சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப் பீட்டு அறிக்ககயின்
திட்டச்சுருக்கம்

4.81.7 ஹெக்டடர் பரப் பளவு ஹகாண்ட
திருவாளர் ஹவங் கடடஸ்வரா புளூ ஹமட்டல் ஸ்
சாதாரண கல் மற் றும் கிராவல் சுரங் கம்

விண்ணப் பதாரர் ஹபயர்

:

திருவாளர் ஹவங் கடடஸ்வரா
புளூ ஹமட்டல் ஸ்

கிராமம்

:

மருதூர்

தாலுகா

:

டமட்டுப் பாகளயம்

மாவட்டம் :

டகாயம் புத்தூர்

மாநிலம்

தமிழ் நாடு

:

சுற் றுச்சூழல் தாக்க அறிக் கக அடலாசகர்

ஜிடயா எக்ஸ
் ஹபாளடரசன் அண
் டு
கமனிங் ஹசால் யுசன்ஸ
் , டசலம் .
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1. அறிமுகம் திருவாளர்
ொவே்ேத்தின்

வவங் கடேஸ்வரா

டெே்டுப்பளளயெ்

புளூ

வெே்ேல் ஸ்

வே்ேத்தில்

என் னுெ்

நிறுவனெ்

உள் ள ெருதூர் கிராெத்தில்

டகாயெ் புத்தூர்

4.81.7 வெக்டேர்

பரப்பளவில் சாதாரண கல் ெற்றுெ் கிராவல் சுரங் க குத்தளகக்கு விண்ணப்பித்துள் ளார்.
எனடவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூளல2016 இன் படி உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங் கெ்
ெற் றுெ் நேப்பில் உள் ள சுரங் கங் களின் பரப்பளவு கூே்டுத்வதாளக 11.53.3 வெக்டேர்.
எனடவ, விரிவான சுற்றுச்சூழல் தாக்க ெதிப்பீடு (EIA) அறிக்ளக 4.81.7 வெக்டேர் பரப்பளவில்
உள் ள 1 சுரங் கங் கத்ளத உள் ளேக்கியது.

எளிதான பிரதிநிதித்துவங் களுக்கு சுரங் க குத்தகக

விளக்கம்
புல எண்
விரிவாக்கெ் ெற்றுெ்
வளகப்பாடு
கிராெெ் , தாலுகா,
ொவே்ேெ் ெற்றுெ்
ொநிலெ்
வொத்த சுரங் க
பரப்பளவின்
கூே்டுத்வதாளக

விளக்கம்
புல எண்
பரப்பளவு
கிராெெ் , தாலுகா,
ொவே்ேெ் ெற்றுெ்
ொநிலெ்
வொத்த சுரங் க
பரப்பளவின்
கூே்டுத்வதாளக

குத்தகக 1
திருவாளர் ஹவங் கடடஸ்வரா புளூ ஹமட்டல் ஸ்
விண்ணப்பித்துள் ள சுரங் கெ்
739 (P) & 799/1 (P)
4.81.7 வெக்டேர், பே்ோ நிலெ்
ெருதூர் கிராெெ் , டெே்டுப்பாளளயெ் வே்ேெ் ,
டகாயெ் புத்தூர் ொவே்ேெ்

11.53.3 வெக்டேர்

குத்தகக 1
திருவாளர் ஹவங் கடடஸ்வரா புளூ ஹமட்டல் ஸ்
நேப்பில் உள் ள சுரங் கெ்
740 (P), 741 /1D (P), 741/2 (P), 800/2 & 801
6.71.6 வெக்டேர்,
ெருதூர் கிராெெ் , டெே்டுப்பாளளயெ் வே்ேெ் ,
டகாயெ் புத்தூர் ொவே்ேெ்

11.53.3 வெக்டேர்

இதில் திருவாளர் வவங் கடேஸ்வரா புளூ வெே்ேல் ஸ் சாதாரண கல் ெற் றுெ் கிராவல் சுரங் கத்திற் க்கு
விண்ணப்பித்துள் ளார்.
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2. திட்ட விளக்கம் திே்ே தளத்தின் முக்கிய அெ் சங் கள் கீடழ அே்ேவளணப்படுத்தப்பே்டுள் ளன.
திட்டத்தின் முக்கிய அம் சங் கள்
விளக்கம்

குத்தகக -1

அடிப்பளே விவரங் கள்
எெ் .எஸ்.எல் (கேல்
414 மீ உயரெ்
ெே்ேத்திலிருந்து)
அே்சடரளக
11°14'45.52"N to 11°14'53.10"N
தீர்க்கடரளக
76°55'40.16"E to 76°55'51.76"E
சுரங் க இருப்புக்கள்
9,68,784 மீ3 சாதாரண கல்
முன் வொழியப்பே் ஆழெ்
44 மீ
தற் டபாளதய திே்ே காலத்தில்

சுற் றுச்சூழல் அம் சங் கள்
பாதுகாக்கப்பே்ே
வனப்பகுதி

எதுவுெ் இல் ளல

பகுதியின்
நிலப்பரப்பு

4.81.7 வெக்டேர்

நிலத்தடி நீ ர் ெே்ேெ்

தளர ெே்ேத்திலிருந்து 55 மீ - 60 மீ
சுரங் கங் கள் நிலத்தடி நீ ர் அளவிற் கு டெடல
சிறப்பாக டெற் வகாள் ளப்படுெ் , எனடவ இந்த
திே்ேத்தின் காரணொக நீ ர் அளவு
பாதிக்கப்போது.

•

வவே்ேப்பே்ே சாதாரண கல் அருகாளெயில் உள் ள கிரஷர்க்கு வகாண்டு வசல் லப்படுெ் .

•

திறந்த வவளி சுரங் கெ் , முழுளெயாக இயந்திரெயொக்கப்பே்ே சுரங் கெ் ஆரெ் உயரெ் சுொர்
5 மீே்ேர் ெற்றுெ் வபஞ் ச ் அகலெ் 5 மீே்ேர் சாய் வு 90 °.

•

சுரங் கங் கள்

இறுதி

குழி

வரெ் ளப

அளேந்தபின் ,

வவே்ேப்பே்ே

குழியானது

நீ ர்

டசகரிப்பதற் க்காக பயன் படுத்தபடுெ் .
•

இந்த திே்ேத்திற் கு சுரங் க நேவடிக்ளககளுக்கு எந்தவவாரு மின் சாரெ் டதளவயில் ளல,
ஆனால் அலுவலக வளாகங் கள் ெற் றுெ் பிற உள்கே்ேளெப்புகளில் பயன் படுத்த மின் சாரெ்
தமிழ் நாடு மின் சார வாரியத்திலருந்து வபறப்படுெ் . சுரங் க வசயல் பாடு பகல் டநரத்தில்
ெே்டுடெ பரிந்துளரக்கப்படுகிறது {வபாது ஷிப்ே் 8 AM - 5 PM (ெதிய உணவு இளேடவளள 12
PM - 1 PM).

•

ஏர் கெ் ப்ரசருேன் ஜாக்ொெ் ெர் துளளபான் கள் மூலெ் 32-35 மிமீ விே்ேெ் வகாண்ே குறுகிய
துளள துளளயிடுதல் .

•

கனிெ டபாக்குவரத்து, டசளவத் துளற, டகடரஜ் கள் , களேகள்

/ டகண்டீன்

டபான் ற

துளறகளில் சுொர் 60 டபருக்கு ெற்றுெ் 44 டபருக்கு டநரடி டவளல வாய் ப்புகள் ெற்றுெ்
சுற் றியுள் ள பிராந்தியத்திற் குள் ெளறமுக டவளல வாய் ப்புகள் ஏற் படுத்தப்படுெ் .
•

வனவிலங் கு (பாதுகாப்பு) சே்ேெ் , 1972 இன் கீழ் அறிவிக்கப்பே்ே பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதிகள்
எதுவுெ் இல் ளல, ெத்திய ொசு கே்டுப்பாே்டு வாரியத்தால் அறிவிக்கப்பே்ே விெர்சன
ொசுபே்ே பகுதிகள் , அறிவிக்கப்பே்ே சுற் றுச்சூழல் -உணர்திறன் பகுதிகள் , ொநிலங் களுக்கு
இளேடயயான எல் ளலகள்
உயிர்க்டகாள

இருப்பு,

ெற் றுெ்

யாளன

நிளனவுச்சின் னங் கள் , பாரெ் பரிய

சர்வடதச எல் ளலகள் , தவிர டதசிய பூங் காக்கள் ,
தாழ் வாரங் கள் ,
தளெ்

சதுப்புநில

வன,

வதால் வபாருள்

டபான் றளவ திே்ே தளத்திலிருந்து 10 கி.மீ

சுற் றளவில் இல் ளல.
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•

திே்ேப்பணிளயச்

சுற் றியுள் ள

சமூக

நலனுக்காக

பல் டவறு

துளறகளில்

வபாறுப்புணர்வு நேவடிக்ளககளள ஆதரவாளர் டெற் வகாள் வார், இதற் காக சுொர்

சமூக
ரூ .5

லே்செ் வசலவிே்ோர்.
•

திே்ேப்பகுதியின் நில அதிர்வு உணர்திறன் ெண்ேலெ் II, பி.எெ் .டி.பி.சி படி குளறந்த டசத
அபாய ெண்ேலெ் , இந்தியாவின் நில அதிர்வு ெண்ேலத்தின் பாதிப்பு அே்லஸ் ஐ.எஸ்: 1893 2002 என வளகப்படுத்தப்பே்டுள் ளது.

3. சுற் றுச்சூழலின் விளக்கம் தரவு டசகரித்தல் சுற் றுச்சூழல் தாக்க ெதிப்பீே்டு ஆய் வின் ஒரு பகுதியாக அளெகிறது, இது
பல் டவறு சுற்றுச்சூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பே்ே தாக்கங் களள ெதிப்பீடு வசய் ய உதவுகிறது
ெற் றுெ் சுற்றுச்சூழல் டெலாண்ளெ திே்ேத்ளத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, சுற் றுச்சூழல் தரெ்
ெற் றுெ் எதிர்கால விரிவாக்கங் களின்

டநாக்கத்ளத டெெ் படுத்துவதற் கான நேவடிக்ளககளள

டகாடிே்டுக் காே்டுகிறது. சுற் றுச்சூழல் நிளலயான வளர்ச்சி.
நிலவுெ் சுற் றுச்சூழல் அளெப்புகளின் தரத்ளத தீர்ொனிக்க காற் று, நீ ர் (டெற் பரப்பு ெற்றுெ்
நிலத்தடி நீ ர்), நிலெ் ெற்றுெ் ெண், சூழலியல் ெற் றுெ் சமூக-வபாருளாதார நிளல உள் ளிே்ே பல் டவறு
சுற் றுச்சூழல் அளவுகளுக்கு அடிப்பளே தரவு உருவாக்கப்பே்ேது. 2021 ஆெ் ஆண்டில் (ொர்ச் - டெ)
பருவத்தில் அடிப்பளே சுற் றுச்சூழல் தகவல் கள் டசகரிக்கப்ப்படுெ் .
3.1 நில சுற் றுச்சூழல்
பகுதியில் நில பயன் பாே்டு முளற திே்ே தளெ் சுற் றளவில் இருந்து 10 கிடலாமீே்ேருக்குள்
புவன் (இஸ்டரா) மூலெ் டசகரிக்கப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில பயன் பாே்டு முளற வறண்ே தரிசு
நிலெ் , பே்ோ நிலெ் , எந்த வன நிலமுெ் செ் பந்தப்பேவில் ளல.
ஆய் வுப் பகுதியில் உள் ள நிலத்தின் வபருெ் பகுதி விவசாய பயிர் நிலெ் 63.9%. வொத்த
சுரங் கப் பகுதிகள் இந்த சுரங் கப் பகுதியிலிருந்து 0.91 %. ஆகுெ் ,
மண் சூழல்
ஆறு ெண் ொதிரி இேங் கள் டதர்வு வசய் யப்பே்டு பகுப்பாய் வு வசய் யப்பே்ேன. இயற் ளகயில்
ெண் காணப்பே்ேதுமிதொன கார pH வரெ் புேன் (7.14 – 8.68). பாஸ்பரஸ் வரெ் பு 0.86 – 1.41 kg/ha ஆக
உள் ளது.
நீ ர் சூழல் நீ ரின் தரத்ளத ெதிப்பிடுவதற் கு நீ ர் ொதிரிகள் சுொர் 4 நிலத்தடியில் ெற்றுெ் 1 நிலத்தின்
டெற் பரப்பில் இருந்துெ் டசகரிக்கப்பே்ேது கிராெங் களின் துளள கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீ ர்
ொதிரிகள் எடுக்கப்பே்ேன. ஏரிகள் ெற்றுெ் சுரங் கத்தின் டெற் பரப்பு நீ ர் ொதிரிகள் எடுக்கப்பே்ேன.
நிலத்தடி நீ ர் •

6.8 – 7.31 வளர டவறுபடுகிறது.

•

வொத்த களரசல் கள் ெதிப்புகள் 421 - 467 mg/l வளர உள் ளது

• கடினத்தன் ளெ ெதிப்புகள் 145.6 – 180.4 mg/lவளர இருக்குெ்
டமற் பரப்பு நீ ர் (சுரங் க குழி நீ ர்) •

PH ெதிப்பு 7.12 – 7.29

•

வொத்த களரசல் கள் 470 - 486 mg/l

வெவிவெே்ேல்

வரெ் பிற் குள்

இருப்பது கண்ேறியப்பே்டுள் ளது. இயற் பியல் -டவதியியல்

ெற் றுெ் உயிரியல் பகுப்பாய் வு இந்த நீ ர் சிபிசிபி தரத்தின் படி நிர்ணயிக்கப்பே்ே வரெ் புகளுக்குள்
உள் ளது என் பளத வவளிப்படுத்தியது.
3.2 காற் று சூழல் வானிகல ஆய் வு (காலநிகல) ஆய் வு பகுதி வவப்பெண்ேல காலநிளலயின் ஒரு பகுதியாகுெ் . நாள் வவப்பநிளல ஜனவரி
முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்குெ் . மிகக் குளறவானதுவவப்பநிளல ஜனவரியில் எே்ேப்படுகிறது.
ஏப்ரல் ெற்றுெ் டெ ொதங் கள் ஆண்டின் வவப்பொன ொதங் கள் .
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உத்டதசிக்கப்பே்ே சுரங் கத் திே்ேத்திற் கான அருகிலுள் ள ஐஎெ் டி நிளலயெ் டகாயெ் புத்தூர்.
காற் றின் தர கண்காணிப்பு திே்ே தளத்ளதப் வபாறுத்தவளரயில் அதிகபே்சொக காற் று வீசுெ் திளச கண்ேறியப்பே்டு
காற்று
தர
நிளலயங் கள்
நிறுவப்பே்ேன.
சுற்றுப்புற
காற்று
தர
நிளலயங் கள்
டதர்ந்வதடுக்கப்பே்ேன. ஆறு ெளழக்காலத்திற் கு முந்ளதய காற் று புள் ளியல் வளரபேெ் முளற
ெற் றுெ் டதர்ந்வதடுக்கப்பே்ே தளங் களின் அணுகல் ஆகியவற் ளறக் கருத்தில் வகாண்டு சுற் றுப்புற
காற்று தர கண்காணிப்பு (AAQM) நிளலயங் கள் டதர்ந்வதடுக்கப்பே்ேன.
•

PM10 இன் ெதிப்பு 34.5 µg/m3 - 47.2 µg/m3, இளேயில் டவறுபடுகிறது

•

PM2.5 இன் ெதிப்பு 17.2 µg/m3 - 25.6 µg/m3 க்கு இளேயில் டவறுபடுகிறது

•

SO2 இன் சராசரி வசறிவு 4 µg/m3 – 10.5 µg/m3.

•

NO2 இன் சராசரி வசறிவு 14.7 µg/m3 – 25.7 µg/m3.

• PM10,
PM2.5,
SO2
ெற் றுெ்
NO2
ஆகியவற் றின்
வசறிவுகள்
நன் கு
காணப்படுகின் றனவதாழில் துளற ெற்றுெ் கிராெப்புற / குடியிருப்பு ெண்ேலங் களுக்கு
ெத்திய ொசு கே்டுப்பாே்டு வாரியெ் (சிபிசிபி) பரிந்துளரக்குெ் NAAQ தரநிளலகள் .
3.3 ஒலி சூழல் • ஒலி அளவீே்டு சாதனத்ளதப் பயன் படுத்தி 8 இேங் களில் அடிப்பளே ஒலி அளவுகள்
கண்காணிக்கப்பே்ேன. காளல 6 ெணி முதல் இரவு 10 ெணி வளர பகல் நிளலகள்
•

கண்காணிக்கப்பே்ேனஇரவு 10 ெணி முதல் காளல 6 ெணி வளர.
ஆய் வுக் காலத்தில் பகல் 45.1 – 47.9 dB (A) Leq இரவு 35.4 – 38.5 dB (A) Leq வரெ் பில் இருந்தன.
முடிவுகளிலிருந்து, நாள் ெற்றுெ் இரவு சத்தத்தின் அளவுகள் வதாழில் துளற / வணிக /

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற் றுப்புற சத்தெ் தரநிளலகளுக்குள் இருப்பளதக் காணலாெ் .
3.4 உயிரியல் சூழல் அடிப்பளே சுற்றுச்சூழல் நிளல, முக்கியொன ெலர் கூறுகள் ெற் றுெ் விலங் கினங் களின்
கே்ேளெப்ளபப் புரிந்து வகாள் ள சுற் றுச்சூழல் ஆய் வு டெற் வகாள் ளப்பே்டுள் ளது.
திே்ேப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த ெருந்து ஆளலகளுெ் இல் ளல, வனவிலங் கு பாதுகாப்பு சே்ேெ்
1972 இன் படி அல் லது அச்சுறுத்தப்பே்ே உயிரினங் களின்
அச்சுறுத்தப்பே்ே பிரிவின் கீழ் குறிப்பிேபேவில் ளல
3.5 சமூக ஹபாருளாதாரம் -

ஐ.யூ.சி.என்

சிவப்பு

பே்டியலில்

அப்பகுதியின் சமூக-வபாருளாதார சூழல் குறித்த தரொன தகவல் களள டசகரிக்க ொதிரி
கணக்வகடுப்பு டெற் வகாள் ளப்பே்ேது. சாளலகள் , குடிநீ ர் வசதிகள் , நகரெயெ் , கல் வி நிறுவனெ் ,
டகாயில் கள் , ெருத்துவ வசதிகள் ெற் றுெ் மின் சார வசதிகள் டபான் ற அளனத்து அடிப்பளே
வசதிகளளயுெ் இந்த ஆய் வு பகுதி வகாண்டுள் ளது.
சுற் றியுள் ள கிராெங் களில் விவசாயடெ முக்கிய வதாழிலாக இருந்தாலுெ் , இது 50-60%
குடுெ் பங் களுக்கு ெே்டுடெ டவளல வாய் ப்புகளள வழங் கியுள் ளது. மீதமுள் ள ெக்கள் வதாளக
முக்கியொக வதாழிலாளர்கள் ெற்றுெ் ெற் ற வளக டவளல வாய் ப்புகளள சார்ந்துள் ளனர்.
4 எதிர்பார்க்கின்ற சுற் றுச்சூழல் பாதிப் புகள் மற் றும் தணிப்பு நடவடிக்கககள் 4.1 நில சுற் றுச்சூழல் :
திறந்த வவளி சுரங் க முளறயில் வபரிய தாக்கெ் ஆக கருதப்படுவது நில சுற் றுச்சூழல் ,
இப்பகுதியில் நில பயன் பாே்டு முளற வறண்ே தரிசு நிலெ் , இந்த திே்ேத்தில் எந்த வன நிலமுெ்
ஈடுபேவில் ளல. சுரங் க நேவடிக்ளககளுக்கு
சுரங் கத்தின் முடிவில் , வவே்டிவயடுக்கப்பே்ே

4.81.7 வெக்டேர் நிலப் பயன் படுத்தப்படுெ் .
குழி, தற் காலிக நீ ர்த்டதக்கொக வசயல் படுெ்

ெளழநீ ளர டசமிக்க அனுெதிக்கப்படுெ் . ெரெ் வளர்ச்சிக்கு டபாதுொன இேெ் ஒதுக்கப்பே்ேது.
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தற் டபாது திே்ேப்பகுதியில் தாவரங் கள் எதுவுெ் இல் ளல, சுரங் க நேவடிக்ளக முடிந்ததுெ்
திே்ே இேத்தில் ெரெ் வளர்ச்சியின் வீதெ் அதிகரிக்குெ் .
4.2 நீ ர் சூழல்
சுரங் க நேவடிக்ளகக்கான உத்டதசிக்கப்பே்ே ஆழெ் நிலத்தடி நீ ர் ெே்ேத்திற் கு டெடல
உள் ளது, ஆய் வு பகுதிக்குள் டெற் பரப்பு நீ ர் (நீ டராளேகள் , கால் வாய் , ஓளே டபான் றளவ) இல் ளல.
தணிக்கும் நடவடிக்கககள் •

சுரங் கப் பகுதிக்கு டெற் பரப்பு ெளழநீ ர் ஓே்ேத்ளத சுரங் கத்திற் குள் வராெல் தடுக்க ெண்
திே்டு அளெக்கப்படுெ்

• வடிகால் கே்டுொனெ் அளெக்கப்படுெ்
4.3 காற் று சூழல் –
சுரங் க நேவடிக்ளககள்

ெற் றுெ்

டபாக்குவரத்தால்

உருவாக்கப்படுெ்

காற் றில்

பரவுெ்

துகள் கள் முக்கிய காற் று ொசுபடுத்துகின் றன. சல் பர் ளே ஆக்ளசடு (SO2), ளநே்ரஜன் ஆக்ளசடுகள்
(NO2) ஆகியவற் றின் உமிழ் வுகள் ஓரளவு சாளலகளில் வசல் லுெ் வாகனங் கள் பங் களிக்குெ் .
சுரங் க பகுதிக்கு வவளிடய சுரங் கத்தின் தாக்கெ் ெனித ெற்றுெ் விலங் குகளின்
ஆடராக்கியத்திலுெ் , அப்பகுதியின்

தாவரங் களிலுெ் எந்தவிதொன பாதகொன விளளளவயுெ்

ஏற் படுத்தாது என் பளத இது காே்டுகிறது.
தணிக்கும் நடவடிக்கககள் •

கே்டுப்படுத்தப்பே்ே வவடிப்பு நுே்பங் கள் (Controlled Blasting) வசயல் படுத்தப்படுெ்

•

கனிெத்ளத ஏற்றுதல் ெற் றுெ் ளகயாளுதல் ஆகிய நேவடிக்ளககளில் இருந்து தூசி
வவளிடயற் றத்ளதக் கே்டுப்படுத்த டவளல வசய் யுெ் வபஞ் சுகள் முகப்பில் நீ ர் வதளித்தல்
ஆகிய ந்ேவடிளககள் வசயல் படுத்தப்படுெ்

•

கனரக இயந்திரத்ளத இயக்குெ் டபாது தூசி உற் பத்திளயக் குளறக்க சுரங் கத்தின் உே்புற
சாளலகளில் நீ ர் வதளிப்பான் கள் அளெத்தல்

•

தூசி வவளிடயற் றத்ளதக் குளறப்பதற் காக அவ் வப்டபாது சாளலகளில் நீ ர் வதளித்தல்

•

துளளயிடுெ் முன் பு வதாழிலாளர்களுக்கு முகக்கவசங் கள் வழங் குதல் ெற் றுெ் பாதுகாப்பாக

•

சுரங் கெ் வசய் ய நிறுவனங் கள் மூலெ் பயிற் சி அளித்தல்
கனிெெ் டபாக்குவரத்தின் டபாது டிப்பர்களள அதிக சுளெ வசய் வளதத் தவிர்ப்பது ெற்றுெ்
ஏற் றப்பே்ே டிப்பர்களள ோர்பாலின் களுேன் மூடுவது

•

தூசித்

துகள் களளக்

வவளிடய

•

டெற் வகாள் ளப்படுெ் .
ொசுபாே்ளேக் கே்டுப்படுத்த

வசல் வளத

நேவடிக்ளக

கே்டுப்படுத்தப்படுெ்

எடுக்க

காற் றின்

ெரெ்

தரத்ளத

வளர்ச்சி

அவ் வப்டபாது

கண்காணித்தல்
4.4

ஒலி சூழல்
கனிெத்ளத எடுக்க வவடி ளவப்பதனால் , எந்திரங் களின் வசயல் பாடு ெற்றுெ் சுரங் கங் களில்

அவ் வப்டபாது டிப்பர்களள இயக்குவதால் சத்த ஏற் படுகிறது.
தணிக்கும் நடவடிக்கககள் •

கே்டுப்படுத்தப்பே்ே வவடிக்குெ் நுே்பங் கள் வசயல் படுத்தப்படுெ் , சுரங் கத் தளத்திலிருந்து
வவடிப்பதால் ஏற் படுெ் சத்தெ் குறிப்பிேத்தக்கதாக இருக்காது, அது முழு நாளிலுெ் சில

•

வினாடிகள் வளர இருக்குெ் .
அதிக சத்தெ் வகாண்ே டவளல வசய் யுெ் பகுதிகளில் காதளேப்பான் கள் , அல் லது டவறு
வபாருத்தொன தனிப்பே்ே பாதுகாப்பு உபகரணங் கள் வதாழிலாளர்களுக்கு வழங் கப்படுெ் .

•

சரியான நேவடிக்ளக எடுப்பதற் கு வழக்கொன சத்தெ் நிளல கண்காணிப்பு அவ் வப்டபாது
வசய் யப்படுெ் .

•

சுரங் கத் தளெ் , அலுவலகக் கே்ேேங் கள் ெற் றுெ் உள் சாளலளயச் சுற் றியுள் ள பசுளெ
டெெ் பாடு மூலத்திற் குெ் வபறுநருக்குெ் இளேயில் ஒரு தளேளய உருவாக்குெ் வளகயில்

6

நளேமுளறயில்

இருக்குெ் ,

இதனால்

ஒலி

உறிஞ் சப்பே்டு

வவளிப்பாடு

நிளல

குளறக்கப்படுகிறது.
உயிரியல் சூழல்

4.5

காடுகள் ,
வனவிலங் கு
சரணாலயங் கள்
இல் லாததால்
பல் லுயிர்
பாதிப்பு
எதிர்பார்க்கப்படுவதில் ளல. 10கி.மீ சுற் றளவில் சுற் றுச்சூழல் உணர்திறன் ெண்ேலெ் டபான் ற
சுற் றுச்சூழல் ொசுபாே்டின் தாக்கெ் வாயு ொசு டபான் றவற் ளற வவளிடயற்றுவதால் ஏற் படுெ் NOX.
தூசி

வவளிடயற் றத்ளதக்

கே்டுப்படுத்த

டபாதுொன

தூசி

கே்டுப்பாே்டு

நேவடிக்ளககள்

எடுக்கப்படுெ் . AAQ தரநிளலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 ெற் றுெ் NOX க்கான காற் றின் தரத் தரங் களளத்
தவிரதூசி உமிழ் ளவக் கே்டுப்படுத்த சுரங் கப் பகுதி ெற்றுெ் சாளலகளில் தடிெனான ெரெ் வளர்ச்சி
டெற் வகாள் ளப்படுெ் .
4.6
சமூக ஹபாருளாதார சூழல் .
சுரங் க நேவடிக்ளககள் காரணொக 44 வதாழிலாளர்கள் டநரடியாக பயன் வபறுவார்கள்
எண்ணிக்ளக டநரடி டவளலவாய் ப்பு மூலெ் பயனளேகிறது. சுொர் 60 எண்ணிக்ளகயிலான
ெக்களுக்கு ெளறமுகொக டவளல வாய் ப்புகள் கிளேக்குெ் .
சி.எஸ்.ஆர் / சி.இ.ஆர் நேவடிக்ளககளின் கீழ் ெருத்துவ, கல் வி ெற்றுெ் உள் கே்ேளெப்பு
டெெ் பாடு டபான் ற கூடுதல் வசதிகளுெ் நளேவபறுெ் .
சமூக - வபாருளாதார ெற்றுெ் சமூகவியல் தாக்கத்ளத கருத்தில் வகாண்டு, ெக்களின்
வபாருளாதார நிளல ெற் றுெ் வாழ் கள
் கத் தரெ் வபாதுவாக அதிகரிக்குெ் என் பது கவனிக்கப்பே்ேது.
5 மாற் று பகுப் பாய் வு (ஹதாழில் நுட்பம் மற் றும் தளம் )
தள மாற் றுகள் சாதாரணகற் கள்
இயற் ளகயில்
சில
குறிப்பிே்ே
இேங் களில்
ெே்டுெ்
இருக்குெ்
உத்டதசிக்கப்பே்ே திே்ேத்தின் இருப்பிேெ் இப்பகுதியின் புவியியல் ெற்றுெ் கனிெ படிவுகளுக்கு
ெே்டுப்படுத்தப்பே்டிருப்பதால் ொற் று தளெ் எதுவுெ் முன் வொழியப்பேவில் ளல.
சுரங் க ஹதாழில் நுட்ப மாற் றுகள் முழு

இயந்திரெயொக்கப்பே்ே

வபாருளாதார

ரீதியாக

சுரங் க டவளலகள்

சாத்தியொனது,

டெலுெ்

டெற் வகாள் ளப்படுெ் , இது மிகவுெ்

கனிெங் கள்

ெற்றுெ்

சுற் றுச்சூழளலப்

பாதுகாக்கிறது. ெற் ற வதாழில் களளப் டபாலன் றி, திே்ேத்ளத ெற் ற தளங் களுக்கு ொற் ற முடியாது.
டெற் பரப்பு கனிெ ளவப்புக்கள் ெற் றுெ் அதிக கனிெ பாதுகாப்ளப உறுதி வசய் வதால் இந்த
திே்ேெ் திறந்தவவளி சுரங் க முளறளயப் பின் பற் றுெ் . நிலத்தடி முளறயுேன் ஒப்பிடுெ் டபாது
திறந்தவவளி முளறயின் சுரங் கொனது அதிக உற் பத்தி ெற் றுெ் சிக்கனொக இருக்குெ் .
6 சுற் றுச்சூழல் கண்காணிப் பு திட்டம் வழக்கொக ஒரு தாக்க ெதிப்பீே்டு ஆய் வு குறுகிய காலத்தில் டெற் வகாள் ளப்படுகிறது
ெற் றுெ் இயற் ளக அல் லது ெனித நேவடிக்ளககளால் தூண்ேப்பே்ே அளனத்து ொறுபாடுகளளயுெ்
தரவு வகாண்டு வர முடியாது. எனடவ சுற் றுச்சூழலில் ஏற் படுெ் ொற் றங் களள கணக்கில்
எடுத்துக்வகாள் ள சுற்றுச்சூழல் வழக்கொன கண்காணிப்பு திே்ேெ் அவசியெ் . கண்காணிப்பின்
குறிக்டகாள் •
•
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கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்ளககளின் வசயல் திறளன சரிபார்க்க அல் லது
எதிர்கால தாக்க ெதிப்பீே்டு ஆய் வுகளுக்கான தரவு தளத்ளத நிறுவுதல் .

ெதிப்பீடு வசய் ய;

கூடுதல் படிப் புகள் - இடர் மதிப் பீடு மற் றும் தீங் கு இந்த சுரங் க வழக்கில் ஆபத்து ெற் றுெ் அபாயத்துேன் வதாேர்புளேய கூறுகள் துளளயிடுதல்

ெற் றுெ் வவடித்தல் , கழிவு குப்ளப, கனரக இயந்திரங் கள் ெற்றுெ் வவடிக்குெ் டசமிப்பு ஆகியளவ
அேங் குெ் . டெடல குறிப்பிேப்பே்ே கூறுகளிலிருந்து ஏடதனுெ் செ் பவங் கள் ஏற் படுவளதக்
குளறப்பதற் குெ் தவிர்ப்பதற் குெ் நேவடிக்ளககள் சுரங் கத் வதாேங் கியவுேன்
வசயல் படுத்தப்படுெ் ;

டெடல

விவாதிக்கப்பே்ே

ஆபத்து

காரணிகளளத்

திே்ேமிேப்பே்டு
தவிர்ப்பதற் கான

நேவடிக்ளககள் இதில் அேங் குெ் . எந்தவிதொன விபத்து / டபரழிளவத் தவிர்க்க சரியான இேர்
டெலாண்ளெ திே்ேெ் முன் வொழியப்படுெ் .

7

8

திட்ட நன்கமகள் •

உள்கே்ேளெப்பில் முன் டனற் றெ்

•

சமூக உள் கே்ேளெப்பில் முன் டனற் றெ்

•
•

டவளல வாய் ப்பு
சமூக விழிப்புணர்வு திே்ேெ் , சுகாதார முகாெ் கள் , ெருத்துவ உதவி, குடுெ் ப நல முகாெ் கள்
டபான் ற

சமூக

வபாறுப்புணர்வு

நேவடிக்ளககளள

சுரங் க

உரிளெயாளர்கள்

டெற் வகாள் வார்கள் .
சுரங் கத்தின் டொசொன விளளவுகளளத் தணிக்கவுெ் , அதன் சுற் றியுள் ள பகுதிகளின்
சுற் றுப்புறத்ளதயுெ் சுற்றுச்சூழளலயுெ் டெெ் படுத்தவுெ் சுரங் கப் பகுதியில் வசய் யப்படுெ் .
சுற் றுச்சூழல் ஹசலவு பயன் பகுப்பாய் வு.
•
9

சுற் றுச்சூழல் வசலவு நன் ளெ பகுப்பாய் வு பரிந்துளரக்கப்பேவில் ளல.
10 சுற் றுச்சூழல் டமலாண்கம திட்டம் சுற் றுச்சூழல் டெலாண்ளெ திே்ேெ் (EMP) என் பது அடிப்பளே நிளல சுற்றுச்சூழல் நிளல,
சுரங் க முளற ெற் றுெ் சுற் றுச்சூழல் பாதிப்பு ெதிப்பீே்டின் அடிப்பளேயில் உருவாக்கப்பே்ே ஒரு தள
குறிப்பிே்ே திே்ேொகுெ் . தாக்கத்தின்

ஒவ் வவாரு பகுதிகளிலுெ் , குறிப்பிேத்தக்க பாதகொன

தாக்கங் களள குளறக்க நேவடிக்ளககள் எடுக்கப்பே டவண்டுெ் , இளவ இயற் ளகயில் நன் ளெ
பயக்குெ் இேங் களில் , இத்தளகய தாக்கங் கள் டெெ் படுத்தப்பே டவண்டுெ் / அதிகரிக்கப்பே
டவண்டுெ் , இதனால் ஒே்டுவொத்த பாதகொன தாக்கங் கள் முடிந்தவளர குளறந்த ெே்ேத்திற் கு
குளறக்கப்படுகின் றன.
ஆதரவாளர்கள்
ஒரு
ஒழுங் களெக்க
டவண்டுெ்
சுற்றுச்சூழல்
நேவடிக்ளககளள நிர்வகித்தல் ெற் றுெ் வசயல் படுத்துவதற் கு வபாறுப்பான

கே்டுப்பாே்டு
சுற்றுச்சூழல்

கண்காணிப்பு வசல் . அடிப்பளேயில் , அங் கீகரிக்கப்பே்ே வவளி நிறுவனங் களள நியமிப்பதன்
மூலெ் சுற் றுப்புற காற் றின் தரெ் , நீ ரின் தரெ் , ெண்ணின் தரெ் ெற்றுெ் இளரச்சல் நிளல டபான் ற
சுற் றுச்சூழல் ொசு அளளவக் கண்காணிப்பளத இந்த துளற கண்காணிக்குெ் .
சுரங் கச் சே்ேத்தின் வழிகாே்டுதல் களின் படி வதாழிலாளர்களின் உேல் நலெ் ெற்றுெ் பாதுகாப்பு
குறித்து டதளவயான அளனத்து முன் வனச்சரிக்ளக நேவடிக்ளககளளயுெ் ஆதரவாளர் எடுப்பார்,
குத்தளகப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வழங் கப்படுெ் .
ஆதரவாளர்கள் இப்பகுதியில் உள் ள ெக்களின்
வபாறுப்புணர்வு
முகாெ் கள் ,

நீ ர்

நேவடிக்ளககளள
வழங் கல் ,

பள் ளி

டெற் வகாள் வார்கள் .
உள்கே்ேளெப்பு

ஒே்டுவொத்த
இந்த

வளர்ச்சிக்கான

நேவடிக்ளககளில்

டெெ் பாடு

டபான் றளவ

சமூக

ெருத்துவ
அேங் குெ் .

திே்ேப்பணிளயச் சுற் றியுள் ள சமூக நலனுக்காக பல் டவறு துளறகளில் சமூக வபாறுப்புணர்வு
நேவடிக்ளககளள ஆதரவாளர்கள் டெற் வகாண்டு வருகின் றனர்.
11 முடிவுகர சுரங் க நேவடிக்ளககள் சுற் றியுள் ள சூழலில் எந்தவிதொன பாதகொன விளளளவயுெ்
ஏற் படுத்தாது என் று பல் டவறு சுற் றுச்சூழல் கூறுகளின் மீதான டநர்ெளறயான ெற் றுெ்
எதிர்ெளறயான விளளவுகளின் அடிப்பளேயில் , தாக்கங் களின் ஒே்டுவொத்த ெதிப்பீே்டிலிருந்து
இது முடிவுக்கு வரலாெ் .
சுரங் க

நேவடிக்ளககள்

காரணொக

ஏற் படுெ்

பாதிப்புகளளத்

தணிக்க,

நன் குதிே்ேமிேப்பே்ே சுற் றுச்சூழல் டெலாண்ளெ திே்ேெ் (EMP) ெற் றுெ் விரிவான பிந்ளதய திே்ே
கண்காணிப்பு அளெப்பு ஆகியளவ வதாேர்ச்சியான கண்காணிப்பு ெற்றுெ்
உேனடித்
திருத்தத்திற் காக வழங் கப்படுகின் றன. சுரங் க நேவடிக்ளககள் காரணொக, திே்ே தளத்திலுெ்
அளதச் சுற் றியுள் ள சமூக வபாருளாதார நிளலளெகளுெ் கணிசொக டெெ் படுத்தப்படுெ் . எனடவ,
சுற் றுச்சூழல் அனுெதி விளரவில் வழங் களாெ் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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