
1 
 

 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு 

அறிக்ககயின் திடட்சச்ுருக்கம் 
 

1.98.5 ஹெக்டடர் பரப்பளவு ஹகாண்ட   
பசச்ாபாகளயம் சாதாரண கல் 

சுரங்கம் 
 

 

       விண்ணப்பதாரர் ஹபயர ் : திரு.சி.ராம்ஜி 

   கிராமம் : பசச்ாபாகளயம் 

                                        தாலுகா : சூலூர ்

                  மாவட்டம் : டகாயம்புத்தூர ்

                 மாநிலம் :           தமிழ்நாடு 

  

 

 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க அறிக்கக அடலாசகர் 
 

 

 

 

 

 

ஜிடயா எக்ஸ்ஹபாளடரசன் அண்டு 
கமனிங் ஹசால்யுசன்ஸ், டசலம். 

 

 

 

 

 



2 
 

1. அறிமுகம் -  

    திரு.சி.ராம்ஜி என்பவர ்க ாயம்புத்தூர ்மாவடட்த்தின் சூலூர ்வட்டத்தில் உள்ள 

பசச்ாபாளளயம் கிராமத்தில் 1.98.5ஹெ ்கடர ்பரப்பளவில் சாதாரண  ல் சுரங்  

குத்தள  ்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.் 

 

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

உத்கதசி ் ப்பட்ட சுரங் ம் மற்றும் நடப்பில் உள்ள சுரங் ங் ளின்  பரப்பளவு 

கூட்டுத்ஹதாள  14.99.5ஹெ ்கடர.் 

 

 எனகவ, விரிவான சுற்றுசச்ூழல் தா ்  மதிப்பீடு (EIA) அறி ்ள  1.98.5 

ஹெ ்கடர ்பரப்பளவில் உள்ள 1 சுரங் ங் த்ளத உள்ளட ்கியது.  

 

 

எளிதான பிரதிநிதிதத்ுவங்களுக்கு சுரங்க குத்தகக 

 

விளக்கம் 

குத்தகக 1 

திரு.சி.ராம்ஜி 

விண்ணப்பித்துள்ள சுரங் ம் 

புல எண் 261/3 

விரிவா ் ம் 

மற்றும் 

வள ப்பாடு 

1.98.5 ஹெ ்கடர,்  பட்டா நிலம் 

கிராமம், தாலு ா, 

மாவட்டம் மற்றும் 

மாநிலம் 

பசச்ாபாளளயம் கிராமம், சூலூர ்வட்டம், 

 க ாயம்புத்தூர ்மாவடட்ம் 

ஹமாத்த சுரங்  

பரப்பளவின் 

கூட்டுத்ஹதாள  

14.99.5  ஹெ ்கடர ்

 

 

விளக்கம் 

குத்தகக 1 

திரு.ஹம.ஹமய்யரசு 

நடப்பில் உள்ள சுரங் ம்  
 

குத்தகக 2 

திரு.டமா.முரளிகிருஷ்ணன் 

நடப்பில் உள்ள சுரங் ம்  
 

புல எண் 331/1 343/1A, 343/1B, 333/2 

விரிவா ் ம் 

மற்றும் 

வள ப்பாடு 

2.61.5 ஹெ ்கடர,்  படட்ா நிலம் 3.55.5 ஹெ ்கடர,்  படட்ா நிலம் 

கிராமம், 

தாலு ா, 

மாவட்டம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

பசச்ாபாளளயம் கிராமம், சூலூர ்வட்டம், 

 க ாயம்புத்தூர ்மாவடட்ம் 

ஹமாத்த சுரங்  

பரப்பளவின் 

கூட்டுத்ஹதாள  

14.99.5  ஹெ ்கடர ்
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விளக்கம் 

குத்தகக 3 

திரு.சு.சக்திடவ

ல் 

நடப்பில் உள்ள 
சுரங் ம்  

 

குத்தகக 4 

திரு.ஆர்.துகரரா

ஜ் 

நடப்பில் உள்ள 
சுரங் ம்  

 

குத்தகக 5 

திரு.எஸ்.ஏ.கடணச

ன் 

நடப்பில் உள்ள 
சுரங் ம்  

 

புல எண் 
334/2B, 334/3B, 

334/4A, 334/4B 
163/1, 163/2(P) 

260/1A1, 260/1B1, 260/1C1, 

260/1D1 

விரிவா ் ம் 

மற்றும் 

வள ப்பாடு 

2.85.5 ஹெ ்கடர,்  
படட்ா நிலம் 

2.79.0 ஹெ ்கடர,்  
படட்ா நிலம் 

1.76.5 ஹெ ்கடர,்  
படட்ா நிலம் 

கிராமம், 

தாலு ா, 

மாவட்டம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

பசச்ாபாளளயம் கிராமம், சூலூர ்வட்டம், 

 க ாயம்புத்தூர ்மாவடட்ம் 

ஹமாத்த சுரங்  

பரப்பளவின் 

கூட்டுத்ஹதா

ள  

14.99.5  ஹெ ்கடர ்

 

 

இதில் திரு.சி.ராம்ஜி சாதாரண  ல் சுரங் த்திற் ்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.் 

 

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் மு ்கிய அம்சங் ள் கீகழ அடட்வளணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

திட்டதத்ின் முக்கிய அம்சங்கள் 

விளக்கம் குத்தகக -1 

அடிப்பளட விவரங் ள்  

எம்.எஸ்.எல்( டல் 

மட்டத்திலிருந்து) 
394 மீ உயரம் 

அட்சகரள  10053’33.48”N to 10053’38.02”N  

தீர ்் கரள  77004’23.61”E to 77004’29.30”E 

சுரங்  இருப்பு ் ள் 2,29,505 மீ3  சாதாரண  ல் 

முன்ஹமாழியப்பட ்ஆழம் 

தற்கபாளதய திட்ட  ாலத்தில் 
40 மீ 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள்  

பாது ா ் ப்படட் 

வனப்பகுதி 
எதுவும் இல்ளல 

பகுதியின் 

நிலப்பரப்பு 
1.98.5 ஹெ ்கடர ்

நிலத்தடி நீர ்மட்டம் 

தளர மட்டத்திலிருந்து 50 மீ - 55 மீ 

சுரங் ங் ள் நிலத்தடி நீர ்அளவிற்கு கமகல 

சிறப்பா  கமற்ஹ ாள்ளப்படும், எனகவ இந்த 
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திட்டத்தின்  ாரணமா  நீர ்அளவு 

பாதி ் ப்படாது. 

 

• ஹவட்டப்பட்ட சாதாரண ல் அரு ாளமயில் உள்ள கிரஷர ்்கு ஹ ாண்டு 

ஹசல்லப்படும். 

• திறந்த ஹவளி சுரங் ம், முழுளமயா  இயந்திரமயமா ் ப்பட்ட சுரங் ம் ஆரம் 

உயரம் சுமார ்5 மீடட்ர ்மற்றும் ஹபஞ்ச ்அ லம் 5 மீடட்ர ்சாய்வு 90 °. 

• சுரங் ங் ள் இறுதி குழி வரம்ளப அளடந்தபின், ஹவட்டப்பட்ட குழியானது நீர ்

கச ரிப்பதற் ் ா  பயன்படுத்தபடும்.  

• இந்த திட்டத்திற்கு சுரங்  நடவடி ்ள  ளு ்கு எந்தஹவாரு மின்சாரம் 

கதளவயில்ளல, ஆனால் அலுவல  வளா ங் ள் மற்றும் பிற 

உள் ட்டளமப்பு ளில் பயன்படுத்த மின்சாரம் தமிழ்நாடு மின்சார 

வாரியத்திலருந்து ஹபறப்படும். சுரங்  ஹசயல்பாடு ப ல் கநரத்தில் மட்டுகம 

பரிந்துளர ் ப்படுகிறது {ஹபாது ஷிப்ட ்8 AM - 5 PM (மதிய உணவு இளடகவளள 

12 PM - 1 PM). 

• ஏர ்  ம்ப்ரசருடன் ஜா ்ொம்மர ் துளளபான் ள் மூலம் 32-35 மிமீ விடட்ம் 

ஹ ாண்ட குறுகிய துளள துளளயிடுதல். 

•  னிம கபா ்குவரத்து, கசளவத் துளற, க கரஜ் ள்,  ளட ள் / க ண்டீன் 

கபான்ற துளற ளில் சுமார ் 25 கபரு ்கு மற்றும் 19 கபரு ்கு கநரடி கவளல 

வாய்ப்பு ள் மற்றும் சுற்றியுள்ள பிராந்தியத்திற்குள் மளறமு  கவளல 

வாய்ப்பு ள் ஏற்படுத்தப்படும். 

• வனவிலங்கு (பாது ாப்பு) சடட்ம், 1972 இன் கீழ் அறிவி ் ப்பட்ட 

பாது ா ் ப்படட் பகுதி ள் எதுவும் இல்ளல, மத்திய மாசு  ட்டுப்பாட்டு 

வாரியத்தால் அறிவி ் ப்பட்ட விமரச்ன மாசுபடட் பகுதி ள், அறிவி ் ப்பட்ட 

சுற்றுசச்ூழல்-உணரத்ிறன் பகுதி ள், மாநிலங் ளு ்கு இளடகயயான 

எல்ளல ள் மற்றும் சரவ்கதச எல்ளல ள், தவிர கதசிய பூங் ா ் ள், 

உயிர ்்க ாள இருப்பு, யாளன தாழ்வாரங் ள், சதுப்புநில வன, ஹதால்ஹபாருள் 

நிளனவுசச்ின்னங் ள், பாரம்பரிய தளம் கபான்றளவ திடட் தளத்திலிருந்து 10 

கி.மீ சுற்றளவில் இல்ளல. 

• திட்டப்பணிளயச ்சுற்றியுள்ள சமூ  நலனு ் ா  பல்கவறு துளற ளில் சமூ  

ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடி ்ள  ளள ஆதரவாளர ் கமற்ஹ ாள்வார,் இதற் ா  

சுமார ்  ரூ .5 லட்சம் ஹசலவிட்டார.் 

• திட்டப்பகுதியின் நில அதிரவ்ு உணரத்ிறன் மண்டலம் II, பி.எம்.டி.பி.சி படி 

குளறந்த கசத அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்டலத்தின் 

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

3. சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் - 

 தரவு கச ரித்தல் சுற்றுசச்ூழல் தா ்  மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியா  

அளமகிறது, இது பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்பு ளில்  ணி ் ப்பட்ட தா ் ங் ளள 

மதிப்பீடு ஹசய்ய உதவுகிறது மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ளம திட்டத்ளத (EMP) 

தயாரி ்  உதவுகிறது, சுற்றுசச்ூழல் தரம் மற்றும் எதிர ்ால விரிவா ் ங் ளின் 

கநா ் த்ளத கமம்படுத்துவதற் ான நடவடி ்ள  ளள க ாடிட்டு ்  ாட்டுகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் நிளலயான வளரச்ச்ி. 
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 நிலவும் சுற்றுசச்ூழல் அளமப்பு ளின் தரத்ளத தீரம்ானி ்   ாற்று, நீர ்

(கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர)், நிலம் மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் சமூ -

ஹபாருளாதார நிளல உள்ளிட்ட பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவு ளு ்கு அடிப்பளட தரவு 

உருவா ் ப்பட்டது. 2020 - 21 ஆம் ஆண்டில் குளிர ்ாலம் (டிசம்பர ் – பிப்ரவரி) 

பருவத்தில் அடிப்பளட சுற்றுசச்ூழல் த வல் ள் கச ரி ் ப்ப்படும். 

3.1 நில சுற்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முளற திடட் தளம் சுற்றளவில் இருந்து 10 

கிகலாமீட்டரு ்குள் புவன் (இஸ்கரா) மூலம் கச ரி ் ப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டு முளற வறண்ட தரிசு நிலம், படட்ா நிலம், எந்த வன நிலமும் 

சம்பந்தப்படவில்ளல. 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் ஹபரும்பகுதி விவசாய பயிர ்நிலம் 84.9%. 

ஹமாத்த சுரங் ப் பகுதி ள் இந்த சுரங் ப் பகுதியிலிருந்து 0.59 %. ஆகும்,  

மண் சூழல்  

 ஐந்து மண் மாதிரி இடங் ள் கதரவ்ு ஹசய்யப்பட்டு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டன. 

இயற்ள யில் மண்  ாணப்பட்டதுமிதமான  ார pH வரம்புடன் (7.66 – 8.68). பாஸ்பரஸ் 

வரம்பு 1.16 - 1.75 kg/ha ஆ  உள்ளது. 

நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்ளத மதிப்பிடுவதற்கு நீர ்மாதிரி ள் சுமார ்4 நிலத்தடியில் மற்றும் 2 

நிலத்தின் கமற்பரப்பில் இருந்தும் கச ரி ் ப்பட்டது கிராமங் ளின் துளள 

கிணறு ளிலிருந்து நிலத்தடி நீர ் மாதிரி ள் எடு ் ப்பட்டன. ஏரி ள் மற்றும் 

சுரங் த்தின் கமற்பரப்பு நீர ்மாதிரி ள் எடு ் ப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர ்- 

• 7.12 - 8.10 வளர கவறுபடுகிறது. 

• ஹமாத்த  ளரசல் ள் மதிப்பு ள் 423 - 610 mg/l வளர உள்ளது  

•  டினத்தன்ளம மதிப்பு ள் 152.3 – 222.7 mg/lவளர இரு ்கும் 

டமற்பரப்பு நீர ்(சுரங்க குழி நீர்) - 

• PH மதிப்பு 7.12 -  7.56 

• ஹமாத்த  ளரசல் ள் 528 - 645 mg/l 

 ஹெவிஹமட்டல் வரம்பிற்குள் இருப்பது  ண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியல்-

கவதியியல் மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இந்த நீர ் சிபிசிபி தரத்தின்படி 

நிரண்யி ் ப்பட்ட வரம்பு ளு ்குள் உள்ளது என்பளத ஹவளிப்படுத்தியது. 

3.2 காற்று சூழல் - 

வானிகல ஆய்வு (காலநிகல) - 

 ஆய்வு பகுதி ஹவப்பமண்டல  ாலநிளலயின் ஒரு பகுதியாகும். நாள் 

ஹவப்பநிளல ஜனவரி முதல் படிப்படியா  அதி ரி ்கும். மி  ் 

குளறவானதுஹவப்பநிளல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. ஏப்ரல் மற்றும் கம மாதங் ள் 

ஆண்டின் ஹவப்பமான மாதங் ள். 

 உத்கதசி ் ப்பட்ட சுரங் த் திட்டத்திற் ான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிளலயம் 

க ாயம்புத்தூர.் 
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காற்றின் தர கண்காணிப்பு -  

 திட்ட தளத்ளதப் ஹபாறுத்தவளரயில் அதி பட்சமா   ாற்று வீசும் திளச 

 ண்டறியப்பட்டு  ாற்று தர நிளலயங் ள் நிறுவப்பட்டன. சுற்றுப்புற  ாற்று தர 

நிளலயங் ள் கதரந்்ஹதடு ் ப்பட்டன. ஆறு மளழ ் ாலத்திற்கு முந்ளதய  ாற்று 

புள்ளியல் வளரபடம் முளற மற்றும் கதரந்்ஹதடு ் ப்பட்ட தளங் ளின் அணு ல் 

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

நிளலயங் ள் கதரந்்ஹதடு ் ப்பட்டன. 

• PM10 இன் மதிப்பு 34.4 µg/m3 -  43.1 µg/m3, இளடயில் கவறுபடுகிறது  

• PM2.5 இன் மதிப்பு 17.0 µg/m3 -  23.0 µg/m3 ்கு இளடயில் கவறுபடுகிறது  

• SO2  இன் சராசரி ஹசறிவு 4.5 µg/m3 -  6.8 µg/m3. 

• NO2 இன் சராசரி ஹசறிவு 15.6 µg/m3-  19.2 µg/m3. . 

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

 ாணப்படுகின்றனஹதாழில்துளற மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு 

மண்டலங் ளு ்கு மத்திய மாசு  ட்டுப்பாட்டு வாரியம் (சிபிசிபி) 

பரிந்துளர ்கும் NAAQ தரநிளல ள். 

 

3.3 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீட்டு சாதனத்ளதப் பயன்படுத்தி 7 இடங் ளில் அடிப்பளட ஒலி 

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

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

வளர. 

• ஆய்வு ்  ாலத்தில் ப ல் 48.7 -  49.1 dB (A) Leq இரவு 37.8 -  39.1 dB (A) Leq வரம்பில் 

இருந்தன. 

 முடிவு ளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு சத்தத்தின் அளவு ள் ஹதாழில்துளற / 

வணி  / குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற சத்தம் தரநிளல ளு ்குள் இருப்பளத ் 

 ாணலாம். 

 

3.4 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பளட சுற்றுசச்ூழல் நிளல, மு ்கியமான மலர ் கூறு ள் மற்றும் 

விலங்கினங் ளின்  ட்டளமப்ளபப் புரிந்து ஹ ாள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

கமற்ஹ ாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதி ்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆளல ளும் இல்ளல, வனவிலங்கு 

பாது ாப்பு சடட்ம் 1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங் ளின் 

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

3.5 சமூக ஹபாருளாதாரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூ -ஹபாருளாதார சூழல் குறித்த தரமான த வல் ளள 

கச ரி ்  மாதிரி  ண ்ஹ டுப்பு கமற்ஹ ாள்ளப்பட்டது. சாளல ள், குடிநீர ்வசதி ள், 

ந ரமயம்,  ல்வி நிறுவனம், க ாயில் ள், மருத்துவ வசதி ள் மற்றும் மின்சார 

வசதி ள் கபான்ற அளனத்து அடிப்பளட வசதி ளளயும் இந்த ஆய்வு பகுதி 

ஹ ாண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிராமங் ளில் விவசாயகம மு ்கிய ஹதாழிலா  இருந்தாலும், இது 

50-60% குடும்பங் ளு ்கு மட்டுகம கவளல வாய்ப்பு ளள வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள 

ம ் ள் ஹதாள  மு ்கியமா  ஹதாழிலாளர ்ள் மற்றும் மற்ற வள  கவளல 

வாய்ப்பு ளள சாரந்்துள்ளனர.் 
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4 எதிரப்ார்க்கின்ற சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கககள் - 

4.1 நில சுற்றுசச்ூழல்: 

 திறந்த ஹவளி சுரங்  முளறயில் ஹபரிய தா ் ம் ஆ   ருதப்படுவது நில 

சுற்றுசச்ூழல், இப்பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முளற வறண்ட தரிசு நிலம், இந்த 

திட்டத்தில் எந்த வன நிலமும் ஈடுபடவில்ளல. சுரங்  நடவடி ்ள  ளு ்கு 1.98.5 

ஹெ ்கடர ்நிலப் பயன்படுத்தப்படும். சுரங் த்தின் முடிவில், ஹவட்டிஹயடு ் ப்படட் 

குழி, தற் ாலி  நீரத்்கத ் மா  ஹசயல்படும் மளழநீளர கசமி ்  அனுமதி ் ப்படும். 

மரம் வளரச்ச்ி ்கு கபாதுமான இடம்  ஒது ் ப்பட்டது.    

 தற்கபாது திடட்ப்பகுதியில் தாவரங் ள் எதுவும் இல்ளல, சுரங்  நடவடி ்ள  

முடிந்ததும் திடட் இடத்தில் மரம் வளரச்ச்ியின் வீதம் அதி ரி ்கும்.  

 

4.2 நீர ்சூழல்  

  சுரங்  நடவடி ்ள  ் ான உத்கதசி ் ப்பட்ட ஆழம் நிலத்தடி நீர ்மட்டத்திற்கு 

கமகல உள்ளது, ஆய்வு பகுதி ்குள் கமற்பரப்பு நீர ் (நீகராளட ள்,  ால்வாய், ஓளட 

கபான்றளவ) இல்ளல. 

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• சுரங் ப் பகுதி ்கு கமற்பரப்பு மளழநீர ்ஓட்டத்ளத சுரங் த்திற்குள் வராமல் 

தடு ்  மண் திட்டு அளம ் ப்படும்  

• வடி ால்  ட்டுமானம் அளம ் ப்படும் 

4.3 காற்று சூழல்– 

 சுரங்  நடவடி ்ள  ள் மற்றும் கபா ்குவரத்தால் உருவா ் ப்படும்  ாற்றில் 

பரவும் து ள் ள் மு ்கிய  ாற்று மாசுபடுத்துகின்றன. சல்பர ் ளட ஆ ்ளசடு (SO2), 

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

ஹசல்லும் வா னங் ள் பங் ளி ்கும். 

  சுரங்  பகுதி ்கு ஹவளிகய சுரங் த்தின் தா ் ம் மனித மற்றும் 

விலங்கு ளின் ஆகரா ்கியத்திலும், அப்பகுதியின் தாவரங் ளிலும் எந்தவிதமான 

பாத மான விளளளவயும் ஏற்படுத்தாது என்பளத இது  ாட்டுகிறது. 

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

•  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுடப்ங் ள் (Controlled Blasting) 

ஹசயல்படுத்தப்படும் 

•  னிமத்ளத ஏற்றுதல் மற்றும் ள யாளுதல் ஆகிய நடவடி ்ள  ளில் இருந்து 

தூசி ஹவளிகயற்றத்ளத ்  ட்டுப்படுத்த கவளல ஹசய்யும் ஹபஞ்சு ள் மு ப்பில் 

நீர ்ஹதளித்தல் ஆகிய ந்டவடிள  ள் ஹசயல்படுத்தப்படும் 

•  னர  இயந்திரத்ளத இய ்கும்கபாது தூசி உற்பத்திளய ் குளற ்  

சுரங் த்தின் உட்புற சாளல ளில் நீர ்ஹதளிப்பான் ள் அளமத்தல் 

• தூசி ஹவளிகயற்றத்ளத ் குளறப்பதற் ா  அவ்வப்கபாது சாளல ளில் நீர ்

ஹதளித்தல் 

• துளளயிடும் முன்பு ஹதாழிலாளர ்ளு ்கு மு  ் வசங் ள் வழங்குதல் மற்றும் 

பாது ாப்பா  சுரங் ம் ஹசய்ய நிறுவனங் ள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

•  னிமம் கபா ்குவரத்தின் கபாது டிப்பர ்ளள அதி  சுளம ஹசய்வளதத் 

தவிரப்்பது மற்றும் ஏற்றப்படட் டிப்பர ்ளள டாரப்ாலின் ளுடன் மூடுவது 

• தூசித் து ள் ளள ் ஹவளிகய ஹசல்வளத  ட்டுப்படுத்தப்படும் மரம் வளரச்ச்ி 

கமற்ஹ ாள்ளப்படும்.  
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• மாசுபாட்ளட ்  ட்டுப்படுத்த நடவடி ்ள  எடு ்   ாற்றின் தரத்ளத 

அவ்வப்கபாது  ண் ாணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

  னிமத்ளத எடு ்  ஹவடி ளவப்பதனால், எந்திரங் ளின் ஹசயல்பாடு மற்றும் 

சுரங் ங் ளில் அவ்வப்கபாது டிப்பர ்ளள இய ்குவதால் சத்த ஏற்படுகிறது.  

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

•  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடி ்கும் நுடப்ங் ள் ஹசயல்படுத்தப்படும், சுரங் த் 

தளத்திலிருந்து ஹவடிப்பதால் ஏற்படும் சத்தம் குறிப்பிடத்த ் தா  இரு ் ாது, 

அது முழு நாளிலும் சில வினாடி ள் வளர இரு ்கும்.  

• அதி  சத்தம் ஹ ாண்ட கவளல ஹசய்யும் பகுதி ளில்  ாதளடப்பான் ள், 

அல்லது கவறு ஹபாருத்தமான தனிப்படட் பாது ாப்பு உப ரணங் ள் 

ஹதாழிலாளர ்ளு ்கு வழங் ப்படும்.  

• சரியான நடவடி ்ள  எடுப்பதற்கு வழ ் மான சத்தம் நிளல  ண் ாணிப்பு 

அவ்வப்கபாது ஹசய்யப்படும். 

• சுரங் த் தளம், அலுவல  ்  ட்டடங் ள் மற்றும் உள் சாளலளயச ்சுற்றியுள்ள 

பசுளம கமம்பாடு மூலத்திற்கும் ஹபறுநரு ்கும் இளடயில் ஒரு தளடளய 

உருவா ்கும் வள யில் நளடமுளறயில் இரு ்கும், இதனால் ஒலி 

உறிஞ்சப்பட்டு ஹவளிப்பாடு நிளல குளற ் ப்படுகிறது. 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

  ாடு ள், வனவிலங்கு சரணாலயங் ள் இல்லாததால் பல்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ார ்் ப்படுவதில்ளல. 10கி.மீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

மண்டலம்கபான்ற சுற்றுசச்ூழல் மாசுபாட்டின் தா ் ம் வாயு மாசு கபான்றவற்ளற 

ஹவளிகயற்றுவதால் ஏற்படும் NOX. தூசி ஹவளிகயற்றத்ளத ்  ட்டுப்படுத்த 

கபாதுமான தூசி  ட்டுப்பாட்டு நடவடி ்ள  ள் எடு ் ப்படும். AAQ 

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

தவிரதூசி உமிழ்ளவ ்  ட்டுப்படுத்த சுரங் ப் பகுதி மற்றும் சாளல ளில் தடிமனான 

மரம் வளரச்ச்ி கமற்ஹ ாள்ளப்படும். 

4.6 சமூக ஹபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்  நடவடி ்ள  ள்  ாரணமா  19 ஹதாழிலாளர ்ள் கநரடியா  

பயன்ஹபறுவார ்ள் எண்ணி ்ள  கநரடி கவளலவாய்ப்பு மூலம் பயனளடகிறது. 

சுமார ் 25 எண்ணி ்ள யிலான ம ் ளு ்கு மளறமு மா  கவளல வாய்ப்பு ள் 

கிளட ்கும். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நடவடி ்ள  ளின் கீழ் மருத்துவ,  ல்வி மற்றும் 

உள் ட்டளமப்பு கமம்பாடு கபான்ற கூடுதல் வசதி ளும் நளடஹபறும். 

 சமூ  - ஹபாருளாதார மற்றும் சமூ வியல் தா ் த்ளத  ருத்தில் ஹ ாண்டு, 

ம ் ளின் ஹபாருளாதார நிளல மற்றும் வாழ் ்ள த் தரம் ஹபாதுவா  அதி ரி ்கும் 

என்பது  வனி ் ப்பட்டது.  

5 மாற்று பகுப்பாய்வு (ஹதாழில்நுடப்ம் மற்றும் தளம்) 

தள மாற்றுகள் - 

 சாதாரண ற் ள் இயற்ள யில் சில குறிப்பிடட் இடங் ளில் மட்டும் இரு ்கும் 

உத்கதசி ் ப்பட்ட திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும்  னிம 

படிவு ளு ்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால்மாற்று தளம் எதுவும் 

முன்ஹமாழியப்படவில்ளல. 

சுரங்க ஹதாழில்நுடப் மாற்றுகள் - 
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 முழு இயந்திரமயமா ் ப்பட்ட சுரங்  கவளல ள் கமற்ஹ ாள்ளப்படும், இது 

மி வும் ஹபாருளாதார ரீதியா  சாத்தியமானது, கமலும்  னிமங் ள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழளலப் பாது ா ்கிறது. மற்ற ஹதாழில் ளளப் கபாலன்றி, திட்டத்ளத மற்ற 

தளங் ளு ்கு மாற்ற முடியாது. 

 கமற்பரப்பு  னிம ளவப்பு ் ள் மற்றும் அதி   னிம பாது ாப்ளப உறுதி 

ஹசய்வதால் இந்த திடட்ம் திறந்தஹவளி சுரங்  முளறளயப் பின்பற்றும். நிலத்தடி 

முளறயுடன் ஒப்பிடும்கபாது திறந்தஹவளி முளறயின் சுரங் மானது அதி  உற்பத்தி 

மற்றும் சி ் னமா  இரு ்கும். 

6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் - 

 வழ ் மா  ஒரு தா ்  மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய  ாலத்தில் 

கமற்ஹ ாள்ளப்படுகிறது மற்றும் இயற்ள  அல்லது மனித நடவடி ்ள  ளால் 

தூண்டப்பட்ட அளனத்து மாறுபாடு ளளயும் தரவு ஹ ாண்டு வர முடியாது. எனகவ 

சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் மாற்றங் ளள  ண ்கில் எடுத்து ்ஹ ாள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

வழ ் மான  ண் ாணிப்பு திடட்ம் அவசியம்.  ண் ாணிப்பின் குறி ்க ாள் - 

•  ட்டுப்பாட்டு நடவடி ்ள  ளின் ஹசயல்திறளன சரிபார ்்  அல்லது 

 மதிப்பீடு ஹசய்ய; 

• எதிர ்ால தா ்  மதிப்பீட்டு ஆய்வு ளு ் ான தரவு தளத்ளத நிறுவுதல். 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்  வழ ்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் ஹதாடரப்ுளடய கூறு ள் 

துளளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல்,  ழிவு குப்ளப,  னர  இயந்திரங் ள் மற்றும் 

ஹவடி ்கும் கசமிப்பு ஆகியளவ அடங்கும். கமகல குறிப்பிடப்படட் கூறு ளிலிருந்து 

ஏகதனும் சம்பவங் ள் ஏற்படுவளத ் குளறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும் 

நடவடி ்ள  ள் சுரங் த் ஹதாடங்கியவுடன் திடட்மிடப்பட்டு ஹசயல்படுத்தப்படும்; 

கமகல விவாதி ் ப்படட் ஆபத்து  ாரணி ளளத் தவிரப்்பதற் ான நடவடி ்ள  ள் 

இதில் அடங்கும். எந்தவிதமான விபத்து / கபரழிளவத் தவிர ்்  சரியான இடர ்

கமலாண்ளம திடட்ம் முன்ஹமாழியப்படும். 

8 திட்ட நன்கமகள் - 

• உள் ட்டளமப்பில் முன்கனற்றம் 

• சமூ  உள் ட்டளமப்பில் முன்கனற்றம் 

• கவளல வாய்ப்பு 

• சமூ  விழிப்புணரவ்ு திடட்ம், சு ாதார மு ாம் ள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப நல 

மு ாம் ள் கபான்ற சமூ  ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடி ்ள  ளள சுரங்  

உரிளமயாளர ்ள் கமற்ஹ ாள்வார ்ள்.  

• சுரங் த்தின் கமாசமான விளளவு ளளத் தணி ் வும், அதன் சுற்றியுள்ள 

பகுதி ளின் சுற்றுப்புறத்ளதயும் சுற்றுசச்ூழளலயும் கமம்படுத்தவும் சுரங் ப் 

பகுதியில் ஹசய்யப்படும். 

9 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு நன்ளம பகுப்பாய்வு பரிந்துளர ் ப்படவில்ளல. 

10 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திடட்ம் - 

 சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ளம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பளட நிளல 

சுற்றுசச்ூழல் நிளல, சுரங்  முளற மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் 

அடிப்பளடயில் உருவா ் ப்பட்ட ஒரு தள குறிப்பிடட் திட்டமாகும். தா ் த்தின் 

ஒவ்ஹவாரு பகுதி ளிலும், குறிப்பிடத்த ்  பாத மான தா ் ங் ளள குளற ்  

நடவடி ்ள  ள் எடு ் ப்பட கவண்டும், இளவ இயற்ள யில் நன்ளம பய ்கும் 
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இடங் ளில், இத்தள ய தா ் ங் ள் கமம்படுத்தப்பட கவண்டும் / அதி ரி ் ப்பட 

கவண்டும், இதனால் ஒட்டுஹமாத்த பாத மான தா ் ங் ள் முடிந்தவளர குளறந்த 

மட்டத்திற்கு குளற ் ப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளர ்ள் ஒரு ஒழுங் ளம ்  கவண்டும் சுற்றுசச்ூழல்  ட்டுப்பாட்டு 

நடவடி ்ள  ளள நிரவ்கித்தல் மற்றும் ஹசயல்படுத்துவதற்கு ஹபாறுப்பான 

சுற்றுசச்ூழல்  ண் ாணிப்பு ஹசல். அடிப்பளடயில், அங்கீ ரி ் ப்பட்ட ஹவளி 

நிறுவனங் ளள நியமிப்பதன் மூலம் சுற்றுப்புற  ாற்றின் தரம், நீரின் தரம், 

மண்ணின் தரம் மற்றும் இளரசச்ல் நிளல கபான்ற சுற்றுசச்ூழல் மாசு அளளவ ் 

 ண் ாணிப்பளத இந்த துளற  ண் ாணி ்கும். 

 சுரங் ச ்சட்டத்தின் வழி ாட்டுதல் ளின்படி ஹதாழிலாளர ்ளின் உடல்நலம் மற்றும் 

பாது ாப்பு குறித்து கதளவயான அளனத்து முன்ஹனசச்ரி ்ள  நடவடி ்ள  ளளயும் 

ஆதரவாளர ்எடுப்பார,் குத்தள ப் பகுதி ்குள் சு ாதார வசதி ள் வழங் ப்படும். 

 ஆதரவாளர ்ள் இப்பகுதியில் உள்ள ம ் ளின் ஒட்டுஹமாத்த வளரச்ச்ி ் ான 

சமூ  ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடி ்ள  ளள கமற்ஹ ாள்வார ்ள். இந்த 

நடவடி ்ள  ளில் மருத்துவ மு ாம் ள், நீர ் வழங் ல், பள்ளி உள் ட்டளமப்பு 

கமம்பாடு கபான்றளவ அடங்கும். திட்டப்பணிளயச ்சுற்றியுள்ள சமூ  நலனு ் ா  

பல்கவறு துளற ளில் சமூ  ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடி ்ள  ளள ஆதரவாளர ்ள் 

கமற்ஹ ாண்டு வருகின்றனர.்  

 

11 முடிவுகர - 

 சுரங்  நடவடி ்ள  ள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமான பாத மான 

விளளளவயும் ஏற்படுத்தாது என்று பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறு ளின் மீதான 

கநரம்ளறயான மற்றும் எதிரம்ளறயான விளளவு ளின் அடிப்பளடயில், 

தா ் ங் ளின் ஒட்டுஹமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து இது முடிவு ்கு வரலாம். 

 சுரங்  நடவடி ்ள  ள்  ாரணமா  ஏற்படும் பாதிப்பு ளளத் தணி ் , 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ளம திடட்ம் (EMP) மற்றும் விரிவான 

பிந்ளதய திட்ட  ண் ாணிப்பு அளமப்பு ஆகியளவ ஹதாடரச்ச்ியான  ண் ாணிப்பு 

மற்றும் உடனடித் திருத்தத்திற் ா  வழங் ப்படுகின்றன. சுரங்  நடவடி ்ள  ள் 

 ாரணமா , திட்ட தளத்திலும் அளதச ் சுற்றியுள்ள சமூ  ஹபாருளாதார 

நிளலளம ளும்  ணிசமா  கமம்படுத்தப்படும். எனகவ, சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

விளரவில் வழங் ளாம் என எதிரப்ார ்் ப்படுகிறது. 


