்த

குதியில் அனமகிறது, நனடமுனறயில் இருக்கும்

மற்றும் முன்ஷமாழியப் ட்ட ஷமாத்த குவாரிகளின் ஒட்டுஷமாத்த
6.55.5 ஷஹக்படர்.

ரப் ளவில்

எைபவ, விரிவாை சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப் டு
ீ
(EIA) அறிக்னக 2.20.5

ஷஹக்படர் ரப் ளவில் உள்ள 1 சுரங்கங்கனள உள்ளடக்கியது.

எளிதாை பிரதிநிதித்துவங்களுக்கு குத்தகககளின் குத்தகககள்

விளக்கம்

புல எண்

விரிவாக்கம்
மற்றும்
வனகப் ாடு
கிராமம்,
தாலுகா,
மாவட்டம்
மற்றும்
மாநிலம்
ஷமாத்த
குவாரிகளின்
ரப் ளவு

குத்தகக 2
திருவாளர்.பி.டக.டக
.எக்ஸ்டபார்ட்ஸ்
நடப் ில் உள்ள
குவாரி

குத்தகக 3
திருவாளர்.பி.டக.டக.எ
க்ஸ்டபார்ட்ஸ்
நடப் ில் உள்ள குவாரி

489/3 ி, 489/ 4 ி, 489/ 5அ2

488/1 ி( குதி) &
503/3( குதி)

488/1 ி( குதி),
488/2( குதி),
489/3( குதி),
489/4( குதி),
489/5அ( குதி), 497 &
503/3( குதி)

2.20.5 ஷஹக்படர், ட்டா
நிலம்

2.42.9 ஷஹக்படர்,
ட்டா நிலம்

4.86.0 ஷஹக்படர்,
ட்டா நிலம்

குத்தகக 1
M\s.மொஹென்
எக்ஸ்டபார்ட்ஸ்
விண்ணப் ித்துள்ள
குவாரி

சித்தம்பூண்டி கிராமம், ரமத்தி பவலூர் தாலுகா, நாமக்கல் மாவட்டம்

6.55.5 ஷஹக்படர்

2

விளக்கம்

குத்தகக 4
திரு.எம்.ஹசங்டகாட்டு
டவல்
நடப் ில் உள்ள குவாரி

குத்தகக 5
M\s.கல்பா
எக்ஸ்டபார்ட்ஸ்
நடப் ில்
உள்ள
குவாரி

குத்தகக 6
திருவாளர்.எம்.பி.கிரா
கைட்ஸ்
நடப் ில் உள்ள குவாரி

503/1

504, 505/1, 505/2 மற்றும்
856/2அ

501/1&501/2 ி

2.28.5 ஷஹக்படர்,
ட்டா நிலம்

4.35.0 ஷஹக்படர்,
ட்டா நிலம்

2.49.0 ஷஹக்படர்,
ட்டா நிலம்

புல எண்
விரிவாக்கம்
மற்றும்
வனகப் ாடு
கிராமம்,
தாலுகா,
மாவட்டம்
மற்றும்
மாநிலம்
ஷமாத்த
குவாரிகளின்
ரப் ளவு

சித்தம்பூண்டி கிராமம், ரமத்தி பவலூர் தாலுகா, நாமக்கல் மாவட்டம்

6.55.5 ஷஹக்படர்

இதில் M\s.

மஹாஷென் எக்ஸ்ப ார்ட்ஸ்

ல வண்ண கிரானைட்

குவாரிக்கு விண்ணப் ித்துள்ளார்.

இதில்திருவாளர். ி.பக.பக.எக்ஸ்ப ார்ட்ஸ்,திருவாளர். ி.பக.பக.எக்ஸ்ப ார்ட்
ஸ்,திரு.எம்.ஷசங்பகாட்டுபவல்

திருவாளர்.எம். ி.கிரானைட்ஸ்

M\s.கல் ா

ஆகிபயாரது

எக்ஸ்ப ார்ட்ஸ்,

குவாரியாைது

குவாரி அனுமதி ஷ ற்று தற்ப ாது நடப் ில் உள்ளது
2. திட்ட விளக்கம் ஆதரவாளர்கள்

தைிப் ட்ட

தைிந ர்கள்,

திட்ட

அம்சங்கள் கீ பழ அட்டவனணப் டுத்தப் ட்டுள்ளை.

மற்றும்

முனறயாை

தளத்தின்

முக்கிய

திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்

விளக்கம்

குத்தகக
அடிப் னட விவரங்கள்
172 மீ

எம்.எஸ்.எல்
அட்சபரனக
தீர்க்கபரனக
சுரங்க இருப்புக்கள்
உத்பதசிக்கப் ட்ட ஆழம்
தற்ப ானதய திட்ட
காலத்தில்

11°14'34.68"N to 11°14'40.93"N
77°54'21.54"E to 77°54'28.13”E

1,44,000 மீ 3 கிரானைட் ப்ளாக்ஸ்
45 மீ

3

சுற்றுச்சூழல் அம்சங்கள்
ாதுகாக்கப் ட்ட வைப் குதி
எதுவும் இல்னல
குதியின் நிலப் ரப்பு
நிலத்தடி நீர் மட்டம்

2.20.5 ஷஹக்படர்

தனர மட்டத்திலிருந்து 53 மீ - 58 மீ

சுரங்கங்கள் நிலத்தடி நீர் அளவிற்கு பமபல

சிறப் ாக பமற்ஷகாள்ளப் டும், எைபவ இந்த
திட்டத்தின் காரணமாக நிலத்தடி நீர் அளவு
ாதிக்கப் டாது.

•

ஷவட்டப் ட்ட கிரானைட் ப்ளாக்ஸ் அருகானமயில் உள்ள ஷமருபகற்றும்
ஆனலக்கு ஷகாண்டு ஷசல்லப் டும்.
• திறந்த ஷவளி சுரங்கம், முழுனமயாக இயந்திரமயமாக்கப் ட்ட சுரங்கம்
ஆரம் உயரம் சுமார் 5 மீ ட்டர் மற்றும் ஆரம் அகலம் 5 மீ ட்டர் 90 ° சாய்வு.
• சுரங்கங்கள் இறுதி குழி வரம்ன
அனடந்த ின், ஷவட்டப் ட்ட
குழியாைது நீர் பசகரிப் தற்க்காக யன் டுத்த டும்.
• இந்த திட்டத்திற்கு சுரங்க நடவடிக்னககளுக்கு எந்தஷவாரு மின்சாரம்
பதனவயில்னல, ஆைால் அலுவலக வளாகங்கள் மற்றும்
ிற உள்
உள்கட்டனமப்புகளில்
யன் டுத்த மின்சாரம் தமிழ்நாடு மின்சார
வாரியத்திலருந்து ஷ றப் டும். சுரங்க ஷசயல் ாடு
கல் பநரத்தில்
மட்டுபம ரிந்துனரக்கப் டுகிறது {ஷ ாது ெிப்ட் 8 AM - 5 PM (மதிய
உணவு இனடபவனள 12 PM - 1 PM).
• ஏர் கம்ப்ரசருடன் ஜாக்ஹாம்மர் 32-35 மிமீ விட்டம் ஷகாண்ட குறுகிய
துனள ான் மூலம் துனளயிடுதல்.
• கைிம ப ாக்குவரத்து, பசனவத் துனற, பகபரஜ்கள், கனடகள் / பகண்டீன்
ப ான்ற துனறகளில் 35 ப ருக்கு பநரடி பவனல வாய்ப்புகள் மற்றும் 60
ப ருக்கு மனறமுக பவனல வாய்ப்புகள் வழங்கப் டவுள்ளை.
• வைவிலங்கு ( ாதுகாப்பு) சட்டம், 1972 இன் கீ ழ் அறிவிக்கப் ட்ட
ாதுகாக்கப் ட்ட குதிகளாை, மத்திய மாசு கட்டுப் ாட்டு வாரியத்தால்
அறிவிக்கப் ட்ட விமர்சை மாசு ட்ட
குதிகள், அறிவிக்கப் ட்ட
சுற்றுச்சூழல்-உணர்திறன்
குதிகள், மாநிலங்களுக்கு இனடபயயாை
எல்னலகள் மற்றும் சர்வபதச எல்னலகள், தவிர பதசிய பூங்காக்கள்,
காப்புக்காடு, உயிர்க்பகாள இருப்பு, யானை வழித்தடங்கள், சதுப்புநில
வை,
ஷதால்ஷ ாருள்
நினைவுச்சின்ைங்கள்,
ாரம் ரிய
தளம்
ப ான்றனவ திட்ட தளத்திலிருந்து 10 கி.மீ சுற்றளவில் எதுவும் இல்னல.
• திட்டப் ணினயச் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக ல்பவறு துனறகளில்
சமூக
ஷ ாறுப்புணர்வு
நடவடிக்னககனள
சுரங்க
உரினமயாளர்
பமற்ஷகாண்டு வருகிறார், ஷதாடர்ந்து ஷசய்வார் மற்றும் இன்று வனர
ரூ .10 லட்சம் ஷசலவிட்டார்.
• திட்டப் குதியின் நில அதிர்வு உணர்திறன் மண்டலம் II, ி.எம்.டி. ி.சி டி
குனறந்த பசத அ ாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிர்வு
மண்டலத்தின்
ாதிப்பு
அட்லஸ்
ஐ.எஸ்:
1893
2002
எை
வனகப் டுத்தப் ட்டுள்ளது.
3. சுற்றுச்சூழலின் விளக்கம் 4

ஒரு

அடிப் னட தரவு உருவாக்கம் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப் ட்
ீ டு ஆய்வின்
குதியாக

அனமகிறது,

இது

ல்பவறு

சுற்றுச்சூழல்

ண்புகளில்

கணிக்கப் ட்ட தாக்கங்கனள மதிப் டு
ீ ஷசய்ய உதவுகிறது மற்றும் சுற்றுச்சூழல்

பமலாண்னம திட்டத்னத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, சுற்றுச்சூழல் தரம்
மற்றும் எதிர்கால விரிவாக்கங்களின் பநாக்கத்னத பமம் டுத்துவதற்காை
நடவடிக்னககனள பகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற்றுச்சூழல் நினலயாை வளர்ச்சி.

நிலவும் சுற்றுச்சூழல் அனமப்புகளின் தரத்னத தீர்மாைிக்க காற்று, நீர்

(பமற் ரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர்), நிலம் மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும்
சமூக-ஷ ாருளாதார

நினல

உள்ளிட்ட

ல்பவறு

சுற்றுச்சூழல்

அளவுருக்களுக்கு அடிப் னட தரவு உருவாக்கப் ட்டது. 2020 ஆம் ஆண்டில்
ருவமனழக்கு முந்னதய (அக்படா ர் - டிசம் ர்)

ஆய்வு நடத்தப் ட்டது.

ருவத்தில் அடிப் னட தர

3.1 நில சுற்றுச்சூழல்
குதியில் நில

கிபலாமீ ட்டருக்குள்

யன் ாட்டு முனற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இருந்து 10

உள்ளடக்கிய

அறியப் டுகிறது. இப் குதியின் நில

மூலம்

புவன்

(இஸ்பரா)

மூலம்

யன் ாட்டு முனற வறண்ட தரிசு நிலம்,

உரினமயாளர் ட்டா நிலம், எந்த வை நிலமும் சம் ந்தப் டவில்னல.
ஆய்வுப்

குதியில் உள்ள நிலத்தின் ஷ ரும் குதி விவசாய

77.54 %. ஷமாத்த சுரங்கப்

குதிகள் இந்த சுரங்கப்

ஷஹக்படர் அதாவது 3.82 %. ஆகும்,
மண் சூழல்
நான்கு

மண்

மாதிரி

இடங்கள்

பதர்வு

யிர் நிலம்

குதியிலிருந்து 6.55.5

ஷசய்யப் ட்டு

குப் ாய்வு

ஷசய்யப் ட்டை. இயற்னகயில் மண் காணப் ட்டதுமிதமாை கார pH வரம்புடன்
(7.83 - 8.75). னநட்ரஜைின் ஷசறிவு 134 to 165 kg/ha மற்றும்
to 46.2 kg/ha இந்த வரம் ில் உள்ளது.

ாஸ் ரஸ் ஷசறிவு 28.6

நீ ர் சூழல் நீரின் தரத்னத மதிப் ிடுவதற்கு நீர் மாதிரிகள் சுமார் மூன்று ஆழ்துனள

கிணறு மற்றும் இரண்டு நிலத்தின் பமற் ரப் ில் இருந்தும் பசகரிக்கப் ட்டது
நிலத்தடி நீர் •
•

7.16 மற்றும் 7.41 வனர பவறு டுகிறது.

ஷமாத்த கனரசல்கள் மதிப்புகள் 396 - 449 mg/l.வனர உள்ளது

டமற்பரப்பு நீ ர் (சுரங்க குழி நீ ர்) • PH மதிப்பு 7.31 - 8.01

• ஷமாத்த கனரசல்கள் 140 - 197.7 mg/l.

கைிமதாது வரம் ிற்குள் இருப் து கண்டறியப் ட்டுள்ளது. இயற் ியல்-

பவதியியல் மற்றும் உயிரியல்

குப் ாய்வு இந்த நீர் சி ிசி ி தரத்தின் டி

நிர்ணயிக்கப் ட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளது என் னத ஷவளிப் டுத்தியது.
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3.2 காற்று சூழல் வாைிகல ஆய்வு (காலநிகல) ஆய்வு

ஷவப் நினல

குதி ஷவப் மண்டல காலநினலயின் ஒரு
ஜைவரி

முதல்

டிப் டியாக

குதியாகும். நாள்

அதிகரிக்கும்.

மிகக்

குனறவாைதுஷவப் நினல ஜைவரியில் எட்டப் டுகிறது. ஏப்ரல் மற்றும் பம
மாதங்கள் ஆண்டின் ஷவப் மாை மாதங்கள்.

உத்பதசிக்கப் ட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்காை அருகிலுள்ள ஐஎம்டி

நினலயம் நாமக்கல்.
3.3 ஒலி சூழல் -

• ஒலி அளவட்டு
ீ
சாதைத்னதப்

யன் டுத்தி 7 இடங்களில் அடிப் னட

சத்தம் அளவுகள் கண்காணிக்கப் ட்டை. கானல 6 மணி முதல் இரவு 10
மணி வனர

கல் நினலகள் கண்காணிக்கப் ட்டைஇரவு 10 மணி முதல்

கானல 6 மணி வனர.

• ஆய்வுக் காலத்தில் 41.4 – 42.3 dB (A) Leq
• இரவு 37.2 – 38.7dB (A) Leq. வரம் ில் இருந்தை.
முடிவுகளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு ஒலி அளவுகள் ஷதாழில்துனற /

வணிக / குடியிருப்பு குதியின் சுற்றுப்புற ஒலி தரநினலகளுக்குள் இருப் னதக்
காணலாம்.

3.4 உயிரியல் சூழல் அடிப் னட சுற்றுச்சூழல் நினல, முக்கியமாை மலர் கூறுகள் மற்றும்

விலங்கிைங்களின் கட்டனமப்ன ப் புரிந்து ஷகாள்ள சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு
பமற்ஷகாள்ளப் ட்டுள்ளது.
திட்டப் குதிக்கு

வைவிலங்கு

அருகில்

எந்த

மருந்து

ாதுகாப்பு சட்டம் 1972 இன்

உயிரிைங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு
எதுவும் குறிப் ிடவில்னல.

ஆனலகளும்

இல்னல,

டி அல்லது அச்சுறுத்தப் ட்ட

ட்டியலில் அச்சுறுத்தப் ட்ட

ிரிவின் கீ ழ்

3.5 சமூக ஹபாருளாதாரம் அப் குதியின் சமூக-ஷ ாருளாதார சூழல் குறித்த தரமாை தகவல்கனள

பசகரிக்க மாதிரி கணக்ஷகடுப்பு பமற்ஷகாள்ளப் ட்டது. சானலகள், குடிநீர்
வசதிகள், நகரமயம், கல்வி நிறுவைம், பகாயில்கள், மருத்துவ வசதிகள்
மற்றும் மின்சார வசதிகள் ப ான்ற அனைத்து அடிப் னட வசதிகனளயும் இந்த
ஆய்வு

குதி ஷகாண்டுள்ளது மற்றும் தள வருனகயின் ப ாது ஷதளிவாகத்

ஷதரிந்தது.

சுற்றியுள்ள

கிராமங்களில்

விவசாயபம

முக்கிய

ஷதாழிலாக

இருந்தாலும், இது 50-60% குடும் ங்களுக்கு மட்டுபம பவனல வாய்ப்புகனள

வழங்கியுள்ளது. மீ தமுள்ள மக்கள் ஷதானக முக்கியமாக ஷதாழிலாளர்கள் எை
மற்ற வனக பவனல வாய்ப்புகனள சார்ந்துள்ளது.
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4 எதிர்பார்க்கின்ற

நடவடிக்கககள் -

சுற்றுச்சூழல்

பாதிப்புகள்

மற்றும்

தணிப்பு

4.1 நில சுற்றுச்சூழல்:
திறந்த ஷவளி சுரங்க முனறயில் ஷ ரிய தாக்கம் ஆக கருதப் டுவது நில

சுற்றுச்சூழல், இப் குதியில் நில

யன் ாட்டு முனற வறண்ட தரிசு நிலம், இந்த

திட்டத்தில் எந்த வை நிலமும் ஈடு டவில்னல. சுரங்க நடவடிக்னககளுக்கு
2.20.5

ஷஹக்படர்

நிலத்தில்

யன் டுத்தப் டும்.

சுரங்கத்தின்

முடிவில்,

ஷவட்டிஷயடுக்கப் ட்ட குழி, தற்காலிக நீர்த்பதக்கமாக ஷசயல் டும் மற்றும்
மனழநீனர

பசமிக்க

அனுமதிக்கப் டும்.மரங்கள்

வளர்ச்சிக்கு

ப ாதுமாை

உத்பதசிக்கப் ட்டது. தற்ப ாது திட்டப் குதியில் தாவரங்கள் எதுவும் இல்னல,
சுரங்க நடவடிக்னக முடிந்ததும் திட்ட இடத்தில் மரங்கள் வளர்ச்சியின் வதம்
ீ
அதிகரிக்கும்.
4.2 நீர் சூழல்
சுரங்க நடவடிக்னகக்காை உத்பதசிக்கப் ட்ட ஆழம் நிலத்தடி நீர்

மட்டத்திற்கு பமபல உள்ளது, ஆய்வு

குதிக்குள் பமற் ரப்பு நீர் (நீபரானடகள்,

கால்வாய், ஒனட ப ான்றனவ) ஷதன் டவில்னல.
தணிக்கும் நடவடிக்கககள் •
•

சுரங்கப்

குதியில் மனழநீர் ஓட்டத்னத குவாரிக்குள் வராமல் தடுக்க

மண் திட்டு அனமக்கப் டும்

வடிகால் கட்டுமாைம் அனமக்கப் டும்

4.3 காற்று சூழல்–

சுரங்க நடவடிக்னககள் மற்றும் ப ாக்குவரத்தால் உருவாக்கப் டும்

காற்றில்

ரவும் துகள்கள் முக்கிய காற்று மாசு டுத்துகின்றை. சல் ர் னட

ஆக்னசடு (SO2), னநட்ரஜன் ஆக்னசடுகள் (NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள்
சானலயில் ஷசல்லும் வாகைங்களால் ஏற் டும்.

கணிக்கப் ட்ட அதிக ட்ச தனர மட்ட ஷசறிவு 24 மணிபநர சராசரி

துகள்களின்
அடிப் னட

ஷசறிவு

ஷசறிவு,

ஆய்வின்

இது

காலப் குதியில்

ிந்னதய

திட்டக்

ிந்னதய ஷசயல் ாட்டு கட்டத்தில் ஒப் ிடப் டும்.
சுரங்க

ஷ றப் ட்ட

காட்சினய

அதிக ட்ச

மதிப் ிடுவதற்கு

குதிக்கு ஷவளிபய சுரங்கத்தின் பமாசமாை தாக்கம் ஓரளவு

மற்றும் மைித மற்றும் விலங்குகளின் ஆபராக்கியத்திலும், அப் குதியின்
தாவரங்களிலும்

எந்தவிதமாை

என் னத இது காட்டுகிறது.

ாதகமாை

வினளனவயும்

ஏற் டுத்தாது

தணிக்கும் நடவடிக்கககள் -

•

கட்டுப் டுத்தப் ட்ட

ஷசயல் டுத்தப் டும்

ஷவடிப்பு

நுட் ங்கள்

(Controlled

Blasting)

7

•

கைிமத்னத ஏற்றுதல் மற்றும் னகயாளுதல் ஆகிய நடவடிக்னககளில்

இருந்து தூசி ஷவளிபயற்றத்னதக் கட்டுப் டுத்த பவனல ஷசய்யும் ஆர
•
•
•

முகப் ில் நீர் ஷதளித்தல் ானதயில் நீர் ஷதளித்தல்

கைரக இயந்திரத்னத இயக்கும்ப ாது தூசி உற் த்தினயக் குனறக்க
சுரங்கத்தின் உட்புற சானலகளில் நீர் ஷதளிப் ான்கள் அனமத்தல்

தூசி ஷவளிபயற்றத்னதக் குனறப் தற்காக அவ்வப்ப ாது நீர் கழிவுகள்
மற்றும் சானலகளில் நீர் ஷதளித்தல்
துனளயிடும் முன்பு குளியினை
முகக்கவசங்கள்

•

வழங்குதல்

ஏற்ப் டுத்துதல்ஷதாழிலாளர்களுக்கு

மற்றும்

ாதுகாப் ாக குவாரி

நிறுவைங்கள் மூலம் யிற்சி அளித்தல்

ஷசய்ய

தாதுப் ப ாக்குவரத்தின் ப ாது டிப் ர்கனள அதிக சுனம ஷசய்வனதத்
தவிர்ப் து மற்றும் ஏற்றப் ட்ட டிப் ர்கனள தார் ாலின்களுடன் மூடுவது

•

•
•

தூசித் துகள்கனளக் னகது ஷசய்ய மரம் வளர்ச்சி பமற்ஷகாள்ளப் டும்.
பமற்ஷகாள்ளப் டும்.

மாசு ாட்னடக் கட்டுப் டுத்த நடவடிக்னக எடுக்க காற்றின் தரத்னத
அவ்வப்ப ாது கண்காணித்தல்.
ஒலி சூழல்–

4.4

கைிமத்னத எடுக்க ஷவடி னவப் தைால், எந்திரங்களின் ஷசயல் ாடு

மற்றும் சுரங்கங்களில் அவ்வப்ப ாது டிப் ர்கனள இயக்குவதால் ஒலி மாசு
ஏற் டுகிறது.

தணிக்கும் நடவடிக்கககள் -

•

கட்டுப் டுத்தப் ட்ட ஷவடிக்கும் நுட் ங்கள் ஷசயல் டுத்தப் டும், சுரங்கத்
தளத்திலிருந்து

•

ஷவடிப் தால்

ஏற் டும்

சத்தம்

இருக்காது, அது முழு நாளிலும் சில விைாடிகள் வனர இருக்கும்.
அதிக ஒலி ஷகாண்ட பவனல ஷசய்யும்

குதிகளில் காதனடப் ான்கள்,

அல்லது பவறு ஷ ாருத்தமாை தைிப் ட்ட
•
•

குறிப் ிடத்தக்கதாக

ஷதாழிலாளர்களுக்கு வழங்கப் டும்.
சரியாை

நடவடிக்னக

எடுப் தற்கு

ாதுகாப்பு உ கரணங்கள்

வழக்கமாை

கண்காணிப்பு அவ்வப்ப ாது ஷசய்யப் டும்.

சத்தம்

நினல

சுரங்கத் தளம், அலுவலகக் கட்டடங்கள் மற்றும் உள் சானலனயச்
சுற்றியுள்ள

சுனம பமம் ாடு மூலத்திற்கும் ஷ றுநருக்கும் இனடயில்

ஒரு தனடனய உருவாக்கும் வனகயில் நனடமுனறயில் இருக்கும்,
இதைால் ஒலி உறிஞ்சப் ட்டு ஷவளிப் ாடு நினல குனறக்கப் டுகிறது.
4.5

உயிரியல் சூழல்

காடுகள், வைவிலங்கு சரணாலயங்கள் இல்லாததால்

எதிர் ார்க்கப் டுவதில்னல. 10கீ மி சுற்றளவில்
மண்டலம்ப ான்ற

சுற்றுச்சூழல்

மாசு ாட்டின்

ல்லுயிர்

ாதிப்பு

வாயு

மாசு

சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன்
தாக்கம்

ப ான்றவற்னற ஷவளிபயற்றுவதால் ஏற் டும் NOX. தூசி ஷவளிபயற்றத்னதக்

கட்டுப் டுத்த ப ாதுமாை தூசி கட்டுப் ாட்டு நடவடிக்னககள் எடுக்கப் டும்.
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AAQ தரநினலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 க்காை காற்றின் தரத்
தரங்கனளத் தவிரதூசி உமிழ்னவக் கட்டுப் டுத்த சுரங்கப்

குதி மற்றும்

சானலகளில் தடிமைாை கிரீன் ஷ ல்ட் வளர்ச்சி பமற்ஷகாள்ளப் டும்.

சமூக ஹபாருளாதார சூழல்.
சுரங்க நடவடிக்னககள் காரணமாக 40 ஷதாழிலாளர்கள் பநரடியாக

4.6

யன்ஷ றுவார்கள். சுமார் 60 எண்ணிக்னகயிலாை மக்களுக்கு மனறமுகமாக

பவனல வாய்ப்புகள் கினடக்கும்.

சி.எஸ்.ஆர் / சி.இ.ஆர் நடவடிக்னககளின் கீ ழ் மருத்துவ, கல்வி மற்றும்

உள்கட்டனமப்பு பமம் ாடு ப ான்ற கூடுதல் வசதிகளும் நனடஷ றும்.
சமூக - ஷ ாருளாதார மற்றும்

சமூகவியல் தாக்கத்னத கருத்தில்

ஷகாண்டு, மக்களின் ஷ ாருளாதார நினல மற்றும் வாழ்க்னகத் தரம் ஷ ாதுவாக
அதிகரிக்கும் என் து கைிக்கப் ட்டது.

5 மாற்று பகுப்பாய்வு (ஹதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்)
தள மாற்றுகள் கிரானைட் இயற்னகயில் சில குறிப் ிட்ட இடங்களில் மட்டும் இருக்கும்

உத்பதசிக்கப் ட்ட திட்டத்தின் இருப் ிடம் இப் குதியின் புவியியல் மற்றும்
கைிம

டிவுகளுக்கு மட்டுப் டுத்தப் ட்டிருப் தால் மாற்று தளம் எதுவும்

முன்ஷமாழியப் டவில்னல.

சுரங்க ஹதாழில்நுட்ப மாற்றுகள் முழு இயந்திரமயமாக்கப் ட்ட சுரங்க பவனலகள் பமற்ஷகாள்ளப் டும்,

இது மிகவும் ஷ ாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமாைது, பமலும் தாதுக்கள் மற்றும்
சுற்றுச்சூழனலப்

ாதுகாப் னதப்

ாதுகாக்கிறது.

மற்ற

ப ாலன்றி, திட்டத்னத மற்ற தளங்களுக்கு மாற்ற முடியாது.
பமற் ரப்பு கைிம னவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கைிம

ஷதாழில்கனளப்

ாதுகாப்ன

ஷசய்வதால் இந்த திட்டம் திறந்தஷவளி சுரங்க முனறனயப்

உறுதி

ின் ற்றும்.

நிலத்தடி முனறயுடன் ஒப் ிடும்ப ாது திறந்த ஷவளி முனறயின் சுரங்கமாைது
அதிக உற் த்தி மற்றும் சிக்கைமாக இருக்கும்.
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சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் வழக்கமாக

ஒரு

தாக்க

மதிப் ட்
ீ டு

ஆய்வு

குறுகிய

காலத்தில்

பமற்ஷகாள்ளப் டுகிறது மற்றும் இயற்னக அல்லது மைித நடவடிக்னககளால்
தூண்டப் ட்ட அனைத்து மாறு ாடுகனளயும் தரவு ஷகாண்டு வர முடியாது.

எைபவ சுற்றுச்சூழலில் ஏற் டும் மாற்றங்கனள கணக்கில் எடுத்துக்ஷகாள்ள
சுற்றுச்சூழல் வழக்கமாை கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிப் ின்
குறிக்பகாள் •

கட்டுப் ாட்டு

நடவடிக்னககளின்

அல்லதுமதிப் டு
ீ ஷசய்ய;
•

7

ஷசயல்திறனை

சரி ார்க்க

எதிர்கால தாக்க மதிப் ட்
ீ டு ஆய்வுகளுக்காை தரவு தளத்னத நிறுவுதல்.

கூடுதல் படிப்புகள் - இடர் மதிப்பீடு மற்றும் தீங்கு -

இந்த சுரங்க வழக்கில் ஆ த்து மற்றும் அ ாயத்துடன் ஷதாடர்புனடய

கூறுகள்

துனளயிடுதல்

மற்றும்

ஷவடித்தல்,

கழிவு

குப்ன ,

கைரக
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இயந்திரங்கள் மற்றும் ஷவடிக்கும் பசமிப்பு ஆகியனவ அடங்கும். பமபல
குறிப் ிடப் ட்ட

கூறுகளிலிருந்து

ஏபதனும்

திட்டமிடப் ட்டு

ஷசயல் டுத்தப் டும்;

சம் வங்கள்

ஏற் டுவனதக்

குனறப் தற்கும் தவிர்ப் தற்கும் நடவடிக்னககள் சுரங்கத் ஷதாடங்கியவுடன்
காரணிகனளத்

தவிர்ப் தற்காை

பமபல

விவாதிக்கப் ட்ட

நடவடிக்னககள்

இதில்

ஆ த்து

அடங்கும்.

எந்தவிதமாை வி த்து / ப ரழினவத் தவிர்க்க சரியாை இடர் பமலாண்னம
திட்டம் முன்ஷமாழியப் டும்
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திட்ட நன்கமகள் •
•
•
•

உள்கட்டனமப் ில் முன்பைற்றம்

சமூக உள்கட்டனமப் ில் முன்பைற்றம்
பவனல வாய்ப்பு

சமூக விழிப்புணர்வு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி,
குடும் நல முகாம்கள் ப ான்ற சமூக ஷ ாறுப்புணர்வு நடவடிக்னககனள

•

சுரங்க உரினமயாளர்கள் பமற்ஷகாள்வார்கள்.
சுரங்கத்தின்

பமாசமாை

சுற்றியுள்ள

வினளவுகனளத்

குதிகளின்

சுற்றுப்புறத்னதயும்

தணிக்கவும்,

அதன்

சுற்றுச்சூழனலயும்

பமம் டுத்தவும் சுரங்கப் குதியில் ஒரு காடு வளர்ப்பு உருவாக்கப் டும்.

9

சுற்றுச்சூழல் ஹசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.

சுற்றுச்சூழல் ஷசலவு நன்னம குப் ாய்வு ரிந்துனரக்கப் டவில்னல.
10 சுற்றுச்சூழல் டமலாண்கம திட்டம் சுற்றுச்சூழல் பமலாண்னம திட்டம் (EMP) என் து அடிப் னட நினல

சுற்றுச்சூழல் நினல, சுரங்க முனற மற்றும் சுற்றுச்சூழல்
அடிப் னடயில்
தாக்கத்தின்

தாக்கங்கனள

இயற்னகயில்

உருவாக்கப் ட்ட

ஒவ்ஷவாரு
குனறக்க

பமம் டுத்தப் ட
ஒட்டுஷமாத்த

நன்னம

ஒரு

குதிகளிலும்,

நடவடிக்னககள்
யக்கும்

பவண்டும்

/

தள

ாதிப்பு மதிப் ட்
ீ டின்

குறிப் ிட்ட

குறிப் ிடத்தக்க

எடுக்கப் ட

இடங்களில்,

அதிகரிக்கப் ட

திட்டமாகும்.
ாதகமாை

பவண்டும்,

இத்தனகய

பவண்டும்,

இனவ

தாக்கங்கள்

இதைால்

ாதகமாை தாக்கங்கள் முடிந்தவனர குனறந்த மட்டத்திற்கு

குனறக்கப் டுகின்றை.
ஆதரவாளர்கள்

ஒரு

ஒழுங்கனமக்க

பவண்டும்

சுற்றுச்சூழல்

கட்டுப் ாட்டு நடவடிக்னககனள நிர்வகித்தல் மற்றும் ஷசயல் டுத்துவதற்கு
ஷ ாறுப் ாை

சுற்றுச்சூழல்

கண்காணிப்பு

அனமப்பு.

அடிப் னடயில்,

அங்கீ கரிக்கப் ட்ட ஷவளி நிறுவைங்கனள நியமிப் தன் மூலம் சுற்றுப்புற

காற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் ஒலி நினல ப ான்ற
சுற்றுச்சூழல் மாசு அளனவக் கண்காணிப் னத இந்த துனற கண்காணிக்கும்.

சுரங்கச் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்களின் டி ஷதாழிலாளர்களின் உடல்நலம்
மற்றும்

ாதுகாப்பு

குறித்து

பதனவயாை

அனைத்து

நடவடிக்னககனளயும் ஆதரவாளர் எடுப் ார், குத்தனகப்
வசதிகள் வழங்கப் டும்.

முன்ஷைச்சரிக்னக

குதிக்குள் சுகாதார
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ஆதரவாளர்கள் இப் குதியில் உள்ள மக்களின் ஒட்டுஷமாத்த வளர்ச்சிக்காை
சமூக

ஷ ாறுப்புணர்வு

நடவடிக்னககனள

பமற்ஷகாள்வார்கள்.

நடவடிக்னககளில் மருத்துவ முகாம்கள், நீர் வழங்கல்,
பமம் ாடு

ப ான்றனவ

நலனுக்காக

அடங்கும்.

திட்டப் ணினயச்

இந்த

ள்ளி உள்கட்டனமப்பு
சுற்றியுள்ள

சமூக

ல்பவறு துனறகளில் சமூக ஷ ாறுப்புணர்வு நடவடிக்னககனள

உரினமயாளர் பமற்ஷகாண்டு வருகின்றைர்.
11 முடிவுகர -

சுரங்க நடவடிக்னககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமாை

வினளனவயும் ஏற் டுத்தாது என்று
பநர்மனறயாை

மற்றும்

ாதகமாை

ல்பவறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகளின் மீ தாை

எதிர்மனறயாை

வினளவுகளின்

அடிப் னடயில்,

தாக்கங்களின் ஒட்டுஷமாத்த மதிப் ட்
ீ டிலிருந்து இந்த முடிவுக்கு வரலாம்.
சுரங்க நடவடிக்னககள் காரணமாக ஏற் டும்

ாதிப்புகனளத் தணிக்க,

நன்குதிட்டமிடப் ட்ட சுற்றுச்சூழல் பமலான்னமத் திட்டம் மற்றும் விரிவாை
ிந்னதய

திட்ட

கண்காணிப்பு

அனமப்பு

ஆகியனவ

ஷதாடர்ச்சியாை

கண்காணிப்பு மற்றும் உடைடித் திருத்தத்திற்காக வழங்கப் டுகின்றை. சுரங்க

நடவடிக்னககள் காரணமாக, திட்ட தளத்திலும் அனதச் சுற்றியுள்ள சமூக
ஷ ாருளாதார

நினலனமகளும்

கணிசமாக

பமம் டுத்தப் டும்.

எைபவ,

சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வினரவில் வழங்கப் டும் எை எதிர் ார்க்கப் டுகிறது.

11

