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சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு 

அறிக்ககயின் திடட்சச்ுருக்கம் 
 

4.55.0 ஹெக்டடர் பரப்பளவு ஹகாண்ட 
திருவாளர். திருமுருகன் புளூ 

ஹமட்டல்ஸ் சாதாரண கல் சுரங்கம் 
 

 

       விண்ணப்பதாரர் ஹபயர ் : திருவாளர். திருமுருகன் புளூ 

ஹமட்டல்ஸ் 

   கிராமம் : ஹதன்னிகல (கிழக்கு) 

                                      தாலுகா : புகளூர ்

                மாவட்டம் : கரூர் 

              மாநிலம் :           தமிழ்நாடு 

  

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க அறிக்கக அடலாசகர் 
 

 

 

 

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

    திருவாளர.்திருமுருகன் புளூ மெட்டல்ஸ் என்னுெ் நிறுவனெ் கரூர ்

ொவட்டத்தின் புகளூர ்வட்டத்தில் உள்ள மதன்னிலல (கிழக்கு) கிராெத்தில் 4.55.0 

மெக்டடர ்பரப்பளவில் சாதாரண கல் சுரங்க குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர.் 

 

 எனடவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூலல2016 இன் படி  

உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கெ் ெற்றுெ் நடப்பில் உள்ள சுரங்கங்களின்  பரப்பளவு 

கூட்டுத்மதாலக  8.99.0  மெக்டடர.் 

 

 எனடவ, விரிவான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ெதிப்பீடு (EIA) அறிக்லக 4.55.0 

மெக்டடர ்பரப்பளவில் உள்ள 1 சுரங்கங்கத்லத உள்ளடக்கியது.  

 

 

எளிதான பிரதிநிதிதத்ுவங்களுக்கு சுரங்க குத்தகக 

 

விளக்கம் 

குத்தகக 1 

திருவாளார.்திருமுருகன் புளூ ஹமட்டல்ஸ் 

விண்ணப்பித்துள்ள சுரங்கெ் 

புல எண் 126/2(P), 127/1(P), 133/1(P), 133/2(P) 

விரிவாக்கெ் 

ெற்றுெ் 

வலகப்பாடு 

4.55.0 மெக்டடர,்  பட்டா நிலெ் 

கிராெெ், தாலுகா, 

ொவட்டெ் ெற்றுெ் 

ொநிலெ் 

மதன்னிலல (கிழக்கு) கிராெெ், புகளூர ்வட்டெ், 

 கரூர ்ொவடட்ெ் 

மொத்த சுரங்க 

பரப்பளவின் 

கூட்டுத்மதாலக 

8.99.0  மெக்டடர ்

 

 

விளக்கம் 

குத்தகக 1 

திருவாளார.்திரு முருகன் 
புளூ ஹமட்டல்ஸ் 

நடப்பில் உள்ள சுரங்கெ்  
 

குத்தகக 2 

திரு.பி.டக.சுப்பிரமணி 

நடப்பில் உள்ள சுரங்கெ் 

புல எண் 126/2(P), 127/1(P) 509/1 Part 

விரிவாக்கெ் 

ெற்றுெ் 

வலகப்பாடு 

2.28.0 மெக்டடர,்  படட்ா நிலெ் 2.16.0 மெக்டடர,்  படட்ா நிலெ் 

கிராெெ், 

தாலுகா, 

ொவட்டெ் 

ெற்றுெ் 

ொநிலெ் 

மதன்னிலல (கிழக்கு) கிராெெ், புகளூர ்வட்டெ், கரூர ்ொவட்டெ் 

மொத்த சுரங்க 

பரப்பளவின் 

கூட்டுத்மதாலக 

8.99.0  மெக்டடர ்
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இதில் திருவாளர.்திருமுருகன் புளூ மெட்டல்ஸ் சாதாரண கல் சுரங்கத்திற்க்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளனர.் 

 

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 விண்ணப்பதாரர ்தனிநபர ்ஆவார ்திடட் தளத்தின் முக்கிய அெ்சங்கள் கீடழ 

அட்டவலணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

திட்டதத்ின் முக்கிய அம்சங்கள் 

விளக்கம் குத்தகக -1 

அடிப்பலட விவரங்கள்  

எெ்.எஸ்.எல்(கடல் 

ெட்டத்திலிருந்து) 
176 மீ உயரெ் 

அட்சடரலக 10059’08.89”N to 10059’16.79”N 

தீரக்்கடரலக 77052’59.75” E to 77053’09.34”E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 2,44,209 மீ3  சாதாரண கல் 

முன்மொழியப்பட ்ஆழெ் 

தற்டபாலதய திட்ட காலத்தில் 
42 மீ 

 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள்  

பாதுகாக்கப்படட் 

வனப்பகுதி 
எதுவுெ் இல்லல 

பகுதியின் 

நிலப்பரப்பு 
4.55.0 மெக்டடர ்

நிலத்தடி நீர ்ெட்டெ் 

தலர ெட்டத்திலிருந்து 60 மீ - 65 மீ 

சுரங்கங்கள் நிலத்தடி நீர ்அளவிற்கு டெடல 

சிறப்பாக டெற்மகாள்ளப்படுெ், எனடவ இந்த 

திட்டத்தின் காரணொக நீர ்அளவு 

பாதிக்கப்படாது. 

 

• மவட்டப்பட்ட சாதாரணகல் அருகாலெயில் உள்ள கிரஷரக்்கு மகாண்டு 

மசல்லப்படுெ். 

• திறந்த மவளி சுரங்கெ், முழுலெயாக இயந்திரெயொக்கப்பட்ட சுரங்கெ் ஆரெ் 

உயரெ் சுொர ்5 மீடட்ர ்ெற்றுெ் மபஞ்ச ்அகலெ் 5 மீடட்ர ்சாய்வு 90 °. 

• சுரங்கங்கள் இறுதி குழி வரெ்லப அலடந்தபின், மவட்டப்பட்ட குழியானது நீர ்

டசகரிப்பதற்க்காக பயன்படுத்தபடுெ்.  

• இந்த திட்டத்திற்கு சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு எந்தமவாரு மின்சாரெ் 

டதலவயில்லல, ஆனால் அலுவலக வளாகங்கள் ெற்றுெ் பிற 

உள்கட்டலெப்புகளில் பயன்படுத்த மின்சாரெ் தமிழ்நாடு மின்சார 

வாரியத்திலருந்து மபறப்படுெ். சுரங்க மசயல்பாடு பகல் டநரத்தில் ெட்டுடெ 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது {மபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM (ெதிய உணவு 

இலடடவலள 12 PM - 1 PM). 

• ஏர ் கெ்ப்ரசருடன் ஜாக்ொெ்ெர ் துலளபான்கள் மூலெ் 32-35 மிமீ விடட்ெ் 

மகாண்ட குறுகிய துலள துலளயிடுதல். 

• கனிெ டபாக்குவரத்து, டசலவத் துலற, டகடரஜ்கள், கலடகள் / டகண்டீன் 

டபான்ற துலறகளில் சுொர ் 18 டபருக்கு ெற்றுெ் 31 டபருக்கு டநரடி டவலல 
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வாய்ப்புகள் ெற்றுெ் சுற்றியுள்ள பிராந்தியத்திற்குள் ெலறமுக டவலல 

வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தப்படுெ். 

• வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சடட்ெ், 1972 இன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட 

பாதுகாக்கப்படட் பகுதிகள் எதுவுெ் இல்லல, ெத்திய ொசு கட்டுப்பாட்டு 

வாரியத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட விெரச்ன ொசுபடட் பகுதிகள், அறிவிக்கப்பட்ட 

சுற்றுசச்ூழல்-உணரத்ிறன் பகுதிகள், ொநிலங்களுக்கு இலடடயயான 

எல்லலகள் ெற்றுெ் சரவ்டதச எல்லலகள், தவிர டதசிய பூங்காக்கள், 

உயிரக்்டகாள இருப்பு, யாலன தாழ்வாரங்கள், சதுப்புநில வன, மதால்மபாருள் 

நிலனவுசச்ின்னங்கள், பாரெ்பரிய தளெ் டபான்றலவ திடட் தளத்திலிருந்து 10 

கி.மீ சுற்றளவில் இல்லல. 

• திட்டப்பணிலயச ்சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக பல்டவறு துலறகளில் சமூக 

மபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்லககலள ஆதரவாளர ் டெற்மகாள்வார,் இதற்காக 

சுொர ்  ரூ .5 லட்செ் மசலவிட்டார.் 

• திட்டப்பகுதியின் நில அதிரவ்ு உணரத்ிறன் ெண்டலெ் II, பி.எெ்.டி.பி.சி படி 

குலறந்த டசத அபாய ெண்டலெ், இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு ெண்டலத்தின் 

பாதிப்பு அட்லஸ் ஐ.எஸ்: 1893 - 2002 என வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

3. சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் - 

 தரவு டசகரித்தல் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ெதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக 

அலெகிறது, இது பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பட்ட தாக்கங்கலள 

ெதிப்பீடு மசய்ய உதவுகிறது ெற்றுெ் சுற்றுசச்ூழல் டெலாண்லெ திட்டத்லத (EMP) 

தயாரிக்க உதவுகிறது, சுற்றுசச்ூழல் தரெ் ெற்றுெ் எதிரக்ால விரிவாக்கங்களின் 

டநாக்கத்லத டெெ்படுத்துவதற்கான நடவடிக்லககலள டகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் நிலலயான வளரச்ச்ி. 

 நிலவுெ் சுற்றுசச்ூழல் அலெப்புகளின் தரத்லத தீரெ்ானிக்க காற்று, நீர ்

(டெற்பரப்பு ெற்றுெ் நிலத்தடி நீர)், நிலெ் ெற்றுெ் ெண், சூழலியல் ெற்றுெ் சமூக-

மபாருளாதார நிலல உள்ளிட்ட பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுகளுக்கு அடிப்பலட 

தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2020 - 21 ஆெ் ஆண்டில் குளிரக்ாலெ் (டிசெ்பர ் – பிப்ரவரி) 

பருவத்தில் அடிப்பலட சுற்றுசச்ூழல் தகவல்கள் டசகரிக்கப்ப்படுெ். 

3.1 நில சுற்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முலற திடட் தளெ் சுற்றளவில் இருந்து 10 

கிடலாமீட்டருக்குள் புவன் (இஸ்டரா) மூலெ் டசகரிக்கப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டு முலற வறண்ட தரிசு நிலெ், படட்ா நிலெ், எந்த வன நிலமுெ் 

செ்பந்தப்படவில்லல. 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் மபருெ்பகுதி விவசாய பயிர ்நிலெ் 76.1%. 

மொத்த சுரங்கப் பகுதிகள் இந்த சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 0.014 %. ஆகுெ்,  

மண் சூழல்  

 ஐந்து ெண் ொதிரி இடங்கள் டதரவ்ு மசய்யப்பட்டு பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டன. இயற்லகயில் ெண் காணப்பட்டதுமிதொன கார pH வரெ்புடன் (7.23 

to 8.24).லநட்ரஜனின் மசறிவு 121 to 142 kg/ha ஆக உள்ளது ெற்றுெ் பாஸ்பரஸ் வரெ்பு 25.4 

to 40.3 kg/ha ஆக உள்ளது. 

நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்லத ெதிப்பிடுவதற்கு நீர ்ொதிரிகள் சுொர ்4 நிலத்தடியில் ெற்றுெ் 2 

நிலத்தின் டெற்பரப்பில் இருந்துெ் டசகரிக்கப்பட்டது கிராெங்களின் துலள 
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கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீர ் ொதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் ெற்றுெ் 

சுரங்கத்தின் டெற்பரப்பு நீர ்ொதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர ்- 

• 7.16 - 7.31mg/l வலர டவறுபடுகிறது. 

• மொத்த கலரசல்கள் ெதிப்புகள் 133 - 231 mg/l வலர உள்ளது  

• கடினத்தன்லெ ெதிப்புகள் 152  -  368 mg/lவலர இருக்குெ் 

டமற்பரப்பு நீர ்(சுரங்க குழி நீர்) - 

• PH ெதிப்பு 7.26 - 7.51mg/l 

• மொத்த கலரசல்கள் 251 - 206 mg/l  

• கடினத்தன்லெ ெதிப்புகள் 185 - 204 mg/lவலர இருக்குெ் 

 மெவிமெட்டல் வரெ்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியல்-

டவதியியல் ெற்றுெ் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இந்த நீர ் சிபிசிபி தரத்தின்படி 

நிரண்யிக்கப்பட்ட வரெ்புகளுக்குள் உள்ளது என்பலத மவளிப்படுத்தியது. 

3.2 காற்று சூழல் - 

வானிகல ஆய்வு (காலநிகல) - 

 ஆய்வு பகுதி மவப்பெண்டல காலநிலலயின் ஒரு பகுதியாகுெ். நாள் 

மவப்பநிலல ஜனவரி முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்குெ். மிகக் 

குலறவானதுமவப்பநிலல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. ஏப்ரல் ெற்றுெ் டெ 

ொதங்கள் ஆண்டின் மவப்பொன ொதங்கள். 

 உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎெ்டி நிலலயெ் 

திருசச்ி. 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு -  

 திட்ட தளத்லதப் மபாறுத்தவலரயில் அதிகபட்சொக காற்று வீசுெ் திலச 

கண்டறியப்பட்டு காற்று தர நிலலயங்கள் நிறுவப்பட்டன. சுற்றுப்புற காற்று தர 

நிலலயங்கள் டதரந்்மதடுக்கப்பட்டன. ஆறு ெலழக்காலத்திற்கு முந்லதய காற்று 

புள்ளியல் வலரபடெ் முலற ெற்றுெ் டதரந்்மதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் 

ஆகியவற்லறக் கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு (AAQM) 

நிலலயங்கள் டதரந்்மதடுக்கப்பட்டன. 

• PM10 இன் ெதிப்பு 41.2 µg/m3 -  46.8 µg/m3, இலடயில் டவறுபடுகிறது  

• PM2.5 இன் ெதிப்பு 20.3 µg/m3 - 26.7 µg/m3க்கு இலடயில் டவறுபடுகிறது  

• SO2  இன் சராசரி மசறிவு 7.1 µg/m3 - 18.8 µg/m3. 

• NO2 இன் சராசரி மசறிவு 10.2 µg/m3 to 18.9 µg/m3. . 

• PM10, PM2.5, SO2 ெற்றுெ் NO2 ஆகியவற்றின் மசறிவுகள் நன்கு 

காணப்படுகின்றனமதாழில்துலற ெற்றுெ் கிராெப்புற / குடியிருப்பு 

ெண்டலங்களுக்கு ெத்திய ொசு கட்டுப்பாட்டு வாரியெ் (சிபிசிபி) 

பரிந்துலரக்குெ் NAAQ தரநிலலகள். 

 

3.3 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீட்டு சாதனத்லதப் பயன்படுத்தி 7 இடங்களில் அடிப்பலட ஒலி 

அளவுகள் கண்காணிக்கப்பட்டன. காலல 6 ெணி முதல் இரவு 10 ெணி வலர 

பகல் நிலலகள் கண்காணிக்கப்பட்டனஇரவு 10 ெணி முதல் காலல 6 ெணி 

வலர. 
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• ஆய்வுக் காலத்தில் பகல் 41.4 – 42.3 dB (A) Leq இரவு 38 – 38.5 dB (A) Leq வரெ்பில் 

இருந்தன. 

 முடிவுகளிலிருந்து, நாள் ெற்றுெ் இரவு சத்தத்தின் அளவுகள் மதாழில்துலற / 

வணிக / குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற சத்தெ் தரநிலலகளுக்குள் இருப்பலதக் 

காணலாெ். 

3.4 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பலட சுற்றுசச்ூழல் நிலல, முக்கியொன ெலர ் கூறுகள் ெற்றுெ் 

விலங்கினங்களின் கட்டலெப்லபப் புரிந்து மகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

டெற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த ெருந்து ஆலலகளுெ் இல்லல, வனவிலங்கு 

பாதுகாப்பு சடட்ெ் 1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் 

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

3.5 சமூக ஹபாருளாதாரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-மபாருளாதார சூழல் குறித்த தரொன தகவல்கலள 

டசகரிக்க ொதிரி கணக்மகடுப்பு டெற்மகாள்ளப்பட்டது. சாலலகள், குடிநீர ்வசதிகள், 

நகரெயெ், கல்வி நிறுவனெ், டகாயில்கள், ெருத்துவ வசதிகள் ெற்றுெ் மின்சார 

வசதிகள் டபான்ற அலனத்து அடிப்பலட வசதிகலளயுெ் இந்த ஆய்வு பகுதி 

மகாண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிராெங்களில் விவசாயடெ முக்கிய மதாழிலாக இருந்தாலுெ், இது 

50-60% குடுெ்பங்களுக்கு ெட்டுடெ டவலல வாய்ப்புகலள வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள 

ெக்கள் மதாலக முக்கியொக மதாழிலாளரக்ள் ெற்றுெ் ெற்ற வலக டவலல 

வாய்ப்புகலள சாரந்்துள்ளனர.் 

4 எதிரப்ார்க்கின்ற சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கககள் - 

4.1 நில சுற்றுசச்ூழல்: 

 திறந்த மவளி சுரங்க முலறயில் மபரிய தாக்கெ் ஆக கருதப்படுவது நில 

சுற்றுசச்ூழல், இப்பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முலற வறண்ட தரிசு நிலெ், இந்த 

திட்டத்தில் எந்த வன நிலமுெ் ஈடுபடவில்லல. சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு 4.55.5 

மெக்டடர ்நிலப் பயன்படுத்தப்படுெ். சுரங்கத்தின் முடிவில், மவட்டிமயடுக்கப்படட் 

குழி, தற்காலிக நீரத்்டதக்கொக மசயல்படுெ் ெலழநீலர டசமிக்க அனுெதிக்கப்படுெ். 

ெரெ் வளரச்ச்ிக்கு டபாதுொன இடெ்  ஒதுக்கப்பட்டது.    

 தற்டபாது திடட்ப்பகுதியில் தாவரங்கள் எதுவுெ் இல்லல, சுரங்க நடவடிக்லக 

முடிந்ததுெ் திடட் இடத்தில் ெரெ் வளரச்ச்ியின் வீதெ் அதிகரிக்குெ்.  

 

4.2 நீர ்சூழல்  

  சுரங்க நடவடிக்லகக்கான உத்டதசிக்கப்பட்ட ஆழெ் நிலத்தடி நீர ்ெட்டத்திற்கு 

டெடல உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் டெற்பரப்பு நீர ் (நீடராலடகள், கால்வாய், ஓலட 

டபான்றலவ) இல்லல. 

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு டெற்பரப்பு ெலழநீர ்ஓட்டத்லத சுரங்கத்திற்குள் வராெல் 

தடுக்க ெண் திட்டு அலெக்கப்படுெ்  

• வடிகால் கட்டுொனெ் அலெக்கப்படுெ் 

4.3 காற்று சூழல்– 
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 சுரங்க நடவடிக்லககள் ெற்றுெ் டபாக்குவரத்தால் உருவாக்கப்படுெ் காற்றில் 

பரவுெ் துகள்கள் முக்கிய காற்று ொசுபடுத்துகின்றன. சல்பர ்லட ஆக்லசடு (SO2), 

லநட்ரஜன் ஆக்லசடுகள் (NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் ஓரளவு சாலலகளில் 

மசல்லுெ் வாகனங்கள் பங்களிக்குெ். 

  சுரங்க பகுதிக்கு மவளிடய சுரங்கத்தின் தாக்கெ் ெனித ெற்றுெ் 

விலங்குகளின் ஆடராக்கியத்திலுெ், அப்பகுதியின் தாவரங்களிலுெ் எந்தவிதொன 

பாதகொன விலளலவயுெ் ஏற்படுத்தாது என்பலத இது காட்டுகிறது. 

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு நுடப்ங்கள் (Controlled Blasting) 

மசயல்படுத்தப்படுெ் 

• கனிெத்லத ஏற்றுதல் ெற்றுெ் லகயாளுதல் ஆகிய நடவடிக்லககளில் இருந்து 

தூசி மவளிடயற்றத்லதக் கட்டுப்படுத்த டவலல மசய்யுெ் மபஞ்சுகள் முகப்பில் 

நீர ்மதளித்தல் ஆகிய ந்டவடிலககள் மசயல்படுத்தப்படுெ் 

• கனரக இயந்திரத்லத இயக்குெ்டபாது தூசி உற்பத்திலயக் குலறக்க 

சுரங்கத்தின் உட்புற சாலலகளில் நீர ்மதளிப்பான்கள் அலெத்தல் 

• தூசி மவளிடயற்றத்லதக் குலறப்பதற்காக அவ்வப்டபாது சாலலகளில் நீர ்

மதளித்தல் 

• துலளயிடுெ் முன்பு மதாழிலாளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வழங்குதல் ெற்றுெ் 

பாதுகாப்பாக சுரங்கெ் மசய்ய நிறுவனங்கள் மூலெ் பயிற்சி அளித்தல் 

• கனிெெ் டபாக்குவரத்தின் டபாது டிப்பரக்லள அதிக சுலெ மசய்வலதத் 

தவிரப்்பது ெற்றுெ் ஏற்றப்படட் டிப்பரக்லள டாரப்ாலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்கலளக் மவளிடய மசல்வலத கட்டுப்படுத்தப்படுெ் ெரெ் வளரச்ச்ி 

டெற்மகாள்ளப்படுெ்.  

• ொசுபாட்லடக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்லக எடுக்க காற்றின் தரத்லத 

அவ்வப்டபாது கண்காணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிெத்லத எடுக்க மவடி லவப்பதனால், எந்திரங்களின் மசயல்பாடு ெற்றுெ் 

சுரங்கங்களில் அவ்வப்டபாது டிப்பரக்லள இயக்குவதால் சத்த ஏற்படுகிறது.  

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்குெ் நுடப்ங்கள் மசயல்படுத்தப்படுெ், சுரங்கத் 

தளத்திலிருந்து மவடிப்பதால் ஏற்படுெ் சத்தெ் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்காது, 

அது முழு நாளிலுெ் சில வினாடிகள் வலர இருக்குெ்.  

• அதிக சத்தெ் மகாண்ட டவலல மசய்யுெ் பகுதிகளில் காதலடப்பான்கள், 

அல்லது டவறு மபாருத்தொன தனிப்படட் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படுெ்.  

• சரியான நடவடிக்லக எடுப்பதற்கு வழக்கொன சத்தெ் நிலல கண்காணிப்பு 

அவ்வப்டபாது மசய்யப்படுெ். 

• சுரங்கத் தளெ், அலுவலகக் கட்டடங்கள் ெற்றுெ் உள் சாலலலயச ்சுற்றியுள்ள 

பசுலெ டெெ்பாடு மூலத்திற்குெ் மபறுநருக்குெ் இலடயில் ஒரு தலடலய 

உருவாக்குெ் வலகயில் நலடமுலறயில் இருக்குெ், இதனால் ஒலி 

உறிஞ்சப்பட்டு மவளிப்பாடு நிலல குலறக்கப்படுகிறது. 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் இல்லாததால் பல்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்லல. 10கி.மீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 
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ெண்டலெ்டபான்ற சுற்றுசச்ூழல் ொசுபாட்டின் தாக்கெ் வாயு ொசு டபான்றவற்லற 

மவளிடயற்றுவதால் ஏற்படுெ் NOX. தூசி மவளிடயற்றத்லதக் கட்டுப்படுத்த 

டபாதுொன தூசி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படுெ். AAQ 

தரநிலலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 ெற்றுெ் NOX க்கான காற்றின் தரத் தரங்கலளத் 

தவிரதூசி உமிழ்லவக் கட்டுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி ெற்றுெ் சாலலகளில் தடிெனான 

ெரெ் வளரச்ச்ி டெற்மகாள்ளப்படுெ். 

4.6 சமூக ஹபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்க நடவடிக்லககள் காரணொக 30 மதாழிலாளரக்ள் டநரடியாக 

பயன்மபறுவாரக்ள் எண்ணிக்லக டநரடி டவலலவாய்ப்பு மூலெ் பயனலடகிறது. 

சுொர ் 18 எண்ணிக்லகயிலான ெக்களுக்கு ெலறமுகொக டவலல வாய்ப்புகள் 

கிலடக்குெ். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நடவடிக்லககளின் கீழ் ெருத்துவ, கல்வி ெற்றுெ் 

உள்கட்டலெப்பு டெெ்பாடு டபான்ற கூடுதல் வசதிகளுெ் நலடமபறுெ். 

 சமூக - மபாருளாதார ெற்றுெ் சமூகவியல் தாக்கத்லத கருத்தில் மகாண்டு, 

ெக்களின் மபாருளாதார நிலல ெற்றுெ் வாழ்க்லகத் தரெ் மபாதுவாக அதிகரிக்குெ் 

என்பது கவனிக்கப்பட்டது.  

5 மாற்று பகுப்பாய்வு (ஹதாழில்நுடப்ம் மற்றும் தளம்) 

தள மாற்றுகள் - 

 சாதாரணகற்கள் இயற்லகயில் சில குறிப்பிடட் இடங்களில் ெட்டுெ் இருக்குெ் 

உத்டதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் இருப்பிடெ் இப்பகுதியின் புவியியல் ெற்றுெ் கனிெ 

படிவுகளுக்கு ெட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால்ொற்று தளெ் எதுவுெ் 

முன்மொழியப்படவில்லல. 

சுரங்க ஹதாழில்நுடப் மாற்றுகள் - 

 முழு இயந்திரெயொக்கப்பட்ட சுரங்க டவலலகள் டெற்மகாள்ளப்படுெ், இது 

மிகவுெ் மபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியொனது, டெலுெ் கனிெங்கள் ெற்றுெ் 

சுற்றுசச்ூழலலப் பாதுகாக்கிறது. ெற்ற மதாழில்கலளப் டபாலன்றி, திட்டத்லத ெற்ற 

தளங்களுக்கு ொற்ற முடியாது. 

 டெற்பரப்பு கனிெ லவப்புக்கள் ெற்றுெ் அதிக கனிெ பாதுகாப்லப உறுதி 

மசய்வதால் இந்த திடட்ெ் திறந்தமவளி சுரங்க முலறலயப் பின்பற்றுெ். நிலத்தடி 

முலறயுடன் ஒப்பிடுெ்டபாது திறந்தமவளி முலறயின் சுரங்கொனது அதிக உற்பத்தி 

ெற்றுெ் சிக்கனொக இருக்குெ். 

6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் - 

 வழக்கொக ஒரு தாக்க ெதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் 

டெற்மகாள்ளப்படுகிறது ெற்றுெ் இயற்லக அல்லது ெனித நடவடிக்லககளால் 

தூண்டப்பட்ட அலனத்து ொறுபாடுகலளயுெ் தரவு மகாண்டு வர முடியாது. எனடவ 

சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படுெ் ொற்றங்கலள கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

வழக்கொன கண்காணிப்பு திடட்ெ் அவசியெ். கண்காணிப்பின் குறிக்டகாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் மசயல்திறலன சரிபாரக்்க அல்லது 

 ெதிப்பீடு மசய்ய; 

• எதிரக்ால தாக்க ெதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்லத நிறுவுதல். 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வழக்கில் ஆபத்து ெற்றுெ் அபாயத்துடன் மதாடரப்ுலடய கூறுகள் 

துலளயிடுதல் ெற்றுெ் மவடித்தல், கழிவு குப்லப, கனரக இயந்திரங்கள் ெற்றுெ் 

மவடிக்குெ் டசமிப்பு ஆகியலவ அடங்குெ். டெடல குறிப்பிடப்படட் கூறுகளிலிருந்து 

ஏடதனுெ் செ்பவங்கள் ஏற்படுவலதக் குலறப்பதற்குெ் தவிரப்்பதற்குெ் 
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நடவடிக்லககள் சுரங்கத் மதாடங்கியவுடன் திடட்மிடப்பட்டு மசயல்படுத்தப்படுெ்; 

டெடல விவாதிக்கப்படட் ஆபத்து காரணிகலளத் தவிரப்்பதற்கான நடவடிக்லககள் 

இதில் அடங்குெ். எந்தவிதொன விபத்து / டபரழிலவத் தவிரக்்க சரியான இடர ்

டெலாண்லெ திடட்ெ் முன்மொழியப்படுெ். 

8 திட்ட நன்கமகள் - 

• உள்கட்டலெப்பில் முன்டனற்றெ் 

• சமூக உள்கட்டலெப்பில் முன்டனற்றெ் 

• டவலல வாய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புணரவ்ு திடட்ெ், சுகாதார முகாெ்கள், ெருத்துவ உதவி, குடுெ்ப நல 

முகாெ்கள் டபான்ற சமூக மபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்லககலள சுரங்க 

உரிலெயாளரக்ள் டெற்மகாள்வாரக்ள்.  

• சுரங்கத்தின் டொசொன விலளவுகலளத் தணிக்கவுெ், அதன் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளின் சுற்றுப்புறத்லதயுெ் சுற்றுசச்ூழலலயுெ் டெெ்படுத்தவுெ் சுரங்கப் 

பகுதியில் மசய்யப்படுெ். 

9 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுற்றுசச்ூழல் மசலவு நன்லெ பகுப்பாய்வு பரிந்துலரக்கப்படவில்லல. 

10 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திடட்ம் - 

 சுற்றுசச்ூழல் டெலாண்லெ திட்டெ் (EMP) என்பது அடிப்பலட நிலல 

சுற்றுசச்ூழல் நிலல, சுரங்க முலற ெற்றுெ் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு ெதிப்பீட்டின் 

அடிப்பலடயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தள குறிப்பிடட் திட்டொகுெ். தாக்கத்தின் 

ஒவ்மவாரு பகுதிகளிலுெ், குறிப்பிடத்தக்க பாதகொன தாக்கங்கலள குலறக்க 

நடவடிக்லககள் எடுக்கப்பட டவண்டுெ், இலவ இயற்லகயில் நன்லெ பயக்குெ் 

இடங்களில், இத்தலகய தாக்கங்கள் டெெ்படுத்தப்பட டவண்டுெ் / அதிகரிக்கப்பட 

டவண்டுெ், இதனால் ஒட்டுமொத்த பாதகொன தாக்கங்கள் முடிந்தவலர குலறந்த 

ெட்டத்திற்கு குலறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளரக்ள் ஒரு ஒழுங்கலெக்க டவண்டுெ் சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள நிரவ்கித்தல் ெற்றுெ் மசயல்படுத்துவதற்கு மபாறுப்பான 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு மசல். அடிப்பலடயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவளி 

நிறுவனங்கலள நியமிப்பதன் மூலெ் சுற்றுப்புற காற்றின் தரெ், நீரின் தரெ், 

ெண்ணின் தரெ் ெற்றுெ் இலரசச்ல் நிலல டபான்ற சுற்றுசச்ூழல் ொசு அளலவக் 

கண்காணிப்பலத இந்த துலற கண்காணிக்குெ். 

 சுரங்கச ்சட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி மதாழிலாளரக்ளின் உடல்நலெ் ெற்றுெ் 

பாதுகாப்பு குறித்து டதலவயான அலனத்து முன்மனசச்ரிக்லக 

நடவடிக்லககலளயுெ் ஆதரவாளர ் எடுப்பார,் குத்தலகப் பகுதிக்குள் சுகாதார 

வசதிகள் வழங்கப்படுெ். 

 ஆதரவாளரக்ள் இப்பகுதியில் உள்ள ெக்களின் ஒட்டுமொத்த வளரச்ச்ிக்கான 

சமூக மபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்லககலள டெற்மகாள்வாரக்ள். இந்த 

நடவடிக்லககளில் ெருத்துவ முகாெ்கள், நீர ் வழங்கல், பள்ளி உள்கட்டலெப்பு 

டெெ்பாடு டபான்றலவ அடங்குெ். திட்டப்பணிலயச ்சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக 

பல்டவறு துலறகளில் சமூக மபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்லககலள ஆதரவாளரக்ள் 

டெற்மகாண்டு வருகின்றனர.்  
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11 முடிவுகர - 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதொன பாதகொன 

விலளலவயுெ் ஏற்படுத்தாது என்று பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீதான 

டநரெ்லறயான ெற்றுெ் எதிரெ்லறயான விலளவுகளின் அடிப்பலடயில், 

தாக்கங்களின் ஒட்டுமொத்த ெதிப்பீட்டிலிருந்து இது முடிவுக்கு வரலாெ். 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் காரணொக ஏற்படுெ் பாதிப்புகலளத் தணிக்க, 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் டெலாண்லெ திடட்ெ் (EMP) ெற்றுெ் விரிவான 

பிந்லதய திட்ட கண்காணிப்பு அலெப்பு ஆகியலவ மதாடரச்ச்ியான கண்காணிப்பு 

ெற்றுெ் உடனடித் திருத்தத்திற்காக வழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நடவடிக்லககள் 

காரணொக, திட்ட தளத்திலுெ் அலதச ் சுற்றியுள்ள சமூக மபாருளாதார 

நிலலலெகளுெ் கணிசொக டெெ்படுத்தப்படுெ். எனடவ, சுற்றுசச்ூழல் அனுெதி 

விலரவில் வழங்களாெ் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 


