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சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு 

அறிக்ககயின் திடட்சச்ுருக்கம் 
 

2.35.85 ஹெக்டடர் பரப்பளவு 

ஹகாண்ட   
பசச்ாபாகளயம் சாதாரண கல் 

சுரங்கம் 
 

 

       விண்ணப்பதாரர் ஹபயர ் : திரு.டமா.முரளிகிருஷ்ணன் 

   கிராமம் : பசச்ாபாகளயம் 

                                        தாலுகா : சூலூர ்

                  மாவட்டம் : டகாயம்புத்தூர ்

                 மாநிலம் :           தமிழ்நாடு 

  

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க அறிக்கக அடலாசகர் 
 

 

 

 

 

ஜிடயா எக்ஸ்ஹபாளடரசன் அண்டு 
கமனிங் ஹசால்யுசன்ஸ், டசலம். 
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1. அறிமுகம் -  

    திரு.ம ோ.முரளிகிருஷ்ணன் என்பவர ் ம ோய ்புத்தூர ்  ோவட்டத்தின் சூலூர ்
வட்டத்தில் உள்ள பசச்ோபோளளய ் கிரோ த்தில் 2.35.85 ஹெ ்மடர ் பரப்பளவில் 

சோதோரண  ல் சுரங்  குத்தள  ்கு விண்ணப்பித்துள்ளோர.் 

 

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

உத்மதசி ் ப்பட்ட சுரங்  ்  ற்று ் நடப்பில் உள்ள சுரங் ங் ளின்  பரப்பளவு 

கூட்டுத்ஹதோள   13.65.85  ஹெ ்மடர.் 

 

 எனமவ, விரிவோன சுற்றுசச்ூழல் தோ ்   திப்பீடு (EIA) அறி ்ள  2.35.85 

ஹெ ்மடர ்பரப்பளவில் உள்ள 1 சுரங் ங் த்ளத உள்ளட ்கியது.  

 

 

எளிதான பிரதிநிதிதத்ுவங்களுக்கு சுரங்க குத்தகக 

 

விளக்கம் 

குத்தகக 1 

திரு.டமா.முரளிகிருஷ்ணன் 

விண்ணப்பித்துள்ள சுரங்  ் 

புல எண் 343/2A, 343/2B1, 343/3A & 343/4A 

விரிவோ ்  ் 

 ற்று ் 

வள ப்போடு 

2.35.85 ஹெ ்மடர,்  பட்டோ நில ் 

கிரோ  ், தோலு ோ, 

 ோவட்ட ்  ற்று ் 

 ோநில ் 

பசச்ோபோளளய ் கிரோ  ், சூலூர ்வட்ட ், 

 ம ோய ்புத்தூர ் ோவடட் ் 

ஹ ோத்த சுரங்  

பரப்பளவின் 

கூட்டுத்ஹதோள  

13.65.85  ஹெ ்மடர ்

 

 

விளக்கம் 

குத்தகக 1 

திரு.ஹம.ஹமய்யரசு 

நடப்பில் உள்ள சுரங்  ்  
 

குத்தகக 2 

திரு.டமா.முரளிகிருஷ்ணன் 

நடப்பில் உள்ள சுரங்  ்  
 

புல எண் 331/1 343/1A, 343/1B, 333/2 

விரிவோ ்  ் 

 ற்று ் 

வள ப்போடு 

2.61.5 ஹெ ்மடர,்  படட்ோ நில ் 3.55.5 ஹெ ்மடர,்  படட்ோ நில ் 

கிரோ  ், 

தோலு ோ, 

 ோவட்ட ் 

 ற்று ் 

 ோநில ் 

பசச்ோபோளளய ் கிரோ  ், சூலூர ்வட்ட ், 

 ம ோய ்புத்தூர ் ோவடட் ் 

ஹ ோத்த சுரங்  

பரப்பளவின் 

கூட்டுத்ஹதோள  

13.65.85  ஹெ ்மடர ்
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விளக்கம் 

குத்தகக 3 

திரு.சு.சக்திடவ

ல் 

நடப்பில் உள்ள 
சுரங்  ்  

 

குத்தகக 4 

திரு.அ.ஹசல்வரா

ஜ் 

நடப்பில் உள்ள 
சுரங்  ்  

 

குத்தகக 5 

திரு.அ.சுப்பிரமணிய

ம் 

நடப்பில் உள்ள 
சுரங்  ்  

 

புல எண் 
334/2B, 334/3B, 

334/4A, 334/4B 
342/7D 344/4, 344/6A 

விரிவோ ்  ் 

 ற்று ் 

வள ப்போடு 

2.85.5 ஹெ ்மடர,்  
படட்ோ நில ் 

1.33.5 ஹெ ்மடர,்  
படட்ோ நில ் 

0.94.0 ஹெ ்மடர,்  
படட்ோ நில ் 

கிரோ  ், 

தோலு ோ, 

 ோவட்ட ் 

 ற்று ் 

 ோநில ் 

பசச்ோபோளளய ் கிரோ  ், சூலூர ்வட்ட ், 

 ம ோய ்புத்தூர ் ோவடட் ் 

ஹ ோத்த சுரங்  

பரப்பளவின் 

கூட்டுத்ஹதோ

ள  

13.65.85  ஹெ ்மடர ்

 

 

இதில் திரு.ம ோ.முரளிகிருஷ்ணன் சோதோரண  ல் சுரங் த்திற் ்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளோர.் 

 

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 விண்ணப்பதோரர ்தனிநபர ்ஆவோர ்திடட் தளத்தின் மு ்கிய அ ்சங் ள் கீமழ 

அட்டவளணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

திட்டதத்ின் முக்கிய அம்சங்கள் 

விளக்கம் குத்தகக -1 

அடிப்பளட விவரங் ள்  

எ ்.எஸ்.எல்( டல் 

 ட்டத்திலிருந்து) 
421 மீ உயர ் 

அட்சமரள  10053’32.82” N to 10053’40.43” N 

தீர ்் மரள  77004’48.93” E to 77004’54.52” E 

சுரங்  இருப்பு ் ள் 2,10,125 மீ3  சோதோரண  ல் 

முன்ஹ ோழியப்பட ்ஆழ ் 

தற்மபோளதய திட்ட  ோலத்தில் 
40 மீ 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள்  

போது ோ ் ப்படட் 

வனப்பகுதி 
எதுவு ் இல்ளல 

பகுதியின் 

நிலப்பரப்பு 
2.35.85 ஹெ ்மடர ்
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நிலத்தடி நீர ் ட்ட ் 

தளர  ட்டத்திலிருந்து 55 மீ - 59 மீ 

சுரங் ங் ள் நிலத்தடி நீர ்அளவிற்கு ம மல 

சிறப்போ  ம ற்ஹ ோள்ளப்படு ், எனமவ இந்த 

திட்டத்தின்  ோரண ோ  நீர ்அளவு 

போதி ் ப்படோது. 

 

• ஹவட்டப்பட்ட சோதோரண  ல் அரு ோள யில் உள்ள கிரஷர ்்கு ஹ ோண்டு 

ஹசல்லப்படு ். 

• திறந்த ஹவளி சுரங்  ், முழுள யோ  இயந்திர ய ோ ் ப்பட்ட சுரங்  ் ஆர ் 

உயர ் சு ோர ்5 மீடட்ர ் ற்று ் ஹபஞ்ச ்அ ல ் 5 மீடட்ர ்சோய்வு 90 °. 

• சுரங் ங் ள் இறுதி குழி வர ்ளப அளடந்தபின், ஹவட்டப்பட்ட குழியோனது நீர ்

மச ரிப்பதற் ் ோ  பயன்படுத்தபடு ்.  

• இந்த திட்டத்திற்கு சுரங்  நடவடி ்ள  ளு ்கு எந்தஹவோரு மின்சோர ் 

மதளவயில்ளல, ஆனோல் அலுவல  வளோ ங் ள்  ற்று ் பிற 

உள் ட்டள ப்பு ளில் பயன்படுத்த மின்சோர ் தமிழ்நோடு மின்சோர 

வோரியத்திலருந்து ஹபறப்படு ். சுரங்  ஹசயல்போடு ப ல் மநரத்தில்  ட்டும  

பரிந்துளர ் ப்படுகிறது {ஹபோது ஷிப்ட ்8 AM - 5 PM ( திய உணவு இளடமவளள 

12 PM - 1 PM). 

• ஏர ்   ்ப்ரசருடன் ஜோ ்ெோ ் ர ் துளளபோன் ள் மூல ் 32-35 மிமீ விடட் ் 

ஹ ோண்ட குறுகிய துளள துளளயிடுதல். 

•  னி  மபோ ்குவரத்து, மசளவத் துளற, ம மரஜ் ள்,  ளட ள் / ம ண்டீன் 

மபோன்ற துளற ளில் சு ோர ் 50 மபரு ்கு  ற்று ் 32 மபரு ்கு மநரடி மவளல 

வோய்ப்பு ள்  ற்று ் சுற்றியுள்ள பிரோந்தியத்திற்குள்  ளறமு  மவளல 

வோய்ப்பு ள் ஏற்படுத்தப்படு ். 

• வனவிலங்கு (போது ோப்பு) சடட் ், 1972 இன் கீழ் அறிவி ் ப்பட்ட 

போது ோ ் ப்படட் பகுதி ள் எதுவு ் இல்ளல,  த்திய  ோசு  ட்டுப்போட்டு 

வோரியத்தோல் அறிவி ் ப்பட்ட வி ரச்ன  ோசுபடட் பகுதி ள், அறிவி ் ப்பட்ட 

சுற்றுசச்ூழல்-உணரத்ிறன் பகுதி ள்,  ோநிலங் ளு ்கு இளடமயயோன 

எல்ளல ள்  ற்று ் சரவ்மதச எல்ளல ள், தவிர மதசிய பூங் ோ ் ள், 

உயிர ்்ம ோள இருப்பு, யோளன தோழ்வோரங் ள், சதுப்புநில வன, ஹதோல்ஹபோருள் 

நிளனவுசச்ின்னங் ள், போர ்பரிய தள ் மபோன்றளவ திடட் தளத்திலிருந்து 10 

கி.மீ சுற்றளவில் இல்ளல. 

• திட்டப்பணிளயச ்சுற்றியுள்ள சமூ  நலனு ் ோ  பல்மவறு துளற ளில் சமூ  

ஹபோறுப்புணரவ்ு நடவடி ்ள  ளள ஆதரவோளர ் ம ற்ஹ ோள்வோர,் இதற் ோ  

சு ோர ்  ரூ .5 லட்ச ் ஹசலவிட்டோர.் 

• திட்டப்பகுதியின் நில அதிரவ்ு உணரத்ிறன்  ண்டல ் II, பி.எ ்.டி.பி.சி படி 

குளறந்த மசத அபோய  ண்டல ், இந்தியோவின் நில அதிரவ்ு  ண்டலத்தின் 

போதிப்பு அட்லஸ் ஐ.எஸ்: 1893 - 2002 என வள ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

3. சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் - 

 தரவு மச ரித்தல் சுற்றுசச்ூழல் தோ ்   திப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியோ  

அள கிறது, இது பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்பு ளில்  ணி ் ப்பட்ட தோ ் ங் ளள 

 திப்பீடு ஹசய்ய உதவுகிறது  ற்று ் சுற்றுசச்ூழல் ம லோண்ள  திட்டத்ளத (EMP) 

தயோரி ்  உதவுகிறது, சுற்றுசச்ூழல் தர ்  ற்று ் எதிர ்ோல விரிவோ ் ங் ளின் 
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மநோ ் த்ளத ம  ்படுத்துவதற் ோன நடவடி ்ள  ளள ம ோடிட்டு ்  ோட்டுகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் நிளலயோன வளரச்ச்ி. 

 நிலவு ் சுற்றுசச்ூழல் அள ப்பு ளின் தரத்ளத தீர ்ோனி ்   ோற்று, நீர ்

(ம ற்பரப்பு  ற்று ் நிலத்தடி நீர)், நில ்  ற்று ்  ண், சூழலியல்  ற்று ் சமூ -

ஹபோருளோதோர நிளல உள்ளிட்ட பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவு ளு ்கு அடிப்பளட தரவு 

உருவோ ் ப்பட்டது. 2020 - 21 ஆ ் ஆண்டில் குளிர ்ோல ் (டிச ்பர ் – பிப்ரவரி) 

பருவத்தில் அடிப்பளட சுற்றுசச்ூழல் த வல் ள் மச ரி ் ப்ப்படு ். 

3.1 நில சுற்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்போட்டு முளற திடட் தள ் சுற்றளவில் இருந்து 10 

கிமலோமீட்டரு ்குள் புவன் (இஸ்மரோ) மூல ் மச ரி ் ப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில 

பயன்போட்டு முளற வறண்ட தரிசு நில ், படட்ோ நில ், எந்த வன நிலமு ் 

ச ்பந்தப்படவில்ளல. 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் ஹபரு ்பகுதி விவசோய பயிர ்நில ் 63.77%. 

ஹ ோத்த சுரங் ப் பகுதி ள் இந்த சுரங் ப் பகுதியிலிருந்து 0.54 %. ஆகு ்,  

மண் சூழல்  

 ஐந்து  ண்  ோதிரி இடங் ள் மதரவ்ு ஹசய்யப்பட்டு பகுப்போய்வு ஹசய்யப்பட்டன. 

இயற்ள யில்  ண்  ோணப்பட்டதுமித ோன  ோர pH வர ்புடன் (7.55 – 8.68). போஸ்பரஸ் 

வர ்பு 1.16 – 1.71  kg/ha ஆ  உள்ளது. 

நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்ளத  திப்பிடுவதற்கு நீர ் ோதிரி ள் சு ோர ்4 நிலத்தடியில்  ற்று ் 1 

நிலத்தின் ம ற்பரப்பில் இருந்து ் மச ரி ் ப்பட்டது கிரோ ங் ளின் துளள 

கிணறு ளிலிருந்து நிலத்தடி நீர ்  ோதிரி ள் எடு ் ப்பட்டன. ஏரி ள்  ற்று ் 

சுரங் த்தின் ம ற்பரப்பு நீர ் ோதிரி ள் எடு ் ப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர ்- 

• 7.12 – 8.10 வளர மவறுபடுகிறது. 

• ஹ ோத்த  ளரசல் ள்  திப்பு ள் 423 - 610 mg/l வளர உள்ளது  

•  டினத்தன்ள   திப்பு ள் 152.3 – 222.7 mg/lவளர இரு ்கு ் 

டமற்பரப்பு நீர ்(சுரங்க குழி நீர்) - 

• PH  திப்பு 7.12 

• ஹ ோத்த  ளரசல் ள் 645 mg/l 

 ஹெவிஹ ட்டல் வர ்பிற்குள் இருப்பது  ண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியல்-

மவதியியல்  ற்று ் உயிரியல் பகுப்போய்வு இந்த நீர ் சிபிசிபி தரத்தின்படி 

நிரண்யி ் ப்பட்ட வர ்பு ளு ்குள் உள்ளது என்பளத ஹவளிப்படுத்தியது. 

3.2 காற்று சூழல் - 

வானிகல ஆய்வு (காலநிகல) - 

 ஆய்வு பகுதி ஹவப்ப ண்டல  ோலநிளலயின் ஒரு பகுதியோகு ். நோள் 

ஹவப்பநிளல ஜனவரி முதல் படிப்படியோ  அதி ரி ்கு ். மி  ் 

குளறவோனதுஹவப்பநிளல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. ஏப்ரல்  ற்று ் ம   ோதங் ள் 

ஆண்டின் ஹவப்ப ோன  ோதங் ள். 

 உத்மதசி ் ப்பட்ட சுரங் த் திட்டத்திற் ோன அருகிலுள்ள ஐஎ ்டி நிளலய ் 

ம ோய ்புத்தூர.் 

 

 

 



6 
 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு -  

 திட்ட தளத்ளதப் ஹபோறுத்தவளரயில் அதி பட்ச ோ   ோற்று வீசு ் திளச 

 ண்டறியப்பட்டு  ோற்று தர நிளலயங் ள் நிறுவப்பட்டன. சுற்றுப்புற  ோற்று தர 

நிளலயங் ள் மதரந்்ஹதடு ் ப்பட்டன. ஆறு  ளழ ் ோலத்திற்கு முந்ளதய  ோற்று 

புள்ளியல் வளரபட ் முளற  ற்று ் மதரந்்ஹதடு ் ப்பட்ட தளங் ளின் அணு ல் 

ஆகியவற்ளற ்  ருத்தில் ஹ ோண்டு சுற்றுப்புற  ோற்று தர  ண் ோணிப்பு (AAQM) 

நிளலயங் ள் மதரந்்ஹதடு ் ப்பட்டன. 

• PM10 இன்  திப்பு 33.1 µg/m3 -  48.5 µg/m3, இளடயில் மவறுபடுகிறது  

• PM2.5 இன்  திப்பு 16.2 µg/m3 -  26.4 µg/m3  ்கு இளடயில் மவறுபடுகிறது  

• SO2  இன் சரோசரி ஹசறிவு 4 µg/m3 - 19.6 µg/m3. 

• NO2 இன் சரோசரி ஹசறிவு 10.7 µg/m3 - 20.5 µg/m3. 

• PM10, PM2.5, SO2  ற்று ் NO2 ஆகியவற்றின் ஹசறிவு ள் நன்கு 

 ோணப்படுகின்றனஹதோழில்துளற  ற்று ் கிரோ ப்புற / குடியிருப்பு 

 ண்டலங் ளு ்கு  த்திய  ோசு  ட்டுப்போட்டு வோரிய ் (சிபிசிபி) 

பரிந்துளர ்கு ் NAAQ தரநிளல ள். 

 

3.3 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீட்டு சோதனத்ளதப் பயன்படுத்தி 7 இடங் ளில் அடிப்பளட ஒலி 

அளவு ள்  ண் ோணி ் ப்பட்டன.  ோளல 6  ணி முதல் இரவு 10  ணி வளர 

ப ல் நிளல ள்  ண் ோணி ் ப்பட்டனஇரவு 10  ணி முதல்  ோளல 6  ணி 

வளர. 

• ஆய்வு ்  ோலத்தில் ப ல் 43.1 - 47.6 dB (A) Leq இரவு 39.5 - 40.2 dB dB (A) Leq வர ்பில் 

இருந்தன. 

 முடிவு ளிலிருந்து, நோள்  ற்று ் இரவு சத்தத்தின் அளவு ள் ஹதோழில்துளற / 

வணி  / குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற சத்த ் தரநிளல ளு ்குள் இருப்பளத ் 

 ோணலோ ். 

 

 

 

3.4 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பளட சுற்றுசச்ூழல் நிளல, மு ்கிய ோன  லர ் கூறு ள்  ற்று ் 

விலங்கினங் ளின்  ட்டள ப்ளபப் புரிந்து ஹ ோள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

ம ற்ஹ ோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதி ்கு அருகில் எந்த  ருந்து ஆளல ளு ் இல்ளல, வனவிலங்கு 

போது ோப்பு சடட் ் 1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங் ளின் 

ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பட்டியலில் அசச்ுறுத்தப்படட் பிரிவின் கீழ் குறிப்பிடபடவில்ளல 

3.5 சமூக ஹபாருளாதாரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூ -ஹபோருளோதோர சூழல் குறித்த தர ோன த வல் ளள 

மச ரி ்   ோதிரி  ண ்ஹ டுப்பு ம ற்ஹ ோள்ளப்பட்டது. சோளல ள், குடிநீர ்வசதி ள், 

ந ர ய ்,  ல்வி நிறுவன ், ம ோயில் ள்,  ருத்துவ வசதி ள்  ற்று ் மின்சோர 

வசதி ள் மபோன்ற அளனத்து அடிப்பளட வசதி ளளயு ் இந்த ஆய்வு பகுதி 

ஹ ோண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிரோ ங் ளில் விவசோயம  மு ்கிய ஹதோழிலோ  இருந்தோலு ், இது 

50-60% குடு ்பங் ளு ்கு  ட்டும  மவளல வோய்ப்பு ளள வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள 
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  ் ள் ஹதோள  மு ்கிய ோ  ஹதோழிலோளர ்ள்  ற்று ்  ற்ற வள  மவளல 

வோய்ப்பு ளள சோரந்்துள்ளனர.் 

4 எதிரப்ார்க்கின்ற சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கககள் - 

4.1 நில சுற்றுசச்ூழல்: 

 திறந்த ஹவளி சுரங்  முளறயில் ஹபரிய தோ ்  ் ஆ   ருதப்படுவது நில 

சுற்றுசச்ூழல், இப்பகுதியில் நில பயன்போட்டு முளற வறண்ட தரிசு நில ், இந்த 

திட்டத்தில் எந்த வன நிலமு ் ஈடுபடவில்ளல. சுரங்  நடவடி ்ள  ளு ்கு 2.35.85 

ஹெ ்மடர ்நிலப் பயன்படுத்தப்படு ். சுரங் த்தின் முடிவில், ஹவட்டிஹயடு ் ப்படட் 

குழி, தற் ோலி  நீரத்்மத ்  ோ  ஹசயல்படு ்  ளழநீளர மசமி ்  அனு தி ் ப்படு ். 

 ர ் வளரச்ச்ி ்கு மபோது ோன இட ்  ஒது ் ப்பட்டது.    

 தற்மபோது திடட்ப்பகுதியில் தோவரங் ள் எதுவு ் இல்ளல, சுரங்  நடவடி ்ள  

முடிந்தது ் திடட் இடத்தில்  ர ் வளரச்ச்ியின் வீத ் அதி ரி ்கு ்.  

 

4.2 நீர ்சூழல்  

  சுரங்  நடவடி ்ள  ் ோன உத்மதசி ் ப்பட்ட ஆழ ் நிலத்தடி நீர ் ட்டத்திற்கு 

ம மல உள்ளது, ஆய்வு பகுதி ்குள் ம ற்பரப்பு நீர ் (நீமரோளட ள்,  ோல்வோய், ஓளட 

மபோன்றளவ) இல்ளல. 

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• சுரங் ப் பகுதி ்கு ம ற்பரப்பு  ளழநீர ்ஓட்டத்ளத சுரங் த்திற்குள் வரோ ல் 

தடு ்   ண் திட்டு அள  ் ப்படு ்  

• வடி ோல்  ட்டு ோன ் அள  ் ப்படு ் 

4.3 காற்று சூழல்– 

 சுரங்  நடவடி ்ள  ள்  ற்று ் மபோ ்குவரத்தோல் உருவோ ் ப்படு ்  ோற்றில் 

பரவு ் து ள் ள் மு ்கிய  ோற்று  ோசுபடுத்துகின்றன. சல்பர ்ளட ஆ ்ளசடு (SO2), 

ளநட்ரஜன் ஆ ்ளசடு ள் (NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வு ள் ஓரளவு சோளல ளில் 

ஹசல்லு ் வோ னங் ள் பங் ளி ்கு ். 

  சுரங்  பகுதி ்கு ஹவளிமய சுரங் த்தின் தோ ்  ்  னித  ற்று ் 

விலங்கு ளின் ஆமரோ ்கியத்திலு ், அப்பகுதியின் தோவரங் ளிலு ் எந்தவித ோன 

போத  ோன விளளளவயு ் ஏற்படுத்தோது என்பளத இது  ோட்டுகிறது. 

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

•  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுடப்ங் ள் (Controlled Blasting) 

ஹசயல்படுத்தப்படு ் 

•  னி த்ளத ஏற்றுதல்  ற்று ் ள யோளுதல் ஆகிய நடவடி ்ள  ளில் இருந்து 

தூசி ஹவளிமயற்றத்ளத ்  ட்டுப்படுத்த மவளல ஹசய்யு ் ஹபஞ்சு ள் மு ப்பில் 

நீர ்ஹதளித்தல் ஆகிய ந்டவடிள  ள் ஹசயல்படுத்தப்படு ் 

•  னர  இயந்திரத்ளத இய ்கு ்மபோது தூசி உற்பத்திளய ் குளற ்  

சுரங் த்தின் உட்புற சோளல ளில் நீர ்ஹதளிப்போன் ள் அள த்தல் 

• தூசி ஹவளிமயற்றத்ளத ் குளறப்பதற் ோ  அவ்வப்மபோது சோளல ளில் நீர ்

ஹதளித்தல் 

• துளளயிடு ் முன்பு ஹதோழிலோளர ்ளு ்கு மு  ் வசங் ள் வழங்குதல்  ற்று ் 

போது ோப்போ  சுரங்  ் ஹசய்ய நிறுவனங் ள் மூல ் பயிற்சி அளித்தல் 

•  னி  ் மபோ ்குவரத்தின் மபோது டிப்பர ்ளள அதி  சுள  ஹசய்வளதத் 

தவிரப்்பது  ற்று ் ஏற்றப்படட் டிப்பர ்ளள டோரப்ோலின் ளுடன் மூடுவது 
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• தூசித் து ள் ளள ் ஹவளிமய ஹசல்வளத  ட்டுப்படுத்தப்படு ்  ர ் வளரச்ச்ி 

ம ற்ஹ ோள்ளப்படு ்.  

•  ோசுபோட்ளட ்  ட்டுப்படுத்த நடவடி ்ள  எடு ்   ோற்றின் தரத்ளத 

அவ்வப்மபோது  ண் ோணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

  னி த்ளத எடு ்  ஹவடி ளவப்பதனோல், எந்திரங் ளின் ஹசயல்போடு  ற்று ் 

சுரங் ங் ளில் அவ்வப்மபோது டிப்பர ்ளள இய ்குவதோல் சத்த ஏற்படுகிறது.  

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

•  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடி ்கு ் நுடப்ங் ள் ஹசயல்படுத்தப்படு ், சுரங் த் 

தளத்திலிருந்து ஹவடிப்பதோல் ஏற்படு ் சத்த ் குறிப்பிடத்த ் தோ  இரு ் ோது, 

அது முழு நோளிலு ் சில வினோடி ள் வளர இரு ்கு ்.  

• அதி  சத்த ் ஹ ோண்ட மவளல ஹசய்யு ் பகுதி ளில்  ோதளடப்போன் ள், 

அல்லது மவறு ஹபோருத்த ோன தனிப்படட் போது ோப்பு உப ரணங் ள் 

ஹதோழிலோளர ்ளு ்கு வழங் ப்படு ்.  

• சரியோன நடவடி ்ள  எடுப்பதற்கு வழ ்  ோன சத்த ் நிளல  ண் ோணிப்பு 

அவ்வப்மபோது ஹசய்யப்படு ். 

• சுரங் த் தள ், அலுவல  ்  ட்டடங் ள்  ற்று ் உள் சோளலளயச ்சுற்றியுள்ள 

பசுள  ம  ்போடு மூலத்திற்கு ் ஹபறுநரு ்கு ் இளடயில் ஒரு தளடளய 

உருவோ ்கு ் வள யில் நளடமுளறயில் இரு ்கு ், இதனோல் ஒலி 

உறிஞ்சப்பட்டு ஹவளிப்போடு நிளல குளற ் ப்படுகிறது. 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

  ோடு ள், வனவிலங்கு சரணோலயங் ள் இல்லோததோல் பல்லுயிர ் போதிப்பு 

எதிரப்ோர ்் ப்படுவதில்ளல. 10கி.மீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

 ண்டல ்மபோன்ற சுற்றுசச்ூழல்  ோசுபோட்டின் தோ ்  ் வோயு  ோசு மபோன்றவற்ளற 

ஹவளிமயற்றுவதோல் ஏற்படு ் NOX. தூசி ஹவளிமயற்றத்ளத ்  ட்டுப்படுத்த 

மபோது ோன தூசி  ட்டுப்போட்டு நடவடி ்ள  ள் எடு ் ப்படு ். AAQ 

தரநிளல ளு ்குள் PM10, PM2.5, SO2  ற்று ் NOX  ் ோன  ோற்றின் தரத் தரங் ளளத் 

தவிரதூசி உமிழ்ளவ ்  ட்டுப்படுத்த சுரங் ப் பகுதி  ற்று ் சோளல ளில் தடி னோன 

 ர ் வளரச்ச்ி ம ற்ஹ ோள்ளப்படு ். 

4.6 சமூக ஹபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்  நடவடி ்ள  ள்  ோரண ோ  32 ஹதோழிலோளர ்ள் மநரடியோ  

பயன்ஹபறுவோர ்ள் எண்ணி ்ள  மநரடி மவளலவோய்ப்பு மூல ் பயனளடகிறது. 

சு ோர ் 50 எண்ணி ்ள யிலோன   ் ளு ்கு  ளறமு  ோ  மவளல வோய்ப்பு ள் 

கிளட ்கு ். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நடவடி ்ள  ளின் கீழ்  ருத்துவ,  ல்வி  ற்று ் 

உள் ட்டள ப்பு ம  ்போடு மபோன்ற கூடுதல் வசதி ளு ் நளடஹபறு ். 

 சமூ  - ஹபோருளோதோர  ற்று ் சமூ வியல் தோ ் த்ளத  ருத்தில் ஹ ோண்டு, 

  ் ளின் ஹபோருளோதோர நிளல  ற்று ் வோழ் ்ள த் தர ் ஹபோதுவோ  அதி ரி ்கு ் 

என்பது  வனி ் ப்பட்டது.  

5 மாற்று பகுப்பாய்வு (ஹதாழில்நுடப்ம் மற்றும் தளம்) 

தள மாற்றுகள் - 

 சோதோரண ற் ள் இயற்ள யில் சில குறிப்பிடட் இடங் ளில்  ட்டு ் இரு ்கு ் 

உத்மதசி ் ப்பட்ட திட்டத்தின் இருப்பிட ் இப்பகுதியின் புவியியல்  ற்று ்  னி  

படிவு ளு ்கு  ட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதோல் ோற்று தள ் எதுவு ் 

முன்ஹ ோழியப்படவில்ளல. 
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சுரங்க ஹதாழில்நுடப் மாற்றுகள் - 

 முழு இயந்திர ய ோ ் ப்பட்ட சுரங்  மவளல ள் ம ற்ஹ ோள்ளப்படு ், இது 

மி வு ் ஹபோருளோதோர ரீதியோ  சோத்திய ோனது, ம லு ்  னி ங் ள்  ற்று ் 

சுற்றுசச்ூழளலப் போது ோ ்கிறது.  ற்ற ஹதோழில் ளளப் மபோலன்றி, திட்டத்ளத  ற்ற 

தளங் ளு ்கு  ோற்ற முடியோது. 

 ம ற்பரப்பு  னி  ளவப்பு ் ள்  ற்று ் அதி   னி  போது ோப்ளப உறுதி 

ஹசய்வதோல் இந்த திடட் ் திறந்தஹவளி சுரங்  முளறளயப் பின்பற்று ். நிலத்தடி 

முளறயுடன் ஒப்பிடு ்மபோது திறந்தஹவளி முளறயின் சுரங்  ோனது அதி  உற்பத்தி 

 ற்று ் சி ் ன ோ  இரு ்கு ். 

6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் - 

 வழ ்  ோ  ஒரு தோ ்   திப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய  ோலத்தில் 

ம ற்ஹ ோள்ளப்படுகிறது  ற்று ் இயற்ள  அல்லது  னித நடவடி ்ள  ளோல் 

தூண்டப்பட்ட அளனத்து  ோறுபோடு ளளயு ் தரவு ஹ ோண்டு வர முடியோது. எனமவ 

சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படு ்  ோற்றங் ளள  ண ்கில் எடுத்து ்ஹ ோள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

வழ ்  ோன  ண் ோணிப்பு திடட் ் அவசிய ்.  ண் ோணிப்பின் குறி ்ம ோள் - 

•  ட்டுப்போட்டு நடவடி ்ள  ளின் ஹசயல்திறளன சரிபோர ்்  அல்லது 

  திப்பீடு ஹசய்ய; 

• எதிர ்ோல தோ ்   திப்பீட்டு ஆய்வு ளு ் ோன தரவு தளத்ளத நிறுவுதல். 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்  வழ ்கில் ஆபத்து  ற்று ் அபோயத்துடன் ஹதோடரப்ுளடய கூறு ள் 

துளளயிடுதல்  ற்று ் ஹவடித்தல்,  ழிவு குப்ளப,  னர  இயந்திரங் ள்  ற்று ் 

ஹவடி ்கு ் மசமிப்பு ஆகியளவ அடங்கு ். ம மல குறிப்பிடப்படட் கூறு ளிலிருந்து 

ஏமதனு ் ச ்பவங் ள் ஏற்படுவளத ் குளறப்பதற்கு ் தவிரப்்பதற்கு ் 

நடவடி ்ள  ள் சுரங் த் ஹதோடங்கியவுடன் திடட்மிடப்பட்டு ஹசயல்படுத்தப்படு ்; 

ம மல விவோதி ் ப்படட் ஆபத்து  ோரணி ளளத் தவிரப்்பதற் ோன நடவடி ்ள  ள் 

இதில் அடங்கு ். எந்தவித ோன விபத்து / மபரழிளவத் தவிர ்்  சரியோன இடர ்

ம லோண்ள  திடட் ் முன்ஹ ோழியப்படு ். 

8 திட்ட நன்கமகள் - 

• உள் ட்டள ப்பில் முன்மனற்ற ் 

• சமூ  உள் ட்டள ப்பில் முன்மனற்ற ் 

• மவளல வோய்ப்பு 

• சமூ  விழிப்புணரவ்ு திடட் ், சு ோதோர மு ோ ் ள்,  ருத்துவ உதவி, குடு ்ப நல 

மு ோ ் ள் மபோன்ற சமூ  ஹபோறுப்புணரவ்ு நடவடி ்ள  ளள சுரங்  

உரிள யோளர ்ள் ம ற்ஹ ோள்வோர ்ள்.  

• சுரங் த்தின் ம ோச ோன விளளவு ளளத் தணி ் வு ், அதன் சுற்றியுள்ள 

பகுதி ளின் சுற்றுப்புறத்ளதயு ் சுற்றுசச்ூழளலயு ் ம  ்படுத்தவு ் சுரங் ப் 

பகுதியில் ஹசய்யப்படு ். 

9 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு நன்ள  பகுப்போய்வு பரிந்துளர ் ப்படவில்ளல. 

10 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திடட்ம் - 

 சுற்றுசச்ூழல் ம லோண்ள  திட்ட ் (EMP) என்பது அடிப்பளட நிளல 

சுற்றுசச்ூழல் நிளல, சுரங்  முளற  ற்று ் சுற்றுசச்ூழல் போதிப்பு  திப்பீட்டின் 

அடிப்பளடயில் உருவோ ் ப்பட்ட ஒரு தள குறிப்பிடட் திட்ட ோகு ். தோ ் த்தின் 
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ஒவ்ஹவோரு பகுதி ளிலு ், குறிப்பிடத்த ்  போத  ோன தோ ் ங் ளள குளற ்  

நடவடி ்ள  ள் எடு ் ப்பட மவண்டு ், இளவ இயற்ள யில் நன்ள  பய ்கு ் 

இடங் ளில், இத்தள ய தோ ் ங் ள் ம  ்படுத்தப்பட மவண்டு ் / அதி ரி ் ப்பட 

மவண்டு ், இதனோல் ஒட்டுஹ ோத்த போத  ோன தோ ் ங் ள் முடிந்தவளர குளறந்த 

 ட்டத்திற்கு குளற ் ப்படுகின்றன. 

 ஆதரவோளர ்ள் ஒரு ஒழுங் ள  ்  மவண்டு ் சுற்றுசச்ூழல்  ட்டுப்போட்டு 

நடவடி ்ள  ளள நிரவ்கித்தல்  ற்று ் ஹசயல்படுத்துவதற்கு ஹபோறுப்போன 

சுற்றுசச்ூழல்  ண் ோணிப்பு ஹசல். அடிப்பளடயில், அங்கீ ரி ் ப்பட்ட ஹவளி 

நிறுவனங் ளள நியமிப்பதன் மூல ் சுற்றுப்புற  ோற்றின் தர ், நீரின் தர ், 

 ண்ணின் தர ்  ற்று ் இளரசச்ல் நிளல மபோன்ற சுற்றுசச்ூழல்  ோசு அளளவ ் 

 ண் ோணிப்பளத இந்த துளற  ண் ோணி ்கு ். 

 சுரங் ச ்சட்டத்தின் வழி ோட்டுதல் ளின்படி ஹதோழிலோளர ்ளின் உடல்நல ்  ற்று ் 

போது ோப்பு குறித்து மதளவயோன அளனத்து முன்ஹனசச்ரி ்ள  நடவடி ்ள  ளளயு ் 

ஆதரவோளர ்எடுப்போர,் குத்தள ப் பகுதி ்குள் சு ோதோர வசதி ள் வழங் ப்படு ். 

 ஆதரவோளர ்ள் இப்பகுதியில் உள்ள   ் ளின் ஒட்டுஹ ோத்த வளரச்ச்ி ் ோன 

சமூ  ஹபோறுப்புணரவ்ு நடவடி ்ள  ளள ம ற்ஹ ோள்வோர ்ள். இந்த 

நடவடி ்ள  ளில்  ருத்துவ மு ோ ் ள், நீர ் வழங் ல், பள்ளி உள் ட்டள ப்பு 

ம  ்போடு மபோன்றளவ அடங்கு ். திட்டப்பணிளயச ்சுற்றியுள்ள சமூ  நலனு ் ோ  

பல்மவறு துளற ளில் சமூ  ஹபோறுப்புணரவ்ு நடவடி ்ள  ளள ஆதரவோளர ்ள் 

ம ற்ஹ ோண்டு வருகின்றனர.்  

 

11 முடிவுகர - 

 சுரங்  நடவடி ்ள  ள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவித ோன போத  ோன 

விளளளவயு ் ஏற்படுத்தோது என்று பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறு ளின் மீதோன 

மநர ்ளறயோன  ற்று ் எதிர ்ளறயோன விளளவு ளின் அடிப்பளடயில், 

தோ ் ங் ளின் ஒட்டுஹ ோத்த  திப்பீட்டிலிருந்து இது முடிவு ்கு வரலோ ். 

 சுரங்  நடவடி ்ள  ள்  ோரண ோ  ஏற்படு ் போதிப்பு ளளத் தணி ் , 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் ம லோண்ள  திடட் ் (EMP)  ற்று ் விரிவோன 

பிந்ளதய திட்ட  ண் ோணிப்பு அள ப்பு ஆகியளவ ஹதோடரச்ச்ியோன  ண் ோணிப்பு 

 ற்று ் உடனடித் திருத்தத்திற் ோ  வழங் ப்படுகின்றன. சுரங்  நடவடி ்ள  ள் 

 ோரண ோ , திட்ட தளத்திலு ் அளதச ் சுற்றியுள்ள சமூ  ஹபோருளோதோர 

நிளலள  ளு ்  ணிச ோ  ம  ்படுத்தப்படு ். எனமவ, சுற்றுசச்ூழல் அனு தி 

விளரவில் வழங் ளோ ் என எதிரப்ோர ்் ப்படுகிறது. 


