சுற் றுச்சூழல் தாக் க மதிப் பீட்டு அறிவிப் பு -2006 ன் படி சுற் றுச்சூழல் அனுமதி பபறுவதற் கான

சுற் றுச்சூழல் தாக் க மதிப் பீட்டு ஆய் வறிக் ககயின் சுருக் கம்
பசங் குணம் வண்ண கிராகனட் குவாரி
புல எண் 55A / 1B1 (பகுதி), பசங் குணம் கிராமம் , பபாளூர் தாலுக்கா,
திருவண்ணாமகல மாவட்டம் , தமிழ் நாடு
பரப் பளவு - 22.88.5 பெக்படர்
உத்பதசிக்கப் பட்டுள் ள உற் பத்தி – 20,400 M3 (RoM) வண்ண கிராகனட்
திட்ட பசலவினம் – ரூ. 100 இலட்சங் கள்
பிரிவு- பி

ஆய் வுகாலம் - மார்ச் 01, 2018 முதல் மம 31, 2018 வரை

விண்ணப் பதாரர்

தமிழ் நாடு கனிம நிறுவனம்
(தமிழ் நாடு அரசு நிறுவனம் )
31, காமைாஜை் சாரல, சசப்பாக்கம் , சசன்ரன, தமிழ் நாடு - 600 005
சதாரலசபசி எண் .- + 91 44 28410382, 28511972
மின்னஞ் சல் : tamin@tamingranites.com

அறிக்கக உருவாக்கம்

ம

ால் சகம் இந் தியா லிமிடெெ்

NABET சான்றிதழ் எண்: NABET / EIA / 1720 / RA0080 டசல் லுபடியாகும் காலம் 19/04/2020
NABL ஒப்புதல் மற் றும் MOEF & CC, புதுதில் லி அங் கீகாரம் டபற்றது
ஈ-101-102, மமம

ர் டதாழிற்சாலல பகுதி, மமெ்ரி , உதய் பூர்-313 003, ராஜஸ்தான்

டதாலலமபசி எண் : 0294-6452067, டதாலல நகல் : 0294-2491826

தமிழ் நாடு, திருவண்ணாமரல மாவட்டம் , சபாளூை் தாலுக்கா, சசங் குணம் கிைாமம் , புல எண்
55A/1B1 (பகுதி)-ல் 22.88.5 செக்சடை் பைப்பளவில் அரமந்துள் ள வண்ண கிைாரனட்
குவாைியின் வரைவு சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வறிக்ரக..

1.

முன்னுகர

தமிழ் நாடு கனிம நிறுவனம் டாமின் (தமிழ் நாடு அைசு நிறுவனம் ), 1978-ம் ஆண்டு தமிழ் நாடு மாநிலம்
முழுவதும் சவவ் சவறு கனிமங் களின் முரறயான சுைங் க மற் றும் சமம் பாடுகளுக்காக நிறுவப்பட்டது.
சதாழில் துரற கனிமங் களான குவாை்டஸ
் ் & ஃசபல் ட்ஸ்பை், கிைாஃரபட், சுண்ணாம் புக்கல் , சிலிக்கா
மணல் , சவை்மிகுரலட் மற் றும் பலவற் ரற தவிை, கருப்பு கிைாரனட் (Dolerite), காஷ்மிை் ஒயிட்
(Leptynite), பாைடிசசா (Migmatite gneiss), க்ைன
ீ ் ஆனிக்ஸ் (Syenite - porphyry), சைட் சவவ் (Pink
Feldspathic gneiss), சகாழும் பு ஜுபைானா (Pegmatitic granite gneiss of migmatic origin), ைா சில் க் (Yellow
feldspathic Leptynite) மற் றும் பல் சவறு வண்ண சுைங் கத்துரறகளில் நிபுணத்துவம் சபற் றுள் ளது.
டாமின் கிைாரனட் கற் கள் சமருசகற் றும் சதாழிற்சாரலகரள சசன்ரனயில் மணலி, கிருஷ்ணகிைி
மாவட்டம் , மாசதபள் ளி மற் றும் மதுரை மாவட்டம் , சமலூை் ஆகிய இடங் களில் அரமத்துள் ளது.
சிவகங் ரக கிைாஃரபட் சுைங் கத்திற் கு அருகாரமயில் கிைாஃரபட் தாது பிைித்சதடுக்கும் ஆரல
நிறுவப்பட்டுள் ளது.

சவை்மிகுரலட்

தாதுக்கான

exfoliation

ஆரலசயான்று

சவலூை்

மாவட்டம்

சசவ் வாத்தூை் என்ற இடத்தில் நிறுவப்பட்டுள் ளது. சமலும் இந்திய தை நிை்ணய ஆரணயகத்தினால்
(Bureau of Indian Standards), இந்திய அளவில் ஐ.எஸ்.மண் -ல் உற் பத்தி மற் றும் விநிசயாகத்திற் காக
அங் கீகைிக்கப்பட்ட ஒசை நிறுவனம் டாமின் ஆகும் .
1.1

திட்ட விளக்கம்

தமிழ் நாடு கனிம நிறுவனம் (TAMIN), தமிழ் நாட்டில் உள் ள திருவண்ணாமரல மாவட்டம் , சபாளூை்
தாலுக்கா, சசங் குணம் கிைாமம் , புல எண் 55A/1B1 (பகுதி)-ல் 22.88.5 செக்சடை் பைப்பளவு சகாண்ட
அைசு புறம் சபாக்கு நிலத்தில் அரமந்துள் ள சசங் குணம் வண்ண கிைாரனட் குவாைியின் உற் பத்தி
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திறரன 612 M என்ற அளவிலிருந்து 20,400 M ஆக உயை்த்த உத்சதசித்துள் ளது. அதற்கான குவாைி
குத்தரக 30 ஆண்டுகளுக்கு தமிழ் நாடு அைசிடமிருந்து அைசாரண எண். 111, சதாழில் (எம் .எம் .இ.1)
துரற, மூலம் 30.08.2005 அன்று சபறப்பட்டது. குத்தரக காலம் ஆனது 17.10.2005 லிருந்து 16.10.2035 வரை
ஆகும் .
சுைங் கப்பணிக்கான

திட்ட

அனுமதிரய

(Mining

Plan)

தமிழ் நாடு

அைசு,

புவியியல்

மற் றும்

சுைங் கத்துரற, சசன்ரன, கடிதம் எண். 8905/MM5/2003 வாயிலாக 02.08.2005 அன்று அளித்தது.
முதல் சுைங் க திட்டப்பணி (First Scheme of Mining) அனுமதி தமிழ் நாடு அைசு, புவியியல் மற் றும்
சுைங் கத்துரற, கடிதம் எண். 6195/MM5/2010 வாயிலாக 17.09.2010 அன்று சபறப்பட்டது.

அடுத்த இைண்டாவது சுைங் க திட்டப்பணி (Scheme of Mining-II) கடிதம் எண். 3440/ML2/2015 வாயிலாக
26.03.2015 அன்று சமை்ப்பிக்கப்பட்டது. இந்த இைண்டாவது சுைங் க திட்டப்பணி, விதி 18(5) of GCDR 1999-ன்
படி அங் கீகைிக்கப்படுவதாக கருதப்படுகிறது.
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தமிழ் நாடு, திருவண்ணாமரல மாவட்டம் , சபாளூை் தாலுக்கா, சசங் குணம் கிைாமம் , புல எண்
55A/1B1 (பகுதி)-ல் 22.88.5 செக்சடை் பைப்பளவில் அரமந்துள் ள வண்ண கிைாரனட்
குவாைியின் வரைவு சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வறிக்ரக..

1.2

விண்ணப் பதாரர் விவரங் கள்
விண்ணப் பதாரர்
தமிழ் நாடு கனிம நிறுவனம் (TAMIN),
(தமிழ் நாடு அைசு நிறுவனம் )
31, காமைாஜை் சாரல, சசப்பாக்கம் , சசன்ரன, தமிழ் நாடு - 600 005
சதாரலசபசி எண் : + 91 44 28410382, 28511972
சதாரலநகல் எண் : +9144 28524960,
மின்னஞ் சல் : tamin@tamingranites.com

அ. திட்டவிவரம்
வ.

அட்டவகண : 1.1 திட்ட விவரங் கள் மற் றும் சிறப் பு அம் சங் கள்

எண்
1.
திட்டத்தின் சபயை்

தமிழ் நாடு கனிம நிறுவனத்தின்
சசங் குணம் வண்ண கிைாரனட் குவாைி

2.
3.

குவாைி குத்தரக பகுதியின் பைப்பளவு &

22.88.5 செக்சடை்

பகுதியின் இயல் பு

(அைசு புறம் சபாக்கு நிலம் )

உற் பத்தி திறன்

உத்சதசிக்கப்பட்டுள் ள உற் பத்தி திறன் ஆண்சடான்றுக்கு 20,400 M3 (ROM) வண்ண
கிைாரனட்

4.

கிைாமம்

சசங் குணம்

5.

வட்டம்

சபாளூை்

6.

மாவட்டம்

திருவண்ணாமரல

7.

மாநிலம்

தமிழ் நாடு

8.

அட்சசைரக

12°32'24.29" N முதல் 12°32'41.29" N வரை

9.

தீை்க்கசைரக

79°8'47.42" E முதல் 79°9'4.58"E வரை

10.

இந்திய நிலஅரமவு வரைபட எண்கள்

57-பி / 2 & 57-பி / 3

11.

சமற் பைப்பு உயைம்

மரலப்பாங் கான நிலப்பைப்பு.
கடல் மட்டத்திலிருந்து மிக உயை்ந்த உயைம் 220
மீட்டை் ஆை்.எல் (குரறக்கப்பட்ட நிரல) மற் றும்
மிகக் குரறந்த உயைம் 100 மீ ஆை்.எல் .

12.

அதிகபட்ச சவப்பநிரல

40.7 டிகிைி சசல் சியஸ்

13.

சைாசைி வருடாந்திை மரழயளவு

1033 மி.மீ.

ஆ. இட அகமவு
வரிகச

விவரங் கள்

பபயர்

பதாகலவு & திகச

எண்.
1.
2.

அருகிலுள் ள

சசங் குணம்

1.00 கி.மீ, வடசமற்காக

கிைாமங் கள்

குன்னத்தூை்

1.47 கி.மீ, சதன்சமற் காக

அருகிலுள் ள சதசிய

NH 234

0.37 கி.மீ, சதன்கிழக்காக

சநடுஞ் சாரலகள்
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தமிழ் நாடு, திருவண்ணாமரல மாவட்டம் , சபாளூை் தாலுக்கா, சசங் குணம் கிைாமம் , புல எண்
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வரிகச

விவரங் கள்

பபயர்

பதாகலவு & திகச

SH 115
SH 5

3.39 கி.மீ, சதன்சமற் காக
5.75 கி.மீ, சதன்சமற் காக

சபாளூை்

3.76 கிமீ, சதற்கு சதன்சமற் காக

சசன்ரன

119.76 கி.மீ., வடகிழக்காக

எண்.
3.

அருகிலுள் ள மாநில
சநடுஞ் சாரலகள்

4.

அருகிலுள் ள இையில்
நிரலயம்

5.

அருகிலுள் ள
விமானநிரலயம்

6.

ஒதுக்கப்பட்ட மற் றும்
பாதுகாக்கப்பட்ட
காடுகள் (Protected and
Reserved Forest)

7.
8.
9.

வ.
எண்.
1.

பபயர்

பதாகலவு

திகச

சபாளூை் எட்டிவாடி RF

0.78 கி.மீ.

வடக் காக

2.

சகளூை் RF

1.3 கி.மீ.

வடக் காக

3.

கை்னாடகிைி RF

6.51 கி.மீ.

வடசமற் காக

4.

சண்டவாசல் RF

8.77 கி.மீ.

வடசமற் காக

மரலகள் மற் றும் பள் ளத்தாக்குகள்

ஆய் வு பகுதிக்குள் எதுவும் இல் ரல.

சதால் லியல் முக்கியத்துவம் வாய் ந்த
இடங் கள்
வைலாற் றியல் சுற் றுலா தளங் கள்

ஆய் வு பகுதிக்குள் எதுவும் இல் ரல.
ஆய் வு பகுதிக்குள் எதுவும் இல் ரல.

வனவிலங் கு பாதுகாப்பு சட்டம் 1972-ன் படி,
சுற் றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் வாய் ந்த
10.

யாரனப் பாதுகாப்பு பகுதிகள் , புலி பாதுகாப்பு
பகுதிகள் , சதசிய பூங் காக்கள் , வனவிலங் கு

ஆய் வு பகுதிக்குள் எதுவும் இல் ரல.

சைணாலயங் கள் , உயிை்க்சகாள காப்பகங் கள் ,
மற் றும் சமுதாய பாதுகாப்பு பகுதிகள்
11

பாதுகாப்பு நிறுவல் கள்

ஆய் வு பகுதிக்குள் எதுவும் இல் ரல.

12

நில அதிை்வு மண்டலம்

மண்டலம் – II

13

பிற சதாழிற் சாரலகள்

எதுவும் இல் ரல.
வ.
எண்.
1)
2)
3)
4)

14

அருகிலுள் ள
நீ ை்நிரலகள்

முக்கிய

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

நீ ர்நிகலகள்
சசய் யாறு ஆறு
மஞ் சளாறு ஆறு
சபாளூை் ஏைி
நீ ை் கால் வாய்
சபைியகைம் ஏைி
முருகப்பாடி ஏைி
சசம் மியமங் கலம்
ஏைி
ஈயசகாளத்தூை் ஏைி
சசங் குணம் ஏைி
வடமாதிமங் கலம்
ஏைி
ஓடுை் ஏைி
எட்டிவாடி ஏைி

பதாகலவு
(கி.மீ.)
3.12
5.95
5.41
5.91

திகச

1.48
1.00
8.73

சதன்கிழக்காக
சதன்சமற் காக
சதன்சமற் காக
சதற்கு
சதன்சமற் காக
சதன்சமற் காக
சதற்காக
சதன்கிழக்காக

4.71
1.34
5.47

சதன்கிழக்காக
வடசமற் காக
வடகிழக்காக

2.31
2.79

சதன்கிழக்காக
வடகிழக்காக

4

தமிழ் நாடு, திருவண்ணாமரல மாவட்டம் , சபாளூை் தாலுக்கா, சசங் குணம் கிைாமம் , புல எண்
55A/1B1 (பகுதி)-ல் 22.88.5 செக்சடை் பைப்பளவில் அரமந்துள் ள வண்ண கிைாரனட்
குவாைியின் வரைவு சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வறிக்ரக..

2.

சுருக்கமான திட்ட விளக்கம்
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

புவியியல் சமாத்த கனிம
இருப்புகள்
(31.03.2015 அன்று)
சுைங் கம் பண்ண கூடிய
நிரலயில் உள் ள கனிம
இருப்புகள்
(31.03.2015 அன்று)
சமாத்த கழிவு நீ க்கம்
சுைங் கம்
சவட்டிசயடுக்கும் முரற
இயந்திை சதரவகள்

சுைங் க சமரடயின் உயைம்
(Bench)
சுைங் கத்தின்
அதிகபட்ச
ஆழம்
சபாக்குவைத்து முரற
நீ ை் சதரவ

11,97,850 m

11,34,501 m

3

3

இைண்டாவது சுைங் க திட்டப்பணி காலத்தில் , சுமாை் 90,801 m
கிைாரனட் கழிவுகள் நீ க்கப்படும் .
பகுதி இயந்திைமயமாக்கப்பட்ட, திறந்தசவளி சுைங் கம்

3

1. ரெட்ைாலிக் எஸ்கசவட்டை் (திறன்-35 சமட்ைிக் டன் & அதற் கு
சமல் ) - 1 No.
2. சபாை்ட்டபில் கம் ப்ைசை் - 2 Nos.
3. சுைங் க டிப்பை் - 2 Nos.
4. ஜாக் செம் சமை் – 6 Nos.
5. ரட மண்ட் வயை் சா சமஷின், சஜனசைட்டை் உடன் – 1 No.
6. ஆயில் என்ஜின் 5 HP – 2 Nos.
6 மீ
மரலயின் உச்சியில் இருந்து 30 மீ
கிைாரனட், லாைிகளில் சகாண்டு சசல் லப்படும்
வ.
எண்.
1
2
3

பயன்பாடு
குடிநீ ை்
தூசு கட்டுப்பாடு
(தண்ணீை ் சதளித்தல் )
பசுரம வளாக பைாமைிப்பு
பமாத்தம்

அளவு
(கிசலா
லிட்டை்/நாள் )
0.5
0.6
0.4
1.5

10.

நீ ை் ஆதாைம்

தண்ணீை ் சதரவ விற் பரனயாளை்கள் மற் றும் சுைங் க குழியில்
சசமிக்கப்பட்ட நீ ை் மூலமாகவும் எட்டப்படும் .

11.

சுைங் க ஆயுட்காலம்

அங் கீகைிக்கப்பட்ட சுைங் கத் திட்டத்தின் படி, 56 ஆண்டுகள்

2.1 சுரங் கம் பவட்டிபயடுக்கும் முகற : பகுதி இயந்திைமயமாக்கப்பட்ட, திறந்தசவளி சுைங் கம்

வயை் சா/துரளயிடுதரலப் பயன்படுத்தி பிைதான
பாரறயிலிருந்து பிைித்து எடுத்தல்

வயை் சா/கிைாக் பவுடரைப் பயன்படுத்தி இைண்டாம்
நிரல பிைித்தல்
பிைிக்கப்பட்ட கிைாரனட் கற் கரள உளியால்
சசதுக்குதல்

வடிவரமக்கப்பட்ட கிைாரனட் கற் கரள
லாைிகள் /டிைக்குகளில் ஏற் றுதல்
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படம் 1 : குவாரி குத்தகக பகுதி மூல திட்ட படம்
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படம் 2 : திட்ட பகுதியின் 15 கி.மீ சுற் றளகவ காட்டும் பசயற் ககக்பகாள் படம்
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3.0

தற் பபாதுள் ள சுற் றுச்சூழல் நிகல :

3.1

முன்னுகர

திட்டப்பணிக்கு சதாடை்புரடய அடிப்பரட சுற் றுச்சூழல் தகவல் கள் சதாடை்புரடய ஐஎஸ் குறியீடுகள்
(IS codes), மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு வாைியம் (CPCB), சுற் றுச்சூழல் , வன & பருவநிரல மாற் ற
அரமச்சகம் (MoEF&CC) வழிகாட்டுதல் கள் மற் றும் அங் கீகைிக்கப்பட்ட சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு
ஆய் விற் கான குறிப்பு விதிமுரறகளின்படியும்

(ToR) 2018-ம்

ஆண்டு பருவமரழக்கு முந்ரதய

பருவத்தில் (மாை்ச் 2018 முதல் சம 2018 வரை) முரறயான மற் றும் விஞ் ஞான ைீதியில் ஆய் வுப்
பகுதியிலிருந்து சசகைிக்கப்பட்டன.
ஆய் வுகாலத்தில்

முழுரமயாக

ஆய் வு

சசய் யப்படுகின்ற

பல் சவறு

சுற் றுச்சூழல்

கூறுகள்

பின்வருமாறு:


சமூக - சபாருளாதாை சூழல்



நீ ை் சூழல்



ஒலிச் சூழல்



நில சூழல்



உயிைியல் சூழல்



காற் று சூழல்

இந்த ஆய் வின் சநாக்கங் களுக்காக திட்ட ஆய் வு பகுதி இைண்டு மண்டலங் களாக பிைிக்கப்பட்டுள் ளது.
அதாவது ரமய (Core Zone) மற் றும் இரடப்பகுதி (Buffer Zone) 10 கி.மீ சுற் றளவு வரை.
3.2

சமூக பபாருளாதார சூழல் :-

3.2.1

கமய பகுதி

ரமய பகுதி சுைங் க குத்தரகப் பகுதியான 22.88.5 செக்சடை் பைப்பளரவக் சகாண்டுள் ளது. முழு
சுைங் க

குத்தரக பகுதியும்

வனமற் ற அைசு நிலமாக வரகப்படுத்தப்பட்டு தமிழ் நாடு கனிம

நிறுவனத்திற் கு குத்தரகக்கு விடப்பட்டுள் ளது.
3.2.2

இகடப் பகுதி

ரமய மண்டலத்தின் எல் ரலயிலிருந்து 10 கி.மீ சுற் றளரவக் சகாண்ட இரடப்பகுதி சபரும் பாலும்
கிைாம மற் றும் நகைப்பகுதிகரளக் சகாண்டுள் ளது. முதன்ரம சமூக சபாருளாதாை தைவுகள் ஆய் வின்
பகுதியிலுள் ள

மாதிைி

கிைாமங் களில்

கணக்சகடுப்பு

குழுவினைால்

புலனாய் வு

மற் றும்

கட்டரமக்கப்பட்ட சநை்காணல் களின் மூலம் சசகைிக்கப்பட்டது. பஞ் சாயத்து பிைதிநிதிகள் , வயது
வந்த ஆண்கள் மற் றும் சபண்கள் , ஆசிைியை்கள் , மருத்துவ பயிற்சியாளை்கள் , சதாழிலதிபை்கள் ,
சவளாண் சதாழிலாளை்கள் ,

இரளஞை்கள்

ஆகிசயாரை

உள் ளடக்கிய

பிைதிபலிப்பாளை்கள்

ஆய் வுக்காக சநாக்கத்ரத பூை்த்தி சசய் யும் வண்ணம் சதை்ந்சதடுக்கப்பட்டனை். திருவண்ணாமரல
மாவட்டத்திற் கான மக்கள் சதாரக விவைங் கள் கீசழ சகாடுக்கப்பட்டுள் ளது.
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விவரங் கள்

0-10 கி.மீ
சுற் றளவில்

குடும் பங் களின் எண்ணிக்ரக

33,079

ஆண்கள் எண்ணிக்ரக

67,609

சபண்கள் எண்ணிக்ரக

67,736

சமாத்த மக்கள் சதாரக

1,35,345

ஆண் மக்கள் சதாரக (0-6 ஆண்டுகள் )

23,037

சபண் மக்கள் சதாரக (0-6 ஆண்டுகள் )

20,838

சமாத்த மக்கள் சதாரக (0-6 ஆண்டுகள் )

43,875

சைாசைி வீட்டின் குடும் ப உறுப்பினை்களின் எண்ணிக்ரக

4.09 சபை்

0 முதல் 6 வயத்துக்குட்பட்சடாைின் சமாத்த மக்கள் சதாரகக்கு, சதவீதத்தில் (%)

10.81

0 முதல் 6 வயத்துக்குட்பட்சடாைின் ஆண் மக்கள் சதாரக, சதவீதத்தில் (%)

49.95

0 முதல் 6 வயத்துக்குட்பட்சடாைின் சபண் மக்கள் சதாரக, சதவீதத்தில் (%)

50.05

ஆண் சபண் விகிதம் (1000 ஆண்களுக்கு சபண்கள் எண்ணிக்ரக)

994

ஆதாைம் : முதன்ரம மக்கள் சதாரக கணக்சகடுப்பு சுருக்கம் 2011, திருவண்ணாமரல மாவட்டம் ,
தமிழ் நாடு
மக்கள் குடியிருப் பு :
ஆய் வு பகுதி சுமாை் 1,35,345 (ஆண்- 67,609 & சபண் – 67,736) மக்கள் சதாரக சகாண்ட 54 கிைாமங் கரள
சகாண்டுள் ளது, சமலும் வீடுகளின் எண்ணிக்ரக 33,079 ஆகும் . (மக்கள் சதாரக கணக்சகடுப்பு 2011ன் படி)
மக்கள் பதாகக :
சமாத்த

வீடுகளின்

எண்ணிக்ரக

33,079ஆகும் ,

சைாசைி

வீட்டின்

குடும் ப

உறுப்பினை்களின்

எண்ணிக்ரக 4.09 சபை். எனசவ, ஆய் வு பகுதியில் கூட்டு குடும் ப அரமப்புகள் குரறவாக உள் ளன.
இந்தியாவின் மக்கள் சதாரக கணக்சகடுப்பு, 2011 இன் படி, ஆய் வு பகுதியில் 1,35,345 சபை் உள் ளனை்.

3.3

தற் பபாதுள் ள காற் று தரம்

சுற் றுப்புற காற் றின் தைம் (PM10, PM2.5 SO2, NO2 & CO), நீ ைின் தைம் , இரைச்சல் நிரல, மண் மற் றும்
தாவைங் கள் மற் றும் விலங் கினங் கள் பற் றிய முதன்ரம அடிப்பரட தைவுகள் மரழக்காலத்திற் கு
முந்ரதய (மாை்ச் முதல்

சம 2018 வரை) காலத்தில்

சுற் றுச்சூழல்

தைம்

காற்றின்

மற் றும்

பிற

சசகைிக்கப்பட்டுள் ளது.

தைவுகள்

EIA

மற் றும்

EMP

சததி வாைியாக
அறிக்ரகயில்

சதாகுக்கப்பட்டுள் ளன.
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55A/1B1 (பகுதி)-ல் 22.88.5 செக்சடை் பைப்பளவில் அரமந்துள் ள வண்ண கிைாரனட்
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3.3.1

சுற் றுச்சூழல் காற் று தரம்
சுற் றுப் புற காற் றின் தரம் கண்காணிப் பு

மகழக்காலத்திற் கு முந் கதய காலம்

இடங் களின் எண்ணிக்கக – 6

(மார்ச ் முதல் பம 2018 வகர)

( 1 கமய பகுதி, 5 இகடப் பகுதி)
அளவுருக்கள்

நுகரும்

கமய பகுதி

இகடப் பகுதி

*CPCB வரம் பு (µg/m3)

முடிவு வரம் பு

முடிவு வரம் பு

(µg/m3 )

(µg/m3 )

49.19 முதல் 71.62 வரை

58.93 முதல் 77.86 வரை

100

27.45 முதல் 45.55 வரை

34.30 முதல் 54.97 வரை

60

6.37 முதல் 10.20 வரை

5.50 முதல் 10.25 வரை

80

19.54 முதல் 29.85 வரை

14.82 முதல் 26.31 வரை

80

திடத்துகள் கள்
(PM10)
நுகரும்
]திடத்துகள் கள்
(PM2.5)
சல் ஃபை் ரட
ஆக்ரசடு (SO2)
ரநட்ைஸ்
ஆக்ரசடு (NO2)
எல் லா இடங் களிலும் CO மதிப்புகள் (mg/m3) வரையறுக்கப்பட்ட அளவுக்கு கீசழ இருப்பது



கண்டறியப்பட்டது.
* சதாழில் துரற மற் றும் குடியிருப்பு வரகக்கான மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு வாைிய வைம் புகள்
(2009 அறிவிப்பு)
சுற் றுப்புற காற் றின் தைம் நிறுவப்பட்டுள் ள 6 நிரலயங் கள் மூலம் மாை்ச் 2018 முதல் சம 2018 வரை
மத்திய

மாசு

கட்டுப்பாட்டு

வாைிய

வழிகாட்டுதலின்படி

கண்காணிக்கப்பட்டது. ஆய் வுக்

கண்காணிப்பு முடிவுகளிலிருந்து, கண்காணிக்கப்பட்ட அளவுருக்கள் (PM10, PM2.5, SO2, NO2 & CO) ஆய் வுக்
காலத்தில் சதசிய சுற் றுப்புற காற் று தை வைம் புகள் (NAAQS), 2009 இன் படி அனுமதிக்கப்பட்ட
வைம் புகளுக்குள் இருப்பரதக் காணலாம் .
3.4

நீ ர் சூழல்

சுைங் க குத்தரக பகுதியில் நிலத்தடிநீ ை் மற் றும் சமற் பைப்பு நீ ருக்கான ஆதாைங் கள் ஏதும் இல் ரல.
ஆய் வு பகுதியின் தற் சபாரதய தண்ணீைின் தைம் , நிலத்தடி நீ ை் மாதிைிகள் மாை்ச் 2018 முதல் சம 2018
வரை ஆய் வு சசய் யப்பட்டது.
மாதிரிகளின் எண்ணிக்கக

மகழக்காலத்திற் கு முந் கதய காலம்

– 1 சுரங் க நிலத்தடி நீ ர் + 4 நிலத்தடி நீ ர்

(மார்ச ் முதல் பம 2018 வகர)

இயற் பியல் /பவதியியல்

நிலத்தடி நீ ர் மாதிரிகள்

அளவுரு
pH
சமாத்த கரைந்த
திடப்சபாருள் கள் (TDS), mg/l

*IS 10500:2012
அனுமதிக்கப் பட்ட வரம் புகள்

7.44–7.86

6.5 - 8.5

518-1522

2000
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குசளாரைடு (as Cl), mg/l
சமாத்த கடினத்தன்ரம (as
CaCO3), mg/l
சமாத்த காைத்தன்ரம (as
CaCO3), mg/l
சல் சபட், mg/L

36 - 445

1000

272 - 710

600

232 - 372

600

59.1 - 115

400

கண்டறியக்கூடிய வைம் புக்குக்

இரும் பு (as Fe), mg/l

0.3

கீசழ (<0.1) – 0.16

ஃப்ளூரைடு, mg/L
ரநட்சைட் (as NO3), mg/l

0.3-0.8

1.5

6.53 - 12.05

45

*IS 10500:2012 – மாற் று மூலம் இல் லாத நிகலயில் அனுமதிக்கப் பட்ட வரம் புகள்
நிலத்தடி நீ ைின் தைம் ஐ.எஸ்:10500 - குடிநீ ை் மாற் று ஆதாைம் இல் லாத நிரலயில் , குடிநீ ருக்கான
அனுமதிக்கப்பட்ட வைம் புகளுக்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள் ளது.
வானியல் :
சுற் றுச்சூழல் கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பருவமரழக்கு முந்ரதய பருவத்தில் (மாை்ச்-சம
2018) அதிகபட்ச சவப்பநிரலயாக 40.7°C மற் றும் குரறந்தபட்ச சவப்பநிரலயாக 18.2°C-ம் பதிவு
சசய் யப்பட்டது. ஆய் வு காலத்தில் காற்றின் திரச சபரும் பாலும் சதன்சமற் கிலிருந்து வடகிழக்காக
இருந்தது.

3.5 ஒலி சூழல்
சுற் றுப் புற காற் றின் தரம் கண்காணிப் பு

பகாகடக்காலம்

இடங் களின் எண்ணிக்கக – 6
( 1 மூல பகுதி, 5 இகடயக பகுதி)

(மார்ச ் முதல் பம 2018 வகர)

ஒலி அளவு
[dB(A)]

கமய பகுதி
[dB(A)]

பகல் சநைம்

53.8

இைவு சநைம்

36.5

* பவகல பகுதி
ஒலி அளவு
வரம் பு
[dB(A)]
90

இகடப் பகுதி
[dB(A)]

MOEF&CC வரம் பு
[dB(A)]

48.3 – 53.8

55

34.6 – 37.2

45

* சதாழில் துரற சதாழிலாளை்களுக்கு MoEF&CC விதிமுரறகளால் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒலி அளவு
இரவ மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாைியத்தால் பைிந்துரைக்கப்பட்ட அளவுக்குள் உள் ளன.
3.6

நில சூழல்

ஆய் வு பகுதியின் தற் சபாரதய நில பயன்பாட்டு முரற சசயற் ரகக்சகாள் படங் களின் மூலம் ஆய் வு
சசய் யப்பட்டது.

ஆய் வுப்

பகுதியின்

சபரும் பான்ரம

நில

பயன்பாடுகள்

பின்வருமாறு

வரகப்படுத்தப்பட்டுள் ளது, வன நிலம் 8510.79 செக்சடை் (21.39 %), பயிை் நிலம் 21,210.02 செக்சடை்
(53.32 %), தைிசு நிலம் 4,280.81 செக்சடை் (10.76 %), திறந்த புதர் நிலம் 2419.66 செக்சடை் (6.08 %),
குடியிருப்புகள் 1091.74 டெக்சடை் (2.74 %) மற் றும் நதி/நீ ர்நிரலகள் 2266.57 செக்சடை் (5.70 %).
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திட்டபகுதியின் நிலபயன்பாடு
தற் பபாகதய
பயன்பாடு

சுைங் க பயன்பாடு

பரப் பு
(பெக்படர்)

நிகழும் ஐந் தாண்டு
திட்டத்திற் கு கூடுதலாக
பதகவப் படும் பரப் பு

சுரங் க ஆயுட்கால

(பெக்படர்)

இறுதியில்
(பெக்படர் )

1.70.5

0.26.5

5.04.5

0.64.0

1.46.0

9.05.0

உள் கட்டரமப்பு

0.00.5

--

0.00.5

சாரல

1.21.0

--

--

பசுரம வரளயம்

0.10.0

0.06.5

1.75.0

பயன்படுத்தப்படாதது

19.22.5

17.43.5

7.03.5

பமாத்தம்

22.88.5

19.22.5

22.88.5

கழிவு சகாட்டப்படும் பகுதி

குறிப் பு – சுைங் க ஆயுட்கால இறுதியில் சுமார் 1.75.0 டெக்மெர் பரப்பளவில் மைக்கன்றுகள் நெவு
டசய் யப்படும் . சுமார் 5.04.5 டெக்மெர் பரப்பளவு, நீ ை் சதக்கத்திற்காக ஒதுக்கப்படும் ..
மண் வகக: சுைங் க குத்தரக பகுதி கடின பாரற அரமப்புகளால் ஆனது.

ஆய் வின் சபாது

சசகைிக்கப்பட்ட மண் மாதிைிகளில் pH 5.9 முதல் 6.49 வரையும் , கைிம சபாருட்கள் 0.424 % முதல் 0.652 (%)
வரையிலும் , சபாட்டாசியம் 0.0077 % முதல் 0.0116 % வரையிலும் , ரநட்ைஜன் 0.0014 % முதல் 0.00252%
வரையிலும் மற் றும் களிமண் 27.3 % முதல் 29.9 % வரையிலும் காணப்பட்டது. சமலும் இவ் வளவீடுகள் ,
இப்பகுதி மண் மிகவும் வளமானதாக இல் ரல என்பரத குறிப்பிடுகின்றன.

3.7

உயிரியல் சூழல்

22.88.5 செக்சடை் பைப்பிலான சுைங் க குத்தரக பகுதி அைசு புறம் சபாக்கு நிலமாகும் மற் றும் குத்தரக
பகுதிக்குள் வன நிலங் கள் ஏதும் இல் ரல. 10 கி.மீ சுற் றளவில் சதசிய பூங் காக்கள் , சைணாலயங் கள் ,
அறிவிக்கப்பட்ட உயிை்க்சகாளங் கள் , யாரன வழித்தடங் கள் மற் றும் புலம் சபயை்வு பறரவகளின்
பாரதகள் சபான்றரவகள் இல் ரல.
இப்பகுதியில்

உள் ள பல் சவறு உயிைினங் கரள அரடயாளம்

காண, ரமய மற் றும்

இரடயக

மண்டலத்தில் ஆய் வு சமற் சகாள் ளப்பட்டது. ஆய் வுப் பகுதியில் அருகி வரும் மற் றும் குறிப்பிட்ட
இடத்தில் மட்டும் வாழும் இனங் கள் எதுவும் இல் ரல.
3.8

நீ ர்நிகல ஆய் வு

இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீ ை் மட்டம் 4 மீ (மரழக்காலத்தில் ) & 8 மீ (வறண்ட காலங் களில் ) ஆகும் .
சுைங் கசவரலகள் தரை மட்டத்திற் கு சமசல சசய் யப்படும் . எனசவ, சுைங் க சவரல இறுதி ஆழத்ரத
அரடயும் வரை, நிலத்தடி நீ ை் மட்டத்ரத எட்டாது.

GROUND LEVEL
ULTIMATE DEPTH

220 mRL (Highest contour)
hiesest
103 mRL (from highest)
100 mRL (general surface Level)

WATER TABLE

04 mbgl Post monsoon
08mbgl Pre monsoon)
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3.9

ஆய் வுப் பகுதியில் உள் ள தாவரங் கள்

இப்பகுதியில்

உள் ள பல் சவறு உயிைினங் கரள அரடயாளம்

காண, ரமய மற் றும்

இரடயக

மண்டலத்தில் ஆய் வு சமற் சகாள் ளப்பட்டது. ஆய் வுப் பகுதியில் அருகி வரும் மற் றும் குறிப்பிட்ட
இடத்தில் மட்டும் வாழும் இனங் கள் எதுவும் இல் ரல.
சநல் லி, மா, புளி, அசசாகம் , அைசமைம் , சீதாபழம் , ஆலமைம் , சசங் சகாட்ரட, முந்திைி சபான்ற தாவை
வரககள் ஆய் வுப் பகுதியில் கண்டறியப்பட்டன.

3.10

ஆய் வுப் பகுதியில் உள் ள விலங் கினங் கள்

வனத்துரற, வனவிலங் குத் துரற சபான்ற பல் சவறு அைசு அலுவலகங் களிலிருந்து சசகைிக்கப்பட்ட
அடிப்பரட தைவுகளின் அடிப்பரடயில் விலங் கினங் களின் மதிப்பீடு சசய் யப்பட்டுள் ளது. 10 கி.மீ.
பைப்பளவில்

வனவிலங் கு சைணாலயம்

அல் லது

சதசிய

பூங் கா

ஏதும்

இல் ரல.

இப்பகுதியில்

வனவிலங் கு பிைிவு -1-க்கு உட்பட்ட விலங் கினம் ஏதும் இல் ரல. ஆய் வுப் பகுதியில் சபரும் பாலும் வீட்டு
விலங் குகள் மட்டுசம காணப்படுகின்றன.
4.0

எதிர்பார்க்கப் படும் சுற் றுச்சூழல் தாக்கங் கள் மற் றும் உமிழ் வு நடவடிக்கககள்

4.1

முன்னுகர

பகுதி இயந்திைமயமாக்கப்பட்ட, திறந்தசவளி சுைங் க முரற நடவடிக்ரககளில் சுைங் க மட்டங் கள் ,
அணுகு சாரலகள் & சுைங் கத்தினுள் உள் ள சாரலகள் அரமத்தல் , பாரறகரள சவடிக்க சசய் தல்
மற் றும் சபாருட்கரள சகாண்டு சசல் லுதல் சபான்றரவ அடங் கும் . சுற் றுச்சூழல் பாதிப்புகரளத்
தடுக்க/தணிக்க

சபாதுமான

நடவடிக்ரககள்

சுற் றுச்சூழல்

கட்டுப்பாட்டு
சீைழிரவ

நடவடிக்ரககள்

ஏற் படுத்தி

சுற் றுச்சூழல்

எடுக்கப்படாவிட்டால் ,
அரமப்புக்கு

இந்த

மீளமுடியாத

சசதத்திற் கு வழிவகுக்கும் . ஆரகயால் , குவாைி நடவடிக்ரககரளத் சதாடங் குவதற் கு முன், சவவ் சவறு
சுற் றுச்சூழல்

அளவுருக்கள்

மீது குவாைியின் தாக்கங் கரள மதிப்பிடுவது அவசியம் , இதனால்

இப்பகுதியில் சுற் றுச்சூழலுக்கு நன்ரம பயக்கும் வரகயில் சுைங் கத்திற் கு முன்கூட்டிசய பாதிப்பு
தணிப்பு நடவடிக்ரககள் திட்டமிடப்படலாம் .
இந்த சுைங் க குத்தரகயில் முன்சமாழியப்பட்ட கனிமமானது வண்ண கிைாரனட். துரளயிடுதல் ,
வயை் சா/கிைாக் பவுடை் மூலம் குரறந்தபட்ச கட்டுப்பாட்டு சவடிப்பு ஆகியவற் ரறப் பயன்படுத்தி
பாதி

இயந்திைமயமாக்கப்பட்ட

திறந்தசவளி

சுைங் க

முரறயால்

சுைங் க

சவரலகள்

சமற்சகாள் ளப்படும் .
இந்த குத்தரகப் பகுதியில் சசயல் பாட்டு கட்டங் களில் சமற்சகாள் ளப்பட சவண்டிய முரறயான
மற் றும்

அறிவியல்

ைீதியான

திறந்த சவளி

சுைங் க

நடவடிக்ரககள் ,

அரனத்து

சுற் றுச்சூழல்

அளவுருக்களும் சட்டைீதியான தைங் களுக்கு உட்பட்சட இருக்கும் என்பரத உறுதி சசய் யும் .
திட்டத்திற்கு பிந்ரதய பல் சவறு சுற் றுச்சூழல் அளவுருக்கள்

மீதான தாக்கம் மற் றும் தணிப்பு

நடவடிக்ரககள் கீசழ விளக்கப்பட்டுள் ளன.
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காற் று சூழல்

4.2

காற் று மாசுபாட்டிற்கு கனிமம் சதாண்டுதல் , ஏற்றுதல் மற் றும் சபாக்குவைத்து சபான்ற திறந்தசவளி
சுைங் க நடவடிக்ரககள் முக்கிய பங் காற் றுகின்றன. சுைங் க இயந்திைங் கள் மற் றும் உபகைணங் களின்
சசயல் பாடுகளில் , டீசல் எைிசபாருரள எைிப்பதால் , சுற் றுச்சூழலுக்கு தீங் கு விரளவிக்கும் வாயுரவ
(Noxious gas) சசை்க்கிறது.
எதிர்பார்க்கப் படும் தாக்கங் கள் :


திறந்த

சசயலாக்க

முரற

மூலம்

சமற் சகாள் ளப்படும்

சுைங் க

நடவடிக்ரககள்

தூசி

துகள் கரள உருவாக்குகின்றன.


நுகரும் திடத்துகள் கள் (PM10) -ன் குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான உயை்வு.



வாகனத்திலிருந்து சவளிசயற் றும் சல் ஃபை் ரட ஆக்ரசடு மற் றும் ரநட்ைஜன் ஆக்ரஸடுகள் .

உமிழ் வு தணிப் பு நடவடிக்கககள் :



துரளயிடுதலின் மூலம் தூசி சவளிசயற் றத்ரத தடுக்க ஈைமான முரறயில் துரளயிடுதல்
சமற்சகாள் ளப்படும் .



துரளயிடும் சபாது தூசி சவளிசயற் றத்ரத குரறக்க, ட்ைில் பிட்கள் கூை்ரமப்படுத்தப்பட்டு
பயன்படுத்தப்படும் .




வாட்டை் சடங் கை்களில் சாரலகளில் வழக்கமான முரறயில் நீ ை் சதளித்தல் .
வாகனங் கள் மற் றும் இயந்திைங் கள் நன்கு பைாமைிக்கப்படும் நிரலயில் ரவக்கப்படுவதால்
உமிழ் வு குரறயும் .



Pollution under Control சான்றிதழ் களுடன் வாகனங் கள் சமதுவான சவகத்தில் ஓட்டுநை்களால்
இயக்கப்படும் .



கனிமம் ஏற்றிச்சசல் லும் வாகனங் கள் சைியாக மூடப்பட்டு எடுத்து சசல் லப்படும் . சமலும்
இயக்கத்தின்

சபாது

சபாருள்

கசிவு

ஏற் படாதவாறு

ஏற் றுதல்

சசய் யப்படுவது

உறுதி

சசய் யப்படும் .



சவடித்தல்

(Blasting)

நிகழ் வின்

காைணமாக

உருவாகும்

தூசி

உமிழ் ரவக்

குரறக்க

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட முரறயில் சவடித்தல் சசய் யப்படும் .



தூசி உமிழ் ரவக் குரறக்க, சவடித்தலின் சபாது சமற் பைப்ரப ஈைமாக்குதல் .



பாதுகாப்பு தலெ பகுதி மற் றும் பயன்படுத்தப்படாத மீதமுள் ள நில பகுதிகளில் மைக்கன்றுகள்
நெவு டசய் யப்பட்டுள் ளது.



கழிவு கிடங் குகளின் முரறயான சமலாண்ரம.



அதிகதூசி பாதிப்பு மற் றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சவரல சசய் யும் சதாழிலாளை்களுக்கு
தூசி வடிப்பான்கள் / முகமூடிகள் வழங் கப்படும் .

சமசல கூறப்பட்ட பல் சவறு தணிப்பு நடவடிக்ரககரள பின்பற் றுவதன் மூலம் , இந்த சுைங் க
சசயல் பாட்டின் காைணமாக காற் றின் தைத்தில் சபைிய தாக்கம் இருக்காது. சவடித்தல் நிகழ் வுகள்
சுைங் க சமலாளை் (Mines Manager), சுைங் க முன்னவை் (Mines Foremen) மற் றும் சுைங் க பணி துரணவை் (Mine
Mate)/ சவடியாளை் (Blaster) ஆகிசயாைின் சமற் பாை்ரவயில் அங் கீகைிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தக்காைைால்
சமற்சகாள் ளப்படும் . அரனத்து சட்டைீதியான விதிகளும் பின்பற் றப்படும் . சுைங் க குத்தரக பகுதியில்
சவடிசபாருட்களின் சசமிப்பு இருக்காது.
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4.3

நீ ர்சூழல்

நாசளான்றுக்கு குடிநீ ை், தூசு கட்டுப்பாடு (தண்ணீை ் சதளித்தல் ) மற் றும் பசுரம வளாக பைாமைிப்பு
சபான்ற சதரவகளுக்காக 1.5 கிசலா லிட்டை் தண்ணீை,் சதரவப்படும் . சதரவப்படும் தண்ணீை ்
விற் பரனயாளை்களிடமிருந்து சபறப்படும் . இந்த பகுதியில் நிலத்தடி நீ ை் மட்டம் நிலப்பைப்பிற் கு கீசழ,
மரழ காலத்தில் 4 மீ மற் றும் வறண்ட காலத்தில் 8 மீ வரையிலும் உள் ளது. இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீ ை்
சிறிதும் பாதிக்கப்பட வாய் ப்பில் ரல
எதிர்பார்க்கப் படும் தாக்கங் கள் :


குவாைி

நடவடிக்ரககளில்

இருந்து

நீ ை்

சவளிசயற் றம்

சமற் பைப்பு/நிலத்தடி

நீ ரை

மாசுபடுத்துதல் .


விவசாயம் மற் றும் குடிநீ ருக்கான நீ ைின் அளவு குரறபாடு.



சமற் பைப்பு/நிலத்தடி நீ ை் மாசுபாடு.



நீ சைாட்ட மாற் றங் கள் (Changes to the Hydraulic regime)

உமிழ் வு தணிப் பு நடவடிக்கககள் :


இந்த பகுதியில் நிலத்தடி நீ ை் மட்டம் 4 மீ (மரழக்காலத்தில் ) & 8 மீ (வறண்ட காலங் களில் )
ஆகும் .

சுைங் கசவரலகள் தரை மட்டத்திற் கு சமசல சசய் யப்படும் . எனசவ, சுைங் க சவரல

இறுதி ஆழத்ரத அரடயும் வரை, நிலத்தடி நீ ை் மட்டத்ரத எட்டாது.


எனசவ, நிலத்தடி நீ ைின் தைத்தில் சுைங் க சசயல் பாடுகளால் , எந்தவிதமான பாதிப்புகளும்
ஏற் படாது.



கிைாரனட் சுைங் கத்தால் எந்த தீங் கு விரளவிக்கும் உமிழ் வுகளும் சவளிசயறாது. எனசவ
சமற் பைப்பு/நிலத்தடி நீ ை் மாசுபடாது.



குத்தரக பகுதிக்குள் எந்தசவாரு நீ ை்நிரலசயா அல் லது நீ ரூற் சறா இல் ரல.



குவாைியின்

அரனத்துப்

பகுதிகளிலும்

மற் றும்

கிடங் குகரள

சுற் றியும்

வடிகால் கள்

அரமக்கப்பட்டு, படிவுநீ ை் சதாட்டிகள் மூலம் மண் நீ க்கப்படும் .


சமற் பைப்பு நீ ை் சநைடியாக சுைங் கங் களில்

நுரழவரத தடுக்க சபாருத்தமான வடிகால்

அரமப்பு வழங் கப்படும் .




இந்த சுைங் கத் திட்டத்தில் நீ ை் கழிவுகள் இல் ரல.
மரழநீ ை் திறந்த குழிகளில் சசகைிக்கப்படும் & பிறகு மண் அகற் றப்பட்டு மைம் வளை்ப்பிற்க்கு
பயன்படுத்தப்படும்



மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாைியத்தால் (CPCB) பைிந்துரைக்கப்பட்ட விதிமுரறகளுக்குள் நீ ை்
அளவுருக்கள் இருப்பரத உறுதி சசய் வதற்காக அவ் வப்சபாது நீ ை் சசாதிக்கப்படும் .



கழிப்பரறகளில் இருந்து சவளிசயறும் கழிவுநீ ை், சசப்டிக் சடங் கிற் கு சகாண்டு சசல் லப்பட்டு
பிறகு ஊறரவக்கும் குழிகளில் விடப்படுவதால் நிலத்தடி நீ ை் மாசுபடாது.



நிலத்தடி நீ ைில் மாசுபடுவரத சைிபாை்க்க, சுற் றியுள் ள பகுதிகளில் உள் ள கிணறுகள் / துரள
கிணறுகளில் நிலத்தடி நீ ரை சதாடை்ந்து கண்காணித்தல் .



சுைங் க குழிகளில் மரழ நீ ை் சசகைிக்கப்பட்டு, சதளிந்த நீ ை் பசுரம வளாகம் , தூசி ஒடுக்கம்
சபான்றவற் றுக்கு பயன்படுத்தப்படும் .
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தமிழ் நாடு, திருவண்ணாமரல மாவட்டம் , சபாளூை் தாலுக்கா, சசங் குணம் கிைாமம் , புல எண்
55A/1B1 (பகுதி)-ல் 22.88.5 செக்சடை் பைப்பளவில் அரமந்துள் ள வண்ண கிைாரனட்
குவாைியின் வரைவு சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வறிக்ரக..

4.4

சப் தம் மற் றும் அதிர்வு அளவுகள்

ரமய பகுதியிலும் அரதச் சுற் றியுள் ள பகுதிகளிலும் எந்த வசிப்பிடமும் இல் ரல. அருகிலுள் ள
கிைாமம் சசங் குணம் , திட்டப்பகுதியிலிருந்து 1.00 கி.மீ. சதாரலவில் வடசமற்காக அரமந்துள் ளது. ஒலி
மாசுபாடு மற் றும் அதிை்வுகளின் முக்கிய ஆதாைம் (i) லாைிகளின் இயக்கம் (ii) எஸ்கசவட்டைின்
சசயல் பாடு (iii) துரளயிடுதல் (iv) சவடித்தல் நிகழ் வுகள் .
எதிர்பார்க்கப் படும் தாக்கங் கள் :



சகட்கும் திறன் குரறபாடு, திரசதிருப்பம் , தூக்கமின்ரம, சசாை்வு மற் றும் குரறந்த ஈடுபாடு
ஆகியவற் றால் சவரல சசயல் திறன் பாதிக்கப்படுகிறது.



சில தீவிை நிகழ் வுகளில் சைிசசய் ய இயலாத இருதய, சுவாச மற் றும் நைம் பியல் பாதிப்புகள்
ஏற் படுகின்றன.

தணிப் பு நடவடிக்கககள் :



ஒலி மாசுபாட்டின் விரளரவக் குரறப்பதற்காக, சதாழிலாளை்களுக்கு காது அரடப்பான்கள்
வழங் கப்படும் .



இரைச்சல் பாதிப்புக்குள் ளான பகுதியில் சதாழிலாளை்கள் ஒரு மணி சநைத்திற் கு சமல் சவரல
சசய் ய அனுமதிக்கப்பட மாட்டாை்கள் . சமலும் அவை்கள் மற் ற இடங் களுக்கு மாற் றப்படுவை்.



சப்தத்தின் பைவரலக் குரறக்க பசுரம வரளயம் அரமக்கப்படும் .



வாகனங் கள் சைியான பைாமைிப்பு சசய் யப்படும் .



சுைங் க சசயல் பாடுகள் பகல் சநைத்திற் கு மட்டும் அதாவது காரல 8 மணி முதல் மாரல 5
மணி வரை சமற்சகாள் ளப்படும் .



பவை்ொைன் டம் பைில்

அனுமதிக்கப்படாது.

அதிக சப்தங் களில்

இரச அரமப்புகரளப்

பயன்படுத்த சவண்டாம் என்று ஓட்டுநை்கள் அறிவுறுத்தப்படுவாை்கள் .



துரளயிடும் சபாது சப்தத்ரத குரறக்க கூை்ரமயான ட்ைில் பிட்கசு பயன்படுத்தப்படும் .



இரைச்சல் அளரவக் குரறக்க பயன்படுத்தப்பட சவண்டிய கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிப்பு
நுட்பங் கள் .



இரைச்சரல

குரறக்க

சாதகமான

சூழ் நிரலகளில்

சவடிப்பு நிகழ் வுகரள

திட்டமிட்டு

சசயல் படுத்துதல் .



சப்தத்ரத

பைப்புவரதத்

தடுப்பதற்காக,

குறிப்பாக

பாதுகாப்பு

தரட

பகுதிகளில்

சமம் படுத்தப்பட்ட பசுரம வளாகம் அரமக்கப்படும் .



வயை் சா மற் றும் கிைாக் பவுடைின் பயன்பாட்டினால் , சவடிப்பு சசயல் பாடு குரறக்கப்பட்டு ,
சத்தம் மற் றும் அதிை்வு பாதிப்புகள் குரறக்கப்படுகின்றன.



சுற் றுச்சூழல்

ஒலி

அளவுகள்

மற் றும்

இரைச்சல்

உருவாகும்

இடங் களில்

வழக்கமான

அடிப்பரடயில் ஒலி அளவு கண்காணிப்பு நடத்தப்படும் .
சுைங் க சசயல் பாடுகள் காைணமாக தற் சபாரதய இரைச்சல் அளவில் ஏற்படும் தாக்கம் , பணி
மண்டல பகுதிகளுக்கு (Working Zone) மட்டுசம கட்டுப்படுத்தப்படும் . தற்சபாதுள் ள இரைச்சல் அளவின்
காைணமாக,

சுைங் க சசயல் பாடுகலினால்

சுற் றுப்புற இரைச்சல்

அளவில்

ஏற் படும்

தாக்கம்

குடியிருப்பு பகுதிகளில் உணைப்படாது. எனசவ, சுைங் க நடவடிக்ரககள் காைணமாக உருவாகும்
இரைச்சல் பாதிப்பு அளவு மிகக் குரறவு.

16
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4.5

நில சூழல்

தமிழ் நாடு கனிம நிறுவனத்தால் (TAMIN), தமிழ் நாட்டில் உள் ள திருவண்ணாமரல மாவட்டம் , சபாளூை்
தாலுக்கா, சசங் குணம் கிைாமம் , புல எண் 55A / 1B1 (பகுதி)-ல் 22.88.5 செக்சடை் பைப்பளவு சகாண்ட
அைசு புறம் சபாக்கு நிலம் வண்ண கிைாரனட் உற்பத்திக்காக சபறப்பட்டது. நிலம் மரலப்பாங் கான
நிலப்பைப்ரப சவளிப்படுத்துகிறது. உயைம் 100 மீட்டை் ஆை்எல் முதல் 220 மீட்டை் ஆை்எல் வரை
மாறுகிறது.
எதிர்பார்க்கப் படும் தாக்கங் கள் :


நிலப்பகுதி மற் றும் குத்தரக பகுதியின் வடிகால் மாற் றம் .



இப்பகுதியின்

நிலப்பயன்பாடு

உத்சதச

திட்டத்தின்

காைணமாக

புதிய

சாரலகள் /கட்டிடங் களின் வடிவத்தில் மாற் ற படலாம் .


சபைிய அளவிலான கழிவுப்சபாருட்கரள அகற் றுவதால் நில அழிவு.



அலுவலகம் , ஓய் வு தங் குமிடம் , முதலுதவி ரமயம் மற் றும் பிற சசரவ வசதிகள் சபான்ற
உள் கட்டரமப்பு வசதிகள் உருவாக்கம் .



காற் று மற் றும் நீ ை் அைிப்பினால் சமல் மண்ணின் இழப்பு.

தணிப் பு நடவடிக்கககள் :


நிலப்பகுதிகளில் உள் ள நிலப்பயன்பாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு தாக்கத்ரத ஏற் படுத்தாது,
சுைங் க சவரலகள் வரையறுக்கப்பட்ட பகுதிக்குள் மட்டுசம சமற் சகாள் ளப்படும் .



சாரலகள் மற் றும் பிற இரணப்பு தடங் களும் ஏற்கனசவ உள் ளரமயால் , சுற் றுச்சூழல் சமலும்
அழிந்துவிடாது.



தற் சபாரதய சுைங் கத் திட்டத்தில் எந்த வன நிலமும் ஈடுபடுத்தபடவில் ரல.



சுைங் க

திட்டப்பணி

காலத்தில் ,

சுமாை்

90,801

m

3

பக்க/சமல் புற/கிைாரனட்

கழிவுகள்

நீ க்கப்படும் . இது குத்தரக பகுதிக்குள் சளசய சகாட்டப்பட்டு, உறுதிப்படுத்தப்படும் .


கனிமமற் ற குத்தரக பகுதியில் கழிவுகள் சகாட்டப்படும் .



நீ ை் சடங் கை்கரளப் பயன்படுத்தி சவளிசயறும் தூசிகள் ஒடுக்கப்படும் .



சுைங் க ஆயுட்கால முடிவில் , குத்தரக பகுதியில் , சபாதுமக்கள் மற் றும் கால் நரடகளின்
உள் ளாை்ந்த நுரழரவத் தடுக்க சவலி அரமக்கப்படும் .

4.6



சாத்தியமான அரனத்து பகுதிகளிலும் மை கன்றுகள் நடவு சசய் யப்படும் .



சுைங் க ஆயுட்கால முடிவில் சுமாை் 5.04.5 செக்சடை் பகுதி நீ ை்த்சதக்கமாக மாற் றப்படும் .

உயிரியல் சுற் றுச்சூழல் :

22.88.5 செக்சடை் பைப்பிலான சுைங் க குத்தரக பகுதி அைசு புறம் சபாக்கு நிலமாகும் மற் றும் குத்தரக
பகுதிக்குள் வன நிலங் கள் ஏதும் இல் ரல. 10 கி.மீ சுற் றளவில் சதசிய பூங் காக்கள் , சைணாலயங் கள் ,
அறிவிக்கப்பட்ட உயிை்க்சகாளங் கள் , யாரன வழித்தடங் கள் மற் றும் புலம் சபயை்வு பறரவகளின்
பாரதகள் சபான்றரவகள் இல் ரல.
சுைங் கத்தின் சவவ் சவறு நடவடிக்ரககளிலிருந்து உருவாக்கப்படும் ஒசை சபைிய மாசுபாடு தூசி
மட்டுசம.
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தமிழ் நாடு, திருவண்ணாமரல மாவட்டம் , சபாளூை் தாலுக்கா, சசங் குணம் கிைாமம் , புல எண்
55A/1B1 (பகுதி)-ல் 22.88.5 செக்சடை் பைப்பளவில் அரமந்துள் ள வண்ண கிைாரனட்
குவாைியின் வரைவு சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வறிக்ரக..

எதிர்பார்க்கப் படும் தாக்கங் கள் :



தாவைங் கள் மீதான தூசிகளின் பாதிப்பு, குசளாசைாபில் இழப்பு மற் றும் ஒளிச்சசை்க்ரக
சசயல் முரறரய குரறத்தல் சபான்ற வடிவங் களில் உள் ளது. இரலகளின் சமற் பைப்பில்
தூசித் துகள் கள் படிவதால் தாவை வளை்சிரத மாற் றத்தில் ஏற் படும் இரடயூறுகள் தாவை
வளை்ச்சிரயக் குரறக்க வழிவகுக்கிறது.



துரளயிடுதல் , எஸ்கசவட்டை் இயந்திைங் கரள இயக்குதல் மற் றும் டம் பை்கள் /லாைிகளின்
இயக்கம் சபான்ற நடவடிக்ரககளின் காைணமாக சப்தம் என்ற தாக்கத்ரத ஏற் படுத்தும் .



நிலத்ரத அகற் றுவது தாவை மற் றும் விலங் கினங் கரள இழக்க வழிவகுக்கும் .



கழிவுகரள சகாட்டுவது தாவைங் கள் மற் றும் விலங் கினங் கள் இைண்டிற் கும் வாழ் விடத்ரத
இழக்க வழிவகுக்கிறது.

தணிப் பு நடவடிக்கககள் :


குவாைி பகுதியில் அல் லது அதன் அருகிலுள் ள பகுதிகளில் நஞ் ரச நிலம் இல் ரல மற் றும்
இயற் ரகயான நீ ைின் ஓட்டம் ஏதும் இல் ரல.



அைிதான, உள் ளூை், ஆபத்தான உயிைினங் கள் எதுவும் இல் ரல.



இப்பகுதியில் வன விலங் குகள் இல் ரல.



சுைங் க குத்தரக பகுதிகள் மற் றும் அதன் அருகிலுள் ள பகுதிகளில் , குறிப்பிடத்தக்க மருத்துவ
குணம் வாய் ந்த தாவை இனங் கள் இல் ரல.



சுைங் க பகுதிக்கு அருகில் , இந்த திட்டத்தின் காைணமாக பாதிக்கப்படும் மீன் வளை்ப்பு
ரமதானங் கள் , கடல் சூழலியல் எதுவும் இல் ரல.



குவாைி குத்தரக பகுதி மைங் கள் இல் லாதது மற் றும் சில புதை்கள் மற் றும் புல் மட்டுசம
காணப்படுகிறது.



சுைங் க சசயல் பாடுகள் பகல் சநைத்தில் அதாவது 8 மணி முதல் 5 மணி வரை மட்டும்
சமற்சகாள் ளப்படும்



வாகனங் களில்

கனிமங் கள்

முரறயாக

மூடப்பட்டு,

சிதறல் கள்

இல் லாமல்

சகாண்டு

சசல் லப்படும் .


சுைங் க பாரதகளில் தண்ணீை ் சதாடை் இரடசவளியில் சதளிக்கப்படும்



பாதுகாக்கப்பட்ட எந்த மைத்ரதயும் அகற் ற அல் லது எடுக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டாது



தாவைங் களின் வளை்ச்சிக்கு உகந்த அரனத்து நடவடிக்ரககளும் எடுக்கப்படும் .



விலங் குகள் சுைங் க குழிக்குள் விழுவரத தடுக்க சுற் றிலும் சவலி அரமக்கப்படும் .



அருகிலுள் ள கிைாமங் களில்

இயற் ரக மற் றும்

வனவிலங் குகள்

குறித்த விழிப்புணை்ரவ

உருவாக்குதல் .


வனத்துரறயின்

அறிவுரறயின்படி

நாட்டு

மைக்கன்றுகள்

சதை்ந்சதடுக்கப்பட்டு,

சமற்சகாள் ளப்பட்ட ஆய் வு முடிவுகளுக்சகற் ப நடப்பட்டு, பிைாந்திய சுற் றுச்சூழல் சமநிரல,
மண் மற் றும் நீ ை் வளங் கள் பைாமைிக்கப்படும் .
4.7

சமூக பபாருளாதார சூழல் :-

பநர்மகற தாக்கங் கள்



சுைங் க சசயல் பாடு, ஆய் வு பகுதியில் சநைடி மற் றும் மரறமுக சவரலவாய் ப்ரப உருவாக்கும் .



ஒப்பந்தப்

பணிகளுடன் வணிக வாய் ப்ரப அதிகைித்தல் , ஒப்பந்தக்காைை்கள் , லாைிகள் ,

டிைாக்டை்கள் மற் றும் சபருந்துகள் மூலம் சவரலவாய் ப்பு, வாடரக சகண்டீன்கள் , பல் சவறு
வரகயான கரடகள் மற் றும் பிற சதாடை்புரடய சவரலகள் .



சபாது வாழ் க்ரகத் தைத்தில் முன்சனற் றம் மற் றும் அறிவு பகிை்வு.
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தமிழ் நாடு, திருவண்ணாமரல மாவட்டம் , சபாளூை் தாலுக்கா, சசங் குணம் கிைாமம் , புல எண்
55A/1B1 (பகுதி)-ல் 22.88.5 செக்சடை் பைப்பளவில் அரமந்துள் ள வண்ண கிைாரனட்
குவாைியின் வரைவு சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வறிக்ரக..



பிைாந்தியத்தில் சபாருளாதாை வளை்ச்சியில் முன்சனற் றம் .



கூட்டாண்ரம சமூக சபாறுப்பு நிதி (CSR) சசயல் பாட்டின் கீழ் பிற வசதிகள் வழங் கப்படும் .

உள் ளூை் மக்களின் சபாருளாதாை முன்சனற் றத்திற்காக பின்வரும் நடவடிக்ரககள் பின்பற் றப்படும் :-



கிைாமம் மற் றும் சமூக நலன்



உள் ளூை் மக்களின் சுகாதாை பைாமைிப்பு



இலவச மருத்துவ முகாம் கள்



கல் வியறிவு விழிப்புணை்வு, பள் ளிகளுக்கு ஆதைவு சபான்றரவ



சுற் றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற் றும் சுற் றுச்சூழல் விழிப்புணை்வு நடவடிக்ரககள்

இதனால் இப்பகுதியின் சமூக-சபாருளாதாை நிரல சமம் படுத்தப்படும் .
எதிர்மகற தாக்கங் கள்


சுைங் க

நடவடிக்ரகயிலிருந்து

உருவாகும்

தூசு

சதாழிலாளை்களின்

ஆசைாக்கியத்தில்

எதிை்மரறயான தாக்கத்ரத ஏற் படுத்தும் .


லாைிகள் /டம் பை்களின் இயக்கத்தால் அணுகும் சாரலகள் சசதமரடயும் .



அருகிலுள் ள விவசாய வயலும் தூசி உற் பத்தியால் பாதிக்கப்படலாம் .

தணிப் பு நடவடிக்கககள் :


தூசிகரள கட்டுப்படுத்த சசப்பனிடப்படாத சாரல, சவரல நரடசபறும் இடங் கள் மற் றும்
சக்கைம்

&

டிைக்

கழுவும்

இடங் களில்

தண்ணீை ்

சதளித்தல்

சபான்ற

சபாதுமான

நடவடிக்ரககள் சமற்சகாள் ளப்படும் .


அணுகு சாரலகளின் கட்டுமானம் மற் றும் பைாமைிப்பு.



சபாருட்கள் வாகனங் களில் மூடப்பட்டு சகாண்டு சசல் லப்படும் .
பதாழில் சார் உடல் நலம் & பாதுகாப் பு :

4.8

எதிர்பார்க்கப் படும் தாக்கங் கள் :



தூசி சுவாசத்திற் கு உள் ளாவது சுவாச பிைச்சரனகரள விரளவிக்கும் .



சுைங் க பணிகளின் சபாது ஏற் படும் காயங் கள் சபாதுவாக விழுவதாலும் , விழும் /நகரும்
சபாருட்களின் அருகில் இருப்பதும் , அளவுக்கதிகமான பணிக்குட்படுதலாலும் ஆகின்றன.

உமிழ் வு தணிப் பு நடவடிக்கககள் :



தகுதி

வாய் ந்த

ஊழியை்களின்

சமற் பாை்ரவயின்

கீழ்

அரனத்து

பாதுகாப்பு

நடவடிக்ரககளுடனும் சுைங் க சவரலகள் சமற்சகாள் ளப்படும் .



சதாழிலாளை்களுக்கு முககவசம் , பாதுகாப்பு காலணி, தரலக்கவசம் மற் றும் பிற பாதுகாப்பு
உபகைணங் கள் வழங் கப்படும் . தளத்தில் முதல் உதவி சபட்டி நன்கு பைாமைிக்கப்படும் .



சுைங் க பாரதகளில் தண்ணீை ் வழக்கமான முரறயில் சதளிக்கப்படும்



சநறிமுரறகளின் படி சதாழிலாளை்களுக்கு குறிப்பிட்ட கால இரடசவளியில் மருத்துவ
பைிசசாதரன சமற்சகாள் ளப்படும் .



மருத்துவ பதிசவடுகள் பைாமைிக்கப்படும் .



சதாழிலாளை்களுக்கு மருத்துவ வசதிகள் வழங் கப்படும் .



சதாழிலாளை்களில்

சநாய் களுக்கான

அறிகுறி சதன்பட்டால்

அவை்கள்

தூசி

நிரறந்த

இடத்திலிருந்து சவறு இடத்திற்கு மாற் றப்படுவை்.
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5.0



தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகைணங் கள் சதாழிலாளை்களுக்கு வழங் கப்படும் .



சதாழிலாளை்களுக்கு சதாழில் சாை் பயிற்சி அளிக்கப்படும் .



சுைங் கத்தின் சபாது பணியாளைின் பாதுகாப்பு சுைங் க விதிகளின் படி உறுதி சசய் யப்படும் .

திட்டத்தின் பயன்கள்

இந்த திட்டத்தின் பல் சவறு அம் சங் கள் , வட்டாை, பிைாந்திய, சதசிய அளவில் நன்ரம பயக்கும் .



வண்ண

கிைாரனட்

கட்டுமானப்சபாருளாகவும் ,

பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சமலும்

பல் சவறு

பைிமாண/அலங் காை

வரகயான

கற்களாகவும்

சபாருட்கரள

தயாைிக்கவும்

உபசயாகப்படுத்தப்படுகிறது.



உத்சதசதிக்கப்பட்டுள் ள வண்ண கிைாரனட் உற்பத்தியின் வருவாய் மூலம் மாநில அைசு
பயனரடயும் .



சுைங் க சமற் பாை்ரவயாளை் மற் றும் ஊழியை்கள் சநைடி உட்பட சுமாை் 35 சபருக்கு சநைடி
மற் றும் மரறமுகமான சவரலவாய் ப்புகள் உருவாக்கப்படும் .



உட்கட்டரமப்புகள் மற் றும் சமூக கட்டரமப்புகள் இத்திட்டத்தினால் சமம் படுத்தப்படும் .
கூட்டாண்ரம சமூக சபாறுப்பு நிதி (CSR) மற் றும்

இதை நிதிகள்

உள் ளூை் மக்களின்

நலனுக்காக பயன்படுத்தப்படும்



சமம் பட்ட

வாழ் க்ரக

முரற,

சுகாதாைம்

மற் றும்

கல் வி

சபான்றரவ

இத்திட்டத்தின்

உறுதியான பயன்கள் .



இந்த திட்ட சதாழில் , உள் ளூை் குடிமக்கள் மற் றும் மாநில அைசு என அரனவருக்கும்
பயனளிக்கும் .

6.0

சுற் றுச்சூழல் கண்காணிப் பு திட்டம்

சுற் றுச்சூழல்
முரறரமரய

சமலாண்ரம

திட்டத்தின்

முக்கிய

நரடமுரறப்படுத்துவசதாடு,

சநாக்கம் ,

சுற் றுச்சூழல்

பிைசதசத்தில்

மாசு

சுற் றுச்சூழல்

கட்டுப்பாட்டு
சமநிரலரய

பைாமைிப்பதற் கும் , சுைங் க சசயல் பாடு மற் றும் சசயல் பாட்டுக்கு பிந்ரதய கட்டத்தின் சபாதும்
நிரலயான வளை்ச்சிரய சமம் படுத்துவதற் கும் ஆகும் .
கீசழ உள் ள கண்காணிப்பு அட்டவரணயில் , கண்காணிப்பு அளவுருக்கள் , கண்காணிப்பு இரடசவளி
மற் றும் கால அளவு ஆகியரவ சகாடுக்கப்பட்டுள் ளன
சுற் றுச்சூழல் கண்காணிப் பு திட்ட அட்டவகண
விவரங் கள்

கண்காணிப் பு
இகடபவளி

சமற் பைப்பு நீ ை்/ நிலத்தடி

ஒரு

நீ ை் மாதிைி

இைண்டு முரற

கண்காணிப்பு

வருடத்தில்

முக்கிய கண்காணிப் பு

காலம்
-

அளவுருக்கள்
EC,

PH,

சமாத்த

கரைந்த

திடப்சபாருள் கள் (TDS), TSS, இரும் பு,
கடினத்தன்ரம,

காைத்தன்ரம,

குசளாரைடுகள் ,
சமக்னீசியம் ,
சல் சபட்,

கால் சியம் ,
ரநட்சைட்டுகள் ,

மாங் கனீசு

&

ஃப்ளூரைடுகள் .
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சுற் றுச்சூழல்

காற்று

ஒரு

வருடத்தில்

24/8

PM2.5, PM10, SO2 மற் றும் NO2.

தை கண்காணிப்பு

இைண்டு முரற.

மணி.

சப்தம் கண்காணிப்பு

ஒரு

8/1 மணி.

ஒலி அளவு DB (A) இல் , பகல் /இைவு

-

PH,

வருடத்தில்

இைண்டு முரற.
மண்

மாதிைி

ஒரு

கண்காணிப்பு

வருடத்தில்

இைண்டு முரற

கடத்துத்திறன்,

சபாருட்களின்
பிடிக்கும்

கைிமப்

ஊடுருதிறன்,

திறன்,

நீ ை்

காைத்தன்ரம

மற் றும் அரமப்பு.
7.0

முடிவுகர

இத்திட்டத்தின் மூலம் உள் ளூை் மக்கள் மரறமுக சவரலவாய் ப்பினால் சபைிதும் பயனரடவை். சமலும்
இத்திட்டத்தினால் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் காற்று, நீ ை், நிலம் , ஒலி மாசுபாடு இருக்காது. சீைான
இரடசவளியில் சுற் றுச்சூழல் தைம் கண்காணிக்கப்படும் . சமூக நல நடவடிக்ரககள் நிறுவனத்தால்
சமற்சகாள் ளப்படும் .

சுற் றுப்புற

ஆய் வுக்குட்படுத்தப்பட்டு,

சூழல்

கூறுகள்

அரனத்தும்

சசயல் படுத்தப்படவிருக்கும்

மாசு

சபாதுமான

கட்டுப்பாட்டு

வரகயில்

நடவடிக்ரககள்

சட்டைீதியான சதரவகரள பூை்த்தி சசய் யும் வண்ணம் கட்டரமக்கப்பட்டுள் ளது

திட்டப்பகுதியில் சம் பாதிக்கும் ஆதாைம் குரறவாகசவ உள் ளது, இப்பகுதியிலும் மற் றும் அரதச்
சுற் றியுள் ள பகுதியிலும் உள் ள சபரும் பாலான மக்களும் பருவகால விவசாயத்ரத சாை்ந்துள் ளனை்.
சமலும் சபரும் பாலான மக்கள் சதாழிற்சாரலகள் வளை்ந்து வரும் அருகிலுள் ள நகைங் களுக்கு
குடிசபயை்கிறாை்கள் .
நன்கு

திட்டமிடப்பட்ட

சுற் றுச்சூழல்

சமலாண்ரம

திட்டம் ,

இப்பகுதியில்

சுற் றுச்சூழல்

தைம்

சட்டைீதியான வைம் புகளுக்குள் பைாமைிக்கப்படுவரத உறுதி சசய் யும் .
கூடுதலாக, மத்திய மற் றும் மாநில அைசுகள் வருமான வைி, விற் பரன வைி, ைாயல் டி, சசஸ், மாவட்ட
கனிம அறக்கட்டரள நிதி (DMFT) சபான்றவற் றின் மூலமாகவும் நிதி சபறும் . சமற்கண்ட வருவாயின்
ஒரு பகுதி உள் ளூை் பஞ் சாயத்துகளுக்கும் கிரடக்கும் . சமற் கண்ட அம் சங் கரளப் பாை்க்கும் சபாது,
திட்டம் சபரும் முக்கியத்துவம் சபறுகிறது.
எனசவ, தணிப்பு நடவடிக்ரககள் மற் றும் சுற் றுச்சூழல் சமலாண்ரம திட்டத்ரத அமல் படுத்துரகயில் ,
சுைங் க நடவடிக்ரககள் சுற் றுச்சூழலில் மிகக் குரறவான தாக்கத்ரதசய ஏற் படுத்தும் .
********
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