சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப் பீட்டு அறிக்ககயின்
திட்டச்சுருக் கம்
3.94.5 ஹெக்டடர் பரப் பளவு ஹகாண்ட
திரு.P.ஜாஹீர் உடசன் சாதாரண கல் மற் றும்
கிராவல் சுரங் கம்

விண்ணப் பதாரர் ஹபயர்

:

திரு.P.ஜாஹீர் உடசன்

கிராமம்

:

ஹதற் கு இலந் கதக்குளம்

தாலுகா

:

கயத்தார்

மாவட்டம்

:

தூத்துக்குடி

மாநிலம்

:

தமிழ் நாடு

சுற் றுச்சூழல் தாக்க அறிக்கக அடலாசகர்

ஜிடயா எக் ஸ
் ஹபாளடரசன் அண
் டு
கமனிங் ஹசால்யுசன்ஸ
் , டசலம் .
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1.

அறிமுகம் திரு.P.ஜாஹீர் உசேன்

ததற் கு இலந்ததக்குளம்

என் பவர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் கயத்தார் வட்டத்தில் உள் ள

கிராமத்தில்

3.94.5 தெக்சடர் பரப்பளவில் ோதாரண கல் மற் றும்

கிராவல் சுரங் க குத்ததகக்கு விண்ணப்பித்துள் ளனர் .
எனசவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூதல2016 இன் படி உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங் கம்
மற் றும் நடப்பில் உள் ள சுரங் கங் களின் பரப்பளவு கூட்டுத்ததாதக
எனசவ,

விரிவான

சுற் றுே்சூழல்

தாக்க

மதிப்பீடு

(EIA)

8.47.5 தெக்சடர்.
அறிக்தக

3.94.5

தெக்சடர்

பரப்பளவில் உள் ள 1 சுரங் கங் கத்தத உள் ளடக்கியது.

எளிதான பிரதிநிதித்துவங் களுக் கு சுரங் க குத்தகக
குத்தகக 1
திரு. திரு.P.ஜாஹீர் உடசன்
விண்ணப்பித்துள் ள சுரங் கம்
182/1B, 183/1,2B & 184/2

விளக்கம்
புல எண்
விரிவாக்கம் மற் றும்
வதகப்பாடு
கிராமம் , தாலுகா,
மாவட்டம் மற் றும்
மாநிலம்
தமாத்த சுரங் க
பரப்பளவின்
கூட்டுத்ததாதக

3.94.5 தெக்சடர், பட்டா நிலம்
ததற் கு இலந்ததக்குளம் கிராமம் , கயத்தார் வட்டம் ,
தூத்துக்குடி மாவட்டம்

8.47.5 தெக்சடர்

குத்தகக 1
திரு.P.டசக் தாவுத்
நடப்பில் உள் ள சுரங் கம்

விளக்கம்
புல எண்
பரப்பளவு
கிராமம் , தாலுகா,
மாவட்டம் மற் றும்
மாநிலம்
தமாத்த சுரங் க
பரப்பளவின்
கூட்டுத்ததாதக

இதில்

திரு.P.ஜாஹீர்

182/1A,2, etc
4.53.0 தெக்சடர்,
ததற் கு இலந்ததக்குளம் கிராமம் , கயத்தார் வட்டம் ,
தூத்துக்குடி மாவட்டம்

8.47.5 தெக்சடர்

உசேன்

ோதாரண

கல்

மற் றும்

கிராவல்

சுரங் கத்திற் க்கு

விண்ணப்பித்துள் ளார்.
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2. திட்ட விளக்கம் விண்ணப்பதாரர்

தனிநபர்

ஆவார்

திட்ட

தளத்தின்

முக்கிய

அம் ேங் கள்

கீசழ

அட்டவதணப்படுத்தப் பட்டுள் ளன.
திட்டத்தின் முக்கிய அம் சங் கள்
விளக்கம்

குத்தகக -1

அடிப்பதட விவரங் கள்
எம் .எஸ்.எல் (கடல்
103 மீ உயரம்
மட்டத்திலிருந்து)
08°57'42.26"N to 08°57'53.52"N
அட்ேசரதக
77°45'01.40"E to 77°45'08.02"E
தீர்க்கசரதக
சுரங் க இருப்புக்கள்
2,97,975 மீ3 ோதாரண கல்
முன் தமாழியப்பட் ஆழம்
23 மீ
தற் சபாததய திட்ட காலத்தில்
சுற் றுச்சூழல் அம் சங் கள்
பாதுகாக்கப்பட்ட
வனப்பகுதி

எதுவும் இல் தல

பகுதியின்
நிலப்பரப்பு

3.94.5 தெக்சடர்

நிலத்தடி நீ ர் மட்டம்

ததர மட்டத்திலிருந் து 58 மீ - 63 மீ
சுரங் கங் கள் நிலத்தடி நீ ர் அளவிற் கு சமசல
சிறப்பாக சமற் தகாள் ளப்படும் , எனசவ இந்த
திட்டத்தின் காரணமாக நீ ர் அளவு
பாதிக்கப்படாது.

•

தவட்டப்பட்ட ோதாரணகல் அருகாதமயில் உள் ள கிரஷர்க்கு தகாண்டு தேல் லப்படும் .

•

திறந்த தவளி சுரங் கம் , முழுதமயாக இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங் கம் ஆரம் உயரம்
சுமார் 5 மீட்டர் மற் றும் தபஞ் ே ் அகலம் 5 மீட்டர் ோய் வு 90 °.

•

சுரங் கங் கள்

இறுதி

குழி

வரம் தப

அதடந்தபின் ,

தவட்டப்பட்ட

குழியானது

நீ ர்

சேகரிப்பதற் க்காக பயன் படுத்தபடும் .
•

இந்த திட்டத்திற் கு சுரங் க நடவடிக்தககளுக்கு எந்ததவாரு மின் ோரம் சததவயில் தல,
ஆனால் அலுவலக வளாகங் கள் மற் றும் பிற உள் கட்டதமப்புகளில் பயன் படுத்த மின் ோரம்
தமிழ் நாடு மின் ோர வாரியத்திலருந் து தபறப்படும் . சுரங் க தேயல் பாடு பகல் சநரத்தில்

•

மட்டுசம பரிந்துதரக்கப்படுகிறது {தபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM (மதிய உணவு இதடசவதள 12
PM - 1 PM).
ஏர் கம் ப்ரேருடன் ஜாக்ொம் மர் துதளபான் கள் மூலம் 32-35 மிமீ விட்டம் தகாண்ட குறுகிய
துதள துதளயிடுதல் .

•

கனிம

சபாக்குவரத்து,

சேதவத்

துதற,

சகசரஜ் கள் ,

கதடகள்

/ சகண்டீன்

சபான் ற

துதறகளில் சுமார் 40 சபருக்கு மற் றும் 19 சபருக்கு சநரடி சவதல வாய் ப்புகள் மற் றும்
சுற் றியுள் ள பிராந்தியத்திற் குள் மதறமுக சவதல வாய் ப்புகள் ஏற் படுத்தப்படும் .
•

வனவிலங் கு (பாதுகாப் பு) ேட்டம் , 1972 இன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள்
எதுவும் இல் தல, மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட விமர்ேன
மாசுபட்ட பகுதிகள் , அறிவிக்கப்பட்ட சுற் றுே்சூழல் -உணர்திறன் பகுதிகள் , மாநிலங் களுக்கு
இதடசயயான எல் தலகள்
உயிர்க்சகாள

இருப்பு,

நிதனவுே்சின் னங் கள் ,

மற் றும்

யாதன
பாரம் பரிய

ேர்வசதே எல் தலகள் , தவிர சதசிய பூங் காக்கள் ,
தாழ் வாரங் கள் ,
தளம்

ேதுப்புநில

சபான் றதவ

திட்ட

வன,

ததால் தபாருள்

தளத்திலிருந் து 10

கி.மீ

சுற் றளவில் இல் தல.
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•

திட்டப்பணிதயே்

சுற் றியுள் ள

ேமூக

நலனுக்காக

பல் சவறு

துதறகளில்

தபாறுப்புணர்வு நடவடிக்தககதள ஆதரவாளர் சமற் தகாள் வார், இதற் காக சுமார்

ேமூக
ரூ .5

லட்ேம் தேலவிட்டார்.
•

திட்டப்பகுதியின் நில அதிர்வு உணர்திறன் மண்டலம் II, பி.எம் .டி.பி.சி படி குதறந்த சேத
அபாய மண்டலம் , இந் தியாவின் நில அதிர்வு மண்டலத்தின் பாதிப்பு அட்லஸ் ஐ.எஸ்: 1893 2002 என வதகப்படுத்தப்பட்டுள் ளது.

3.

சுற் றுச்சூழலின் விளக்கம் தரவு சேகரித்தல் சுற் றுே்சூழல் தாக்க மதிப் பீட்டு ஆய் வின் ஒரு பகுதியாக அதமகிறது, இது

பல் சவறு சுற் றுே்சூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பட்ட தாக்கங் கதள மதிப்பீடு தேய் ய உதவுகிறது
மற் றும் சுற் றுே்சூழல் சமலாண்தம திட்டத்தத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, சுற் றுே்சூழல் தரம்
மற் றும் எதிர்கால விரிவாக்கங் களின்

சநாக்கத்தத சமம் படுத்துவதற் கான நடவடிக்தககதள

சகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற் றுே்சூழல் நிதலயான வளர்ே்சி.
நிலவும் சுற் றுே்சூழல் அதமப்புகளின் தரத்தத தீர்மானிக்க காற் று, நீ ர் (சமற் பரப்பு மற் றும்
நிலத்தடி நீ ர்), நிலம் மற் றும் மண், சூழலியல் மற் றும் ேமூக-தபாருளாதார நிதல உள் ளிட்ட
பல் சவறு சுற் றுே்சூழல் அளவுகளுக்கு அடிப்பதட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2021 ஆம் ஆண்டில்
(மார்ே் – சம) பருவத்தில் அடிப்பதட சுற் றுே்சூழல் தகவல் கள் சேகரிக்கப்ப்படும் .
3.1 நில சுற் றுச்சூழல்
பகுதியில் நில பயன் பாட்டு முதற திட்ட தளம் சுற் றளவில் இருந் து 10 கிசலாமீட்டருக்குள்
புவன் (இஸ்சரா) மூலம் சேகரிக்கப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில பயன் பாட்டு முதற வறண்ட தரிசு
நிலம் , பட்டா நிலம் , எந்த வன நிலமும் ேம் பந் தப்படவில் தல.
ஆய் வுப் பகுதியில் உள் ள நிலத்தின் தபரும் பகுதி விவோய பயிர் நிலம்
சுரங் கப் பகுதிகள் இந் த சுரங் கப் பகுதியிலிருந்து 0.55

மண் சூழல்
ஆறு

மண்

மாதிரி

இடங் கள்

சதர்வு

81.70%. தமாத்த

%. ஆகும் ,

தேய் யப்பட்டு

பகுப்பாய் வு

தேய் யப்பட்டன.

இயற் தகயில் மண் காணப்பட்டதுமிதமான கார pH வரம் புடன் (7.02 – 8.15).தநட்ரஜனின் தேறிவு

138 to 180 kg/ha ஆக உள் ளது மற் றும் பாஸ்பரஸ் வரம் பு 0.79 to 1.54 kg/ha ஆக உள் ளது.
நீ ர் சூழல் நீ ரின் தரத்தத மதிப் பிடுவதற் கு நீ ர் மாதிரிகள் சுமார் 4 நிலத்தடியில் மற் றும் 2 நிலத்தின்
சமற் பரப்பில் இருந்தும் சேகரிக்கப்பட்டது கிராமங் களின் துதள கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீ ர்
மாதிரிகள்

எடுக்கப் பட்டன.

ஏரிகள்

மற் றும்

சுரங் கத்தின்

சமற் பரப்பு

நீ ர்

மாதிரிகள்

எடுக்கப்பட்டன.
நிலத்தடி நீ ர் •

6.86 – 8.05 வதர சவறுபடுகிறது.

•

தமாத்த கதரேல் கள் மதிப்புகள் 430 - 490 mg/l வதர உள் ளது

•

கடினத்தன் தம மதிப்புகள் 126.8 – 165.3 mg/lவதர இருக்கும்

டமற் பரப் பு நீ ர் (சுரங் க குழி நீ ர்) •

PH மதிப்பு 5 - 10 தரநிதலகளில் காணப்படும் தகாந்தளிப்பு

•

தமாத்த கதரேல் கள் 408 - 478 mg/l

தெவிதமட்டல்

வரம் பிற் குள்

இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள் ளது. இயற் பியல் -சவதியியல்

மற் றும் உயிரியல் பகுப்பாய் வு இந்த நீ ர் சிபிசிபி தரத்தின் படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம் புகளுக்குள்
உள் ளது என் பதத தவளிப்படுத்தியது.
3.2 காற் று சூழல் வானிகல ஆய் வு (காலநிகல) -

4

ஆய் வு பகுதி தவப்பமண்டல காலநிதலயின் ஒரு பகுதியாகும் . நாள் தவப்பநிதல ஜனவரி
முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் . மிகக் குதறவானதுதவப்பநிதல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது.
ஏப்ரல் மற் றும் சம மாதங் கள் ஆண்டின் தவப் பமான மாதங் கள் .
உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங் கத் திட்டத்திற் கான அருகிலுள் ள ஐஎம் டி நிதலயம் தூத்துக்குடி.
காற் றின் தர கண்காணிப் பு திட்ட தளத்ததப் தபாறுத்தவதரயில் அதிகபட்ேமாக காற் று வீசும் திதே கண்டறியப்பட்டு
காற் று

தர

நிதலயங் கள்

நிறுவப்பட்டன.

சுற் றுப்புற

காற் று

தர

நிதலயங் கள்

சதர்ந்ததடுக்கப்பட்டன. ஆறு மதழக்காலத்திற் கு முந்ததய காற் று புள் ளியல் வதரபடம் முதற
மற் றும் சதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தளங் களின் அணுகல் ஆகியவற் தறக் கருத்தில் தகாண்டு சுற் றுப்புற
காற் று தர கண்காணிப்பு (AAQM) நிதலயங் கள் சதர்ந்ததடுக்கப்பட்டன.
•

PM10 இன் மதிப்பு 38.6 µg/m3 - 45.9 µg/m3, இதடயில் சவறுபடுகிறது

•

PM2.5 இன் மதிப்பு 18.1 µg/m3 – 23.0 µg/m3க்கு இதடயில் சவறுபடுகிறது

•

SO2 இன் ேராேரி தேறிவு 4.5 µg/m3 – 8.9 µg/m3.

•

NO2 இன் ேராேரி தேறிவு 16.1 µg/m3 to 20.1 µg/m3. .

• PM10,

PM2.5,

SO2

மற் றும்

NO2

ஆகியவற் றின்

தேறிவுகள்

நன் கு

காணப்படுகின் றனததாழில் துதற மற் றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்டலங் களுக்கு
மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (சிபிசிபி) பரிந்துதரக்கும் NAAQ தரநிதலகள் .
3.3 ஒலி சூழல் • ஒலி அளவீட்டு ோதனத்ததப் பயன் படுத்தி 8 இடங் களில்

அடிப்பதட ஒலி அளவுகள்

கண்காணிக்கப்பட்டன. காதல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வதர பகல் நிதலகள்
கண்காணிக்கப்பட்டனஇரவு 10 மணி முதல் காதல 6 மணி வதர.
•

ஆய் வுக் காலத்தில் பகல் 48.7 – 48.9 dB (A) Leq இரவு 36.3 – 37.7 dB (A) Leq.வரம் பில் இருந்தன.
முடிவுகளிலிருந் து, நாள் மற் றும் இரவு ேத்தத்தின் அளவுகள் ததாழில் துதற / வணிக /

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற் றுப்புற ேத்தம் தரநிதலகளுக்குள் இருப்பததக் காணலாம் .
3.4

உயிரியல் சூழல் அடிப்பதட சுற் றுே்சூழல் நிதல, முக்கியமான மலர் கூறுகள் மற் றும் விலங் கினங் களின்

கட்டதமப்தபப் புரிந்து தகாள் ள சுற் றுே்சூழல் ஆய் வு சமற் தகாள் ளப்பட்டுள் ளது.
திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆதலகளும் இல் தல, வனவிலங் கு பாதுகாப்பு ேட்டம்
1972

இன்

படி

அல் லது

அே்சுறுத்தப்பட்ட

உயிரினங் களின்

ஐ.யூ.சி.என்

சிவப்பு

பட்டியலில்

அே்சுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் குறிப் பிடபடவில் தல
3.5

சமூக ஹபாருளாதாரம் அப்பகுதியின் ேமூக-தபாருளாதார சூழல் குறித்த தரமான தகவல் கதள சேகரிக்க மாதிரி

கணக்தகடுப்பு சமற் தகாள் ளப்பட்டது. ோதலகள் , குடிநீ ர் வேதிகள் , நகரமயம் , கல் வி நிறுவனம் ,
சகாயில் கள் , மருத்துவ வேதிகள் மற் றும் மின் ோர வேதிகள் சபான் ற அதனத்து அடிப்பதட
வேதிகதளயும் இந் த ஆய் வு பகுதி தகாண்டுள் ளது.
சுற் றியுள் ள கிராமங் களில் விவோயசம முக்கிய ததாழிலாக இருந்தாலும் , இது 50-60%
குடும் பங் களுக்கு மட்டுசம சவதல வாய் ப் புகதள வழங் கியுள் ளது. மீதமுள் ள மக்கள் ததாதக
முக்கியமாக ததாழிலாளர்கள் மற் றும் மற் ற வதக சவதல வாய் ப்புகதள ோர்ந்துள் ளனர்.
4 எதிர்பார்க்கின்ற சுற் றுச்சூழல் பாதிப் புகள் மற் றும் தணிப் பு நடவடிக்கககள் 4.1 நில சுற் றுச்சூழல் :
திறந்த தவளி சுரங் க முதறயில் தபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில சுற் றுே்சூழல் ,
இப்பகுதியில் நில பயன் பாட்டு முதற வறண்ட தரிசு நிலம் , இந்த திட்டத்தில் எந்த வன நிலமும்
ஈடுபடவில் தல.
சுரங் கத்தின்

சுரங் க

முடிவில் ,

நடவடிக்தககளுக்கு

3.94.5

தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட

குழி,

தெக்சடர்
தற் காலிக

நிலப்

பயன் படுத்தப்படும் .

நீ ர்த்சதக்கமாக

தேயல் படும்
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மதழநீ தர சேமிக்க அனுமதிக்கப்படும் . மரம் வளர்ே்சிக்கு சபாதுமான இடம் ஒதுக்கப்பட்டது.
தற் சபாது திட்டப்பகுதியில் தாவரங் கள் எதுவும் இல் தல, சுரங் க நடவடிக்தக முடிந்ததும்
திட்ட இடத்தில் மரம் வளர்ே்சியின் வீதம் அதிகரிக்கும் .

4.2 நீ ர் சூழல்
சுரங் க நடவடிக்தகக்கான உத்சதசிக்கப்பட்ட ஆழம் நிலத்தடி நீ ர் மட்டத்திற் கு சமசல
உள் ளது, ஆய் வு பகுதிக்குள் சமற் பரப்பு நீ ர் (நீ சராதடகள் , கால் வாய் , ஓதட சபான் றதவ) இல் தல.
தணிக் கும் நடவடிக் கககள் •

சுரங் கப் பகுதிக்கு சமற் பரப்பு மதழநீ ர் ஓட்டத்தத சுரங் கத்திற் குள் வராமல் தடுக்க மண்
திட்டு அதமக்கப்படும்

•

வடிகால் கட்டுமானம் அதமக்கப்படும்

4.3 காற் று சூழல் –
சுரங் க நடவடிக்தககள்
துகள் கள்

முக்கிய

ஆக்தேடுகள்

காற் று

மற் றும்

சபாக்குவரத்தால்

மாசுபடுத்துகின் றன.

(NO2) ஆகியவற் றின்

உமிழ் வுகள்

உருவாக்கப் படும்

ேல் பர்

தட

ஆக்தேடு

ஓரளவு ோதலகளில்

காற் றில்

தநட்ரஜன்

(SO2),

தேல் லும்

பரவும்

வாகனங் கள்

பங் களிக்கும் .
சுரங் க பகுதிக்கு தவளிசய சுரங் கத்தின் தாக்கம் மனித மற் றும் விலங் குகளின்
ஆசராக்கியத்திலும் , அப்பகுதியின்

தாவரங் களிலும் எந் தவிதமான பாதகமான விதளதவயும்

ஏற் படுத்தாது என் பதத இது காட்டுகிறது.
தணிக் கும் நடவடிக் கககள் •

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடிப்பு நுட்பங் கள் (Controlled Blasting) தேயல் படுத்தப்படும்

•

கனிமத்தத

ஏற் றுதல்

மற் றும்

தகயாளுதல்

ஆகிய

நடவடிக்தககளில்

இருந் து

தூசி

தவளிசயற் றத்ததக் கட்டுப்படுத்த சவதல தேய் யும் தபஞ் சுகள் முகப்பில் நீ ர் ததளித்தல்
ஆகிய ந்டவடிதககள் தேயல் படுத்தப்படும்
•

கனரக இயந்திரத்தத இயக்கும் சபாது தூசி உற் பத்திதயக் குதறக்க சுரங் கத்தின் உட்புற
ோதலகளில் நீ ர் ததளிப்பான் கள் அதமத்தல்

•

தூசி தவளிசயற் றத்ததக் குதறப்பதற் காக அவ் வப்சபாது ோதலகளில் நீ ர் ததளித்தல்

•

துதளயிடும்

முன் பு

ததாழிலாளர்களுக்கு

முகக்கவேங் கள்

வழங் குதல்

மற் றும்

பாதுகாப்பாக சுரங் கம் தேய் ய நிறுவனங் கள் மூலம் பயிற் சி அளித்தல்
•

கனிமம் சபாக்குவரத்தின் சபாது டிப்பர்கதள அதிக சுதம தேய் வததத் தவிர்ப்பது மற் றும்
ஏற் றப்பட்ட டிப்பர்கதள டார்பாலின் களுடன் மூடுவது

•

தூசித்

துகள் கதளக்

தவளிசய

தேல் வதத

கட்டுப்படுத்தப் படும்

மரம்

வளர்ே்சி

சமற் தகாள் ளப்படும் .
•

மாசுபாட்தடக்

கட்டுப்படுத்த

நடவடிக்தக

எடுக்க

காற் றின்

தரத்தத

அவ் வப்சபாது

கண்காணித்தல்
ஒலி சூழல்

4.4

கனிமத்தத

எடுக்க

தவடி

தவப்பதனால் ,

எந்திரங் களின்

தேயல் பாடு

மற் றும்

சுரங் கங் களில் அவ் வப் சபாது டிப்பர்கதள இயக்குவதால் ேத்த ஏற் படுகிறது.
தணிக் கும் நடவடிக் கககள் •

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடிக்கும் நுட்பங் கள் தேயல் படுத்தப்படும் , சுரங் கத் தளத்திலிருந் து
தவடிப்பதால் ஏற் படும் ேத்தம் குறிப் பிடத்தக்கதாக இருக்காது, அது முழு நாளிலும் சில
வினாடிகள் வதர இருக்கும் .

•

அதிக ேத்தம் தகாண்ட சவதல தேய் யும் பகுதிகளில் காததடப்பான் கள் , அல் லது சவறு
தபாருத்தமான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங் கள் ததாழிலாளர்களுக்கு வழங் கப்படும் .
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•

ேரியான நடவடிக்தக எடுப்பதற் கு வழக்கமான ேத்தம் நிதல கண்காணிப்பு அவ் வப்சபாது
தேய் யப்படும் .

•

சுரங் கத் தளம் , அலுவலகக் கட்டடங் கள் மற் றும் உள் ோதலதயே் சுற் றியுள் ள பசுதம
சமம் பாடு மூலத்திற் கும் தபறுநருக்கும் இதடயில் ஒரு ததடதய உருவாக்கும் வதகயில்
நதடமுதறயில்

இருக்கும் ,

இதனால்

ஒலி

உறிஞ் ேப்பட்டு

தவளிப்பாடு

இல் லாததால்

பல் லுயிர்

நிதல

குதறக்கப்படுகிறது.
உயிரியல் சூழல்

4.5

காடுகள் ,

வனவிலங் கு

ேரணாலயங் கள்

எதிர்பார்க்கப்படுவதில் தல. 10கி.மீ சுற் றளவில்

சுற் றுே்சூழல்

உணர்திறன்

பாதிப்பு

மண்டலம் சபான் ற

சுற் றுே்சூழல் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு சபான் றவற் தற தவளிசயற் றுவதால் ஏற் படும் NOX.
தூசி

தவளிசயற் றத்ததக்

கட்டுப்படுத்த

எடுக்கப்படும் . AAQ தரநிதலகளுக்குள்

சபாதுமான

தூசி

கட்டுப்பாட்டு

PM10, PM2.5, SO2 மற் றும்

நடவடிக்தககள்

NOX க்கான காற் றின்

தரத்

தரங் கதளத் தவிரதூசி உமிழ் தவக் கட்டுப்படுத்த சுரங் கப் பகுதி மற் றும் ோதலகளில் தடிமனான
மரம் வளர்ே்சி சமற் தகாள் ளப்படும் .
சமூக ஹபாருளாதார சூழல் .
சுரங் க நடவடிக்தககள் காரணமாக 19 ததாழிலாளர்கள் சநரடியாக பயன் தபறுவார்கள்

4.6

எண்ணிக்தக சநரடி சவதலவாய் ப்பு மூலம் பயனதடகிறது. சுமார் 40 எண்ணிக்தகயிலான
மக்களுக்கு மதறமுகமாக சவதல வாய் ப் புகள் கிதடக்கும் .
சி.எஸ்.ஆர் / சி.இ.ஆர் நடவடிக்தககளின் கீழ் மருத்துவ, கல் வி மற் றும் உள் கட்டதமப்பு
சமம் பாடு சபான் ற கூடுதல் வேதிகளும் நதடதபறும் .
ேமூக - தபாருளாதார மற் றும் ேமூகவியல் தாக்கத்தத கருத்தில் தகாண்டு, மக்களின்
தபாருளாதார

நிதல

மற் றும்

வாழ் க்தகத்

தரம்

தபாதுவாக

அதிகரிக்கும்

என் பது

கவனிக்கப்பட்டது.
5 மாற் று பகுப் பாய் வு (ஹதாழில் நுட்பம் மற் றும் தளம் )
தள மாற் றுகள் ோதாரணகற் கள்
இயற் தகயில்
சில
குறிப் பிட்ட

இடங் களில்

மட்டும்

இருக்கும்

உத்சதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் இருப் பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற் றும் கனிம படிவுகளுக்கு
மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாற் று தளம் எதுவும் முன் தமாழியப்படவில் தல.
சுரங் க ஹதாழில் நுட்ப மாற் றுகள் முழு

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட

தபாருளாதார

ரீதியாக

சுரங் க

ோத்தியமானது,

சவதலகள்

சமலும்

சமற் தகாள் ளப்படும் ,

கனிமங் கள்

மற் றும்

இது

மிகவும்

சுற் றுே்சூழதலப்

பாதுகாக்கிறது. மற் ற ததாழில் கதளப் சபாலன் றி, திட்டத்தத மற் ற தளங் களுக்கு மாற் ற முடியாது.
சமற் பரப்பு கனிம தவப்புக்கள் மற் றும் அதிக கனிம பாதுகாப் தப உறுதி தேய் வதால் இந்த
திட்டம் திறந்ததவளி சுரங் க முதறதயப் பின் பற் றும் . நிலத்தடி முதறயுடன்

ஒப் பிடும் சபாது

திறந்ததவளி முதறயின் சுரங் கமானது அதிக உற் பத்தி மற் றும் சிக்கனமாக இருக்கும் .
6

சுற் றுச்சூழல் கண்காணிப் பு திட்டம் வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வு குறுகிய காலத்தில் சமற் தகாள் ளப்படுகிறது

மற் றும் இயற் தக அல் லது மனித நடவடிக்தககளால் தூண்டப்பட்ட அதனத்து மாறுபாடுகதளயும்
தரவு

தகாண்டு

வர

முடியாது.

எனசவ

சுற் றுே்சூழலில்

ஏற் படும்

மாற் றங் கதள

கணக்கில்

எடுத்துக்தகாள் ள சுற் றுே்சூழல் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம் . கண்காணிப்பின்
குறிக்சகாள் -

7

•

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்தககளின் தேயல் திறதன ேரிபார்க்க அல் லது

•

எதிர்கால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வுகளுக்கான தரவு தளத்தத நிறுவுதல் .

மதிப்பீடு தேய் ய;

கூடுதல் படிப் புகள் - இடர் மதிப் பீடு மற் றும் தீங் கு -

7

இந்த

சுரங் க

வழக்கில்

ஆபத்து

மற் றும்

அபாயத்துடன்

ததாடர்புதடய

கூறுகள்

துதளயிடுதல் மற் றும் தவடித்தல் , கழிவு குப்தப, கனரக இயந்திரங் கள் மற் றும் தவடிக்கும்
சேமிப்பு ஆகியதவ அடங் கும் . சமசல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏசதனும் ேம் பவங் கள்
ஏற் படுவததக்

குதறப்பதற் கும்

திட்டமிடப்பட்டு

தவிர்ப்பதற் கும்

தேயல் படுத்தப்படும் ;

சமசல

நடவடிக்தககள்

சுரங் கத்

விவாதிக்கப்பட்ட

ததாடங் கியவுடன்

ஆபத்து

காரணிகதளத்

தவிர்ப்பதற் கான நடவடிக்தககள் இதில் அடங் கும் . எந்தவிதமான விபத்து / சபரழிதவத் தவிர்க்க
ேரியான இடர் சமலாண்தம திட்டம் முன் தமாழியப்படும் .

8

திட்ட நன்கமகள் •

உள் கட்டதமப்பில் முன் சனற் றம்

•

ேமூக உள் கட்டதமப் பில் முன் சனற் றம்

•

சவதல வாய் ப்பு

•

ேமூக விழிப்புணர்வு திட்டம் , சுகாதார முகாம் கள் , மருத்துவ உதவி, குடும் ப நல முகாம் கள்
சபான் ற

ேமூக

தபாறுப்புணர்வு

நடவடிக்தககதள

சுரங் க

உரிதமயாளர்கள்

சமற் தகாள் வார்கள் .
•

சுரங் கத்தின் சமாேமான விதளவுகதளத் தணிக்கவும் , அதன்

சுற் றியுள் ள பகுதிகளின்

சுற் றுப்புறத்ததயும் சுற் றுே்சூழதலயும் சமம் படுத்தவும் சுரங் கப் பகுதியில் தேய் யப்படும் .

9

சுற் றுச்சூழல் ஹசலவு பயன் பகுப் பாய் வு.
சுற் றுே்சூழல் தேலவு நன் தம பகுப்பாய் வு பரிந்துதரக்கப்படவில் தல.

10 சுற் றுச்சூழல் டமலாண்கம திட்டம் சுற் றுே்சூழல் சமலாண்தம திட்டம் (EMP) என் பது அடிப்பதட நிதல சுற் றுே்சூழல் நிதல,
சுரங் க முதற மற் றும் சுற் றுே்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பதடயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தள
குறிப் பிட்ட திட்டமாகும் . தாக்கத்தின்

ஒவ் தவாரு பகுதிகளிலும் , குறிப் பிடத்தக்க பாதகமான

தாக்கங் கதள குதறக்க நடவடிக்தககள் எடுக்கப்பட சவண்டும் , இதவ இயற் தகயில் நன் தம
பயக்கும் இடங் களில் , இத்ததகய தாக்கங் கள் சமம் படுத்தப்பட சவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட
சவண்டும் , இதனால் ஒட்டுதமாத்த பாதகமான தாக்கங் கள் முடிந்தவதர குதறந்த மட்டத்திற் கு
குதறக்கப்படுகின் றன.
ஆதரவாளர்கள்
நடவடிக்தககதள

ஒரு

ஒழுங் கதமக்க

நிர்வகித்தல்

மற் றும்

சவண்டும்

தேயல் படுத்துவதற் கு

சுற் றுே்சூழல்
தபாறுப்பான

கட்டுப்பாட்டு
சுற் றுே்சூழல்

கண்காணிப்பு தேல் . அடிப்பதடயில் , அங் கீகரிக்கப்பட்ட தவளி நிறுவனங் கதள நியமிப்பதன்
மூலம் சுற் றுப்புற காற் றின் தரம் , நீ ரின் தரம் , மண்ணின் தரம் மற் றும் இதரே்ேல் நிதல சபான் ற
சுற் றுே்சூழல் மாசு அளதவக் கண்காணிப்பதத இந்த துதற கண்காணிக்கும் .
சுரங் கே் ேட்டத்தின் வழிகாட்டுதல் களின் படி ததாழிலாளர்களின் உடல் நலம் மற் றும் பாதுகாப்பு
குறித்து சததவயான அதனத்து முன் தனே்ேரிக்தக நடவடிக்தககதளயும் ஆதரவாளர் எடுப்பார்,
குத்ததகப் பகுதிக்குள் சுகாதார வேதிகள் வழங் கப்படும் .
ஆதரவாளர்கள்
தபாறுப்புணர்வு
முகாம் கள் ,

நீ ர்

இப்பகுதியில்

நடவடிக்தககதள
வழங் கல் ,

பள் ளி

உள் ள

மக்களின்

சமற் தகாள் வார்கள் .
உள் கட்டதமப்பு

ஒட்டுதமாத்த
இந்த

வளர்ே்சிக்கான

நடவடிக்தககளில்

சமம் பாடு

சபான் றதவ

ேமூக

மருத்துவ
அடங் கும் .

திட்டப்பணிதயே் சுற் றியுள் ள ேமூக நலனுக்காக பல் சவறு துதறகளில் ேமூக தபாறுப்புணர்வு
நடவடிக்தககதள ஆதரவாளர்கள் சமற் தகாண்டு வருகின் றனர்.
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11 முடிவுகர சுரங் க நடவடிக்தககள் சுற் றியுள் ள சூழலில் எந்தவிதமான பாதகமான விதளதவயும்
ஏற் படுத்தாது

என் று

பல் சவறு

சுற் றுே்சூழல்

கூறுகளின்

மீதான

சநர்மதறயான

மற் றும்

எதிர்மதறயான விதளவுகளின் அடிப்பதடயில் , தாக்கங் களின் ஒட்டுதமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து
இது முடிவுக்கு வரலாம் .
சுரங் க

நடவடிக்தககள்

காரணமாக

ஏற் படும்

பாதிப்புகதளத்

தணிக்க,

நன் குதிட்டமிடப்பட்ட சுற் றுே்சூழல் சமலாண்தம திட்டம் (EMP) மற் றும் விரிவான பிந் ததய திட்ட
கண்காணிப்பு

அதமப்பு

ஆகியதவ

ததாடர்ே்சியான

கண்காணிப்பு

மற் றும்

உடனடித்

திருத்தத்திற் காக வழங் கப்படுகின் றன. சுரங் க நடவடிக்தககள் காரணமாக, திட்ட தளத்திலும்
அததே் சுற் றியுள் ள ேமூக தபாருளாதார நிதலதமகளும் கணிேமாக சமம் படுத்தப்படும் . எனசவ,
சுற் றுே்சூழல் அனுமதி விதரவில் வழங் களாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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