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சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டசச்ுருக்கம் 
 

14.53.69 ஹெக்டடர் பரப்பளவு ஹகாண்ட   

  பூமலூர் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

சுரங்கம் 

வ.எண் விண்ணப்பதாரர் ஹபயர ் பரப்பளவு 

1 திரு.R.சந்திரடசகர ் 1.01.0 ஹெக்டேர ்

2 திரு.P.S.டமாகன்ராஜ் 1.74.5 ஹெக்டேர ்

3 திரு.K.V.டவலுசச்ாமி 1.29.0 ஹெக்டேர ்

4 திருமதி.G.விஜயலஷ்மி 1.83.90 ஹெக்டேர ்

5 திரு.M.பிரகாஷ் 1.53.79 ஹெக்டேர ்

 

   கிராமம் : பூமலூர ்

                                      தாலுகா : பல்லடம் 

                  மாவட்டம் : திருப்பூர ்

                 மாநிலம் :           தமிழ்நாடு 

  

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க அறிக்கக அடலாசகர ்

 

 

 

 

ஜிடயா எக்ஸ்ஹபாளடரசன் அண்டு 

கமனிங் ஹசால்யுசன்ஸ், டசலம். 

 
 

 

 

 

 

1. அறிமுகம் -  
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    திரு.R.சந்திரடசகர,் திரு.P.S.ட ோகன்ரோஜ், திரு.K.V.டேலுசச்ோமி, திரு தி.G.விஜயலஷ்மி,  ற்று ் 

திரு.M.பிரகோஷ் ஆகிடயோர ்திருப்பூர ் ோேே்ேத்தின் பல்லே ் ேே்ேத்தில் உள்ள பூ லூர ்கிரோ த்தில் 

7.42.19 ஹெக்டேர ் பரப்பளவில் சோதோரண கல்  ற்று ் கிரோேல் சுரங்க குத்தககக்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளனர.் 

 

 எனடே, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூகல2016 இன் படி  உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங்க ் 

 ற்று ் நேப்பில் உள்ள சுரங்கங்களின்  பரப்பளவு கூே்டுத்ஹதோகக 14.53.69 ஹெக்டேர.் 

 

 எனடே, விரிேோன சுற்றுசச்ூழல் தோக்க  திப்பீடு (EIA) அறிக்கக 7.42.19 ஹெக்டேர ்

பரப்பளவில் உள்ள 5 சுரங்கங்கத்கத உள்ளேக்கியது.  

 

 

 

எளிதான பிரதிநிதித்துவங்களுக்கு சுரங்க குத்தகக 

 

விளக்கம் 

குத்தகக 1 

திரு.R.சந்திரடசகர் 

விண்ணப்பித்துள்ள 

சுரங்க ் 

குத்தகக 2 

திரு.P.S.டமாகன்ராஜ் 

விண்ணப்பித்துள்ள 

சுரங்க ் 

குத்தகக 3 

திரு.K.V.டவலுசச்ாமி 

விண்ணப்பித்துள்ள 

சுரங்க ் 

புல எண் 263/2B (P), 263/2C(P) & 263/2D 304/2(Part) and 303/2A2A 303/1(P) 

விரிேோக்க ் 

 ற்று ் 

ேககப்போடு 

1.01.0  ஹெக்டேர,்  பே்ேோ 

நில ் 

1.74.5 ஹெக்டேர,்  பே்ேோ 

நில ் 

1.29.0 ஹெக்டேர,்  பே்ேோ 

நில ் 

கிரோ  ், 

தோலுகோ, 

 ோேே்ே ் 

 ற்று ் 

 ோநில ் 

பூ லூர ் கிரோ  ், பல்லே ் ேே்ே ், 

திருப்பூர ் ோேே்ே ் 

ஹ ோத்த சுரங்க 

பரப்பளவின் 

கூே்டுத்ஹதோகக 

14.53.69 ஹெக்டேர ்

 

விளக்கம் 

குத்தகக 4 

திருமதி.G.விஜயலஷ்மி 

விண்ணப்பித்துள்ள சுரங்க ் 

குத்தகக 5 

திரு.M.பிரகாஷ், 

விண்ணப்பித்துள்ள சுரங்க ் 

புல எண் 305/1 (P), 307/1(P) & 307/2(P) 252/1B 

விரிேோக்க ் 

 ற்று ் 

ேககப்போடு 

1.83.90  ஹெக்டேர,்  பே்ேோ நில ் 1.53.9 ஹெக்டேர,்  பே்ேோ நில ் 

கிரோ  ், 

தோலுகோ, 

 ோேே்ே ் 

 ற்று ் 

 ோநில ் 

பூ லூர ் கிரோ  ், பல்லே ் ேே்ே ், 

திருப்பூர ் ோேே்ே ் 

ஹ ோத்த சுரங்க 

பரப்பளவின் 

கூே்டுத்ஹதோகக 

14.53.69 ஹெக்டேர ்

 
 
 
 
 

விளக்கம் குத்தகக 1 குத்தகக 2   குத்தகக 3 
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திரு.P.ஹசன்னியப்பன் 

நேப்பில் உள்ள சுரங்க ்  

 

திரு.V.G.குருசாமி 

நேப்பில் உள்ள சுரங்க ்  

 

திரு.N.குமாரசாமி 

நேப்பில் உள்ள சுரங்க ்  

 

புல எண் 302/1A & 302/2A1 308 253/2B, 261/1B1, 1C1 & 2 

விரிேோக்க ்  0.68.5 ஹெக்டேர,்   2.50.0 ஹெக்டேர,்   3.93.0 ஹெக்டேர ்

கிரோ  ், 

தோலுகோ, 

 ோேே்ே ் 

 ற்று ் 

 ோநில ் 

பூ லூர ் கிரோ  ், பல்லே ் ேே்ே ், 

திருப்பூர ் ோேே்ே ் 

ஹ ோத்த சுரங்க 

பரப்பளவின் 

கூே்டுத்ஹதோகக 

14.53.69 ஹெக்டேர ்

 

 

இதில் திரு.R.சந்திரடசகர,் திரு.P.S.ட ோகன்ரோஜ், திரு.K.V.டேலுசச்ோமி, திரு தி.G.விஜயலஷ்மி,  ற்று ் 

திரு.M.பிரகோஷ் சோதோரண கல் சுரங்கத்திற்க்கு விண்ணப்பித்துள்ளோர.் 

 

 

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திே்ே தளத்தின் முக்கிய அ ்சங்கள் கீடழ அே்ேேகணப்படுத்தப்பே்டுள்ளன. 

 

திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

விளக்கம் குத்தகக -1 

அடிப்பகே விேரங்கள்  

எ ்.எஸ்.எல்(கேல் 

 ே்ேத்திலிருந்து) 
363 மீ உயர ் 

அே்சடரகக 11003’14.50”N to 11003’19.72” N 

தீரக்்கடரகக 77014’24.52”E to 77014’27.09”E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 65,670 மீ3  சோதோரண கல் 

முன்ஹ ோழியப்பே் ஆழ ் 

தற்டபோகதய திே்ே கோலத்தில் 
33 மீ 

  

 

விளக்கம் குத்தகக -2 

அடிப்பகே விேரங்கள்  

எ ்.எஸ்.எல்(கேல் 

 ே்ேத்திலிருந்து) 
386 மீ உயர ் 

அே்சடரகக 11003’02.86”N to 11003’06.22”N 

தீரக்்கடரகக 77014’31.88”E to 77014’38.66”E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 1,04,160 மீ3  சோதோரண கல் 

முன்ஹ ோழியப்பே் ஆழ ் 

தற்டபோகதய திே்ே கோலத்தில் 
42  மீ 

 

விளக்கம் குத்தகக -3 

அடிப்பகே விேரங்கள்  

எ ்.எஸ்.எல்(கேல் 

 ே்ேத்திலிருந்து) 
386  மீ உயர ் 

அே்சடரகக 11°03'00.60"N to 11°03'03.13"N 

தீரக்்கடரகக 77°14'33.16"E to 77°14'38.58"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 74,842 மீ3  சோதோரண கல் 
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முன்ஹ ோழியப்பே் ஆழ ் 

தற்டபோகதய திே்ே கோலத்தில் 
37 மீ 

 

விளக்கம் குத்தகக -4 

அடிப்பகே விேரங்கள்  

எ ்.எஸ்.எல்(கேல் 

 ே்ேத்திலிருந்து) 
365 மீ உயர ் 

அே்சடரகக 11003’0880”N to 11003’11.72”N 

தீரக்்கடரகக 77014’22.53”E to 77014’31.50”E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 96,655 மீ3  சோதோரண கல் 

முன்ஹ ோழியப்பே் ஆழ ் 

தற்டபோகதய திே்ே கோலத்தில் 
48 மீ 

 

 

 

விளக்கம் குத்தகக -5 

அடிப்பகே விேரங்கள்  

எ ்.எஸ்.எல்(கேல் 

 ே்ேத்திலிருந்து) 
351 மீ உயர ் 

அே்சடரகக 11003’36.50”N to 11003’40.50”N 

தீரக்்கடரகக 77014’26.32”E to 77014’30.70”E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 68,780 மீ3  சோதோரண கல் 

முன்ஹ ோழியப்பே் ஆழ ் 

தற்டபோகதய திே்ே கோலத்தில் 
12 மீ 

 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள்  

போதுகோக்கப்பே்ே 

ேனப்பகுதி 
எதுவு ் இல்கல 

பகுதியின் 

நிலப்பரப்பு 
7.42.19 ஹெக்டேர ்

நிலத்தடி நீர ் ே்ே ் 

தகர  ே்ேத்திலிருந்து 50 மீ - 55 மீ 

சுரங்கங்கள் நிலத்தடி நீர ்அளவிற்கு ட டல 

சிறப்போக ட ற்ஹகோள்ளப்படு ், எனடே இந்த 

திே்ேத்தின் கோரண ோக நீர ்அளவு 

போதிக்கப்பேோது. 

 

• ஹேே்ேப்பே்ே சோதோரணகல் அருகோக யில் உள்ள கிரஷரக்்கு ஹகோண்டு ஹசல்லப்படு ். 

• திறந்த ஹேளி சுரங்க ், முழுக யோக இயந்திர ய ோக்கப்பே்ே சுரங்க ் ஆர ் உயர ் சு ோர ்

5 மீே்ேர ் ற்று ் ஹபஞ்ச ்அகல ் 5 மீே்ேர ்சோய்வு 90 °. 

• சுரங்கங்கள் இறுதி குழி ேர ்கப அகேந்தபின், ஹேே்ேப்பே்ே குழியோனது நீர ்

டசகரிப்பதற்க்கோக பயன்படுத்தபடு ்.  

• இந்த திே்ேத்திற்கு சுரங்க நேேடிக்கககளுக்கு எந்தஹேோரு மின்சோர ் டதகேயில்கல, 

ஆனோல் அலுேலக ேளோகங்கள்  ற்று ் பிற உள்கே்ேக ப்புகளில் பயன்படுத்த மின்சோர ் 

தமிழ்நோடு மின்சோர ேோரியத்திலருந்து ஹபறப்படு ். சுரங்க ஹசயல்போடு பகல் டநரத்தில் 

 ே்டுட  பரிந்துகரக்கப்படுகிறது {ஹபோது ஷிப்ே் 8 AM - 5 PM ( திய உணவு இகேடேகள 12 

PM - 1 PM). 

• ஏர ்க ்ப்ரசருேன் ஜோக்ெோ ் ர ்துகளபோன்கள் மூல ் 32-35 மிமீ விே்ே ் ஹகோண்ே குறுகிய 

துகள துகளயிடுதல். 

• கனி  டபோக்குேரத்து, டசகேத் துகற, டகடரஜ்கள், ககேகள் / டகண்டீன் டபோன்ற 

துகறகளில் சு ோர ் 120 டபருக்கு  ற்று ் 80 டபருக்கு டநரடி டேகல ேோய்ப்புகள்  ற்று ் 

சுற்றியுள்ள பிரோந்தியத்திற்குள்  கறமுக டேகல ேோய்ப்புகள் ஏற்படுத்தப்படு ். 
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• ேனவிலங்கு (போதுகோப்பு) சே்ே ், 1972 இன் கீழ் அறிவிக்கப்பே்ே போதுகோக்கப்பே்ே பகுதிகள் 

எதுவு ் இல்கல,  த்திய  ோசு கே்டுப்போே்டு ேோரியத்தோல் அறிவிக்கப்பே்ே வி ரச்ன 

 ோசுபே்ே பகுதிகள், அறிவிக்கப்பே்ே சுற்றுசச்ூழல்-உணரத்ிறன் பகுதிகள்,  ோநிலங்களுக்கு 

இகேடயயோன எல்கலகள்  ற்று ் சரே்டதச எல்கலகள், தவிர டதசிய பூங்கோக்கள், 

உயிரக்்டகோள இருப்பு, யோகன தோழ்ேோரங்கள், சதுப்புநில ேன, ஹதோல்ஹபோருள் 

நிகனவுசச்ின்னங்கள், போர ்பரிய தள ் டபோன்றகே திே்ே தளத்திலிருந்து 10 கி.மீ 

சுற்றளவில் இல்கல. 

• திே்ேப்பணிகயச ் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்கோக பல்டேறு துகறகளில் சமூக 

ஹபோறுப்புணரவ்ு நேேடிக்ககககள ஆதரேோளர ் ட ற்ஹகோள்ேோர,் இதற்கோக சு ோர ்   ரூ .5 

லே்ச ் ஹசலவிே்ேோர.் 

• திே்ேப்பகுதியின் நில அதிரவ்ு உணரத்ிறன்  ண்ேல ் II, பி.எ ்.டி.பி.சி படி குகறந்த டசத 

அபோய  ண்ேல ், இந்தியோவின் நில அதிரவ்ு  ண்ேலத்தின் போதிப்பு அே்லஸ் ஐ.எஸ்: 1893 - 

2002 என ேககப்படுத்தப்பே்டுள்ளது. 

3. சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் - 

 தரவு டசகரித்தல் சுற்றுசச்ூழல் தோக்க  திப்பீே்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியோக அக கிறது, இது 

பல்டேறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பே்ே தோக்கங்ககள  திப்பீடு ஹசய்ய உதவுகிறது 

 ற்று ் சுற்றுசச்ூழல் ட லோண்க  திே்ேத்கத (EMP) தயோரிக்க உதவுகிறது, சுற்றுசச்ூழல் தர ் 

 ற்று ் எதிரக்ோல விரிேோக்கங்களின் டநோக்கத்கத ட  ்படுத்துேதற்கோன நேேடிக்ககககள 

டகோடிே்டுக் கோே்டுகிறது. சுற்றுசச்ூழல் நிகலயோன ேளரச்ச்ி. 

 நிலவு ் சுற்றுசச்ூழல் அக ப்புகளின் தரத்கத தீர ்ோனிக்க கோற்று, நீர ் (ட ற்பரப்பு  ற்று ் 

நிலத்தடி நீர)், நில ்  ற்று ்  ண், சூழலியல்  ற்று ் சமூக-ஹபோருளோதோர நிகல உள்ளிே்ே பல்டேறு 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுகளுக்கு அடிப்பகே தரவு உருேோக்கப்பே்ேது. 2020 ஆ ் ஆண்டில் குளிரக்ோல ் 

(அக்டேோபர ்– டிச ்பர)் பருேத்தில் அடிப்பகே சுற்றுசச்ூழல் தகேல்கள் டசகரிக்கப்ப்படு ். 

3.1 நில சுற்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்போே்டு முகற திே்ே தள ் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிடலோமீே்ேருக்குள் 

புேன் (இஸ்டரோ) மூல ் டசகரிக்கப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில பயன்போே்டு முகற ேறண்ே தரிசு 

நில ், பே்ேோ நில ், எந்த ேன நிலமு ் ச ்பந்தப்பேவில்கல. 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் ஹபரு ்பகுதி விேசோய பயிர ் நில ் 56.22 %. ஹ ோத்த 

சுரங்கப் பகுதிகள் இந்த சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 2.57 %. ஆகு ்,  

மண் சூழல்  

 ஐந்து  ண்  ோதிரி இேங்கள் டதரவ்ு ஹசய்யப்பே்டு பகுப்போய்வு ஹசய்யப்பே்ேன. இயற்ககயில் 

 ண் கோணப்பே்ேதுமித ோன கோர pH ேர ்புேன் (8.10 – 8.62). கநே்ரஜனின் ஹசறிவு 117 – 176 kg/ha ஆக 

உள்ளது  ற்று ் போஸ்பரஸ் 1.23 - 8.21 kg/ha ேர ்பு ஆக உள்ளது. 

நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்கத  திப்பிடுேதற்கு நீர ் ோதிரிகள் சு ோர ் 4 நிலத்தடியில்  ற்று ் 2 நிலத்தின் 

ட ற்பரப்பில் இருந்து ் டசகரிக்கப்பே்ேது கிரோ ங்களின் துகள கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீர ்

 ோதிரிகள் எடுக்கப்பே்ேன. ஏரிகள்  ற்று ் சுரங்கத்தின் ட ற்பரப்பு நீர ் ோதிரிகள் எடுக்கப்பே்ேன. 

நிலத்தடி நீர் - 

• 7.02 – 7.40 ேகர டேறுபடுகிறது. 

• ஹ ோத்த ககரசல்கள்  திப்புகள் 419 - 510 mg/l ேகர உள்ளது  

• கடினத்தன்க   திப்புகள் 151.6 – 231.8 mg/lேகர இருக்கு ் 

டமற்பரப்பு நீர் (சுரங்க குழி நீர்) - 

• PH  திப்பு 7.11 – 7.71  

• ஹ ோத்த ககரசல்கள் 541 - 578 mg/l 
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 ஹெவிஹ ே்ேல் ேர ்பிற்குள் இருப்பது கண்ேறியப்பே்டுள்ளது. இயற்பியல்-டேதியியல் 

 ற்று ் உயிரியல் பகுப்போய்வு இந்த நீர ்சிபிசிபி தரத்தின்படி நிரண்யிக்கப்பே்ே ேர ்புகளுக்குள் 

உள்ளது என்பகத ஹேளிப்படுத்தியது. 

3.2 காற்று சூழல் - 

வானிகல ஆய்வு (காலநிகல) - 

 ஆய்வு பகுதி ஹேப்ப ண்ேல கோலநிகலயின் ஒரு பகுதியோகு ். நோள் ஹேப்பநிகல ஜனேரி 

முதல் படிப்படியோக அதிகரிக்கு ். மிகக் குகறேோனதுஹேப்பநிகல ஜனேரியில் எே்ேப்படுகிறது. 

ஏப்ரல்  ற்று ் ட   ோதங்கள் ஆண்டின் ஹேப்ப ோன  ோதங்கள். 

 உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேத்திற்கோன அருகிலுள்ள ஐஎ ்டி நிகலய ் நோ க்கல். 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு -  

 திே்ே தளத்கதப் ஹபோறுத்தேகரயில் அதிகபே்ச ோக கோற்று வீசு ் திகச கண்ேறியப்பே்டு 

கோற்று தர நிகலயங்கள் நிறுேப்பே்ேன. சுற்றுப்புற கோற்று தர நிகலயங்கள் 

டதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ேன. ஆறு  கழக்கோலத்திற்கு முந்கதய கோற்று புள்ளியல் ேகரபே ் முகற 

 ற்று ் டதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ே தளங்களின் அணுகல் ஆகியேற்கறக் கருத்தில் ஹகோண்டு சுற்றுப்புற 

கோற்று தர கண்கோணிப்பு (AAQM) நிகலயங்கள் டதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ேன. 

• PM10 இன்  திப்பு 32.2 µg/m3 -  45.7 µg/m3, இகேயில் டேறுபடுகிறது  

• PM2.5 இன்  திப்பு 15.9 µg/m3 – 24.8 µg/m3 இகேயில் டேறுபடுகிறது  

• SO2  இன் சரோசரி ஹசறிவு 4.2 µg/m3 - 8.4 µg/m3. 

• NO2 இன் சரோசரி ஹசறிவு 6.5 µg/m3 to 21.6 µg/m3 . 

• PM10, PM2.5, SO2  ற்று ் NO2 ஆகியேற்றின் ஹசறிவுகள் நன்கு கோணப்படுகின்றனஹதோழில்துகற 

 ற்று ் கிரோ ப்புற / குடியிருப்பு  ண்ேலங்களுக்கு  த்திய  ோசு கே்டுப்போே்டு ேோரிய ் 

(சிபிசிபி) பரிந்துகரக்கு ் NAAQ தரநிகலகள். 

 

3.3 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீே்டு சோதனத்கதப் பயன்படுத்தி 7 இேங்களில் அடிப்பகே ஒலி அளவுகள் 

கண்கோணிக்கப்பே்ேன. கோகல 6  ணி முதல் இரவு 10  ணி ேகர பகல் நிகலகள் 

கண்கோணிக்கப்பே்ேனஇரவு 10  ணி முதல் கோகல 6  ணி ேகர. 

• ஆய்வுக் கோலத்தில் பகல் 47.9 - 48.7 dB (A) Leq  இரவு from 36.3 – 37.7 dB (A) Leq ேர ்பில் இருந்தன. 

 முடிவுகளிலிருந்து, நோள்  ற்று ் இரவு சத்தத்தின் அளவுகள் ஹதோழில்துகற / ேணிக / 

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற சத்த ் தரநிகலகளுக்குள் இருப்பகதக் கோணலோ ். 

 

3.4 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பகே சுற்றுசச்ூழல் நிகல, முக்கிய ோன  லர ் கூறுகள்  ற்று ் விலங்கினங்களின் 

கே்ேக ப்கபப் புரிந்து ஹகோள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு ட ற்ஹகோள்ளப்பே்டுள்ளது. 

 திே்ேப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த  ருந்து ஆகலகளு ் இல்கல, ேனவிலங்கு போதுகோப்பு சே்ே ் 

1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுத்தப்பே்ே உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிேப்பு பே்டியலில் 

அசச்ுறுத்தப்பே்ே பிரிவின் கீழ் குறிப்பிேபேவில்கல 

3.5 சமூக ஹபாருளாதாரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-ஹபோருளோதோர சூழல் குறித்த தர ோன தகேல்ககள டசகரிக்க  ோதிரி 

கணக்ஹகடுப்பு ட ற்ஹகோள்ளப்பே்ேது. சோகலகள், குடிநீர ்ேசதிகள், நகர ய ், கல்வி நிறுேன ், 

டகோயில்கள்,  ருத்துே ேசதிகள்  ற்று ் மின்சோர ேசதிகள் டபோன்ற அகனத்து அடிப்பகே 

ேசதிககளயு ் இந்த ஆய்வு பகுதி ஹகோண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிரோ ங்களில் விேசோயட  முக்கிய ஹதோழிலோக இருந்தோலு ், இது 50-60% 

குடு ்பங்களுக்கு  ே்டுட  டேகல ேோய்ப்புககள ேழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள  க்கள் ஹதோகக 

முக்கிய ோக ஹதோழிலோளரக்ள்  ற்று ்  ற்ற ேகக டேகல ேோய்ப்புககள சோரந்்துள்ளனர.் 

4 எதிர்பாரக்்கின்ற சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கககள் - 



7 
 

4.1 நில சுற்றுசச்ூழல்: 

 திறந்த ஹேளி சுரங்க முகறயில் ஹபரிய தோக்க ் ஆக கருதப்படுேது நில சுற்றுசச்ூழல், 

இப்பகுதியில் நில பயன்போே்டு முகற ேறண்ே தரிசு நில ், இந்த திே்ேத்தில் எந்த ேன நிலமு ் 

ஈடுபேவில்கல. சுரங்க நேேடிக்கககளுக்கு 7.42.19 ஹெக்டேர ் நிலப் பயன்படுத்தப்படு ். 

சுரங்கத்தின் முடிவில், ஹேே்டிஹயடுக்கப்பே்ே குழி, தற்கோலிக நீரத்்டதக்க ோக ஹசயல்படு ் 

 கழநீகர டசமிக்க அனு திக்கப்படு ்.  ர ் ேளரச்ச்ிக்கு டபோது ோன இே ்  ஒதுக்கப்பே்ேது.  

  

 தற்டபோது திே்ேப்பகுதியில் தோேரங்கள் எதுவு ் இல்கல, சுரங்க நேேடிக்கக முடிந்தது ் 

திே்ே இேத்தில்  ர ் ேளரச்ச்ியின் வீத ் அதிகரிக்கு ்.  

 

 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்க நேேடிக்ககக்கோன உத்டதசிக்கப்பே்ே ஆழ ் நிலத்தடி நீர ்  ே்ேத்திற்கு ட டல 

உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் ட ற்பரப்பு நீர ்(நீடரோகேகள், கோல்ேோய், ஓகே டபோன்றகே) இல்கல. 

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு ட ற்பரப்பு  கழநீர ்ஓே்ேத்கத சுரங்கத்திற்குள் ேரோ ல் தடுக்க  ண் 

திே்டு அக க்கப்படு ்  

• ேடிகோல் கே்டு ோன ் அக க்கப்படு ் 

4.3 காற்று சூழல்– 

 சுரங்க நேேடிக்கககள்  ற்று ் டபோக்குேரத்தோல் உருேோக்கப்படு ் கோற்றில் பரவு ் 

துகள்கள் முக்கிய கோற்று  ோசுபடுத்துகின்றன. சல்பர ்கே ஆக்கசடு (SO2), கநே்ரஜன் ஆக்கசடுகள் 

(NO2) ஆகியேற்றின் உமிழ்வுகள் ஓரளவு சோகலகளில் ஹசல்லு ் ேோகனங்கள் பங்களிக்கு ். 

  சுரங்க பகுதிக்கு ஹேளிடய சுரங்கத்தின் தோக்க ்  னித  ற்று ் விலங்குகளின் 

ஆடரோக்கியத்திலு ், அப்பகுதியின் தோேரங்களிலு ் எந்தவித ோன போதக ோன விகளகேயு ் 

ஏற்படுத்தோது என்பகத இது கோே்டுகிறது. 

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹேடிப்பு நுே்பங்கள் (Controlled Blasting) ஹசயல்படுத்தப்படு ் 

• கனி த்கத ஏற்றுதல்  ற்று ் ககயோளுதல் ஆகிய நேேடிக்கககளில் இருந்து தூசி 

ஹேளிடயற்றத்கதக் கே்டுப்படுத்த டேகல ஹசய்யு ் ஹபஞ்சுகள் முகப்பில் நீர ் ஹதளித்தல் 

ஆகிய ந்ேேடிகககள் ஹசயல்படுத்தப்படு ் 

• கனரக இயந்திரத்கத இயக்கு ்டபோது தூசி உற்பத்திகயக் குகறக்க சுரங்கத்தின் உே்புற 

சோகலகளில் நீர ்ஹதளிப்போன்கள் அக த்தல் 

• தூசி ஹேளிடயற்றத்கதக் குகறப்பதற்கோக அே்ேப்டபோது சோகலகளில் நீர ்ஹதளித்தல் 

• துகளயிடு ் முன்பு ஹதோழிலோளரக்ளுக்கு முகக்கேசங்கள் ேழங்குதல்  ற்று ் போதுகோப்போக 

சுரங்க ் ஹசய்ய நிறுேனங்கள் மூல ் பயிற்சி அளித்தல் 

• கனி  ் டபோக்குேரத்தின் டபோது டிப்பரக்கள அதிக சுக  ஹசய்ேகதத் தவிரப்்பது  ற்று ் 

ஏற்றப்பே்ே டிப்பரக்கள ேோரப்ோலின்களுேன் மூடுேது 

• தூசித் துகள்ககளக் ஹேளிடய ஹசல்ேகத கே்டுப்படுத்தப்படு ்  ர ் ேளரச்ச்ி 

ட ற்ஹகோள்ளப்படு ்.  

•  ோசுபோே்கேக் கே்டுப்படுத்த நேேடிக்கக எடுக்க கோற்றின் தரத்கத அே்ேப்டபோது 

கண்கோணித்தல். 

 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனி த்கத எடுக்க ஹேடி கேப்பதனோல், எந்திரங்களின் ஹசயல்போடு  ற்று ் சுரங்கங்களில் 

அே்ேப்டபோது டிப்பரக்கள இயக்குேதோல் சத்த ஏற்படுகிறது.  

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 
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• கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹேடிக்கு ் நுே்பங்கள் ஹசயல்படுத்தப்படு ், சுரங்கத் தளத்திலிருந்து 

ஹேடிப்பதோல் ஏற்படு ் சத்த ் குறிப்பிேத்தக்கதோக இருக்கோது, அது முழு நோளிலு ் சில 

வினோடிகள் ேகர இருக்கு ்.  

• அதிக சத்த ் ஹகோண்ே டேகல ஹசய்யு ் பகுதிகளில் கோதகேப்போன்கள், அல்லது டேறு 

ஹபோருத்த ோன தனிப்பே்ே போதுகோப்பு உபகரணங்கள் ஹதோழிலோளரக்ளுக்கு ேழங்கப்படு ்.  

• சரியோன நேேடிக்கக எடுப்பதற்கு ேழக்க ோன சத்த ் நிகல கண்கோணிப்பு அே்ேப்டபோது 

ஹசய்யப்படு ். 

• சுரங்கத் தள ், அலுேலகக் கே்ேேங்கள்  ற்று ் உள் சோகலகயச ் சுற்றியுள்ள பசுக  

ட  ்போடு மூலத்திற்கு ் ஹபறுநருக்கு ் இகேயில் ஒரு தகேகய உருேோக்கு ் ேககயில் 

நகேமுகறயில் இருக்கு ், இதனோல் ஒலி உறிஞ்சப்பே்டு ஹேளிப்போடு நிகல 

குகறக்கப்படுகிறது. 

 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 கோடுகள், ேனவிலங்கு சரணோலயங்கள் இல்லோததோல் பல்லுயிர ் போதிப்பு 

எதிரப்ோரக்்கப்படுேதில்கல. 10கி.மீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன்  ண்ேல ்டபோன்ற 

சுற்றுசச்ூழல்  ோசுபோே்டின் தோக்க ் ேோயு  ோசு டபோன்றேற்கற ஹேளிடயற்றுேதோல் ஏற்படு ் NOX. 

தூசி ஹேளிடயற்றத்கதக் கே்டுப்படுத்த டபோது ோன தூசி கே்டுப்போே்டு நேேடிக்கககள் 

எடுக்கப்படு ். AAQ தரநிகலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2  ற்று ் NOX க்கோன கோற்றின் தரத் தரங்ககளத் 

தவிரதூசி உமிழ்கேக் கே்டுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி  ற்று ் சோகலகளில் தடி னோன  ர ் ேளரச்ச்ி 

ட ற்ஹகோள்ளப்படு ். 

4.6 சமூக ஹபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்க நேேடிக்கககள் கோரண ோக 80 ஹதோழிலோளரக்ள் டநரடியோக பயன்ஹபறுேோரக்ள் 

எண்ணிக்கக டநரடி டேகலேோய்ப்பு மூல ் பயனகேகிறது. சு ோர ் 120 எண்ணிக்ககயிலோன 

 க்களுக்கு  கறமுக ோக டேகல ேோய்ப்புகள் கிகேக்கு ். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நேேடிக்கககளின் கீழ்  ருத்துே, கல்வி  ற்று ் உள்கே்ேக ப்பு 

ட  ்போடு டபோன்ற கூடுதல் ேசதிகளு ் நகேஹபறு ். 

 சமூக - ஹபோருளோதோர  ற்று ் சமூகவியல் தோக்கத்கத கருத்தில் ஹகோண்டு,  க்களின் 

ஹபோருளோதோர நிகல  ற்று ் ேோழ்க்ககத் தர ் ஹபோதுேோக அதிகரிக்கு ் என்பது கேனிக்கப்பே்ேது.  

5 மாற்று பகுப்பாய்வு (ஹதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

தள மாற்றுகள் - 

 சோதோரணகற்கள் இயற்ககயில் சில குறிப்பிே்ே இேங்களில்  ே்டு ் இருக்கு ் 

உத்டதசிக்கப்பே்ே திே்ேத்தின் இருப்பிே ் இப்பகுதியின் புவியியல்  ற்று ் கனி  படிவுகளுக்கு 

 ே்டுப்படுத்தப்பே்டிருப்பதோல் ோற்று தள ் எதுவு ் முன்ஹ ோழியப்பேவில்கல. 

சுரங்க ஹதாழில்நுட்ப மாற்றுகள் - 

 முழு இயந்திர ய ோக்கப்பே்ே சுரங்க டேகலகள் ட ற்ஹகோள்ளப்படு ், இது மிகவு ் 

ஹபோருளோதோர ரீதியோக சோத்திய ோனது, ட லு ் கனி ங்கள்  ற்று ் சுற்றுசச்ூழகலப் 

போதுகோக்கிறது.  ற்ற ஹதோழில்ககளப் டபோலன்றி, திே்ேத்கத  ற்ற தளங்களுக்கு  ோற்ற முடியோது. 

 ட ற்பரப்பு கனி  கேப்புக்கள்  ற்று ் அதிக கனி  போதுகோப்கப உறுதி ஹசய்ேதோல் இந்த 

திே்ே ் திறந்தஹேளி சுரங்க முகறகயப் பின்பற்று ். நிலத்தடி முகறயுேன் ஒப்பிடு ்டபோது 

திறந்தஹேளி முகறயின் சுரங்க ோனது அதிக உற்பத்தி  ற்று ் சிக்கன ோக இருக்கு ். 

6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் - 

 ேழக்க ோக ஒரு தோக்க  திப்பீே்டு ஆய்வு குறுகிய கோலத்தில் ட ற்ஹகோள்ளப்படுகிறது 

 ற்று ் இயற்கக அல்லது  னித நேேடிக்கககளோல் தூண்ேப்பே்ே அகனத்து  ோறுபோடுககளயு ் 

தரவு ஹகோண்டு ேர முடியோது. எனடே சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படு ்  ோற்றங்ககள கணக்கில் 

எடுத்துக்ஹகோள்ள சுற்றுசச்ூழல் ேழக்க ோன கண்கோணிப்பு திே்ே ் அேசிய ். கண்கோணிப்பின் 

குறிக்டகோள் - 

• கே்டுப்போே்டு நேேடிக்கககளின் ஹசயல்திறகன சரிபோரக்்க அல்லது   திப்பீடு ஹசய்ய; 

• எதிரக்ோல தோக்க  திப்பீே்டு ஆய்வுகளுக்கோன தரவு தளத்கத நிறுவுதல். 
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7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க ேழக்கில் ஆபத்து  ற்று ் அபோயத்துேன் ஹதோேரப்ுகேய கூறுகள் துகளயிடுதல் 

 ற்று ் ஹேடித்தல், கழிவு குப்கப, கனரக இயந்திரங்கள்  ற்று ் ஹேடிக்கு ் டசமிப்பு ஆகியகே 

அேங்கு ். ட டல குறிப்பிேப்பே்ே கூறுகளிலிருந்து ஏடதனு ் ச ்பேங்கள் ஏற்படுேகதக் 

குகறப்பதற்கு ் தவிரப்்பதற்கு ் நேேடிக்கககள் சுரங்கத் ஹதோேங்கியவுேன் திே்ேமிேப்பே்டு 

ஹசயல்படுத்தப்படு ்; ட டல விேோதிக்கப்பே்ே ஆபத்து கோரணிககளத் தவிரப்்பதற்கோன 

நேேடிக்கககள் இதில் அேங்கு ். எந்தவித ோன விபத்து / டபரழிகேத் தவிரக்்க சரியோன இேர ்

ட லோண்க  திே்ே ் முன்ஹ ோழியப்படு ். 

8 திட்ட நன்கமகள் - 

• உள்கே்ேக ப்பில் முன்டனற்ற ் 

• சமூக உள்கே்ேக ப்பில் முன்டனற்ற ் 

• டேகல ேோய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புணரவ்ு திே்ே ், சுகோதோர முகோ ்கள்,  ருத்துே உதவி, குடு ்ப நல முகோ ்கள் 

டபோன்ற சமூக ஹபோறுப்புணரவ்ு நேேடிக்ககககள சுரங்க உரிக யோளரக்ள் 

ட ற்ஹகோள்ேோரக்ள்.  

• சுரங்கத்தின் ட ோச ோன விகளவுககளத் தணிக்கவு ், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்கதயு ் சுற்றுசச்ூழகலயு ் ட  ்படுத்தவு ் சுரங்கப் பகுதியில் ஹசய்யப்படு ். 

9 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு நன்க  பகுப்போய்வு பரிந்துகரக்கப்பேவில்கல. 

10 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டம் - 

 சுற்றுசச்ூழல் ட லோண்க  திே்ே ் (EMP) என்பது அடிப்பகே நிகல சுற்றுசச்ூழல் நிகல, 

சுரங்க முகற  ற்று ் சுற்றுசச்ூழல் போதிப்பு  திப்பீே்டின் அடிப்பகேயில் உருேோக்கப்பே்ே ஒரு தள 

குறிப்பிே்ே திே்ே ோகு ். தோக்கத்தின் ஒே்ஹேோரு பகுதிகளிலு ், குறிப்பிேத்தக்க போதக ோன 

தோக்கங்ககள குகறக்க நேேடிக்கககள் எடுக்கப்பே டேண்டு ், இகே இயற்ககயில் நன்க  

பயக்கு ் இேங்களில், இத்தககய தோக்கங்கள் ட  ்படுத்தப்பே டேண்டு ் / அதிகரிக்கப்பே 

டேண்டு ், இதனோல் ஒே்டுஹ ோத்த போதக ோன தோக்கங்கள் முடிந்தேகர குகறந்த  ே்ேத்திற்கு 

குகறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரேோளரக்ள் ஒரு ஒழுங்கக க்க டேண்டு ் சுற்றுசச்ூழல் கே்டுப்போே்டு நேேடிக்ககககள 

நிரே்கித்தல்  ற்று ் ஹசயல்படுத்துேதற்கு ஹபோறுப்போன சுற்றுசச்ூழல் கண்கோணிப்பு ஹசல். 

அடிப்பகேயில், அங்கீகரிக்கப்பே்ே ஹேளி நிறுேனங்ககள நியமிப்பதன் மூல ் சுற்றுப்புற 

கோற்றின் தர ், நீரின் தர ்,  ண்ணின் தர ்  ற்று ் இகரசச்ல் நிகல டபோன்ற சுற்றுசச்ூழல்  ோசு 

அளகேக் கண்கோணிப்பகத இந்த துகற கண்கோணிக்கு ். 

 சுரங்கச ் சே்ேத்தின் ேழிகோே்டுதல்களின்படி ஹதோழிலோளரக்ளின் உேல்நல ்  ற்று ் போதுகோப்பு 

குறித்து டதகேயோன அகனத்து முன்ஹனசச்ரிக்கக நேேடிக்ககககளயு ் ஆதரேோளர ்எடுப்போர,் 

குத்தககப் பகுதிக்குள் சுகோதோர ேசதிகள் ேழங்கப்படு ். 

 ஆதரேோளரக்ள் இப்பகுதியில் உள்ள  க்களின் ஒே்டுஹ ோத்த ேளரச்ச்ிக்கோன சமூக 

ஹபோறுப்புணரவ்ு நேேடிக்ககககள ட ற்ஹகோள்ேோரக்ள். இந்த நேேடிக்கககளில்  ருத்துே 

முகோ ்கள், நீர ் ேழங்கல், பள்ளி உள்கே்ேக ப்பு ட  ்போடு டபோன்றகே அேங்கு ். 

திே்ேப்பணிகயச ் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்கோக பல்டேறு துகறகளில் சமூக ஹபோறுப்புணரவ்ு 

நேேடிக்ககககள ஆதரேோளரக்ள் ட ற்ஹகோண்டு ேருகின்றனர.்  

 

 

 

11 முடிவுகர - 

 சுரங்க நேேடிக்கககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவித ோன போதக ோன விகளகேயு ் 

ஏற்படுத்தோது என்று பல்டேறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீதோன டநர ்கறயோன  ற்று ் 
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எதிர ்கறயோன விகளவுகளின் அடிப்பகேயில், தோக்கங்களின் ஒே்டுஹ ோத்த  திப்பீே்டிலிருந்து 

இது முடிவுக்கு ேரலோ ். 

 சுரங்க நேேடிக்கககள் கோரண ோக ஏற்படு ் போதிப்புககளத் தணிக்க, 

நன்குதிே்ேமிேப்பே்ே சுற்றுசச்ூழல் ட லோண்க  திே்ே ் (EMP)  ற்று ் விரிேோன பிந்கதய திே்ே 

கண்கோணிப்பு அக ப்பு ஆகியகே ஹதோேரச்ச்ியோன கண்கோணிப்பு  ற்று ் உேனடித் 

திருத்தத்திற்கோக ேழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நேேடிக்கககள் கோரண ோக, திே்ே தளத்திலு ் 

அகதச ்சுற்றியுள்ள சமூக ஹபோருளோதோர நிகலக களு ் கணிச ோக ட  ்படுத்தப்படு ். எனடே, 

சுற்றுசச்ூழல் அனு தி விகரவில் ேழங்களோ ் என எதிரப்ோரக்்கப்படுகிறது. 


