சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப் பீட்டு அறிக்ககயின்
திட்டச்சுருக்கம்
8.00.0 ஹெக்டடர் பரப் பளவு ஹகாண்ட
ஐங் குணம் சாதாரண கற் கள் சுரங் கம்
வ.எண்
1

விண்ணப் பதாரர்
திருவாளர்.சிட்டி
புளூ மெட்டல்

புல எண்

பரப் பளவு

135 (Part-2)

கிராமம்

ஐங் குணம்

தாலுகா

கீழ் ஹபன்னத்தூர்

மாவட்டம்

திருவண்ணாமகல

மாநிலம்

தமிழ் நாடு

1.00.0 ha

சுற் றுச்சூழல் தாக்க அறிக்கக அடலாசகர்

ஜிட

ா எக்ஸ
் ஹபாளடரசன் அண
் டு கமனிங்
ஹசால்யுசன்ஸ
் ,டசலம் .

1

1. அறிமுகம் திருவாளர் சிட்டி புளூ மெட்டல் , என் னுெ் நிறுவனெ் திருவண்ணாெலல ொவட்டத்தின் ,
கீழ் மென் னத்தூர் தாலுகாவில்

உள் ள ஐங் குணெ்

கிராெத்தில்

1.00.0 மெக்டடர் ெரெ்ெளவில்

சாதாரண கற் கள் கூட்டு சுரங் க குத்தலகக்கு விண்ணெ்பித்துள் ளனர்.
.
எனடவ, MoEF & CC அறிவிெ்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூலல2016 இன் ெடி இந்த திட்டெ் சுரங் க குழு
ெகுதியில்

அலெகிறது,

நலடமுலறயில்

இருக்குெ்

ெற் றுெ்

உத்டதசிக்கெ்ெட்ட

மொத்த

சுரங் கங் களின் ஒட்டுமொத்த ெரெ்ெளவு 8.00.0 மெக்டடர்.
எனடவ,

விரிவான

சுற் றுச்சூழல்

தாக்க

ெதிெ்பீடு

(EIA)

அறிக்லக

1.00.0

மெக்டடர்

ெரெ்ெளவில் உள் ள 1 சுரங் கங் கலள உள் ளடக்கியது.
இந்த EIA அறிக்கக ToR மெறெ்ெட்ட கடிதெ் எண் உடன் இணக்கொக தயாரிக்கெ்ெடுகிறது
குறிப் பு விதிமுறை கடித விவரங் கள் :
•

SEIAA-TN/F.No.7908/SEAC/TOR-871/2020 Dated :12.03.2021- உத்ததசிக்கெ்ெட்ட சுரங் கத்திட்டெ் – 1
அடிெ்ெகட கண்காணிெ்பு ஆய் வு ொர்ச் - தெ 2021 காலகட்டத்தில் தெற் மகாள் ளெ்ெட்டது

ெற் றுெ் இந்த திட்டங் களினால் ஏற் ெடுெ் ஒட்டுமொத்த ொதிெ்புககள கருத்தில் மகாண்டு இந்த EIA
ெற் றுெ் EMP அறிக்கக தயாரிக்கெ்ெட்டுள் ளது, ஒட்டுமொத்த சுற் றுச்சூழல் தாக்க ெதிெ்பீட்டு ஆய் வு
தெற் மகாள் ளெ்ெடுகிறது, அகதத் மதாடர்ந்து ஒரு தயாரிெ்பு அந்த தாக்க விகளவுககள குகறக்க
தனித்தனியாக விரிவான சுற் றுச்சூழல் தெலாண்கெ திட்டெ் (EMP)

SEIAA,

-

தமிழ் நாடு

சுற் றுச்சூழல்

அனுெதி

வழங் குவதற் கான

மொது

விசாரகணகய

தெற் மகாள் வதற் காக வழங் கெ்ெட்ட ToR இன் அடிெ்ெகடயில் தயாரிக்கெ்ெட்ட EIA அறிக்கக வகரவு
1.1 திட்டத்தின் விவரங் கள்
நிறுவனத்தின் ஹப

முகவரி

ர்

குத்தறக - 1
திருவாளர் சிட்டி புளூ மெட்டல் சாதாரண கற் கள் சுரங் க திட்டெ்
திரு.அலாவுதீன் ொட்சா, தெதனஜிங் ொர்டன
் ர்,
த/மெ.தஸ்தகிர், ஐங் குணெ் , கீழ் மென் னத்தூர், திருவண்ணாெகல

ககடபசி

+91 98422 45786 & 94432 39459

1.2 எளிதான பிரதிநிதித்துவங் களுக்கு சுரங் கங் களும் குத்தறககள்
விளக்கம்
புல எண்
விரிவாக்கெ் ெற் றுெ் வலகெ்ொடு
கிராெெ் , தாலுகா, ொவட்டெ்
ெற் றுெ் ொநிலெ்
மொத்த சுரங் கங் களின்
ெரெ்ெளவின் ெரெ்ெளவு

குத்தறக 1
திருவாளர் சிட்டி புளூ ஹமட்டல்
விண்ணெ்பித்துள் ள சுரங் கெ்
135 (Part-2)
1.00.0 மெக்டடர், அரசு குத்தலக நிலெ்
ஐங் குணெ் கிராெெ் , கீழ் மென் னத்தூர் தாலுகா,
திருவண்ணாெலல ொவட்டெ் , தமிழ் நாடு
8.00 மெக்டடர்

2

டமலும் உத்டதசிக்கப் பட்ட சுரங் கம்
விளக்கம்
புல எண்
விரிவாக்கெ்
ெற் றுெ்
வலகெ்ொடு
கிராெெ் ,
தாலுகா,
ொவட்டெ்
ெற் றுெ் ொநிலெ்

குத்தறக 1
திருமதி.கல் பணா
விண்ணெ்பித்துள் ள
சுரங் கெ்
135 (Part-4)

குத்தறக 1
திரு.P.ஆதிமூலம்
விண்ணெ்பித்துள் ள
சுரங் கெ்

குத்தறக 1
திரு.P.ஆதிமூலம்
விண்ணெ்பித்துள் ள
சுரங் கெ்

135 (Part-5)

135 (Part-7)

1.00.0 மெக்டடர், அரசு
குத்தலக நிலெ்

1.00.0 மெக்டடர், அரசு
குத்தலக நிலெ்

4.00.0 மெக்டடர், அரசு
குத்தலக நிலெ்

ஐங் குணெ் கிராெெ் ,
கீழ் மென் னத்தூர்
தாலுகா,
திருவண்ணாெலல
ொவட்டெ் , தமிழ் நாடு

ஐங் குணெ் கிராெெ் ,
கீழ் மென் னத்தூர்
தாலுகா,
திருவண்ணாெலல
ொவட்டெ் , தமிழ் நாடு

ஐங் குணெ் கிராெெ் ,
கீழ் மென் னத்தூர்
தாலுகா,
திருவண்ணாெலல
ொவட்டெ் , தமிழ் நாடு

8.00 மெக்டடர்

8.00 மெக்டடர்

8.00 மெக்டடர்

மொத்த
சுரங் கங் களின்
ெரெ்ெளவின்
ெரெ்ெளவு

குத்தறக 1
திரு.R.கார்த்திடக ன்
நடெ்பில்
உள் ள சுரங் கெ்

விளக்கம்

புல எண்
விரிவாக்கெ்
ெற் றுெ்
வலகெ்ொடு
கிராெெ் ,
தாலுகா,
ொவட்டெ்
ெற் றுெ்
ொநிலெ்
மொத்த
சுரங் கங் களின்
ெரெ்ெளவின் ெரெ்ெளவு

135 (Part-3)

1.00.0 மெக்டடர்,
ஐங் குணெ் கிராெெ் , கீழ் மென் னத்தூர் தாலுகா, திருவண்ணாெலல
ொவட்டெ் , தமிழ் நாடு
8.00 மெக்டடர்

இதில் திருவாளார் சிட்டி புளூ மெட்டல் , ஆகிடயார் சாதாரண கற் கள் ெற் றுெ் கிராவல்
சுரங் கத்திற் கு விண்ணெ்பித்துள் ளனர்
1.2 உத்டதசிக் கப் பட்ட சுரங் கத்தின் முக் கி
விவரங் கள்

அம் சங் கள்

உத்டதசிக் கப் பட்ட சுரங் கத்திட்டம் - 1

சுரங் கத்தின் ஹப

ர்

திருவாளார் சிட்டி புளூ மெட்டல் சாதாரண கற் கள்
சுரஙக திட்டெ்

திட்ட வகரப் பட தாள் எண்

57 P/03

அட்சடரகக

12°15'52.05"N to 12°15'55.69"N

தீர்க்கடரகக

79°09'46.88"E to 79°09'51.62"E

உத்டதசிக் கப் பட்ட
சுரங் கத்தின் திட்ட காலம்

5 ஆண்டுகள்

அதிகபட்ச உ

ரம்

220 மிட்டர் கடல் ெட்டத்திற் கு தெல்

3

புவியி

5,30,000 மீ3 சாதாரண கற் கள்
7,623 மீ3 கிராவல்

ல் வளங் கள்

கனிம இருப் புக்கள்

3,17,200 மீ3 சாதாரண கற் கள்
7,623 மீ3 கிராவல்

ஆண்டு வாரி ாக
முன்ஹமாழி ப் பட்ட உற் பத்தி

3,17,200 மீ3 சாதாரண கற் கள்
7,623 மீ3 கிராவல்

ஹதாழிலாளர்

30 நெர்கள்

திட்ட முதலீடு

Rs. 66,10,000/-

.
1.4 அதிகார வரம் பு விவரங் கள்
உத்டதசிக் கப் பட்ட சுரங் கம் – P1
•

விண்ணெ்ெதாரர்

சாதாரண

கல்

ெற் றுெ்

கிராவல்

சுரங் க

குத்தககக்கு

விண்ணெ்பித்தார், தததி: 12.02.2020
•

துல் லியொன ெகுதி மதாடர்பு கடிதெ் ொவட்ட ஆட்சியர், திருவண்ணாெகல, மூலெ்
வழங் கெ்ெட்ட Rc.No. 50/Mines/2020, Dated: 04.03.2020

•

•

சுரங் கத் திட்டெ் தயாரிக்கெ்ெட்டு, உதவி இயக்குநர், புவியியல் ெற் றுெ் சுரங் கத்
துகற, விழுெ்புரெ் ொவட்டெ் , மூலெ் அங் கீகரிக்கெ்ெட்டது Rc.No: 50/Mines/2020, Dated:
15.07.2020
சுற் றுச்சூழல் அனுெதிக்கு ஆதரவாளர் ToR க்கு விண்ணெ்பித்தார், ஆன் கலன்
உத்ததசெ் எண். SIA/TN/MIN/57120/2020 Date: 30.09.2020

2. திட்ட விளக்கம் திட்ட
தளத்தின்

முக்கிய

அெ் சங் கள்

கீடழ

அட்டவலணெ்ெடுத்தெ்ெட்டுள் ளன.

முன் மொழியெ்ெட்ட திட்டங் கள் தள குறிெ் பிட்டகவ ெற் றுெ் இந் த திட்டத்திற் கு கூடுதல் ெகுதி
ததகவயில் கல. முன் மொழியெ்ெட்ட சுரங் ககளில் இருந்து கழிவுநீ ர் உருவாக்கெ் / மவளிதயற் றெ்
இல் கல.
2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங் கத்தின் தபாக் குவரத்து இறணப் புக் கள்
அருகிலுள் ள கிராெெ்

ஐங் குணெ் - 1 கிமீ - வடதெற் கு (ெக்கள் மதாகக - 2251)

அருகிலுள் ள நகரெ்

திருவண்ணாெகல – 9.5 கிமீ - மதன் தெற் கு

அருகிலுள் ள சாகல வழி

SH-133 A – திருவண்ணாெகல – தகக்கலூர் – 5.5 கி.மீ வடதெற் கு
NH -66 - புதுச்தசரி – கிருஷ்ணகிரி- 3.5 கிமீ -மதற் கு

புககவண்டி ொகத

திருவண்ணாெகல – 9.5 கிமீ - மதன் தெற் கு

அருகிலுள் ள விொன நிகலயெ்

மசன் கன - 145 கிமீ - வடகிழக்கு

துகறமுகெ்

மசன் கன - 145 கிமீ - வடகிழக்கு

ொநிலங் களுக்கு
இகடதயயான எல் கல

புதுச்தசரி யூனியன் பிரததசெ் - 58 கிமீ - மதன் தெற் கு
ஆந்திரெ்பிரததசெ் - 79 கிமீ - வடக்கு

கடதலார ெண்டலெ்

வங் காள விரிகுடா - 81 கிமீ மதன் கிழக்கு

4

காடு (வனெ் )

திெ்ெகாடு காெ்புக்காடு – 8.5 கி.மீ மதன் தெற் கு

வனவிலங் கு சரணாலயெ்

வனவிலங் கு சரணாலயெ் இல் கல

2.2 நிலப் பரப் பு ஹபாருந் தி

விளக்கம்

ன்படுத்துதல்

உத்டதசிக் கப் பட்ட சுரங் கம் – P1
சுரங் க காலத்தின் இறுதியில் உள் ள
தற் டபாகத பகுதி
(HA)
பகுதி (HA)

நடெ்பில்
உள் ள சுரங் க ெகுதி

0.32.9

1.00.0

உள் கட்டகெெ்பு
ொகத

எதுெ் இல் கல
எதுெ் இல் கல

ெசுகெ அரண்

எதுெ் இல் கல

எதுெ் இல் கல
எதுெ் இல் கல
எதுெ் இல் கல

ெயன் ெடுத்தெ்ெடாத
ெகுதி
ஹமாத்தம்

2.3 ஹச

பகுதியின் நிலப் பரப் கபப் ப

0.67.1
1.00.0

எதுெ் இல் கல
1.00.0

ல் பாட்டு விவரங் கள்

விளக்கம்
புவியியல் வளங் கள் சாதாரண கற் கள்
புவியியல் வளங் கள் கிராவல்
கனிெ இருெ்புக்கள் சாதாரண கற் கள்
கனிெ இருெ்புக்கள் கிராவல்
ஆண்டு உற் ெத்தி சாதாரண கற் கள்
ஆண்டு உற் ெத்தி கிராவல்
தின உற் ெத்தி சாதாரண கற் கள்
தின உற் ெத்தி சாதாரண கற் கள்
தின லாரி தலாடுகளின் எண்ணிக்கக சாதாரண கற் கள்
தின லாரி தலாடுகளின் எண்ணிக்கக கிராவல்
உத்ததசிக்கெட்ட ஆழெ்

P1

5,30,000
7,623
3,17,200
7,623
3,17,200
7,623
211
25
35
4
71 மீ

5

படம் 1: திட்டதளத்தின் ஹச

ர்க்ககடகாள் புககப் படம் – P1

6

படம் - 2: திட்டத்தளத்தின் ஹச

ற் ககடகாள் புககப் படம் (500 மீ டகள் விகள் )

7

படம் - 3: அடிப் பறட சுை் றுச்சூழல் கண்காணிப் பு வகரபடம் (10 கிமீ சுற் றளவு)

8

2.5 சுரங் கம் ஹச ்

ல் படும் முகற

முன் மொழியெ்ெட்ட

சுரங் க

முகற

அகனத்து

முன் மொழியெ்ெட்ட

திட்டங் களுக்குெ்

மொதுவானது - சுரங் க முகறயானது திறந்தமவளி முகற இயந்திரெயொக்கெ்ெட்ட சுரங் க முகற
5.0

மீட்டர்

உயர

மெஞ் கச

மெஞ் ச்

உயரத்திற் கு

குகறயாெல்

உருவாக்குவதன்

மூலெ்

முன் மொழியெ்ெடுகிறது.
சாதாரண கல் என் ெது ஒரு ொத்ததாலித் உருவாக்கெ் ஆகுெ் ெற் றுெ் முதலில் உருவான ொகற
ொகற நிகற கணிசொன அளவு ொகறககள பிளவுெடுத்துவது ஜாக்ஹாெர் துகளயிடுதல்
ெற் றுெ் ஸ்லரி மவடிமொருட்கள் மவடிெ்ெதற் கு ெயன் ெடுத்தெ்ெடுெ் . ராக் பிதரக்கர்ஸ் அலகுடன்
இகணக்கெ்ெட்ட

கஹட்ராலிக்

தவிர்ெ்ெதற் காக ததகவயான

அகழ் வாராய் ச்சிகள்

துண்டு

துண்டான

இரண்டாெ்

நிகல

அளவுகளுக்கு மெரிய

மவடிெ்கெத்

கற் ொகறககள

உகடெ்ெதற் காகவுெ் , வாளி அலகுடன் இகணக்கெ்ெட்ட கஹட்ராலிக் அகழ் வாராய் ச்சிகள்
ரெ்ெர்

ஸ்தடாகன

டிெ்ெர்களில்

ஏற் றுவதற் காகவுெ் ,

பிட்மஹட்டிலிருந்து

கல்

மகாண்டு

மசல் லெ்ெடுெ் . அருகிலுள் ள மநாறுக்கு இயந் திரங் கள் .
2.6 முன்ஹமாழி

ப் பட்ட இ

ந் திரத் துகற

வ.எண்

வகக

எண்

வடிவம் திறன்

சக்தி

1
2

மஜக் ஹெ் மெர்
கெ் ரச்சர்
ெக்மகட் உடன் எக்ஷ்சமவட்டர்/ராக்
பிமரக்கர்
டிெ்ெர்ஸ் / டெ் ெ்ெர்ஸ்

8
2

1.2m to 2.0m
50 HP

Compressed air
Diesel Drive

1

150-200 HP

Diesel Drive

3

20 Tonnes

Diesel Drive

3
4

2.7 இணக்கமான சுரங் கத் திட்டம் / இறுதி சுரங் கத் திட்டம்
•

சுரங் க வாழ் க்ககயின் முடிவில் , ததாண்டெ் ெட்ட சுரங் க குழி / மவற் றிடெ் ெகழ
நீ கரச் தசகரிெ் ெதற் கான

மசயற் கக நீ ர்த்ததக்கொக

மசயல் ெடுெ்

ெற் றுெ்

வறட்சி காலத்தில் ததகவ அல் லது மநருக்கடிககளச் சொளிக்க உதவுகிறது.
•

என்னுகடயது மூடெ்ெட்ட பிறகு, ொதுகாெ் புத் தகடயுடன் கூடிய கிரீன் மெல் ட்
ெற் றுெ் தெல் மெஞ் சுகள் ெற் றுெ் தற் காலிக நீ ர் ததக்கொனது சுற் றுச்சூழல்
அகெெ் கெ தெெ் ெடுத்துெ்

•

என்னுகடய மூடல் என்ெது ஒரு மதாந்தரவு மசய் யெ் ெட்ட இடத்கத அதன்
இயல் ொன நிகலக்குத் திருெ் ெச் மசய் யுெ் அல் லது சுற் றுச்சூழலில் ஏற் ெடுெ்
ொதகொன

விகளவுககள

அல் லது

ொதுகாெ் பிற் கான அச்சுறுத்தல் ககளத்

ெனித
தடுக்குெ்

ஆதராக்கியெ்

ெற் றுெ்

அல் லது குகறக்குெ்

பிற

உற் ெத்திெ் ெயன்ொடுகளுக்குத் தயாராகுெ் மசயல் முகறயாகுெ் .
•

ெறுசீரகெக்கெ் ெட்ட சுரங் கங் கள் ெனிதர்களுக்குெ் விலங் குகளுக்குெ் உடல்
ரீதியாக ொதுகாெ் ொக இருெ் ெது, புவி மதாழில் நுட்ெ ரீதியாக நிகலயானது, புவிதவதியியல் ரீதியாக ொசுெடாதது/ ொசுெடாதது ெற் றுெ் சுரங் கத்திற் கு பிந்கதய
நில ெயன்ொட்டிற் கு தக்ககவக்குெ் திறன் மகாண்டது.
9

2.8 இறுதி குழி பரிமாணம்
உத்ததசிக்கெ்ெட்ட சுரங் கெ் – P1

குழி

நீ ளம் (மீட்டர்)
126

I

அகலம் (மீட்டர்)
80

ஆழம் (மீட்டர்)
71 மீ

3. சுற் றுச்சூழல் கண்காணிப் பு பண்புக் கூறுகள் தரவுகலள டசகரித்தல் சுற் றுச்சூழல் தாக்க ெதிெ்பீட்டு ஆய் வின் ஒரு ெகுதியாக அலெகிறது,
இது

ெல் டவறு

உதவுகிறது

சுற் றுச்சூழல்

ெற் றுெ்

ெண்புகளில்

சுற் றுச்சூழல்

கணிக்கெ்ெட்ட

டெலாண்லெ

தாக்கங் கலள

திட்டத்லத

(EMP)

ெதிெ்பீடு

தயாரிக்க

மசய் ய

உதவுகிறது,

சுற் றுச்சூழல் தரெ் ெற் றுெ் எதிர்கால விரிவாக்கங் களின் டநாக்கத்லத டெெ் ெடுத்துவதற் கான
நடவடிக்லககலள டகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற் றுச்சூழல் நிலலயான வளர்ச்சி.
நிலவுெ் சுற் றுச்சூழல் அலெெ்புகளின் தரத்லத தீர்ொனிக்க காற் று, நீ ர் (டெற் ெரெ்பு ெற் றுெ்
நிலத்தடி நீ ர்), நிலெ் ெற் றுெ் ெண், சூழலியல் ெற் றுெ் சமூக-மொருளாதார நிலல உள் ளிட்ட
ெல் டவறு சுற் றுச்சூழல் அளவுருக்களுக்கு அடிெ்ெலட தரவு உருவாக்கெ்ெட்டது. 2021 ஆெ் ஆண்டில்
(ொர்ச் - டெ) ெருவத்தில் அடிெ்ெலட தர ஆய் வு நடத்தெ்ெட்டது.

3.1 சுற் றுச்சூழல் கண்காணிப் பு அளவுகள்
அட்டவகண எண் 3.1 குழியின் இறுதி அளவுகள்
Sl.No.
1

பண்புக் கூறுகள்
சுற் றுெ்புற
காற் றின் தரெ்

அளவுருக் கள்
PM10, PM 2.5, SO2, NO2

2

வானிகல ஆய் வு

3

நீ ரின் தரெ்

4

சூழலியல்

5

ஒலி ெட்டங் கள்

காற் றின் தவகெ்
ெற் றுெ் திகச,
மவெ்ெநிகல,
ஈரெ்ெதெ் ெற் றுெ்
ெகழ
உடல் , இரசாயன
ெற் றுெ்
ொக்டீரியாவியல்
அளவுருக்கள்
நிலெ்ெரெ்பு ெற் றுெ்
நீ ர்வாழ் தாவரங் கள்
ெற் றுெ்
விலங் கினங் கள் 10
கிமீ சுற் றளவுக்குள்
உள் ளன.
DB (A) இல் சத்தெ்
நிகலகள்

6

ெண் ெண்புகள்

7

நில ெயன் ொடு

இயற் பியல் ெற் றுெ்
தவதியியல்
அளவுருக்கள்
ெல் தவறு
வகககளுக்கான நில
ெயன் ொடு

ஆதாரம் மற் றும் அதிர்ஹவண்
8 இடங் களில் மூன் று ொதங் களுக்கு
வாரத்திற் கு இரண்டு முகற
மதாடர்ச்சியான 24 ெணிதநர ொதிரிகள்
(1 Core & 7 Buffer)
மதாடர்ச்சியாக மூன் று ொதங் களுக்கு
ஓட்டு ெணி தநரத்திற் கு ஒருமுகற
வானிகல அளவுககள தசகரித்தல்

ெடிக்குெ் காலத்தில் ஒரு முகற 4
நிலத்தடி நீ ர் ெற் றுெ் 2 தெற் ெரெ்பு நீ ர்
இடங் களில் கிராெ் ொதிரிகள்
தசகரிக்கெ்ெட்டன
வகரயறுக்கெ்ெட்ட முதன் கெ
கணக்மகடுெ்பு ெற் றுெ் இரண்டாெ் நிகல
தரவு

8 இடங் கள் - EIA ஆய் வின் தொது 24 ெணி
தநரத்திற் கு ஒரு முகற தரவு
கண்காணிக்கெ்ெடுகிறது
ெடிக்குெ் காலத்தில் 6 இடங் களில்

சர்தவ ஆஃெ் இந்தியாவின் நிலெ்ெரெ்பு
தாள் ெற் றுெ் மசயற் ககக்தகாள்
ெடங் கள் ெற் றுெ் முதன் கெ
கணக்மகடுெ்பு ஆகியவற் றின்
அடிெ்ெகடயில்

10

8

சமூகமொருளாதார
அெ் சங் கள்

9

நிலத்தடிநீ ர்

10

இடர் ெதிெ்பீடு
ெற் றுெ் தெரிடர்
தெலாண்கெ
திட்டெ்

சமூக-மொருளாதார
ெற் றுெ்
ெக்கள் மதாகக
ெண்புகள் ,
மதாழிலாளர்
ெண்புகள்
ெகுதியின் வடிகால்
அகெெ்பு,
நீ தராகடகளின்
தன் கெ, நீ ர்நிகல
ெண்புகள் , ரீசார்ஜ்
ெற் றுெ்
மவளிதயற் றுெ்
ெகுதிகள்
தீ ெற் றுெ்
மவடிெ்புகள் ெற் றுெ்
நச்சுெ் மொருட்களின்
மவளியீடு
ஆகியவற் றால்
தெரழிவு
ஏற் ெடக்கூடிய
ெகுதிககள
அகடயாளெ்
காணவுெ்

2011 கணக்மகடுெ்பு தொன் ற முதன் கெ
கணக்மகடுெ்பு ெற் றுெ் இரண்டாெ் நிகல
ஆதாரங் களின் அடிெ்ெகடயில் .

இரண்டாெ் நிகல ஆதாரங் களில் இருந் து
தசகரிக்கெ்ெட்ட
தரவு
ெற் றுெ்
தயாரிக்கெ்ெட்ட நீ ர்-புவியியல் ஆய் வு
அறிக்கக ஆகியவற் றின் அடிெ்ெகடயில்

சுரங் கத்துடன் மதாடர்புகடய
அொயத்திற் காக மசய் யெ்ெட்ட இடர்
ெகுெ்ொய் வின் கண்டுபிடிெ்புகளின்
அடிெ்ெகடயில் .

3.2 நில சுை் றுச்சூழல்
ெகுதியில் நில ெயன் ொட்டு முலற திட்ட தளெ் சுற் றளவில் இருந்து 10 கிடலாமீட்டருக்குள்
புவன் (இஸ்டரா) மூலெ் அறியெ்ெடுகிறது. இெ்ெகுதியின் நில ெயன் ொட்டு முலற வறண்ட தரிசு
நிலெ் , உரிலெயளர் ெட்டா நிலெ் , எந்த வன நிலமுெ் செ் ெந்தெ்ெடவில் லல.
வ.எண்

வககப் பாடு

% இல் பரப் பளவு

1

நகர்ெ்புற கட்டெத்தல்

1.01

2

கிராெெ்புற கட்டகெத்தல்

1.61

3

சுரங் க கட்டகெத்தல்

0.66

4

ெயிர் நிலெ்

63.1

5

தரிசு நிலெ்

20.8

6

புதர் நிலெ்

2.17

7

தரிசு ொகற

0.53

8

நீ ர் நிகலகள்

7.27

9

ஆறு

0.1

10

ெசுகெ காடு

0.05

11

இகலயுதிர் காடு

1.5

12

புதர் காடு

1

ஹமாத்தம்

100.00
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ஆய் வுெ் ெகுதியில் உள் ள நிலத்தின் மெருெ் ெகுதி விவசாய ெயிர் நிலெ் 83.9%, மொத்த
சுரங் கெ் ெகுதிகள் இந் த சுரங் கெ் ெகுதியிலிருந்து 0.66 ஆகுெ் ,
3.3 மண் சூழல்
நான் கு ெண் ொதிரி இடங் கள் டதர்வு மசய் யெ்ெட்டு ெகுெ்ொய் வு மசய் யெ்ெட்டன.
இயற் லகயில் ெண் காணெ்ெட்டதுமிதொன கார pH வரெ் புடன் 7.25 to 8.63 லநட்ரஜனின் மசறிவு

115 to 177 kg/ha ெற் றுெ் ொஸ்ெரஸ் வரெ் பு 0.64 to 1.38 kg/ha ஆக உள் ளது.
3.4 நீ ர் சூழல் நீ ரின் தரத்லத ெதிெ் பிடுவதற் கு நீ ர் ொதிரிகள் சுொர் 4 நிலத்தடியில் ெற் றுெ் 2 நிலத்தின்
டெற் ெரெ்பில் இருந்துெ் டசகரிக்கெ்ெட்டது கிராெங் களின் துலள கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீ ர்
ொதிரிகள்

எடுக்கெ்ெட்டன.

ஏரிகள்

ெற் றுெ்

சுரங் கத்தின்

டெற் ெரெ்பு

நீ ர்

ொதிரிகள்

எடுக்கெ்ெட்டன.
நிலத்தடி நீ ர் •

7.09

to 7.53 வலர டவறுெடுகிறது.

•

மொத்த கலரசல் கள் ெதிெ்புகள் 345 to 422 mg/l வலர உள் ளது

•

கடினத்தன் லெ ெதிெ்புகள் 127.5 to 247.1 mg/lவலர இருக்குெ்

தமை் பரப் பு நீ ர்
•

PH ெதிெ்பு 7.24

•

மொத்த கலரசல் கள் 335 – 427 mg/l

மெவிமெட்டல்

to 7.62

வரெ் பிற் குள்

இருெ்ெது கண்டறியெ்ெட்டுள் ளது. இயற் பியல் -டவதியியல்

ெற் றுெ் உயிரியல் ெகுெ்ொய் வு இந்த நீ ர் சிபிசிபி தரத்தின் ெடி நிர்ணயிக்கெ்ெட்ட வரெ் புகளுக்குள்
உள் ளது என் ெலத மவளிெ்ெடுத்தியது.

3.5 காை் று சூழல் வானிறல ஆய் வு (காலநிறல) ஆய் வு ெகுதி மவெ்ெெண்டல காலநிலலயின் ஒரு ெகுதியாகுெ் . நாள் மவெ்ெநிலல ஜனவரி
முதல் ெடிெ்ெடியாக அதிகரிக்குெ் . மிகக் குலறவானதுமவெ்ெநிலல ஜனவரியில் எட்டெ்ெடுகிறது.
ஏெ்ரல் ெற் றுெ் டெ ொதங் கள் ஆண்டின் மவெ்ெொன ொதங் கள் .
உத்டதசிக்கெ்ெட்ட சுரங் கத் திட்டத்திற் கான அருகிலுள் ள ஐஎெ் டி நிலலயெ் மசன் லன.
காை் றின் தர கண்காணிப் பு திட்ட தளத்லதெ் மொறுத்தவலரயில் முன் டனாடி கீழ் டநாக்கிய திலசயின் அடிெ்ெலடயில்
சுற் றுெ்புற காற் று தர நிலலயங் கள் டதர்ந்மதடுக்கெ்ெட்டன. ஆறுெலழக்காலத்திற் கு முந்லதய
காற் றளவுெ்ெடெ் முலற ெற் றுெ் டதர்ந்மதடுக்கெ்ெட்ட தளங் களின்
கருத்தில்

மகாண்டு

சுற் றுெ்புற

காற் று

தர

கண்காணிெ்பு

அணுகல் ஆகியவற் லறக்
(AAQM)

நிலலயங் கள்

டதர்ந்மதடுக்கெ்ெட்டன.
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படம் – 4 காற் று வீசும் திறசயின் புககப் படம்

•

PM10 இன் ெதிெ்பு 38.5

µg/m3 to 44.9 µg/m3, இலடயில் டவறுெடுகிறது

•

PM2.5இன் ெதிெ்பு 18.8

µg/m3 to 26.6 µg/m3 க்கு இலடயில் டவறுெடுகிறது

•

SO2ெற் றுெ் NO2 இன் சராசரி மசறிவு

5.1 µg/m3 to 13.7 µg/m3 ெற் றுெ் 22.6 µg/m3 to 29.6

µg/m3 PM10, PM2.5, SO2 ெற் றுெ் NO2 ஆகியவற் றின் மசறிவுகள் நன் கு காணெ்ெடுகின் றன
மதாழில் துலற ெற் றுெ் கிராெெ்புற / குடியிருெ்பு ெண்டலங் களுக்கு ெத்திய ொசு
கட்டுெ்ொட்டு வாரியெ் (சிபிசிபி) ெரிந்துலரக்குெ் NAAQ தரநிலலகள் .
3.6 ஒலி சூழல் • ஒலி அளவீட்டு சாதனத்லதெ் ெயன் ெடுத்தி 8 இடங் களில்

அடிெ்ெலட ஒலி அளவுகள்

கண்காணிக்கெ்ெட்டன. காலல 6 ெணி முதல் இரவு 10 ெணி வலர ெகல் நிலலகள்
கண்காணிக்கெ்ெட்டனஇரவு 10 ெணி முதல் காலல 6 ெணி வலர.
•

ஆய் வுக் காலத்தில் ெகல் 46.7 to 49.3 dB (A) Leq இரவு 37.4 to 39.5 dB (A) Leq. வரெ் பில் இருந்தன.
முடிவுகளிலிருந் து, நாள் ெற் றுெ் இரவு ஒலியின்

அளவுகள் மதாழில் துலற / வணிக /

குடியிருெ்பு ெகுதியின் சுற் றுெ்புற ஒலி தரநிலலகளுக்குள் இருெ்ெலதக் காணலாெ் .
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3.7 உயிரியல் சூழல் அடிெ்ெலட சுற் றுச்சூழல் நிலல, முக்கியொன ெலர் கூறுகள் ெற் றுெ் விலங் கினங் களின்
கட்டலெெ்லெெ் புரிந்து மகாள் ள சுற் றுச்சூழல் ஆய் வு டெற் மகாள் ளெ்ெட்டுள் ளது.
திட்டெ்ெகுதிக்கு அருகில் எந்த ெருந்து ஆலலகளுெ் இல் லல, வனவிலங் கு ொதுகாெ்பு சட்டெ்
1972

இன்

ெடி

அல் லது

அச்சுறுத்தெ்ெட்ட

உயிரினங் களின்

ஐ.யூ.சி.என்

சிவெ்பு

ெட்டியலில்

அச்சுறுத்தெ்ெட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவுெ் குறிெ் பிடவில் லல.

3.8 சமூக பபாருளாதாரம் அெ்ெகுதியின் சமூக-மொருளாதார சூழல் குறித்த தரொன தகவல் கலள டசகரிக்க ொதிரி
கணக்மகடுெ்பு டெற் மகாள் ளெ்ெட்டது. சாலலகள் , குடிநீ ர் வசதிகள் , நகரெயெ் , கல் வி நிறுவனெ் ,
டகாயில் கள் , ெருத்துவ வசதிகள் ெற் றுெ் மின் சார வசதிகள் டொன் ற அலனத்து அடிெ்ெலட
வசதிகலளயுெ் இந் த ஆய் வு ெகுதி மகாண்டுள் ளது.
சுற் றியுள் ள கிராெங் களில் விவசாயடெ முக்கிய மதாழிலாக இருந்தாலுெ் , இது 50-60%
குடுெ் ெங் களுக்கு ெட்டுடெ டவலல வாய் ெ்புகலள வழங் கியுள் ளது. மீதமுள் ள ெக்கள் மதாலக
முக்கியொக மதாழிலாளர்கள் ெற் றுெ் ெற் ற வலக டவலல வாய் ெ் புகலள சார்ந்துள் ளனர்.
4 எதிர்பார்க்கின்ை சுை் றுச்சூழல் பாதிப் புகள் மை் றும் தணிப் பு நடவடிக்றககள் சுரங் க நடவடிக்ககயுடன் சுற் றுச்சூழல் மதாடக்கத்கத ெராெரிக்க, தற் தொதுள் ள சுற் றுச்சூழல்
சூழ் நிகல குறித்த ஆய் வுககள தெற் மகாள் வது ெற் றுெ்

ெல் தவறு சுற் றுச்சூழல்

கூறுகளின்

தாக்கத்கத ெதிெ்பிடுவது அவசியெ் . இது மொருத்தொன தெலாண்கெ திட்டங் ககள நிகலயான
வள பிரித்மதடுத்தகல உருவாக்க உதவுெ் .

4.1 நில சுை் றுச்சூழல் :
திறந்த மவளி சுரங் க முலறயில் மெரிய தாக்கெ் ஆக கருதெ்ெடுவது நில சுற் றுச்சூழல் ,
இெ்ெகுதியில் நில ெயன் ொட்டு முலற வறண்ட தரிசு நிலெ் , இந் த திட்டத்தில் எந் த வன நிலமுெ்
ஈடுெடவில் லல. சுரங் க நடவடிக்லககளுக்கு 1.00.0 மெக்டடர் நிலத்தில் ெயன் ெடுத்தெ்ெடுெ் .
சுரங் கத்தின் முடிவில் , மவட்டிமயடுக்கெ்ெட்ட குழி, தற் காலிக நீ ர்த்டதக்கொக மசயல் ெடுெ் ெற் றுெ்
ெலழநீ லர டசமிக்க அனுெதிக்கெ்ெடுெ் .
ெரெ் (மசடி வளர்ெ்பு ெகுதிக்கு) வளர்ச்சிக்கு டொதுொன இடெ் ஒதுக்கெ்ெட்டது.

தற் டொது

திட்டெ்ெகுதியில் தாவரங் கள் எதுவுெ் இல் லல, சுரங் க நடவடிக்லக முடிந்ததுெ் திட்ட இடத்தில்
ெரங் களின் வளர்ச்சியின் வீதெ் அதிகரிக்குெ் .
தணிப் பு நடவடிக்கககள்
•

சுரங் க

நடவடிக்கக

ெடிெ்ெடியாக

மதாகுதிகளில்

அகடக்கெ்ெட்டு,

அகழ் வாய் வு

ெடிெ்ெடியாக ெசுகெ அரண் வளர்ச்சி தொன் ற கட்டெ் வாரியான வளர்ச்சி தொன் ற பிற
தணிெ்பு நடவடிக்கககளுடன் தெற் மகாள் ளெ்ெடுெ் .
•

சுரங் க குழிககளச் சுற் றிலுெ் ெகழ நீ ர் வடிகால் அகெத்தல் ெற் றுெ் ெகழெ்மொழிவின்
தொது தெற் ெரெ்பு ஓடுவதால் ெண் அரிெ்கெத் தடுக்கவுெ் ெற் றுெ் உத்ததசெ் ெகுதிக்குள்
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ெல் தவறு

ெயன் ொடுகளுக்காக

ெகழநீ கரச்

தசகரிக்கவுெ் ,

குகறந்த

உயரத்தில்

திட்டமிடெ்ெட்டது இடத்தில் மசக் தடெ் கட்டுதல்
•

ொதுகாெ்பு ெண்டலத்திற் குள் எல் கலயில் ெசுகெ மெல் ட் வளர்ச்சி. மவட்டெ்ெட்ட குழியில்
தசமித்து கவக்கெ்ெடுெ் சிறிய அளவு தண்ணீர ் ெசுகெ அரண்க்கு ெயன் ெடுத்தெ்ெடுெ்

•

ெயன் ெடுத்தெ்ெடாத ெகுதி, மவட்டெ்ெட்ட குழிகளின் தெல் மெஞ் சுகள் , ொதுகாெ்பு தகட
தொன் றவற் றில் அடர்த்தியான ததாட்டெ்ெயிற் சி தெற் மகாள் ளெ்ெடுெ் .

•

கருத்தியல் நிகலயில் , சுரங் க நில ெயன் ொட்டு முகற ெசுகெ அரண் ெகுதி ெற் றுெ்
தற் காலிக நீ ர்த்ததக்கொக ொற் றெ்ெடுெ்

•

இயர்ககயின்

அடிெ்ெகடயில் ,

சுரங் கத்திகன

சுற் றியுள் ள

இயற் கக

தாவரங் கள்

தக்ககவக்கெ்ெடுெ் (ஒரு தாங் கல் ெகுதியில் அதாவது 7.5 மீ ொதுகாெ்புத் தகட ெற் றுெ் பிற
ொதுகாெ்பு வழங் கெ்ெடுகிறது) தூசி உமிழ் கவக் குகறக்க உதவுெ் .
•

கருத்தியல்

கட்டத்தில்

கால் நகடகளின்

சரியான

உள் ளார்ந்த

தவலி

அகெக்கெ்ெடுெ் ,

நுகழகவத்

தடுக்க

மொதுெக்கள்

ொதுகாெ் பு
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ெணி

ெற் றுெ்
தநரமுெ்

கவக்கெ்ெடுெ் .
4.2 நீ ர் சூழல்
சுரங் க நடவடிக்லகக்கான உத்டதசிக்கெ்ெட்ட

ஆழெ் நிலத்தடி நீ ர் ெட்டத்திற் கு டெடல

உள் ளது, ஆய் வு ெகுதிக்குள் டெற் ெரெ்பு நீ ர் (நீ டராலடகள் , கால் வாய் , ஓலட

டொன் றலவ)

மதன் ெடவில் லல.
தணிக் கும் நடவடிக் றககள் •

சுரங் கெ் ெகுதிக்கு டெற் ெரெ்பு ெலழநீ ர் ஓட்டத்லத சுரங் கத்திற் குள் வராெல் தடுக்க ெண்
திட்டு அலெக்கெ்ெடுெ்

•

வடிகால் கட்டுொனெ் அலெக்கெ்ெடுெ்

4.3 காை் று சூழல் –
சுரங் க நடவடிக்லககள்
துகள் கள்

முக்கிய

காற் று

ெற் றுெ்

டொக்குவரத்தால்

ொசுெடுத்துகின் றன.

உருவாக்கெ் ெடுெ்

சல் ெர்

லட

ஆக்லசடு

காற் றில்
(SO2),

ெரவுெ்

லநட்ரஜன்

ஆக்லசடுகள் (NO2) ஆகியவற் றின் உமிழ் வுகள் சாலலயில் மசல் லுெ் வாகனங் களால் ஏற் ெடுெ் .
சுரங் க

ெகுதிக்கு

மவளிடய

ஆடராக்கியத்திலுெ் , அெ்ெகுதியின்

சுரங் கத்தின்

தாக்கெ்

ெனித

ெற் றுெ்

விலங் குகளின்

தாவரங் களிலுெ் எந்தவிதொன ொதகொன விலளலவயுெ்

ஏற் ெடுத்தாது என் ெலத இது காட்டுகிறது.

தணிக் கும் நடவடிக் றககள் •

கட்டுெ்ெடுத்தெ்ெட்ட மவடிெ்பு நுட்ெங் கள் (Controlled Blasting) மசயல் ெடுத்தெ்ெடுெ்

•

கனிெத்லத

ஏற் றுதல்

மவளிடயற் றத்லதக்

ெற் றுெ்

லகயாளுதல்

கட்டுெ்ெடுத்த

டவலல

ஆகிய
மசய் யுெ்

நடவடிக்லககளில்
ஆர

முகெ்பில்

இருந் து
நீ ர்

தூசி

மதளித்தல்

ொலதயில் நீ ர் மதளித்தல்
•

கனரக இயந்திரத்லத இயக்குெ் டொது தூசி உற் ெத்திலயக் குலறக்க சுரங் கத்தின் உட்புற
சாலலகளில் நீ ர் மதளிெ்ொன் கள் அலெத்தல்
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•

தூசி

மவளிடயற் றத்லதக்

குலறெ்ெதற் காக

அவ் வெ்டொது

நீ ர்

கழிவுகள்

ெற் றுெ்

சாலலகளில் நீ ர் மதளித்தல்
•

துலளயிடுெ்

முன் பு

மதாழிலாளர்களுக்கு

முகக்கவசங் கள்

வழங் குதல்

ெற் றுெ்

ொதுகாெ்ொக சுரங் கெ் மசய் ய நிறுவனங் கள் மூலெ் ெயிற் சி அளித்தல்
•

தாதுெ் டொக்குவரத்தின் டொது டிெ்ெர்கலள அதிக சுலெ மசய் வலதத் தவிர்ெ்ெது ெற் றுெ்
ஏற் றெ்ெட்ட டிெ்ெர்கலள டார்ொலின் களுடன் மூடுவது

•

தூசித் துகள் கலளக் லகது மசய் ய ெரெ் வளர்ச்சி டெற் மகாள் ளெ்ெடுெ் .

•

ொசுொட்லடக்

கட்டுெ்ெடுத்த

நடவடிக்லக

எடுக்க

காற் றின்

தரத்லத

அவ் வெ்டொது

கண்காணித்தல்
4.4

ஒலி சூழல்
கனிெத்லத

எடுக்க

மவடி

லவெ்ெதனால் ,

எந்திரங் களின்

மசயல் ொடு

ெற் றுெ்

சுரங் கங் களில் அவ் வெ் டொது டிெ்ெர்கலள இயக்குவதால் சத்த ொசு ஏற் ெடுகிறது.
தணிக் கும் நடவடிக் றககள் •

கட்டுெ்ெடுத்தெ்ெட்ட மவடி கவக்குெ் முகறயில் சரியான இகடமவளி ெற் றுெ் மவடிக்குெ்
குழிகளில்

சரியான

முகறயில்

அளவான

மவடி

ெருந்து

தெக்கிங்

மசய் து

உெதயாகெ்ெடுத்தெடுெ் .
•

மவடி கவத்தல் முகறயில் ,

சீததாஷ்ண நிகல சாதகொக இல் லாத தொது மின் சாரெ்

அல் லாத தூண்டுதல் முகற அனுசரிக்கெ்ெடுெ் .
•

கனரக எந்திரங் களில் ஏற் ெடுெ் சத்தத்கதக் குகறக்க சரியான முகறயில் ெராெரிெ்புெ் ,
உராய் கவத் தடுக்குெ் எண்மணய் ெற் றுெ் கிரீஸ் இகவகள் உெதயாகெ்ெடுத்தெ்ெடுெ் .

•

எந்திரங் களில் ஏற் ெடுெ் சத்தத்கதக் குகறக்க சரியான முகறயில் ொதுகாெ்பு உகறகள்
மொருத்தெ்ெடுெ்

•

மவடி ெருந்தினால் ஏற் ெடுெ் சுற் றுச்சூழல் தாக்கத்கதயுெ் மவடிக்கத் தவறுெ் குழிககள
தடுெ்ெதற் குெ் சாய் வான குழிகள் துகள மசய் யெ்ெடுெ் .

•

சுரங் க சாகல ஓரங் களிலுெ் குத்தகக நிலத்கத சுற் றியுெ் ெரங் கள் கவத்து ெராெரித்து
வருவதால் சுரங் கத்தில் ஏற் ெடுெ் சத்தெ் மவளிதயறுதல் குகறக்கெ்ெடுெ் .

•

சுரங் க

மதாழிலாளர்களுக்கு

ஏற் ெடுத்துவதன்

மூலமுெ்

ெயிற் சி

ெற் றுெ்

காது

மகாடுெ்ெதன்
அகடெ்ொன் கள்

மூலமுெ் ,

விழிெ்புணர்வு

உெதயாகெ்ெடுத்துவதாலுெ்

மதாழிலாளர்களுக்கு சத்தத்தினால் ஏற் ெடுெ் ொதிெ்பு தடுக்கெ்ெடுெ் .
4.5

உயிரியல் சூழல்
காடுகள் ,

வனவிலங் கு

சரணாலயங் கள்

எதிர்ொர்க்கெ்ெடுவதில் லல. 10கிமீ சுற் றளவில்

இல் லாததால்

சுற் றுச்சூழல்

ெல் லுயிர்

உணர்திறன்

ொதிெ்பு

ெண்டலெ் டொன் ற

சுற் றுச்சூழல் ொசுொட்டின் தாக்கெ் வாயு ொசு டொன் றவற் லற மவளிடயற் றுவதால் ஏற் ெடுெ்
NO2.தூசி மவளிடயற் றத்லதக் கட்டுெ்ெடுத்த டொதுொன தூசி கட்டுெ்ொட்டு நடவடிக்லககள்
எடுக்கெ்ெடுெ் . AAQ தரநிலலகளுக்குள்

PM10, PM2.5, SO2 ெற் றுெ்

NO2 க்கான காற் றின்

தரத்

தரங் கலளத் தவிரதூசி உமிழ் லவக் கட்டுெ்ெடுத்த சுரங் கெ் ெகுதி ெற் றுெ் சாலலகளில் தடிெனான
ெரெ் வளர்ச்சி டெற் மகாள் ளெ்ெடுெ் .
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4.6

சமூக பபாருளாதார சூழல் .
சுரங் க நடவடிக்லககள் காரணொக 30 மதாழிலாளர்கள் டநரடியாக ெயன் மெறுவார்கள் .

சுொர் 100 எண்ணிக்லகயிலான ெக்களுக்கு ெலறமுகொக டவலல வாய் ெ்புகள் கிலடக்குெ் .
சி.எஸ்.ஆர் / சி.இ.ஆர் நடவடிக்லககளின் கீழ் ெருத்துவ, கல் வி ெற் றுெ் உள் கட்டலெெ்பு
டெெ் ொடு டொன் ற கூடுதல் வசதிகளுெ் நலடமெறுெ் .
சமூக - மொருளாதார ெற் றுெ் சமூகவியல் தாக்கத்லத கருத்தில் மகாண்டு, ெக்களின்
மொருளாதார

நிலல

ெற் றுெ்

வாழ் க்லகத்

தரெ்

மொதுவாக

அதிகரிக்குெ்

என் ெது

கவனிக்கெ்ெட்டது.
தணிக் கும் நடவடிக் றககள் •

ஆகல

இயந்திரங் கள்

ெற் றுெ்

உெகரணங் களுக்கு

நல் ல

ெராெரிெ்பு

நகடமுகறகள்

பின் ெற் றெ்ெடுெ் , இது சாத்தியொன சத்தெ் பிரச்சிகனககளத் தவிர்க்க உதவுெ் .
•

ெத்திய ொசு கட்டுெ் ொட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின் ெடி திட்டத் தளத்திலுெ்
அகதச் சுற் றிலுெ் ெசுகெ அரண் உருவாக்கெ்ெடுெ் .

•

முக்கிய ெண்டலத்திற் குள் சுற் றுச்சூழல் ொதிெ்கெக் குகறக்க மொருத்தொன காற் று ொசு
கட்டுெ்ொட்டு நடவடிக்கக எடுக்கெ்ெடுெ் .

•

மதாழிலாளர்களின்

ொதுகாெ்பிற் காக,

ககயுகறகள் ,

தகலக்கவசங் கள் ,

ொதுகாெ்பு

காலணிகள் , கண்ணாடிகள் , கவசங் கள் , மூக்கு முகமூடிகள் ெற் றுெ் காது ொதுகாெ்பு
சாதனங் கள்

தொன் ற

தனிெ்ெட்ட ொதுகாெ்பு உெகரணங் கள்

சுரங் க சட்டெ்

ெற் றுெ்

விதிகளின் ெடி வழங் கெ்ெடுெ் .
•

இந்தத் திட்டத்தின்

மூலெ்

என் எெ் இடி தொன் றவற் றின்

தநரடியாகவுெ்

ெகறமுகொகவுெ்

மூலெ் நிதி வருவாய் கள்

ராயல் டி, வரி, டிஎெ் எஃெ்,

மூலெ் ொநிலத்திற் குெ் ெத்திய

அரசுக்குெ் நன் கெ
5 மாை் று பகுப் பாய் வு (பதாழில் நுட்பம் மை் றும் தளம் )
தள மாை் றுகள் சாதாரன

கற் கள்

இயற் லகயில்

சில

குறிெ் பிட்ட

இடங் களில்

ெட்டுெ்

இருக்குெ்

உத்டதசிக்கெ்ெட்ட திட்டத்தின் இருெ்பிடெ் இெ்ெகுதியின் புவியியல் ெற் றுெ் கனிெ ெடிவுகளுக்கு
ெட்டுெ்ெடுத்தெ்ெட்டிருெ்ெதால் ொற் று தளெ் எதுவுெ் ஒதுக்கெ்ெடவில் லல.
சுரங் க பதாழில் நுட்ப மாை் றுகள் முழு

இயந்திரெயொக்கெ்ெட்ட

மொருளாதார

ரீதியாக

சுரங் க

சாத்தியொனது,

டவலலகள்
டெலுெ்

டெற் மகாள் ளெ்ெடுெ் ,

தாதுக்கள்

ெற் றுெ்

இது

மிகவுெ்

சுற் றுச்சூழலலெ்

ொதுகாெ்ெலதெ் ொதுகாக்கிறது. ெற் ற மதாழில் கலளெ் டொலன் றி, திட்டத்லத ெற் ற தளங் களுக்கு
ொற் ற முடியாது.
டெற் ெரெ்பு கனிெ லவெ்புக்கள் ெற் றுெ் அதிக கனிெ ொதுகாெ் லெ உறுதி மசய் வதால் இந்த
திட்டெ் திறந்த மவளி சுரங் க முலறலயெ் பின் ெற் றுெ் . நிலத்தடி முலறயுடன் ஒெ்பிடுெ் டொது
திறந்த மவளி முலறயின் சுரங் கொனது அதிக உற் ெத்தி ெற் றுெ் சிக்கனொக இருக்குெ் .
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6

சுை் றுச்சூழல் கண்காணிப் பு திட்டம் வழக்கொக ஒரு தாக்க ெதிெ்பீட்டு ஆய் வு குறுகிய காலத்தில் டெற் மகாள் ளெ்ெடுகிறது

ெற் றுெ் இயற் லக அல் லது ெனித நடவடிக்லககளால் தூண்டெ்ெட்ட அலனத்து ொறுொடுகலளயுெ்
தரவு

மகாண்டு

வர

முடியாது.

எனடவ

சுற் றுச்சூழலில்

ஏற் ெடுெ்

ொற் றங் கலள

கணக்கில்

எடுத்துக்மகாள் ள சுற் றுச்சூழல் வழக்கொன கண்காணிெ்பு திட்டெ் அவசியெ் . கண்காணிெ்பின்
குறிக்டகாள் •

கட்டுெ்ொட்டு நடவடிக்லககளின் மசயல் திறலன சரிொர்க்க அல் லது

•

எதிர்கால தாக்க ெதிெ்பீட்டு ஆய் வுகளுக்கான தரவு தளத்லத நிறுவுதல் .

ெதிெ்பீடு மசய் ய;

சுற் றுச்சூழல் கண்காணிெ்பு மசல்
நிறுவனத்தின்
தகலகம
அந்தந்த குவாரி
உரிகெயாளர்

சுரங் க டமலாண்கம
நிகல
சுரங் க
தெலாளர்

ஃதொர்தென்

NABL / MoEF ஆல்
அங் கீகரிக்கெ்
ெட்ட
எெ் ொனல் ட்

தள
தெற் ொர்
கவயாளர்

தெட்

ஏரி

ா நிகல

சுற் றுச்சூழல்
அதிகாரி

உதவியாளர்

ததாட்டக்கார
ர்

தண்ணீர ்
மதளிெ்ொ
ன்
ஆெதரட்டர்
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6.2 சுற் றுச்சூழல் சுத்திகரிப் பு கண்காணிப் பு அட்டவகண
அட்டவகண எண் 6.1 சுற் றுச்சூழல் சுத்திகரிெ்பு கண்காணிெ்பு அட்டவகண
S.

Nசுற் று சூழல்
o தரவுகள்
.

கண்காணிெ்பு

இடங் கள்

2 இடங் கள்
(1 Core & 1Buffer)

அளவுருக்கள்

காலெ்

அதிர்மவண்

24 ெணி
தநரெ்

6
ொதங் களுக்கு
ஒரு முகற

PM2.5, PM10, SO2 and
NOx.
காற் றின் தவகெ் ,
காற் றின் திகச,
மவெ்ெநிகல,
IS: 10500, 1993 &
CPCB
விதிமுகறகளின்
கீழ்
குறிெ் பிடெ்ெட்டுள்
ள அளவுருக்கள்

1

காற் று தரெ்

2

வானிகல
ஆய் வு

காற் று கண்காணிெ்பு &
ஐஎெ் டி இரண்டாெ் நிகல
தரவு

ெணிதநர
ெ் /
தினசரி

மதாடர்ச்சியா
ன ஆன் கலன்
கண்காணிெ்பு

3

நீ ர் தர
கண்காணிெ்
பு

2 இடங் கள்
(1SW & 1 GW)

-

6
ொதங் களுக்கு
ஒரு முகற

4

நீ ர் அகெெ்பு

குறிெ் பிட்ட கிணறுகளில் 1
கிமீ சுற் றளவில் இகடயக
ெண்டலத்தில் திறந் த
கிணறுகளில் நீ ர் ெட்டெ்

-

6
ொதங் களுக்கு
ஒரு முகற

5

சத்தெ்

2 இடங் கள்
(1Core & 1 Buffer)

ெணிதநர
ெ் /
தினசரி

6

அதிர்வு

அருகில் உள் ள
குடியிருெ்பில்

–

6
ொதங் களுக்கு
ஒரு முகற
மவடிக்குெ்
மசயல் ொட்டி
ன் தொது

7

ெண்

2 இடங் கள்
(1Core & 1 Buffer)

–

6
ொதங் களுக்கு
ஒரு முகற

8

கிரீன் மெல் ட்

திட்ட ெகுதிக்குள்

தினசரி

ொதங் களுக்கு
ஒரு முகற

7

ஆழெ்

Leq, Lmax, Lmin, Leq
ெகல் ெற் றுெ் இரவு
உச்ச துகள் தவகெ்
இயற் பியல்
ெற் றுெ்
தவதியியல்
ெண்புகள்
ெராெரிெ்பு

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

சுரங் க

வழக்கில்

ஆெத்து

ெற் றுெ்

அொயத்துடன்

மதாடர்புலடய

கூறுகள்

துலளயிடுதல் ெற் றுெ் மவடித்தல் , கழிவு குெ்லெ, கனரக இயந்திரங் கள் ெற் றுெ் மவடிக்குெ்
டசமிெ்பு ஆகியலவ அடங் குெ் . டெடல குறிெ்பிடெ்ெட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏடதனுெ் செ் ெவங் கள்
ஏற் ெடுவலதக்
திட்டமிடெ்ெட்டு

குலறெ்ெதற் குெ்

தவிர்ெ்ெதற் குெ்

மசயல் ெடுத்தெ்ெடுெ் ;

டெடல

நடவடிக்லககள்
விவாதிக்கெ்ெட்ட

சுரங் கத்
ஆெத்து

மதாடங் கியவுடன்
காரணிகலளத்

தவிர்ெ்ெதற் கான நடவடிக்லககள் இதில் அடங் குெ் . எந்தவிதொன விெத்து / டெரழிலவத் தவிர்க்க
சரியான இடர் டெலாண்லெ திட்டெ் முன் மொழியெ்ெடுெ் .
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7.1 இடர் அளவிடல்
இடர் ெதிெ்பீட்டிற் கான வழிமுகற, தன் ொத், சுரங் கெ் ொதுகாெ்பு இயக்குநரகெ் (டிஜிஎெ் எஸ்)
மவளியிட்ட குறிெ்பிட்ட இடர் ெதிெ்பீட்டு வழிகாட்டுதகல அடிெ்ெகடயாகக் மகாண்டது, 2002 ஆெ்
ஆண்டு டிசெ் ெர் 31, 2002 தததியிட்ட சுற் றறிக்கக எண் 13 உடனடி கவனெ் ததகவெ்ெடுெவர்களுக்கு
முன் னுரிகெ அளிெ்ெதற் காக, தவகல சூழல் ெற் றுெ் அகனத்து மசயல் ொடுகளிலுெ் இருக்குெ்
ெற் றுெ் சாத்தியொன அொயங் ககள அகடயாளெ் காணவுெ் ெற் றுெ் அந்த ஆெத்துகளின் ஆெத்து
நிகலககள ெதிெ்பீடு மசய் யவுெ் . தெலுெ் , இந்த ஆெத்துகளுக்கு காரணொன வழிமுகறகள்
அகடயாளெ்

காணெ் ெட்டு, அவற் றின்

கட்டுெ்ொட்டு நடவடிக்கககள் , கால அட்டவகணயில்

அகெக்கெ்ெட்டு, குறிெ் பிட்ட மொறுெ்புகளுடன் ெதிவு மசய் யெ்ெடுகின் றன.
தன் ொத்தின் டிஜிஎெ் எஸ் வழங் கிய மெட்டல் ஃமெரஸ் சுரங் கத்கத நிர்வகிெ்ெதற் கான தகுதி
சான் றிதழ் கவத்திருக்குெ் தகுதிவாய் ந்த சுரங் க தெலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு சுரங் க
மசயல் ொடுெ் தெற் மகாள் ளெ்ெடுெ் . இடர் ெதிெ்பீடு என் ெது விெத்துககளத் தடுெ்ெது ெற் றுெ் அது
நிகழாெல் தடுக்க ததகவயான நடவடிக்ககககள எடுெ்ெது ெற் றியது

7.2 டபரிடர் டமலாண்கம திட்டம்
தெரிடர்
சுற் றுச்சூழல்

தெலாண்கெ
ொதுகாெ்பு,

திட்டெ்

நிறுவலின்

முன் னுரிகெ
ொதுகாெ்பு,

வரிகசயில்
உற் ெத்திகய

வாழ் க்கக
மீட்ெது

ொதுகாெ் பு,

ெற் றுெ்

மீட்பு

நடவடிக்ககககள உறுதி மசய் வகத தநாக்கொகக் மகாண்டுள் ளது.
அனர்த்த முகாகெத்துவ திட்டத்தின் தநாக்கொனது சுரங் கத்தின் இகணந்த வளங் கள் ெற் றுெ்
மவளிெ்புறச் தசகவககளெ் ெயன் ெடுத்தி பின் வருவனவற் கற அகடய தவண்டுெ்

•

ொதிக்கெ்ெட்டவர்களின் மீட்பு ெற் றுெ் ெருத்துவ சிகிச்கச

•

ெற் றவர்ககளெ் ொதுகாக்கவுெ் ;

•

உகடகெ ெற் றுெ் சுற் றுச்சூழலுக்கு ஏற் ெடுெ் தசதத்கத குகறத்தல் ;

•

ஆரெ் ெத்தில் நிகழ் கவக் கட்டுெ்ெடுத்தி இறுதியில் கட்டுெ்ொட்டிற் குள் மகாண்டு வருவது;

•

ொதிக்கெ்ெட்ட ெகுதியின் ொதுகாெ்ொன ெறுவாழ் கவெ் ொதுகாக்கவுெ் ெற் றுெ்

•

அவசரநிகலக்கான காரணெ் ெற் றுெ் சூழ் நிகலகள் ெற் றிய அடுத்தடுத்த விசாரகணக்கு
மொருத்தொன ெதிவுகள் ெற் றுெ் உெகரணங் ககள ொதுகாக்கவுெ்
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7.3 ஒட்டுஹமாத்த தாக் க விகளவு
சாதாரண கல் லின் ஒட்டுஹமாத்த உற் பத்தி

வ.எண்

ஐந் தாண்டு
உற் பத்தி

P1
P2
E1
ஹமாத்தம்

3,17,200
87,250
58,200
4,62,650

ஆண்டு உற் பத்தி

தின உற் பத்தி

63,440

211
58
39
308

17,450

11,640
92,530

குவரிகளின் முன்கூட்டி

சத்ததின் இ

அகெவிடெ்

பின் னணி
ெதிெ்பு
(ெகல் ) dB(A)

இயல் ெற் ற
ெதிெ்பு
dB(A)

அருகிலுள் ள குடியிருெ்பு– P1
அருகிலுள் ள குடியிருெ்பு– P2
அருகிலுள் ள குடியிருெ்பு– E1

38.4
39.2
40.2

43.2
41.8
41.1

தின
சரக்குந் து
சுகம
35
10
6
51

ல் பற் ற மதிப் பு
மொத்தொக
கணிக்கெ்ெட்டது
dB(A)

குடியிருெ்பு
ெகுதியில்
தரநிகலகள் dB(A)

44.4
43.7
43.7

55

எதிர்டநாக்கப் பட்டது குழும தகரயின் அதிர்வுகள்

8

அகமவிடம்

ஹதாகலவு மீ

அருகிலுள் ள குடியிருெ்பு– P1

700m

அருகிலுள் ள குடியிருெ்பு– P2

820m

அருகிலுள் ள குடியிருெ்பு– E1

890m

திட்ட நன்றமகள் –
ஐங் குணெ் சாதாரண கல் சுரங் க திட்டங் கள் சுொர்

3,17,200 மீ

சாதாரண கல் உற் ெத்தி

மசய் வகத தநாக்கொகக் மகாண்டுள் ளது. இது அருகிலுள் ள ெகுதிகளில் சமூக-மொருளாதார
நடவடிக்ககககள தெெ் ெடுத்துவததாடு, பின் வருெ் நன் கெககளயுெ் விகளவிக்குெ்
•

உள் கட்டலெெ்பில் முன் டனற் றெ்

•

சமூக உள் கட்டலெெ் பில் முன் டனற் றெ்

•

டவலல வாய் ெ்பு

•

சமூக விழிெ்புணர்வு திட்டெ் , சுகாதார முகாெ் கள் , ெருத்துவ உதவி, குடுெ் ெ நல முகாெ் கள்
டொன் ற

சமூக

மொறுெ்புணர்வு

நடவடிக்லககலள

சுரங் க

உரிலெயாளர்கள்

டெற் மகாள் வார்கள் .
•

சுரங் கத்தின்

டொசொன விலளவுகலளத் தணிக்கவுெ் , அதன்

சுற் றுெ்புறத்லதயுெ்

சுற் றுச்சூழலலயுெ்

டெெ் ெடுத்தவுெ்

சுற் றியுள் ள ெகுதிகளின்

சுரங் கெ் ெகுதியில்

ஒரு காடு

வளர்த்து உருவாக்கெ்ெடுெ் .
9

சுை் றுச்சூழல் பசலவு பயன் பகுப் பாய் வு.
சுற் றுச்சூழல் மசலவ நன் லெ ெகுெ்ொய் வு ெரிந்துலரக்கெ்ெடவில் லல.
சுை் றுச்சூழல் தமலாண்றம திட்டம் -
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சுற் றுச்சூழல் டெலாண்லெ திட்டெ் (EMP) என் ெது அடிெ்ெலட நிலல சுற் றுச்சூழல் நிலல,
சுரங் க முலற ெற் றுெ் சுற் றுச்சூழல் ொதிெ் பு ெதிெ்பீட்டின் அடிெ் ெலடயில் உருவாக்கெ் ெட்ட ஒரு
தள குறிெ்பிட்ட திட்டொகுெ் . தாக்கத்தின் ஒவ் மவாரு ெகுதிகளிலுெ் , குறிெ் பிடத்தக்க ொதகொன
தாக்கங் கலள குலறக்க நடவடிக்லககள் எடுக்கெ்ெட டவண்டுெ் , இலவ இயற் லகயில் நன் லெ
ெயக்குெ் இடங் களில் , இத்தலகய தாக்கங் கள் டெெ் ெடுத்தெ்ெட டவண்டுெ் / அதிகரிக்கெ்ெட
டவண்டுெ் , இதனால் ஒட்டுமொத்த ொதகொன தாக்கங் கள் முடிந்தவலர குலறந்த ெட்டத்திற் கு
குலறக்கெ்ெடுகின் றன.
ஆதரவாளர்கள்
நடவடிக்லககலள

ஒரு

ஒழுங் கலெக்க

நிர்வகித்தல்

ெற் றுெ்

டவண்டுெ்

சுற் றுச்சூழல்

மசயல் ெடுத்துவதற் கு

மொறுெ்ொன

கட்டுெ்ொட்டு
சுற் றுச்சூழல்

கண்காணிெ்பு அலெெ் பு. அடிெ்ெலடயில் , அங் கீகரிக்கெ்ெட்ட மவளி நிறுவனங் கலள நியமிெ்ெதன்
மூலெ் சுற் றுெ்புற காற் றின் தரெ் , நீ ரின் தரெ் , ெண்ணின் தரெ் ெற் றுெ் ஒலி நிலல டொன் ற
சுற் றுச்சூழல் ொசு அளலவக் கண்காணிெ்ெலத இந்த துலற கண்காணிக்குெ் .
. சுரங் கச் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதல் களின் ெடி மதாழிலாளர்களின் உடல் நலெ் ெற் றுெ் ொதுகாெ்பு
குறித்து டதலவயான அலனத்து முன் மனச்சரிக்லக நடவடிக்லககலளயுெ் ஆதரவாளர் எடுெ்ொர்,
குத்தலகெ் ெகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வழங் கெ்ெடுெ் .
ஆதரவாளர்கள்
மொறுெ்புணர்வு
முகாெ் கள் ,

நீ ர்

இெ்ெகுதியில்

நடவடிக்லககலள
வழங் கல் ,

உள் ள

ெக்களின்

டெற் மகாள் வார்கள் .

ெள் ளி

உள் கட்டலெெ்பு

ஒட்டுமொத்த
இந் த

வளர்ச்சிக்கான

நடவடிக்லககளில்

டெெ் ொடு

டொன் றலவ

சமூக

ெருத்துவ
அடங் குெ் .

திட்டெ்ெணிலயச் சுற் றியுள் ள சமூக நலனுக்காக ெல் டவறு துலறகளில் சமூக மொறுெ்புணர்வு
நடவடிக்லககலள உரிலெயாளர் டெற் மகாண்டு வருகின் றனர்.
10 முடிவுறர சுரங் க நடவடிக்லககள் சுற் றியுள் ள சூழலில் எந்தவிதொன ொதகொன விலளலவயுெ்
ஏற் ெடுத்தாது

என் று

ெல் டவறு

சுற் றுச்சூழல்

கூறுகளின்

மீதான

டநர்ெலறயான

ெற் றுெ்

எதிர்ெலறயான விலளவுகளின் அடிெ்ெலடயில் , தாக்கங் களின் ஒட்டுமொத்த ெதிெ்பீட்டிலிருந்து
இந்த முடிவுக்கு வரலாெ் .
சுரங் க

நடவடிக்லககள்

காரணொக

ஏற் ெடுெ்

ொதிெ்புகலளத்

தணிக்க,

நன் குதிட்டமிடெ்ெட்ட சுற் றுச்சூழல் டெலாண்லெ திட்டெ் (EMP) ெற் றுெ் விரிவான பிந் லதய திட்ட
கண்காணிெ்பு

அலெெ்பு

ஆகியலவ

மதாடர்ச்சியான

கண்காணிெ்பு

ெற் றுெ்

உடனடித்

திருத்தத்திற் காக வழங் கெ்ெடுகின் றன. சுரங் க நடவடிக்லககள் காரணொக, திட்ட தளத்திலுெ்
அலதச் சுற் றியுள் ள சமூக மொருளாதார நிலலலெகளுெ் கணிசொக டெெ் ெடுத்தெ்ெடுெ் . எனடவ,
சுற் றுச்சூழல் அனுெதி விலரவில் வழங் கெ்ெடுெ் என எதிர்ொர்க்கெ் ெடுகிறது.
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