சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப் பீட்டு அறிக்ககயின்
திட்டச்சுருக்கம்
2.86.5 ஹெக்டடர் பரப் பளவு
ஹகாண்ட
வீரியம் பாகளயம் பல
வண்ண கிராகனட்
குவாரி
விண்ணப் பதாரர் ஹபயர்

:

க.ஹதய் டவந் திரன்

கிராமம்

:

வீரியம் பாகளயம்

தாலுகா :
மாவட்டம்

:

மாநிலம் :

கிருஷ்ணராயபுரம்
கரூர்
தமிழ் நாடு

சுற் றுச்சூழல் தாக்க அறிக்கக அடலாசகர்

ஜிடயா எக்ஸ
் ஹபாளடரசன் அண
் டு கமனிங்
ஹசால் யுசன்ஸ
் , டசலம் .
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1. அறிமுகம் திரு.க.தெய் வேந்திரன்

என் பேர்

கரூர்

மாேட்டெ்தின்

கிருஷ்ணராயபுரம் ொலுகாவில் உள் ள வீரியம் பாளளயம் கிராமெ்தில்
2.86.5

தெக்வடர்

பரப்பளவில்

பல

ேண்ண

கிராளனட்

குோரி

குெ்ெளகக்கு விண்ணப்பிெ்துள் ளார்.
உெ்வெசிக்கப்பட்ட திட்ட ெளெ்திலிருந்து 500 மீ சுற் றளவில்
ஏற் கனவே

நளடமுளறயில்

இருக்கும் மற் றும்

முன் தமாழியப்பட்ட

தமாெ்ெ குோரிகளின் ஒட்டுதமாெ்ெ பரப்பளவு 5.16.5 தெக்வடர்.
எனவே, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூளல2016 இன் படி
இந்ெ திட்டம் குோரி குழு பகுதியில் அளமகிறது, நளடமுளறயில்
இருக்கும்

மற் றும்

முன் தமாழியப்பட்ட

தமாெ்ெ

குோரிகளின்

ஒட்டுதமாெ்ெ பரப்பளவில் 5.16.5 தெக்வடர்.
எனவே, விரிோன சுற் றுச்சூழல் ொக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ளக
2.86.5 தெக்வடர் பரப் பளவில் உள் ள 1 சுரங் கங் களள உள் ளடக்கியது.

எளிதான பிரதிநிதித்துவங் களுக்கு குத்தகககளின் குத்தகககள்

விளக்கம்

குத்தகக 1
திரு.க.ஹதய் டவந் திரன் பல
வண்ண கிராகனட் குவாரி

விண்ணப்பிெ்துள் ள குோரி
புல எண்
விரிோக்கம்
மற் றும்
ேளகப்பாடு
கிராமம் ,
ொலுகா,
மாேட்டம்
மற் றும்
மாநிலம்
தமாெ்ெ
குோரிகளின்
பரப்பளவு

11/3எப் , 12/4சி & 12/5பி,
12/5சி,12/5டி&
12/5இ
2.86.5

தெக்வடர், பட்டா நிலம்

குத்தகக 2
திரு.க.ஹதய் டவந் திரன்
பல வண்ண
கிராகனட் குவாரி
நடப் பில் உள் ள குோரி
12/1அ, 1பி, 1சி, 1டி, 1இ, 2
அ, 2 பி, 2 சி,3 அ,3 பி,
3 சி, 3டி, 3இ, 4அ, 4பி &
12/5அ

2.30.0
தெக்வடர், பட்டா
நிலம்

வீரியம் பாளளயம் கிராமம் , கிருஷ்னராயபுரம்
ொலுகா, கரூர் மாேட்டம்

5.16.5 தெக்வடர்

2

இதில் திரு.க.தெய் வேந்திரன் பல ேண்ண கிராளனட் குோரிக்கு
விண்ணப்பிெ்துள் ளார்.

இதில்

திரு.க.தெய் வேந்திரன்

ஆகிவயாரது

குோரியானது முளறயான குோரி அனுமதி தபற் று ெற் வபாது நடப்பில்
உள் ளது.
2. திட்ட விளக்கம் ஆெரோளர்கள் ெனிப்பட்ட ெனிநபர்கள் , திட்ட ெளெ்தின் முக்கிய
அம் சங் கள் கீவழ அட்டேளணப்படுெ்ெப்பட்டுள் ளன.

திட்டெ்தின் முக்கிய அம் சங் கள்
விளக்கம்
குத்தகக
அடிப்பளட விேரங் கள்
எம் .எஸ்.எல்
129 மீ
10°52'40.75''N
to
10°52'50.21''N
அட்சவரளக
78°17'03.72''Eto 78°17'07.85''E
தீர்க்கவரளக
சுரங் க இருப்புக்கள்
1,33,531மீ3 கிராளனட்
ப்ளாக்ஸ்
உெ்வெசிக்கப்பட்ட ஆழம்
ெற் வபாளெய திட்ட
42 மீ
காலெ்தில்

சுற் றுச்சூழல் அம் சங் கள்
பாதுகாக்கப்பட்ட ேனப்பகுதி
எதுவும் இல் ளல
பகுதியின் நிலப்பரப்பு
நிலெ்ெடி நீ ர் மட்டம்

2.86.5 தெக்வடர்
ெளர மட்டெ்திலிருந்து 54 மீ -56 மீ
சுரங் கங் கள் நிலெ்ெடி நீ ர் அளவிற் கு
வமவல சிறப் பாக வமற் தகாள் ளப் படும் ,
எனவே இந்ெ திட்டெ்தின் காரணமாக
நிலெ்ெடி நீ ர் அளவு பாதிக்கப் படாது.
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•

தேட்டப்பட்ட

கிராளனட்

ப்ளாக்ஸ்

அருகாளமயில்

உள் ள

தமருவகற் றும் ஆளலக்கு தகாண்டு தசல் லப்படும் .
•

திறந்ெ தேளி சுரங் கம் , முழுளமயாக இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட
சுரங் கம் ஆரம் உயரம் சுமார் 5 மீட்டர் மற் றும் ஆரம் அகலம் 5
மீட்டர் 90 ° சாய் வு.

•

சுரங் கங் கள் இறுதி குழி ேரம் ளப அளடந்ெபின் , தேட்டப்பட்ட
குழியானது நீ ர் வசகரிப்பெற் க்காக பயன் படுெ்ெபடும் .

•

இந்ெ

திட்டெ்திற் கு

மின் சாரம்

சுரங் க

வெளேயில் ளல,

நடேடிக்ளககளுக்கு
ஆனால்

அலுேலக

எந்ெதோரு
ேளாகங் கள்

மற் றும் பிற உள் உள் கட்டளமப்புகளில் பயன் படுெ்ெ மின் சாரம்
ெமிழ் நாடு

மின் சார

ோரியெ்திலருந்து

தபறப்படும் .

சுரங் க

தசயல் பாடு பகல் வநரெ்தில் மட்டுவம பரிந்துளரக்கப்படுகிறது

•

{தபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM (மதிய உணவு இளடவேளள 12 PM - 1
PM).
ஏர் கம் ப்ரசருடன் ஜாக்ொம் மர் 32-35 மிமீ விட்டம் தகாண்ட
குறுகிய துளளபான் மூலம் துளளயிடுெல் .

•

கனிம வபாக்குேரெ்து, வசளேெ் துளற, வகவரஜ் கள் , களடகள் /
வகண்டீன்

வபான் ற துளறகளில்

43 வபருக்கு வநரடி வேளல

ோய் ப்புகள் மற் றும் 70 வபருக்கு மளறமுக வேளல ோய் ப்புகள்
ேழங் கப்படவுள் ளன.
•

ேனவிலங் கு (பாதுகாப்பு) சட்டம் , 1972 இன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட
பாதுகாக்கப்பட்ட
ோரியெ்ொல்

பகுதிகளான,

மெ்திய

மாசு

கட்டுப்பாட்டு

அறிவிக்கப்பட்ட விமர்சன மாசுபட்ட பகுதிகள் ,

அறிவிக்கப்பட்ட

சுற் றுச்சூழல் -உணர்திறன்

பகுதிகள் ,

மாநிலங் களுக்கு இளடவயயான எல் ளலகள் மற் றும் சர்ேவெச
எல் ளலகள் ,

ெவிர

வெசிய

பூங் காக்கள் ,

காப்புக்காடு,

உயிர்க்வகாள இருப்பு, யாளன ேழிெ்ெடங் கள் , சதுப்புநில ேன,
தொல் தபாருள்

நிளனவுச்சின் னங் கள் ,

பாரம் பரிய

ெளம்

வபான் றளே திட்ட ெளெ்திலிருந்து 10 கி.மீ சுற் றளவில் எதுவும்
இல் ளல.
•

திட்டப்பணிளயச்

சுற் றியுள் ள

சமூக

நலனுக்காக

பல் வேறு

துளறகளில் சமூக தபாறுப்புணர்வு நடேடிக்ளககளள சுரங் க
உரிளமயாளர் வமற் தகாண்டு ேருகிறார், தொடர்ந்து தசய் ோர்
மற் றும் இன் று ேளர

ரூ .10 லட்சம் தசலவிட்டார்.
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•

திட்டப்பகுதியின்

நில

அதிர்வு

உணர்திறன்

மண்டலம்

II,

பி.எம் .டி.பி.சி படி குளறந்ெ வசெ அபாய மண்டலம் , இந்தியாவின்
நில அதிர்வு மண்டலெ்தின் பாதிப்பு அட்லஸ் ஐ.எஸ்: 1893 - 2002 என
ேளகப்படுெ்ெப்பட்டுள் ளது.
3. சுற் றுச்சூழலின் விளக்கம் அடிப்பளட ெரவு உருோக்கம் சுற் றுச்சூழல் ொக்க மதிப்பீட்டு
ஆய் வின்

ஒரு பகுதியாக அளமகிறது, இது பல் வேறு சுற் றுச்சூழல்

பண்புகளில்

கணிக்கப்பட்ட

உெவுகிறது

மற் றும்

ெயாரிக்க

உெவுகிறது,

ொக்கங் களள

சுற் றுச்சூழல்

விரிோக்கங் களின்

மதிப்பீடு

வமலாண்ளம

சுற் றுச்சூழல்

ெரம்

வநாக்கெ்ளெ

தசய் ய

திட்டெ்ளெ

மற் றும்

(EMP)

எதிர்கால

வமம் படுெ்துேெற் கான

நடேடிக்ளககளள வகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற் றுச்சூழல் நிளலயான
ேளர்ச்சி.
நிலவும்

சுற் றுச்சூழல்

அளமப்புகளின்

ெரெ்ளெ

தீர்மானிக்க

காற் று, நீ ர் (வமற் பரப்பு மற் றும் நிலெ்ெடி நீ ர்), நிலம் மற் றும் மண்,
சூழலியல் மற் றும் சமூக-தபாருளாொர நிளல உள் ளிட்ட பல் வேறு
சுற் றுச்சூழல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பளட ெரவு உருோக்கப்பட்டது.
2020 ஆம் ஆண்டில் பருேமளழக்கு முந்ளெய (அக்வடாபர் - டிசம் பர்)
பருேெ்தில் அடிப்பளட ெர ஆய் வு நடெ்ெப்பட்டது.
3.1 நில சுற் றுச்சூழல்
பகுதியில்

நில பயன் பாட்டு முளற திட்ட ெளம்

சுற் றளவில்

இருந்து 10 கிவலாமீட்டருக்குள் உள் ளடக்கிய மூலம் புேன் (இஸ்வரா)
மூலம்

அறியப்படுகிறது.

இப்பகுதியின்

நில

பயன் பாட்டு

முளற

ேறண்ட ெரிசு நிலம் , உரிளமயாளர் பட்டா நிலம் , எந்ெ ேன நிலமும்
சம் பந்ெப்படவில் ளல.
ஆய் வுப் பகுதியில் உள் ள நிலெ்தின் தபரும் பகுதி விேசாய பயிர்
நிலம் 74%. தமாெ்ெ சுரங் கப் பகுதிகள் இந்ெ சுரங் கப் பகுதியிலிருந்து
5.16.5 தெக்வடர் அொேது 1.72 %. ஆகும் ,

மண் சூழல்
நான் கு மண் மாதிரி இடங் கள் வெர்வு தசய் யப்பட்டு பகுப்பாய் வு
தசய் யப்பட்டன. இயற் ளகயில் மண் காணப்பட்டதுமிெமான கார pH
ேரம் புடன் (7.84 - 8.29). ளநட்ரஜனின் தசறிவு 155.1 – 236.7 kg/ha மற் றும்
பாஸ்பரஸ் தசறிவு 0.91 – 1.94 kg/ha இந்ெ ேரம் பில் உள் ளது.
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நீ ர் சூழல் நீ ரின் ெரெ்ளெ மதிப்பிடுேெற் கு நீ ர் மாதிரிகள் சுமார் மூன் று
ஆழ் துளள கிணறு மற் றும் இரண்டு நிலெ்தின் வமற் பரப்பில் இருந்தும்
வசகரிக்கப்பட்டது
நிலத்தடி நீ ர் •

7.19 - 7.92 ேளர வேறுபடுகிறது.

•

தமாெ்ெ களரசல் கள் மதிப்புகள் 361 - 535 mg/l.ேளர உள் ளது

•

கடினெ்ென் ளம மதிப்புகள் 124.6 –177.5 mg/lேளர இருக்கும்

டமற் பரப் பு நீ ர் (சுரங் க குழி நீ ர்) • PH மதிப்பு 7.33 - 7.97
• தமாெ்ெ களரசல் கள் 497 - 554 mg/l.
கனிமொது

ேரம் பிற் குள்

இயற் பியல் -வேதியியல்
சிபிசிபி

ெரெ்தின் படி

மற் றும்

இருப்பது

கண்டறியப்பட்டுள் ளது.

உயிரியல்

பகுப்பாய் வு

நிர்ணயிக்கப்பட்ட

ேரம் புகளுக்குள்

இந்ெ

நீ ர்

உள் ளது

என் பளெ தேளிப்படுெ்தியது.
3.2 காற் று சூழல் வானிகல ஆய் வு (காலநிகல) ஆய் வு பகுதி தேப்பமண்டல காலநிளலயின் ஒரு பகுதியாகும் .
நாள் தேப்பநிளல ஜனேரி முெல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் . மிகக்
குளறோனதுதேப்பநிளல ஜனேரியில் எட்டப்படுகிறது. ஏப்ரல் மற் றும்
வம மாெங் கள் ஆண்டின் தேப்பமான மாெங் கள் .
உெ்வெசிக்கப்பட்ட சுரங் கெ் திட்டெ்திற் கான அருகிலுள் ள ஐஎம் டி
நிளலயம் திருச்சி .
காற் றின் தர கண்காணிப் பு திட்ட ெளெ்ளெப் தபாறுெ்ெேளரயில் முன் வனாடி கீழ் வநாக்கிய
திளசயின்

அடிப்பளடயில்

சுற் றுப்புற

காற் று

ெர

நிளலயங் கள்

வெர்ந்தெடுக்கப்பட்டன. வெர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ெளங் களின்
ஆகியேற் ளறக்

கருெ்தில்

தகாண்டு

சுற் றுப்புற

அணுகல்

காற் று

ெர

கண்காணிப்பு (AAQM) நிளலயங் கள் வெர்ந்தெடுக்கப்பட்டன.
• PM10 இன் மதிப்பு 36.9μg/m3 – 44.6μg/m3, இளடயில் வேறுபடுகிறது
• PM2.5, இன் மதிப்பு 16.8 – 23.3μg/m3 க்கு இளடயில் வேறுபடுகிறது
• SO2 மற் றும் NO2 இன் சராசரி தசறிவு 4.0 – 7.9μg/m3 மற் றும் 15.1 –
19.6μg/m3.
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• PM10, PM2.5, SO2 மற் றும் NO2 ஆகியேற் றின்
காணப்படுகின் றனதொழில் துளற
குடியிருப்பு

மண்டலங் களுக்கு

தசறிவுகள் நன் கு

மற் றும்
மெ்திய

கிராமப்புற

மாசு

/

கட்டுப்பாட்டு

ோரியம் (சிபிசிபி) பரிந்துளரக்கும் NAAQ ெரநிளலகள் .
3.3 ஒலி சூழல் • ஒலி

அளவீட்டு

சாெனெ்ளெப்

பயன் படுெ்தி
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இடங் களில்

அடிப்பளட செ்ெம் அளவுகள் கண்காணிக்கப்பட்டன. காளல 6
மணி

முெல்

இரவு

மணி

10

ேளர

பகல்

நிளலகள்

கண்காணிக்கப்பட்டனஇரவு 10 மணி முெல் காளல 6 மணி ேளர.
• ஆய் வுக் காலெ்தில் 46.6 – 49.5 dB (A) Leq
• இரவு 37.3 – 39.1 dB (A) Leq. ேரம் பில் இருந்ென.
முடிவுகளிலிருந்து,

நாள்

மற் றும்

இரவு

ஒலி

தொழில் துளற / ேணிக / குடியிருப்பு பகுதியின்

அளவுகள்

சுற் றுப்புற ஒலி

ெரநிளலகளுக்குள் இருப்பளெக் காணலாம் .
3.4 உயிரியல் சூழல் அடிப்பளட சுற் றுச்சூழல் நிளல, முக்கியமான மலர் கூறுகள்
மற் றும்

விலங் கினங் களின்

கட்டளமப்ளபப்

புரிந்து

தகாள் ள

சுற் றுச்சூழல் ஆய் வு வமற் தகாள் ளப்பட்டுள் ளது.
திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்ெ மருந்து ஆளலகளும் இல் ளல,
ேனவிலங் கு பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 இன் படி அல் லது அச்சுறுெ்ெப்பட்ட
உயிரினங் களின்

ஐ.யூ.சி.என்

சிேப் பு பட்டியலில்

அச்சுறுெ்ெப்பட்ட

பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில் ளல.
3.5 சமூக ஹபாருளாதாரம் அப்பகுதியின்

சமூக-தபாருளாொர

சூழல்

குறிெ்ெ

ெரமான

ெகேல் களள வசகரிக்க மாதிரி கணக்தகடுப்பு வமற் தகாள் ளப்பட்டது.
சாளலகள் , குடிநீ ர் ேசதிகள் , நகரமயம் , கல் வி நிறுேனம் , வகாயில் கள் ,
மருெ்துே ேசதிகள் மற் றும் மின் சார ேசதிகள் வபான் ற அளனெ்து
அடிப்பளட ேசதிகளளயும் இந்ெ ஆய் வு பகுதி தகாண்டுள் ளது மற் றும்
ெள ேருளகயின் வபாது தெளிோகெ் தெரிந்ெது.
சுற் றியுள் ள கிராமங் களில்
இருந்ொலும் ,
ோய் ப்புகளள

இது

50-60%

விேசாயவம முக்கிய தொழிலாக

குடும் பங் களுக்கு

ேழங் கியுள் ளது.

மீெமுள் ள

மட்டுவம
மக்கள்

வேளல
தொளக

முக்கியமாக தொழிலாளர்கள் என மற் ற ேளக வேளல ோய் ப்புகளள
சார்ந்துள் ளது.
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4 எதிர்பார்க்கின்ற சுற் றுச்சூழல்

பாதிப் புகள்

மற் றும்

தணிப் பு

நடவடிக்கககள் 4.1 நில சுற் றுச்சூழல் :
திறந்ெ

தேளி

சுரங் க

முளறயில்

தபரிய

ொக்கம்

ஆக

கருெப்படுேது நில சுற் றுச்சூழல் , இப்பகுதியில் நில பயன் பாட்டு முளற
ேறண்ட

ெரிசு

நிலம் ,

இந்ெ

திட்டெ்தில்

எந்ெ

ேன

நிலமும்

ஈடுபடவில் ளல. சுரங் க நடேடிக்ளககளுக்கு 2.86.5 தெக்வடர் நிலெ்தில்
பயன் படுெ்ெப்படும் .
குழி,

ெற் காலிக

வசமிக்க

சுரங் கெ்தின்

நீ ர்ெ்வெக்கமாக

முடிவில் ,

தேட்டிதயடுக்கப்பட்ட

தசயல் படும்

அனுமதிக்கப்படும் .மரங் கள்

மற் றும்

ேளர்ச்சிக்கு

மளழநீ ளர
வபாதுமான

உெ்வெசிக்கப்பட்டது. ெற் வபாது திட்டப்பகுதியில் ொேரங் கள் எதுவும்
இல் ளல, சுரங் க நடேடிக்ளக முடிந்ெதும் திட்ட இடெ்தில் மரங் கள்
ேளர்ச்சியின் வீெம் அதிகரிக்கும் .
4.2 நீ ர் சூழல்
சுரங் க
நிலெ்ெடி

நீ ர்

வமற் பரப்பு

நடேடிக்ளகக்கான

மட்டெ்திற் கு

நீ ர்

வமவல

(நீ வராளடகள் ,

உெ்வெசிக்கப்பட்ட

உள் ளது,

கால் ோய் ,

ஆய் வு
ஒளட

ஆழம்

பகுதிக்குள்
வபான் றளே)

தென் படவில் ளல.
தணிக்கும் நடவடிக்கககள் •

சுரங் கப் பகுதியில் மளழநீ ர் ஓட்டெ்ளெ குோரிக்குள் ேராமல்
ெடுக்க மண் திட்டு அளமக்கப்படும்

•

ேடிகால் கட்டுமானம் அளமக்கப்படும்

4.3 காற் று சூழல் –
சுரங் க
உருோக்கப்படும்

நடேடிக்ளககள்
காற் றில்

மாசுபடுெ்துகின் றன.

சல் பர்

பரவும்
ளட

மற் றும்

வபாக்குேரெ்ொல்

துகள் கள்
ஆக்ளசடு

முக்கிய
(SO2),

காற் று

ளநட்ரஜன்

ஆக்ளசடுகள் (NO2) ஆகியேற் றின் உமிழ் வுகள் சாளலயில் தசல் லும்
ோகனங் களால் ஏற் படும் .
கணிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ெளர மட்ட தசறிவு 24 மணிவநர
சராசரி துகள் களின் தசறிவு ஆய் வின் காலப்பகுதியில் தபறப்பட்ட
அதிகபட்ச அடிப்பளட தசறிவு, இது பிந்ளெய திட்டக் காட்சிளய
மதிப்பிடுேெற் கு பிந்ளெய தசயல் பாட்டு கட்டெ்தில் ஒப்பிடப்படும் .
சுரங் க பகுதிக்கு தேளிவய சுரங் கெ்தின்

வமாசமான ொக்கம்

ஓரளவு மற் றும் மனிெ மற் றும் விலங் குகளின்

ஆவராக்கியெ்திலும் ,
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அப்பகுதியின்

ொேரங் களிலும்

எந்ெவிெமான

பாெகமான

விளளளேயும் ஏற் படுெ்ொது என் பளெ இது காட்டுகிறது.
தணிக்கும் நடவடிக்கககள் •

கட்டுப்படுெ்ெப்பட்ட

தேடிப்பு

நுட்பங் கள்

(Controlled

Blasting)

தசயல் படுெ்ெப்படும்
•

கனிமெ்ளெ

ஏற் றுெல்

நடேடிக்ளககளில்

மற் றும்

இருந்து

ளகயாளுெல்

தூசி

ஆகிய

தேளிவயற் றெ்ளெக்

கட்டுப்படுெ்ெ வேளல தசய் யும் ஆர முகப்பில் நீ ர் தெளிெ்ெல்
பாளெயில் நீ ர் தெளிெ்ெல்
•

கனரக

இயந்திரெ்ளெ

இயக்கும் வபாது

தூசி

உற் பெ்திளயக்

குளறக்க சுரங் கெ்தின் உட்புற சாளலகளில் நீ ர் தெளிப்பான் கள்
அளமெ்ெல்
•

தூசி தேளிவயற் றெ்ளெக் குளறப்பெற் காக அே் ேப்வபாது நீ ர்
கழிவுகள் மற் றும் சாளலகளில் நீ ர் தெளிெ்ெல்

•

துளளயிடும்

முன் பு

தொழிலாளர்களுக்கு

குளியிளன

ஏற் ப்படுெ்துெல்

முகக்கேசங் கள்

ேழங் குெல்

பாதுகாப்பாக குோரி தசய் ய நிறுேனங் கள்

மற் றும்

மூலம்

பயிற் சி

அளிெ்ெல்
•

ொதுப்

வபாக்குேரெ்தின்

தசய் ேளெெ்

வபாது

ெவிர்ப்பது

மற் றும்

டிப்பர்களள

அதிக

ஏற் றப்பட்ட

சுளம

டிப்பர்களள

ொர்பாலின் களுடன் மூடுேது
•

தூசிெ்

துகள் களளக்

ளகது

தசய் ய

மரம்

ேளர்ச்சி

எடுக்க

காற் றின்

வமற் தகாள் ளப்படும் .
•

வமற் தகாள் ளப்படும் .

•

மாசுபாட்ளடக்

கட்டுப்படுெ்ெ

நடேடிக்ளக

ெரெ்ளெ அே் ேப்வபாது கண்காணிெ்ெல் .
ஒலி சூழல் –

4.4

கனிமெ்ளெ
தசயல் பாடு

எடுக்க

மற் றும்

தேடி

ளேப்பெனால் ,

சுரங் கங் களில்

எந்திரங் களின்

அே் ேப்வபாது

டிப்பர்களள

இயக்குேொல் ஒலி மாசு ஏற் படுகிறது.
தணிக்கும் நடவடிக்கககள் •

கட்டுப்படுெ்ெப்பட்ட தேடிக்கும் நுட்பங் கள் தசயல் படுெ்ெப்படும் ,
சுரங் கெ்

ெளெ்திலிருந்து

குறிப்பிடெ்ெக்கொக

தேடிப்பொல்

இருக்காது,

அது

ஏற் படும்

முழு

செ்ெம்

நாளிலும்

சில

வினாடிகள் ேளர இருக்கும் .
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•

அதிக

ஒலி

தகாண்ட

வேளல

தசய் யும்

பகுதிகளில்

காெளடப்பான் கள் , அல் லது வேறு தபாருெ்ெமான ெனிப்பட்ட
பாதுகாப்பு உபகரணங் கள் தொழிலாளர்களுக்கு ேழங் கப்படும் .
•

சரியான நடேடிக்ளக எடுப்பெற் கு ேழக்கமான செ்ெம் நிளல
கண்காணிப்பு அே் ேப்வபாது தசய் யப்படும் .

•

சுரங் கெ் ெளம் , அலுேலகக் கட்டடங் கள் மற் றும் உள் சாளலளயச்
சுற் றியுள் ள

பசுளம

வமம் பாடு

மூலெ்திற் கும்

தபறுநருக்கும்

இளடயில் ஒரு ெளடளய உருோக்கும் ேளகயில் நளடமுளறயில்
இருக்கும் , இெனால்

ஒலி உறிஞ் சப்பட்டு தேளிப்பாடு நிளல

குளறக்கப்படுகிறது.
4.5

உயிரியல் சூழல்
காடுகள் , ேனவிலங் கு சரணாலயங் கள் இல் லாெொல் பல் லுயிர்

பாதிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுேதில் ளல. 10கீமி சுற் றளவில்

சுற் றுச்சூழல்

உணர்திறன் மண்டலம் வபான் ற சுற் றுச்சூழல் மாசுபாட்டின் ொக்கம்
ோயு மாசு வபான் றேற் ளற தேளிவயற் றுேொல் ஏற் படும் NOX. தூசி
தேளிவயற் றெ்ளெக் கட்டுப்படுெ்ெ வபாதுமான தூசி கட்டுப்பாட்டு
நடேடிக்ளககள் எடுக்கப்படும் . AAQ ெரநிளலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2
மற் றும் NO2 க்கான காற் றின் ெரெ் ெரங் களளெ் ெவிரதூசி உமிழ் ளேக்
கட்டுப்படுெ்ெ சுரங் கப் பகுதி மற் றும் சாளலகளில் ெடிமனான கிரீன்
தபல் ட் ேளர்ச்சி வமற் தகாள் ளப்படும் .
4.6

சமூக ஹபாருளாதார சூழல் .
சுரங் க
நடேடிக்ளககள்
காரணமாக

வநரடியாக

பயன் தபறுோர்கள் .

சுமார்

70

43

தொழிலாளர்கள்

எண்ணிக்ளகயிலான

மக்களுக்கு மளறமுகமாக வேளல ோய் ப்புகள் கிளடக்கும் .
சி.எஸ்.ஆர் / சி.இ.ஆர் நடேடிக்ளககளின் கீழ் மருெ்துே, கல் வி
மற் றும்

உள் கட்டளமப்பு

வமம் பாடு

வபான் ற

கூடுெல்

ேசதிகளும்

நளடதபறும் .
சமூக - தபாருளாொர மற் றும் சமூகவியல் ொக்கெ்ளெ கருெ்தில்
தகாண்டு, மக்களின் தபாருளாொர நிளல மற் றும் ோழ் க்ளகெ் ெரம்
தபாதுோக அதிகரிக்கும் என் பது கனிக்கப்பட்டது.
5 மாற் று பகுப் பாய் வு (ஹதாழில் நுட்பம் மற் றும் தளம் )
தள மாற் றுகள் கிராளனட் இயற் ளகயில் சில குறிப்பிட்ட இடங் களில் மட்டும்
இருக்கும்

உெ்வெசிக்கப்பட்ட திட்டெ்தின்

இருப்பிடம்

இப்பகுதியின்

புவியியல் மற் றும் கனிம படிவுகளுக்கு மட்டுப்படுெ்ெப்பட்டிருப்பொல்
மாற் று ெளம் எதுவும் முன் தமாழியப்படவில் ளல.
சுரங் க ஹதாழில் நுட்ப மாற் றுகள் 10

முழு

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட

வமற் தகாள் ளப்படும் ,
சாெ்தியமானது,

இது

சுரங் க

மிகவும்

வமலும்

வேளலகள்

தபாருளாொர

ொதுக்கள்

மற் றும்

ரீதியாக

சுற் றுச்சூழளலப்

பாதுகாப்பளெப் பாதுகாக்கிறது. மற் ற தொழில் களளப் வபாலன் றி,
திட்டெ்ளெ மற் ற ெளங் களுக்கு மாற் ற முடியாது.
வமற் பரப்பு

கனிம

ளேப்புக்கள்

மற் றும்

அதிக

கனிம

பாதுகாப்ளப உறுதி தசய் ேொல் இந்ெ திட்டம் திறந்ெதேளி சுரங் க
முளறளயப் பின் பற் றும் . நிலெ்ெடி முளறயுடன் ஒப்பிடும் வபாது திறந்ெ
தேளி முளறயின் சுரங் கமானது அதிக உற் பெ்தி மற் றும் சிக்கனமாக
இருக்கும் .
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சுற் றுச்சூழல் கண்காணிப் பு திட்டம் ேழக்கமாக ஒரு ொக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வு குறுகிய காலெ்தில்

வமற் தகாள் ளப்படுகிறது

மற் றும்

இயற் ளக

அல் லது

மனிெ

நடேடிக்ளககளால் தூண்டப்பட்ட அளனெ்து மாறுபாடுகளளயும் ெரவு
தகாண்டு

ேர

முடியாது.

எனவே

சுற் றுச்சூழலில்

ஏற் படும்

மாற் றங் களள கணக்கில் எடுெ்துக்தகாள் ள சுற் றுச்சூழல் ேழக்கமான
கண்காணிப்பு திட்டம் அேசியம் . கண்காணிப்பின் குறிக்வகாள் •

கட்டுப்பாட்டு

நடேடிக்ளககளின்

தசயல் திறளன

சரிபார்க்க

அல் லதுமதிப்பீடு தசய் ய;
•

எதிர்கால ொக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வுகளுக்கான ெரவு ெளெ்ளெ

நிறுவுெல் .
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கூடுதல் படிப் புகள் - இடர் மதிப் பீடு மற் றும் தீங் கு இந்ெ

சுரங் க

ேழக்கில்

தொடர்புளடய கூறுகள்

ஆபெ்து

துளளயிடுெல்

மற் றும்

மற் றும்

அபாயெ்துடன்

தேடிெ்ெல் , கழிவு

குப்ளப, கனரக இயந்திரங் கள் மற் றும் தேடிக்கும் வசமிப்பு ஆகியளே
அடங் கும் .

வமவல

சம் பேங் கள்
நடேடிக்ளககள்

குறிப்பிடப்பட்ட

ஏற் படுேளெக்
சுரங் கெ்

கூறுகளிலிருந்து

குளறப்பெற் கும்
தொடங் கியவுடன்

ஏவெனும்

ெவிர்ப்பெற் கும்
திட்டமிடப்பட்டு

தசயல் படுெ்ெப்படும் ; வமவல விோதிக்கப்பட்ட ஆபெ்து காரணிகளளெ்
ெவிர்ப்பெற் கான நடேடிக்ளககள்

இதில்

அடங் கும் .

எந்ெவிெமான

விபெ்து / வபரழிளேெ் ெவிர்க்க சரியான இடர் வமலாண்ளம திட்டம்
முன் தமாழியப்படும்
8

திட்ட நன்கமகள் •

உள் கட்டளமப்பில் முன் வனற் றம்

•

சமூக உள் கட்டளமப்பில் முன் வனற் றம்

•

வேளல ோய் ப்பு
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•

சமூக விழிப்புணர்வு திட்டம் , சுகாொர முகாம் கள் , மருெ்துே
உெவி, குடும் ப நல முகாம் கள் வபான் ற சமூக தபாறுப்புணர்வு
நடேடிக்ளககளள சுரங் க உரிளமயாளர்கள் வமற் தகாள் ோர்கள் .

•

சுரங் கெ்தின்

வமாசமான விளளவுகளளெ் ெணிக்கவும் , அென்

சுற் றியுள் ள பகுதிகளின் சுற் றுப்புறெ்ளெயும் சுற் றுச்சூழளலயும்
வமம் படுெ்ெவும்

சுரங் கப்

பகுதியில்

ஒரு

காடு

ேளர்ப்பு

உருோக்கப்படும் .
சுற் றுச்சூழல் ஹசலவு பயன் பகுப் பாய் வு.

9

சுற் றுச்சூழல் தசலவு நன் ளம பகுப்பாய் வு பரிந்துளரக்கப்படவில் ளல.
10 சுற் றுச்சூழல் டமலாண்கம திட்டம் சுற் றுச்சூழல் வமலாண்ளம திட்டம் (EMP) என் பது அடிப்பளட
நிளல சுற் றுச்சூழல் நிளல, சுரங் க முளற மற் றும் சுற் றுச்சூழல் பாதிப்பு
மதிப்பீட்டின்

அடிப்பளடயில் உருோக்கப்பட்ட ஒரு ெள குறிப்பிட்ட

திட்டமாகும் . ொக்கெ்தின் ஒே் தோரு பகுதிகளிலும் , குறிப்பிடெ்ெக்க
பாெகமான

ொக்கங் களள

வேண்டும் ,

இளே

குளறக்க

இயற் ளகயில்

நடேடிக்ளககள்

நன் ளம

எடுக்கப்பட

பயக்கும்

இடங் களில் ,

இெ்ெளகய ொக்கங் கள் வமம் படுெ்ெப்பட வேண்டும் / அதிகரிக்கப்பட
வேண்டும் ,

இெனால்

ஒட்டுதமாெ்ெ

பாெகமான

ொக்கங் கள்

முடிந்ெேளர குளறந்ெ மட்டெ்திற் கு குளறக்கப்படுகின் றன.
ஆெரோளர்கள்
கட்டுப்பாட்டு

ஒரு

ஒழுங் களமக்க

நடேடிக்ளககளள

தசயல் படுெ்துேெற் கு

தபாறுப்பான

வேண்டும்

சுற் றுச்சூழல்

நிர்ேகிெ்ெல்
சுற் றுச்சூழல்

மற் றும்

கண்காணிப்பு

அளமப்பு. அடிப்பளடயில் , அங் கீகரிக்கப்பட்ட தேளி நிறுேனங் களள
நியமிப்பென் மூலம் சுற் றுப்புற காற் றின் ெரம் , நீ ரின் ெரம் , மண்ணின்
ெரம்

மற் றும்

ஒலி நிளல வபான் ற சுற் றுச்சூழல்

மாசு அளளேக்

கண்காணிப்பளெ இந்ெ துளற கண்காணிக்கும் .
சுரங் கச்
உடல் நலம்

சட்டெ்தின்
மற் றும்

ேழிகாட்டுெல் களின் படி
பாதுகாப்பு

முன் தனச்சரிக்ளக

தொழிலாளர்களின்

குறிெ்து

வெளேயான

அளனெ்து

நடேடிக்ளககளளயும்

ஆெரோளர்

எடுப்பார்,

குெ்ெளகப் பகுதிக்குள் சுகாொர ேசதிகள் ேழங் கப்படும் .
ஆெரோளர்கள்
ேளர்ச்சிக்கான

இப்பகுதியில்

சமூக

உள் ள மக்களின்

தபாறுப்புணர்வு

ஒட்டுதமாெ்ெ

நடேடிக்ளககளள

வமற் தகாள் ோர்கள் . இந்ெ நடேடிக்ளககளில் மருெ்துே முகாம் கள் , நீ ர்
ேழங் கல் , பள் ளி உள் கட்டளமப்பு வமம் பாடு வபான் றளே அடங் கும் .
திட்டப்பணிளயச் சுற் றியுள் ள சமூக நலனுக்காக பல் வேறு துளறகளில்
சமூக

தபாறுப்புணர்வு

நடேடிக்ளககளள

உரிளமயாளர்

வமற் தகாண்டு ேருகின் றனர்.
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நடேடிக்ளககள்

சுற் றியுள் ள

சூழலில்

எந்ெவிெமான

பாெகமான விளளளேயும் ஏற் படுெ்ொது என் று பல் வேறு சுற் றுச்சூழல்
கூறுகளின்

மீொன

விளளவுகளின்

வநர்மளறயான

அடிப்பளடயில் ,

மற் றும்

ொக்கங் களின்

எதிர்மளறயான
ஒட்டுதமாெ்ெ

மதிப்பீட்டிலிருந்து இந்ெ முடிவுக்கு ேரலாம் .
சுரங் க நடேடிக்ளககள் காரணமாக ஏற் படும் பாதிப்புகளளெ்
ெணிக்க, நன் குதிட்டமிடப்பட்ட சுற் றுச்சூழல் வமலான் ளமெ் திட்டம்
மற் றும் விரிோன பிந்ளெய திட்ட கண்காணிப்பு அளமப்பு ஆகியளே
தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு மற் றும் உடனடிெ் திருெ்ெெ்திற் காக
ேழங் கப்படுகின் றன.

சுரங் க

நடேடிக்ளககள்

காரணமாக,

திட்ட

ெளெ்திலும் அளெச் சுற் றியுள் ள சமூக தபாருளாொர நிளலளமகளும்
கணிசமாக

வமம் படுெ்ெப்படும் .

எனவே,

சுற் றுச்சூழல்

அனுமதி

விளரவில் ேழங் கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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