சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப் பீட்டு அறிக்ககயின்
திட்டச்சுருக்கம்

2.03.0 ஹெக்டடர் பரப் பளவு ஹகாண்ட
பச்சாபாகளயம் சாதாரண கல் கிராவல்
சுரங் கம்

விண்ணப் பதாரர் ஹபயர்

:

திரு.S.A.கடணசன்

கிராமம்

:

பச்சாபாகளயம்

வட்டம்

:

சூலூர்

மாவட்டம்

:

டகாயம் புத்தூர்

மாநிலம்

:

தமிழ் நாடு

சுற் று ச்சூழல் தாக்க அறிக்க க
ஆடலாசகர்

ஜிடயா எக்ஸ்ஹபாளடரசன்
அண்டு
கமனிங் ஹசால் யுசன்ஸ்,
டசலம்
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1. அறிமுகம் திரு.S.A.கணேசன்

என் பவர்

ணகோயம் புத்தூர்

மோவட்டத்தின்

சூலூர்

வட்டத்தில்

உள் ள

பச்சோபோளளயம் கிரோமத்தில் 2.03.0 ஹெக்ணடர் பரப்பளவில் சோதோரே கல் மற் றும் கிரோவல் சுரங் க
குத்தளகக்கு விே்ேப்பித்துள் ளோர்.
எனணவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூளல2016 இன் படி உத்ணதசிக்கப்பட்ட சுரங் கம்
மற் றும் நடப்பில் உள் ள சுரங் கங் களின் பரப்பளவு கூட்டுத்ஹதோளக 10.87.5 ஹெக்ணடர்.
எனணவ, விரிவோன சுற்றுச்சூழல் தோக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ளக 2.03.0 ஹெக்ணடர் பரப்பளவில்
உள் ள 1 சுரங் கங் கத்ளத உள் ளடக்கியது.

எளிதான பிரதிநிதித்துவங் களுக்கு சுரங் க குத்தகக

விளக்கம்
புல எே்
விரிவோக்கம் மற் றும்
வளகப்போடு
கிரோமம் , வட்டம் ,
மோவட்டம் மற் றும்
மோநிலம்
ஹமோத்த சுரங் க
பரப்பளவின்
கூட்டுத்ஹதோளக

விளக்கம்
புல எே்
பரப்பளவு
கிரோமம் , வட்டம் ,
மோவட்டம் மற் றும்
மோநிலம்
ஹமோத்த சுரங் க
பரப்பளவின்
கூட்டுத்ஹதோளக

குத்தகக 1
திரு.S.A.கடணசன்
விே்ேப்பித்துள் ள சுரங் கம்
273/2A & 281/2
2.03.0 ஹெக்ணடர், பட்டோ நிலம்
பச்சோபோளளயம் கிரோமம் , சூலூர் வட்டம் ,
ணகோயம் புத்தூர் மோவட்டம்
10.87.5 ஹெக்ணடர்

குத்தகக 1
திரு.B.சக்திடவல்
நடப்பில் உள் ள சுரங் கம்

குத்தகக 2
திரு.R.S.ஹசந் தில் குமார்
நடப்பில் உள் ள சுரங் கம்

280/1(P), 280/2(P)
1.34.5 ஹெக்ணடர்,

285/3, 286/2
3.15.0 ஹெக்ணடர்,

பச்சோபோளளயம் கிரோமம் , சூலூர் வட்டம் ,
ணகோயம் புத்தூர் மோவட்டம்
10.87.5 ஹெக்ணடர்
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விளக்கம்

குத்தகக 3
திரு.K.சின்னசாமி
நடப்பில் உள் ள சுரங் கம்

குத்தகக 4
திரு.T.ரகுபதி
நடப்பில் உள் ள சுரங் கம்

282/1A, 282/1B (P)

273/1B, 273/2B, 273/3E (P), 274/1A, 274/2A

1.73.0 ஹெக்ணடர்,

2.62.0 ஹெக்ணடர்

புல எே்
விரிவோக்கம்
மற் றும்
வளகப்போடு
கிரோமம் , தோலுகோ,
மோவட்டம் மற் றும்
மோநிலம்
ஹமோத்த சுரங் க
பரப்பளவின்
கூட்டுத்ஹதோளக

பச்சோபோளளயம் கிரோமம் , சூலூர் வட்டம் ,
ணகோயம் புத்தூர் மோவட்டம்
10.87.5 ஹெக்ணடர்

இதில் திரு.S.A.கணேசன் சோதோரே கல் மற்றும் கிரோவல் சுரங் கத்திற் க்கு விே்ேப்பித்துள் ளோர்.

2. திட்ட விளக்கம் திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம் சங் கள் கீணழ அட்டவளேப்படுத்தப்பட்டுள் ளன.
திட்டத்தின் முக்கிய அம் சங் கள்
விளக்கம்

குத்தகக -1
அடிப்பளட விவரங் கள்
எம் .எஸ்.எல் (கடல்
425 மீ உயரம்
மட்டத்திலிருந்து)
அட்சணரளக
10°54'17.95"N to 10°54'22.27"N
தீர்க்கணரளக
77°04'09.23"E to 77°04'20.36"E
சுரங் க இருப்புக்கள்
1,23,669 மீ3 சோதோரே கல்
முன் ஹமோழியப்பட் ஆழம்
33 மீ
தற் ணபோளதய திட்ட கோலத்தில்

சுற் றுச்சூழல் அம் சங் கள்
போதுகோக்கப்பட்ட
வனப்பகுதி

எதுவும் இல் ளல

பகுதியின்
நிலப்பரப்பு

2.03.0 ஹெக்ணடர்

நிலத்தடி நீ ர் மட்டம்

தளர மட்டத்திலிருந்து 60 மீ - 65 மீ
சுரங் கங் கள் நிலத்தடி நீ ர் அளவிற் கு ணமணல
சிறப்போக ணமற் ஹகோள் ளப்படும் , எனணவ இந்த
திட்டத்தின் கோரேமோக நீ ர் அளவு
போதிக்கப்படோது.

•
•

ஹவட்டப்பட்ட சோதோரேகல் அருகோளமயில் உள் ள கிரஷர்க்கு ஹகோே்டு ஹசல் லப்படும் .
திறந்த ஹவளி சுரங் கம் , முழுளமயோக இயந்திரமயமோக்கப்பட்ட சுரங் கம் ஆரம் உயரம் சுமோர்

•

5 மீட்டர் மற் றும் ஹபஞ் ச ் அகலம் 5 மீட்டர் சோய் வு 90 °.
சுரங் கங் கள்
இறுதி குழி வரம் ளப அளடந்தபின் ,

ஹவட்டப்பட்ட

குழியோனது

நீ ர்

ணசகரிப்பதற் க்கோக பயன் படுத்தபடும் .
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•

இந்த திட்டத்திற் கு சுரங் க நடவடிக்ளககளுக்கு எந்தஹவோரு மின் சோரம் ணதளவயில் ளல,
ஆனோல் அலுவலக வளோகங் கள் மற்றும் பிற உள் கட்டளமப்புகளில் பயன் படுத்த மின் சோரம்
தமிழ் நோடு மின் சோர வோரியத்திலருந்து ஹபறப்படும் . சுரங் க ஹசயல் போடு பகல் ணநரத்தில்
மட்டுணம பரிந்துளரக்கப்படுகிறது {ஹபோது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM (மதிய உேவு இளடணவளள 12

•

PM - 1 PM).
ஏர் கம் ப்ரசருடன் ஜோக்ெோம் மர் துளளபோன் கள் மூலம் 32-35 மிமீ விட்டம் ஹகோே்ட குறுகிய

•

துளள துளளயிடுதல் .
கனிம ணபோக்குவரத்து, ணசளவத்

துளற, ணகணரஜ் கள் , களடகள்

/

ணகே்டீன்

ணபோன் ற

துளறகளில் சுமோர் 40 ணபருக்கு மற் றும் 21 ணபருக்கு ணநரடி ணவளல வோய் ப்புகள் மற் றும்
சுற் றியுள் ள பிரோந்தியத்திற் குள் மளறமுக ணவளல வோய் ப்புகள் ஏற் படுத்தப்படும் .
•

வனவிலங் கு (போதுகோப்பு) சட்டம் , 1972 இன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட போதுகோக்கப்பட்ட பகுதிகள்
எதுவும் இல் ளல, மத்திய மோசு கட்டுப்போட்டு வோரியத்தோல் அறிவிக்கப்பட்ட விமர்சன
மோசுபட்ட பகுதிகள் , அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் -உேர்திறன் பகுதிகள் , மோநிலங் களுக்கு
இளடணயயோன எல் ளலகள்
உயிர்க்ணகோள

இருப்பு,

மற் றும்

யோளன

சர்வணதச எல் ளலகள் , தவிர ணதசிய பூங் கோக்கள் ,
தோழ் வோரங் கள் ,

நிளனவுச்சின் னங் கள் , போரம் பரிய

தளம்

சதுப்புநில

ணபோன் றளவ

திட்ட

வன,

ஹதோல் ஹபோருள்

தளத்திலிருந்து

10 கி.மீ

சுற் றளவில் இல் ளல.
•

திட்டப்பேிளயச்

சுற் றியுள் ள

சமூக

நலனுக்கோக

பல் ணவறு

துளறகளில்

ஹபோறுப்புேர்வு நடவடிக்ளககளள ஆதரவோளர் ணமற் ஹகோள் வோர், இதற் கோக சுமோர்

சமூக
ரூ .5

லட்சம் ஹசலவிட்டோர்.
•

திட்டப்பகுதியின் நில அதிர்வு உேர்திறன் மே்டலம் II, பி.எம் .டி.பி.சி படி குளறந்த ணசத
அபோய மே்டலம் , இந்தியோவின் நில அதிர்வு மே்டலத்தின் போதிப்பு அட்லஸ் ஐ.எஸ்: 1893 2002 என வளகப்படுத்தப்பட்டுள் ளது.

3. சுற் றுச்சூழலின் விளக்கம் தரவு ணசகரித்தல் சுற் றுச்சூழல் தோக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வின் ஒரு பகுதியோக அளமகிறது, இது
பல் ணவறு சுற் றுச்சூழல் பே்புகளில் கேிக்கப்பட்ட தோக்கங் களள மதிப்பீடு ஹசய் ய உதவுகிறது
மற் றும் சுற் றுச்சூழல் ணமலோே்ளம திட்டத்ளத (EMP) தயோரிக்க உதவுகிறது, சுற்றுச்சூழல் தரம்
மற் றும் எதிர்கோல விரிவோக்கங் களின் ணநோக்கத்ளத ணமம் படுத்துவதற் கோன நடவடிக்ளககளள
ணகோடிட்டுக் கோட்டுகிறது. சுற்றுச்சூழல் நிளலயோன வளர்ச்சி.
நிலவும் சுற் றுச்சூழல் அளமப்புகளின் தரத்ளத தீர்மோனிக்க கோற் று, நீ ர் (ணமற் பரப்பு மற் றும்
நிலத்தடி நீ ர்), நிலம் மற் றும் மே், சூழலியல் மற்றும் சமூக-ஹபோருளோதோர நிளல உள் ளிட்ட பல் ணவறு
சுற் றுச்சூழல் அளவுகளுக்கு அடிப்பளட தரவு உருவோக்கப்பட்டது. 2021 ஆம் ஆே்டில் குளிர்கோலம்
(மோர்ச் - ணம) பருவத்தில் அடிப்பளட சுற் றுச்சூழல் தகவல் கள் ணசகரிக்கப்பப
் டும் .
3.1 நில சுற் றுச்சூழல்
பகுதியில் நில பயன் போட்டு முளற திட்ட தளம் சுற் றளவில் இருந்து 10 கிணலோமீட்டருக்குள்
புவன் (இஸ்ணரோ) மூலம் ணசகரிக்கப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில பயன் போட்டு முளற வறே்ட தரிசு
நிலம் , பட்டோ நிலம் , எந்த வன நிலமும் சம் பந்தப்படவில் ளல.
ஆய் வுப் பகுதியில் உள் ள நிலத்தின் ஹபரும் பகுதி விவசோய பயிர் நிலம் 84.31%. ஹமோத்த
சுரங் கப் பகுதிகள் இந்த சுரங் கப் பகுதியிலிருந்து 0.24 %. ஆகும் ,
மண் சூழல்
ஐந்து மே் மோதிரி இடங் கள் ணதர்வு ஹசய் யப்பட்டு பகுப்போய் வு ஹசய் யப்பட்டன. இயற் ளகயில்
மே் கோேப்பட்டதுமிதமோன கோர pH வரம் புடன் (7.69 – 8.46). போஸ்பரஸ் வரம் பு 26.8 – 43.7 kg/ha ஆக
உள் ளது.
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நீ ர் சூழல் நீ ரின் தரத்ளத மதிப்பிடுவதற் கு நீ ர் மோதிரிகள் சுமோர் 5 நிலத்தடியில் மற் றும் 1 நிலத்தின்
ணமற் பரப்பில் இருந்தும் ணசகரிக்கப்பட்டது கிரோமங் களின் துளள கிேறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீ ர்
மோதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற் றும் சுரங் கத்தின் ணமற் பரப்பு நீ ர் மோதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன.
நிலத்தடி நீ ர் •
•

7.12 – 7.36 வளர ணவறுபடுகிறது.
ஹமோத்த களரசல் கள் மதிப்புகள் 160 – 405 mg/l வளர உள் ளது

•

கடினத்தன் ளம மதிப்புகள் 124 – 220 mg/lவளர இருக்கும்

டமற் பரப்பு நீ ர் •
•

PH மதிப்பு 7.35
ஹமோத்த களரசல் கள் 253 mg/l

ஹெவிஹமட்டல்

வரம் பிற் குள்

இருப்பது கே்டறியப்பட்டுள் ளது. இயற் பியல் -ணவதியியல்

மற் றும் உயிரியல் பகுப்போய் வு இந்த நீ ர் சிபிசிபி தரத்தின் படி நிர்ேயிக்கப்பட்ட வரம் புகளுக்குள்
உள் ளது என் பளத ஹவளிப்படுத்தியது.
3.2 காற் று சூழல் வானிகல ஆய் வு (காலநிகல) ஆய் வு பகுதி ஹவப்பமே்டல கோலநிளலயின் ஒரு பகுதியோகும் . நோள் ஹவப்பநிளல ஜனவரி
முதல் படிப்படியோக அதிகரிக்கும் . மிகக் குளறவோனதுஹவப்பநிளல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது.
ஏப்ரல் மற் றும் ணம மோதங் கள் ஆே்டின் ஹவப்பமோன மோதங் கள் .
உத்ணதசிக்கப்பட்ட சுரங் கத் திட்டத்திற் கோன அருகிலுள் ள ஐஎம் டி நிளலயம் ணகோயம் புத்தூர்.
காற் றின் தர கண்காணிப்பு திட்ட தளத்ளதப் ஹபோறுத்தவளரயில் அதிகபட்சமோக கோற்று வீசும் திளச கே்டறியப்பட்டு
கோற் று
தர
நிளலயங் கள்
நிறுவப்பட்டன.
சுற் றுப்புற
கோற் று
தர
நிளலயங் கள்
ணதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்டன. ஆறு மளழக்கோலத்திற் கு முந்ளதய கோற்று புள் ளியல் வளரபடம் முளற
மற் றும் ணதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்ட தளங் களின் அணுகல் ஆகியவற் ளறக் கருத்தில் ஹகோே்டு சுற் றுப்புற
கோற் று தர கே்கோேிப்பு (AAQM) நிளலயங் கள் ணதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்டன.
• PM10 இன் மதிப்பு 40.7 µg/m3 - 46.1 µg/m3, இளடயில் ணவறுபடுகிறது
•

PM2.5 இன் மதிப்பு 18.3 µg/m3 - 26.1 µg/m3க்கு இளடயில் ணவறுபடுகிறது

•

SO2 இன் சரோசரி ஹசறிவு 7.8 µg/m3 - 10.3 µg/m3.

• NO2 இன் சரோசரி ஹசறிவு 10.5 µg/m3- 16.2 µg/m3. .
• PM10,
PM2.5,
SO2
மற் றும்
NO2
ஆகியவற் றின்

ஹசறிவுகள்

நன் கு

கோேப்படுகின் றனஹதோழில் துளற மற்றும் கிரோமப்புற / குடியிருப்பு மே்டலங் களுக்கு
மத்திய மோசு கட்டுப்போட்டு வோரியம் (சிபிசிபி) பரிந்துளரக்கும் NAAQ தரநிளலகள் .
3.3 ஒலி சூழல் • ஒலி அளவீட்டு சோதனத்ளதப் பயன் படுத்தி 7 இடங் களில் அடிப்பளட ஒலி அளவுகள்
கே்கோேிக்கப்பட்டன. கோளல 6 மேி முதல் இரவு 10 மேி வளர பகல் நிளலகள்
கே்கோேிக்கப்பட்டனஇரவு 10 மேி முதல் கோளல 6 மேி வளர.
•

ஆய் வுக் கோலத்தில் பகல் 44.1 - 45.3 dB (A) Leq இரவு 37.4 - 38.1 dB (A) Leq வரம் பில் இருந்தன.
முடிவுகளிலிருந்து, நோள் மற் றும் இரவு சத்தத்தின் அளவுகள் ஹதோழில் துளற / வேிக /

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற் றுப்புற சத்தம் தரநிளலகளுக்குள் இருப்பளதக் கோேலோம் .
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3.4 உயிரியல் சூழல் அடிப்பளட சுற்றுச்சூழல் நிளல, முக்கியமோன மலர் கூறுகள் மற்றும் விலங் கினங் களின்
கட்டளமப்ளபப் புரிந்து ஹகோள் ள சுற் றுச்சூழல் ஆய் வு ணமற் ஹகோள் ளப்பட்டுள் ளது.
திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆளலகளும் இல் ளல, வனவிலங் கு போதுகோப்பு சட்டம்
1972 இன் படி அல் லது அச்சுறுத்தப்பட்ட உயிரினங் களின்
அச்சுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் குறிப்பிடபடவில் ளல

ஐ.யூ.சி.என்

சிவப்பு

பட்டியலில்

3.5 சமூக ஹபாருளாதாரம் அப்பகுதியின் சமூக-ஹபோருளோதோர சூழல் குறித்த தரமோன தகவல் களள ணசகரிக்க மோதிரி
கேக்ஹகடுப்பு ணமற் ஹகோள் ளப்பட்டது. சோளலகள் , குடிநீ ர் வசதிகள் , நகரமயம் , கல் வி நிறுவனம் ,
ணகோயில் கள் , மருத்துவ வசதிகள் மற் றும் மின் சோர வசதிகள் ணபோன் ற அளனத்து அடிப்பளட
வசதிகளளயும் இந்த ஆய் வு பகுதி ஹகோே்டுள் ளது.
சுற் றியுள் ள கிரோமங் களில் விவசோயணம முக்கிய ஹதோழிலோக இருந்தோலும் , இது 50-60%
குடும் பங் களுக்கு மட்டுணம ணவளல வோய் ப்புகளள வழங் கியுள் ளது. மீதமுள் ள மக்கள் ஹதோளக
முக்கியமோக ஹதோழிலோளர்கள் மற் றும் மற் ற வளக ணவளல வோய் ப்புகளள சோர்ந்துள் ளனர்.
4 எதிர்பார்ககி
் ன்ற சுற் றுச்சூழல் பாதிப் புகள் மற் றும் தணிப் பு நடவடிக்கககள் 4.1 நில சுற் றுச்சூழல் :
திறந்த ஹவளி சுரங் க முளறயில் ஹபரிய தோக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில சுற் றுச்சூழல் ,
இப்பகுதியில் நில பயன் போட்டு முளற வறே்ட தரிசு நிலம் , இந்த திட்டத்தில் எந்த வன நிலமும்
ஈடுபடவில் ளல. சுரங் க நடவடிக்ளககளுக்கு
சுரங் கத்தின் முடிவில் , ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட

2.03.0 ஹெக்ணடர் நிலப் பயன் படுத்தப்படும் .
குழி, தற் கோலிக நீ ர்த்ணதக்கமோக ஹசயல் படும்

மளழநீ ளர ணசமிக்க அனுமதிக்கப்படும் . மரம் வளர்ச்சிக்கு ணபோதுமோன இடம் ஒதுக்கப்பட்டது.
தற் ணபோது திட்டப்பகுதியில் தோவரங் கள் எதுவும் இல் ளல, சுரங் க நடவடிக்ளக முடிந்ததும்
திட்ட இடத்தில் மரம் வளர்ச்சியின் வீதம் அதிகரிக்கும் .
4.2 நீ ர் சூழல்
சுரங் க நடவடிக்ளகக்கோன உத்ணதசிக்கப்பட்ட ஆழம் நிலத்தடி நீ ர் மட்டத்திற் கு ணமணல
உள் ளது, ஆய் வு பகுதிக்குள் ணமற் பரப்பு நீ ர் (நீ ணரோளடகள் , கோல் வோய் , ஓளட ணபோன் றளவ) இல் ளல.
தணிக்கும் நடவடிக்கககள் •

சுரங் கப் பகுதிக்கு ணமற் பரப்பு மளழநீ ர் ஓட்டத்ளத சுரங் கத்திற் குள் வரோமல் தடுக்க மே்
திட்டு அளமக்கப்படும்

• வடிகோல் கட்டுமோனம் அளமக்கப்படும்
4.3 காற் று சூழல் –
சுரங் க நடவடிக்ளககள்

மற் றும்

ணபோக்குவரத்தோல்

உருவோக்கப்படும்

கோற் றில்

பரவும்

துகள்கள் முக்கிய கோற்று மோசுபடுத்துகின் றன. சல் பர் ளட ஆக்ளசடு (SO2), ளநட்ரஜன் ஆக்ளசடுகள்
(NO2) ஆகியவற் றின் உமிழ் வுகள் ஓரளவு சோளலகளில் ஹசல் லும் வோகனங் கள் பங் களிக்கும் .
சுரங் க பகுதிக்கு ஹவளிணய சுரங் கத்தின் தோக்கம் மனித மற்றும் விலங் குகளின்
ஆணரோக்கியத்திலும் , அப்பகுதியின் தோவரங் களிலும் எந்தவிதமோன போதகமோன விளளளவயும்
ஏற் படுத்தோது என் பளத இது கோட்டுகிறது.
தணிக்கும் நடவடிக்கககள் •

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுட்பங் கள் (Controlled Blasting) ஹசயல் படுத்தப்படும்

•

கனிமத்ளத ஏற் றுதல் மற் றும் ளகயோளுதல் ஆகிய நடவடிக்ளககளில் இருந்து தூசி
ஹவளிணயற் றத்ளதக் கட்டுப்படுத்த ணவளல ஹசய் யும் ஹபஞ் சுகள் முகப்பில் நீ ர் ஹதளித்தல்
ஆகிய ந்டவடிளககள் ஹசயல் படுத்தப்படும்

•

கனரக இயந்திரத்ளத இயக்கும் ணபோது தூசி உற் பத்திளயக் குளறக்க சுரங் கத்தின் உட்புற
சோளலகளில் நீ ர் ஹதளிப்போன் கள் அளமத்தல்
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•
•

தூசி ஹவளிணயற் றத்ளதக் குளறப்பதற் கோக அவ் வப்ணபோது சோளலகளில் நீ ர் ஹதளித்தல்
துளளயிடும் முன் பு ஹதோழிலோளர்களுக்கு முகக்கவசங் கள் வழங் குதல் மற் றும் போதுகோப்போக
சுரங் கம் ஹசய் ய நிறுவனங் கள் மூலம் பயிற் சி அளித்தல்

•

கனிமம் ணபோக்குவரத்தின் ணபோது டிப்பர்களள அதிக சுளம ஹசய் வளதத் தவிர்பப
் து மற்றும்

•

ஏற் றப்பட்ட டிப்பர்களள டோர்போலின் களுடன் மூடுவது
தூசித்
துகள் களளக்
ஹவளிணய
ஹசல் வளத கட்டுப்படுத்தப்படும்

•

ணமற் ஹகோள் ளப்படும் .
மோசுபோட்ளடக் கட்டுப்படுத்த

நடவடிக்ளக

எடுக்க

கோற் றின்

மரம்

தரத்ளத

வளர்ச்சி

அவ் வப்ணபோது

கே்கோேித்தல்
4.4

ஒலி சூழல்

கனிமத்ளத எடுக்க ஹவடி ளவப்பதனோல் , எந்திரங் களின் ஹசயல் போடு மற் றும் சுரங் கங் களில்
அவ் வப்ணபோது டிப்பர்களள இயக்குவதோல் சத்த ஏற் படுகிறது.
தணிக்கும் நடவடிக்கககள் •

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிக்கும் நுட்பங் கள் ஹசயல் படுத்தப்படும் , சுரங் கத் தளத்திலிருந்து
ஹவடிப்பதோல் ஏற் படும் சத்தம் குறிப்பிடத்தக்கதோக இருக்கோது, அது முழு நோளிலும் சில
வினோடிகள் வளர இருக்கும் .

•

அதிக சத்தம் ஹகோே்ட ணவளல ஹசய் யும் பகுதிகளில் கோதளடப்போன் கள் , அல் லது ணவறு
ஹபோருத்தமோன தனிப்பட்ட போதுகோப்பு உபகரேங் கள் ஹதோழிலோளர்களுக்கு வழங் கப்படும் .

•

சரியோன நடவடிக்ளக எடுப்பதற் கு வழக்கமோன சத்தம் நிளல கே்கோேிப்பு அவ் வப்ணபோது
ஹசய் யப்படும் .

•

சுரங் கத் தளம் , அலுவலகக் கட்டடங் கள் மற் றும் உள் சோளலளயச் சுற் றியுள் ள பசுளம
ணமம் போடு மூலத்திற் கும் ஹபறுநருக்கும் இளடயில் ஒரு தளடளய உருவோக்கும் வளகயில்
நளடமுளறயில்
இருக்கும் ,
குளறக்கப்படுகிறது.

4.5

இதனோல்

ஒலி

உறிஞ் சப்பட்டு

ஹவளிப்போடு

இல் லோததோல்

பல் லுயிர்

நிளல

உயிரியல் சூழல்
கோடுகள் ,

வனவிலங் கு

சரேோலயங் கள்

எதிர்போர்க்கப்படுவதில் ளல. 10கி.மீ சுற் றளவில்

சுற்றுச்சூழல்

உேர்திறன்

போதிப்பு

மே்டலம் ணபோன் ற

சுற் றுச்சூழல் மோசுபோட்டின் தோக்கம் வோயு மோசு ணபோன் றவற் ளற ஹவளிணயற் றுவதோல் ஏற் படும் NOX.
தூசி ஹவளிணயற் றத்ளதக் கட்டுப்படுத்த ணபோதுமோன தூசி கட்டுப்போட்டு நடவடிக்ளககள்
எடுக்கப்படும் . AAQ தரநிளலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NOX க்கோன கோற் றின் தரத் தரங் களளத்
தவிரதூசி உமிழ் ளவக் கட்டுப்படுத்த சுரங் கப் பகுதி மற் றும் சோளலகளில் தடிமனோன மரம் வளர்ச்சி
ணமற் ஹகோள் ளப்படும் .
4.6
சமூக ஹபாருளாதார சூழல் .
சுரங் க நடவடிக்ளககள் கோரேமோக 21 ஹதோழிலோளர்கள் ணநரடியோக பயன் ஹபறுவோர்கள்
எே்ேிக்ளக ணநரடி ணவளலவோய் ப்பு மூலம் பயனளடகிறது. சுமோர் 40 எே்ேிக்ளகயிலோன
மக்களுக்கு மளறமுகமோக ணவளல வோய் ப்புகள் கிளடக்கும் .
சி.எஸ்.ஆர் / சி.இ.ஆர் நடவடிக்ளககளின் கீழ் மருத்துவ, கல் வி மற் றும் உள் கட்டளமப்பு
ணமம் போடு ணபோன் ற கூடுதல் வசதிகளும் நளடஹபறும் .
சமூக - ஹபோருளோதோர மற்றும் சமூகவியல் தோக்கத்ளத கருத்தில் ஹகோே்டு, மக்களின்
ஹபோருளோதோர நிளல மற்றும் வோழ் க்ளகத் தரம் ஹபோதுவோக அதிகரிக்கும் என் பது கவனிக்கப்பட்டது.
5 மாற் று பகுப் பாய் வு (ஹதாழில் நுட்பம் மற் றும் தளம் )
தள மாற் றுகள் சோதோரேகற் கள்
இயற் ளகயில்
சில
குறிப்பிட்ட
இடங் களில்
மட்டும்
இருக்கும்
உத்ணதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற் றும் கனிம படிவுகளுக்கு
மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதோல் மோற்று தளம் எதுவும் முன் ஹமோழியப்படவில் ளல.
சுரங் க ஹதாழில் நுட்ப மாற் றுகள் -
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முழு இயந்திரமயமோக்கப்பட்ட சுரங் க ணவளலகள் ணமற் ஹகோள் ளப்படும் , இது மிகவும்
ஹபோருளோதோர ரீதியோக சோத்தியமோனது, ணமலும்
கனிமங் கள்
மற்றும்
சுற் றுச்சூழளலப்
போதுகோக்கிறது. மற் ற ஹதோழில் களளப் ணபோலன் றி, திட்டத்ளத மற் ற தளங் களுக்கு மோற் ற முடியோது.
ணமற் பரப்பு கனிம ளவப்புக்கள் மற் றும் அதிக கனிம போதுகோப்ளப உறுதி ஹசய் வதோல் இந்த
திட்டம் திறந்தஹவளி சுரங் க முளறளயப் பின் பற் றும் . நிலத்தடி முளறயுடன் ஒப்பிடும் ணபோது
திறந்தஹவளி முளறயின் சுரங் கமோனது அதிக உற் பத்தி மற்றும் சிக்கனமோக இருக்கும் .
6

சுற் றுச்சூழல் கண்காணிப் பு திட்டம் வழக்கமோக ஒரு தோக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வு குறுகிய கோலத்தில் ணமற் ஹகோள் ளப்படுகிறது

மற் றும் இயற் ளக அல் லது மனித நடவடிக்ளககளோல் தூே்டப்பட்ட அளனத்து மோறுபோடுகளளயும்
தரவு ஹகோே்டு வர முடியோது. எனணவ சுற்றுச்சூழலில் ஏற் படும் மோற் றங் களள கேக்கில்
எடுத்துக்ஹகோள் ள சுற் றுச்சூழல் வழக்கமோன கே்கோேிப்பு திட்டம் அவசியம் . கே்கோேிப்பின்
குறிக்ணகோள் -
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•

கட்டுப்போட்டு நடவடிக்ளககளின் ஹசயல் திறளன சரிபோர்க்க அல் லது

•

எதிர்கோல தோக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வுகளுக்கோன தரவு தளத்ளத நிறுவுதல் .

மதிப்பீடு ஹசய் ய;

கூடுதல் படிப் புகள் - இடர் மதிப்பீடு மற் றும் தீங் கு இந்த சுரங் க வழக்கில் ஆபத்து மற் றும் அபோயத்துடன் ஹதோடர்புளடய கூறுகள் துளளயிடுதல்

மற் றும் ஹவடித்தல் , கழிவு குப்ளப, கனரக இயந்திரங் கள் மற்றும் ஹவடிக்கும் ணசமிப்பு ஆகியளவ
அடங் கும் .

ணமணல

குறிப்பிடப்பட்ட

கூறுகளிலிருந்து

ஏணதனும்

சம் பவங் கள்

ஏற் படுவளதக்

குளறப்பதற் கும் தவிர்பப
் தற் கும் நடவடிக்ளககள் சுரங் கத் ஹதோடங் கியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு
ஹசயல் படுத்தப்படும் ; ணமணல விவோதிக்கப்பட்ட ஆபத்து கோரேிகளளத் தவிர்ப்பதற் கோன
நடவடிக்ளககள் இதில் அடங் கும் . எந்தவிதமோன விபத்து / ணபரழிளவத் தவிர்க்க சரியோன இடர்
ணமலோே்ளம திட்டம் முன் ஹமோழியப்படும் .
8

திட்ட நன்கமகள் •

உள் கட்டளமப்பில் முன் ணனற் றம்

•
•

சமூக உள் கட்டளமப்பில் முன் ணனற் றம்
ணவளல வோய் ப்பு

•

சமூக விழிப்புேர்வு திட்டம் , சுகோதோர முகோம் கள் , மருத்துவ உதவி, குடும் ப நல முகோம் கள்
ணபோன் ற

•

சமூக

ஹபோறுப்புேர்வு

நடவடிக்ளககளள

சுரங் க

உரிளமயோளர்கள்

ணமற் ஹகோள் வோர்கள் .
சுரங் கத்தின் ணமோசமோன விளளவுகளளத் தேிக்கவும் , அதன் சுற் றியுள் ள பகுதிகளின்
சுற் றுப்புறத்ளதயும் சுற்றுச்சூழளலயும் ணமம் படுத்தவும் சுரங் கப் பகுதியில் ஹசய் யப்படும் .
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சுற் றுச்சூழல் ஹசலவு பயன் பகுப் பாய் வு.
சுற் றுச்சூழல் ஹசலவு நன் ளம பகுப்போய் வு பரிந்துளரக்கப்படவில் ளல.

10 சுற் றுச்சூழல் டமலாண்கம திட்டம் சுற் றுச்சூழல் ணமலோே்ளம திட்டம் (EMP) என் பது அடிப்பளட நிளல சுற் றுச்சூழல் நிளல,
சுரங் க முளற மற்றும் சுற் றுச்சூழல் போதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பளடயில் உருவோக்கப்பட்ட ஒரு தள
குறிப்பிட்ட திட்டமோகும் . தோக்கத்தின் ஒவ் ஹவோரு பகுதிகளிலும் , குறிப்பிடத்தக்க போதகமோன
தோக்கங் களள குளறக்க நடவடிக்ளககள் எடுக்கப்பட ணவே்டும் , இளவ இயற் ளகயில் நன் ளம
பயக்கும் இடங் களில் , இத்தளகய தோக்கங் கள் ணமம் படுத்தப்பட ணவே்டும் / அதிகரிக்கப்பட
ணவே்டும் , இதனோல் ஒட்டுஹமோத்த போதகமோன தோக்கங் கள் முடிந்தவளர குளறந்த மட்டத்திற் கு
குளறக்கப்படுகின் றன.
ஆதரவோளர்கள்
ஒரு
ஒழுங் களமக்க
ணவே்டும்
சுற் றுச்சூழல்
நடவடிக்ளககளள நிர்வகித்தல் மற் றும் ஹசயல் படுத்துவதற் கு ஹபோறுப்போன

கட்டுப்போட்டு
சுற் றுச்சூழல்

கே்கோேிப்பு ஹசல் . அடிப்பளடயில் , அங் கீகரிக்கப்பட்ட ஹவளி நிறுவனங் களள நியமிப்பதன்
மூலம் சுற் றுப்புற கோற் றின் தரம் , நீ ரின் தரம் , மே்ேின் தரம் மற்றும் இளரச்சல் நிளல ணபோன் ற
சுற் றுச்சூழல் மோசு அளளவக் கே்கோேிப்பளத இந்த துளற கே்கோேிக்கும் .
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சுரங் கச் சட்டத்தின் வழிகோட்டுதல் களின் படி ஹதோழிலோளர்களின் உடல் நலம் மற் றும் போதுகோப்பு
குறித்து ணதளவயோன அளனத்து முன் ஹனச்சரிக்ளக நடவடிக்ளககளளயும் ஆதரவோளர் எடுப்போர்,
குத்தளகப் பகுதிக்குள் சுகோதோர வசதிகள் வழங் கப்படும் .
ஆதரவோளர்கள்

இப்பகுதியில்

உள் ள

மக்களின்

ஒட்டுஹமோத்த

வளர்ச்சிக்கோன

சமூக

ஹபோறுப்புேர்வு நடவடிக்ளககளள ணமற் ஹகோள் வோர்கள் . இந்த நடவடிக்ளககளில் மருத்துவ
முகோம் கள் ,
நீ ர் வழங் கல் , பள் ளி
உள் கட்டளமப்பு
ணமம் போடு
ணபோன் றளவ
அடங் கும் .
திட்டப்பேிளயச் சுற் றியுள் ள சமூக நலனுக்கோக பல் ணவறு துளறகளில் சமூக ஹபோறுப்புேர்வு
நடவடிக்ளககளள ஆதரவோளர்கள் ணமற் ஹகோே்டு வருகின் றனர்.
11 முடிவுகர சுரங் க நடவடிக்ளககள் சுற் றியுள் ள சூழலில் எந்தவிதமோன போதகமோன விளளளவயும்
ஏற் படுத்தோது என் று பல் ணவறு சுற் றுச்சூழல் கூறுகளின் மீதோன ணநர்மளறயோன மற்றும்
எதிர்மளறயோன விளளவுகளின் அடிப்பளடயில் , தோக்கங் களின் ஒட்டுஹமோத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து
இது முடிவுக்கு வரலோம் .
சுரங் க
நடவடிக்ளககள்
கோரேமோக
ஏற் படும்
போதிப்புகளளத்
தேிக்க,
நன் குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் ணமலோே்ளம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவோன பிந்ளதய திட்ட
கே்கோேிப்பு

அளமப்பு

ஆகியளவ

ஹதோடர்ச்சியோன

கே்கோேிப்பு

மற் றும்

உடனடித்

திருத்தத்திற் கோக வழங் கப்படுகின் றன. சுரங் க நடவடிக்ளககள் கோரேமோக, திட்ட தளத்திலும்
அளதச் சுற் றியுள் ள சமூக ஹபோருளோதோர நிளலளமகளும் கேிசமோக ணமம் படுத்தப்படும் . எனணவ,
சுற் றுச்சூழல் அனுமதி விளரவில் வழங் களோம் என எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.
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