திட்ட சுருக்கம்
ததவண்ணகவுண்டனூர் சுண்ணாம்புகல் குவாரி

ம ாத்த பரப்பு – 3.45.5 மெக்தடர்
திட்ட உரிம யாளர்
திரு. J.த ாகன்கு ார்,

எண். 2, ஏற்காடு ம யின் தராடு,
அஸ்தம்பட்டி,
தேலம் – 636 007.

தயாரிப்பவர்

ஜிதயா எக்ஸ்ப்தளாதரஷன்

ற்றும் சுரங்க தீர்வுகள்

பமைய எண். 260-B, புதிய எண். 17,
அத்மவத ஆஸ்ர ோமல, அைகாபுரம்,
தேலம் – 636 004, த ிழ் நாடு, இந்தியா
அங்கீ காரம் மபற்ற துமறகள் 1, 28 & 38 வமக ‘A’
இந்தியாவின் தர ஆதலாேமை ேமப
கல்வி ற்றும் பயிற்ேிக்காை ததேிய அங்கீ காரம் மபற்ற ேமப
ோன்று எண் : தநபட்/இஐஏ/1821/ஆர்ஏஒ123

முன்னுமர –

1.

தேலம்

ாவட்டம், ேங்ககிரி வட்டம், ததவண்ணகவுண்டனூர் கிரா த்தில்

திரு.J.த ாகன்கு ார் என்பவர் 3.45.5 மெக்தடர் பட்டா நிலத்தில் 20 ஆண்டுகளுக்கு
சுண்ணாம்புகல் குவாரி குத்தமக உரி ம் Rc.No.12386/MM1/98, தததி: 13.08.1999
இன்படி வைங்கப்பட்டது.

அரேிதழ் அறிவிப்பு எஸ்.ஓ. 1705 (இ) தததி: 10.05.2016
தததி: 14.03.2017-ன்படி

குத்தமகதாரர் ToR க்காை சுற்றுச்சூைல் தமடயின்ம

ோன்றுக்காை அனு தி விண்ணப்பங்கமள
வைத்துமற

ற்றும் எஸ்.ஓ. 804 (இ)

த்திய அரேின் சுற்றுச்சூைல்

ற்றும்

இமணயதள முன்ம ாைிவு எண் IA / TN / MIN / 63943/2017

நாள்:

04.12.2017 அன்று ே ர்ப்பித்தார்.

பின்னர், அரசிதழ் அறிவிப்பு S.O. 1030 (இ) தததி: 08.03.2018 - ன் படி “பி” வகை

திட்டங்ைள் மாநில சுற்றுசூழல் தாக்ை சசயல்மதிப்பீட்டு ஆகையத்திற்கு (SEIAA)
திருப்பி விடப்பட்டன. எனதவ, குத்தமகதாரர் சுற்றுச்சூழல் தமடயின்ம
அனு திக்காக

ோன்று

தமிழ்நாடு மாநில சுற்றுசூழல் தாக்ை சசயல்மதிப்பீட்டு ஆகைய

(SEIAA – TN) இமணயதளத்தில் விண்ணப்பங்கமள சமர்ப்பித்தார் முன்ம ாைிவு
எண். SIA/TN/MIN/23067/2018 தததி 03.04.2018.
13.04.2018 அன்று நகடசபற்ற 107 வது SEAC - TN கூட்டத்தில் ToR ஐத்
ததடும் தமற்ைண்ட முன்சமாழிவு, வழங்ைப்பட்ட ஆவைத்தின் அடிப்பகடயில், இந்த

திட்டம் 2006 EIA அறிவிப்பின் படி “B1” வகை மற்றும் அட்டவகை 1 (a) பிரிவின் ைீ ழ்
வருவகத SEIAA ைவனித்தது. அங்ைீ ைாரம் சபற்ற ஆதலாசைரால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு

மதிப்பீட்டு அறிக்கையில் ஒரு சுயாதீனமான அத்தியாயத்கதத் தயாரிக்ை சுற்றுச்சூழல்
பாதிப்பு, தீர்வுத் திட்டம் மற்றும் இயற்கை மற்றும் சமூை வள தமம்பாட்டுத் திட்டம்

ஆைியவற்கற மதிப்பீடு சசய்வதற்கு திட்டத்திற்ைான குறிப்பு விதிமுகறைகள குழு
பரிந்துகரத்தது.

மாண்புமிகு சசன்கன உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு W.P.No 1189 இல் 2017 தததி.

13.10.2017 படி சபாது விசாரகை ைட்டாயமாகும்.
11.05.2018 அன்று நகடசபற்ற 297 வது SEIAA - TN கூட்டத்தில் சபாருள் எண்
297 –10 ஐக் சைாண்டு இந்த திட்டங்ைள் பரிசீலிக்ைப்பட்டன மற்றும் சவளியிடப்பட்ட
குறிப்பு விதிமுகறைள் (ToR) Lr.No.SEIAA-TN / F.No.6259 / TOR-332/2018 தததி:
11.05.2018.
தமற்கூறிய

சுற்றுச்சூழல்

அரசிதழ்

தகடயின்கம

அறிவிப்கபக்

சான்றுக்கு

பின்பற்றுவதற்ைாை,

அனுமதி

வழங்ை

குத்தகைதாரர்

விண்ைப்பித்து,

பருவமகழக்குப் பிந்கதய (அக்தடாபர் - டிசம்பர்) 2018 க்ைான சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு
மதிப்பீட்டு ஆய்கவ தமற்சைாண்டார்.

திட்ட விளக்கம் –

2.
•

த ிழ்நாடு

ாநிலம்,

தேலம்

ாவட்டம்,

ேங்ககிரி

வட்டம்,

ததவண்ணகவுண்டனூர் கிரா த்தில் 3.45.5 மெக்தடர் பரப்பில் புல எண்.

183/1B (பகுதி) ற்றும் 183/2-ல் பட்டா நிலத்தில் குத்தமகப் பகுதி உள்ளது.
•

இப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு வடக்கு தநாக்ைி சபாதுவான சாய்வுடன் கூடிய
உயர்ந்த

நிலப்பரப்பு;

குத்தகைப்

பகுதியின் அதிைபட்ச உயரம்

RL.346.0மீ

(சதற்குப் பக்ைம்) மற்றும் குத்தகைப் பகுதியின் குகறந்தபட்ச உயரம் RL.342.0மீ

(வடக்குப் பக்ைம்) AMSL அட்சதரகை 11030’03.94”N முதல் 11030’10.33”N வமர
மற்றும் தீர்க்ைதரகை 77049’33.13”E

முதல் 77049’41.42”E வமர மற்றும்

நிலத்தடி நீர் அட்டவகை நிைழ்வு 292 மீ முதல் 296 மீ AMSL வகர உள்ளது.
•

2023-24
வகர)
ைிகடக்ைக்கூடிய ைனிமத்தின் புவியியல் ஆதார அளவு ROM 14, 27,608 டன்கள்,
ைனிம இருப்புக்ைள் சுமார் 2,97,721 டன்கள் ROM, இந்த ROMல் கிமடக்கக்கூடிய
உற்பத்தி அளவு 70%-ல் 2,08,405 டன்ைள் உயர் சுண்ைாம்புைற்ைள் மற்றும் 25%ல் 74,430 டன்ைள் குகறந்த தர சுண்ைாம்புைற்ைளுக்ைான இந்திய சுரங்ை
பைியைம் ஒப்புதல் ைடிதம் எண் TN / DGL / LST / ROMP-1543. MDS தததி:01
சுரங்ைத்

திட்டத்தின்

மறுஆய்வு

(2019-20

முதல்

.03.2019.
•

•

95% மீ ட்சடடுப்புடன் எதிர்பார்க்ைப்படும் அளவு சுண்ைாம்பு சுமார் 1,04,323
டன்ைள் (70%-ல் உயர் தர சுண்ைாம்புைற்ைளின் உற்பத்தி அளவு 76,870 டன்ைள்
மற்றும் 25% குகறந்த தர சுண்ைாம்புைற்ைளின் உற்பத்தி அளவு 27,453 டன்ைள்)
எதிர்பார்க்ைப்படும் சமாத்த ைழிவுைள் 23,517 டன்ைள் (5% ைனிம ைழிவுைள்
மற்றும் பக்ை சுகம ) தற்தபாகதய திட்ட ைாலம் வகர (2019-20 முதல் 2023-24
வகர).

திட்ட ைாலத்தின் குவாரி சசயல்பாட்டின் முடிவில் குவியலின் பரிமாைம்
உத்ததேிக்கப்பட்ட கைி

கைிவு - தற்ைாலிை குவியல் - I 32 ீ (நீ) X 15 ீ (அ) X

4.3 ீ (உ) - மதற்கு
உத்ததேிக்கப்பட்ட த ல் ண் குவியல் – தற்ைாலிை குவியல் – II 25 ீ (நீ) X 20 ீ
(அ) X 13.4 ீ (உ) – மதன்த ற்கு
உத்ததேிக்கப்பட்ட பக்க சும
•
•

– தற்ைாலிை குவியல் – III 32 ீ (நீ) X 17 ீ (அ) X

3.2 ீ (உ) - மதற்கு

சவட்டப்பட்ட சுண்ைாம்புைற்ைள் ததகவப்படும் சிசமண்ட் ஆகல மற்றும்
சுண்ைாம்புைல் சார்ந்த சதாழிற்சாகலைளுக்கு சைாண்டு சசல்லப்படும்.
திறந்தசவளி,

“ஏ”

வகை

தவிர

சுரங்ைமாை முன்சமாழியப்பட்டது
o

முழுகமயான

இயந்திரமயமாக்ைப்பட்ட

குத்தகை பகுதியில் தற்தபாது நான்கு குழிைள் உள்ளன குழிைளின்
பரிமாைம் பின்வருமாறு
குைி – I

குைி – IV

=
=
=
=

குைி – I

=

குைி – II

குைி –III
o

o
o

இறுதி குைி பரி ாணங்கள்

200 ீ x 93 ீ (சராசரி அைலம்) x 33 ீ (ஆைம்)
23 ீ x 20 ீ x 5 ீ (ஆைம்)
20 ீ x 10 ீ x 2.5 ீ (ஆைம்)
20 ீ x 12 ீ x 5.0 ீ (ஆைம்)
190 ீ x 124 ீ x 45 ீ (ஆைம்)

முன்சமாழியப்பட்ட சபஞ்ச் உயரம், 5 மீ உயரம், 6 மீ அைலம் 450°
சாய்வுடன் தமல் மண் 1 வது சபஞ்ச்
4 மீ உயரம், 6 மீ அைலம் தாது 2 முதல் 11 வது சபஞ்சில் 600 சாய்வுடன்
(தமல் மண்ைில் தாது ஒரு சபஞ்சில் பத்து சபஞ்சுைள்)

•
•

ஏர் ைம்ப்ரசருடன் ஜாக்ஹாம்மர் பயிற்சிைளால் 32-35 மிமீ விட்டம் சைாண்ட
குறுைிய துகள துகளயிடுதல்.

ைனிம தபாக்குவரத்து, தசகவத் துகற, வாைன பழுதுபார்க்குமிடம், ைகடைள் /
தைண்டீன் தபான்ற துகறைளில் சுமார் 50 தபருக்கு 18 தபருக்கு தநரடி தவகல
வாய்ப்புைள்

மற்றும்

சுற்றியுள்ள

பிராந்தியத்திற்குள்

வாய்ப்புைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளன.
•

•

தவகல

600 சதுர மீட்டர்; ைிரீன் சபல்ட்
தமம்பாட்டுக்ைான உத்ததச பரப்பளவு 2019-2020 முதல் 2023-2024 வகரயிலான
இந்த திட்ட ைாலத்தில் 1,260 சதுர மீ ட்டர்; குவாரி சசயல்பாட்டின் முடிவில்
ைிரீன் சபல்ட் பகுதி 5,000 சதுர மீட்டர் ஆகும். இந்த திட்ட ைாலத்திற்கு சுமார் 75
தற்தபாதுள்ள

ைிரீன்

சபல்ட்

பரப்பளவு

தவப்ப மரங்ைகள நடவு சசய்ய உத்ததசிக்ைப்பட்டுள்ளது.
திட்டத்தளத்துடன் மதாடர்புமடயமவ
o

ததேிய மநடுஞ்ோமல–(NH 47) தேலம்

– தகாயம்புத்தூர்

மதன்கிைக்கு.
o

•

மகறமுை

- 5.60கி. ீ

ாநில மநடுஞ்ோமல (SH 79A) – ேங்ககிரி – ஈதராடு 5.50கி. ீ மதற்கு

o ரயில்பாமத – தேலம் – ஈதராடு – 7.50கி. ீ மதன்கிைக்கு.
o ரயில் நிமலயம்– ேங்ககிரி – 7.50கி. ீ மதன்கிைக்கு.
o வி ாை நிமலயம்– தேலம் வி ாை நிமலயம் – 40 கி. ீ வடகிைக்கு.

வனவிலங்கு

(பாதுைாப்பு)

பாதுைாக்ைப்பட்ட

பகுதிைள்

சட்டம்,

எதுவும்

1972

இன்

இல்கல,

ைீ ழ்

மத்திய

அறிவிக்ைப்பட்ட

மாசு

ைட்டுப்பாட்டு

வாரியத்தால் அறிவிக்ைப்பட்ட சிக்ைலான மாசுபட்ட பகுதிைள், அறிவிக்ைப்பட்ட
சுற்றுச்சூழல்-உைர்திறன்
எல்கலைள்

மற்றும்

பகுதிைள்,

சர்வததச

மாநிலங்ைளுக்கு

எல்கலைள்,

தவிர

இகடதயயான

ததசிய

பூங்ைாக்ைள்,

உயிர்க்தைாளம் இல்கல திட்ட தளத்திலிருந்து 10 ைி.மீ சுற்றளவில் இருப்புக்ைள்,
யாகன தாழ்வாரங்ைள், சதுப்புநில வன, சதால்சபாருள் நிகனவுச்சின்னங்ைள்,
பாரம்பரிய தளம் தபான்றகவ இல்கல.
•

சூரியமகல ரிசர்வ் ைாடு இப்பகுதியின் வடதமற்குப் பக்ைத்திலிருந்து 1.0 ைி.மீ
சதாகலவில் உள்ளது.

•

அருைில் உள்ள நீர்நிகலைள் சபரிதயரி 7.10 ைி.மீ வடக்குப் பக்ைம், குள்ளம்பட்டி
சதாட்டி 8.5 ைி.மீ வடதமற்குப் பக்ைம், வரச்சிப்பாகளயம்
ீ
சதாட்டி 5.50 ைி.மீ

சதன்தமற்குப் பக்ைம், சரபங்ைநதி சுமார் 7 ைி.மீ வடதமற்குப் பகுதி, ைாவிரி நதி
•
•

10.10 ைி.மீ சதாகலவிலும் உள்ளது.
பருவைால

ஓகட

திட்டப்பகுதியின்

வடக்குப்

பகுதியில்

ஓகடயிலிருந்து 10 மீ பாதுைாப்பு தூரம் பராமரிக்ைப்பட்டுள்ளது.

உள்ளது,

திட்டப்பைிகயச் சுற்றியுள்ள சமூை நலனுக்ைாை பல்தவறு துகறைளில் சமூை
சபாறுப்புைர்வு நடவடிக்கைைகள குத்தகைதாரர் தமற்சைாண்டு வருைிறார்,

சதாடர்ந்தும் சசய்வார். குத்தகைதாரர் இன்று வகர சுமார் 10 லட்சம் ரூபாய்
•

சமூை சபாறுப்புைர்வு நடவடிக்கைைளுக்ைாை சசலவிட்டுள்ளார்.

திட்டப்பகுதியின் நில அதிர்வு உைர்திறன் மண்டலம் II, பிஎம்டிபிசியின் படி
மிதமான இடர் மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிர்வு மண்டலத்தின் பாதிப்பு
அட்லஸ் ஐஎஸ்: 1893 - 2002 என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

3.

சுற்றுச்சூைலின் விளக்கம் –
அடிப்பகட தரவு உருவாக்ைம் சுற்றுச்சூழல் தாக்ை மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு

பகுதியாை அகமைிறது, இது பல்தவறு சுற்றுச்சூழல் பண்புைளில் ைைிக்ைப்பட்ட
தாக்ைங்ைகள

மதிப்பீடு சசய்ய உதவுைிறது மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தமலாண்கம

திட்டத்கத (EMP) தயாரிக்ை உதவுைிறது, சுற்றுச்சூைல்

தரம்

ற்றும்

எதிர்கால

விரிவாக்கங்களின் தநாக்கத்மத த ம்படுத்துவதற்காை சுற்றுச்சூைல் நிமலயாை
வளர்ச்ேி நடவடிக்மககமள தகாடிட்டுக் காட்டுகிறது.
நிலவும்

சுற்றுச்சூழல்

அகமப்புைளின்

தரத்கத

தீர்மானிக்ை

ைாற்று,

நீர்

(தமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர்), நிலம் மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் சமூைசபாருளாதார நிகல உள்ளிட்ட பல்தவறு சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்ைளுக்கு அடிப்பகட

தரவு உருவாக்ைப்பட்டது. 2018 ஆம் ஆண்டில் பருவ மைக்கு முந்மதய (அக்தடாபர்டிேம்பர்) பருவத்தில் அடிப்பமட தகவல்கள் தேகரிக்கும் பணி நமடமபற்றது.

3.1 நில சுற்றுச்சூைல்
திட்டப்பகுதியின் தற்தபாகதய நில பயன்பாட்டு முகற வறண்ட தரிசு நிலம்,
பட்டா நிலம் மற்றும் திட்டப்பகுதிக்குள் வன நிலங்ைள் எதுவும் இல்கல.
திட்டப்பகுதியின் சுற்றளவில் இருந்து 10 ைி.மீ சுற்றளகவ உள்ளடக்ைி புவன் (இஸ்தரா)
மூலம் ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முகற ஆய்வு சசய்யப்பட்டது.
ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் சபரும்பகுதி விவசாய நிலம் 72.5%, தரிசு
நிலம் 10.1%, ஆய்வு பகுதிக்குள் சமாத்த சுரங்ைப் பகுதிைள் 2.8% ஆகும் இந்த சுரங்ைப்
பகுதி திட்டத்திலிருந்து திட்டப்பகுதி 0.37% மட்டுதம.

ண் சுற்றுச்சூைல்

ஆறு மண் மாதிரி இடங்ைள் ததர்வு சசய்யப்பட்டு பகுப்பாய்வு சசய்யப்பட்டன.

அகமப்பு,

சமாத்த

ஆைியவற்றிற்ைாை
மண்ைின்

அடர்த்தி,

மண்

அகமப்பு

தபாதராசிட்டி

மாதிரிைளின்

தலாமியில்

மற்றும்

இயற்பியல்

இருந்து

மைல்

நீர்

கவத்திருக்கும்

பண்புைள்

ைளிமண்

திறன்

ஆராயப்பட்டன.

வகர

மாறுபடும்,

அததசமயம் ஆய்வு பகுதியில் மண்ைின் சமாத்த அடர்த்தி 1.25 முதல் 1.34 ைிராம் /
க்.சச வகர தவறுபடுைிறது. இயற்கையில் உள்ள மண்ைின் கார அ ில நிமலயாைது

வரம்புடன் (7.28 முதல் 7.78 வகர) ைடுகமயாைக் ைாைப்பட்டது. நடுத்தரத்திலிருந்து
குகறந்ததாைக் ைருதப்படும் பகுதி தாவர
நிமறந்ததாக உள்ளது.

வளர்ச்ேிக்கு

ததமவயாை

ேத்துக்கள்

3.2 நீர் சுற்றுச்சூைல் –
நீரின் தரத்கத மதிப்பிடுவதற்ைாை சுமார் 8 நிலத்தடி நீர் மற்றும் 1 தமற்பரப்பு

நீர் மாதிரிைள் தசைரிக்ைப்பட்டன. உள்நாட்டு ததகவைளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும்

ைிராமங்ைளின் ைிைறுைளிலிருந்து நிலத்தடி நீர் மாதிரிைள் எடுக்ைப்பட்டன. சுரங்ை
குழியிலிருந்து தமற்பரப்பு நீர் மாதிரிைள் எடுக்ைப்பட்டன.

நிலத்தடி நீர் –
•

pH

•

மின் ைடத்துத்திறன் வரம்புகள் 834 முதல் 1109µs/cm வமர உள்ளது.

•

ம ாத்தகமரந்த

திடப்மபாருட்களின்(TDS)

கடிைத்தன்ம

திப்புகள் 201 முதல் 343

திப்பு 7.25 முதல் 7.99 வமர தவறுபடுகிறது.

ி.கி/லி வமர உள்ளது

•

திப்புகள்

509 முதல் 731

ி.கி/லி வமர இருக்கிறது.

சஹவி சமட்டல் உள்ளடக்ைம் வரம்பிற்குள் இருப்பது ைண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இயற்பியல்-தவதியியல் மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு

த்திய

ாசு

கட்டுபாடு

வாரிய தரத்தின் படி நீர் நிர்ையிக்ைப்பட்ட வரம்புைளுக்குள் உள்ளது என்பகதயும்,
மாற்று

ஆதாரங்ைள்

இல்லாத

நிகலயில்

தண்ை ீகர

பயன்படுத்தலாம் என்பகதயும் சவளிப்படுத்தியது.

குடிப்பழக்ைத்திற்ைாைப்

3.3 காற்று சுற்றுச்சூைல் –
வாைிமல ஆய்வு (காலநிமல) -

ஆய்வு பகுதி சவப்பமண்டல சவன்னா ைாலநிகலயின் ஒரு பகுதியாகும்.

ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி சபாதுவாை இனிகமயான
இருந்து

தைாகடக்ைாலம்

சதாடங்குைிறது,

ைாலங்ைள்; மார்ச் மாதத்தில்

ஆண்டின் அதிை சவப்பநிகல

ஏப்ரல்

மாதமாகும். ஏப்ரல் மற்றும் தம மாதங்ைளில் பருவமகழக்கு முந்கதய இடியுடன்

கூடிய மகழ சபய்யும். சதன்தமற்கு பருவமகழ ஜூன் முதல் சசப்டம்பர் வகர
நீடிக்கும். அக்தடாபர் முதல் டிசம்பர் வகர வடைிழக்கு பருவமகழ ஏற்படுைிறது.
அருைிலுள்ள IMD நிகலயம் தசலம் ஆகும்.

காற்றின் தர கண்காணிப்பு திட்ட

அடிப்பகடயில்

தளத்கதப்

சபாறுத்து

சுற்றுப்புற

ைாற்று

தர

முன்தனாடி

ைீ ழ்தநாக்ைிய

நிகலயங்ைள்

திகசயின்

ததர்ந்சதடுக்ைப்பட்டன.

மகழக்ைாலத்திற்கு முந்கதய ைாற்றின் தராஜா முகற மற்றும் ததர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட
தளங்ைளின் அணுைல் ஆைியவற்கறக் ைருத்தில் சைாண்டு ஆறு சுற்றுப்புற ைாற்று தர
ைண்ைாைிப்பு (AAQM) நிகலயங்ைள் ததர்ந்சதடுக்ைப்பட்டன.
•
•
•

PM10 இன் 98 வது சதவத
ீ மதிப்பு திட்ட தளத்தில் 38.5μg / m3 க்கு இகடயில்
ததவண்ைைவுண்டனூர் ைிராமத்தில் 41.88μg / m3 வகர தவறுபடுைிறது

PM2.5 இன் 98 வது சதவத
ீ மதிப்பு திட்ட தளத்தில் 16.0μg / m3 க்கு இகடயில்
பில்லுபலிக்ைாடு ைிராமத்தில் 17.80μg / m3 வகர தவறுபடுைிறது

10 சதாழில்துகற மற்றும் ைிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்டலங்ைளுக்கு
மத்திய

மாசு

ைட்டுப்பாட்டு

வாரியம்

(CPCB)

பரிந்துகரத்த

NAAQ

தரநிகலைளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆைியவற்றின் சசறிவுைள்
•

நன்கு ைாைப்படுைின்றன.
CPCB

விதிமுகறைளின்படி அகனத்து மதிப்புைளும் நிர்ையிக்ைப்பட்ட

தரத்திற்குள் உள்ளன.

3.4 ேத்த சுற்றுச்சூைல் –

சதாடர்ச்சியான இகரச்சல் அளவட்டு
ீ
சாதனத்கதப் பயன்படுத்தி 7
இடங்ைளில் அடிப்பகட சத்தம் அளவுைள் ைண்ைாைிக்ைப்பட்டன. ைாகல 6 மைி
முதல் இரவு 10 மைி வகரயிலும் இரவு நிகலைள், இரவு 10 மைி முதல் ைாகல 6
மைி வகரயிலும் பைல் நிகலைள் ைண்ைாைிக்ைப்பட்டன.
• ஆய்வுக் ைாலத்தில் நாள் சமமானகவ 36.2 dB(A) முதல் 58.7 dB(A) வகர
இருக்கும்.
• இரவு சமமானகவ 36.1 dB(A) முதல் 56.7 dB(A) வமர வரம்பில் இருக்ைிறது.
முடிவுைளிலிருந்து, பைல் சமமானகவ மற்றும் இரவு சமமானகவ
சதாழில்துகற
/
வைிை
/
குடியிருப்பு
பகுதியின்
சுற்றுப்புற
சத்தம்
தரநிகலைளுக்குள் இருப்பகதக் ைாைலாம்.

3.5 உயிரியல் சுற்றுச்சூைல் –
அடிப்பகட

விலங்ைினங்ைளின்

சுற்றுச்சூழல்

நிகல,

ைட்டகமப்கபப்

தமற்சைாள்ளப்பட்டுள்ளது.

திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த

பாதுகாப்பு

ேட்டம்

முக்ைியமான

புரிந்து

சைாள்ள

மலர்

கூறுைள்

மற்றும்

சுற்றுச்சூழல்

ஆய்வு

ருந்து ஆமலகளும் இல்மல, வைவிலங்கு

1972 இன் படி அல்லது அச்சுறுத்தப்பட்ட உயிரிைங்களின்

ஐ.யூ.ேி.என் ேிவப்பு பட்டியலின் அச்சுறுத்தப்பட்ட உயிரிைங்கள் இல்மல.

ேமூக மபாருளாதாரம் –
திட்டப்பகுதியின் ேமூக-மபாருளாதார சூைல் குறித்த தர ாை தகவல்கமள

தேகரிக்க

ாதிரி கணக்மகடுப்பு த ற்மகாள்ளப்பட்டது. ோமலகள், குடிநீர் வேதிகள்,

டவுன்ஷிப், கல்வி நிறுவைம், தகாயில்கள்,
வேதிகள்

தபான்ற

மகாண்டுள்ளது

அமைத்து

அடிப்பமட

ருத்துவ வேதிகள்

வேதிகமளயும்

இந்த

ற்றும்

ஆய்வு

ற்றும் தள வருமகயின் தபாது மதளிவாகத் மதரிந்தது.

ின்ோர

பகுதி

சுற்றியுள்ள ைிராமங்ைளில் விவசாயதம பிரதான சதாழிலாை இருந்தாலும்,

அருைிலுள்ள உள்ளூர் சமூை மக்ைளுக்கு இது தவகல வாய்ப்புைகள வழங்ைியுள்ளது.

4 எதிர்பார்க்கின்றசுற்றுச்சூைல்
நடவடிக்மககள் -

பாதிப்புகள்

ற்றும்

தணிப்பு

4.1 நில சுற்றுச்சூைல்:

திறந்தமவளி சுரங்க முமறயில் மபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில

சுற்றுச்சூைல், இப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முகற வறண்ட தரிசு நிலம்,
திட்டத்தில்
சமாத்தம்

எந்த

3.45.5

வன

நிலமும்

சஹக்தடர்

ஈடுபடவில்கல.

சுரங்ைச்

2.35.6

பரப்பளவில்

இந்த

சசயற்பாடுைளுக்ைாை

சஹக்தடர்

பரப்பளவு

முன்சமாழியப்பட்டது, இது சுரங்ைத்தின் தபாது தாக்ைத்கத ஏற்படுத்தும். குவாரி

சசயல்பாட்டின் முடிவில், சவட்டப்பட்ட குழிைள் ஓரளவு நிரப்பப்படும், தற்ைாலிை

நீர்த்ததக்ைமாை சசயல்படும் மகழநீகர தசமிக்ை ஓரளவு அனுமதிக்ைப்படும். பசுகம
வளர்ச்சிக்கு சமாத்த பரப்பளவு 1,260 சதுர மீ ட்டர்.

தற்தபாது பசுகம வளர்ச்சிகயத் தவிர தவறு எந்த சபரிய தாவரங்ைளும்

திட்டப்பகுதியில்

இல்கல,

சுரங்ை

வளர்ச்சியின் வதம்
ீ
அதிைரிக்கும்.

நடவடிக்கை

முடிந்ததும்

பசுகம

(மரங்ைள்)

4.2 நீர் சூைல்

இறுதி குழி வரம்பு தகர மட்டத்திலிருந்து 45 மீ. இப்பகுதியில் நீர் அட்டவகை

தைாகடயில் 55 மீ மற்றும் மகழக்ைாலத்தில் 50 மீ ஆகும். சுரங்ை நடவடிக்கைக்ைான

முன்சமாழியப்பட்ட ஆழம் நீர் அட்டவகைக்கு தமதல உள்ளது மற்றும் குத்தகை
பகுதிக்குள்

தமற்பரப்பு

நீகர

(நீதராகடைள்,

ைால்வாய்,

ஒடாய்

தபான்றகவ)

சவட்டுவதில்கல. பருவைால ஓகட குத்தகைப் பகுதியின் வடக்குப் பகுதியில் ைிழக்கு
தமற்கு திகசகய ைடந்து சசல்ைிறது, ஓகடயிலிருந்து 10 மீ பாதுைாப்பு தூரம்
பராமரிக்ைப்பட்டுள்ளது.

தணிக்கும் நடவடிக்மககள் •
•

சுரங்கப் பகுதிக்குள் த ற்பரப்பு

மைநீர் குவாரிக்குள் வரா ல் தடுக்க

திட்டு அம க்கப்படும்

ண்

ைனிமத்கதச்
சுற்றி
துகளைளுடன்
நீர்
தக்ைகவத்துக்சைாள்வதற்ைான
தடுப்புசுவர் ைட்டப்பட்டு அருைிலுள்ள நிலங்ைளுக்கு ைனிம ைழிவுைள் சசல்வது
தடுக்ைப்படும்.

4.3 காற்று சூைல் –
சுரங்ை நடவடிக்கைைள் மற்றும் தபாக்குவரத்தால் உருவாக்ைப்படும் ைாற்றில்

பரவும் துைள்ைள் முக்ைிய ைாற்று மாசுபடுத்துைின்றன. சல்பர் கட ஆக்கசடு (SO2),
கநட்ரஜன் ஆக்கசடுைள் (NOx) ஆைியவற்றின் உமிழ்வுைள் தூர சாகலைளில் இயங்கும்
வாைனங்ைள் பங்ைளிக்கும்.

ைைிக்ைப்பட்ட அதிைபட்ச தகர மட்ட சசறிவு 24 மைிதநர சராசரியான துைள்

சபாருள்ைளின் சசறிவு ஆய்வின் தபாது சபறப்பட்ட அதிைபட்ச அடிப்பகட சசறிவு மீது
மிகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது,

இது

பிந்கதய

பிந்கதய சசயல்பாட்டு ைட்டத்தில் இருக்கும்.
PM10

திட்டக்

ைாட்சிகய

மதிப்பிடுவதற்கு

இன் அதிைபட்ச அதிைரிக்கும் தகர மட்ட சசறிவு 1.5064 μg / m3 -

திட்டத்தின் சமாத்த மதிப்பு 39.61 μg / m3 என எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. ML பகுதிக்கு
சவளிதய

சுரங்ைத்தின்

தமாசமான

தாக்ைம்

ஓரளவு

மற்றும்

மனித

மற்றும்

விலங்குைளின் ஆதராக்ைியத்திலும், அப்பகுதியின் தாவரங்ைளிலும் எந்தவிதமான
பாதைமான விகளகவயும் ஏற்படுத்தாது என்பகத இது ைாட்டுைிறது.

தணிக்கும் நடவடிக்மககள் –
•

கைி த்மத

ஏற்றுதல்

ற்றும்

மகயாளுதல்

ஆகிய

நடவடிக்மககளில்

இருந்து தூேி மவளிதயற்றத்மதக் கட்டுப்படுத்த நீர் மதளிப்பான்கள் மூலம்
•
•

நீர் மதளிக்கப்படும்.
கைரக

இயந்திரத்மத

இயக்கும்தபாது

•
•
•
•

4.4

உற்பத்திமயக்

சுரங்கத்தின் உட்புறோமலகளில் நீர் மதளிப்பான்கள் அம த்தல்
ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட

சவடிப்பு

(ததகவப்பட்டால்)
•

தூேி

நுட்பங்ைள்

குமறக்க

சசயல்படுத்தப்படும்

தூசி உமிழ்கவக் குகறக்ை அவ்வப்தபாது ைழிவுைள் மற்றும் தூர சாகலைளில்
நீர் சதளித்தல்.
ஈரமான

துகளயிடும்

முைமூடி வழங்குதல்

நகடமுகறைள்

மற்றும்

சதாழிலாளர்ைளுக்கு

தூசி

டிப்பர்ைளில் அதிைப்படியான சுகமைகளத் ஏற்றுவது தவிர்க்ைப்படும் மற்றும்
ைனிமப் தபாக்குவரத்தின் தபாது தார்பாலின்ைள் சைாண்டு டிப்பர்ைகள மூடுவது
பசும யாை

ரங்கள்

ட்டுப்படுத்தப்படும்

மாசுபாட்கடக்
ைட்டுப்படுத்த
அவ்வப்தபாது ைண்ைாைித்தல்

வளர்ப்பதின்

நடவடிக்கை

மூலம்

எடுக்ை

தூசு

ைாற்றின்

துகள்கள்
தரத்கத

ேத்தம் சூைல்
சவடித்தல்,

எந்திரங்ைளின்

சசயல்பாடுைள்

மற்றும்

சுரங்ைங்ைளில்

எப்தபாதாவது டிப்பர்ைகள இயக்குவது மற்றும் ததகவப்படும் வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு
தாதுக்ைள் சைாண்டு சசல்வது சத்த மாசுபாட்டிற்கு முக்ைிய ைாரைம் ஆகும்.

தணிக்கும் நடவடிக்மககள் –
•

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட
தளத்திலிருந்து

மவடிக்கும்

நுட்பங்கள்

மவடிப்பதால்

ஏற்படும்

மேயல்படுத்தப்படும்,
ேத்தம்

சுரங்கத்

குறிப்பிடத்தக்கதாக

இருக்காது, அது முழு நாளிலும் ேில விைாடிகள் வமர இருக்கும்.

•

அதிை இகரச்சல் சைாண்ட தவகல சசய்யும் பகுதிைளில், ைாதுமூடிைள் அல்லது
ைாது

அகடப்பான்ைள் அல்லது தவறு சபாருத்தமான தனிப்பட்ட பாதுைாப்பு

உபைரைங்ைள் சதாழிலாளர்ைளுக்கு வழங்ைப்படும்.

•

சரியான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு வழக்ைமான சத்தம் நிகல ைண்ைாைிப்பு
அவ்வப்தபாது சசய்யப்படும்.

•

சுரங்கத்

தளம்,

சுற்றியுள்ள

அலுவலகக்

கட்டடங்கள்

தமடமய

உருவாக்கும்

கிரீன்

இமடயில்

ஒரு

இருக்கும்,

மபல்ட்

இதைால்

குமறக்கப்படுகிறது.

த ம்பாடு

ேத்தம்

ற்றும்

உள்

மூலத்திற்கும்
வமகயில்

உறிஞ்ேப்பட்டு

ோமலமயச்

மபறுநருக்கும்

நமடமுமறயில்

மவளிப்பாடு

நிமல

உயிரியல் சூைல்

4.5

10 ைி.மீ சுற்றளவில் ைாடு, வனவிலங்கு சரைாலயங்ைள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்

உைர்திறன் மண்டலம் இல்லாததால் பல்லுயிர் பாதிப்பு குகறவாை உள்ளது.

துகளயிடுதல் மற்றும் சவடிக்கும் நடவடிக்கைைள் மற்றும் HEMM மற்றும்

வாைன தபாக்குவரத்திலிருந்து வாயு மாசுபாட்கட சவளிதயற்றுவதால் உருவாகும்

தூசி ைாரைமாை இதன் தாக்ைம் ஏற்படும். தூசி உமிழ்கவக் ைட்டுப்படுத்த தபாதுமான

தூசி ைட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும். தூசி உமிழ்கவக் ைட்டுப்படுத்த

சுரங்ைப் பகுதி மற்றும் சாகலைளில் தடிமனான பசுகமயான மரங்ைள் வளர்ப்பு
தமற்சைாள்ளப்படும். PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NOx க்ைான ைாற்றின் தரத் தரங்ைகளத்
தவிர மற்ற எல்லா மதிப்புைளும் AAQ தரத்தில் உள்ளன.

ேமூக மபாருளாதார சூைல்
சுரங்ை

திறகமயான

நடவடிக்கை

மற்றும்

ைாரைமாை

திறகமயற்ற

சுமார்
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சதாழிலாளர்ைள்

எண்ைிக்கையிலான

தநரடி

தவகலவாய்ப்பு

மூலம் பயனகடைிறார்ைள். சுமார் 50 எண்ைிக்கையிலான மக்ைள் மகறமுைமாை

பயனகடவார்ைள். சி.எஸ்.ஆர் / சி.இ.ஆர் நடவடிக்கைைளின் ைீ ழ் மருத்துவ,
ைல்வி

மற்றும்

உள்ைட்டகமப்பு

நகடசபறும்.

சமூை

-

சபாருளாதார

தமம்பாடு

மற்றும்

தபான்ற

சமூைவியல்

கூடுதல்

வசதிைளும்

தாக்ைத்கத

ைருத்தில்

சைாண்டு, மக்ைளின் சபாருளாதார நிகல மற்றும் வாழ்க்கைத் தரம் சபாதுவாை
அதிைரிக்கும் என்பது ைவனிக்ைப்பட்டது.

5
தள

ாற்று பகுப்பாய்வு (மதாைில்நுட்பம்

ற்றும் தளம்)

ாற்றுகள் -

சுண்ைாம்புைல் இயற்கையில் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் முன்சமாழியப்பட்ட

திட்டத்தின்

இருப்பிடம்

இப்பகுதியின்

புவியியல்

மற்றும்

ைனிம

படிவுைளுக்கு

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாற்று தளம் எதுவும் முன்சமாழியப்படவில்கல.

சுரங்க மதாைில்நுட்ப

ாற்றுகள் -

சுரங்ைப்பைி திறந்தசவளி மூலம் முழு இயந்திரமயமாக்ைப்பட்ட சுரங்ைமாை

“ஏ” வகைகய

தவிர

தமற்சைாள்ளப்படும், ஏசனனில் இது சபாருளாதார ரீதியாை

மிைவும் சாத்தியமானது, தமலும் தாதுக்ைள் மற்றும் சுற்றுச்சூழகலப் பாதுைாப்பகதப்
பாதுைாக்ைிறது. மற்ற சதாழில்ைகளப் தபாலன்றி, திட்டத்கத மற்ற தளங்ைளுக்கு
மாற்ற முடியாது.

தமற்பரப்பு ைனிம கவப்புக்ைள் மற்றும் அதிை ைனிம பாதுைாப்கப உறுதி

சசய்வதால் இந்த திட்டம் திறந்தசவளி சுரங்ை முகறகயப் பின்பற்றும். நிலத்தடி

முகறயுடன் ஒப்பிடும்தபாது திறந்தசவளி முகறயில் சுரங்ைமானது அதிை உற்பத்தி
மற்றும் சிக்ைனமாை இருக்கும்.

6

சுற்றுச்சூைல் கண்காணிப்பு திட்டம்
வழக்ைமாை

ஒரு

தமற்சைாள்ளப்படுைிறது

தாக்ை

மற்றும்

மதிப்பீட்டு

இயற்கை

ஆய்வு

அல்லது

குறுைிய

மனித

ைாலத்தில்

நடவடிக்கைைளால்

தூண்டப்பட்ட அகனத்து மாறுபாடுைகளயும் தரவு சைாண்டு வர முடியாது. எனதவ

சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்ைகள ைைக்ைில் எடுத்துக்சைாள்ள சுற்றுச்சூழல்
அளவுருக்ைளின் வழக்ைமான ைண்ைாைிப்பு திட்டம் அவசியம்.
ைண்ைாைிப்பின் குறிக்தைாள் •
•

7

ைட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைைளின் சசயல்திறகன சரிபார்க்ை அல்லது மதிப்பீடு
சசய்ய;

எதிர்ைால தாக்ை மதிப்பீட்டு ஆய்வுைளுக்ைான தரவு தளத்கத நிறுவுதல்.

கூடுதல் படிப்புகள் - இடர்
இந்த

சுரங்க

வைக்கில்

கூறுகள் துமளயிடுதல்
ற்றும்

மவடிக்கும்

கூறுகளிலிருந்து

திப்பீடு

ஆபத்து

ற்றும்

அபாயத்துடன்

மதாடர்புமடய

ற்றும் மவடித்தல், கைிவு குப்மப, கைரக இயந்திரங்கள்

தே ிப்பு

ஆகியமவ

ஏததனும்

ேம்பவங்கள்

தவிர்ப்பதற்கும்

நடவடிக்மககள்

தவிர்ப்பதற்காை

நடவடிக்மககள்

மேயல்படுத்தப்படும்;

ற்றும் தீங்கு -

த தல

அடங்கும்.

சுரங்கத்

ஏற்படுவமதக்

மதாடங்கியவுடன்

விவாதிக்கப்பட்ட
இதில்

த தல

அடங்கும்.

தபரைிமவத் தவிர்க்க ேரியாை இடர் த லாண்ம

ஆபத்து

குறிப்பிடப்பட்ட

குமறப்பதற்கும்

திட்ட ிடப்பட்டு
காரணிகமளத்

எந்தவித ாை

விபத்து

திட்டம் முன்ம ாைியப்படும்.

/

திட்ட நன்ம கள்
•
•
•
•

உள்கட்டம ப்பில் முன்தைற்றம்

ேமூக உள்கட்டம ப்பில் முன்தைற்றம்
தவமல வாய்ப்பு

ேமூக விைிப்புணர்வு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள்,
நல

முகாம்கள்

தபான்ற

ேமூக

சுரங்கஉரிம யாளர்கள் த ற்மகாள்வார்கள்.

சுரங்கத்தின்
பகுதிகளின்
பகுதியில்

த ாே ாை

விமளவுகமளத்

சுற்றுப்புறத்மதயும்

தணிக்கவும்,

சுற்றுச்சூைமலயும்

ரங்கள் வளர்க்கப்படும்.

ருத்துவ உதவி, குடும்ப

மபாறுப்புணர்வு

நடவடிக்மககமள

அதன்

சுற்றியுள்ள

த ம்படுத்தவும்

சுரங்கப்

8

சுற்றுச்சூைல் மேலவு பயன் பகுப்பாய்வு.
பகுப்பாய்வு பரிந்துமரக்கப்படவில்மல.

சுற்றுச்சூைல் மேலவு நன்ம

9

சுற்றுச்சூைல் த லாண்ம

திட்டம் -

சுற்றுச்சூழல் தமலாண்கம திட்டம் (EMP) என்பது தளத்தின் குறிப்பிட்ட

நிகல, சுற்றுச்சூழல் நிகல, சுரங்ை முகற மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு
ஆைியவற்றின்

அடிப்பகடயில்

உருவாக்ைப்பட்டது.

தாக்ைத்தின்

ஒவ்சவாரு

பகுதியிலும், குறிப்பிடத்தக்ை பாதைமான பாதிப்புைகளக் குகறக்ை நடவடிக்கைைள்
எடுக்ைப்பட தவண்டும், இகவ இயற்கையில் நன்கம பயக்கும் இடங்ைளில், இத்தகைய
தாக்ைங்ைள்

தமம்படுத்தப்பட

ஒட்டுசமாத்த

பாதைமான

குகறக்ைப்படுைின்றன
சுற்றுச்சூழல்

தவண்டும்

தாக்ைங்ைள்

அதிைரிக்ைப்பட

/

முடிந்தவகர

ைட்டுப்பாட்டு

நடவடிக்கைைகள

அடிப்பகடயில்,

அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட

தவண்டும்,

இதனால்

நிர்வைித்தல்

மற்றும்

குகறந்த

மட்டத்திற்குக்

சசயல்படுத்துவதற்கு சபாறுப்பான சுற்றுச்சூழல் ைண்ைாைிப்பு ைலத்கத குத்தகைதாரர்
ஏற்பாடு

சசய்வார்.

சவளி

நிறுவனங்ைகள

நியமிப்பதன் மூலம் சுற்றுப்புற ைாற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ைின் தரம் மற்றும்

இகரச்சல் நிகல தபான்ற சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டின் அளகவக் ைண்ைாைிக்ை இந்தத்
துகற ைண்ைாைிக்கும்.

சுரங்ைங்ைளில் பைி நிகலகமைள் சுரங்ை பாதுைாப்பு இயக்குநர் சஜனரலின்

(டிஜிஎம்எஸ்)

சட்டங்ைளால்

நிர்வைிக்ைப்படுைின்றன.

சுரங்ைச்

சட்டத்தின்

வழிைாட்டுதல்ைளின்படி சதாழிலாளர்ைள் உடல்நலம் மற்றும் பாதுைாப்பு குறித்து

ததகவயான அகனத்து முன்சனச்சரிக்கை நடவடிக்கைைகளயும் ஆதரவாளர்ைள்
எடுத்துக்சைாள்வார்ைள், குத்தகைப் பகுதிக்குள் சுைாதார வசதிைள் வழங்ைப்படும்
இப்பகுதியில்

சபாறுப்புைர்வு

உள்ள

மக்ைளின்

ஒட்டுசமாத்த

முைாம்ைள்,

நீர்

நடவடிக்கைைகள

நடவடிக்கைைளில் மருத்துவ

குத்தகைதாரர்

வழங்ைல்,

வளர்ச்சிக்ைான

தமற்சைாள்வார்.

சமூை
இந்த

பள்ளி உள்ைட்டகமப்பு

தமம்பாடு தபான்றகவ அடங்கும். திட்டப்பைிகயச் சுற்றியுள்ள சமூை நலனுக்ைாை
பல்தவறு

துகறைளில்

தமற்சைாண்டு

சமூை

வருைிறார்,

சபாறுப்புைர்வு

இன்று

வகர

ரூ.10

நடவடிக்கைைளுக்ைாை சசலவிடப்பட்டுள்ளது.

நடவடிக்கைைகள
லட்சம்

சமூை

குத்தகைதாரர்

சபாறுப்புைர்வு

10 முடிவுமர பல்தவறு

சுற்றுச்சூழல்

கூறுைளின்

தநர்மகற

மற்றும்

எதிர்மகற

விகளவுைளின் அடிப்பகடயில், தாக்ைங்ைளின் ஒட்டுசமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து,
சுரங்ை

நடவடிக்கைைள்

சுற்றியுள்ள

சூழலில்

எந்தவிதமான

விகளவுைகளயும் ஏற்படுத்தாது என்று முடிவு சசய்யலாம்.
நன்கு

சுரங்ை

நடவடிக்கைைள்

திட்டமிடப்பட்ட

EMP

ைாரைமாை

மற்றும்

ஏததனும்

விரிவான

பாதைமான

பாதிப்புைகளத்

பிந்கதய

திட்ட

தைிக்ை,

ைண்ைாைிப்பு

அகமப்பு ஆைியகவ சதாடர்ந்து ைண்ைாைிப்பு மற்றும் உடனடித் திருத்தத்திற்ைாை
வழங்ைப்படுைின்றன.
அகதச்

சுற்றியுள்ள

சுரங்ை

சமூை

நடவடிக்கைைள்

சபாருளாதார

ைாரைமாை,

திட்ட

நிகலகமைளும்

தளத்திலும்

ைைிசமாை

தமம்படுத்தப்படும். எனதவ, திட்டத்தின் தகுதிைளின் அடிப்பகடயில் சுற்றுச்சூழல்
அனுமதி விகரவில் வழங்ைப்படும்.

