திட்ட சுருக்கம்

வ.எண்
1

திட்ட உரிமமயாளர்
பெயர்

திரு.P.கந்தசாமி

ெரெ் ெளவு
1.57.0 ஹெக்டர்

சாதாரண கல் சுரங் கம்
”B1” வமக – மமனர் மினரல் – குழுமம் - அரசு குத்தமக நிலம் நடெ் பு சுரங் கம்
குழும ெரெ் ெளவு = 5.27.5 பெக்டர்
ெவித்திரம் கிராமம் , புகளூர் வட்டம் , கரூர் மாவட்டம்
Lr No. SEIAA-TN/F.No.7279/SEAC/ToR-728/2020 Dated: 24.06.2020 -உத்ததசிக்கெட்ட சுரங் கம்

திட்ட ஆதரவாளர்
திரு.P.கந் தசாமி,
த\ஹெ.ெழனியெ்ெகவுண்டர்,
2/110, கரியாம் ெட்டி,
காருடடயாம் ொடையம் , அரவக்குறிச்சி வட்டம் ,
கரூர் மாவட்டம் - 639111
சுற் றுச்சூழல் ஆதலாசகர்
ஜிதயா எக்ஸ்பொளதரசன் அண்டு மமனிங் பசால் யுசன்ஸ்,தசலம் .
ெடழய எண். 260- B, புதிய எண். 17,
அத்டவத ஆசிரமம் சாடை, அழகாபுரம் ,
சசைம் – 630 004, தமிழ் நாடு, இந்தியா.
அங் கீகாரம் பெற் ற பிரிவு 1, 28 & 38 வமக ‘A’
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1821/RA0123
ஹதாடைசெசி : 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.P.கந்தசாமி என் ெவர் கரூர் மாவட்டத்தின் , புகளூர் தாலுகாவில் உள் ள பவித்திரம்
கிராமத்தில்

ஹெக்டடர்

1.57.0

பரப்பளவில்

சாதாரண

கல்

கூட்டு

சுரங் க

குத்தககக்கு

விண்ணப்பித்துள் ளனர்.
.
எனடவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூகல2016 இன் படி இந்த திட்டம் சுரங் க குழு
பகுதியில்

அகமகிறது,

நகடமுகறயில்

இருக்கும்

மற் றும்

உத்டதசிக்கப்பட்ட

ஹமாத்த

சுரங் கங் களின் ஒட்டுஹமாத்த பரப்பளவு 5.27.5 ஹெக்டடர்.
எனடவ,

விரிவான

சுற் றுச்சூழல்

தாக்க

மதிப்பீடு

(EIA)

அறிக்கக

1.57.0

ஹெக்டடர்

பரப்பளவில் உள் ள 1 சுரங் கங் ககள உள் ளடக்கியது.
இந்த EIA அறிக்டக ToR ஹெறெ்ெட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமாக தயாரிக்கெ்ெடுகிறது
குறிப் பு விதிமுறை கடித விவரங் கள் :
SEIAA-TN/F.No.7279/SEAC/ToR-728/2020 Dated: 24.06.2020. - உத்சதசிக்கெ்ெட்ட சுரங் கத்திட்டம் – 1

•

அடிெ்ெடட

கண்காணிெ்பு

சமற் ஹகாை் ைெ்ெட்டது மற் றும்
கருத்திை்

ஆய் வு

அக்சடாெர்

இந்த திட்டங் கைினாை்

ஹகாண்டு இந்த EIA மற் றும்

–

டிசம் ெர்

ஏற் ெடும்

2020

காைகட்டத்திை்

ஒட்டுஹமாத்த ொதிெ்புகடை

EMP அறிக்டக தயாரிக்கெ்ெட்டுை் ைது, ஒட்டுஹமாத்த

சுற் றுச்சூழை் தாக்க மதிெ்பீட்டு ஆய் வு சமற் ஹகாை் ைெ்ெடுகிறது, அடதத் ஹதாடர்ந்து ஒரு தயாரிெ்பு
அந்த தாக்க விடைவுகடை குடறக்க தனித்தனியாக விரிவான சுற் றுச்சூழை் சமைாண்டம திட்டம்
(EMP)

SEIAA,

-

தமிழ் நாடு

சுற் றுச்சூழை்

அனுமதி

வழங் குவதற் கான

ஹொது

விசாரடணடய

சமற் ஹகாை் வதற் காக வழங் கெ்ெட்ட ToR இன் அடிெ்ெடடயிை் தயாரிக்கெ்ெட்ட EIA அறிக்டக வடரவு
1.1 திட்டத்தின் விவரங் கள்
நிறுவனத்தின் பெயர்

முகவரி
மகதெசி

குத்தறக - 1
திரு.P.கந்தசாமி சாதாரண கை் சுரங் க திட்டம்
2/110, கரியம் ெட்டி, காருடடயம் ெடையம் , அரவக்குறிச்சி, கரூர்

9843936346

1.2 எளிதான பிரதிநிதித்துவங் களுக்கு சுரங் கங் களும் குத்தறககள்

குறியீடு

P1

உத்ததசிக்கெ் ெட்ட சுரங் கம்
புல
திட்ட உரிமமயாளர்
ெரெ் ெளவு
எண்
திரு.P.கந்தசாமி,
2/110, கரியம் ெட்டி,
காருடடயம் ெடையம் ,
அரவக்குறிச்சி, கரூர்

பமாத்தம்

570

1.57.0 ha

நிமல
TOR obtained Vide
Lr No.SEIAATN/F.NO.7279/SEAC/
ToR-728//2020
Dated:24.06.2020

1.57.0 ha
நடெ் பு சுரங் கம்
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குறியீடு

E1

குறியீடு

திட்ட உரிமமயாளர்
திரு.K.அசசாக்குமார்
த\ஹெ.கந்தசாமி,
2/110 கரியம் ெட்டி,
காருடடயம் ொடையம் ,
அரவக்குறிச்சி,
கரூர்
பமாத்தம்

புல
எண்

ெரெ் ெளவு

நிமல

568

3.70.5 ha

07.02.2018 – 06.02.2023

3.70.5 ha

மகவிடெ் ெட்ட சுரங் கம் / குத்தமக காலாவதியான சுரங் கம்
புல
திட்ட உரிமமயாளர்
ெரெ் ெளவு
நிமல
எண்
---பமாத்த குழும ெரெ் பு

5.27.5 Ha

கிைஸ்டர் ெகுதி MoEF & CC அறிவிெ் பின் ெடி கணக்கிடெ்ெடுகிறது - S.O. 2269 (இ) சததி: 01.07.2016
இதில் திரு.P.கந்தசாமி, சாதாரண கற் கள் சுரங் கத்திற் கு விண்ணப் பித்துள் ளனர்
1.2 உத்ததசிக் கெ் ெட்ட சுரங் கத்தின் முக் கிய அம் சங் கள்
விவரங் கள்

உத்ததசிக் கெ் ெட்ட சுரங் கத்திட்டம் - 1

சுரங் கத்தின் பெயர்

திரு.P.கந்தசாமி சாதாரண கற் கை் சுரஙக திட்டம்

திட்ட வமரெ் ெட தாள் எண்

58-F/13

அட்சதரமக

10° 57' 05.74''N to 10° 57' 10.50''N

தீர்க்கதரமக

77° 59' 25.03''E to 77° 59' 31.76''E

உத்ததசிக் கெ் ெட்ட
சுரங் கத்தின் திட்ட காலம்

5 ஆண்டுகை்

அதிகெட்ச உயரம்

158 மீட்டர் கடை் மட்டத்திற் கு சமை்

புவியியல் வளங் கள்

6,28,000 மீ3 சாதாரண கற் கை்
15,700 மீ3சமை் மண்

கனிம இருெ் புக்கள்

1,65,730 மீ3 சாதாரண கற் கை்
5,115 மீ3 சமை் மண்

ஆண்டு வாரியாக
முன்பமாழியெ் ெட்ட உற் ெத்தி

1,65,730 மீ3 சாதாரண கற் கை்
5,115 மீ3 சமை் மண்

பதாழிலாளர்

26 நெர்கை்

திட்ட முதலீடு

Rs. 60,10,100 /-
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1.4 அதிகார வரம் பு விவரங் கள்
உத்ததசிக் கெ் ெட்ட சுரங் கம் – P1
•

முன் ஹமாழியெ்ெட்டவர் ஹடண்டரிை் ெங் சகற் று சாதாரண கை் குவாரி குத்தடகக்கு
வழங் கெ்ெட்டது: 26.02.2019

•

துை் லியமான ெகுதி ஹதாடர்பு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர், கரூர், மூைம் வழங் கெ்ெட்ட
Rc.No.143/Mines/2019 Dated:06.03.2019

•

•

சுரங் கத் திட்டம் தயாரிக்கெ்ெட்டு, உதவி இயக்குநர், புவியியை் மற் றும் சுரங் கத்
துடற,
கரூர்
மாவட்டம் ,
மூைம்
அங் கீகரிக்கெ்ெட்டது
Rc.No.143/Mines/2019
Dated:06.09.2019
சுற் றுச்சூழை் அனுமதிக்கு ஆதரவாைர் ToR க்கு விண்ணெ்பித்தார், ஆன் டைன்
உத்சதசம் எண். SIA/TN/MIN/44985/2019 Dated:18/10/2019

2. திட்ட விளக்கம் திட்ட
தளத்தின்

முக்கிய

அம் சங் கள்

கீடழ

அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள் ளன.

முன் ஹமாழியெ்ெட்ட திட்டங் கை் தை குறிெ் பிட்டடவ மற் றும் இந் த திட்டத்திற் கு கூடுதை் ெகுதி
சதடவயிை் டை. முன் ஹமாழியெ்ெட்ட சுரங் ககைிை் இருந்து கழிவுநீ ர் உருவாக்கம் / ஹவைிசயற் றம்
இை் டை.
2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங் கத்தின் தபாக் குவரத்து இறைப் புக் கள்
அருகிலுை் ை கிராமம்

முத்துசசாலிபுரம் - 1 கிமீ – வடகிழக்கு

அருகிலுை் ை நகரம்

K.ெரமத்தி – 9 கிமீ - வடசமற் கு

அருகிலுை் ை சாடை வழி

SH- 21 – ஹொை் ைாச்சி – கரூர் – 1.5 கி.மீ -ஹதன் கிழக்கு
NH -47- சகாடவ – திருச்சி – 430 மீ - வடக்கு

புடகவண்டி நிடையம்

கரூர் 10. 5 கி.மீ வடகிழக்கு

அருகிலுை் ை விமான நிடையம்

திருச்சி – 82 கி.மீ ஹதன் கிழக்கு

துடறமுகம்

தூத்துக்குடி – 243 கி.மீ ஹதன் கிழக்கு

2.2 நிலெ் ெரெ் பு பொருந் திய ெகுதியின் நிலெ் ெரெ் மெெ் ெயன்ெடுத்துதல்

விளக்கம்
நடப்பில்
உள் ள சுரங் க பகுதி

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

1.17.0
0.96.3

உை் கட்டடமெ்பு
ொடத

எதும் இை் டை

ெசுடம அரண்

எதும் இை் டை

0.01.0
0.02.0
0.20.0

ெயன் ெடுத்தெ்ெடாத
ெகுதி
பமாத்தம்

0.58.7

0.17.0

1.57.0

1.57.0

0.02.0

4

2.3 பசயல் ொட்டு விவரங் கள்

விளக்கம்
புவியியை் வைங் கை்
கனிம இருெ்புக்கை்
ஆண்டு உற் ெத்தி

விவரங் கள்
சாதாரண
தமல் மண்
(2 Year Plan Period)
கற் கள்
(5Year Plan Period)
15,700
6,28,000
1,65,730
5,115
1,65,730
5,115

சுரங் கத் திட்ட காைம்
சவடை நாட்கைின் எண்ணிக்டக
தின உற் ெத்தி

110

தின ைாரி சைாடுகைின் எண்ணிக்டக

9 Nos

உத்சதசிக்கெட்ட ஆழம்

5Years
300 Days
3
Will be preserved in
safety barrier
41m bgl

5

ெடம் 1: திட்டதளத்தின் பசயர்க்மகதகாள் புமகெ் ெடம் – P1

6

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

கிைஸ்டர் ெகுதி MoEF & CC அறிவிெ் பின் ெடி கணக்கிடெ்ெடுகிறது - S.O. 2269 (இ) சததி: 01.07.2016
கவனம் 2013 ஆம் ஆண்டு ஹசெ்டம் ெர் 9 ஆம் சததி மற் றும் அதற் குெ் பிறகு வழங் கெ்ெட்ட சுரங் க குத்தடக அை் ைது குவாரி உரிமங் களுக்குெ்
ஹொருந்தக்கூடிய ஒசர மாதிரியான கனிமெ் ெகுதியிை் உை் ை மற் ற குத்தடக சுற் றிலிருந் து மீட்டர்

7

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

8

ெடம் - 4: குவாரி குத்தமகத் திட்டம் & தமற் ெரெ் புத் திட்டம்

ெடம் - 5: திட்டெ் ெகுதியின் புமகெ் ெடங் கள்

9

2.5 சுரங் கம் பசய் யல் ெடும் முமற
முன் ஹமாழியெ்ெட்ட

சுரங் க

முடற

அடனத்து

முன் ஹமாழியெ்ெட்ட

திட்டங் களுக்கும்

ஹொதுவானது - சுரங் க முடறயானது திறந்தஹவைி முடற இயந்திரமயமாக்கெ்ெட்ட சுரங் க முடற
5.0

மீட்டர்

உயர

ஹெஞ் டச

ஹெஞ் ச்

உயரத்திற் கு

குடறயாமை்

உருவாக்குவதன்

மூைம்

முன் ஹமாழியெ்ெடுகிறது.
சாதாரண கை் என் ெது ஒரு ொத்சதாலித் உருவாக்கம் ஆகும் மற் றும் முதலிை் உருவான ொடற
ொடற நிடற கணிசமான அைவு ொடறகடை பிைவுெடுத்துவது ஜாக்ொமர் துடையிடுதை்
மற் றும் ஸ்ைரி ஹவடிஹொருட்கை் ஹவடிெ்ெதற் கு ெயன் ெடுத்தெ்ெடும் . ராக் பிசரக்கர்ஸ் அைகுடன்
இடணக்கெ்ெட்ட

டெட்ராலிக்

தவிர்ெ்ெதற் காக சதடவயான

அகழ் வாராய் ச்சிகை்

துண்டு

துண்டான

இரண்டாம்

நிடை

அைவுகளுக்கு ஹெரிய

ஹவடிெ்டெத்

கற் ொடறகடை

உடடெ்ெதற் காகவும் , வாைி அைகுடன் இடணக்கெ்ெட்ட டெட்ராலிக் அகழ் வாராய் ச்சிகை்
ரெ்ெர்

ஸ்சடாடன

டிெ்ெர்கைிை்

ஏற் றுவதற் காகவும் ,

பிட்ஹெட்டிலிருந்து

கை்

ஹகாண்டு

ஹசை் ைெ்ெடும் . அருகிலுை் ை ஹநாறுக்கு இயந் திரங் கை் .
2.6 முன்பமாழியெ் ெட்ட இயந் திரத் துமற
வ.எண்

வமக

1
2

கம் ரச்சர்
ஹஜக் ெம் ஹமர்
ெக்ஹகட் உடன் எக்ஷ்சஹவட்டர்/ராக்
பிஹரக்கர்
டிெ்ெர்ஸ் / டம் ம்ெர்ஸ்

3
4

எண்

வடிவம் திறன்

சக்தி

2
6

50 HP
1.2m to 2.0m

Diesel Drive
Compressed air

1

150-200 HP

Diesel Drive

3

20 Tonnes

Diesel Drive

2.7 இணக்கமான சுரங் கத் திட்டம் / இறுதி சுரங் கத் திட்டம்
•

சுரங் க வாழ் க்டகயின் முடிவிை் , சதாண்டெ் ெட்ட சுரங் க குழி / ஹவற் றிடம் மடழ
நீ டரச் சசகரிெ் ெதற் கான

ஹசயற் டக நீ ர்த்சதக்கமாக

ஹசயை் ெடும்

மற் றும்

வறட்சி காைத்திை் சதடவ அை் ைது ஹநருக்கடிகடைச் சமாைிக்க உதவுகிறது.
•

என்னுடடயது மூடெ்ெட்ட பிறகு, ொதுகாெ் புத் தடடயுடன் கூடிய கிரீன் ஹெை் ட்
மற் றும் சமை் ஹெஞ் சுகை் மற் றும் தற் காலிக நீ ர் சதக்கமானது சுற் றுச்சூழை்
அடமெ் டெ சமம் ெடுத்தும்

•

என்னுடடய மூடை் என்ெது ஒரு ஹதாந்தரவு ஹசய் யெ் ெட்ட இடத்டத அதன்
இயை் ொன நிடைக்குத் திரும் ெச் ஹசய் யும் அை் ைது சுற் றுச்சூழலிை் ஏற் ெடும்
ொதகமான

விடைவுகடை

அை் ைது

மனித

ஆசராக்கியம்

மற் றும்

10

ொதுகாெ் பிற் கான அச்சுறுத்தை் கடைத்

தடுக்கும்

அை் ைது குடறக்கும்

பிற

உற் ெத்திெ் ெயன்ொடுகளுக்குத் தயாராகும் ஹசயை் முடறயாகும் .
மறுசீரடமக்கெ் ெட்ட சுரங் கங் கை் மனிதர்களுக்கும் விைங் குகளுக்கும் உடை்

•

ரீதியாக ொதுகாெ் ொக இருெ் ெது, புவி ஹதாழிை் நுட்ெ ரீதியாக நிடையானது, புவிசவதியியை் ரீதியாக மாசுெடாதது/ மாசுெடாதது மற் றும் சுரங் கத்திற் கு பிந்டதய
நிை ெயன்ொட்டிற் கு தக்கடவக்கும் திறன் ஹகாண்டது.
2.8 இறுதி குழி ெரிமாணம்
உத்சதசிக்கெ்ெட்ட சுரங் கம் – P1

குழி

நீ ளம் (மீட்டர்)

அகலம் (மீட்டர்)

I

162

111

ஆழம் (மீட்டர்)

41m bgl

3. சுற் றுச்சூழல் கண்காணிெ் பு ெண்புக் கூறுகள் தரவுககள டசகரித்தல் சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வின் ஒரு பகுதியாக அகமகிறது,
இது

பல் டவறு

உதவுகிறது

சுற் றுச்சூழல்

மற் றும்

பண்புகளில்

சுற் றுச்சூழல்

கணிக்கப்பட்ட

டமலாண்கம

தாக்கங் ககள

திட்டத்கத

(EMP)

மதிப்பீடு

தயாரிக்க

ஹசய் ய

உதவுகிறது,

சுற் றுச்சூழல் தரம் மற் றும் எதிர்கால விரிவாக்கங் களின் டநாக்கத்கத டமம் படுத்துவதற் கான
நடவடிக்ககககள டகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற் றுச்சூழல் நிகலயான வளர்ச்சி.
நிலவும் சுற் றுச்சூழல் அகமப்புகளின் தரத்கத தீர்மானிக்க காற் று, நீ ர் (டமற் பரப்பு மற் றும்
நிலத்தடி நீ ர்), நிலம் மற் றும் மண், சூழலியல் மற் றும் சமூக-ஹபாருளாதார நிகல உள் ளிட்ட
பல் டவறு சுற் றுச்சூழல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பகட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2020 ஆம் ஆண்டில்
அக்சடாெர் 2020 – டிசம் ெர் 2020 பருவத்தில் அடிப்பகட தர ஆய் வு நடத்தப்பட்டது.

3.1 சுற் றுச்சூழல் கண்காணிெ் பு அளவுகள்

அட்டவடண எண் 3.1 குழியின் இறுதி அளவுகள்

Sl.No.
1

ெண்புக் கூறுகள்
சுற் றுெ்புற
காற் றின் தரம்

அளவுருக் கள்
PM10, PM 2.5, SO2, NO2

2

வானிடை ஆய் வு

3

நீ ரின் தரம்

4

சூழலியை்

5

ஒலி மட்டங் கை்

காற் றின் சவகம்
மற் றும் திடச,
ஹவெ்ெநிடை,
ஈரெ்ெதம் மற் றும்
மடழ
உடை் , இரசாயன
மற் றும்
ொக்டீரியாவியை்
அைவுருக்கை்
நிைெ்ெரெ்பு மற் றும்
நீ ர்வாழ் தாவரங் கை்
மற் றும்
விைங் கினங் கை் 10
கிமீ சுற் றைவுக்குை்
உை் ைன.
DB (A) இை் சத்தம்
நிடைகை்

ஆதாரம் மற் றும் அதிர்பவண்
8 இடங் கைிை் மூன் று மாதங் களுக்கு
வாரத்திற் கு இரண்டு முடற
ஹதாடர்ச்சியான 24 மணிசநர மாதிரிகை்
(1 Core & 7 Buffer)
ஹதாடர்ச்சியாக மூன் று மாதங் களுக்கு
ஓட்டு மணி சநரத்திற் கு ஒருமுடற
வானிடை அைவுகடை சசகரித்தை்

ெடிக்கும் காைத்திை் ஒரு முடற 6
நிைத்தடி நீ ர் மற் றும் 1 சமற் ெரெ்பு நீ ர்
இடங் கைிை் கிராெ் மாதிரிகை்
சசகரிக்கெ்ெட்டன
வடரயறுக்கெ்ெட்ட முதன் டம
கணக்ஹகடுெ்பு மற் றும் இரண்டாம் நிடை
தரவு

8 இடங் கை் - EIA ஆய் வின் சொது 24 மணி
சநரத்திற் கு ஒரு முடற தரவு

11

கண்காணிக்கெ்ெடுகிறது
6

மண் ெண்புகை்

7

நிை ெயன் ொடு

8

சமூகஹொருைாதார
அம் சங் கை்

9

நிைத்தடிநீ ர்

10

இடர் மதிெ்பீடு
மற் றும் செரிடர்
சமைாண்டம
திட்டம்

இயற் பியை் மற் றும்
சவதியியை்
அைவுருக்கை்
ெை் சவறு
வடககளுக்கான நிை
ெயன் ொடு

சமூக-ஹொருைாதார
மற் றும்
மக்கை் ஹதாடக
ெண்புகை் ,
ஹதாழிைாைர்
ெண்புகை்
ெகுதியின் வடிகாை்
அடமெ்பு,
நீ சராடடகைின்
தன் டம, நீ ர்நிடை
ெண்புகை் , ரீசார்ஜ்
மற் றும்
ஹவைிசயற் றும்
ெகுதிகை்
தீ மற் றும்
ஹவடிெ்புகை் மற் றும்
நச்சுெ் ஹொருட்கைின்
ஹவைியீடு
ஆகியவற் றாை்
செரழிவு
ஏற் ெடக்கூடிய
ெகுதிகடை
அடடயாைம்
காணவும்

ெடிக்கும் காைத்திை் 5 இடங் கைிை்

சர்சவ ஆஃெ் இந்தியாவின் நிைெ்ெரெ்பு
தாை் மற் றும் ஹசயற் டகக்சகாை்
ெடங் கை் மற் றும் முதன் டம
கணக்ஹகடுெ்பு ஆகியவற் றின்
அடிெ்ெடடயிை்
2011 கணக்ஹகடுெ்பு சொன் ற முதன் டம
கணக்ஹகடுெ்பு மற் றும் இரண்டாம் நிடை
ஆதாரங் கைின் அடிெ்ெடடயிை் .

இரண்டாம் நிடை ஆதாரங் கைிை் இருந் து
சசகரிக்கெ்ெட்ட
தரவு
மற் றும்
தயாரிக்கெ்ெட்ட நீ ர்-புவியியை் ஆய் வு
அறிக்டக ஆகியவற் றின் அடிெ்ெடடயிை்

சுரங் கத்துடன் ஹதாடர்புடடய
அொயத்திற் காக ஹசய் யெ்ெட்ட இடர்
ெகுெ்ொய் வின் கண்டுபிடிெ்புகைின்
அடிெ்ெடடயிை் .

3.2 நில சுை் றுச்சூழல்
பகுதியில் நில பயன் பாட்டு முகற திட்ட தளம் சுற் றளவில் இருந்து 10 கிடலாமீட்டருக்குள்
புவன் (இஸ்டரா) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில பயன் பாட்டு முகற வறண்ட தரிசு
நிலம் , உரிகமயளர் பட்டா நிலம் , எந்த வன நிலமும் சம் பந்தப்படவில் கல.
வ.எண்

வமகெ் ொடு

% இல் ெரெ் ெளவு

1

நகர்ெ்புற கட்டமத்தை்

4.69

2

கிராமெ்புற கட்டடமத்தை்

7.69

3

சுரங் க கட்டடமத்தை்

2.83

4

புதர் நிைம்

1.83

5

தரிசு நிைம்

39

6

விவசாய நிைம்

2.55

7

ஆறு

1.51
12

8

தரிசு ொடற

0.77

9

நீ ர் நிடைகை்

0.56

10

ெயிர் நிைம்

38.4

பமாத்தம்

100.00

சமசை உை் ை நிை ெயன் ொட்டு வடரெடம் , டெ வடரெடம் மற் றும் நிை ெயன் ொட்டு
அட்டவடண; ஆய் வுெ் ெகுதியிை் உை் ை நிைத்தின் ஹெரும் ெகுதி விவசாய நிைம் (விடை நிைம் , தரிசு
நிைம் உட்ெட) 79.95 % அடதத் ஹதாடர்ந்து கட்டெ்ெட்ட ெகுதி (கிராமெ்புறம் & நகர்ெ்புறம் ) 12.38%,
சுரங் கெ் ெகுதி 2.83%, தரிசு & குழி 2.6 % மற் றும் நீ ர்நிடைகை் (நதிகை் நீ சராடட காை் வாய் கை் )
சுமார் 2.07% ஆகும் . ஆய் வுெ் ெகுதிக்குை் கட்டெ்ெட்ட ஹமாத்த சுரங் கெ் ெகுதி 925.923 ஹெக்சடர்
அதாவது 2.83 %. 5.27.0 ஹெக்சடர் ெரெ்ெைவானது ஹமாத்த சுரங் கெ் ெரெ்பிை் 0.56 % ெங் கைிக்கிறது,
சமலும் இந் த முன் ஹமாழியெ்ெட்ட 1.57.0 ஹெக்சடர் திட்டெ் ெகுதி ஆய் வுெ் ெகுதிக்குை் உை் ை
ஹமாத்த சுரங் கெ் ெரெ்பிை் 0.17 % ெங் கைிக்கிறது. சுரங் க நடவடிக்டககைின் இந் த சிறிய சதவீதம்
சுற் றுச்சூழலிை் குறிெ் பிடத்தக்க தாக்கத்டத ஏற் ெடுத்தாது.,
3.3 மை் சூழல்
நான் கு மண் மாதிரி இடங் கள் டதர்வு ஹசய் யப்பட்டு பகுப்பாய் வு ஹசய் யப்பட்டன.
இயற் ககயில் மண் காணப்பட்டதுமிதமான கார pH வரம் புடன் 7.66 – 8.39 கநட்ரஜனின் ஹசறிவு
மற் றும் பாஸ்பரஸ் வரம் பு குடறவாகசவ ஆக உள் ளது.
3.4 நீ ர் சூழல் நீ ரின் தரத்கத மதிப் பிடுவதற் கு நீ ர் மாதிரிகள் சுமார் 6 நிலத்தடியில் மற் றும் 1 நிலத்தின்
டமற் பரப்பில் இருந்தும் டசகரிக்கப்பட்டது கிராமங் களின் துகள கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீ ர்
மாதிரிகள்

எடுக்கப்பட்டன.

ஏரிகள்

மற் றும்

சுரங் கத்தின்

டமற் பரப்பு

நீ ர்

மாதிரிகள்

எடுக்கப்பட்டன.
நிலத்தடி நீ ர் •

7.15 - 7.24 வகர டவறுபடுகிறது.

•

ஹமாத்த ககரசல் கள் மதிப்புகள் 220 to 457 mg/l வகர உள் ளது

•

கடினத்தன் கம மதிப்புகள் 140 to 256 mg/lவகர இருக்கும்

தமை் பரப் பு நீ ர்
•

PH மதிப்பு 7.38

•

ஹமாத்த ககரசல் கள் 403 mg/l

ஹெவிஹமட்டல்

வரம் பிற் குள்

இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள் ளது. இயற் பியல் -டவதியியல்

மற் றும் உயிரியல் பகுப்பாய் வு இந்த நீ ர் சிபிசிபி தரத்தின் படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம் புகளுக்குள்
உள் ளது என் பகத ஹவளிப்படுத்தியது.
3.5 காை் று சூழல் வானிறல ஆய் வு (காலநிறல) ஆய் வு பகுதி ஹவப்பமண்டல காலநிகலயின் ஒரு பகுதியாகும் . நாள் ஹவப்பநிகல ஜனவரி
முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் . மிகக் குகறவானதுஹவப்பநிகல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது.
ஏப்ரல் மற் றும் டம மாதங் கள் ஆண்டின் ஹவப்பமான மாதங் கள் .
உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங் கத் திட்டத்திற் கான அருகிலுள் ள ஐஎம் டி நிகலயம் ஹசன் கன.
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காை் றின் தர கை்காைிப் பு திட்ட தளத்கதப் ஹபாறுத்தவகரயில் முன் டனாடி கீழ் டநாக்கிய திகசயின் அடிப்பகடயில்
சுற் றுப்புற காற் று தர நிகலயங் கள் டதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமகழக்காலத்திற் கு முந்கதய
காற் றளவுப்படம் முகற மற் றும் டதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்ட தளங் களின்
கருத்தில்

ஹகாண்டு

சுற் றுப்புற

காற் று

தர

அணுகல் ஆகியவற் கறக்

கண்காணிப்பு

(AAQM)

நிகலயங் கள்

டதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்டன.

ெடம் – 6 காற் று வீசும் திறசயின் புமகெ் ெடம்

•

PM10 இன் மதிப்பு 40.2

µg/m3 to 46.7 µg/m3, இகடயில் டவறுபடுகிறது

•

PM2.5இன் மதிப்பு 18.2

µg/m3 to 26.9 µg/m3 க்கு இகடயில் டவறுபடுகிறது

•

SO2மற் றும் NO2 இன் சராசரி ஹசறிவு

8.3 µg/m3 to 24.7 µg/m3 மற் றும் 13.2 µg/m3 to 28.4

µg/m3 PM10, PM2.5, SO2 மற் றும் NO2 ஆகியவற் றின் ஹசறிவுகள் நன் கு காணப்படுகின் றன
ஹதாழில் துகற மற் றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்டலங் களுக்கு மத்திய மாசு
கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (சிபிசிபி) பரிந்துகரக்கும் NAAQ தரநிகலகள் .
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3.6 ஒலி சூழல் • ஒலி அளவீட்டு சாதனத்கதப் பயன் படுத்தி 7 இடங் களில்

அடிப்பகட ஒலி அளவுகள்

கண்காணிக்கப்பட்டன. காகல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வகர பகல் நிகலகள்
கண்காணிக்கப்பட்டனஇரவு 10 மணி முதல் காகல 6 மணி வகர.
•

ஆய் வுக் காலத்தில் பகல்

38.4 – 42.0 dB (A) Leq இரவு 37.6 – 39.0 dB (A) Leq. வரம் பில் இருந்தன.

முடிவுகளிலிருந் து, நாள் மற் றும் இரவு ஒலியின்

அளவுகள் ஹதாழில் துகற / வணிக /

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற் றுப்புற ஒலி தரநிகலகளுக்குள் இருப்பகதக் காணலாம் .

3.7 உயிரியல் சூழல் அடிப்பகட சுற் றுச்சூழல் நிகல, முக்கியமான மலர் கூறுகள் மற் றும் விலங் கினங் களின்
கட்டகமப்கபப் புரிந்து ஹகாள் ள சுற் றுச்சூழல் ஆய் வு டமற் ஹகாள் ளப்பட்டுள் ளது.
திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆகலகளும் இல் கல, வனவிலங் கு பாதுகாப்பு சட்டம்
1972

இன்

படி

அல் லது

அச்சுறுத்தப்பட்ட

உயிரினங் களின்

ஐ.யூ.சி.என்

சிவப்பு

பட்டியலில்

அச்சுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப் பிடவில் கல.
3.8 சமூக பபாருளாதாரம் அப்பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார சூழல் குறித்த தரமான தகவல் ககள டசகரிக்க மாதிரி
கணக்ஹகடுப்பு டமற் ஹகாள் ளப்பட்டது. சாகலகள் , குடிநீ ர் வசதிகள் , நகரமயம் , கல் வி நிறுவனம் ,
டகாயில் கள் , மருத்துவ வசதிகள் மற் றும் மின் சார வசதிகள் டபான் ற அகனத்து அடிப்பகட
வசதிககளயும் இந் த ஆய் வு பகுதி ஹகாண்டுள் ளது.
சுற் றியுள் ள கிராமங் களில் விவசாயடம முக்கிய ஹதாழிலாக இருந்தாலும் , இது 50-60%
குடும் பங் களுக்கு மட்டுடம டவகல வாய் ப்புககள வழங் கியுள் ளது. மீதமுள் ள மக்கள் ஹதாகக
முக்கியமாக ஹதாழிலாளர்கள் மற் றும் மற் ற வகக டவகல வாய் ப் புககள சார்ந்துள் ளனர்.
4 எதிர்பார்க்கின்ை சுை் றுச்சூழல் பாதிப் புகள் மை் றும் தைிப் பு நடவடிக்றககள் சுரங் க நடவடிக்டகயுடன் சுற் றுச்சூழை் ஹதாடக்கத்டத ெராமரிக்க, தற் சொதுை் ை சுற் றுச்சூழை்
சூழ் நிடை குறித்த ஆய் வுகடை சமற் ஹகாை் வது மற் றும்

ெை் சவறு சுற் றுச்சூழை்

கூறுகைின்

தாக்கத்டத மதிெ்பிடுவது அவசியம் . இது ஹொருத்தமான சமைாண்டம திட்டங் கடை நிடையான
வை பிரித்ஹதடுத்தடை உருவாக்க உதவும் .

4.1 நில சுை் றுச்சூழல் :
திறந்த ஹவளி சுரங் க முகறயில் ஹபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில சுற் றுச்சூழல் ,
இப்பகுதியில் நில பயன் பாட்டு முகற வறண்ட தரிசு நிலம் , இந் த திட்டத்தில் எந் த வன நிலமும்
ஈடுபடவில் கல. சுரங் க நடவடிக்கககளுக்கு 1.57.0 ஹெக்டடர் நிலத்தில் பயன் படுத்தப்படும் .
சுரங் கத்தின் முடிவில் , ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட குழி, தற் காலிக நீ ர்த்டதக்கமாக ஹசயல் படும் மற் றும்
மகழநீ கர டசமிக்க அனுமதிக்கப்படும் .
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மரம் (ஹசடி வளர்ப்பு பகுதிக்கு) வளர்ச்சிக்கு டபாதுமான இடம் ஒதுக்கப்பட்டது.

தற் டபாது

திட்டப்பகுதியில் தாவரங் கள் எதுவும் இல் கல, சுரங் க நடவடிக்கக முடிந்ததும் திட்ட இடத்தில்
மரங் களின் வளர்ச்சியின் வீதம் அதிகரிக்கும் .
தணிெ் பு நடவடிக்மககள்
•

சுரங் க

நடவடிக்டக

ெடிெ்ெடியாக

ஹதாகுதிகைிை்

அடடக்கெ்ெட்டு,

அகழ் வாய் வு

ெடிெ்ெடியாக ெசுடம அரண் வைர்ச்சி சொன் ற கட்டம் வாரியான வைர்ச்சி சொன் ற பிற
தணிெ்பு நடவடிக்டககளுடன் சமற் ஹகாை் ைெ்ெடும் .
•

சுரங் க குழிகடைச் சுற் றிலும் மடழ நீ ர் வடிகாை் அடமத்தை் மற் றும் மடழெ்ஹொழிவின்
சொது சமற் ெரெ்பு ஓடுவதாை் மண் அரிெ்டெத் தடுக்கவும் மற் றும் உத்சதசெ் ெகுதிக்குை்
ெை் சவறு

ெயன் ொடுகளுக்காக

மடழநீ டரச்

சசகரிக்கவும் ,

குடறந்த

உயரத்திை்

திட்டமிடெ்ெட்டது இடத்திை் ஹசக் சடம் கட்டுதை்
•

ொதுகாெ்பு மண்டைத்திற் குை் எை் டையிை் ெசுடம ஹெை் ட் வைர்ச்சி. ஹவட்டெ்ெட்ட குழியிை்
சசமித்து டவக்கெ்ெடும் சிறிய அைவு தண்ணீர ் ெசுடம அரண்க்கு ெயன் ெடுத்தெ்ெடும்

•

ெயன் ெடுத்தெ்ெடாத ெகுதி, ஹவட்டெ்ெட்ட குழிகைின் சமை் ஹெஞ் சுகை் , ொதுகாெ்பு தடட
சொன் றவற் றிை் அடர்த்தியான சதாட்டெ்ெயிற் சி சமற் ஹகாை் ைெ்ெடும் .

•

கருத்தியை் நிடையிை் , சுரங் க நிை ெயன் ொட்டு முடற ெசுடம அரண் ெகுதி மற் றும்
தற் காலிக நீ ர்த்சதக்கமாக மாற் றெ்ெடும்

•

இயர்டகயின்

அடிெ்ெடடயிை் ,

சுரங் கத்திடன

சுற் றியுை் ை

இயற் டக

தாவரங் கை்

தக்கடவக்கெ்ெடும் (ஒரு தாங் கை் ெகுதியிை் அதாவது 7.5 மீ ொதுகாெ்புத் தடட மற் றும் பிற
ொதுகாெ்பு வழங் கெ்ெடுகிறது) தூசி உமிழ் டவக் குடறக்க உதவும் .
•

கருத்தியை்

கட்டத்திை்

காை் நடடகைின்

சரியான

உை் ைார்ந்த

சவலி

அடமக்கெ்ெடும் ,

நுடழடவத்

தடுக்க

ஹொதுமக்கை்

ொதுகாெ் பு
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மணி

மற் றும்
சநரமும்

டவக்கெ்ெடும் .
4.2 நீ ர் சூழல்
சுரங் க நடவடிக்ககக்கான உத்டதசிக்கப்பட்ட

ஆழம் நிலத்தடி நீ ர் மட்டத்திற் கு டமடல

உள் ளது, ஆய் வு பகுதிக்குள் டமற் பரப்பு நீ ர் (நீ டராகடகள் , கால் வாய் , ஓகட

டபான் றகவ)

ஹதன் படவில் கல.
தைிக் கும் நடவடிக் றககள் •

சுரங் கப் பகுதிக்கு டமற் பரப்பு மகழநீ ர் ஓட்டத்கத சுரங் கத்திற் குள் வராமல் தடுக்க மண்
திட்டு அகமக்கப்படும்

•

வடிகால் கட்டுமானம் அகமக்கப்படும்

4.3 காை் று சூழல் –
சுரங் க நடவடிக்கககள்
துகள் கள்

முக்கிய

காற் று

மற் றும்

டபாக்குவரத்தால்

மாசுபடுத்துகின் றன.

சல் பர்

உருவாக்கப் படும்
கட

ஆக்கசடு

காற் றில்
(SO2),

பரவும்

கநட்ரஜன்

ஆக்கசடுகள் (NO2) ஆகியவற் றின் உமிழ் வுகள் சாகலயில் ஹசல் லும் வாகனங் களால் ஏற் படும் .
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சுரங் க

பகுதிக்கு

ஹவளிடய

ஆடராக்கியத்திலும் , அப்பகுதியின்

சுரங் கத்தின்

தாக்கம்

மனித

மற் றும்

விலங் குகளின்

தாவரங் களிலும் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும்

ஏற் படுத்தாது என் பகத இது காட்டுகிறது.
தைிக் கும் நடவடிக் றககள் •

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுட்பங் கள் (Controlled Blasting) ஹசயல் படுத்தப்படும்

•

கனிமத்கத

ஏற் றுதல்

ஹவளிடயற் றத்கதக்

மற் றும்

ககயாளுதல்

கட்டுப்படுத்த

ஆகிய

டவகல

நடவடிக்கககளில்

ஹசய் யும்

ஆர

முகப்பில்

இருந் து
நீ ர்

தூசி

ஹதளித்தல்

பாகதயில் நீ ர் ஹதளித்தல்
•

கனரக இயந்திரத்கத இயக்கும் டபாது தூசி உற் பத்திகயக் குகறக்க சுரங் கத்தின் உட்புற
சாகலகளில் நீ ர் ஹதளிப்பான் கள் அகமத்தல்

•

தூசி

ஹவளிடயற் றத்கதக்

குகறப்பதற் காக

அவ் வப்டபாது

நீ ர்

கழிவுகள்

மற் றும்

சாகலகளில் நீ ர் ஹதளித்தல்
•

துகளயிடும்

முன் பு

ஹதாழிலாளர்களுக்கு

முகக்கவசங் கள்

வழங் குதல்

மற் றும்

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

தாதுப் டபாக்குவரத்தின் டபாது டிப்பர்ககள அதிக சுகம ஹசய் வகதத் தவிர்ப்பது மற் றும்
ஏற் றப்பட்ட டிப்பர்ககள டார்பாலின் களுடன் மூடுவது

•

தூசித் துகள் ககளக் ககது ஹசய் ய மரம் வளர்ச்சி டமற் ஹகாள் ளப்படும் .

•

மாசுபாட்கடக்

கட்டுப்படுத்த

நடவடிக்கக

எடுக்க

காற் றின்

தரத்கத

அவ் வப்டபாது

கண்காணித்தல்
ஒலி சூழல்

4.4

கனிமத்கத

எடுக்க

ஹவடி

கவப்பதனால் ,

எந்திரங் களின்

ஹசயல் பாடு

மற் றும்

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

கட்டுெ்ெடுத்தெ்ெட்ட ஹவடி டவக்கும் முடறயிை் சரியான இடடஹவைி மற் றும் ஹவடிக்கும்
குழிகைிை்

சரியான

முடறயிை்

அைவான

ஹவடி

மருந்து

செக்கிங்

ஹசய் து

உெசயாகெ்ெடுத்தெடும் .
•

ஹவடி டவத்தை் முடறயிை் ,

சீசதாஷ்ண நிடை சாதகமாக இை் ைாத சொது மின் சாரம்

அை் ைாத தூண்டுதை் முடற அனுசரிக்கெ்ெடும் .
•

கனரக எந்திரங் கைிை் ஏற் ெடும் சத்தத்டதக் குடறக்க சரியான முடறயிை் ெராமரிெ்பும் ,
உராய் டவத் தடுக்கும் எண்ஹணய் மற் றும் கிரீஸ் இடவகை் உெசயாகெ்ெடுத்தெ்ெடும் .

•

எந்திரங் கைிை் ஏற் ெடும் சத்தத்டதக் குடறக்க சரியான முடறயிை் ொதுகாெ்பு உடறகை்
ஹொருத்தெ்ெடும்

•

ஹவடி மருந்தினாை் ஏற் ெடும் சுற் றுச்சூழை் தாக்கத்டதயும் ஹவடிக்கத் தவறும் குழிகடை
தடுெ்ெதற் கும் சாய் வான குழிகை் துடை ஹசய் யெ்ெடும் .

•

சுரங் க சாடை ஓரங் கைிலும் குத்தடக நிைத்டத சுற் றியும் மரங் கை் டவத்து ெராமரித்து
வருவதாை் சுரங் கத்திை் ஏற் ெடும் சத்தம் ஹவைிசயறுதை் குடறக்கெ்ெடும் .
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•

சுரங் க

ஹதாழிைாைர்களுக்கு

ஏற் ெடுத்துவதன்

மூைமும்

ெயிற் சி

மற் றும்

காது

ஹகாடுெ்ெதன்

மூைமும் ,

அடடெ்ொன் கை்

விழிெ்புணர்வு

உெசயாகெ்ெடுத்துவதாலும்

ஹதாழிைாைர்களுக்கு சத்தத்தினாை் ஏற் ெடும் ொதிெ்பு தடுக்கெ்ெடும் .
உயிரியல் சூழல்

4.5

காடுகள் ,

வனவிலங் கு

சரணாலயங் கள்

எதிர்பார்க்கப்படுவதில் கல. 10கிமீ சுற் றளவில்

இல் லாததால்

சுற் றுச்சூழல்

பல் லுயிர்

உணர்திறன்

பாதிப்பு

மண்டலம் டபான் ற

சுற் றுச்சூழல் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு டபான் றவற் கற ஹவளிடயற் றுவதால் ஏற் படும்
NO2.தூசி ஹவளிடயற் றத்கதக் கட்டுப்படுத்த டபாதுமான தூசி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள்
எடுக்கப்படும் . AAQ தரநிகலகளுக்குள்

PM10, PM2.5, SO2 மற் றும்

NO2 க்கான காற் றின்

தரத்

தரங் ககளத் தவிரதூசி உமிழ் கவக் கட்டுப்படுத்த சுரங் கப் பகுதி மற் றும் சாகலகளில் தடிமனான
மரம் வளர்ச்சி டமற் ஹகாள் ளப்படும் .
சமூக பபாருளாதார சூழல் .
சுரங் க நடவடிக்கககள் காரணமாக 26 ஹதாழிலாளர்கள் டநரடியாக பயன் ஹபறுவார்கள் .

4.6

சுமார் 40 எண்ணிக்ககயிலான மக்களுக்கு மகறமுகமாக டவகல வாய் ப்புகள் கிகடக்கும் .
சி.எஸ்.ஆர் / சி.இ.ஆர் நடவடிக்கககளின் கீழ் மருத்துவ, கல் வி மற் றும் உள் கட்டகமப்பு
டமம் பாடு டபான் ற கூடுதல் வசதிகளும் நகடஹபறும் .
சமூக - ஹபாருளாதார மற் றும் சமூகவியல் தாக்கத்கத கருத்தில் ஹகாண்டு, மக்களின்
ஹபாருளாதார

நிகல

மற் றும்

வாழ் க்ககத்

தரம்

ஹபாதுவாக

அதிகரிக்கும்

என் பது

கவனிக்கப்பட்டது.
தைிக் கும் நடவடிக் றககள் •

ஆடை

இயந்திரங் கை்

மற் றும்

உெகரணங் களுக்கு

நை் ை

ெராமரிெ்பு

நடடமுடறகை்

பின் ெற் றெ்ெடும் , இது சாத்தியமான சத்தம் பிரச்சிடனகடைத் தவிர்க்க உதவும் .
•

மத்திய மாசு கட்டுெ் ொட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின் ெடி திட்டத் தைத்திலும்
அடதச் சுற் றிலும் ெசுடம அரண் உருவாக்கெ்ெடும் .

•

முக்கிய மண்டைத்திற் குை் சுற் றுச்சூழை் ொதிெ்டெக் குடறக்க ஹொருத்தமான காற் று மாசு
கட்டுெ்ொட்டு நடவடிக்டக எடுக்கெ்ெடும் .

•

ஹதாழிைாைர்கைின்

ொதுகாெ்பிற் காக,

டகயுடறகை் ,

தடைக்கவசங் கை் ,

ொதுகாெ்பு

காைணிகை் , கண்ணாடிகை் , கவசங் கை் , மூக்கு முகமூடிகை் மற் றும் காது ொதுகாெ்பு
சாதனங் கை்

சொன் ற

தனிெ்ெட்ட ொதுகாெ்பு உெகரணங் கை்

சுரங் க சட்டம்

மற் றும்

விதிகைின் ெடி வழங் கெ்ெடும் .
•

இந்தத் திட்டத்தின்

மூைம்

என் எம் இடி சொன் றவற் றின்

சநரடியாகவும்

மடறமுகமாகவும்

மூைம் நிதி வருவாய் கை்

ராயை் டி, வரி, டிஎம் எஃெ்,

மூைம் மாநிைத்திற் கும் மத்திய

அரசுக்கும் நன் டம
5 மாை் று பகுப் பாய் வு (பதாழில் நுட்பம் மை் றும் தளம் )
தள மாை் றுகள் -
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சாதாரன

கற் கள்

இயற் ககயில்

சில

குறிப் பிட்ட

இடங் களில்

மட்டும்

இருக்கும்

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

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட

ஹபாருளாதார

ரீதியாக

சுரங் க

சாத்தியமானது,

டவகலகள்
டமலும்

டமற் ஹகாள் ளப்படும் ,

தாதுக்கள்

மற் றும்

இது

மிகவும்

சுற் றுச்சூழகலப்

பாதுகாப்பகதப் பாதுகாக்கிறது. மற் ற ஹதாழில் ககளப் டபாலன் றி, திட்டத்கத மற் ற தளங் களுக்கு
மாற் ற முடியாது.
டமற் பரப்பு கனிம கவப்புக்கள் மற் றும் அதிக கனிம பாதுகாப் கப உறுதி ஹசய் வதால் இந்த
திட்டம் திறந்த ஹவளி சுரங் க முகறகயப் பின் பற் றும் . நிலத்தடி முகறயுடன் ஒப்பிடும் டபாது
திறந்த ஹவளி முகறயின் சுரங் 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 கக அல் லது மனித நடவடிக்கககளால் தூண்டப்பட்ட அகனத்து மாறுபாடுககளயும்
தரவு

ஹகாண்டு

வர

முடியாது.

எனடவ

சுற் றுச்சூழலில்

ஏற் படும்

மாற் றங் ககள

கணக்கில்

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

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் ஹசயல் திறகன சரிபார்க்க அல் லது

•

எதிர்கால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வுகளுக்கான தரவு தளத்கத நிறுவுதல் .

மதிப்பீடு ஹசய் ய;
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சுற் றுச்சூழை் கண்காணிெ்பு ஹசை்
நிறுவனத்தின்
தமலமம
அந்தந்த குவாரி
உரிடமயாைர்

சுரங் க தமலாண்மம
நிமல
சுரங் க
சமைாைர்

ஃசொர்சமன்

NABL / MoEF ஆை்
அங் கீகரிக்கெ்
ெட்ட
எம் ொனை் ட்

தை
சமற் ொர்
டவயாைர்

சமட்

ஏரியா நிமல
சுற் றுச்சூழை்
அதிகாரி

உதவியாைர்

தண்ணீர ்
ஹதைிெ்ொ
ன்
ஆெசரட்டர்

சதாட்டக்கார
ர்

6.2 சுற் றுச்சூழல் சுத்திகரிெ் பு கண்காணிெ் பு அட்டவமண
அட்டவடண எண் 6.1 சுற் றுச்சூழை் சுத்திகரிெ்பு கண்காணிெ்பு அட்டவடண
S.

1

Nசுற் று சூழை்
o தரவுகை்
.
காற் று தரம்

இடங் கை்

2 இடங் கை்
(1 Core & 1Buffer)

கண்காணிெ்பு
காைம்

அதிர்ஹவண்

24 மணி
சநரம்

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முடற

அைவுருக்கை்

PM2.5, PM10, SO2 and
NOx.
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2

வானிடை
ஆய் வு

காற் று கண்காணிெ்பு &
ஐஎம் டி இரண்டாம் நிடை
தரவு

மணிசநர
ம் /
தினசரி

ஹதாடர்ச்சியா
ன ஆன் டைன்
கண்காணிெ்பு

3

நீ ர் தர
கண்காணிெ்
பு

2 இடங் கை்
(1SW & 1 GW)

-

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முடற

4

நீ ர் அடமெ்பு

குறிெ் பிட்ட கிணறுகைிை் 1
கிமீ சுற் றைவிை் இடடயக
மண்டைத்திை் திறந் த
கிணறுகைிை் நீ ர் மட்டம்

-

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முடற

5

சத்தம்

2 இடங் கை்
(1Core & 1 Buffer)

6

அதிர்வு

அருகிை் உை் ை
குடியிருெ்பிை்

மணிசநர
ம் /
தினசரி
–

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முடற
ஹவடிக்கும்
ஹசயை் ொட்டி
ன் சொது

7

மண்

2 இடங் கை்
(1Core & 1 Buffer)

–

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முடற

8

கிரீன் ஹெை் ட்

திட்ட ெகுதிக்குை்

தினசரி

மாதங் களுக்கு
ஒரு முடற

7

காற் றின் சவகம் ,
காற் றின் திடச,
ஹவெ்ெநிடை,
IS: 10500, 1993 &
CPCB
விதிமுடறகைின்
கீழ்
குறிெ் பிடெ்ெட்டுை்
ை அைவுருக்கை்
ஆழம்

Leq, Lmax, Lmin, Leq
ெகை் மற் றும் இரவு
உச்ச துகை் சவகம்
இயற் பியை்
மற் றும்
சவதியியை்
ெண்புகை்
ெராமரிெ்பு

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

சுரங் க

வழக்கில்

ஆபத்து

மற் றும்

அபாயத்துடன்

ஹதாடர்புகடய

கூறுகள்

துகளயிடுதல் மற் றும் ஹவடித்தல் , கழிவு குப்கப, கனரக இயந்திரங் கள் மற் றும் ஹவடிக்கும்
டசமிப்பு ஆகியகவ அடங் கும் . டமடல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏடதனும் சம் பவங் கள்
ஏற் படுவகதக்
திட்டமிடப்பட்டு

குகறப்பதற் கும்

தவிர்ப்பதற் கும்

ஹசயல் படுத்தப்படும் ;

டமடல

நடவடிக்கககள்
விவாதிக்கப்பட்ட

சுரங் கத்
ஆபத்து

ஹதாடங் கியவுடன்
காரணிககளத்

தவிர்ப்பதற் கான நடவடிக்கககள் இதில் அடங் கும் . எந்தவிதமான விபத்து / டபரழிகவத் தவிர்க்க
சரியான இடர் டமலாண்கம திட்டம் முன் ஹமாழியப்படும் .

7.1 இடர் அளவிடல்
இடர் மதிெ்பீட்டிற் கான வழிமுடற, தன் ொத், சுரங் கெ் ொதுகாெ்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம் எஸ்)
ஹவைியிட்ட குறிெ்பிட்ட இடர் மதிெ்பீட்டு வழிகாட்டுதடை அடிெ்ெடடயாகக் ஹகாண்டது, 2002 ஆம்
ஆண்டு டிசம் ெர் 31, 2002 சததியிட்ட சுற் றறிக்டக எண் 13 உடனடி கவனம் சதடவெ்ெடுெவர்களுக்கு
முன் னுரிடம அைிெ்ெதற் காக, சவடை சூழை் மற் றும் அடனத்து ஹசயை் ொடுகைிலும் இருக்கும்
மற் றும் சாத்தியமான அொயங் கடை அடடயாைம் காணவும் மற் றும் அந்த ஆெத்துகைின் ஆெத்து
நிடைகடை மதிெ்பீடு ஹசய் யவும் . சமலும் , இந்த ஆெத்துகளுக்கு காரணமான வழிமுடறகை்

21

அடடயாைம்

காணெ் ெட்டு, அவற் றின்

கட்டுெ்ொட்டு நடவடிக்டககை் , காை அட்டவடணயிை்

அடமக்கெ்ெட்டு, குறிெ் பிட்ட ஹொறுெ்புகளுடன் ெதிவு ஹசய் யெ்ெடுகின் றன.
தன் ொத்தின் டிஜிஎம் எஸ் வழங் கிய ஹமட்டை் ஃஹெரஸ் சுரங் கத்டத நிர்வகிெ்ெதற் கான தகுதி
சான் றிதழ் டவத்திருக்கும் தகுதிவாய் ந்த சுரங் க சமைாைரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு சுரங் க
ஹசயை் ொடும் சமற் ஹகாை் ைெ்ெடும் . இடர் மதிெ்பீடு என் ெது விெத்துகடைத் தடுெ்ெது மற் றும் அது
நிகழாமை் தடுக்க சதடவயான நடவடிக்டககடை எடுெ்ெது ெற் றியது

7.2 தெரிடர் தமலாண்மம திட்டம்
செரிடர்
சுற் றுச்சூழை்

சமைாண்டம
ொதுகாெ்பு,

திட்டம்

நிறுவலின்

முன் னுரிடம
ொதுகாெ்பு,

வரிடசயிை்
உற் ெத்திடய

வாழ் க்டக
மீட்ெது

ொதுகாெ் பு,

மற் றும்

மீட்பு

நடவடிக்டககடை உறுதி ஹசய் வடத சநாக்கமாகக் ஹகாண்டுை் ைது.
அனர்த்த முகாடமத்துவ திட்டத்தின் சநாக்கமானது சுரங் கத்தின் இடணந்த வைங் கை் மற் றும்
ஹவைிெ்புறச் சசடவகடைெ் ெயன் ெடுத்தி பின் வருவனவற் டற அடடய சவண்டும்

•

ொதிக்கெ்ெட்டவர்கைின் மீட்பு மற் றும் மருத்துவ சிகிச்டச

•

மற் றவர்கடைெ் ொதுகாக்கவும் ;

•

உடடடம மற் றும் சுற் றுச்சூழலுக்கு ஏற் ெடும் சசதத்டத குடறத்தை் ;

•

ஆரம் ெத்திை் நிகழ் டவக் கட்டுெ்ெடுத்தி இறுதியிை் கட்டுெ்ொட்டிற் குை் ஹகாண்டு வருவது;

•

ொதிக்கெ்ெட்ட ெகுதியின் ொதுகாெ்ொன மறுவாழ் டவெ் ொதுகாக்கவும் மற் றும்

•

அவசரநிடைக்கான காரணம் மற் றும் சூழ் நிடைகை் ெற் றிய அடுத்தடுத்த விசாரடணக்கு
ஹொருத்தமான ெதிவுகை் மற் றும் உெகரணங் கடை ொதுகாக்கவும்

7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக் க விமளவு
சாதாரண கல் லின் ஒட்டுபமாத்த உற் ெத்தி

வ.எண்

ஐந் தாண்டு
உற் ெத்தி

ஆண்டு உற் ெத்தி

தின உற் ெத்தி

P1
E1
பமாத்தம்

1,65,730
1,82,144
3,47,874

33,146
36,429
69,575

110
121
231

தின
சரக்குந் து
சுமம
9
10
19

எதிர்தநாக்கெ் ெட்டது குழும தமரயின் அதிர்வுகள்
அமமவிடம்

பதாமலவு மீ

அருகிலுை் ை குடியிருெ்பு– P1

550மீ வடசமற் கு

அருகிலுை் ை குடியிருெ்பு– E1

560மீ வடசமற் கு
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2 சுரங் கங் களிலிருந் து சமூகெ் பொருளாதாரெ் ெலன்கள்

திட்ட பசலவு
Rs. 60,10,100/Rs. 52,10,000
Rs. 1,12,20,100 /-

P1
E1
பமாத்தம்

CER @ 2%
1,20,500/1,04,200/2,24,700 /-

2 சுரங் கங் களிலிருந் து தவமலவாய் ெ் புெ் ெலன்கள்

மமறமுக
தவமலவாய் ெ் பு

தநரடி தவமலவாய் ெ் பு
P1
E1
பமாத்தம்

8

26 Nos
18 Nos
44 Nos

40 Nos
30 Nos
70 Nos

திட்ட நன்றமகள் –
P.கந்தசாமி சாதாரண கை் சுரங் க திட்டங் கை் சுமார்

1,65,730 மீ

சாதாரண கை் உற் ெத்தி

ஹசய் வடத சநாக்கமாகக் ஹகாண்டுை் ைது. இது அருகிலுை் ை ெகுதிகைிை் சமூக-ஹொருைாதார
நடவடிக்டககடை சமம் ெடுத்துவசதாடு, பின் வரும் நன் டமகடையும் விடைவிக்கும்
•

உள் கட்டகமப்பில் முன் டனற் றம்

•

சமூக உள் கட்டகமப் பில் முன் டனற் றம்

•

டவகல வாய் ப்பு

•

சமூக விழிப்புணர்வு திட்டம் , சுகாதார முகாம் கள் , மருத்துவ உதவி, குடும் ப நல முகாம் கள்
டபான் ற

சமூக

ஹபாறுப்புணர்வு

நடவடிக்ககககள

சுரங் க

உரிகமயாளர்கள்

டமற் ஹகாள் வார்கள் .
•

சுரங் கத்தின் டமாசமான விகளவுககளத் தணிக்கவும் , அதன்
சுற் றுப்புறத்கதயும்

சுற் றுச்சூழகலயும்

டமம் படுத்தவும்

சுற் றியுள் ள பகுதிகளின்

சுரங் கப் பகுதியில்

ஒரு காடு

வளர்த்து உருவாக்கப்படும் .
9

சுை் றுச்சூழல் பசலவு பயன் பகுப் பாய் வு.
சுற் றுச்சூழல் ஹசலவ நன் கம பகுப்பாய் வு பரிந்துகரக்கப்படவில் கல.
சுை் றுச்சூழல் தமலாை்றம திட்டம் சுற் றுச்சூழல் டமலாண்கம திட்டம் (EMP) என் பது அடிப்பகட நிகல சுற் றுச்சூழல் நிகல,

சுரங் க முகற மற் றும் சுற் றுச்சூழல் பாதிப் பு மதிப்பீட்டின் அடிப் பகடயில் உருவாக்கப் பட்ட ஒரு
தள குறிப்பிட்ட திட்டமாகும் . தாக்கத்தின் ஒவ் ஹவாரு பகுதிகளிலும் , குறிப் பிடத்தக்க பாதகமான
தாக்கங் ககள குகறக்க நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட டவண்டும் , இகவ இயற் ககயில் நன் கம
பயக்கும் இடங் களில் , இத்தககய தாக்கங் கள் டமம் படுத்தப்பட டவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட
டவண்டும் , இதனால் ஒட்டுஹமாத்த பாதகமான தாக்கங் கள் முடிந்தவகர குகறந்த மட்டத்திற் கு
குகறக்கப்படுகின் றன.
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ஆதரவாளர்கள்
நடவடிக்ககககள

ஒரு

ஒழுங் ககமக்க

நிர்வகித்தல்

மற் றும்

டவண்டும்

சுற் றுச்சூழல்

ஹசயல் படுத்துவதற் கு

ஹபாறுப்பான

கட்டுப்பாட்டு
சுற் றுச்சூழல்

கண்காணிப்பு அகமப் பு. அடிப்பகடயில் , அங் கீகரிக்கப்பட்ட ஹவளி நிறுவனங் ககள நியமிப்பதன்
மூலம் சுற் றுப்புற காற் றின் தரம் , நீ ரின் தரம் , மண்ணின் தரம் மற் றும் ஒலி நிகல டபான் ற
சுற் றுச்சூழல் மாசு அளகவக் கண்காணிப்பகத இந்த துகற கண்காணிக்கும் .
. சுரங் கச் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதல் களின் படி ஹதாழிலாளர்களின் உடல் நலம் மற் றும் பாதுகாப்பு
குறித்து டதகவயான அகனத்து முன் ஹனச்சரிக்கக நடவடிக்ககககளயும் ஆதரவாளர் எடுப்பார்,
குத்தககப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வழங் கப்படும் .
ஆதரவாளர்கள்
ஹபாறுப்புணர்வு
முகாம் கள் ,

நீ ர்

இப்பகுதியில்

நடவடிக்ககககள
வழங் கல் ,

உள் ள

மக்களின்

டமற் ஹகாள் வார்கள் .

பள் ளி

உள் கட்டகமப்பு

ஒட்டுஹமாத்த
இந் த

வளர்ச்சிக்கான

நடவடிக்கககளில்

டமம் பாடு

டபான் றகவ

சமூக

மருத்துவ
அடங் கும் .

திட்டப்பணிகயச் சுற் றியுள் ள சமூக நலனுக்காக பல் டவறு துகறகளில் சமூக ஹபாறுப்புணர்வு
நடவடிக்ககககள உரிகமயாளர் டமற் ஹகாண்டு வருகின் றனர்.
10 முடிவுறர சுரங் க நடவடிக்கககள் சுற் றியுள் ள சூழலில் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும்
ஏற் படுத்தாது

என் று

பல் டவறு

சுற் றுச்சூழல்

கூறுகளின்

மீதான

டநர்மகறயான

மற் றும்

எதிர்மகறயான விகளவுகளின் அடிப்பகடயில் , தாக்கங் களின் ஒட்டுஹமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து
இந்த முடிவுக்கு வரலாம் .
சுரங் க

நடவடிக்கககள்

காரணமாக

ஏற் படும்

பாதிப்புககளத்

தணிக்க,

நன் குதிட்டமிடப்பட்ட சுற் றுச்சூழல் டமலாண்கம திட்டம் (EMP) மற் றும் விரிவான பிந் கதய திட்ட
கண்காணிப்பு

அகமப்பு

ஆகியகவ

ஹதாடர்ச்சியான

கண்காணிப்பு

மற் றும்

உடனடித்

திருத்தத்திற் காக வழங் கப்படுகின் றன. சுரங் க நடவடிக்கககள் காரணமாக, திட்ட தளத்திலும்
அகதச் சுற் றியுள் ள சமூக ஹபாருளாதார நிகலகமகளும் கணிசமாக டமம் படுத்தப்படும் . எனடவ,
சுற் றுச்சூழல் அனுமதி விகரவில் வழங் கப்படும் என எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.
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