
1 
 

 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டசச்ுருக்கம் 
 

2.13.0 ஹெக்டடர் பரப்பளவு ஹகாண்ட   
திரு.ச.சந்டதாஷ் மல்கலயா சாதாரண கல் & 

கிராவல் சுரங்கம் 
 

 

       விண்ணப்பதாரர் ஹபயர ் : திரு.ச.சந்டதாஷ் மல்கலயா 

   கிராமம் : ஹசட்டிப்பாகளயம் 

                                        தாலுகா : மதுக்ககர 

                  மாவட்டம் : டகாயம்புத்தூர ்

                 மாநிலம் :           தமிழ்நாடு 

  

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க அறிக்கக அடலாசகர் 
 

 

 

 

 

ஜிடயா எக்ஸ்ஹபாளடரசன் 
அண்டு கமனிங் 

ஹசால்யுசன்ஸ், டசலம். 
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1. அறிமுகம் -  

    திரு.ச.சந்த ோஷ் மல்லலயோ என்பவர ்த ோயம்பு ்தூர ்மோவட்ட ்தின் மது ் லர வட்ட ்தில் 

உள்ள சசட்டிப்போலளயம் கிரோம ்தில் 2.13.0 செ ்தடர ் பரப்பளவில் சோ ோரண  ல் மற்றும் 

கிரோவல் சுரங்  கு ் ல  ்கு விண்ணப்பி ்துள்ளோர.் 

 

 எனதவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூலல2016 இன் படி  உ ்த சி ் ப்பட்ட சுரங் ம் 

மற்றும் நடப்பில் உள்ள சுரங் ங் ளின்  பரப்பளவு கூட்டு ்ச ோல   5.13.0 செ ்தடர.் 

 

 எனதவ, விரிவோன சுற்றுசச்ூழல்  ோ ்  மதிப்பீடு (EIA) அறி ்ல  2.13.0 செ ்தடர ்பரப்பளவில் 

உள்ள 1 சுரங் ங்  ்ல  உள்ளட ்கியது.  

 

 

எளிதான பிரதிநிதிதத்ுவங்களுக்கு சுரங்க குத்தகக 

 

விளக்கம் 

குத்தகக 1 

திரு.ச.சந்டதாஷ் மல்கலயா 

விண்ணப்பி ்துள்ள சுரங் ம் 

புல எண் 926/3A(P), 927/1 & 928/3 

விரிவோ ் ம் மற்றும் 

வல ப்போடு 
2.13.0 செ ்தடர,்  பட்டோ நிலம் 

கிரோமம்,  ோலு ோ, 

மோவட்டம் மற்றும் 

மோநிலம் 

சசட்டிப்பலளயம் கிரோமம், மது ் லர வடட்ம், 

 த ோயம்பு ்தூர ்மோவடட்ம் 

சமோ ்  சுரங்  

பரப்பளவின் 

கூட்டு ்ச ோல  

5.13.0  செ ்தடர ்

 

 

விளக்கம் 

குத்தகக 1 

திரு.சி.விஜய் 

நடப்பில் உள்ள சுரங் ம்  
 

புல எண் 161A/2, 162A/1(P) 

விரிவோ ் ம் மற்றும் 

வல ப்போடு 
3.00.0 செ ்தடர,்  படட்ோ நிலம் 

கிரோமம்,  ோலு ோ, மோவட்டம் 

மற்றும் மோநிலம் 

சசட்டிப்பலளயம் கிரோமம், மது ் லர வடட்ம், 

 த ோயம்பு ்தூர ்மோவடட்ம் 

சமோ ்  சுரங்  பரப்பளவின் 

கூட்டு ்ச ோல  
5.13.0  செ ்தடர ்

 

இதில் திரு.ச.சந்த ோஷ் மல்லலயோ சோ ோரண  ல் மற்றும் கிரோவல் சுரங்  ்திற் ்கு 

விண்ணப்பி ்துள்ளோர.் 

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 விண்ணப்ப ோரர ்  னிநபர ் ஆவோர ் திடட்  ள ்தின் மு ்கிய அம்சங் ள் கீதழ 

அட்டவலணப்படு ் ப்பட்டுள்ளன. 
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திட்டதத்ின் முக்கிய அம்சங்கள் 

விளக்கம் குத்தகக -1 

அடிப்பலட விவரங் ள்  

எம்.எஸ்.எல்( டல் 

மட்ட ்திலிருந்து) 
420 மீ உயரம் 

அட்சதரல  10°52'22.27"N to 10°52'27.68"N 

தீர ்் தரல  77°071'55.90"E to 77°02'03.29"E 

சுரங்  இருப்பு ் ள் 1,92,160 மீ3  சோ ோரண  ல் 

முன்சமோழியப்பட ்ஆழம் 

 ற்தபோல ய திட்ட  ோல ்தில் 
27 மீ 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள்  

போது ோ ் ப்படட் 

வனப்பகுதி 
எதுவும் இல்லல 

பகுதியின் 

நிலப்பரப்பு 
2.13.0 செ ்தடர ்

நில ் டி நீர ்மட்டம் 

 லர மட்ட ்திலிருந்து 55 மீ – 50 மீ 

சுரங் ங் ள் நில ் டி நீர ்அளவிற்கு தமதல 

சிறப்போ  தமற்ச ோள்ளப்படும், எனதவ இந்  

திட்ட ்தின்  ோரணமோ  நீர ்அளவு 

போதி ் ப்படோது. 

 

• சவட்டப்பட்ட சோ ோரண  ல் அரு ோலமயில் உள்ள கிரஷர ்்கு ச ோண்டு சசல்லப்படும். 

• திறந்  சவளி சுரங் ம், முழுலமயோ  இயந்திரமயமோ ் ப்படட் சுரங் ம் ஆரம் உயரம் சுமோர ்

5 மீடட்ர ்மற்றும் சபஞ்ச ்அ லம் 5 மீடட்ர ்சோய்வு 90 °. 

• சுரங் ங் ள் இறுதி குழி வரம்லப அலடந் பின், சவட்டப்பட்ட குழியோனது நீர ்

தச ரிப்ப ற் ் ோ  பயன்படு ் படும்.  

• இந்  திட்ட ்திற்கு சுரங்  நடவடி ்ல  ளு ்கு எந் சவோரு மின்சோரம் த லவயில்லல, 

ஆனோல் அலுவல  வளோ ங் ள் மற்றும் பிற உள் ட்டலமப்பு ளில் பயன்படு ்  மின்சோரம் 

 மிழ்நோடு மின்சோர வோரிய ்திலருந்து சபறப்படும். சுரங்  சசயல்போடு ப ல் தநர ்தில் 

மட்டுதம பரிந்துலர ் ப்படுகிறது {சபோது ஷிப்ட ் 8 AM - 5 PM (மதிய உணவு இலடதவலள 12 

PM - 1 PM). 

• ஏர ் ம்ப்ரசருடன் ஜோ ்ெோம்மர ்துலளபோன் ள் மூலம் 32-35 மிமீ விடட்ம் ச ோண்ட குறுகிய 

துலள துலளயிடு ல். 

•  னிம தபோ ்குவர ்து, தசலவ ் துலற, த தரஜ் ள்,  லட ள் / த ண்டீன் தபோன்ற 

துலற ளில் சுமோர ் 40 தபரு ்கு மற்றும் 21 தபரு ்கு தநரடி தவலல வோய்ப்பு ள் மற்றும் 

சுற்றியுள்ள பிரோந்திய ்திற்குள் மலறமு  தவலல வோய்ப்பு ள் ஏற்படு ் ப்படும். 

• வனவிலங்கு (போது ோப்பு) சடட்ம், 1972 இன் கீழ் அறிவி ் ப்படட் போது ோ ் ப்பட்ட பகுதி ள் 

எதுவும் இல்லல, ம ்திய மோசு  ட்டுப்போட்டு வோரிய ் ோல் அறிவி ் ப்படட் விமரச்ன 

மோசுபடட் பகுதி ள், அறிவி ் ப்படட் சுற்றுசச்ூழல்-உணரத்ிறன் பகுதி ள், மோநிலங் ளு ்கு 

இலடதயயோன எல்லல ள் மற்றும் சரவ்த ச எல்லல ள்,  விர த சிய பூங் ோ ் ள், 

உயிர ்்த ோள இருப்பு, யோலன  ோழ்வோரங் ள், சதுப்புநில வன, ச ோல்சபோருள் 

நிலனவுசச்ின்னங் ள், போரம்பரிய  ளம் தபோன்றலவ திடட்  ள ்திலிருந்து 10 கி.மீ 

சுற்றளவில் இல்லல. 

• திட்டப்பணிலயச ் சுற்றியுள்ள சமூ  நலனு ் ோ  பல்தவறு துலற ளில் சமூ  

சபோறுப்புணரவ்ு நடவடி ்ல  லள ஆ ரவோளர ் தமற்ச ோள்வோர,் இ ற் ோ  சுமோர ்   ரூ .5 

லட்சம் சசலவிட்டோர.் 
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• திட்டப்பகுதியின் நில அதிரவ்ு உணரத்ிறன் மண்டலம் II, பி.எம்.டி.பி.சி படி குலறந்  தச  

அபோய மண்டலம், இந்தியோவின் நில அதிரவ்ு மண்டல ்தின் போதிப்பு அட்லஸ் ஐ.எஸ்: 1893 - 

2002 என வல ப்படு ் ப்பட்டுள்ளது. 

3. சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் - 

  ரவு தச ரி ் ல் சுற்றுசச்ூழல்  ோ ்  மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியோ  அலமகிறது, இது 

பல்தவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்பு ளில்  ணி ் ப்பட்ட  ோ ் ங் லள மதிப்பீடு சசய்ய உ வுகிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் தமலோண்லம திட்ட ்ல  (EMP)  யோரி ்  உ வுகிறது, சுற்றுசச்ூழல்  ரம் 

மற்றும் எதிர ்ோல விரிவோ ் ங் ளின் தநோ ்  ்ல  தமம்படு ்துவ ற் ோன நடவடி ்ல  லள 

த ோடிட்டு ்  ோட்டுகிறது. சுற்றுசச்ூழல் நிலலயோன வளரச்ச்ி. 

 நிலவும் சுற்றுசச்ூழல் அலமப்பு ளின்  ர ்ல  தீரம்ோனி ்   ோற்று, நீர ் (தமற்பரப்பு மற்றும் 

நில ் டி நீர)், நிலம் மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் சமூ -சபோருளோ ோர நிலல உள்ளிட்ட பல்தவறு 

சுற்றுசச்ூழல் அளவு ளு ்கு அடிப்பலட  ரவு உருவோ ் ப்பட்டது. 2020 ஆம் ஆண்டில் குளிர ்ோலம் 

(அ ்தடோபர ்– டிசம்பர)் பருவ ்தில் அடிப்பலட சுற்றுசச்ூழல்   வல் ள் தச ரி ் ப்ப்படும். 

3.1 நில சுற்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்போட்டு முலற திடட்  ளம் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிதலோமீட்டரு ்குள் 

புவன் (இஸ்தரோ) மூலம் தச ரி ் ப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில பயன்போட்டு முலற வறண்ட  ரிசு 

நிலம், படட்ோ நிலம், எந்  வன நிலமும் சம்பந் ப்படவில்லல. 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நில ்தின் சபரும்பகுதி விவசோய பயிர ் நிலம் 60.5%. சமோ ்  

சுரங் ப் பகுதி ள் இந்  சுரங் ப் பகுதியிலிருந்து 0.18 %. ஆகும்,  

மண் சூழல்  

 ஐந்து மண் மோதிரி இடங் ள் த ரவ்ு சசய்யப்பட்டு பகுப்போய்வு சசய்யப்பட்டன. இயற்ல யில் 

மண்  ோணப்பட்டதுமி மோன  ோர pH வரம்புடன் (7.61 – 8.64). போஸ்பரஸ் வரம்பு 0.76 – 1.59 kg/ha ஆ  

உள்ளது. 

நீர் சூழல் - 

 நீரின்  ர ்ல  மதிப்பிடுவ ற்கு நீர ்மோதிரி ள் சுமோர ் 5 நில ் டியில் மற்றும் 1 நில ்தின் 

தமற்பரப்பில் இருந்தும் தச ரி ் ப்பட்டது கிரோமங் ளின் துலள கிணறு ளிலிருந்து நில ் டி நீர ்

மோதிரி ள் எடு ் ப்பட்டன. ஏரி ள் மற்றும் சுரங்  ்தின் தமற்பரப்பு நீர ்மோதிரி ள் எடு ் ப்பட்டன. 

 

நிலத்தடி நீர ்- 

• 7.06 - 8.03 வலர தவறுபடுகிறது. 

• சமோ ்   லரசல் ள் மதிப்பு ள் 357 - 642 mg/l வலர உள்ளது  

•  டின ் ன்லம மதிப்பு ள் 72.04 – 207.9 mg/lவலர இரு ்கும் 

டமற்பரப்பு நீர ்(சுரங்க குழி நீர்) - 

• PH மதிப்பு 7.09 

• சமோ ்   லரசல் ள் 529 mg/l 

 செவிசமட்டல் வரம்பிற்குள் இருப்பது  ண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியல்-தவதியியல் 

மற்றும் உயிரியல் பகுப்போய்வு இந்  நீர ்சிபிசிபி  ர ்தின்படி நிரண்யி ் ப்படட் வரம்பு ளு ்குள் 

உள்ளது என்பல  சவளிப்படு ்தியது. 

3.2 காற்று சூழல் - 

வானிகல ஆய்வு (காலநிகல) - 

 ஆய்வு பகுதி சவப்பமண்டல  ோலநிலலயின் ஒரு பகுதியோகும். நோள் சவப்பநிலல ஜனவரி 

மு ல் படிப்படியோ  அதி ரி ்கும். மி  ் குலறவோனதுசவப்பநிலல ஜனவரியில் எடட்ப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் தம மோ ங் ள் ஆண்டின் சவப்பமோன மோ ங் ள். 

 உ ்த சி ் ப்பட்ட சுரங்  ் திட்ட ்திற் ோன அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிலலயம் த ோயம்பு ்தூர.் 
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காற்றின் தர கண்காணிப்பு -  

 திட்ட  ள ்ல ப் சபோறு ் வலரயில் அதி பட்சமோ   ோற்று வீசும் திலச  ண்டறியப்பட்டு 

 ோற்று  ர நிலலயங் ள் நிறுவப்படட்ன. சுற்றுப்புற  ோற்று  ர நிலலயங் ள் 

த ரந்்ச டு ் ப்பட்டன. ஆறு மலழ ் ோல ்திற்கு முந்ல ய  ோற்று புள்ளியல் வலரபடம் முலற 

மற்றும் த ரந்்ச டு ் ப்பட்ட  ளங் ளின் அணு ல் ஆகியவற்லற ்  ரு ்தில் ச ோண்டு சுற்றுப்புற 

 ோற்று  ர  ண் ோணிப்பு (AAQM) நிலலயங் ள் த ரந்்ச டு ் ப்பட்டன. 

• PM10 இன் மதிப்பு 37.1 µg/m3 -  49.6 µg/m3, இலடயில் தவறுபடுகிறது  

• PM2.5 இன் மதிப்பு 8.3 µg/m3 - 27.9 µg/m3 ்கு இலடயில் தவறுபடுகிறது  

• SO2  இன் சரோசரி சசறிவு 6.2 µg/m3 - 18.9 µg/m3. 

• NO2 இன் சரோசரி சசறிவு 8.2 µg/m3 to 18.9 µg/m3. . 

• PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் சசறிவு ள் நன்கு  ோணப்படுகின்றனச ோழில்துலற 

மற்றும் கிரோமப்புற / குடியிருப்பு மண்டலங் ளு ்கு ம ்திய மோசு  ட்டுப்போட்டு வோரியம் 

(சிபிசிபி) பரிந்துலர ்கும் NAAQ  ரநிலல ள். 

 

3.3 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீட்டு சோ ன ்ல ப் பயன்படு ்தி 8 இடங் ளில் அடிப்பலட ஒலி அளவு ள் 

 ண் ோணி ் ப்பட்டன.  ோலல 6 மணி மு ல் இரவு 10 மணி வலர ப ல் நிலல ள் 

 ண் ோணி ் ப்பட்டனஇரவு 10 மணி மு ல்  ோலல 6 மணி வலர. 

• ஆய்வு ்  ோல ்தில் ப ல் 47.0 to 48.1 dB (A) Leq  இரவு 38.7 to 38.9 dB (A) Leq வரம்பில் இருந் ன. 

 முடிவு ளிலிருந்து, நோள் மற்றும் இரவு ச ்  ்தின் அளவு ள் ச ோழில்துலற / வணி  / 

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ச ் ம்  ரநிலல ளு ்குள் இருப்பல  ்  ோணலோம். 

 

3.4 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பலட சுற்றுசச்ூழல் நிலல, மு ்கியமோன மலர ் கூறு ள் மற்றும் விலங்கினங் ளின் 

 ட்டலமப்லபப் புரிந்து ச ோள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு தமற்ச ோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதி ்கு அருகில் எந்  மருந்து ஆலல ளும் இல்லல, வனவிலங்கு போது ோப்பு சட்டம் 

1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறு ் ப்பட்ட உயிரினங் ளின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பட்டியலில் 

அசச்ுறு ் ப்பட்ட பிரிவின் கீழ் குறிப்பிடபடவில்லல 

3.5 சமூக ஹபாருளாதாரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூ -சபோருளோ ோர சூழல் குறி ்   ரமோன   வல் லள தச ரி ்  மோதிரி 

 ண ்ச டுப்பு தமற்ச ோள்ளப்பட்டது. சோலல ள், குடிநீர ்வசதி ள், ந ரமயம்,  ல்வி நிறுவனம், 

த ோயில் ள், மரு ்துவ வசதி ள் மற்றும் மின்சோர வசதி ள் தபோன்ற அலன ்து அடிப்பலட 

வசதி லளயும் இந்  ஆய்வு பகுதி ச ோண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிரோமங் ளில் விவசோயதம மு ்கிய ச ோழிலோ  இருந் ோலும், இது 50-60% 

குடும்பங் ளு ்கு மட்டுதம தவலல வோய்ப்பு லள வழங்கியுள்ளது. மீ முள்ள ம ் ள் ச ோல  

மு ்கியமோ  ச ோழிலோளர ்ள் மற்றும் மற்ற வல  தவலல வோய்ப்பு லள சோரந்்துள்ளனர.் 

4 எதிரப்ார்க்கின்ற சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கககள் - 

4.1 நில சுற்றுசச்ூழல்: 

 திறந்  சவளி சுரங்  முலறயில் சபரிய  ோ ் ம் ஆ   ரு ப்படுவது நில சுற்றுசச்ூழல், 

இப்பகுதியில் நில பயன்போட்டு முலற வறண்ட  ரிசு நிலம், இந்  திட்ட ்தில் எந்  வன நிலமும் 

ஈடுபடவில்லல. சுரங்  நடவடி ்ல  ளு ்கு 2.13.0 செ ்தடர ் நிலப் பயன்படு ் ப்படும். 

சுரங்  ்தின் முடிவில், சவட்டிசயடு ் ப்பட்ட குழி,  ற் ோலி  நீர ்்த  ் மோ  சசயல்படும் 

மலழநீலர தசமி ்  அனுமதி ் ப்படும். மரம் வளரச்ச்ி ்கு தபோதுமோன இடம்  ஒது ் ப்பட்டது.  

  

  ற்தபோது திடட்ப்பகுதியில்  ோவரங் ள் எதுவும் இல்லல, சுரங்  நடவடி ்ல  முடிந் தும் 

திட்ட இட ்தில் மரம் வளரச்ச்ியின் வீ ம் அதி ரி ்கும்.  
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4.2 நீர ்சூழல்  

  சுரங்  நடவடி ்ல  ் ோன உ ்த சி ் ப்படட் ஆழம் நில ் டி நீர ் மட்ட ்திற்கு தமதல 

உள்ளது, ஆய்வு பகுதி ்குள் தமற்பரப்பு நீர ்(நீதரோலட ள்,  ோல்வோய், ஓலட தபோன்றலவ) இல்லல. 

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• சுரங் ப் பகுதி ்கு தமற்பரப்பு மலழநீர ்ஓட்ட ்ல  சுரங்  ்திற்குள் வரோமல்  டு ்  மண் 

திட்டு அலம ் ப்படும் . 

• வடி ோல்  ட்டுமோனம் அலம ் ப்படும். 

 

4.3 காற்று சூழல்– 

 சுரங்  நடவடி ்ல  ள் மற்றும் தபோ ்குவர ் ோல் உருவோ ் ப்படும்  ோற்றில் பரவும் 

து ள் ள் மு ்கிய  ோற்று மோசுபடு ்துகின்றன. சல்பர ்லட ஆ ்லசடு (SO2), லநடர்ஜன் ஆ ்லசடு ள் 

(NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வு ள் ஓரளவு சோலல ளில் சசல்லும் வோ னங் ள் பங் ளி ்கும். 

  சுரங்  பகுதி ்கு சவளிதய சுரங்  ்தின்  ோ ் ம் மனி  மற்றும் விலங்கு ளின் 

ஆதரோ ்கிய ்திலும், அப்பகுதியின்  ோவரங் ளிலும் எந் வி மோன போ  மோன விலளலவயும் 

ஏற்படு ் ோது என்பல  இது  ோட்டுகிறது. 

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

•  ட்டுப்படு ் ப்பட்ட சவடிப்பு நுட்பங் ள் (Controlled Blasting) சசயல்படு ் ப்படும் 

•  னிம ்ல  ஏற்று ல் மற்றும் ல யோளு ல் ஆகிய நடவடி ்ல  ளில் இருந்து தூசி 

சவளிதயற்ற ்ல  ்  ட்டுப்படு ்  தவலல சசய்யும் சபஞ்சு ள் மு ப்பில் நீர ் ச ளி ் ல் 

ஆகிய ந்டவடில  ள் சசயல்படு ் ப்படும் 

•  னர  இயந்திர ்ல  இய ்கும்தபோது தூசி உற்ப ்திலய ் குலற ்  சுரங்  ்தின் உட்புற 

சோலல ளில் நீர ்ச ளிப்போன் ள் அலம ் ல் 

• தூசி சவளிதயற்ற ்ல  ் குலறப்ப ற் ோ  அவ்வப்தபோது சோலல ளில் நீர ்ச ளி ் ல் 

• துலளயிடும் முன்பு ச ோழிலோளர ்ளு ்கு மு  ் வசங் ள் வழங்கு ல் மற்றும் போது ோப்போ  

சுரங் ம் சசய்ய நிறுவனங் ள் மூலம் பயிற்சி அளி ் ல் 

•  னிமம் தபோ ்குவர ்தின் தபோது டிப்பர ்லள அதி  சுலம சசய்வல  ்  விரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பர ்லள டோரப்ோலின் ளுடன் மூடுவது 

• தூசி ் து ள் லள ் சவளிதய சசல்வல   ட்டுப்படு ் ப்படும் மரம் வளரச்ச்ி 

தமற்ச ோள்ளப்படும்.  

• மோசுபோட்லட ்  ட்டுப்படு ்  நடவடி ்ல  எடு ்   ோற்றின்  ர ்ல  அவ்வப்தபோது 

 ண் ோணி ் ல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

  னிம ்ல  எடு ்  சவடி லவப்ப னோல், எந்திரங் ளின் சசயல்போடு மற்றும் சுரங் ங் ளில் 

அவ்வப்தபோது டிப்பர ்லள இய ்குவ ோல் ச ்  ஏற்படுகிறது.  

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

•  ட்டுப்படு ் ப்பட்ட சவடி ்கும் நுடப்ங் ள் சசயல்படு ் ப்படும், சுரங்  ்  ள ்திலிருந்து 

சவடிப்ப ோல் ஏற்படும் ச ் ம் குறிப்பிட ்  ்  ோ  இரு ் ோது, அது முழு நோளிலும் சில 

வினோடி ள் வலர இரு ்கும்.  

• அதி  ச ் ம் ச ோண்ட தவலல சசய்யும் பகுதி ளில்  ோ லடப்போன் ள், அல்லது தவறு 

சபோரு ் மோன  னிப்பட்ட போது ோப்பு உப ரணங் ள் ச ோழிலோளர ்ளு ்கு வழங் ப்படும்.  

• சரியோன நடவடி ்ல  எடுப்ப ற்கு வழ ் மோன ச ் ம் நிலல  ண் ோணிப்பு அவ்வப்தபோது 

சசய்யப்படும். 

• சுரங்  ்  ளம், அலுவல  ்  டட்டங் ள் மற்றும் உள் சோலலலயச ் சுற்றியுள்ள பசுலம 

தமம்போடு மூல ்திற்கும் சபறுநரு ்கும் இலடயில் ஒரு  லடலய உருவோ ்கும் வல யில் 

நலடமுலறயில் இரு ்கும், இ னோல் ஒலி உறிஞ்சப்பட்டு சவளிப்போடு நிலல 

குலற ் ப்படுகிறது. 
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4.5 உயிரியல் சூழல்  

  ோடு ள், வனவிலங்கு சரணோலயங் ள் இல்லோ  ோல் பல்லுயிர ் போதிப்பு 

எதிரப்ோர ்் ப்படுவதில்லல. 10கி.மீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் மண்டலம்தபோன்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மோசுபோட்டின்  ோ ் ம் வோயு மோசு தபோன்றவற்லற சவளிதயற்றுவ ோல் ஏற்படும் NOX. 

தூசி சவளிதயற்ற ்ல  ்  ட்டுப்படு ்  தபோதுமோன தூசி  ட்டுப்போட்டு நடவடி ்ல  ள் 

எடு ் ப்படும். AAQ  ரநிலல ளு ்குள் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NOX  ் ோன  ோற்றின்  ர ்  ரங் லள ் 

 விரதூசி உமிழ்லவ ்  ட்டுப்படு ்  சுரங் ப் பகுதி மற்றும் சோலல ளில்  டிமனோன மரம் வளரச்ச்ி 

தமற்ச ோள்ளப்படும். 

4.6 சமூக ஹபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்  நடவடி ்ல  ள்  ோரணமோ  21 ச ோழிலோளர ்ள் தநரடியோ  பயன்சபறுவோர ்ள் 

எண்ணி ்ல  தநரடி தவலலவோய்ப்பு மூலம் பயனலடகிறது. சுமோர ் 40 எண்ணி ்ல யிலோன 

ம ் ளு ்கு மலறமு மோ  தவலல வோய்ப்பு ள் கிலட ்கும். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நடவடி ்ல  ளின் கீழ் மரு ்துவ,  ல்வி மற்றும் உள் ட்டலமப்பு 

தமம்போடு தபோன்ற கூடு ல் வசதி ளும் நலடசபறும். 

 சமூ  - சபோருளோ ோர மற்றும் சமூ வியல்  ோ ்  ்ல   ரு ்தில் ச ோண்டு, ம ் ளின் 

சபோருளோ ோர நிலல மற்றும் வோழ் ்ல  ்  ரம் சபோதுவோ  அதி ரி ்கும் என்பது  வனி ் ப்பட்டது.  

5 மாற்று பகுப்பாய்வு (ஹதாழில்நுடப்ம் மற்றும் தளம்) 

தள மாற்றுகள் - 

 சோ ோரண ற் ள் இயற்ல யில் சில குறிப்பிடட் இடங் ளில் மட்டும் இரு ்கும் 

உ ்த சி ் ப்பட்ட திட்ட ்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும்  னிம படிவு ளு ்கு 

மட்டுப்படு ் ப்பட்டிருப்ப ோல்மோற்று  ளம் எதுவும் முன்சமோழியப்படவில்லல. 

சுரங்க ஹதாழில்நுடப் மாற்றுகள் - 

 முழு இயந்திரமயமோ ் ப்பட்ட சுரங்  தவலல ள் தமற்ச ோள்ளப்படும், இது மி வும் 

சபோருளோ ோர ரீதியோ  சோ ்தியமோனது, தமலும்  னிமங் ள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலலப் 

போது ோ ்கிறது. மற்ற ச ோழில் லளப் தபோலன்றி, திட்ட ்ல  மற்ற  ளங் ளு ்கு மோற்ற முடியோது. 

 தமற்பரப்பு  னிம லவப்பு ் ள் மற்றும் அதி   னிம போது ோப்லப உறுதி சசய்வ ோல் இந்  

திட்டம் திறந் சவளி சுரங்  முலறலயப் பின்பற்றும். நில ் டி முலறயுடன் ஒப்பிடும்தபோது 

திறந் சவளி முலறயின் சுரங் மோனது அதி  உற்ப ்தி மற்றும் சி ் னமோ  இரு ்கும். 

6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் - 

 வழ ் மோ  ஒரு  ோ ்  மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய  ோல ்தில் தமற்ச ோள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்ல  அல்லது மனி  நடவடி ்ல  ளோல் தூண்டப்படட் அலன ்து மோறுபோடு லளயும் 

 ரவு ச ோண்டு வர முடியோது. எனதவ சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் மோற்றங் லள  ண ்கில் 

எடு ்து ்ச ோள்ள சுற்றுசச்ூழல் வழ ் மோன  ண் ோணிப்பு திடட்ம் அவசியம்.  ண் ோணிப்பின் 

குறி ்த ோள் - 

•  ட்டுப்போட்டு நடவடி ்ல  ளின் சசயல்திறலன சரிபோர ்்  அல்லது  மதிப்பீடு சசய்ய; 

• எதிர ்ோல  ோ ்  மதிப்பீட்டு ஆய்வு ளு ் ோன  ரவு  ள ்ல  நிறுவு ல். 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் தீங்கு - 

 இந்  சுரங்  வழ ்கில் ஆப ்து மற்றும் அபோய ்துடன் ச ோடரப்ுலடய கூறு ள் துலளயிடு ல் 

மற்றும் சவடி ் ல்,  ழிவு குப்லப,  னர  இயந்திரங் ள் மற்றும் சவடி ்கும் தசமிப்பு ஆகியலவ 

அடங்கும். தமதல குறிப்பிடப்படட் கூறு ளிலிருந்து ஏத னும் சம்பவங் ள் ஏற்படுவல  ் 

குலறப்ப ற்கும்  விரப்்ப ற்கும் நடவடி ்ல  ள் சுரங்  ் ச ோடங்கியவுடன் திடட்மிடப்பட்டு 

சசயல்படு ் ப்படும்; தமதல விவோதி ் ப்படட் ஆப ்து  ோரணி லள ்  விரப்்ப ற் ோன 

நடவடி ்ல  ள் இதில் அடங்கும். எந் வி மோன விப ்து / தபரழிலவ ்  விர ்்  சரியோன இடர ்

தமலோண்லம திடட்ம் முன்சமோழியப்படும். 
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8 திட்ட நன்கமகள் - 

• உள் ட்டலமப்பில் முன்தனற்றம் 

• சமூ  உள் ட்டலமப்பில் முன்தனற்றம் 

• தவலல வோய்ப்பு 

• சமூ  விழிப்புணரவ்ு திடட்ம், சு ோ ோர மு ோம் ள், மரு ்துவ உ வி, குடும்ப நல மு ோம் ள் 

தபோன்ற சமூ  சபோறுப்புணரவ்ு நடவடி ்ல  லள சுரங்  உரிலமயோளர ்ள் 

தமற்ச ோள்வோர ்ள்.  

• சுரங்  ்தின் தமோசமோன விலளவு லள ்  ணி ் வும், அ ன் சுற்றியுள்ள பகுதி ளின் 

சுற்றுப்புற ்ல யும் சுற்றுசச்ூழலலயும் தமம்படு ் வும் சுரங் ப் பகுதியில் சசய்யப்படும். 

9 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுற்றுசச்ூழல் சசலவு நன்லம பகுப்போய்வு பரிந்துலர ் ப்படவில்லல. 

10 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திடட்ம் - 

 சுற்றுசச்ூழல் தமலோண்லம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பலட நிலல சுற்றுசச்ூழல் நிலல, 

சுரங்  முலற மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் போதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பலடயில் உருவோ ் ப்படட் ஒரு  ள 

குறிப்பிடட் திடட்மோகும்.  ோ ்  ்தின் ஒவ்சவோரு பகுதி ளிலும், குறிப்பிட ்  ்  போ  மோன 

 ோ ் ங் லள குலற ்  நடவடி ்ல  ள் எடு ் ப்பட தவண்டும், இலவ இயற்ல யில் நன்லம 

பய ்கும் இடங் ளில், இ ் ல ய  ோ ் ங் ள் தமம்படு ் ப்பட தவண்டும் / அதி ரி ் ப்பட 

தவண்டும், இ னோல் ஒட்டுசமோ ்  போ  மோன  ோ ் ங் ள் முடிந் வலர குலறந்  மட்ட ்திற்கு 

குலற ் ப்படுகின்றன. 

 ஆ ரவோளர ்ள் ஒரு ஒழுங் லம ்  தவண்டும் சுற்றுசச்ூழல்  ட்டுப்போட்டு நடவடி ்ல  லள 

நிரவ்கி ் ல் மற்றும் சசயல்படு ்துவ ற்கு சபோறுப்போன சுற்றுசச்ூழல்  ண் ோணிப்பு சசல். 

அடிப்பலடயில், அங்கீ ரி ் ப்பட்ட சவளி நிறுவனங் லள நியமிப்ப ன் மூலம் சுற்றுப்புற 

 ோற்றின்  ரம், நீரின்  ரம், மண்ணின்  ரம் மற்றும் இலரசச்ல் நிலல தபோன்ற சுற்றுசச்ூழல் மோசு 

அளலவ ்  ண் ோணிப்பல  இந்  துலற  ண் ோணி ்கும். 

 சுரங் ச ் சட்ட ்தின் வழி ோட்டு ல் ளின்படி ச ோழிலோளர ்ளின் உடல்நலம் மற்றும் போது ோப்பு 

குறி ்து த லவயோன அலன ்து முன்சனசச்ரி ்ல  நடவடி ்ல  லளயும் ஆ ரவோளர ்எடுப்போர,் 

கு ் ல ப் பகுதி ்குள் சு ோ ோர வசதி ள் வழங் ப்படும். 

 ஆ ரவோளர ்ள் இப்பகுதியில் உள்ள ம ் ளின் ஒட்டுசமோ ்  வளரச்ச்ி ் ோன சமூ  

சபோறுப்புணரவ்ு நடவடி ்ல  லள தமற்ச ோள்வோர ்ள். இந்  நடவடி ்ல  ளில் மரு ்துவ 

மு ோம் ள், நீர ் வழங் ல், பள்ளி உள் ட்டலமப்பு தமம்போடு தபோன்றலவ அடங்கும். 

திட்டப்பணிலயச ் சுற்றியுள்ள சமூ  நலனு ் ோ  பல்தவறு துலற ளில் சமூ  சபோறுப்புணரவ்ு 

நடவடி ்ல  லள ஆ ரவோளர ்ள் தமற்ச ோண்டு வருகின்றனர.்  

 

11 முடிவுகர - 

 சுரங்  நடவடி ்ல  ள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந் வி மோன போ  மோன விலளலவயும் 

ஏற்படு ் ோது என்று பல்தவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறு ளின் மீ ோன தநரம்லறயோன மற்றும் 

எதிரம்லறயோன விலளவு ளின் அடிப்பலடயில்,  ோ ் ங் ளின் ஒட்டுசமோ ்  மதிப்பீடட்ிலிருந்து 

இது முடிவு ்கு வரலோம். 

 சுரங்  நடவடி ்ல  ள்  ோரணமோ  ஏற்படும் போதிப்பு லள ்  ணி ் , 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தமலோண்லம திடட்ம் (EMP) மற்றும் விரிவோன பிந்ல ய திட்ட 

 ண் ோணிப்பு அலமப்பு ஆகியலவ ச ோடரச்ச்ியோன  ண் ோணிப்பு மற்றும் உடனடி ் 

திரு ்  ்திற் ோ  வழங் ப்படுகின்றன. சுரங்  நடவடி ்ல  ள்  ோரணமோ , திட்ட  ள ்திலும் 

அல ச ்சுற்றியுள்ள சமூ  சபோருளோ ோர நிலலலம ளும்  ணிசமோ  தமம்படு ் ப்படும். எனதவ, 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விலரவில் வழங் ளோம் என எதிரப்ோர ்் ப்படுகிறது. 


