சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப் பீட்டு அறிக்ககயின்
திட்டச்சுருக்கம்
15.98.5 ஹெக் டடர் பரப் பளவு ஹகாண்ட
பஞ் சாட்சிபுரம் சாதாரண கல் சுரங் கம்

வ.எண்

விண்ணப் பதாரர் ஹப

ர்

பரப் பளவு

1

திருமதி.சுந் தரலீலா

2.74.5 ஹெக்டேர்

2

திரு.M.K.ரவிகிரண்

1.79.0 ஹெக்டேர்

கிராமம் :
தாலுகா

பஞ் சாட்சிபுரம்
ஓசூர்

:

மாவட்டம்

:

மாநிலம்

கிருஷ்ணகிரி
:

தமிழ் நாடு

சுற் றுச்சூழல் தாக்க அறிக் கக அடலாசகர்

ஜிட ா எக்ஸ
் ஹபாளடரசன் அண
் டு
கமனிங் ஹசால் யுசன்ஸ
் , டசலம் .

1

1.

அறிமுகம் திருமதி.சுந்தரலீலா,

திரு.M.K.ரவிகிரண்,

ஆகிட

ார் கிருஷ்ணகிரி

மாவே்ேத்தின்

ஓசூர்

வே்ேத்தில் உள் ள பஞ் சாே்சிபுரம் கிராமத்தில் 4.53.5 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் சாதாரண கல் சுரங் க
குத்தககக்கு விண்ணப்பித்துள் ளனர்.
எனடவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூகல2016 இன் படி உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங் கம்
மற் றும் நேப்பில் உள் ள சுரங் கங் களின் பரப்பளவு கூே்டுத்ஹதாகக 15.98.5 ஹெக்டேர்.
எனடவ,

விரிவான

சுற்றுச்சூழல்

தாக்க

பரப்பளவில் உள் ள 2 சுரங் கங் கத்கத உள் ளேக்கி

மதிப்பீடு

(EIA)

அறிக்கக

4.53.5

ஹெக்டேர்

து.

எளிதான பிரதிநிதித்துவங் களுக்கு சுரங் க குத்தகக

விளக்கம்
புல எண்
விரிவாக்கம்
மற் றும்
வககப்பாடு
கிராமம் ,
தாலுகா,
மாவே்ேம்
மற் றும்
மாநிலம்
ஹமாத்த சுரங் க
பரப்பளவின்
கூே்டுத்ஹதாகக

விளக்கம்

புல எண்
பரப்பளவு
கிராமம் ,
தாலுகா,
மாவே்ேம்
மற் றும்
மாநிலம்
ஹமாத்த சுரங் க
பரப்பளவின்

குத்தகக 1
திருமதி.சுந் தரலீலா
விண்ணப்பித்துள் ள சுரங் கம்
584/1, 599/1A, 599/1B & 599/2

குத்தகக 2
திரு.M.K.ரவிகிரண்
விண்ணப்பித்துள் ள சுரங் கம்
556/1 & 557

2.74.5 ஹெக்டேர், பே்ோ நிலம்

1.79.0 ஹெக்டேர், பே்ோ நிலம்

பஞ் சாே்சிபுரம் கிராமம் , ஓசூர் வே்ேம் ,
கிருஷ்ணகிரி மாவே்ேம்

15.98.5 ஹெக்டேர்

குத்தகக 1
திரு.R.நந் த குமார்
நேப்பில் உள் ள
சுரங் கம்

குத்தகக 2
M\s.M.R.எண்டர்பிகரசஸ்
நேப்பில் உள் ள சுரங் கம்

556/2
1.30.0 ஹெக்டேர்,

603/1 (P-3)
3.00.0 ஹெக்டேர்,

குத்தகக
3
M\s. புளூ ஸ்டடான்
எண்டர்பிகரசஸ்
நேப்பில் உள் ள
சுரங் கம்
559/2 (P)
0.90.0 ஹெக்டேர்

பஞ் சாே்சிபுரம் கிராமம் , ஓசூர் வே்ேம் ,
கிருஷ்ணகிரி மாவே்ேம்

15.98.5 ஹெக்டேர்
2

கூே்டுத்ஹதாகக

விளக்கம்

குத்தகக 4
திரு.B.அரூண்குமார்
நேப்பில் உள் ள சுரங் கம்

குத்தகக 5
திரு.P.ககலடகாவன்
நேப்பில் உள் ள சுரங் கம்

603/2 (P-4)
3.00.0 ஹெக்டேர்

603/1 (P-3)
3.25.0 ஹெக்டேர்,

புல எண்
பரப்பளவு
கிராமம் ,
தாலுகா,
மாவே்ேம்
மற் றும்
மாநிலம்
ஹமாத்த சுரங் க
பரப்பளவின்
கூே்டுத்ஹதாகக

பஞ் சாே்சிபுரம் கிராமம் , ஓசூர் வே்ேம் ,
கிருஷ்ணகிரி மாவே்ேம்

15.98.5 ஹெக்டேர்

இதில்
திருமதி.சுந்தரலீலா,
விண்ணப்பித்துள் ளார்.

2. திட்ட விளக்கம் திே்ே தளத்தின் முக்கி

திரு.M.K.ரவிகிரண்

சாதாரண

கல்

சுரங் கத்திற் க்கு

அம் சங் கள் கீடழ அே்ேவகணப்படுத்தப்பே்டுள் ளன.
திட்டத்தின் முக்கி

விளக்கம்

அம் சங் கள்
குத்தகக -1

அடிப்பகே விவரங் கள்
எம் .எஸ்.எல் (கேல்
855 மீ உ ரம்
மே்ேத்திலிருந்து)
12°35'52.46"N to 12°36'01.21"N
அே்சடரகக
77°47'12.99"E to 77°47'17.68"E
தீர்க்கடரகக
சுரங் க இருப்புக்கள்
6,71,471 மீ3 சாதாரண கல்
முன் ஹமாழி ப்பே் ஆழம்
50 மீ
தற் டபாகத திே்ே காலத்தில்
விளக்கம்

குத்தகக -2

அடிப்பகே விவரங் கள்
எம் .எஸ்.எல் (கேல்
875 மீ உ ரம்
மே்ேத்திலிருந்து)
12°36’17.21”N to 12°36’10.56”N
அே்சடரகக
77°47’13.95”E to 77°47’08.13”E
தீர்க்கடரகக
சுரங் க இருப்புக்கள்
முன் ஹமாழி ப்பே் ஆழம்
தற் டபாகத திே்ே காலத்தில்

5,86,523 மீ3 சாதாரண கல்
50.5 மீ

3

சுற் றுச்சூழல் அம் சங் கள்
பாதுகாக்கப்பே்ே
வனப்பகுதி

எதுவும் இல் கல

பகுதியின்
நிலப்பரப்பு

4.53.5 ஹெக்டேர்

நிலத்தடி நீ ர் மே்ேம்

தகர மே்ேத்திலிருந்து 65 மீ - 70 மீ
சுரங் கங் கள் நிலத்தடி நீ ர் அளவிற் கு டமடல
சிறப்பாக டமற் ஹகாள் ளப்படும் , எனடவ இந்த
திே்ேத்தின் காரணமாக நீ ர் அளவு
பாதிக்கப்போது.

•

ஹவே்ேப்பே்ே சாதாரணகல் அருகாகமயில் உள் ள கிரஷர்க்கு ஹகாண்டு ஹசல் லப்படும் .

•

திறந்த ஹவளி சுரங் கம் , முழுகம ாக இ ந்திரம மாக்கப்பே்ே சுரங் கம் ஆரம் உ ரம்
சுமார் 5 மீே்ேர் மற்றும் ஹபஞ் ச ் அகலம் 5 மீே்ேர் சா ் வு 90 °.

•

சுரங் கங் கள்

இறுதி

டசகரிப்பதற் க்காக ப
•

குழி

அகேந்தபின் ,

ஹவே்ேப்பே்ே

குழி ானது

நீ ர்

ன் படுத்தபடும் .

இந்த திே்ேத்திற் கு சுரங் க நேவடிக்கககளுக்கு எந்தஹவாரு மின் சாரம் டதகவயில் கல,
ஆனால் அலுவலக வளாகங் கள் மற் றும் பிற உள்கே்ேகமப்புகளில் ப ன் படுத்த மின் சாரம்
தமிழ் நாடு மின் சார வாரி

•

வரம் கப

த்திலருந்து ஹபறப்படும் . சுரங் க ஹச

ல் பாடு பகல் டநரத்தில்

மே்டுடம பரிந்துகரக்கப்படுகிறது {ஹபாது ஷிப்ே் 8 AM - 5 PM (மதி
PM - 1 PM).

உணவு இகேடவகள 12

ஏர் கம் ப்ரசருேன் ஜாக்ொம் மர் துகளபான் கள் மூலம் 32-35 மிமீ விே்ேம் ஹகாண்ே குறுகி
துகள துகளயிடுதல் .

•

கனிம டபாக்குவரத்து, டசகவத்

துகற, டகடரஜ் கள் , ககேகள்

/ டகண்டீன்

டபான் ற

துகறகளில் சுமார் 50 டபருக்கு மற் றும் 35 டபருக்கு டநரடி டவகல வா ் ப்புகள் மற்றும்
சுற் றியுள் ள பிராந்தி த்திற் குள் மகறமுக டவகல வா ் ப்புகள் ஏற் படுத்தப்படும் .
•

வனவிலங் கு (பாதுகாப்பு) சே்ேம் , 1972 இன் கீழ் அறிவிக்கப்பே்ே பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதிகள்
எதுவும் இல் கல, மத்தி

மாசு கே்டுப்பாே்டு வாரி

த்தால் அறிவிக்கப்பே்ே விமர்சன

மாசுபே்ே பகுதிகள் , அறிவிக்கப்பே்ே சுற்றுச்சூழல் -உணர்திறன் பகுதிகள் , மாநிலங் களுக்கு
இகேட

ான எல் கலகள்

உயிர்க்டகாள

இருப்பு,

மற் றும்
ாகன

சர்வடதச எல் கலகள் , தவிர டதசி
தாழ் வாரங் கள் ,

நிகனவுச்சின் னங் கள் , பாரம் பரி

தளம்

சதுப்புநில

டபான் றகவ திே்ே

வன,

பூங் காக்கள் ,
ஹதால் ஹபாருள்

தளத்திலிருந்து

10 கி.மீ

சுற் றளவில் இல் கல.
•

திே்ேப்பணிக ச்

சுற் றியுள் ள

சமூக

நலனுக்காக

பல் டவறு

துகறகளில்

ஹபாறுப்புணர்வு நேவடிக்ககககள ஆதரவாளர் டமற் ஹகாள் வார், இதற் காக சுமார்

சமூக
ரூ .5

லே்சம் ஹசலவிே்ோர்.
•

திே்ேப்பகுதியின் நில அதிர்வு உணர்திறன் மண்ேலம் II, பி.எம் .டி.பி.சி படி குகறந்த டசத
அபா

மண்ேலம் , இந்தி

ாவின் நில அதிர்வு மண்ேலத்தின் பாதிப்பு அே்லஸ் ஐ.எஸ்: 1893 -

2002 என வககப்படுத்தப்பே்டுள் ளது.
3.

சுற் றுச்சூழலின் விளக்கம் தரவு டசகரித்தல் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீே்டு ஆ ் வின் ஒரு பகுதி

ாக அகமகிறது, இது

பல் டவறு சுற்றுச்சூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பே்ே தாக்கங் ககள மதிப்பீடு ஹச ்

உதவுகிறது

மற் றும் சுற்றுச்சூழல் டமலாண்கம திே்ேத்கத (EMP) த ாரிக்க உதவுகிறது, சுற் றுச்சூழல் தரம்
மற் றும் எதிர்கால விரிவாக்கங் களின்

டநாக்கத்கத டமம் படுத்துவதற் கான நேவடிக்ககககள

டகாடிே்டுக் காே்டுகிறது. சுற்றுச்சூழல் நிகல ான வளர்ச்சி.
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நிலவும் சுற்றுச்சூழல் அகமப்புகளின் தரத்கத தீர்மானிக்க காற் று, நீ ர் (டமற் பரப்பு மற்றும்
நிலத்தடி நீ ர்), நிலம் மற் றும் மண், சூழலி ல் மற் றும் சமூக-ஹபாருளாதார நிகல உள் ளிே்ே
பல் டவறு சுற்றுச்சூழல் அளவுகளுக்கு அடிப்பகே தரவு உருவாக்கப்பே்ேது. 2021 ஆம் ஆண்டில்
(மார்ச் - டம) பருவத்தில் அடிப்பகே சுற் றுச்சூழல் தகவல் கள் டசகரிக்கப்ப்படும் .
3.1 நில சுற் றுச்சூழல்
பகுதியில் நில ப

ன் பாே்டு முகற திே்ே தளம் சுற் றளவில் இருந்து 10 கிடலாமீே்ேருக்குள்

புவன் (இஸ்டரா) மூலம் டசகரிக்கப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில ப

ன் பாே்டு முகற வறண்ே தரிசு

நிலம் , பே்ோ நிலம் , எந்த வன நிலமும் சம் பந்தப்பேவில் கல.
ஆ ் வுப் பகுதியில் உள் ள நிலத்தின் ஹபரும் பகுதி விவசா

பயிர் நிலம் 78.86 %. ஹமாத்த

சுரங் கப் பகுதிகள் இந்த சுரங் கப் பகுதியிலிருந்து 0.06 %. ஆகும் ,
மண் சூழல்
ஆறு

மண்

மாதிரி

இேங் கள்

டதர்வு

ஹச ்

ப்பே்டு

பகுப்பா ் வு

ஹச ்

ப்பே்ேன.

இ ற் ககயில் மண் காணப்பே்ேதுமிதமான கார pH வரம் புேன் (7.26 – 8.16). கநே்ரஜனின் ஹசறிவு
அளவு 129 – 227 kg/ha மற் றும் பாஸ்பரஸ் ஹசறிவு அளவு 0.73 to 1.41 kg/ha ஆக உள் ளது.
நீ ர் சூழல் நீ ரின் தரத்கத மதிப்பிடுவதற் கு நீ ர் மாதிரிகள் சுமார் 4 நிலத்தடியில் மற் றும் 2 நிலத்தின்
டமற் பரப்பில் இருந்தும் டசகரிக்கப்பே்ேது கிராமங் களின் துகள கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீ ர்
மாதிரிகள்
எடுக்கப்பே்ேன.
எடுக்கப்பே்ேன.

ஏரிகள்

மற்றும்

சுரங் கத்தின்

டமற் பரப்பு

நீ ர்

மாதிரிகள்

நிலத்தடி நீ ர் •

7.15 – 7.86 வகர டவறுபடுகிறது.

•

ஹமாத்த ககரசல் கள் மதிப்புகள் 250 - 517 mg/l வகர உள் ளது

• கடினத்தன் கம மதிப்புகள் 149 - 225 mg/lவகர இருக்கும்
டமற் பரப்பு நீ ர் (சுரங் க குழி நீ ர்) •
•

PH மதிப்பு 7.38 – 8.23
ஹமாத்த ககரசல் கள் 352 - 454 mg/l

ஹெவிஹமே்ேல்
மற் றும் உயிரி

வரம் பிற் குள்

இருப்பது கண்ேறி

ப்பே்டுள் ளது. இ ற் பி

ல் -டவதியி ல்

ல் பகுப்பா ் வு இந்த நீ ர் சிபிசிபி தரத்தின் படி நிர்ணயிக்கப்பே்ே வரம் புகளுக்குள்

உள் ளது என் பகத ஹவளிப்படுத்தி
3.2 காற் று சூழல் -

து.

வானிகல ஆ ் வு (காலநிகல) ஆ ் வு பகுதி ஹவப்பமண்ேல காலநிகலயின் ஒரு பகுதி ாகும் . நாள் ஹவப்பநிகல ஜனவரி
முதல் படிப்படி ாக அதிகரிக்கும் . மிகக் குகறவானதுஹவப்பநிகல ஜனவரியில் எே்ேப்படுகிறது.
ஏப்ரல் மற்றும் டம மாதங் கள் ஆண்டின் ஹவப்பமான மாதங் கள் .
உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங் கத் திே்ேத்திற் கான அருகிலுள் ள ஐஎம் டி நிகல
காற் றின் தர கண்காணிப்பு -

ம் ஓசூர்.

திே்ே தளத்கதப் ஹபாறுத்தவகரயில் அதிகபே்சமாக காற் று வீசும் திகச கண்ேறி ப்பே்டு
காற்று
தர
நிகல ங் கள்
நிறுவப்பே்ேன.
சுற்றுப்புற
காற்று
தர
நிகல ங் கள்
டதர்ந்ஹதடுக்கப்பே்ேன. ஆறு மகழக்காலத்திற் கு முந்கத
மற் றும் டதர்ந்ஹதடுக்கப்பே்ே தளங் களின் அணுகல் ஆகி

காற் று புள் ளி

ல் வகரபேம் முகற

வற் கறக் கருத்தில் ஹகாண்டு சுற் றுப்புற

காற்று தர கண்காணிப்பு (AAQM) நிகல ங் கள் டதர்ந்ஹதடுக்கப்பே்ேன.
• PM10 இன் மதிப்பு 42.5 µg/m3 - 43.6 µg/m3, இகேயில் டவறுபடுகிறது
•

PM2.5 இன் மதிப்பு 22.6 µg/m3 – 24.1 µg/m3 இகேயில் டவறுபடுகிறது

•

SO2 இன் சராசரி ஹசறிவு 5.8 µg/m3 – 9.1 µg/m3.

•

NO2 இன் சராசரி ஹசறிவு 21.1 µg/m3 to 27.4 µg/m3 .
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• PM10,

PM2.5,

SO2

மற்றும்

NO2

ஆகி

வற் றின்

ஹசறிவுகள்

நன் கு

காணப்படுகின் றனஹதாழில் துகற மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்ேலங் களுக்கு
மத்தி மாசு கே்டுப்பாே்டு வாரி ம் (சிபிசிபி) பரிந்துகரக்கும் NAAQ தரநிகலகள் .
3.3 ஒலி சூழல் • ஒலி அளவீே்டு சாதனத்கதப் ப

ன் படுத்தி 8 இேங் களில் அடிப்பகே ஒலி அளவுகள்

கண்காணிக்கப்பே்ேன. காகல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வகர பகல் நிகலகள்
•

கண்காணிக்கப்பே்ேனஇரவு 10 மணி முதல் காகல 6 மணி வகர.
ஆ ் வுக் காலத்தில் பகல் 43.6 - 45.0 dB (A) Leq இரவு from 39.1 - 42.4 dB (A) Leq வரம் பில் இருந்தன.

முடிவுகளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு சத்தத்தின் அளவுகள் ஹதாழில் துகற / வணிக /
குடியிருப்பு பகுதியின் சுற் றுப்புற சத்தம் தரநிகலகளுக்குள் இருப்பகதக் காணலாம் .
3.4 உயிரி

ல் சூழல் -

அடிப்பகே சுற்றுச்சூழல் நிகல, முக்கி

மான மலர் கூறுகள் மற்றும் விலங் கினங் களின்

கே்ேகமப்கபப் புரிந்து ஹகாள் ள சுற் றுச்சூழல் ஆ ் வு டமற் ஹகாள் ளப்பே்டுள் ளது.
திே்ேப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆகலகளும் இல் கல, வனவிலங் கு பாதுகாப்பு சே்ேம்
1972

இன்

படி

அல் லது

அச்சுறுத்தப்பே்ே

உயிரினங் களின்

ஐ.யூ.சி.என்

சிவப்பு

பே்டி லில்

அச்சுறுத்தப்பே்ே பிரிவின் கீழ் குறிப்பிேபேவில் கல
3.5 சமூக ஹபாருளாதாரம் அப்பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார சூழல் குறித்த தரமான தகவல் ககள டசகரிக்க மாதிரி
கணக்ஹகடுப்பு டமற் ஹகாள் ளப்பே்ேது. சாகலகள் , குடிநீ ர் வசதிகள் , நகரம

ம் , கல் வி நிறுவனம் ,

டகாயில் கள் , மருத்துவ வசதிகள் மற் றும் மின் சார வசதிகள் டபான் ற அகனத்து அடிப்பகே
வசதிககளயும் இந்த ஆ ் வு பகுதி ஹகாண்டுள் ளது.
சுற் றியுள் ள கிராமங் களில் விவசா

டம முக்கி

ஹதாழிலாக இருந்தாலும் , இது 50-60%

குடும் பங் களுக்கு மே்டுடம டவகல வா ் ப்புககள வழங் கியுள் ளது. மீதமுள் ள மக்கள் ஹதாகக
முக்கி மாக ஹதாழிலாளர்கள் மற்றும் மற் ற வகக டவகல வா ் ப்புககள சார்ந்துள் ளனர்.
4 எதிர்பார்க்கின்ற சுற் றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மற் றும் தணிப்பு நடவடிக்கககள் 4.1 நில சுற் றுச்சூழல் :
திறந்த ஹவளி சுரங் க முகறயில் ஹபரி
இப்பகுதியில் நில ப

தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில சுற்றுச்சூழல் ,

ன் பாே்டு முகற வறண்ே தரிசு நிலம் , இந்த திே்ேத்தில் எந்த வன நிலமும்

ஈடுபேவில் கல. சுரங் க நேவடிக்கககளுக்கு
சுரங் கத்தின் முடிவில் , ஹவே்டிஹ டுக்கப்பே்ே

4.53.5 ஹெக்டேர் நிலப் ப ன் படுத்தப்படும் .
குழி, தற் காலிக நீ ர்த்டதக்கமாக ஹச ல் படும்

மகழநீ கர டசமிக்க அனுமதிக்கப்படும் . மரம் வளர்ச்சிக்கு டபாதுமான இேம் ஒதுக்கப்பே்ேது.
தற் டபாது திே்ேப்பகுதியில் தாவரங் கள் எதுவும் இல் கல, சுரங் க நேவடிக்கக முடிந்ததும்
திே்ே இேத்தில் மரம் வளர்ச்சியின் வீதம் அதிகரிக்கும் .
4.2 நீ ர் சூழல்
சுரங் க நேவடிக்ககக்கான உத்டதசிக்கப்பே்ே ஆழம் நிலத்தடி நீ ர் மே்ேத்திற் கு டமடல
உள் ளது, ஆ ் வு பகுதிக்குள் டமற் பரப்பு நீ ர் (நீ டராகேகள் , கால் வா ் , ஓகே டபான் றகவ) இல் கல.
தணிக்கும் நடவடிக்கககள் •

சுரங் கப் பகுதிக்கு டமற் பரப்பு மகழநீ ர் ஓே்ேத்கத சுரங் கத்திற் குள் வராமல் தடுக்க மண்
திே்டு அகமக்கப்படும் .

• வடிகால் கே்டுமானம் அகமக்கப்படும் .
4.3 காற் று சூழல் –
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சுரங் க நேவடிக்கககள்

மற் றும்

டபாக்குவரத்தால்

உருவாக்கப்படும்

காற் றில்

பரவும்

துகள் கள் முக்கி
காற்று மாசுபடுத்துகின் றன. சல் பர் கே ஆக்கசடு (SO2), கநே்ரஜன்
ஆக்கசடுகள் (NO2) ஆகி வற் றின் உமிழ் வுகள் ஓரளவு சாகலகளில் ஹசல் லும் வாகனங் கள்
பங் களிக்கும் .
சுரங் க பகுதிக்கு ஹவளிட
ஆடராக்கி

த்திலும் , அப்பகுதியின்

சுரங் கத்தின் தாக்கம் மனித மற்றும் விலங் குகளின்

தாவரங் களிலும் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும்

ஏற் படுத்தாது என் பகத இது காே்டுகிறது.
தணிக்கும் நடவடிக்கககள் •

கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹவடிப்பு நுே்பங் கள் (Controlled Blasting) ஹச

•

கனிமத்கத ஏற்றுதல்
ஹவளிட
ஆகி

•

மற் றும்

கக ாளுதல்

ஆகி

ல் படுத்தப்படும்

நேவடிக்கககளில்

இருந்து தூசி

ற் றத்கதக் கே்டுப்படுத்த டவகல ஹச ் யும் ஹபஞ் சுகள் முகப்பில் நீ ர் ஹதளித்தல்

ந்ேவடிகககள் ஹச

ல் படுத்தப்படும்

கனரக இ ந்திரத்கத இ க்கும் டபாது தூசி உற் பத்திக க் குகறக்க சுரங் கத்தின் உே்புற
சாகலகளில் நீ ர் ஹதளிப்பான் கள் அகமத்தல்

•
•

தூசி ஹவளிட
துகளயிடும்

ற் றத்கதக் குகறப்பதற் காக அவ் வப்டபாது சாகலகளில் நீ ர் ஹதளித்தல்
முன் பு
ஹதாழிலாளர்களுக்கு
முகக்கவசங் கள்
வழங் குதல்
மற் றும்

பாதுகாப்பாக சுரங் கம் ஹச ்
•

நிறுவனங் கள் மூலம் பயிற் சி அளித்தல்

கனிமம் டபாக்குவரத்தின் டபாது டிப்பர்ககள அதிக சுகம ஹச ் வகதத் தவிர்ப்பது மற்றும்
ஏற் றப்பே்ே டிப்பர்ககள ோர்பாலின் களுேன் மூடுவது

•

தூசித்

துகள் ககளக்

ஹவளிட

ஹசல் வகத

கே்டுப்படுத்தப்படும்

மரம்

வளர்ச்சி

டமற் ஹகாள் ளப்படும் .
•

மாசுபாே்கேக்

கே்டுப்படுத்த

நேவடிக்கக

எடுக்க

காற் றின்

தரத்கத

அவ் வப்டபாது

கண்காணித்தல்
ஒலி சூழல்

4.4

கனிமத்கத

எடுக்க

ஹவடி

கவப்பதனால் ,

எந்திரங் களின்

ஹச

ல் பாடு

மற்றும்

சுரங் கங் களில் அவ் வப்டபாது டிப்பர்ககள இ க்குவதால் சத்த ஏற் படுகிறது.
தணிக்கும் நடவடிக்கககள் •

கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹவடிக்கும் நுே்பங் கள் ஹச

ல் படுத்தப்படும் , சுரங் கத் தளத்திலிருந்து

ஹவடிப்பதால் ஏற் படும் சத்தம் குறிப்பிேத்தக்கதாக இருக்காது, அது முழு நாளிலும் சில
வினாடிகள் வகர இருக்கும் .
•

அதிக சத்தம் ஹகாண்ே டவகல ஹச ் யும் பகுதிகளில் காதகேப்பான் கள் , அல் லது டவறு

•

ஹபாருத்தமான தனிப்பே்ே பாதுகாப்பு உபகரணங் கள் ஹதாழிலாளர்களுக்கு வழங் கப்படும் .
சரி ான நேவடிக்கக எடுப்பதற் கு வழக்கமான சத்தம் நிகல கண்காணிப்பு அவ் வப்டபாது
ஹச ்

•

ப்படும் .

சுரங் கத் தளம் , அலுவலகக் கே்ேேங் கள் மற் றும் உள் சாகலக ச் சுற் றியுள் ள பசுகம
டமம் பாடு மூலத்திற் கும் ஹபறுநருக்கும் இகேயில் ஒரு தகேக
உருவாக்கும் வககயில்
நகேமுகறயில்

இருக்கும் ,

இதனால்

ஒலி

உறிஞ் சப்பே்டு

ஹவளிப்பாடு

இல் லாததால்

பல் லுயிர்

நிகல

குகறக்கப்படுகிறது.

4.5

உயிரி

ல் சூழல்

காடுகள் ,

வனவிலங் கு

சரணால ங் கள்

பாதிப்பு

எதிர்பார்க்கப்படுவதில் கல. 10கி.மீ சுற் றளவில் சுற் றுச்சூழல் உணர்திறன் மண்ேலம் டபான் ற
சுற் றுச்சூழல் மாசுபாே்டின் தாக்கம் வாயு மாசு டபான் றவற் கற ஹவளிட ற் றுவதால் ஏற் படும் NOX.
தூசி

ஹவளிட

ற் றத்கதக்

கே்டுப்படுத்த

எடுக்கப்படும் . AAQ தரநிகலகளுக்குள்

டபாதுமான

தூசி

கே்டுப்பாே்டு

PM10, PM2.5, SO2 மற்றும்

நேவடிக்கககள்

NOX க்கான காற் றின்

தரத்

தரங் ககளத் தவிரதூசி உமிழ் கவக் கே்டுப்படுத்த சுரங் கப் பகுதி மற் றும் சாகலகளில் தடிமனான
மரம் வளர்ச்சி டமற் ஹகாள் ளப்படும் .

7

சமூக ஹபாருளாதார சூழல் .
சுரங் க நேவடிக்கககள் காரணமாக 35 ஹதாழிலாளர்கள் டநரடி ாக ப

4.6

எண்ணிக்கக டநரடி டவகலவா ் ப்பு மூலம் ப

ன் ஹபறுவார்கள்

னகேகிறது. சுமார் 50 எண்ணிக்ககயிலான

மக்களுக்கு மகறமுகமாக டவகல வா ் ப்புகள் கிகேக்கும் .
சி.எஸ்.ஆர் / சி.இ.ஆர் நேவடிக்கககளின் கீழ் மருத்துவ, கல் வி மற் றும் உள் கே்ேகமப்பு
டமம் பாடு டபான் ற கூடுதல் வசதிகளும் நகேஹபறும் .
சமூக - ஹபாருளாதார மற் றும் சமூகவி ல் தாக்கத்கத கருத்தில் ஹகாண்டு, மக்களின்
ஹபாருளாதார

நிகல

மற்றும்

வாழ் கக
் கத்

தரம்

ஹபாதுவாக

கவனிக்கப்பே்ேது.
5 மாற் று பகுப் பா ் வு (ஹதாழில் நுட்பம் மற் றும் தளம் )
தள மாற் றுகள் சாதாரணகற் கள்
இ ற் ககயில்
சில
குறிப்பிே்ே

அதிகரிக்கும்

இேங் களில்

உத்டதசிக்கப்பே்ே திே்ேத்தின் இருப்பிேம் இப்பகுதியின் புவியி

மே்டும்

என் பது

இருக்கும்

ல் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு

மே்டுப்படுத்தப்பே்டிருப்பதால் மாற் று தளம் எதுவும் முன் ஹமாழி ப்பேவில் கல.
சுரங் க ஹதாழில் நுட்ப மாற் றுகள் முழு

இ ந்திரம மாக்கப்பே்ே சுரங் க டவகலகள்

ஹபாருளாதார

ரீதி ாக

சாத்தி மானது,

டமலும்

டமற் ஹகாள் ளப்படும் ,

கனிமங் கள்

மற் றும்

இது மிகவும்

சுற் றுச்சூழகலப்

பாதுகாக்கிறது. மற் ற ஹதாழில் ககளப் டபாலன் றி, திே்ேத்கத மற் ற தளங் களுக்கு மாற் ற முடி ாது.
டமற் பரப்பு கனிம கவப்புக்கள் மற் றும் அதிக கனிம பாதுகாப்கப உறுதி ஹச ் வதால் இந்த
திே்ேம் திறந்தஹவளி சுரங் க முகறக ப் பின் பற் றும் . நிலத்தடி முகறயுேன்

ஒப்பிடும் டபாது

திறந்தஹவளி முகறயின் சுரங் கமானது அதிக உற் பத்தி மற் றும் சிக்கனமாக இருக்கும் .
6 சுற் றுச்சூழல் கண்காணிப் பு திட்டம் வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீே்டு ஆ ் வு குறுகி

காலத்தில் டமற் ஹகாள் ளப்படுகிறது

மற் றும் இ ற் கக அல் லது மனித நேவடிக்கககளால் தூண்ேப்பே்ே அகனத்து மாறுபாடுககளயும்
தரவு ஹகாண்டு வர முடி ாது. எனடவ சுற் றுச்சூழலில் ஏற் படும் மாற் றங் ககள கணக்கில்
எடுத்துக்ஹகாள் ள சுற்றுச்சூழல் வழக்கமான கண்காணிப்பு திே்ேம் அவசி

ம் . கண்காணிப்பின்

குறிக்டகாள் •
•
7

கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்கககளின் ஹச ல் திறகன சரிபார்க்க அல் லது
எதிர்கால தாக்க மதிப்பீே்டு ஆ ் வுகளுக்கான தரவு தளத்கத நிறுவுதல் .

மதிப்பீடு ஹச ்

;

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

சுரங் க

வழக்கில்

ஆபத்து

மற்றும்

அபா

த்துேன்

ஹதாேர்புகே

கூறுகள்

துகளயிடுதல் மற் றும் ஹவடித்தல் , கழிவு குப்கப, கனரக இ ந்திரங் கள் மற் றும் ஹவடிக்கும்
டசமிப்பு ஆகி கவ அேங் கும் . டமடல குறிப்பிேப்பே்ே கூறுகளிலிருந்து ஏடதனும் சம் பவங் கள்
ஏற் படுவகதக்
திே்ேமிேப்பே்டு

குகறப்பதற் கும்

தவிர்ப்பதற் கும்

ஹச ல் படுத்தப்படும் ;

டமடல

நேவடிக்கககள்
விவாதிக்கப்பே்ே

சுரங் கத்
ஆபத்து

ஹதாேங் கி

வுேன்

காரணிககளத்

தவிர்ப்பதற் கான நேவடிக்கககள் இதில் அேங் கும் . எந்தவிதமான விபத்து / டபரழிகவத் தவிர்க்க
சரி ான இேர் டமலாண்கம திே்ேம் முன் ஹமாழி ப்படும் .
8 திட்ட நன்கமகள் •

உள்கே்ேகமப்பில் முன் டனற் றம்

•

சமூக உள் கே்ேகமப்பில் முன் டனற் றம்

•
•

டவகல வா ் ப்பு
சமூக விழிப்புணர்வு திே்ேம் , சுகாதார முகாம் கள் , மருத்துவ உதவி, குடும் ப நல முகாம் கள்
டபான் ற

சமூக

ஹபாறுப்புணர்வு

நேவடிக்ககககள

சுரங் க

உரிகம

ாளர்கள்

டமற் ஹகாள் வார்கள் .
•
9

சுரங் கத்தின் டமாசமான விகளவுககளத் தணிக்கவும் , அதன் சுற் றியுள் ள பகுதிகளின்

சுற் றுப்புறத்கதயும் சுற்றுச்சூழகலயும் டமம் படுத்தவும் சுரங் கப் பகுதியில் ஹச ்
சுற் றுச்சூழல் ஹசலவு ப ன் பகுப் பா ் வு.

ப்படும் .

8

சுற் றுச்சூழல் ஹசலவு நன் கம பகுப்பா ் வு பரிந்துகரக்கப்பேவில் கல.
10 சுற் றுச்சூழல் டமலாண்கம திட்டம் சுற் றுச்சூழல் டமலாண்கம திே்ேம் (EMP) என் பது அடிப்பகே நிகல சுற்றுச்சூழல் நிகல,
சுரங் க முகற மற் றும் சுற் றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீே்டின் அடிப்பகேயில் உருவாக்கப்பே்ே ஒரு தள
குறிப்பிே்ே திே்ேமாகும் . தாக்கத்தின்

ஒவ் ஹவாரு பகுதிகளிலும் , குறிப்பிேத்தக்க பாதகமான

தாக்கங் ககள குகறக்க நேவடிக்கககள் எடுக்கப்பே டவண்டும் , இகவ இ ற் ககயில் நன் கம
ப

க்கும் இேங் களில் , இத்தகக

தாக்கங் கள் டமம் படுத்தப்பே டவண்டும் / அதிகரிக்கப்பே

டவண்டும் , இதனால் ஒே்டுஹமாத்த பாதகமான தாக்கங் கள் முடிந்தவகர குகறந்த மே்ேத்திற் கு
குகறக்கப்படுகின் றன.
ஆதரவாளர்கள்
நேவடிக்ககககள

ஒரு

நிர்வகித்தல்

ஒழுங் ககமக்க
மற் றும்

ஹச

டவண்டும்

சுற்றுச்சூழல்

ல் படுத்துவதற் கு

ஹபாறுப்பான

கே்டுப்பாே்டு
சுற்றுச்சூழல்

கண்காணிப்பு ஹசல் . அடிப்பகேயில் , அங் கீகரிக்கப்பே்ே ஹவளி நிறுவனங் ககள நி

மிப்பதன்

மூலம் சுற்றுப்புற காற் றின் தரம் , நீ ரின் தரம் , மண்ணின் தரம் மற் றும் இகரச்சல் நிகல டபான் ற
சுற் றுச்சூழல் மாசு அளகவக் கண்காணிப்பகத இந்த துகற கண்காணிக்கும் .
சுரங் கச் சே்ேத்தின் வழிகாே்டுதல் களின் படி ஹதாழிலாளர்களின் உேல் நலம் மற் றும் பாதுகாப்பு
குறித்து டதகவ ான அகனத்து முன் ஹனச்சரிக்கக நேவடிக்ககககளயும் ஆதரவாளர் எடுப்பார்,
குத்தககப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வழங் கப்படும் .
ஆதரவாளர்கள்
ஹபாறுப்புணர்வு

இப்பகுதியில்

நேவடிக்ககககள

உள் ள

மக்களின்

டமற் ஹகாள் வார்கள் .

ஒே்டுஹமாத்த
இந்த

வளர்ச்சிக்கான

நேவடிக்கககளில்

சமூக

மருத்துவ

முகாம் கள் ,
நீ ர் வழங் கல் ,
பள் ளி உள்கே்ேகமப்பு
டமம் பாடு டபான் றகவ
அேங் கும் .
திே்ேப்பணிக ச் சுற் றியுள் ள சமூக நலனுக்காக பல் டவறு துகறகளில் சமூக ஹபாறுப்புணர்வு
நேவடிக்ககககள ஆதரவாளர்கள் டமற் ஹகாண்டு வருகின் றனர்.

11 முடிவுகர சுரங் க நேவடிக்கககள் சுற் றியுள் ள சூழலில் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும்
ஏற் படுத்தாது
எதிர்மகற

என் று

பல் டவறு

சுற் றுச்சூழல்

கூறுகளின்

மீதான

டநர்மகற

ான

மற் றும்

ான விகளவுகளின் அடிப்பகேயில் , தாக்கங் களின் ஒே்டுஹமாத்த மதிப்பீே்டிலிருந்து

இது முடிவுக்கு வரலாம் .
சுரங் க

நேவடிக்கககள்

காரணமாக

ஏற் படும்

பாதிப்புககளத்

தணிக்க,

நன் குதிே்ேமிேப்பே்ே சுற் றுச்சூழல் டமலாண்கம திே்ேம் (EMP) மற் றும் விரிவான பிந்கத

திே்ே

கண்காணிப்பு அகமப்பு ஆகி கவ ஹதாேர்ச்சி ான கண்காணிப்பு மற்றும்
உேனடித்
திருத்தத்திற் காக வழங் கப்படுகின் றன. சுரங் க நேவடிக்கககள் காரணமாக, திே்ே தளத்திலும்
அகதச் சுற் றியுள் ள சமூக ஹபாருளாதார நிகலகமகளும் கணிசமாக டமம் படுத்தப்படும் . எனடவ,
சுற் றுச்சூழல் அனுமதி விகரவில் வழங் களாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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