திட்ட சுருக்கம்
திட்ட உரிமமயாளர்
வ.எண்
1

பெயர்
திரு.K.ஜெகதீஸ் குமார்

ெரெ் ெளவு
1.49.0 ஜெக்டர்

சாதாரண கல் மற் றும் கிராவல் சுரங் கம்
”B1” வமக – மமனர் மினரல் – குழுமம் - வனெ் ெகுதி இல் மல
குழும ெரெ் ெளவு = 6.01.5 பெக்டர்
கிருஷ்ணாபுரம் கிராமம் , வாடிெ் ெட்டி வட்டம் , மதுமர மாவட்டம்
Lr No. SEIAA-TN/F.No.7965/SEAC/TOR-878/2020 Dated: 16.03.2021-உத்ததசிக்கெட்ட சுரங் கம்

திட்ட உரிமமயாளர்
திரு.K.பெகதீஸ் குமார்
த\பெ.P.கண்ணன்
38, பிள் மளயார் தகாயில் பதரு
தமட்டு பதரு, பெத்தனியாபுரம் ,
மதுமர – 625016

சுற் றுச்சூழல் ஆதலாசகர்
ஜிதயா எக்ஸ்பொளதரசன் அண்டு மமனிங் பசால் யுசன்ஸ்,தசலம் .
பழைய எண். 260- B, புதிய எண். 17,
அத்ழைத ஆசிரமம் சாழை, அைகாபுரம் ,
சசைம் – 630 004, தமிை் நாடு, இந்தியா.
அங் கீகாரம் பெற் ற பிரிவு 1, 28 & 38 வமக ‘A’
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1821/RA0123
ஜதாழைசபசி : 0427 – 2431989

மின்னஞ் சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com
வமலயதளம் : www.gemssalem.com
MoEF & CC அறிவிெ் பின் ெடி கணக்கிடெ் ெடுகிறது – S.O. 2269(E) தததி: 01.07.2016
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1. அறிமுகம் திரு.K.ஜெகதீஸ்குமார்

மதுரை

மாவட்டத்தின் ,

வாடிப்பட்டி

தாலுகாவில்

உள் ள

கிருஷ்ணாபுைம் கிைாமத்தில் 1.49.0 ஹெக்டடை் பைப்பளவில் சாதாைண கற் கள் மற் றும் கிைாவல்
கூட்டு சுைங் க குத்தரகக்கு விண்ணப்பித்துள் ளனை்.
.
எனடவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூரல2016 இன் படி இந்த திட்டம் சுைங் க குழு
பகுதியில்

அரமகிறது,

நரடமுரறயில்

இருக்கும்

மற் றும்

உத்டதசிக்கப்பட்ட

ஹமாத்த

சுைங் கங் களின் ஒட்டுஹமாத்த பைப்பளவு 6.01.5 ஹெக்டடை்.
எனடவ,

விைிவான

சுற் றுச்சூழல்

தாக்க

மதிப்பீடு

(EIA)

அறிக்ரக

1.49.0

ஹெக்டடை்

பைப்பளவில் உள் ள 1 சுைங் கங் கரள உள் ளடக்கியது.
இந்த EIA அறிக்ழக ToR ஜபறப்பட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமாக தயாரிக்கப்படுகிறது
குறிப் பு விதிமுறை கடித விவரங் கள் :
•

SEIAA-TN/F.No.7965/SEAC/TOR-878/2020 Dated: 16.03.2021 - உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங் கத்திட்டம் – 1
அடிப்பழட கண்காணிப்பு ஆய் வு மார்ச் - சம 2021 காைகட்டத்திை் சமற் ஜகாள் ளப்பட்டது

மற் றும் இந்த திட்டங் களினாை் ஏற் படும் ஒட்டுஜமாத்த பாதிப்புகழள கருத்திை் ஜகாண்டு இந்த EIA
மற் றும் EMP அறிக்ழக தயாரிக்கப்பட்டுள் ளது, ஒட்டுஜமாத்த சுற் றுச்சூைை் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வு
சமற் ஜகாள் ளப்படுகிறது, அழதத் ஜதாடர்ந்து ஒரு தயாரிப்பு அந்த தாக்க விழளவுகழள குழறக்க
தனித்தனியாக விரிைான சுற் றுச்சூைை் சமைாண்ழம திட்டம் (EMP)

SEIAA,

-

தமிை் நாடு

சுற் றுச்சூைை்

அனுமதி

ைைங் குைதற் கான

ஜபாது

விசாரழணழய

சமற் ஜகாள் ைதற் காக ைைங் கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பழடயிை் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்ழக ைழரவு
1.1 திட்டத்தின் விவரங் கள்

நிறுவனத்தின் பெயர்

முகவரி
மகதெசி

குத்தறக - 1
திரு.K.ஜெகதீஸ் குமார் ,சாதாரண கற் கள் மற் றும் கிராைை் சுரங் க
திட்டம்
திரு.K.ஜெகதீஸ் குமார்
த\ஜப.P.கண்ணன்
38, பிள் ழளயார் சகாயிை் ஜதரு
சமட்டு ஜதரு, ஜபத்தனியாபுரம் ,
மதுழர – 625016

95856 31313
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1.2 எளிதான பிரதிநிதித்துவங் களுக் கு சுரங் கங் களும் குத்தறககள்

வ.எண்

P1

வ.எண்
E1
E2

உத்ததசிக் கெ் ெட்ட சுரங் கம்
உரிமமயாளர்
புல எண்
ெரெ் ெளவு
நிமல
திரு.K.ஜெகதீஸ் குமார்
த\ஜப.P.கண்ணன்
38, பிள் ழளயார் சகாயிை்
Tor obtained vide Lr.No.SEIAA17/25
1.49.0 ha
TN/F.No.7965/SEAC/ToRஜதரு
878/2020 Dated: 16.03.2021
சமட்டு ஜதரு,
ஜபத்தனியாபுரம் ,
மதுழர – 625016.
1.49.0 ha
பமாத்தம்
நடெ் பில் உள் ள சுரங் கம்
உரிமமயாளர்
புல எண்
ெரெ் ெளவு
நிமல
திருமதி.D.ஜமர்சி
05.12.2015 to
17/26 & 27
1.25.5
சராசலின்
04.12.2020
திரு.M.தியாகராென்

E3

திரு.கதிரைன்

17/2, etc,

1.27.0

52/2(Part-1)

2.00

26.05.2016 to
25.05.2021
29.06.2018 to
28.06.2023

4.52.5 ha
பமாத்தம்
காலவதியான\ முடிவுற் ற சுரங் கம்
வ.எண்
உரிமமயாளர்
புல எண்
ெரெ் ெளவு
நிமல
A1
52/2
2.00
24.08.2011
to 23.08.2016
திரு.N.அத்திமுதன்
A2
89/1
0.80.5
16.08.2010 to 15.08.2015
திரு.R.சுசரஷ்
A3
52/2 (Part I)
3.10.0
14.05.2010 to 13.05.2015
திரு.K.சிைலிங் கம்
பமாத்தம்
5.90.5 பெக்தடர்
பமாத்த சுரங் கங் களின் ெரெ் ெளவு
6.01.5 பெக்தடர்
இதில் திரு.K.ஜெகதீஸ் குமார், ஆகிடயாை் சாதாைண கற் கள் மற் றும் கிைாவல் சுரங் கத்திற் கு
விண்ணப்பித்துள் ளனை்
1.3 உத்ததசிக் கெ் ெட்ட சுரங் கத்தின் முக் கிய அம் சங் கள்
விவரங் கள்

உத்ததசிக் கெ் ெட்ட சுரங் கத்திட்டம் - 1

சுரங் கத்தின் பெயர்

திரு.K.ஜெகதீஸ் குமார் சாதாரண கற் கள் மற் றும்
கிராைை் சுரஙக திட்டம்

திட்ட வமரெ் ெட தாள் எண்

58-J/04

அட்சதரமக

10°06’56.44"N to 10°07'01.41"N

தீர்க்கதரமக

78°07’04.44"E to 78°07'09.16"E

உத்ததசிக் கெ் ெட்ட
சுரங் கத்தின் திட்ட காலம்

5 ஆண்டுகள்

அதிகெட்ச உயரம்
புவியியல் வளங் கள்

242 மிட்டர் கடை் மட்டத்திற் கு சமை்
5,92,120 மீ3 சாதாரண கற் கள்
29,606 மீ3 கிராைை்

3

கனிம இருெ் புக்கள்

1,81,600 மீ3 சாதாரண கற் கள்
21,888 மீ3 கிராைை்

ஆண்டு வாரியாக
முன்பமாழியெ் ெட்ட உற் ெத்தி

1,70,600 மீ3 சாதாரண கற் கள்
21.888 மீ3 கிராைை்

பதாழிலாளர்

21 நபர்கள்

திட்ட முதலீடு

Rs. 34,28,000 /-

1.4 அதிகார வரம் பு விவரங் கள்
உத்ததசிக் கெ் ெட்ட சுரங் கம் – P1
•

விண்ணப்பதாரர்

சாதாரண

கை்

மற் றும்

கிராைை்

சுரங் க

குத்தழகக்கு

விண்ணப்பித்தார், சததி: 16.06.2020
•
•

துை் லியமான பகுதி ஜதாடர்பு கடிதம் மாைட்ட ஆட்சியர், மதுழர, மூைம்
ைைங் கப்பட்ட Rc.No. 407/2020-Mines, Dated: 25.08.2020
சுரங் கத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர், புவியியை் மற் றும் சுரங் கத்
துழற, மதுழர மாைட்டம் , மூைம் அங் கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No: 404/2020-Mines, Dated:

04.09.2020
•

சுற் றுச்சூைை் அனுமதிக்கு ஆதரைாளர் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார், ஆன் ழைன்
உத்சதசம் எண். SIA/TN/MIN/57589/2020 Dated: 19.10.2020

2. திட்ட விளக்கம் திட்ட
தளத்தின்

முக்கிய

அம் சங் கள்

கீடழ

அட்டவரணப்படுத்தப்பட்டுள் ளன.

முன் ஜமாழியப்பட்ட திட்டங் கள் தள குறிப் பிட்டழை மற் றும் இந் த திட்டத்திற் கு கூடுதை் பகுதி
சதழையிை் ழை. முன் ஜமாழியப்பட்ட சுரங் ககளிை் இருந்து கழிவுநீ ர் உருைாக்கம் / ஜைளிசயற் றம்
இை் ழை.
2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங் கத்தின் தபாக் குவரத்து இறைப் புக் கள்
அருகிலுள் ள கிராமம்

பாைசமடு – 1 கி.மீ ஜதன் சமற் கு

அருகிலுள் ள நகரம்

மதுழர – 21 கிமீ - ஜதற் கு

அருகிலுள் ள சாழை ைழி

SH-72 – மதுழர - நத்தம் – 6 கி.மீ -ஜதன் கிைக்கு
NH -7 – சசைம் – மதுழர - 14 கிமீ -ஜதன் சமற் கு

புழகைண்டி நிழையம்

சமயநை் லூர் – 17 கிமீ - ஜதன் சமற் கு

அருகிலுள் ள விமான நிழையம்

மதுழர – 21 கிமீ - ஜதற் கு

துழறமுகம்

தூத்துக்குடி – 150 கிமீ - ஜதற் கு

2.2 நிலெ் ெரெ் பு பொருந் திய ெகுதியின் நிலெ் ெரெ் மெெ் ெயன்ெடுத்துதல்

விளக்கம்
நடப்பில்
உள் ள சுைங் க பகுதி

உத்ததசிக் கெ் ெட்ட சுரங் கம் – P1
சுரங் க காலத்தின் இறுதியில் உள் ள
தற் தொமதய ெகுதி
(HA)
ெகுதி (HA)
எதும் இை் ழை

1.09.8
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உள் கட்டழமப்பு
பாழத

எதும் இை் ழை
எதும் இை் ழை

0.01.0
0.02.0

பசுழம அரண்

எதும் இை் ழை
1.49.0

0.18.0

1.49.0

1.49.0

பயன் படுத்தப்படாத
பகுதி
பமாத்தம்

0.18.2

2.3 பசயல் ொட்டு விவரங் கள்
விளக்கம்
புவியியை் ைளங் கள் சாதாரண கற் கள்
புவியியை் ைளங் கள் கிராைை்
கனிம இருப்புக்கள் சாதாரண கற் கள்
கனிம இருப்புக்கள் கிராைை்
ஆண்டு உற் பத்தி சாதாரண கற் கள்
ஆண்டு உற் பத்தி கிராைை்
தின உற் பத்தி சாதாரண கற் கள்
தின உற் பத்தி கிராைை்
தின ைாரி சைாடுகளின் எண்ணிக்ழக சாதாரண கற் கள்
தின ைாரி சைாடுகளின் எண்ணிக்ழக கிராைை்
உத்சதசிக்கபட்ட ஆைம்

P1
5,92,120
29,606
81,600
21,888
1,70,600
21,888
114
24
19
4
32 மீ

5

ெடம் 1: திட்டதளத்தின் பசயர்க்மகதகாள் புமகெ் ெடம் – P1

6

ெடம் - 2: திட்டத்தளத்தின் பசயற் மகதகாள் புமகெ் ெடம் (500 மீ சுற் றளவு)

7

ெடம் - 3: அடிப் பறட சுை் றுச்சூழல் கை்காைிப் பு வமரெடம் (10 கிமீ சுற் றளவு)

8

ெடம் - 4: திட்டதளம் வமரெடம்

9

2.5 சுரங் கம் பசய் யல் ெடும் முமற
முன் ஜமாழியப்பட்ட

சுரங் க

முழற

அழனத்து

முன் ஜமாழியப்பட்ட

திட்டங் களுக்கும்

ஜபாதுைானது - சுரங் க முழறயானது திறந்தஜைளி முழற இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங் க முழற
5.0

மீட்டர்

உயர

ஜபஞ் ழச

ஜபஞ் ச்

உயரத்திற் கு

குழறயாமை்

உருைாக்குைதன்

மூைம்

முன் ஜமாழியப்படுகிறது.
சாதாரண கை் என் பது ஒரு பாத்சதாலித் உருைாக்கம் ஆகும் மற் றும் முதலிை் உருைான பாழற
பாழற நிழற கணிசமான அளவு பாழறகழள பிளவுபடுத்துைது ொக்ொமர் துழளயிடுதை்
மற் றும் ஸ்ைரி ஜைடிஜபாருட்கள் ஜைடிப்பதற் கு பயன் படுத்தப்படும் . ராக் பிசரக்கர்ஸ் அைகுடன்
இழணக்கப்பட்ட

ழெட்ராலிக்

தவிர்ப்பதற் காக சதழையான

அகை் ைாராய் ச்சிகள்

துண்டு

துண்டான

இரண்டாம்

நிழை

அளவுகளுக்கு ஜபரிய

ஜைடிப்ழபத்

கற் பாழறகழள

உழடப்பதற் காகவும் , ைாளி அைகுடன் இழணக்கப்பட்ட ழெட்ராலிக் அகை் ைாராய் ச்சிகள்
ரப்பர்

ஸ்சடாழன

டிப்பர்களிை்

ஏற் றுைதற் காகவும் ,

பிட்ஜெட்டிலிருந்து

கை்

ஜகாண்டு

ஜசை் ைப்படும் . அருகிலுள் ள ஜநாறுக்கு இயந் திரங் கள் .
2.6 முன்பமாழியெ் ெட்ட இயந் திரத் துமற
வ.எண்

வமக

எண்

வடிவம் திறன்

சக்தி

1
2

ஜெக் ெம் ஜமர்
கம் ரச்சர்
பக்ஜகட் உடன் எக்ஷ்சஜைட்டர்/ராக்
பிஜரக்கர்
டிப்பர்ஸ் / டம் ம்பர்ஸ்

4
1

1.2m to 2.0m
50 HP

Compressed air
Diesel Drive

1

150-200 HP

Diesel Drive

2

20 Tonnes

Diesel Drive

3
4

2.7 இணக்கமான சுரங் கத் திட்டம் / இறுதி சுரங் கத் திட்டம்
•

சுரங் க ைாை் க்ழகயின் முடிவிை் , சதாண்டப் பட்ட சுரங் க குழி / ஜைற் றிடம் மழை
நீ ழரச் சசகரிப் பதற் கான

ஜசயற் ழக நீ ர்த்சதக்கமாக

ஜசயை் படும்

மற் றும்

ைறட்சி காைத்திை் சதழை அை் ைது ஜநருக்கடிகழளச் சமாளிக்க உதவுகிறது.
•

என்னுழடயது மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப் புத் தழடயுடன் கூடிய கிரீன் ஜபை் ட்
மற் றும் சமை் ஜபஞ் சுகள் மற் றும் தற் காலிக நீ ர் சதக்கமானது சுற் றுச்சூைை்
அழமப் ழப சமம் படுத்தும்

•

என்னுழடய மூடை் என்பது ஒரு ஜதாந்தரவு ஜசய் யப் பட்ட இடத்ழத அதன்
இயை் பான நிழைக்குத் திரும் பச் ஜசய் யும் அை் ைது சுற் றுச்சூைலிை் ஏற் படும்
பாதகமான

விழளவுகழள

அை் ைது

பாதுகாப் பிற் கான அச்சுறுத்தை் கழளத்

மனித
தடுக்கும்

ஆசராக்கியம்

மற் றும்

அை் ைது குழறக்கும்

பிற

உற் பத்திப் பயன்பாடுகளுக்குத் தயாராகும் ஜசயை் முழறயாகும் .
•

மறுசீரழமக்கப் பட்ட சுரங் கங் கள் மனிதர்களுக்கும் விைங் குகளுக்கும் உடை்
ரீதியாக பாதுகாப் பாக இருப் பது, புவி ஜதாழிை் நுட்ப ரீதியாக நிழையானது, புவிசைதியியை் ரீதியாக மாசுபடாதது/ மாசுபடாதது மற் றும் சுரங் கத்திற் கு பிந்ழதய
நிை பயன்பாட்டிற் கு தக்கழைக்கும் திறன் ஜகாண்டது.
10

2.8 இறுதி குழி ெரிமாணம்
உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங் கம் – P1

குழி

நீ ளம் (மீட்டர்)
116

I

அகலம் (மீட்டர்)
98

ஆழம் (மீட்டர்)
32

3. சுற் றுச்சூழல் கண்காணிெ் பு ெண்புக் கூறுகள் தைவுகரள டசகைித்தல் சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வின் ஒரு பகுதியாக அரமகிறது,
இது

பல் டவறு

உதவுகிறது

சுற் றுச்சூழல்

மற் றும்

பண்புகளில்

சுற் றுச்சூழல்

கணிக்கப்பட்ட

டமலாண்ரம

தாக்கங் கரள

திட்டத்ரத

(EMP)

மதிப்பீடு

தயாைிக்க

ஹசய் ய

உதவுகிறது,

சுற் றுச்சூழல் தைம் மற் றும் எதிை்கால விைிவாக்கங் களின் டநாக்கத்ரத டமம் படுத்துவதற் கான
நடவடிக்ரககரள டகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற் றுச்சூழல் நிரலயான வளை்ச்சி.
நிலவும் சுற் றுச்சூழல் அரமப்புகளின் தைத்ரத தீை்மானிக்க காற் று, நீ ை் (டமற் பைப்பு மற் றும்
நிலத்தடி நீ ை்), நிலம் மற் றும் மண், சூழலியல் மற் றும் சமூக-ஹபாருளாதாை நிரல உள் ளிட்ட
பல் டவறு சுற் றுச்சூழல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பரட தைவு உருவாக்கப்பட்டது. 2021 ஆம் ஆண்டில்
(மார்ச் – சம ) பருவத்தில் அடிப்பரட தை ஆய் வு நடத்தப்பட்டது.

3.1 சுற் றுச்சூழல் கண்காணிெ் பு அளவுகள்
அட்டைழண எண் 3.1 குழியின் இறுதி அளவுகள்
Sl.No.
1

ெண்புக் கூறுகள்
சுற் றுப்புற
காற் றின் தரம்

அளவுருக் கள்
PM10, PM 2.5, SO2, NO2

ஆதாரம் மற் றும் அதிர்பவண்
8 இடங் களிை் மூன் று மாதங் களுக்கு
ைாரத்திற் கு இரண்டு முழற
ஜதாடர்ச்சியான 24 மணிசநர மாதிரிகள்

2

ைானிழை ஆய் வு

ஜதாடர்ச்சியாக மூன் று மாதங் களுக்கு
ஓட்டு மணி சநரத்திற் கு ஒருமுழற
ைானிழை அளவுகழள சசகரித்தை்

3

நீ ரின் தரம்

4

சூைலியை்

5

ஒலி மட்டங் கள்

காற் றின் சைகம்
மற் றும் திழச,
ஜைப்பநிழை,
ஈரப்பதம் மற் றும்
மழை
உடை் , இரசாயன
மற் றும்
பாக்டீரியாவியை்
அளவுருக்கள்
நிைப்பரப்பு மற் றும்
நீ ர்ைாை் தாைரங் கள்
மற் றும்
விைங் கினங் கள் 10
கிமீ சுற் றளவுக்குள்
உள் ளன.
DB (A) இை் சத்தம்
நிழைகள்

6

மண் பண்புகள்

7

நிை பயன் பாடு

இயற் பியை் மற் றும்
சைதியியை்
அளவுருக்கள்
பை் சைறு
ைழககளுக்கான நிை
பயன் பாடு

படிக்கும் காைத்திை் ஒரு முழற 6
நிைத்தடி நீ ர் மற் றும் 2 சமற் பரப்பு நீ ர்
இடங் களிை் கிராப் மாதிரிகள்
சசகரிக்கப்பட்டன
ைழரயறுக்கப்பட்ட முதன் ழம
கணக்ஜகடுப்பு மற் றும் இரண்டாம் நிழை
தரவு

8 இடங் கள் - EIA ஆய் வின் சபாது 24 மணி
சநரத்திற் கு ஒரு முழற தரவு
கண்காணிக்கப்படுகிறது
படிக்கும் காைத்திை் 6 இடங் களிை்

சர்சை ஆஃப் இந்தியாவின் நிைப்பரப்பு
தாள் மற் றும் ஜசயற் ழகக்சகாள்
படங் கள் மற் றும் முதன் ழம
கணக்ஜகடுப்பு ஆகியைற் றின்
அடிப்பழடயிை்

11

8

சமூகஜபாருளாதார
அம் சங் கள்

9

நிைத்தடிநீ ர்

10

இடர் மதிப்பீடு
மற் றும் சபரிடர்
சமைாண்ழம
திட்டம்

சமூக-ஜபாருளாதார
மற் றும்
மக்கள் ஜதாழக
பண்புகள் ,
ஜதாழிைாளர்
பண்புகள்
பகுதியின் ைடிகாை்
அழமப்பு,
நீ சராழடகளின்
தன் ழம, நீ ர்நிழை
பண்புகள் , ரீசார்ெ்
மற் றும்
ஜைளிசயற் றும்
பகுதிகள்
தீ மற் றும்
ஜைடிப்புகள் மற் றும்
நச்சுப் ஜபாருட்களின்
ஜைளியீடு
ஆகியைற் றாை்
சபரழிவு
ஏற் படக்கூடிய
பகுதிகழள
அழடயாளம்
காணவும்

2011 கணக்ஜகடுப்பு சபான் ற முதன் ழம
கணக்ஜகடுப்பு மற் றும் இரண்டாம் நிழை
ஆதாரங் களின் அடிப்பழடயிை் .

இரண்டாம் நிழை ஆதாரங் களிை் இருந் து
சசகரிக்கப்பட்ட
தரவு
மற் றும்
தயாரிக்கப்பட்ட நீ ர்-புவியியை் ஆய் வு
அறிக்ழக ஆகியைற் றின் அடிப்பழடயிை்

சுரங் கத்துடன் ஜதாடர்புழடய
அபாயத்திற் காக ஜசய் யப்பட்ட இடர்
பகுப்பாய் வின் கண்டுபிடிப்புகளின்
அடிப்பழடயிை் .

3.2 நில சுை் றுச்சூழல்
பகுதியில் நில பயன் பாட்டு முரற திட்ட தளம் சுற் றளவில் இருந்து 10 கிடலாமீட்டருக்குள்
புவன் (இஸ்டைா) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில பயன் பாட்டு முரற வறண்ட தைிசு
நிலம் , உைிரமயளை் பட்டா நிலம் , எந்த வன நிலமும் சம் பந்தப்படவில் ரல.
வ.எண்

வமகெ் ொடு

1

விைசாய நிைம்

11.8

2

ஆறு

6.9

3

புதர் காடு

4.99

4

இழையுதிர் காடு

18.6

5

நகர்ப்புற கட்டழமத்தை்

0.18

6

புதர் நிைம்

2.96

7

பசுழமக்காடு

14.7

8

நீ ர் நிழைகள்

1.11

9

கிராமப்புற கட்டழமத்தை்

1.21

10

பயிர் நிைம்

32

11

தரிசு நிைம்

5.15

12

சுரங் கப்பகுதி

0.18

பமாத்தம்

% இல் ெரெ் ெளவு

100.00

12

ஆய் வுப் பகுதியில் உள் ள நிலத்தின் ஹபரும் பகுதி விவசாய பயிை் நிலம் 48.95 %, ஹமாத்த
சுைங் கப் பகுதிகள் இந் த சுைங் கப் பகுதியிலிருந்து 0.18 ஆகும் ,
3.3 மை் சூழல்
மண் மாதிைி இடங் கள் டதை்வு ஹசய் யப்பட்டு பகுப்பாய் வு ஹசய் யப்பட்டன.
இயற் ரகயில் மண் காணப்பட்டதுமிதமான காை pH வைம் புடன் 7.55 to 8.68 ரநட்ைஜனின் ஹசறிவு
132 to 197 kg/ha மற் றும் பாஸ்பைஸ் வைம் பு 0.65 to 1.44

kg/ha ஆக உள் ளது.

3.4 நீ ர் சூழல் நீ ைின் தைத்ரத மதிப் பிடுவதற் கு நீ ை் மாதிைிகள் டசகைிக்கப்பட்டது கிைாமங் களின் துரள
கிணறுகளிலிருந்து

நிலத்தடி

நீ ை் மாதிைிகள்

எடுக்கப்பட்டன.

ஏைிகள்

மற் றும்

சுைங் கத்தின்

டமற் பைப்பு நீ ை் மாதிைிகள் எடுக்கப்பட்டன.
நிலத்தடி நீ ர் •

6.89 to 7.55, வரை டவறுபடுகிறது.

•

ஹமாத்த கரைசல் கள் மதிப்புகள் 149.15 – 167.81 mg/l வரை உள் ளது

•

கடினத்தன் ரம மதிப்புகள் 149.15 – 167.81 mg/lவரை இருக்கும்

தமை் பரப் பு நீ ர்
•

PH மதிப்பு 7.06 to 7.55

•

ஹமாத்த கரைசல் கள் 480 to 550 mg/l

ஹெவிஹமட்டல்

வைம் பிற் குள்

இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள் ளது. இயற் பியல் -டவதியியல்

மற் றும் உயிைியல் பகுப்பாய் வு இந்த நீ ை் சிபிசிபி தைத்தின் படி நிை்ணயிக்கப்பட்ட வைம் புகளுக்குள்
உள் ளது என் பரத ஹவளிப்படுத்தியது.

3.5 காை் று சூழல் வானிறல ஆய் வு (காலநிறல) ஆய் வு பகுதி ஹவப்பமண்டல காலநிரலயின் ஒரு பகுதியாகும் . நாள் ஹவப்பநிரல ஜனவைி
முதல் படிப்படியாக அதிகைிக்கும் . மிகக் குரறவானதுஹவப்பநிரல ஜனவைியில் எட்டப்படுகிறது.
ஏப்ைல் மற் றும் டம மாதங் கள் ஆண்டின் ஹவப்பமான மாதங் கள் .
உத்டதசிக்கப்பட்ட சுைங் கத் திட்டத்திற் கான அருகிலுள் ள ஐஎம் டி நிரலயம் மதுரை.
காை் றின் தர கை்காைிப் பு திட்ட தளத்ரதப் ஹபாறுத்தவரையில் முன் டனாடி கீழ் டநாக்கிய திரசயின் அடிப்பரடயில்
சுற் றுப்புற காற் று தை நிரலயங் கள் டதை்ந்ஹதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமரழக்காலத்திற் கு முந்ரதய
காற் றளவுப்படம் முரற மற் றும் டதை்ந்ஹதடுக்கப்பட்ட தளங் களின்
கருத்தில்

ஹகாண்டு

சுற் றுப்புற

காற் று

தை

கண்காணிப்பு

அணுகல் ஆகியவற் ரறக்
(AAQM)

நிரலயங் கள்

டதை்ந்ஹதடுக்கப்பட்டன.
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ெடம் – 5 காற் று வீசும் திறசயின் புமகெ் ெடம்

•

PM10 இன் மதிப்பு 37.4 µg/m3 to 46.3 µg/m3 , இரடயில் டவறுபடுகிறது

•

PM2.5இன் மதிப்பு 17.9 µg/m3 to 23.7 µg/m3 க்கு இரடயில் டவறுபடுகிறது

•

SO2மற் றும் NO2 இன் சைாசைி ஹசறிவு 4.5µg/m3 to 9.3 µg/m3 மற் றும்

17.0 µg/m3 to 22.3

µg/m3 PM10, PM2.5, SO2 மற் றும் NO2 ஆகியவற் றின் ஹசறிவுகள் நன் கு காணப்படுகின் றன
ஹதாழில் துரற மற் றும் கிைாமப்புற / குடியிருப்பு மண்டலங் களுக்கு மத்திய மாசு
கட்டுப்பாட்டு வாைியம் (சிபிசிபி) பைிந்துரைக்கும் NAAQ தைநிரலகள் .
3.6 ஒலி சூழல் • ஒலி அளவீட்டு சாதனத்ரதப் பயன் படுத்தி 8 இடங் களில்

அடிப்பரட ஒலி அளவுகள்

கண்காணிக்கப்பட்டன. காரல 6 மணி முதல் இைவு 10 மணி வரை பகல் நிரலகள்
கண்காணிக்கப்பட்டனஇைவு 10 மணி முதல் காரல 6 மணி வரை.
•

ஆய் வுக் காலத்தில் பகல் 47.5 to 48.0 dB (A) Leq இைவு 37.9 to 38.0 dB (A) Leq. வைம் பில் இருந்தன.
முடிவுகளிலிருந் து, நாள் மற் றும் இைவு ஒலியின்

அளவுகள் ஹதாழில் துரற / வணிக /

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற் றுப்புற ஒலி தைநிரலகளுக்குள் இருப்பரதக் காணலாம் .

3.7 உயிரியல் சூழல் அடிப்பரட சுற் றுச்சூழல் நிரல, முக்கியமான மலை் கூறுகள் மற் றும் விலங் கினங் களின்
கட்டரமப்ரபப் புைிந்து ஹகாள் ள சுற் றுச்சூழல் ஆய் வு டமற் ஹகாள் ளப்பட்டுள் ளது.
திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆரலகளும் இல் ரல, வனவிலங் கு பாதுகாப்பு சட்டம்
1972

இன்

படி

அல் லது

அச்சுறுத்தப்பட்ட

உயிைினங் களின்

ஐ.யூ.சி.என்

சிவப்பு

பட்டியலில்

அச்சுறுத்தப்பட்ட பிைிவின் கீழ் எதுவும் குறிப் பிடவில் ரல.
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3.8 சமூக பபாருளாதாரம் அப்பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதாை சூழல் குறித்த தைமான தகவல் கரள டசகைிக்க மாதிைி
கணக்ஹகடுப்பு டமற் ஹகாள் ளப்பட்டது. சாரலகள் , குடிநீ ை் வசதிகள் , நகைமயம் , கல் வி நிறுவனம் ,
டகாயில் கள் , மருத்துவ வசதிகள் மற் றும் மின் சாை வசதிகள் டபான் ற அரனத்து அடிப்பரட
வசதிகரளயும் இந் த ஆய் வு பகுதி ஹகாண்டுள் ளது.
சுற் றியுள் ள கிைாமங் களில் விவசாயடம முக்கிய ஹதாழிலாக இருந்தாலும் , இது 50-60%
குடும் பங் களுக்கு மட்டுடம டவரல வாய் ப்புகரள வழங் கியுள் ளது. மீதமுள் ள மக்கள் ஹதாரக
முக்கியமாக ஹதாழிலாளை்கள் மற் றும் மற் ற வரக டவரல வாய் ப் புகரள சாை்ந்துள் ளனை்.
4 எதிர்பார்க்கின்ை சுை் றுச்சூழல் பாதிப் புகள் மை் றும் தைிப் பு நடவடிக்றககள் சுரங் க நடைடிக்ழகயுடன் சுற் றுச்சூைை் ஜதாடக்கத்ழத பராமரிக்க, தற் சபாதுள் ள சுற் றுச்சூைை்
சூை் நிழை குறித்த ஆய் வுகழள சமற் ஜகாள் ைது மற் றும்

பை் சைறு சுற் றுச்சூைை்

கூறுகளின்

தாக்கத்ழத மதிப்பிடுைது அைசியம் . இது ஜபாருத்தமான சமைாண்ழம திட்டங் கழள நிழையான
ைள பிரித்ஜதடுத்தழை உருைாக்க உதவும் .

4.1 நில சுை் றுச்சூழல் :
திறந்த ஹவளி சுைங் க முரறயில் ஹபைிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில சுற் றுச்சூழல் ,
இப்பகுதியில் நில பயன் பாட்டு முரற வறண்ட தைிசு நிலம் , இந் த திட்டத்தில் எந் த வன நிலமும்
ஈடுபடவில் ரல. சுைங் க நடவடிக்ரககளுக்கு 1.49.0 ஹெக்டடை் நிலத்தில் பயன் படுத்தப்படும் .
சுைங் கத்தின் முடிவில் , ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட குழி, தற் காலிக நீ ை்த்டதக்கமாக ஹசயல் படும் மற் றும்
மரழநீ ரை டசமிக்க அனுமதிக்கப்படும் .
மைம் (ஹசடி வளை்ப்பு பகுதிக்கு) வளை்ச்சிக்கு டபாதுமான இடம் ஒதுக்கப்பட்டது.

தற் டபாது

திட்டப்பகுதியில் தாவைங் கள் எதுவும் இல் ரல, சுைங் க நடவடிக்ரக முடிந்ததும் திட்ட இடத்தில்
மைங் களின் வளை்ச்சியின் வீதம் அதிகைிக்கும் .
தணிெ் பு நடவடிக்மககள்
•

சுரங் க

நடைடிக்ழக

படிப்படியாக

ஜதாகுதிகளிை்

அழடக்கப்பட்டு,

அகை் ைாய் வு

படிப்படியாக பசுழம அரண் ைளர்ச்சி சபான் ற கட்டம் ைாரியான ைளர்ச்சி சபான் ற பிற
தணிப்பு நடைடிக்ழககளுடன் சமற் ஜகாள் ளப்படும் .
•

சுரங் க குழிகழளச் சுற் றிலும் மழை நீ ர் ைடிகாை் அழமத்தை் மற் றும் மழைப்ஜபாழிவின்
சபாது சமற் பரப்பு ஓடுைதாை் மண் அரிப்ழபத் தடுக்கவும் மற் றும் உத்சதசப் பகுதிக்குள்
பை் சைறு

பயன் பாடுகளுக்காக

மழைநீ ழரச்

சசகரிக்கவும் ,

குழறந்த

உயரத்திை்

திட்டமிடப்பட்டது இடத்திை் ஜசக் சடம் கட்டுதை்
•

பாதுகாப்பு மண்டைத்திற் குள் எை் ழையிை் பசுழம ஜபை் ட் ைளர்ச்சி. ஜைட்டப்பட்ட குழியிை்
சசமித்து ழைக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ் பசுழம அரண்க்கு பயன் படுத்தப்படும்

•

பயன் படுத்தப்படாத பகுதி, ஜைட்டப்பட்ட குழிகளின் சமை் ஜபஞ் சுகள் , பாதுகாப்பு தழட
சபான் றைற் றிை் அடர்த்தியான சதாட்டப்பயிற் சி சமற் ஜகாள் ளப்படும் .

•

கருத்தியை் நிழையிை் , சுரங் க நிை பயன் பாட்டு முழற பசுழம அரண் பகுதி மற் றும்
தற் காலிக நீ ர்த்சதக்கமாக மாற் றப்படும்
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•

இயர்ழகயின்

அடிப்பழடயிை் ,

சுரங் கத்திழன

சுற் றியுள் ள

இயற் ழக

தாைரங் கள்

தக்கழைக்கப்படும் (ஒரு தாங் கை் பகுதியிை் அதாைது 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தழட மற் றும் பிற
பாதுகாப்பு ைைங் கப்படுகிறது) தூசி உமிை் ழைக் குழறக்க உதவும் .
•

கருத்தியை்

கட்டத்திை்

காை் நழடகளின்

சரியான

உள் ளார்ந்த

சைலி

அழமக்கப்படும் ,

நுழைழைத்

தடுக்க

ஜபாதுமக்கள்

பாதுகாப் பு

24

மணி

மற் றும்
சநரமும்

ழைக்கப்படும் .
4.2 நீ ர் சூழல்
சுைங் க நடவடிக்ரகக்கான உத்டதசிக்கப்பட்ட

ஆழம் நிலத்தடி நீ ை் மட்டத்திற் கு டமடல

உள் ளது, ஆய் வு பகுதிக்குள் டமற் பைப்பு நீ ை் (நீ டைாரடகள் , கால் வாய் , ஓரட

டபான் றரவ)

ஹதன் படவில் ரல.
தைிக் கும் நடவடிக் றககள் •

சுைங் கப் பகுதிக்கு டமற் பைப்பு மரழநீ ை் ஓட்டத்ரத சுைங் கத்திற் குள் வைாமல் தடுக்க மண்
திட்டு அரமக்கப்படும்

•

வடிகால் கட்டுமானம் அரமக்கப்படும்

4.3 காை் று சூழல் –
சுைங் க நடவடிக்ரககள்
துகள் கள்

முக்கிய

காற் று

மற் றும்

டபாக்குவைத்தால்

மாசுபடுத்துகின் றன.

உருவாக்கப் படும்

சல் பை்

ரட

ஆக்ரசடு

காற் றில்
(SO2),

பைவும்

ரநட்ைஜன்

ஆக்ரசடுகள் (NO2) ஆகியவற் றின் உமிழ் வுகள் சாரலயில் ஹசல் லும் வாகனங் களால் ஏற் படும் .
சுைங் க

பகுதிக்கு

ஹவளிடய

ஆடைாக்கியத்திலும் , அப்பகுதியின்

சுைங் கத்தின்

தாக்கம்

மனித

மற் றும்

விலங் குகளின்

தாவைங் களிலும் எந்தவிதமான பாதகமான விரளரவயும்

ஏற் படுத்தாது என் பரத இது காட்டுகிறது.

தைிக் கும் நடவடிக் றககள் •

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுட்பங் கள் (Controlled Blasting) ஹசயல் படுத்தப்படும்

•

கனிமத்ரத

ஏற் றுதல்

ஹவளிடயற் றத்ரதக்

மற் றும்

ரகயாளுதல்

கட்டுப்படுத்த

டவரல

ஆகிய
ஹசய் யும்

நடவடிக்ரககளில்
ஆை

முகப்பில்

இருந் து
நீ ை்

தூசி

ஹதளித்தல்

பாரதயில் நீ ை் ஹதளித்தல்
•

கனைக இயந்திைத்ரத இயக்கும் டபாது தூசி உற் பத்திரயக் குரறக்க சுைங் கத்தின் உட்புற
சாரலகளில் நீ ை் ஹதளிப்பான் கள் அரமத்தல்

•

தூசி

ஹவளிடயற் றத்ரதக்

குரறப்பதற் காக

அவ் வப்டபாது

நீ ை்

கழிவுகள்

மற் றும்

சாரலகளில் நீ ை் ஹதளித்தல்
•

துரளயிடும்

முன் பு

ஹதாழிலாளை்களுக்கு

முகக்கவசங் கள்

வழங் குதல்

மற் றும்

பாதுகாப்பாக சுரங் கம் ஹசய் ய நிறுவனங் கள் மூலம் பயிற் சி அளித்தல்
•

தாதுப் டபாக்குவைத்தின் டபாது டிப்பை்கரள அதிக சுரம ஹசய் வரதத் தவிை்ப்பது மற் றும்
ஏற் றப்பட்ட டிப்பை்கரள டாை்பாலின் களுடன் மூடுவது

•

தூசித் துகள் கரளக் ரகது ஹசய் ய மைம் வளை்ச்சி டமற் ஹகாள் ளப்படும் .
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•

மாசுபாட்ரடக்

கட்டுப்படுத்த

நடவடிக்ரக

எடுக்க

காற் றின்

தைத்ரத

அவ் வப்டபாது

கண்காணித்தல்
4.4

ஒலி சூழல்
கனிமத்ரத

எடுக்க

ஹவடி

ரவப்பதனால் ,

எந்திைங் களின்

ஹசயல் பாடு

மற் றும்

சுைங் கங் களில் அவ் வப் டபாது டிப்பை்கரள இயக்குவதால் சத்த மாசு ஏற் படுகிறது.
தைிக் கும் நடவடிக் றககள் •

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஜைடி ழைக்கும் முழறயிை் சரியான இழடஜைளி மற் றும் ஜைடிக்கும்
குழிகளிை்

சரியான

முழறயிை்

அளைான

ஜைடி

மருந்து

சபக்கிங்

ஜசய் து

உபசயாகப்படுத்தபடும் .
•

ஜைடி ழைத்தை் முழறயிை் ,

சீசதாஷ்ண நிழை சாதகமாக இை் ைாத சபாது மின் சாரம்

அை் ைாத தூண்டுதை் முழற அனுசரிக்கப்படும் .
•

கனரக எந்திரங் களிை் ஏற் படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயிை் பராமரிப்பும் ,
உராய் ழைத் தடுக்கும் எண்ஜணய் மற் றும் கிரீஸ் இழைகள் உபசயாகப்படுத்தப்படும் .

•

எந்திரங் களிை் ஏற் படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயிை் பாதுகாப்பு உழறகள்
ஜபாருத்தப்படும்

•

ஜைடி மருந்தினாை் ஏற் படும் சுற் றுச்சூைை் தாக்கத்ழதயும் ஜைடிக்கத் தைறும் குழிகழள
தடுப்பதற் கும் சாய் ைான குழிகள் துழள ஜசய் யப்படும் .

•

சுரங் க சாழை ஓரங் களிலும் குத்தழக நிைத்ழத சுற் றியும் மரங் கள் ழைத்து பராமரித்து
ைருைதாை் சுரங் கத்திை் ஏற் படும் சத்தம் ஜைளிசயறுதை் குழறக்கப்படும் .

•

சுரங் க

ஜதாழிைாளர்களுக்கு

ஏற் படுத்துைதன்

மூைமும்

பயிற் சி

மற் றும்

காது

ஜகாடுப்பதன்
அழடப்பான் கள்

மூைமும் ,

விழிப்புணர்வு

உபசயாகப்படுத்துைதாலும்

ஜதாழிைாளர்களுக்கு சத்தத்தினாை் ஏற் படும் பாதிப்பு தடுக்கப்படும் .
4.5

உயிரியல் சூழல்
காடுகள் ,

வனவிலங் கு

சைணாலயங் கள்

எதிை்பாை்க்கப்படுவதில் ரல. 10கிமீ சுற் றளவில்

இல் லாததால்

சுற் றுச்சூழல்

பல் லுயிை்

உணை்திறன்

பாதிப்பு

மண்டலம் டபான் ற

சுற் றுச்சூழல் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு டபான் றவற் ரற ஹவளிடயற் றுவதால் ஏற் படும்
NO2.தூசி ஹவளிடயற் றத்ரதக் கட்டுப்படுத்த டபாதுமான தூசி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள்
எடுக்கப்படும் . AAQ தைநிரலகளுக்குள்

PM10, PM2.5, SO2 மற் றும்

NO2 க்கான காற் றின்

தைத்

தைங் கரளத் தவிைதூசி உமிழ் ரவக் கட்டுப்படுத்த சுைங் கப் பகுதி மற் றும் சாரலகளில் தடிமனான
மைம் வளை்ச்சி டமற் ஹகாள் ளப்படும் .
4.6

சமூக பபாருளாதார சூழல் .
சுைங் க நடவடிக்ரககள் காைணமாக 21 ஹதாழிலாளை்கள் டநைடியாக பயன் ஹபறுவாை்கள் .

சுமாை் 10 எண்ணிக்ரகயிலான மக்களுக்கு மரறமுகமாக டவரல வாய் ப்புகள் கிரடக்கும் .
சி.எஸ்.ஆை் / சி.இ.ஆை் நடவடிக்ரககளின் கீழ் மருத்துவ, கல் வி மற் றும் உள் கட்டரமப்பு
டமம் பாடு டபான் ற கூடுதல் வசதிகளும் நரடஹபறும் .
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சமூக - ஹபாருளாதாை மற் றும் சமூகவியல் தாக்கத்ரத கருத்தில் ஹகாண்டு, மக்களின்
ஹபாருளாதாை

நிரல

மற் றும்

வாழ் க்ரகத்

தைம்

ஹபாதுவாக

அதிகைிக்கும்

என் பது

கவனிக்கப்பட்டது.
தைிக் கும் நடவடிக் றககள் •

ஆழை

இயந்திரங் கள்

மற் றும்

உபகரணங் களுக்கு

நை் ை

பராமரிப்பு

நழடமுழறகள்

பின் பற் றப்படும் , இது சாத்தியமான சத்தம் பிரச்சிழனகழளத் தவிர்க்க உதவும் .
•

மத்திய மாசு கட்டுப் பாட்டு ைாரியத்தின் (CPCB) ைழிகாட்டுதலின் படி திட்டத் தளத்திலும்
அழதச் சுற் றிலும் பசுழம அரண் உருைாக்கப்படும் .

•

முக்கிய மண்டைத்திற் குள் சுற் றுச்சூைை் பாதிப்ழபக் குழறக்க ஜபாருத்தமான காற் று மாசு
கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழக எடுக்கப்படும் .

•

ஜதாழிைாளர்களின்

பாதுகாப்பிற் காக,

ழகயுழறகள் ,

தழைக்கைசங் கள் ,

பாதுகாப்பு

காைணிகள் , கண்ணாடிகள் , கைசங் கள் , மூக்கு முகமூடிகள் மற் றும் காது பாதுகாப்பு
சாதனங் கள்

சபான் ற

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங் கள்

சுரங் க சட்டம்

மற் றும்

விதிகளின் படி ைைங் கப்படும் .
•

இந்தத் திட்டத்தின்

மூைம்

சநரடியாகவும்

என் எம் இடி சபான் றைற் றின்

மழறமுகமாகவும்

மூைம் நிதி ைருைாய் கள்

ராயை் டி, ைரி, டிஎம் எஃப்,

மூைம் மாநிைத்திற் கும் மத்திய

அரசுக்கும் நன் ழம
5 மாை் று பகுப் பாய் வு (பதாழில் நுட்பம் மை் றும் தளம் )
தள மாை் றுகள் சாதாைன

கற் கள்

இயற் ரகயில்

சில

குறிப் பிட்ட

இடங் களில்

மட்டும்

இருக்கும்

உத்டதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற் றும் கனிம படிவுகளுக்கு
மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாற் று தளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில் ரல.
சுரங் க பதாழில் நுட்ப மாை் றுகள் முழு

இயந்திைமயமாக்கப்பட்ட

ஹபாருளாதாை

ைீதியாக

சுைங் க

சாத்தியமானது,

டவரலகள்
டமலும்

டமற் ஹகாள் ளப்படும் ,

தாதுக்கள்

மற் றும்

இது

மிகவும்

சுற் றுச்சூழரலப்

பாதுகாப்பரதப் பாதுகாக்கிறது. மற் ற ஹதாழில் கரளப் டபாலன் றி, திட்டத்ரத மற் ற தளங் களுக்கு
மாற் ற முடியாது.
டமற் பைப்பு கனிம ரவப்புக்கள் மற் றும் அதிக கனிம பாதுகாப் ரப உறுதி ஹசய் வதால் இந்த
திட்டம் திறந்த ஹவளி சுைங் க முரறரயப் பின் பற் றும் . நிலத்தடி முரறயுடன் ஒப்பிடும் டபாது
திறந்த ஹவளி முரறயின் சுைங் கமானது அதிக உற் பத்தி மற் றும் சிக்கனமாக இருக்கும் .

6

சுை் றுச்சூழல் கை்காைிப் பு திட்டம் வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வு குறுகிய காலத்தில் டமற் ஹகாள் ளப்படுகிறது

மற் றும் இயற் ரக அல் லது மனித நடவடிக்ரககளால் தூண்டப்பட்ட அரனத்து மாறுபாடுகரளயும்
தைவு

ஹகாண்டு

வை

முடியாது.

எனடவ

சுற் றுச்சூழலில்

ஏற் படும்

மாற் றங் கரள

கணக்கில்
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எடுத்துக்ஹகாள் ள சுற் றுச்சூழல் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம் . கண்காணிப்பின்
குறிக்டகாள் •

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககளின் ஹசயல் திறரன சைிபாை்க்க அல் லது

•

எதிை்கால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வுகளுக்கான தைவு தளத்ரத நிறுவுதல் .

மதிப்பீடு ஹசய் ய;

சுற் றுச்சூழல் கண்காணிெ் பு பசல்
நிறுவனத்தின்
தமலமம
அந்தந்த குைாரி
உரிழமயாளர்

சுரங் க தமலாண்மம
நிமல
சுரங் க சமைாளர்

ஃசபார்சமன்

சமட்

NABL / MoEF ஆை்
அங் கீகரிக்கப்
பட்ட
எம் பானை் ட்

தள சமற் பார்ழையாளர்

ஏரியா நிமல
சுற் றுச்சூைை்
அதிகாரி

உதவியாளர்

சதாட்டக்கார
ர்

தண்ணீர ் ஜதளிப்பான்
ஆபசரட்டர்
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6.2 சுற் றுச்சூழல் சுத்திகரிெ் பு கண்காணிெ் பு அட்டவமண
அட்டைழண எண் 6.1 சுற் றுச்சூைை் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டைழண
S.

Nசுற் று சூைை்
o தரவுகள்
.

கண்காணிப்பு

இடங் கள்

2 இடங் கள்
(1 Core & 1Buffer)

அளவுருக்கள்

காைம்

அதிர்ஜைண்

24 மணி
சநரம்

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முழற

PM2.5, PM10, SO2 and
NOx.
காற் றின் சைகம் ,
காற் றின் திழச,
ஜைப்பநிழை,
IS: 10500, 1993 &
CPCB
விதிமுழறகளின்
கீை்
குறிப் பிடப்பட்டுள்
ள அளவுருக்கள்

1

காற் று தரம்

2

ைானிழை
ஆய் வு

காற் று கண்காணிப்பு &
ஐஎம் டி இரண்டாம் நிழை
தரவு

மணிசநர
ம் /
தினசரி

ஜதாடர்ச்சியா
ன ஆன் ழைன்
கண்காணிப்பு

3

நீ ர் தர
கண்காணிப்
பு

2 இடங் கள்
(1SW & 1 GW)

-

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முழற

4

நீ ர் அழமப்பு

குறிப் பிட்ட கிணறுகளிை் 1
கிமீ சுற் றளவிை் இழடயக
மண்டைத்திை் திறந் த
கிணறுகளிை் நீ ர் மட்டம்

-

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முழற

5

சத்தம்

2 இடங் கள்
(1Core & 1 Buffer)

மணிசநர
ம் /
தினசரி

6

அதிர்வு

அருகிை் உள் ள
குடியிருப்பிை்

–

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முழற
ஜைடிக்கும்
ஜசயை் பாட்டி
ன் சபாது

7

மண்

2 இடங் கள்
(1Core & 1 Buffer)

–

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முழற

8

கிரீன் ஜபை் ட்

திட்ட பகுதிக்குள்

தினசரி

மாதங் களுக்கு
ஒரு முழற

7

ஆைம்

Leq, Lmax, Lmin, Leq
பகை் மற் றும் இரவு
உச்ச துகள் சைகம்
இயற் பியை்
மற் றும்
சைதியியை்
பண்புகள்
பராமரிப்பு

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

சுைங் க

வழக்கில்

ஆபத்து

மற் றும்

அபாயத்துடன்

ஹதாடை்புரடய

கூறுகள்

துரளயிடுதல் மற் றும் ஹவடித்தல் , கழிவு குப்ரப, கனைக இயந்திைங் கள் மற் றும் ஹவடிக்கும்
டசமிப்பு ஆகியரவ அடங் கும் . டமடல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏடதனும் சம் பவங் கள்
ஏற் படுவரதக்
திட்டமிடப்பட்டு

குரறப்பதற் கும்

தவிை்ப்பதற் கும்

ஹசயல் படுத்தப்படும் ;

டமடல

நடவடிக்ரககள்
விவாதிக்கப்பட்ட

சுைங் கத்
ஆபத்து

ஹதாடங் கியவுடன்
காைணிகரளத்

தவிை்ப்பதற் கான நடவடிக்ரககள் இதில் அடங் கும் . எந்தவிதமான விபத்து / டபைழிரவத் தவிை்க்க
சைியான இடை் டமலாண்ரம திட்டம் முன் ஹமாழியப்படும் .
7.1 இடர் அளவிடல்
இடர் மதிப்பீட்டிற் கான ைழிமுழற, தன் பாத், சுரங் கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம் எஸ்)
ஜைளியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர் மதிப்பீட்டு ைழிகாட்டுதழை அடிப்பழடயாகக் ஜகாண்டது, 2002 ஆம்
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ஆண்டு டிசம் பர் 31, 2002 சததியிட்ட சுற் றறிக்ழக எண் 13 உடனடி கைனம் சதழைப்படுபைர்களுக்கு
முன் னுரிழம அளிப்பதற் காக, சைழை சூைை் மற் றும் அழனத்து ஜசயை் பாடுகளிலும் இருக்கும்
மற் றும் சாத்தியமான அபாயங் கழள அழடயாளம் காணவும் மற் றும் அந்த ஆபத்துகளின் ஆபத்து
நிழைகழள மதிப்பீடு ஜசய் யவும் . சமலும் , இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமான ைழிமுழறகள்
அழடயாளம்

காணப் பட்டு, அைற் றின்

கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழககள் , காை அட்டைழணயிை்

அழமக்கப்பட்டு, குறிப் பிட்ட ஜபாறுப்புகளுடன் பதிவு ஜசய் யப்படுகின் றன.
தன் பாத்தின் டிஜிஎம் எஸ் ைைங் கிய ஜமட்டை் ஃஜபரஸ் சுரங் கத்ழத நிர்ைகிப்பதற் கான தகுதி
சான் றிதை் ழைத்திருக்கும் தகுதிைாய் ந்த சுரங் க சமைாளரின் ைழிகாட்டுதலின் கீை் முழு சுரங் க
ஜசயை் பாடும் சமற் ஜகாள் ளப்படும் . இடர் மதிப்பீடு என் பது விபத்துகழளத் தடுப்பது மற் றும் அது
நிகைாமை் தடுக்க சதழையான நடைடிக்ழககழள எடுப்பது பற் றியது

7.2 தெரிடர் தமலாண்மம திட்டம்
சபரிடர்
சுற் றுச்சூைை்

சமைாண்ழம
பாதுகாப்பு,

திட்டம்

நிறுைலின்

முன் னுரிழம
பாதுகாப்பு,

ைரிழசயிை்
உற் பத்திழய

ைாை் க்ழக
மீட்பது

பாதுகாப் பு,

மற் றும்

மீட்பு

நடைடிக்ழககழள உறுதி ஜசய் ைழத சநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள் ளது.
அனர்த்த முகாழமத்துை திட்டத்தின் சநாக்கமானது சுரங் கத்தின் இழணந்த ைளங் கள் மற் றும்
ஜைளிப்புறச் சசழைகழளப் பயன் படுத்தி பின் ைருைனைற் ழற அழடய சைண்டும்

•

பாதிக்கப்பட்டைர்களின் மீட்பு மற் றும் மருத்துை சிகிச்ழச

•

மற் றைர்கழளப் பாதுகாக்கவும் ;

•

உழடழம மற் றும் சுற் றுச்சூைலுக்கு ஏற் படும் சசதத்ழத குழறத்தை் ;

•

ஆரம் பத்திை் நிகை் ழைக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியிை் கட்டுப்பாட்டிற் குள் ஜகாண்டு ைருைது;

•

பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுைாை் ழைப் பாதுகாக்கவும் மற் றும்

•

அைசரநிழைக்கான காரணம் மற் றும் சூை் நிழைகள் பற் றிய அடுத்தடுத்த விசாரழணக்கு
ஜபாருத்தமான பதிவுகள் மற் றும் உபகரணங் கழள பாதுகாக்கவும்

7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக் க விமளவு
சாதாரண கல் லின் ஒட்டுபமாத்த உற் ெத்தி
வ.எண்
P1
பமாத்தம்
E1
E2
E3
பமாத்தம்
கூட்டு
பமாத்
தம்

ஐந் தாண்டு
உற் ெத்தி
1,70,600
1,70,600
1,10.570
56,748
4,06,400
5,73,718
7,44,318

ஆண்டு உற் ெத்தி

தின உற் ெத்தி

34,120
34,120
22,114
11,350
81,280
1,14,744
1,48,864

114
114
74
38
271
383
497

தின சரக் குந் து
சுமம
19
19
12
6
45
63
82
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கிராவல் ஒட்டுபமாத்த உற் ெத்தி
ஐந் தாண்டு
உற் ெத்தி
21,888
19,698
41,586

வ.எண்
P1
E2
பமாத்தம்

ஆண்டு உற் ெத்தி

தின உற் ெத்தி

7,296
6,566
13,862

24
22
46

தின சரக் குந் து
சுமம
4
4
8

தமல் மண் ஒட்டுபமாத்த உற் ெத்தி

வ.எண்

ஐந் தாண்டு
உற் ெத்தி

E3

10,240

ஆண்டு உற் ெத்தி தின உற் ெத்தி
10,240

34

அருகிலுள் ள குடியிருெ் பு
அமமவிடம்

பதாமலவு மீ

அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– P1

590

அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– E1

815

அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– E2

800

அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– E3

820

சமூக பொருளாதாரம்
வ.எண்
P1
பமாத்தம்
E1
E2
E3
பமாத்தம்
பமாத்தம் கூட்டு பதாமக
8

பமாத்த முதலீடு
Rs. 34,28,000/Rs. 34,28,000/Rs. 56,11,000/Rs. 84,80,000/Rs.84,80,000/Rs. 1,66,91,000/Rs. 2,01,19,000/-

CER @ 2%
Rs. 69,000/Rs. 69,000/Rs.1,12,220/Rs.52,000/Rs. 1,69,600/Rs. 3,33,820/Rs. 4,02,820/-

திட்ட நன்றமகள் –
கிருஷ்ணாபுரம் சாதாரண கை் சுரங் க திட்டங் கள் சுமார் 1,70,600 மீ சாதாரண கை்

மற் றும் 21,888 கிராைை் உற் பத்தி ஜசய் ைழத சநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள் ளது. இது அருகிலுள் ள
பகுதிகளிை்

சமூக-ஜபாருளாதார

நடைடிக்ழககழள

சமம் படுத்துைசதாடு,

பின் ைரும்

நன் ழமகழளயும் விழளவிக்கும்
•

உள் கட்டரமப்பில் முன் டனற் றம்

•

சமூக உள் கட்டரமப் பில் முன் டனற் றம்

•

டவரல வாய் ப்பு

•

சமூக விழிப்புணை்வு திட்டம் , சுகாதாை முகாம் கள் , மருத்துவ உதவி, குடும் ப நல முகாம் கள்
டபான் ற

சமூக

ஹபாறுப்புணை்வு

நடவடிக்ரககரள

சுைங் க

உைிரமயாளை்கள்

டமற் ஹகாள் வாை்கள் .
•

சுைங் கத்தின்

டமாசமான விரளவுகரளத் தணிக்கவும் , அதன்

சுற் றுப்புறத்ரதயும்

சுற் றுச்சூழரலயும்

டமம் படுத்தவும்

சுற் றியுள் ள பகுதிகளின்

சுைங் கப் பகுதியில்

ஒரு காடு

வளை்த்து உருவாக்கப்படும் .
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சுை் றுச்சூழல் பசலவு பயன் பகுப் பாய் வு.
சுற் றுச்சூழல் ஹசலவ நன் ரம பகுப்பாய் வு பைிந்துரைக்கப்படவில் ரல.
சுை் றுச்சூழல் தமலாை்றம திட்டம் சுற் றுச்சூழல் டமலாண்ரம திட்டம் (EMP) என் பது அடிப்பரட நிரல சுற் றுச்சூழல் நிரல,

சுைங் க முரற மற் றும் சுற் றுச்சூழல் பாதிப் பு மதிப்பீட்டின் அடிப் பரடயில் உருவாக்கப் பட்ட ஒரு
தள குறிப்பிட்ட திட்டமாகும் . தாக்கத்தின் ஒவ் ஹவாரு பகுதிகளிலும் , குறிப் பிடத்தக்க பாதகமான
தாக்கங் கரள குரறக்க நடவடிக்ரககள் எடுக்கப்பட டவண்டும் , இரவ இயற் ரகயில் நன் ரம
பயக்கும் இடங் களில் , இத்தரகய தாக்கங் கள் டமம் படுத்தப்பட டவண்டும் / அதிகைிக்கப்பட
டவண்டும் , இதனால் ஒட்டுஹமாத்த பாதகமான தாக்கங் கள் முடிந்தவரை குரறந்த மட்டத்திற் கு
குரறக்கப்படுகின் றன.
ஆதைவாளை்கள்
நடவடிக்ரககரள

ஒரு

ஒழுங் கரமக்க

நிை்வகித்தல்

மற் றும்

டவண்டும்

சுற் றுச்சூழல்

ஹசயல் படுத்துவதற் கு

ஹபாறுப்பான

கட்டுப்பாட்டு
சுற் றுச்சூழல்

கண்காணிப்பு அரமப் பு. அடிப்பரடயில் , அங் கீகைிக்கப்பட்ட ஹவளி நிறுவனங் கரள நியமிப்பதன்
மூலம் சுற் றுப்புற காற் றின் தைம் , நீ ைின் தைம் , மண்ணின் தைம் மற் றும் ஒலி நிரல டபான் ற
சுற் றுச்சூழல் மாசு அளரவக் கண்காணிப்பரத இந்த துரற கண்காணிக்கும் .
. சுைங் கச் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதல் களின் படி ஹதாழிலாளை்களின் உடல் நலம் மற் றும் பாதுகாப்பு
குறித்து டதரவயான அரனத்து முன் ஹனச்சைிக்ரக நடவடிக்ரககரளயும் ஆதைவாளை் எடுப்பாை்,
குத்தரகப் பகுதிக்குள் சுகாதாை வசதிகள் வழங் கப்படும் .
ஆதைவாளை்கள்
ஹபாறுப்புணை்வு
முகாம் கள் ,

நீ ை்

இப்பகுதியில்

நடவடிக்ரககரள
வழங் கல் ,

உள் ள

மக்களின்

டமற் ஹகாள் வாை்கள் .

பள் ளி

உள் கட்டரமப்பு

ஒட்டுஹமாத்த
இந் த

வளை்ச்சிக்கான

நடவடிக்ரககளில்

டமம் பாடு

டபான் றரவ

சமூக

மருத்துவ
அடங் கும் .

திட்டப்பணிரயச் சுற் றியுள் ள சமூக நலனுக்காக பல் டவறு துரறகளில் சமூக ஹபாறுப்புணை்வு
நடவடிக்ரககரள உைிரமயாளை் டமற் ஹகாண்டு வருகின் றனை்.
10 முடிவுறர சுைங் க நடவடிக்ரககள் சுற் றியுள் ள சூழலில் எந்தவிதமான பாதகமான விரளரவயும்
ஏற் படுத்தாது

என் று

பல் டவறு

சுற் றுச்சூழல்

கூறுகளின்

மீதான

டநை்மரறயான

மற் றும்

எதிை்மரறயான விரளவுகளின் அடிப்பரடயில் , தாக்கங் களின் ஒட்டுஹமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து
இந்த முடிவுக்கு வைலாம் .
சுைங் க

நடவடிக்ரககள்

காைணமாக

ஏற் படும்

பாதிப்புகரளத்

தணிக்க,

நன் குதிட்டமிடப்பட்ட சுற் றுச்சூழல் டமலாண்ரம திட்டம் (EMP) மற் றும் விைிவான பிந் ரதய திட்ட
கண்காணிப்பு

அரமப்பு

ஆகியரவ

ஹதாடை்ச்சியான

கண்காணிப்பு

மற் றும்

உடனடித்

திருத்தத்திற் காக வழங் கப்படுகின் றன. சுைங் க நடவடிக்ரககள் காைணமாக, திட்ட தளத்திலும்
அரதச் சுற் றியுள் ள சமூக ஹபாருளாதாை நிரலரமகளும் கணிசமாக டமம் படுத்தப்படும் . எனடவ,
சுற் றுச்சூழல் அனுமதி விரைவில் வழங் கப்படும் என எதிை்பாை்க்கப் படுகிறது.
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