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சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டசச்ுருக்கம் 
 

 

 

3.20.5 ஹெக்டடர் பரப்பளவு ஹகாண்ட   

M/s. ஹெங்கடடஸ்ெரா புளூ ஹமட்டல்ஸ் 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராெல் சுரங்கம் 

 

 

        விண்ணப்பதாரர் ஹபயர ் : M/s. ஹெங்கடடஸ்ெரா    

        புளூ ஹமட்டல்ஸ் 

     கிராமம் : மூடுதுகற 

                                         தாலுகா : டமட்டுப்பாகளயம் 

                     மாெட்டம் : டகாயம்புத்தூர ்

     மாநிலம் : தமிழ்நாடு 

                                             

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க அறிக்கக அடலாசகர் 

 

 

 

 

 

ஜிடயா எக்ஸ்ஹபாளடரசன் அண்டு 

கமனிங் ஹசால்யுசன்ஸ், டசலம். 
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1. அறிமுகம் -  

    M/s வெங்கடேஸ்ெரா புளூ வெே்ேல்ஸ் என்னுெ் நிறுெனெ் டகாயெ்புத்தூர ்

ொெே்ேத்தின் டெேட்ுப்பளையெ் ெேே்த்தில் உை்ை மூடுதுளை கிராெத்தில் 3.20.5 

வெக்டேர ் பரப்பைவில் சாதாரண கல் ெை்றுெ் கிராெல் சுரங்க குத்தளகக்கு 

விண்ணப்பித்துை்ைார.் 

 

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

உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங்கெ் ெை்றுெ் நேப்பில் உை்ை சுரங்கங்கைின்  பரப்பைவு 

கூேட்ுத்வதாளக  9.12.5  வெக்டேர.் 

 

 எனடெ, விரிொன சுை்றுசச்ூழல் தாக்க ெதிப்பீடு (EIA) அறிக்ளக 3.20.5 

வெக்டேர ்பரப்பைவில் உை்ை 1 சுரங்கங்கத்ளத உை்ைேக்கியது.  

 

 

 

 

எளிதான பிரதிநிதித்துெங்களுக்கு சுரங்க குத்தகக 

 

விளக்கம் 

குத்தகக 1 

M/s ஹெங்கடடஸ்ெரா புளூ ஹமட்டல்ஸ் 

விண்ணப்பித்துை்ை சுரங்கெ் 

புல எண் 461, 461/1(P) 

விரிொக்கெ் 

ெை்றுெ் 

ெளகப்பாடு 

3.20.5 வெக்டேர,்  பே்ோ நிலெ் 

கிராெெ், தாலுகா, 

ொெேே்ெ் ெை்றுெ் 

ொநிலெ் 

மூடுதுளை கிராெெ், டெேட்ுப்பாளையெ் ெேே்ெ், 

 டகாயெ்புத்தூர ்ொெே்ேெ் 

வொத்த சுரங்க 

பரப்பைவின் 

கூேட்ுத்வதாளக 

9.12.5  வெக்டேர ்
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விளக்கம் 

குத்தகக 1 

திரு.M.சண்முக

ம் 

நேப்பில் உை்ை 

சுரங்கெ்  

 

குத்தகக 1 

திரு.M.S.மணிொசக

ம் 

நேப்பில் உை்ை 

சுரங்கெ்  

 

குத்தகக 1 

திரு.K.காளிசா

மி 

நேப்பில் உை்ை 

சுரங்கெ்  

 

புல எண் 410/1A, 1B 
407/1,2,4, 409/1A, 462/1A2, 

1B 
409/1B2, 409/2, 409/3 

பரப்பைவு 1.43.5 வெக்டேர,்   2.75.5 வெக்டேர,்   1.73.0 வெக்டேர,்   

கிராெெ், 

தாலுகா, 

ொெேே்ெ் 

ெை்றுெ் 

ொநிலெ் 

மூடுதுளை கிராெெ், டெேட்ுப்பாளையெ் ெேே்ெ், 

 டகாயெ்புத்தூர ்ொெே்ேெ் 

வொத்த சுரங்க 

பரப்பைவின் 

கூேட்ுத்வதா

ளக 

9.12.5  வெக்டேர ்

 

இதில் M/s வெங்கடேஸ்ெரா புளூ வெே்ேல்ஸ் சாதாரண கல் ெை்றுெ் கிராெல் 

சுரங்கத்திை்க்கு விண்ணப்பித்துை்ைார.் 

 

 

 

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திே்ே தைத்தின் முக்கிய அெ்சங்கை் கீடழ அே்ேெளணப்படுத்தப்பேட்ுை்ைன. 

 

திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

விளக்கம் குத்தகக -1 

அடிப்பளே விெரங்கை்  

எெ்.எஸ்.எல்(கேல் 

ெே்ேத்திலிருந்து) 
323 மீ உயரெ் 

அே்சடரளக 11°22'30.04"N to 11°22'34.25"N 

தீரக்்கடரளக 77°07'18.32"E to 77°07'29.14"E 

சுரங்க இருப்புக்கை் 4,19,135 மீ3  சாதாரண கல் 

முன்வொழியப்பே் ஆழெ் 

தை்டபாளதய திே்ே 

காலத்தில் 

33 மீ 
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சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள்  

பாதுகாக்கப்பே்ே 

ெனப்பகுதி 
எதுவுெ் இல்ளல 

பகுதியின் 

நிலப்பரப்பு 
3.20.5  வெக்டேர ்

நிலத்தடி நீர ்

ெே்ேெ் 

தளர ெே்ேத்திலிருந்து 60 மீ - 65 மீ 

சுரங்கங்கை் நிலத்தடி நீர ்அைவிை்கு 

டெடல சிைப்பாக டெை்வகாை்ைப்படுெ், 

எனடெ இந்த திே்ேத்தின் காரணொக 

நீர ்அைவு பாதிக்கப்போது. 

 

• வெே்ேப்பேே் சாதாரண கல் அருகாளெயில் உை்ை கிரஷரக்்கு வகாண்டு 

வசல்லப்படுெ். 

• திைந்த வெைி சுரங்கெ், முழுளெயாக இயந்திரெயொக்கப்பே்ே சுரங்கெ் 

ஆரெ் உயரெ் சுொர ்5 மீே்ேர ்ெை்றுெ் வபஞ்ச ்அகலெ் 5 மீே்ேர ்சாய்வு 90 °. 

• சுரங்கங்கை் இறுதி குழி ெரெ்ளப அளேந்தபின், வெே்ேப்பே்ே குழியானது நீர ்

டசகரிப்பதை்க்காக பயன்படுத்தபடுெ்.  

• இந்த திே்ேத்திை்கு சுரங்க நேெடிக்ளககளுக்கு எந்தவொரு மின்சாரெ் 

டதளெயில்ளல, ஆனால் அலுெலக ெைாகங்கை் ெை்றுெ் பிை 

உை்கே்ேளெப்புகைில் பயன்படுத்த மின்சாரெ் தமிழ்நாடு மின்சார 

ொரியத்திலருந்து வபைப்படுெ். சுரங்க வசயல்பாடு பகல் டநரத்தில் ெேட்ுடெ 

பரிந்துளரக்கப்படுகிைது {வபாது ஷிப்ே ் 8 AM - 5 PM (ெதிய உணவு 

இளேடெளை 12 PM - 1 PM). 

• ஏர ் கெ்ப்ரசருேன் ஜாக்ொெ்ெர ் துளைபான்கை் மூலெ் 32-35 மிமீ விே்ேெ் 

வகாண்ே குறுகிய துளை துளையிடுதல். 

• கனிெ டபாக்குெரத்து, டசளெத் துளை, டகடரஜ்கை், களேகை் / டகண்டீன் 

டபான்ை துளைகைில் சுொர ் 60 டபருக்கு ெை்றுெ் 44 டபருக்கு டநரடி டெளல 

ொய்ப்புகை் ெை்றுெ் சுை்றியுை்ை பிராந்தியத்திை்குை் ெளைமுக டெளல 

ொய்ப்புகை் ஏை்படுத்தப்படுெ். 

• ெனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சேே்ெ், 1972 இன் கீழ் அறிவிக்கப்பேே் 

பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதிகை் எதுவுெ் இல்ளல, ெத்திய ொசு கேட்ுப்பாேட்ு 

ொரியத்தால் அறிவிக்கப்பே்ே விெரச்ன ொசுபே்ே பகுதிகை், 

அறிவிக்கப்பேே் சுை்றுசச்ூழல்-உணரத்ிைன் பகுதிகை், ொநிலங்களுக்கு 

இளேடயயான எல்ளலகை் ெை்றுெ் சரெ்டதச எல்ளலகை், தவிர டதசிய 

பூங்காக்கை், உயிரக்்டகாை இருப்பு, யாளன தாழ்ொரங்கை், சதுப்புநில ென, 

வதால்வபாருை் நிளனவுசச்ின்னங்கை், பாரெ்பரிய தைெ் டபான்ைளெ திே்ே 

தைத்திலிருந்து 10 கி.மீ சுை்ைைவில் இல்ளல. 
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• திே்ேப்பணிளயச ்சுை்றியுை்ை சமூக நலனுக்காக பல்டெறு துளைகைில் சமூக 

வபாறுப்புணரவ்ு நேெடிக்ளககளை ஆதரொைர ் டெை்வகாை்ொர,் இதை்காக 

சுொர ்  ரூ .5 லே்செ் வசலவிே்ோர.் 

• திே்ேப்பகுதியின் நில அதிரவ்ு உணரத்ிைன் ெண்ேலெ் II, பி.எெ்.டி.பி.சி படி 

குளைந்த டசத அபாய ெண்ேலெ், இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு ெண்ேலத்தின் 

பாதிப்பு அே்லஸ் ஐ.எஸ்: 1893 - 2002 என ெளகப்படுத்தப்பேட்ுை்ைது. 

3. சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் - 

 தரவு டசகரித்தல் சுை்றுசச்ூழல் தாக்க ெதிப்பீேட்ு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக 

அளெகிைது, இது பல்டெறு சுை்றுசச்ூழல் பண்புகைில் கணிக்கப்பேே் 

தாக்கங்களை ெதிப்பீடு வசய்ய உதவுகிைது ெை்றுெ் சுை்றுசச்ூழல் டெலாண்ளெ 

திே்ேத்ளத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிைது, சுை்றுசச்ூழல் தரெ் ெை்றுெ் எதிரக்ால 

விரிொக்கங்கைின் டநாக்கத்ளத டெெ்படுத்துெதை்கான நேெடிக்ளககளை 

டகாடிேட்ுக் காேட்ுகிைது. சுை்றுசச்ூழல் நிளலயான ெைரச்ச்ி. 

 நிலவுெ் சுை்றுசச்ூழல் அளெப்புகைின் தரத்ளத தீரெ்ானிக்க காை்று, நீர ்

(டெை்பரப்பு ெை்றுெ் நிலத்தடி நீர)், நிலெ் ெை்றுெ் ெண், சூழலியல் ெை்றுெ் சமூக-

வபாருைாதார நிளல உை்ைிே்ே பல்டெறு சுை்றுசச்ூழல் அைவுகளுக்கு அடிப்பளே 

தரவு உருொக்கப்பே்ேது. 2021 ஆெ் ஆண்டில் (ொரச் ் - டெ) பருெத்தில் அடிப்பளே 

சுை்றுசச்ூழல் தகெல்கை் டசகரிக்கப்ப்படுெ். 

3.1 நில சுற்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்பாேட்ு முளை திே்ே தைெ் சுை்ைைவில் இருந்து 10 

கிடலாமீே்ேருக்குை் புென் (இஸ்டரா) மூலெ் டசகரிக்கப்படுகிைது. இப்பகுதியின் 

நில பயன்பாேட்ு முளை ெைண்ே தரிசு நிலெ், பே்ோ நிலெ், எந்த ென நிலமுெ் 

செ்பந்தப்பேவில்ளல. 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை நிலத்தின் வபருெ்பகுதி விெசாய பயிர ்நிலெ் 58.13%. 

வொத்த சுரங்கப் பகுதிகை் இந்த சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 0.59 %. ஆகுெ்,  

மண் சூழல்  

 ஆறு ெண் ொதிரி இேங்கை் டதரவ்ு வசய்யப்பேட்ு பகுப்பாய்வு 

வசய்யப்பே்ேன. இயை்ளகயில் ெண் காணப்பே்ேதுமிதொன கார pH ெரெ்புேன் 

(7.25 – 8.76). பாஸ்பரஸ் ெரெ்பு 0.77 – 1.24  kg/ha ஆக உை்ைது. 

நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்ளத ெதிப்பிடுெதை்கு நீர ்ொதிரிகை் சுொர ்5 நிலத்தடியில் ெை்றுெ் 

1 நிலத்தின் டெை்பரப்பில் இருந்துெ் டசகரிக்கப்பே்ேது கிராெங்கைின் துளை 

கிணறுகைிலிருந்து நிலத்தடி நீர ் ொதிரிகை் எடுக்கப்பே்ேன. ஏரிகை் ெை்றுெ் 

சுரங்கத்தின் டெை்பரப்பு நீர ்ொதிரிகை் எடுக்கப்பே்ேன. 

நிலத்தடி நீர் - 

• 7.17 – 7.54 ெளர டெறுபடுகிைது. 

• வொத்த களரசல்கை் ெதிப்புகை் 342 - 420 mg/l ெளர உை்ைது  

• கடினத்தன்ளெ ெதிப்புகை் 137.1 - 247 mg/lெளர இருக்குெ் 
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டமற்பரப்பு நீர் (சுரங்க குழி நீர்) - 

• PH ெதிப்பு 7.16 

• வொத்த களரசல்கை் 371 mg/l 

 வெவிவெே்ேல் ெரெ்பிை்குை் இருப்பது கண்ேறியப்பேட்ுை்ைது. இயை்பியல்-

டெதியியல் ெை்றுெ் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இந்த நீர ் சிபிசிபி தரத்தின்படி 

நிரண்யிக்கப்பே்ே ெரெ்புகளுக்குை் உை்ைது என்பளத வெைிப்படுத்தியது. 

 

3.2 காற்று சூழல் - 

ொனிகல ஆய்வு (காலநிகல) - 

 ஆய்வு பகுதி வெப்பெண்ேல காலநிளலயின் ஒரு பகுதியாகுெ். நாை் 

வெப்பநிளல ஜனெரி முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்குெ். மிகக் 

குளைொனதுவெப்பநிளல ஜனெரியில் எே்ேப்படுகிைது. ஏப்ரல் ெை்றுெ் டெ 

ொதங்கை் ஆண்டின் வெப்பொன ொதங்கை். 

 உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேத்திை்கான அருகிலுை்ை ஐஎெ்டி நிளலயெ் 

டகாயெ்புத்தூர.் 

 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு -  

 திே்ே தைத்ளதப் வபாறுத்தெளரயில் அதிகபே்சொக காை்று வீசுெ் திளச 

கண்ேறியப்பேட்ு காை்று தர நிளலயங்கை் நிறுெப்பே்ேன. சுை்றுப்புை காை்று தர 

நிளலயங்கை் டதரந்்வதடுக்கப்பே்ேன. ஆறு ெளழக்காலத்திை்கு முந்ளதய காை்று 

புை்ைியல் ெளரபேெ் முளை ெை்றுெ் டதரந்்வதடுக்கப்பே்ே தைங்கைின் அணுகல் 

ஆகியெை்ளைக் கருத்தில் வகாண்டு சுை்றுப்புை காை்று தர கண்காணிப்பு (AAQM) 

நிளலயங்கை் டதரந்்வதடுக்கப்பே்ேன. 

• PM10 இன் ெதிப்பு 37.6 µg/m3 -  46.5 µg/m3, இளேயில் டெறுபடுகிைது  

• PM2.5 இன் ெதிப்பு 16.4 µg/m3 -  26.9 µg/m3 க்கு இளேயில் டெறுபடுகிைது  

• SO2  இன் சராசரி வசறிவு 5.0 µg/m3 – 10.2 µg/m3. 

• NO2 இன் சராசரி வசறிவு 21.6 µg/m3 – 28.7 µg/m3. 

• PM10, PM2.5, SO2 ெை்றுெ் NO2 ஆகியெை்றின் வசறிவுகை் நன்கு 

காணப்படுகின்ைனவதாழில்துளை ெை்றுெ் கிராெப்புை / குடியிருப்பு 

ெண்ேலங்களுக்கு ெத்திய ொசு கேட்ுப்பாேட்ு ொரியெ் (சிபிசிபி) 

பரிந்துளரக்குெ் NAAQ தரநிளலகை். 

 

3.3  ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அைவீேட்ு சாதனத்ளதப் பயன்படுத்தி 8 இேங்கைில் அடிப்பளே ஒலி 

அைவுகை் கண்காணிக்கப்பே்ேன. காளல 6 ெணி முதல் இரவு 10 ெணி ெளர 

பகல் நிளலகை் கண்காணிக்கப்பே்ேனஇரவு 10 ெணி முதல் காளல 6 ெணி 

ெளர. 
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• ஆய்வுக் காலத்தில் பகல் 39.1 – 43.0 dB (A) Leq இரவு 35.3 – 38.6 dB (A) Leq ெரெ்பில் 

இருந்தன. 

 முடிவுகைிலிருந்து, நாை் ெை்றுெ் இரவு சத்தத்தின் அைவுகை் வதாழில்துளை / 

ெணிக / குடியிருப்பு பகுதியின் சுை்றுப்புை சத்தெ் தரநிளலகளுக்குை் இருப்பளதக் 

காணலாெ். 

 

3.4 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பளே சுை்றுசச்ூழல் நிளல, முக்கியொன ெலர ் கூறுகை் ெை்றுெ் 

விலங்கினங்கைின் கே்ேளெப்ளபப் புரிந்து வகாை்ை சுை்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

டெை்வகாை்ைப்பேட்ுை்ைது. 

 திே்ேப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த ெருந்து ஆளலகளுெ் இல்ளல, ெனவிலங்கு 

பாதுகாப்பு சேே்ெ் 1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுத்தப்பேே் உயிரினங்கைின் 

ஐ.யூ.சி.என் சிெப்பு பே்டியலில் அசச்ுறுத்தப்பே்ே பிரிவின் கீழ் குறிப்பிேபேவில்ளல 

3.5 சமூக ஹபாருளாதாரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-வபாருைாதார சூழல் குறித்த தரொன தகெல்களை 

டசகரிக்க ொதிரி கணக்வகடுப்பு டெை்வகாை்ைப்பே்ேது. சாளலகை், குடிநீர ்

ெசதிகை், நகரெயெ், கல்வி நிறுெனெ், டகாயில்கை், ெருத்துெ ெசதிகை் ெை்றுெ் 

மின்சார ெசதிகை் டபான்ை அளனத்து அடிப்பளே ெசதிகளையுெ் இந்த ஆய்வு 

பகுதி வகாண்டுை்ைது. 

 சுை்றியுை்ை கிராெங்கைில் விெசாயடெ முக்கிய வதாழிலாக இருந்தாலுெ், 

இது 50-60% குடுெ்பங்களுக்கு ெேட்ுடெ டெளல ொய்ப்புகளை ெழங்கியுை்ைது. 

மீதமுை்ை ெக்கை் வதாளக முக்கியொக வதாழிலாைரக்ை் ெை்றுெ் ெை்ை ெளக 

டெளல ொய்ப்புகளை சாரந்்துை்ைனர.் 

4 எதிர்பாரக்்கின்ற சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு 

நடெடிக்கககள் - 

4.1 நில சுற்றுசச்ூழல்: 

 திைந்த வெைி சுரங்க முளையில் வபரிய தாக்கெ் ஆக கருதப்படுெது நில 

சுை்றுசச்ூழல், இப்பகுதியில் நில பயன்பாேட்ு முளை ெைண்ே தரிசு நிலெ், இந்த 

திே்ேத்தில் எந்த ென நிலமுெ் ஈடுபேவில்ளல. சுரங்க நேெடிக்ளககளுக்கு 3.20.5 

வெக்டேர ் நிலப் பயன்படுத்தப்படுெ். சுரங்கத்தின் முடிவில், 

வெே்டிவயடுக்கப்பே்ே குழி, தை்காலிக நீரத்்டதக்கொக வசயல்படுெ் ெளழநீளர 

டசமிக்க அனுெதிக்கப்படுெ். ெரெ் ெைரச்ச்ிக்கு டபாதுொன இேெ்  ஒதுக்கப்பே்ேது. 

   

 தை்டபாது திே்ேப்பகுதியில் தாெரங்கை் எதுவுெ் இல்ளல, சுரங்க நேெடிக்ளக 

முடிந்ததுெ் திே்ே இேத்தில் ெரெ் ெைரச்ச்ியின் வீதெ் அதிகரிக்குெ்.  

 

4.2 நீர ்சூழல்  
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  சுரங்க நேெடிக்ளகக்கான உத்டதசிக்கப்பே்ே ஆழெ் நிலத்தடி நீர ்

ெே்ேத்திை்கு டெடல உை்ைது, ஆய்வு பகுதிக்குை் டெை்பரப்பு நீர ் (நீடராளேகை், 

கால்ொய், ஓளே டபான்ைளெ) இல்ளல. 

 தணிக்கும் நடெடிக்கககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு டெை்பரப்பு ெளழநீர ்ஓே்ேத்ளத சுரங்கத்திை்குை் ெராெல் 

தடுக்க ெண் திேட்ு அளெக்கப்படுெ்  

• ெடிகால் கேட்ுொனெ் அளெக்கப்படுெ் 

4.3 காற்று சூழல்– 

 சுரங்க நேெடிக்ளககை் ெை்றுெ் டபாக்குெரத்தால் உருொக்கப்படுெ் காை்றில் 

பரவுெ் துகை்கை் முக்கிய காை்று ொசுபடுத்துகின்ைன. சல்பர ்ளே ஆக்ளசடு (SO2), 

ளநே்ரஜன் ஆக்ளசடுகை் (NO2) ஆகியெை்றின் உமிழ்வுகை் ஓரைவு சாளலகைில் 

வசல்லுெ் ொகனங்கை் பங்கைிக்குெ். 

  சுரங்க பகுதிக்கு வெைிடய சுரங்கத்தின் தாக்கெ் ெனித ெை்றுெ் 

விலங்குகைின் ஆடராக்கியத்திலுெ், அப்பகுதியின் தாெரங்கைிலுெ் எந்தவிதொன 

பாதகொன விளைளெயுெ் ஏை்படுத்தாது என்பளத இது காேட்ுகிைது. 

 தணிக்கும் நடெடிக்கககள் - 

• கேட்ுப்படுத்தப்பேே் வெடிப்பு நுே்பங்கை் (Controlled Blasting) 

வசயல்படுத்தப்படுெ் 

• கனிெத்ளத ஏை்றுதல் ெை்றுெ் ளகயாளுதல் ஆகிய நேெடிக்ளககைில் இருந்து 

தூசி வெைிடயை்ைத்ளதக் கேட்ுப்படுத்த டெளல வசய்யுெ் வபஞ்சுகை் 

முகப்பில் நீர ்வதைித்தல் ஆகிய ந்ேெடிளககை் வசயல்படுத்தப்படுெ் 

• கனரக இயந்திரத்ளத இயக்குெ்டபாது தூசி உை்பத்திளயக் குளைக்க 

சுரங்கத்தின் உே்புை சாளலகைில் நீர ்வதைிப்பான்கை் அளெத்தல் 

• தூசி வெைிடயை்ைத்ளதக் குளைப்பதை்காக அெ்ெப்டபாது சாளலகைில் நீர ்

வதைித்தல் 

• துளையிடுெ் முன்பு வதாழிலாைரக்ளுக்கு முகக்கெசங்கை் ெழங்குதல் 

ெை்றுெ் பாதுகாப்பாக சுரங்கெ் வசய்ய நிறுெனங்கை் மூலெ் பயிை்சி 

அைித்தல் 

• கனிெெ் டபாக்குெரத்தின் டபாது டிப்பரக்ளை அதிக சுளெ வசய்ெளதத் 

தவிரப்்பது ெை்றுெ் ஏை்ைப்பே்ே டிப்பரக்ளை ோரப்ாலின்களுேன் மூடுெது 

• தூசித் துகை்களைக் வெைிடய வசல்ெளத கேட்ுப்படுத்தப்படுெ் ெரெ் 

ெைரச்ச்ி டெை்வகாை்ைப்படுெ்.  

• ொசுபாே்ளேக் கேட்ுப்படுத்த நேெடிக்ளக எடுக்க காை்றின் தரத்ளத 

அெ்ெப்டபாது கண்காணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிெத்ளத எடுக்க வெடி ளெப்பதனால், எந்திரங்கைின் வசயல்பாடு ெை்றுெ் 

சுரங்கங்கைில் அெ்ெப்டபாது டிப்பரக்ளை இயக்குெதால் சத்த ஏை்படுகிைது.  

 தணிக்கும் நடெடிக்கககள் - 
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• கேட்ுப்படுத்தப்பேே் வெடிக்குெ் நுேப்ங்கை் வசயல்படுத்தப்படுெ், சுரங்கத் 

தைத்திலிருந்து வெடிப்பதால் ஏை்படுெ் சத்தெ் குறிப்பிேத்தக்கதாக 

இருக்காது, அது முழு நாைிலுெ் சில வினாடிகை் ெளர இருக்குெ்.  

• அதிக சத்தெ் வகாண்ே டெளல வசய்யுெ் பகுதிகைில் காதளேப்பான்கை், 

அல்லது டெறு வபாருத்தொன தனிப்பே்ே பாதுகாப்பு உபகரணங்கை் 

வதாழிலாைரக்ளுக்கு ெழங்கப்படுெ்.  

• சரியான நேெடிக்ளக எடுப்பதை்கு ெழக்கொன சத்தெ் நிளல கண்காணிப்பு 

அெ்ெப்டபாது வசய்யப்படுெ். 

• சுரங்கத் தைெ், அலுெலகக் கே்ேேங்கை் ெை்றுெ் உை் சாளலளயச ்சுை்றியுை்ை 

பசுளெ டெெ்பாடு மூலத்திை்குெ் வபறுநருக்குெ் இளேயில் ஒரு தளேளய 

உருொக்குெ் ெளகயில் நளேமுளையில் இருக்குெ், இதனால் ஒலி 

உறிஞ்சப்பேட்ு வெைிப்பாடு நிளல குளைக்கப்படுகிைது. 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகை், ெனவிலங்கு சரணாலயங்கை் இல்லாததால் பல்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுெதில்ளல. 10கி.மீ சுை்ைைவில் சுை்றுசச்ூழல் உணரத்ிைன் 

ெண்ேலெ்டபான்ை சுை்றுசச்ூழல் ொசுபாே்டின் தாக்கெ் ொயு ொசு டபான்ைெை்ளை 

வெைிடயை்றுெதால் ஏை்படுெ் NOX. தூசி வெைிடயை்ைத்ளதக் கேட்ுப்படுத்த 

டபாதுொன தூசி கேட்ுப்பாேட்ு நேெடிக்ளககை் எடுக்கப்படுெ். AAQ 

தரநிளலகளுக்குை் PM10, PM2.5, SO2 ெை்றுெ் NOX க்கான காை்றின் தரத் தரங்களைத் 

தவிரதூசி உமிழ்ளெக் கேட்ுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி ெை்றுெ் சாளலகைில் 

தடிெனான ெரெ் ெைரச்ச்ி டெை்வகாை்ைப்படுெ். 

4.6 சமூக ஹபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்க நேெடிக்ளககை் காரணொக 44 வதாழிலாைரக்ை் டநரடியாக 

பயன்வபறுொரக்ை் எண்ணிக்ளக டநரடி டெளலொய்ப்பு மூலெ் பயனளேகிைது. 

சுொர ் 60 எண்ணிக்ளகயிலான ெக்களுக்கு ெளைமுகொக டெளல ொய்ப்புகை் 

கிளேக்குெ். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நேெடிக்ளககைின் கீழ் ெருத்துெ, கல்வி ெை்றுெ் 

உை்கே்ேளெப்பு டெெ்பாடு டபான்ை கூடுதல் ெசதிகளுெ் நளேவபறுெ். 

 சமூக - வபாருைாதார ெை்றுெ் சமூகவியல் தாக்கத்ளத கருத்தில் வகாண்டு, 

ெக்கைின் வபாருைாதார நிளல ெை்றுெ் ொழ்க்ளகத் தரெ் வபாதுொக அதிகரிக்குெ் 

என்பது கெனிக்கப்பே்ேது.  

5 மாற்று பகுப்பாய்வு (ஹதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

தள மாற்றுகள் - 

 சாதாரணகை்கை் இயை்ளகயில் சில குறிப்பிே்ே இேங்கைில் ெேட்ுெ் இருக்குெ் 

உத்டதசிக்கப்பே்ே திே்ேத்தின் இருப்பிேெ் இப்பகுதியின் புவியியல் ெை்றுெ் கனிெ 

படிவுகளுக்கு ெேட்ுப்படுத்தப்பேட்ிருப்பதால்ொை்று தைெ் எதுவுெ் 

முன்வொழியப்பேவில்ளல. 

சுரங்க ஹதாழில்நுட்ப மாற்றுகள் - 

 முழு இயந்திரெயொக்கப்பே்ே சுரங்க டெளலகை் டெை்வகாை்ைப்படுெ், இது 

மிகவுெ் வபாருைாதார ரீதியாக சாத்தியொனது, டெலுெ் கனிெங்கை் ெை்றுெ் 
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சுை்றுசச்ூழளலப் பாதுகாக்கிைது. ெை்ை வதாழில்களைப் டபாலன்றி, திே்ேத்ளத 

ெை்ை தைங்களுக்கு ொை்ை முடியாது. 

 டெை்பரப்பு கனிெ ளெப்புக்கை் ெை்றுெ் அதிக கனிெ பாதுகாப்ளப உறுதி 

வசய்ெதால் இந்த திே்ேெ் திைந்தவெைி சுரங்க முளைளயப் பின்பை்றுெ். நிலத்தடி 

முளையுேன் ஒப்பிடுெ்டபாது திைந்தவெைி முளையின் சுரங்கொனது அதிக 

உை்பத்தி ெை்றுெ் சிக்கனொக இருக்குெ். 

6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் - 

 ெழக்கொக ஒரு தாக்க ெதிப்பீேட்ு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் 

டெை்வகாை்ைப்படுகிைது ெை்றுெ் இயை்ளக அல்லது ெனித நேெடிக்ளககைால் 

தூண்ேப்பே்ே அளனத்து ொறுபாடுகளையுெ் தரவு வகாண்டு ெர முடியாது. எனடெ 

சுை்றுசச்ூழலில் ஏை்படுெ் ொை்ைங்களை கணக்கில் எடுத்துக்வகாை்ை சுை்றுசச்ூழல் 

ெழக்கொன கண்காணிப்பு திேே்ெ் அெசியெ். கண்காணிப்பின் குறிக்டகாை் - 

• கேட்ுப்பாேட்ு நேெடிக்ளககைின் வசயல்திைளன சரிபாரக்்க அல்லது 

 ெதிப்பீடு வசய்ய; 

• எதிரக்ால தாக்க ெதிப்பீேட்ு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தைத்ளத நிறுவுதல். 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர் மதிப்பீடு மற்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க ெழக்கில் ஆபத்து ெை்றுெ் அபாயத்துேன் வதாேரப்ுளேய 

கூறுகை் துளையிடுதல் ெை்றுெ் வெடித்தல், கழிவு குப்ளப, கனரக இயந்திரங்கை் 

ெை்றுெ் வெடிக்குெ் டசமிப்பு ஆகியளெ அேங்குெ். டெடல குறிப்பிேப்பேே் 

கூறுகைிலிருந்து ஏடதனுெ் செ்பெங்கை் ஏை்படுெளதக் குளைப்பதை்குெ் 

தவிரப்்பதை்குெ் நேெடிக்ளககை் சுரங்கத் வதாேங்கியவுேன் திே்ேமிேப்பேட்ு 

வசயல்படுத்தப்படுெ்; டெடல விொதிக்கப்பே்ே ஆபத்து காரணிகளைத் 

தவிரப்்பதை்கான நேெடிக்ளககை் இதில் அேங்குெ். எந்தவிதொன விபத்து / 

டபரழிளெத் தவிரக்்க சரியான இேர ்டெலாண்ளெ திே்ேெ் முன்வொழியப்படுெ். 

8 திட்ட நன்கமகள் - 

• உை்கே்ேளெப்பில் முன்டனை்ைெ் 

• சமூக உை்கே்ேளெப்பில் முன்டனை்ைெ் 

• டெளல ொய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புணரவ்ு திே்ேெ், சுகாதார முகாெ்கை், ெருத்துெ உதவி, குடுெ்ப 

நல முகாெ்கை் டபான்ை சமூக வபாறுப்புணரவ்ு நேெடிக்ளககளை சுரங்க 

உரிளெயாைரக்ை் டெை்வகாை்ொரக்ை்.  

• சுரங்கத்தின் டொசொன விளைவுகளைத் தணிக்கவுெ், அதன் சுை்றியுை்ை 

பகுதிகைின் சுை்றுப்புைத்ளதயுெ் சுை்றுசச்ூழளலயுெ் டெெ்படுத்தவுெ் 

சுரங்கப் பகுதியில் வசய்யப்படுெ். 

9 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுை்றுசச்ூழல் வசலவு நன்ளெ பகுப்பாய்வு பரிந்துளரக்கப்பேவில்ளல. 

10 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டம் - 

 சுை்றுசச்ூழல் டெலாண்ளெ திே்ேெ் (EMP) என்பது அடிப்பளே நிளல 

சுை்றுசச்ூழல் நிளல, சுரங்க முளை ெை்றுெ் சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்பு ெதிப்பீே்டின் 
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அடிப்பளேயில் உருொக்கப்பேே் ஒரு தை குறிப்பிே்ே திே்ேொகுெ். தாக்கத்தின் 

ஒெ்வொரு பகுதிகைிலுெ், குறிப்பிேத்தக்க பாதகொன தாக்கங்களை குளைக்க 

நேெடிக்ளககை் எடுக்கப்பே டெண்டுெ், இளெ இயை்ளகயில் நன்ளெ பயக்குெ் 

இேங்கைில், இத்தளகய தாக்கங்கை் டெெ்படுத்தப்பே டெண்டுெ் / அதிகரிக்கப்பே 

டெண்டுெ், இதனால் ஒேட்ுவொத்த பாதகொன தாக்கங்கை் முடிந்தெளர குளைந்த 

ெே்ேத்திை்கு குளைக்கப்படுகின்ைன. 

 ஆதரொைரக்ை் ஒரு ஒழுங்களெக்க டெண்டுெ் சுை்றுசச்ூழல் கேட்ுப்பாேட்ு 

நேெடிக்ளககளை நிரெ்கித்தல் ெை்றுெ் வசயல்படுத்துெதை்கு வபாறுப்பான 

சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு வசல். அடிப்பளேயில், அங்கீகரிக்கப்பே்ே வெைி 

நிறுெனங்களை நியமிப்பதன் மூலெ் சுை்றுப்புை காை்றின் தரெ், நீரின் தரெ், 

ெண்ணின் தரெ் ெை்றுெ் இளரசச்ல் நிளல டபான்ை சுை்றுசச்ூழல் ொசு அைளெக் 

கண்காணிப்பளத இந்த துளை கண்காணிக்குெ். 

 சுரங்கச ் சே்ேத்தின் ெழிகாேட்ுதல்கைின்படி வதாழிலாைரக்ைின் உேல்நலெ் 

ெை்றுெ் பாதுகாப்பு குறித்து டதளெயான அளனத்து முன்வனசச்ரிக்ளக 

நேெடிக்ளககளையுெ் ஆதரொைர ் எடுப்பார,் குத்தளகப் பகுதிக்குை் சுகாதார 

ெசதிகை் ெழங்கப்படுெ். 

 ஆதரொைரக்ை் இப்பகுதியில் உை்ை ெக்கைின் ஒேட்ுவொத்த ெைரச்ச்ிக்கான 

சமூக வபாறுப்புணரவ்ு நேெடிக்ளககளை டெை்வகாை்ொரக்ை். இந்த 

நேெடிக்ளககைில் ெருத்துெ முகாெ்கை், நீர ் ெழங்கல், பை்ைி உை்கே்ேளெப்பு 

டெெ்பாடு டபான்ைளெ அேங்குெ். திேே்ப்பணிளயச ்சுை்றியுை்ை சமூக நலனுக்காக 

பல்டெறு துளைகைில் சமூக வபாறுப்புணரவ்ு நேெடிக்ளககளை ஆதரொைரக்ை் 

டெை்வகாண்டு ெருகின்ைனர.்  

 

11 முடிவுகர - 

 சுரங்க நேெடிக்ளககை் சுை்றியுை்ை சூழலில் எந்தவிதொன பாதகொன 

விளைளெயுெ் ஏை்படுத்தாது என்று பல்டெறு சுை்றுசச்ூழல் கூறுகைின் மீதான 

டநரெ்ளையான ெை்றுெ் எதிரெ்ளையான விளைவுகைின் அடிப்பளேயில், 

தாக்கங்கைின் ஒேட்ுவொத்த ெதிப்பீேட்ிலிருந்து இது முடிவுக்கு ெரலாெ். 

 சுரங்க நேெடிக்ளககை் காரணொக ஏை்படுெ் பாதிப்புகளைத் தணிக்க, 

நன்குதிே்ேமிேப்பே்ே சுை்றுசச்ூழல் டெலாண்ளெ திேே்ெ் (EMP) ெை்றுெ் விரிொன 

பிந்ளதய திே்ே கண்காணிப்பு அளெப்பு ஆகியளெ வதாேரச்ச்ியான 

கண்காணிப்பு ெை்றுெ் உேனடித் திருத்தத்திை்காக ெழங்கப்படுகின்ைன. சுரங்க 

நேெடிக்ளககை் காரணொக, திே்ே தைத்திலுெ் அளதச ் சுை்றியுை்ை சமூக 

வபாருைாதார நிளலளெகளுெ் கணிசொக டெெ்படுத்தப்படுெ். எனடெ, 

சுை்றுசச்ூழல் அனுெதி விளரவில் ெழங்கைாெ் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. 


