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1. அறிமுகம் திரு.S.ராஜு,

என் பவர்

காஞ் சிபுரம்

மாவட்டத்தின் ,

மதுராந்தகம்

தாலுகாவில்

உள் ள

ஹெரியஹெண்மனி கிராமத்தில் 2.50.0 ஹெக்டடர் பரப்பளவில் சாதாரண கல் சுரங் க குத்தககக்கு
விண்ணப்பித்துள் ளார்.
.
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 5.96.0 ஹெக்டடர்.
எனடவ,

விரிவான

சுற் றுச்சூழல்

தாக்க

மதிப்பீடு

(EIA)

அறிக்கக

2.50.0

ஹெக்டடர்

பரப்பளவில் உள் ள 1 சுரங் கங் ககள உள் ளடக்கியது.
இந்த EIA அறிக்கக ToR ஹெறெ்ெட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமாக தயாரிக்கெ்ெடுகிறது
குறிப் பு விதிமுறை கடித விவரங் கள் :
•

SEIAA/TN/F.No.8686/SEAC/ToR-1045/2022 dated 27.01.2022 - உத்ததசிக்கெ் ெட்ட சுரங் கத்திட்டம் – 1
அடிெ்ெகட

கண்காணிெ்பு

தமற் ஹகாள் ளெ்ெட்டது மற் றும்
கருத்தில்

ஆய் வு

டிசம் ெர்

2021

இந்த திட்டங் களினால்

ஹகாண்டு இந்த EIA மற் றும்

–

பிெ்ரெரி

ஏற் ெடும்

காலகட்டத்தில்

2022

ஒட்டுஹமாத்த ொதிெ்புககள

EMP அறிக்கக தயாரிக்கெ்ெட்டுள் ளது, ஒட்டுஹமாத்த

சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிெ்பீட்டு ஆய் வு தமற் ஹகாள் ளெ்ெடுகிறது, அகதத் ஹதாடர்ந்து ஒரு தயாரிெ்பு
அந்த தாக்க விகளவுககள குகறக்க தனித்தனியாக விரிொன சுற் றுச்சூழல் தமலாண்கம திட்டம்
(EMP)
SEIAA,

-

தமிழ் நாடு

சுற் றுச்சூழல்

அனுமதி

வழங் குவதற் கான

பொது

விசாரமணமய

தமற் பகாள் வதற் காக வழங் கெ் ெட்ட ToR இன் அடிெ் ெமடயில் தயாரிக்கெ் ெட்ட EIA அறிக்மக
வமரவு
1.1 திட்டத்தின் விவரங் கள்
நிறுவனத்தின் பெயர்

முகவரி

குத்தறக - 1
திரு.S.ராஜு சாதாரண கல் சுரங் க திட்டம்
திரு.S.ராஜு,
த\ஹெ. சிொஜி
17/7, ஹதால் காெ்பியம் ஹதரு.
சிட்லொக்கம் , காஞ் சிபுரம் ,
தமிழ் நாடு - 600064.
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1.2 500 மீ சுை் ைளவில் உள் ள சுரங் கங் கள்
குத்தமகதாரரின்
பெயர்

வ
எண்

E1.
E2.
E3.

P1.

P2.
P3.

புல எண்

ெரெ் ெளவு

குத்தமக காலம்

குத்தமக காலம் முடிவுற் ற சுரங் கம்
172/3, 172/4
7.52.50
25.05.2007 to 24.05.2012
A.ஜீொநந்தம்
181/2
2.03.00
02.01.2012 to 01.01.2017
S.ஞாணதசகரன்
174/1,
174/2,
2.07.50
02.01.2012 to 01.01.2017
O.கதணசன்
174/3
உத்ததசிக்கெ் ெட்ட சுரங் கம்
180/4, 180/5,
2.50.00
திரு.S.ராஜு
180/8, 180/9,
180/10, 180/11
180/1, 180/2,
2.08.50
திரு.S.தர்மராஜ்
180/3, 181/1
174/5, 174/6,
1.37.30
திரு.S.ரவிசுந்தர்
180/12
ெரெ் ெளவு 5.96.00

இதில் திரு.S.ராஜு, சாதாரண கற் கள் சுரங் கத்திற் கு விண்ணப் பித்துள் ளார்
1.3 உத்ததசிக் கெ் ெட்ட சுரங் கத்தின் முக் கிய அம் சங் கள்
விவரங் கள்
சுரங் கத்தின் பெயர்

உத்ததசிக் கெ் ெட்ட சுரங் கத்திட்டம்
திரு.S.ராஜு சாதாரண கல் சுரங் க திட்டம்

திட்ட வமரெ் ெட தாள் எண்

57P/15

அட்சதரமக

12°24'03.58"N to 12°24'09.72"N

தீர்க்கதரமக

79°58'15.82"E to 79°58'23.00"E

உத்ததசிக் கெ் ெட்ட
சுரங் கத்தின் திட்ட காலம்

5 ஆண்டுகள்

அதிகெட்ச உயரம்

67 மீட்டர் கடல் மட்டத்திற் கு தமல்

புவியியல் வளங் கள்

8,75,000 மீ3 சாதாரண கற் கள்
50,000 மீ3 கிராெல்

கனிம இருெ் புக்கள்

3,19,840 மீ3 சாதாரண கற் கள்
7,338 மீ3 கிராெல்

பதாழிலாளர்

26 நெர்கள்

திட்ட முதலீடு

Rs. 67,60,900/-
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1.4 அதிகார வரம் பு விவரங் கள்
உத்ததசிக் கெ் ெட்ட சுரங் கம்
•

விண்ணெ்ெதாரர்

சாதாரண

கல்

மற் றும்

கிராெல்

சுரங் க

குத்தககக்கு

விண்ணெ்பித்தார், தததி: 18.11.2019
•

துல் லியமான

ெகுதி

ஹதாடர்பு

கடிதம்

மாெட்ட

ஆட்சியர்,

காஞ் சிபுரம் ,

மூலம்

ெழங் கெ்ெட்ட Rc.No. 269/Q2/2017, Dated: 18.11.2019
•

சுரங் கத் திட்டம் தயாரிக்கெ்ெட்டு, உதவி இயக்குநர், புவியியல் மற் றும் சுரங் கத்
துகற, காஞ் சிபுரம் மாெட்டம் , மூலம் அங் கீகரிக்கெ்ெட்டது Rc.No: 269/Q3/2017, Dated:
29.06.2021

•

சுற் றுச்சூழல்

அனுமதிக்கு

ஆதரொளர் ToR

க்கு

விண்ணெ்பித்தார், ஆன் கலன்

உத்ததசம் எண். SIA/TN/MIN/66125/2021
2. திட்ட விளக்கம் திட்ட
தளத்தின்

முக்கிய

அம் சங் கள்

கீடழ

அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள் ளன.

முன் ஹமாழியெ்ெட்ட திட்டங் கள் தள குறிெ் பிட்டகெ மற் றும் இந் த திட்டத்திற் கு கூடுதல் ெகுதி
ததகெயில் கல. முன் ஹமாழியெ்ெட்ட சுரங் ககளில் இருந்து கழிவுநீ ர் உருொக்கம் / ஹெளிதயற் றம்
இல் கல.
2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங் கத்தின் தபோக் குவரத்து இறைப் புக் கள்
அருகிலுள் ள கிராமம்

ஹெரிய ஹெண்மனி – 2 கி.மீ ெடகிழக்கு

அருகிலுள் ள நகரம்

ஹசய் யூர் – 6.5 கி.மீ ஹதன் கிழக்கு

அருகிலுள் ள சாகல ெழி

• NH- 45: ஹசன் கன – விழுெ்புரம் - 15 கிமீ, ெடதமற் கு
• SH-115 : ெந்தொசி – ஓடியூர் – 2 கி.மீ ஹதன் தமற் கு

புககெண்டி நிகலயம்

மதுராந்தகம் – 15 கி.மீ ெடதமற் கு

அருகிலுள் ள விமான நிகலயம்

ஹசன் கன விமான நிகலயம் : 84 கிமீ, ெடகிழக்கு

2.2 நிலெ் ெரெ் பு பொருந் திய ெகுதியின் நிலெ் ெரெ் மெெ் ெயன்ெடுத்துதல்

விளக்கம்
நடப்பில்
உள் ள சுரங் க பகுதி
உள் கட்டகமெ்பு
ொகத
ெசுகம அரண்
ெயன் ெடுத்தெ்ெடாத
ெகுதி
பமாத்தம்

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

0.44.4

1.87.7

Nil
0.01.0
Nil
2.04.6

0.01.0
0.02.0
0.45.0
0.14.3

2.50.0

2.50.0
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2.3 பசயல் ொட்டு விவரங் கள்

விளக்கம்
புவியியல் ெளங் கள் சாதாரண கற் கள்
புவியியல் ெளங் கள் கிராெல்
கனிம இருெ்புக்கள் சாதாரண கற் கள்
கனிம இருெ்புக்கள் கிராெல்
தின உற் ெத்தி சாதாரண கற் கள்
தின உற் ெத்தி கிராெல்
தின லாரி தலாடுகளின் எண்ணிக்கக சாதாரண கற் கள்
தின லாரி தலாடுகளின் எண்ணிக்கக கிராெல்
உத்ததசிக்கெட்ட ஆழம்

P1

8,75,000
50,000

3,19,840
7,338
213
8
36
2
37
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ெ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 கை்கோைிப் பு வமரெடம் (10 கிமீ சுற் றளவு)
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ெடம் - 4: திட்டத்தளத்தின் வமரப் படம்

2.5 சுரங் கம் பசய் யல் ெடும் முமற
முன் ஹமாழியெ்ெட்ட

சுரங் க

முகற

அகனத்து

முன் ஹமாழியெ்ெட்ட

திட்டங் களுக்கும்

ஹொதுொனது - சுரங் க முகறயானது திறந்தஹெளி முகற இயந்திரமயமாக்கெ்ெட்ட சுரங் க முகற
5.0

மீட்டர்

உயர

ஹெஞ் ச ்

உயரத்திற் கு

குகறயாமல்

உருொக்குெதன்

மூலம்

முன் ஹமாழியெ்ெடுகிறது.
சாதாரண கல் என் ெது ஒரு ொத்ததாலித் உருொக்கம் ஆகும் மற் றும் முதலில் உருொன ொகற
ொகற நிகற கணிசமான அளவு ொகறககள பிளவுெடுத்துெது ஜாக்ொமர் துகளயிடுதல்
மற் றும் ஸ்லரி ஹெடிஹொருட்கள் ஹெடிெ்ெதற் கு ெயன் ெடுத்தெ்ெடும் . ராக் பிதரக்கர்ஸ் அலகுடன்
இகணக்கெ்ெட்ட கெட்ராலிக் எக்ஸ்கதெட்டர் இரண்டாம் நிகல ஹெடிெ்கெத் தவிர்ெ்ெதற் காக
ததகெயான துண்டு துண்டான அளவுகளுக்கு ஹெரிய கற் ொகறககள உகடெ்ெதற் காகவும் ,
ொளி அலகுடன் இகணக்கெ்ெட்ட கெட்ராலிக் எக்ஸ்கதெட்டர் ரெ் ஸ்தடாகன டிெ்ெர்களில்
ஏற் றுெதற் காகவும் , பிட்ஹெட்டிலிருந் து கல் ஹகாண்டு ஹசல் லெ்ெடும் .
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2.6 முன்பமாழியெ் ெட்ட இயந் திரத் துமற
வ.எண்

வமக

1

ஜாக் ெம் ஹமர்

2

கம் பிரசர்

3

ெக்ஹகட் உடன் எக்ஸ்கதெட்டர்

4

டிெ்ெர்ஸ் / டம் ெர்ஸ்

எண்

வடிவம் திறன்

சக்தி

6
2
1
3

1.2m to 2.0m
400psi
300 HP
20 Tonnes

Compressed air
Diesel Drive
Diesel Drive
Diesel Drive

2.7 இணக்கமான சுரங் கத் திட்டம் / இறுதி சுரங் கத் திட்டம்
சுரங் க கால முடிவில் , ததாண்டெ் ெட்ட சுரங் க குழி / ஹெற் றிடம் மகழ நீ கரச்

•

தசகரிெ் ெதற் கான ஹசயற் கக நீ ர்த்ததக்கமாக ஹசயல் ெடும்

மற் றும்

ெறட்சி

காலத்தில் ததகெ அல் லது ஹநருக்கடிககளச் சமாளிக்க உதவுகிறது.
சுரங் கம் மூடெ் ெட்ட பிறகு, ொதுகாெ் புத் தகடயுடன் கூடிய ெசுகம அரண் மற் றும்

•

தமல் ஹெஞ் சுகள் மற் றும் தற் காலிக நீ ர் ததக்கமானது சுற் றுச்சூழல் அகமெ் கெ
தமம் ெடுத்தும்
சுரங் க மூடல் என்ெது ஒரு ஹதாந்தரவு ஹசய் யெ் ெட்ட இடத்கத அதன் இயல் ொன

•

நிகலக்குத் திரும் ெச் ஹசய் யும் அல் லது சுற் றுச்சூழலில் ஏற் ெடும் ொதகமான
விகளவுககள

அல் லது

அச்சுறுத்தல் ககளத்

மனித

தடுக்கும்

ஆதராக்கியம்
அல் லது

மற் றும்

ொதுகாெ் பிற் கான

குகறக்கும்

பிற

உற் ெத்திெ்

ெயன்ொடுகளுக்குத் தயாராகும் ஹசயல் முகறயாகும் .
மறுசீரகமக்கெ் ெட்ட சுரங் கங் கள் மனிதர்களுக்கும் விலங் குகளுக்கும் உடல்

•

ரீதியாக ொதுகாெ் ொக இருெ் ெது, புவி ஹதாழில் நுட்ெ ரீதியாக நிகலயானது, புவிதெதியியல் ரீதியாக மாசுெடாதது/ மாசுெடாதது மற் றும் சுரங் கத்திற் கு பிந்கதய
நில ெயன்ொட்டிற் கு தக்ககெக்கும் திறன் ஹகாண்டது.
2.8 இறுதி குழி ெரிமாணம்
உத்ததசிக்கெ்ெட்ட சுரங் கம் – P1

குழி

நீ ளம் (மீட்டர்)
192

I

அகலம் (மீட்டர்)
146

ஆழம் (மீட்டர்)
37 மீ

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. 2021 ஆம் ஆண்டில்
(அக்தடாெர் – டிசம் ெர்) பருவத்தில் அடிப்பகட தர ஆய் வு நடத்தப்பட்டது.
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3.1 சுற் றுச்சூழல் கண்காணிெ் பு அளவுகள்

அட்டவமண 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

ொனிகல ஆய் வு

3

நீ ரின் தரம்

4

சூழலியல்

5

ஒலி மட்டங் கள்

காற் றின் தெகம்
மற் றும் திகச,
ஹெெ்ெநிகல,
ஈரெ்ெதம் மற் றும்
மகழ
உடல் , இரசாயன
மற் றும்
ொக்டீரியாவியல்
அளவுருக்கள்
நிலெ்ெரெ்பு மற் றும்
நீ ர்ொழ் தாெரங் கள்
மற் றும்
விலங் கினங் கள் 10
கிமீ சுற் றளவுக்குள்
உள் ளன.
DB (A) இல் சத்தம்
நிகலகள்

6

மண் ெண்புகள்

7

நில ெயன் ொடு

8

சமூகஹொருளாதார
அம் சங் கள்

9

நிலத்தடிநீ ர்

10

இடர் மதிெ்பீடு
மற் றும் தெரிடர்
தமலாண்கம
திட்டம்

இயற் பியல் மற் றும்
தெதியியல்
அளவுருக்கள்
ெல் தெறு
ெகககளுக்கான நில
ெயன் ொடு

சமூக-ஹொருளாதார
மற் றும்
மக்கள் ஹதாகக
ெண்புகள் ,
ஹதாழிலாளர்
ெண்புகள்
ெகுதியின் ெடிகால்
அகமெ்பு,
நீ தராகடகளின்
தன் கம, நீ ர்நிகல
ெண்புகள் , ரீசார்ஜ்
மற் றும்
ஹெளிதயற் றும்
ெகுதிகள்
தீ மற் றும்
ஹெடிெ்புகள் மற் றும்
நச்சுெ் ஹொருட்களின்
ஹெளியீடு
ஆகியெற் றால்
தெரழிவு
ஏற் ெடக்கூடிய
ெகுதிககள

ஆதாரம் மற் றும் அதிர்பவண்
7 இடங் களில் மூன் று மாதங் களுக்கு
ொரத்திற் கு இரண்டு முகற
ஹதாடர்ச்சியான 24 மணிதநர மாதிரிகள்
ஹதாடர்ச்சியாக மூன் று மாதங் களுக்கு
ஒரு மணி தநரத்திற் கு ஒருமுகற
ொனிகல அளவுககள தசகரித்தல்

கண்கானிெ்பு காலத்தில் ஒரு முகற 6
நிலத்தடி நீ ர் இடங் களில் கிராெ்
மாதிரிகள் தசகரிக்கெ் ெட்டன
ெகரயறுக்கெ்ெட்ட முதன் கம
கணக்ஹகடுெ்பு மற் றும் இரண்டாம் நிகல
தரவு

7 இடங் கள் - EIA ஆய் வின் தொது 24 மணி
தநரத்திற் கு ஒரு முகற தரவு
கண்காணிக்கெ்ெடுகிறது
கண்கானிெ்பு காலத்தில் 6 இடங் களில்

சர்தெ ஆஃெ் இந்தியாவின் நிலெ்ெரெ்பு
தாள் மற் றும் ஹசயற் ககக்தகாள்
ெடங் கள் மற் றும் முதன் கம
கணக்ஹகடுெ்பு ஆகியெற் றின்
அடிெ்ெகடயில்
2011 கணக்ஹகடுெ்பு தொன் ற முதன் கம
கணக்ஹகடுெ்பு மற் றும் இரண்டாம் நிகல
ஆதாரங் களின் அடிெ்ெகடயில் .

இரண்டாம் நிகல ஆதாரங் களில் இருந் து
தசகரிக்கெ்ெட்ட
தரவு
மற் றும்
தயாரிக்கெ்ெட்ட நீ ர்-புவியியல் ஆய் வு
அறிக்கக ஆகியெற் றின் அடிெ்ெகடயில்

சுரங் கத்துடன் ஹதாடர்புகடய
அொயத்திற் காக ஹசய் யெ்ெட்ட இடர்
ெகுெ்ொய் வின் கண்டுபிடிெ்புகளின்
அடிெ்ெகடயில் .
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அகடயாளம்
காணவும்

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 - 1

வமகெ் ொடு - 2

% இல் ெரெ் ெளவு

1

நில கட்டகமத்தல்

நில கட்டகமத்தல்

11.60

2

காடுகள்

அடர்ந்த காடுகள்

1.12

விெசாய நிலம்

ததாட்டம்

14.47

3

ெயிர் நிலம்

30.08

புதர்கள்

26.47

தரிசு நிலம்

12.40

தரிசு நிலம்

4
5

நீ ர் நிகலகள்

நீ ர் நிகலகள்

3.64

6

மற் றகெ

சுரங் க நிலம்

0.22

பமாத்தம்

100.00

தமதல உள் ள அட்டெகண மற் றும் கெ ெகரெடத்திலிருந் து, ஆய் வுெ் ெகுதியில் உள் ள
நிலத்தின் ஹெரும் ெகுதி விெசாய நிலம் (ெயிர் நிலம் உட்ெட) 44.53 % மற் றும் நீ ர்நிகலகள் (நதிகள்
ஓகட கால் ொய் கள் ) 3.64 % என் று ஊகிக்கெ் ெடுகிறது. ஆய் வுெ் ெகுதியில் உள் ள ஹமாத்த சுரங் கெ்
ெகுதி 0.22% ஆகும் . கிளஸ்டர் ெகுதி 5.96.00 ஹெக்தடர் ஆய் வுெ் ெகுதிக்குள் உள் ள ஹமாத்த சுரங் கெ்
ெகுதிக்கு

ெங் களிக்கிறது. சுரங் க நடெடிக்கககளின்

இந்த

சிறிய

சதவீதம்

சுற் றுச்சூழலில்

குறிெ் பிடத்தக்க தாக்கத்கத ஏற் ெடுத்தாது.
3.3 மை் சூழல்
• மண் மாதிரிகளின் pH 7.59 to 8.63 ெகர மாறுெடுகிறது, இது சற் று கார மண்கணக் குறிக்கிறது
• மண் மாதிரிகளின் ஹமாத்த அடர்த்தி 0.83 to 1.27 g/cm3 ெகர மாறுெடுகிறது
• மண் மாதிரிகளில் உள் ள கரிமெ் ஹொருட்கள் 1.45 to 1.98 % ெகர தெறுெடுகின் றன
• மண் மாதிரிகளில் ஹமாத்த கநட்ரஜன் 138.8 to 245 mg/kg ெகர மாறுெடுகிறது
• மண் மாதிரிகளில் நீ ர் தாங் கும் திறன் (WHC) 38.0 to 48.3 ெகர மாறுெடுகிறது.
3.4 நீ ர் சூழல் நீ ரின்

தரத்கத

மதிப்பிடுவதற் கு

நீ ர்

மாதிரிகள்

டசகரிக்கப் பட்டது

கிராமங் களின்

ஆழ் துகள கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீ ர் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன.
நிலத்தடி நீ ர் •

6.96 – 7.67 வகர டவறுபடுகிறது.

•

ஹமாத்த ககரசல் கள் மதிப்புகள்

•

கடினத்தன் கம மதிப்புகள்

ஹெவிஹமட்டல்

வரம் பிற் குள்

455 - 516 mg/l வகர உள் ளது

122 – 216.6 mg/lவகர இருக்கும்
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.
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3.5 கோை் று சூழல் வோனிறல ஆய் வு (கோலநிறல) 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 காஞ் சிபுரம்
கோை் றின் தர கை்கோைிப் 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 – 5 காற் று வீசும் திறசயின் புமகெ் ெடம்
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•

PM10 இன் மதிப்பு 50.3

– 62.7 μg/m3, இகடயில் டவறுபடுகிறது

•

PM2.5இன் மதிப்பு 26.4

– 36.3 μg/m3க்கு இகடயில் டவறுபடுகிறது

•

SO2மற் றும் NO2 இன் சராசரி ஹசறிவு

8.1 – 11.9 μg/m3 மற் றும் 22.2 – 31.0 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 .
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

55 dB (A) Leq இரவு 45 (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 பபோருளோதோரம் 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 எதிர்போர்க்கின்ை சுை் றுச்சூழல் போதிப் புகள் மை் றும் தைிப் பு நடவடிக்றககள் சுரங் க நடெடிக்ககயுடன் சுற் றுச்சூழல் ஹதாடக்கத்கத ெராமரிக்க, தற் தொதுள் ள சுற் றுச்சூழல்
சூழ் நிகல குறித்த ஆய் வுககள தமற் ஹகாள் ெது மற் றும்

ெல் தெறு சுற் றுச்சூழல்

கூறுகளின்

தாக்கத்கத மதிெ்பிடுெது அெசியம் . இது ஹொருத்தமான தமலாண்கம திட்டங் ககள நிகலயான
ெள பிரித்ஹதடுத்தகல உருொக்க உதவும் .
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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 2.50.0 ஹெக்டடர் நிலத்தில் பயன் படுத்தப்படும் .
சுரங் கத்தின் முடிவில் , ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட குழி, தற் காலிக நீ ர்த்டதக்கமாக ஹசயல் படும் மற் றும்
மகழநீ கர டசமிக்க அனுமதிக்கப்படும் .
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

நடெடிக்கக

ெடிெ்ெடியாக

ஹதாகுதிகளில்

அகடக்கெ்ெட்டு,

எகஸ்கதெசன்

ெடிெ்ெடியாக ெசுகம அரண் ெளர்ச்சி தொன் ற கட்டம் ொரியான ெளர்ச்சி தொன் ற பிற
தணிெ்பு நடெடிக்கககளுடன் தமற் ஹகாள் ளெ்ெடும் .
•

சுரங் க குழிககளச் சுற் றிலும் மகழ நீ ர் ெடிகால் அகமத்தல் மற் றும் மகழெ்ஹொழிவின்
தொது தமற் ெரெ்பு ஓடுெதால் மண் அரிெ்கெத் தடுக்கவும் மற் றும் உத்ததசெ் ெகுதிக்குள்
ெல் தெறு

ெயன் ொடுகளுக்காக

மகழநீ கரச்

தசகரிக்கவும் ,

குகறந்த

உயரத்தில்

திட்டமிடெ்ெட்டது இடத்தில் ஹசக் தடம் கட்டுதல்
•

ொதுகாெ்பு மண்டலத்திற் குள் எல் கலயில் ெசுகம அரண் ெளர்ச்சி. ஹெட்டெ்ெட்ட குழியில்
தசமித்து கெக்கெ்ெடும் சிறிய அளவு தண்ணீர ் ெசுகம அரணுக்கு ெயன் ெடுத்தெ்ெடும்

•

ெயன் ெடுத்தெ்ெடாத ெகுதி, ஹெட்டெ்ெட்ட குழிகளின் தமல் ஹெஞ் சுகள் , ொதுகாெ்பு தகட
தொன் றெற் றில் அடர்த்தியான ததாட்டெ்ெயிற் சி தமற் ஹகாள் ளெ்ெடும் .

•

கருத்தியல் நிகலயில் , சுரங் க நில ெயன் ொட்டு முகற ெசுகம அரண் ெகுதி மற் றும்
தற் காலிக நீ ர்த்ததக்கமாக மாற் றெ்ெடும்

•

இயர்ககயின்

அடிெ்ெகடயில் ,

சுரங் கத்திகன

சுற் றியுள் ள

இயற் கக

தாெரங் கள்

தக்ககெக்கெ்ெடும் (ஒரு தாங் கல் ெகுதியில் அதாெது 7.5 மீ ொதுகாெ்புத் தகட மற் றும் பிற
ொதுகாெ்பு ெழங் கெ்ெடுகிறது) தூசி உமிழ் கெக் குகறக்க உதவும் .
•

சுரங் க

முடிவு

கால் நகடகளின்

கட்டத்தில்

சரியான

உள் ளார்ந்த

தெலி

நுகழகெத்

அகமக்கெ்ெடும் ,
தடுக்க

ஹொதுமக் கள்

ொதுகாெ் பு

24

மணி

மற் றும்
தநரமும்

கெக்கெ்ெடும் .
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
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•

வடிகால் கட்டுமானம் அகமக்கப்படும்

4.3 கோை் று சூழல் –
சுரங் க நடவடிக்கககள்
துகள் கள்

முக்கிய

காற் று

மற் றும்

டபாக்குவரத்தால்

மாசுபடுத்துகின் றன.

உருவாக்கப் படும்

சல் பர்

கட

ஆக்கசடு

காற் றில்

பரவும்

கநட்ரஜன்

(SO2),

ஆக்கசடுகள் (NO2) ஆகியவற் றின் உமிழ் வுகள் சாகலயில் ஹசல் லும் வாகனங் களால் ஏற் படும் .
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 ஹெடி கெக்கும் முகறயில் சரியான இகடஹெளி மற் றும் ஹெடிக்கும்
குழிகளில்

சரியான

முகறயில்

அளொன

ஹெடி

மருந்து

தெக்கிங்

ஹசய் து

உெதயாகெ்ெடுத்தெடும் .
•

ஹெடி கெத்தல் முகறயில் ,

சீததாஷ்ண நிகல சாதகமாக இல் லாத தொது மின் சாரம்

அல் லாத தூண்டுதல் முகற அனுசரிக்கெ்ெடும் .
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•

கனரக எந்திரங் களில் ஏற் ெடும் சத்தத்கதக் குகறக்க சரியான முகறயில் ெராமரிெ்பும் ,
உராய் கெத் தடுக்கும் எண்ஹணய் மற் றும் கிரீஸ் இகெகள் உெதயாகெ்ெடுத்தெ்ெடும் .

•

எந்திரங் களில் ஏற் ெடும் சத்தத்கதக் குகறக்க சரியான முகறயில் ொதுகாெ்பு உகறகள்
ஹொருத்தெ்ெடும்

•

ஹெடி மருந்தினால் ஏற் ெடும் சுற் றுச்சூழல் தாக்கத்கதயும் ஹெடிக்கத் தெறும் குழிககள
தடுெ்ெதற் கும் சாய் ொன குழிகள் துகள ஹசய் யெ்ெடும் .

•

சுரங் க சாகல ஓரங் களிலும் குத்தகக நிலத்கத சுற் றியும் மரங் கள் கெத்து ெராமரித்து
ெருெதால் சுரங் கத்தில் ஏற் ெடும் சத்தம் ஹெளிதயறுதல் குகறக்கெ்ெடும் .

•

சுரங் க

ஹதாழிலாளர்களுக்கு

ஏற் ெடுத்துெதன்

மூலமும்

ெயிற் சி

மற் றும்

காது

ஹகாடுெ்ெதன்
அகடெ்ொன் கள்

மூலமும் ,

விழிெ்புணர்வு

உெதயாகெ்ெடுத்துெதாலும்

ஹதாழிலாளர்களுக்கு சத்தத்தினால் 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 பபோருளோதோர சூழல் .
சுரங் க நடவடிக்கககள் காரணமாக 26 ஹதாழிலாளர்கள் டநரடியாக பயன் ஹபறுவார்கள் .

4.6

சுமார் 35 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 •

ஆகல

இயந்திரங் கள்

மற் றும்

உெகரணங் களுக்கு

நல் ல

ெராமரிெ்பு

நகடமுகறகள்

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

மத்திய மாசு கட்டுெ் ொட்டு ொரியத்தின் (CPCB) ெழிகாட்டுதலின் ெடி திட்டத் தளத்திலும்
அகதச் சுற் றிலும் ெசுகம அரண் உருொக்கெ்ெடும் .

•

முக்கிய மண்டலத்திற் குள் சுற் றுச்சூழல் ொதிெ்கெக் குகறக்க ஹொருத்தமான காற் று மாசு
கட்டுெ்ொட்டு நடெடிக்கக எடுக்கெ்ெடும் .

•

ஹதாழிலாளர்களின்

ொதுகாெ்பிற் காக,

ககயுகறகள் ,

தகலக்கெசங் கள் ,

ொதுகாெ்பு

காலணிகள் , கண்ணாடிகள் , கெசங் கள் , மூக்கு முகமூடிகள் மற் றும் காது ொதுகாெ்பு
சாதனங் கள்

தொன் ற

தனிெ்ெட்ட ொதுகாெ்பு உெகரணங் கள்

சுரங் க சட்டம்

மற் றும்

விதிகளின் ெடி ெழங் கெ்ெடும் .
•

இந்தத் திட்டத்தின்

மூலம்

தநரடியாகவும்

என் எம் இடி தொன் றெற் றின்

மகறமுகமாகவும்

மூலம் நிதி ெருொய் கள்

ராயல் டி, ெரி, டிஎம் எஃெ்,

மூலம் மாநிலத்திற் கும் மத்திய

அரசுக்கும் நன் கம
5 மோை் று பகுப் போய் வு (பதோழில் நுட்பம் மை் றும் தளம் )
தள மோை் றுகள் சாதாரண

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 பதோழில் நுட்ப மோை் 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 கை்கோைிப் 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 றுச்சூழல் கண்காணிெ் பு பசல்

நிறுவனத்தின் தமலமம
அந்தந்த குொரி உரிகமயாளர்

சுரங் க தமலாண்மம நிமல
சுரங் க தமலாளர்

ஃதொர்தமன்

NABL / MoEF ஆல்
அங் கீகரிக்கெ் ெட்ட
எம் ொனல் ட்
ஆதலாசகர்

தள தமற் ொர்கெயாளர்

தமட்

ஏரியா நிமல
சுற் றுச்சூழல் அதிகாரி

உதவியாளர்

தண்ணீர ் ஹதளிெ்ொன்
ஆெதரட்டர்

ததாட்டக்காரர்

6.2 சுற் றுச்சூழல் சுத்திகரிெ் பு கண்காணிெ் பு அட்டவமண
அட்டவமண எண் 6.1 சுற் றுச்சூழல் சுத்திகரிெ் பு கண்காணிெ் பு அட்டவமண
S.

Nசுற் று சூழல்
o தரவுகள்
.

1

காற் று தரம்

2

ொனிகல
ஆய் வு

இடங் கள்

2 இடங் கள்
(1 Core & 1Buffer)
காற் று கண்காணிெ்பு &
ஐஎம் டி இரண்டாம் நிகல
தரவு

கண்காணிெ்பு

அளவுருக்கள்

காலம்

அதிர்ஹெண்

24 மணி
தநரம்

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முகற

PM2.5, PM10, SO2 and
NOx.

மணிதநர
ம் /
தினசரி

ஹதாடர்ச்சியா
ன ஆன் கலன்
கண்காணிெ்பு

காற் றின் தெகம் ,
காற் றின் திகச,
ஹெெ்ெநிகல,
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நீ ர் தர
கண்காணிெ்
பு

2 இடங் கள்
(1SW & 1 GW)

-

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முகற

4

நீ ர் அகமெ்பு

குறிெ் பிட்ட கிணறுகளில் 1
கிமீ சுற் றளவில் இகடயக
மண்டலத்தில் திறந் த
கிணறுகளில் நீ ர் மட்டம்

IS: 10500, 1993 &
CPCB
விதிமுகறகளின்
கீழ்
குறிெ் பிடெ்ெட்டுள்
ள அளவுருக்கள்

-

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முகற

ஆழம்

5

சத்தம்

2 இடங் கள்
(1Core & 1 Buffer)

6

அதிர்வு

அருகில் உள் ள
குடியிருெ்பில்

3

மணிதநர
ம் /
தினசரி
–

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முகற
ஹெடிக்கும்
ஹசயல் ொட்டி
ன் தொது

7

மண்

2 இடங் கள்
(1Core & 1 Buffer)

–

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முகற

8

கிரீன் ஹெல் ட்

திட்ட ெகுதிக்குள்

தினசரி

மாதங் களுக்கு
ஒரு முகற

7

Leq, Lmax, Lmin, Leq
ெகல் மற் றும் இரவு
உச்ச துகள் தெகம்
இயற் பியல்
மற் றும்
தெதியியல்
ெண்புகள்
ெ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

குகறப்பதற் கும்

திட்டமிடப்பட்டு

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 ெழிமுகற, தன் ொத், சுரங் கெ் ொதுகாெ்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம் எஸ்)
ஹெளியிட்ட குறிெ்பிட்ட இடர் மதிெ்பீட்டு ெழிகாட்டுதகல அடிெ்ெகடயாகக் ஹகாண்டது, 2002 ஆம்
ஆண்டு டிசம் ெர் 31, 2002 தததியிட்ட சுற் றறிக்கக எண் 13 உடனடி கெனம் ததகெெ்ெடுெெர்களுக்கு
முன் னுரிகம அளிெ்ெதற் காக, தெகல சூழல் மற் றும் அகனத்து ஹசயல் ொடுகளிலும் இருக்கும்
மற் றும் சாத்தியமான அொயங் ககள அகடயாளம் காணவும் மற் றும் அந்த ஆெத்துகளின் ஆெத்து
நிகலககள மதிெ்பீடு ஹசய் யவும் . தமலும் , இந்த ஆெத்துகளுக்கு காரணமான ெழிமுகறகள்
அகடயாளம்

காணெ் ெட்டு, அெற் றின்

கட்டுெ்ொட்டு நடெடிக்கககள் , கால அட்டெகணயில்

அகமக்கெ்ெட்டு, குறிெ் பிட்ட ஹொறுெ்புகளுடன் ெதிவு ஹசய் யெ்ெடுகின் றன.
தன் ொத்தின் டிஜிஎம் எஸ் ெழங் கிய ஹமட்டல் ஃஹெரஸ் சுரங் கத்கத நிர்ெகிெ்ெதற் கான தகுதி
சான் றிதழ் கெத்திருக்கும் தகுதிொய் ந்த சுரங் க தமலாளரின் ெழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு சுரங் க
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ஹசயல் ொடும் தமற் ஹகாள் ளெ்ெடும் . இடர் மதிெ்பீடு என் ெது விெத்துககளத் தடுெ்ெது மற் றும் அது
நிகழாமல் தடுக்க ததகெயான நடெடிக்ககககள எடுெ்ெது ெற் றியது

7.2 தெரிடர் தமலாண்மம திட்டம்
தெரிடர்
சுற் றுச்சூழல்

தமலாண்கம
ொதுகாெ்பு,

திட்டம்

நிறுெலின்

முன் னுரிகம
ொதுகாெ்பு,

ெரிகசயில்
உற் ெத்திகய

ொழ் க்கக
மீட்ெது

ொதுகாெ் பு,

மற் றும்

மீட்பு

நடெடிக்ககககள உறுதி ஹசய் ெகத தநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள் ளது.
அனர்த்த முகாகமத்துெ திட்டத்தின் தநாக்கமானது சுரங் கத்தின் இகணந்த ெளங் கள் மற் றும்
ஹெளிெ்புறச் தசகெககளெ் ெயன் ெடுத்தி பின் ெருெனெற் கற அகடய தெண்டும்

•

ொதிக்கெ்ெட்டெர்களின் மீட்பு மற் றும் மருத்துெ சிகிச்கச

•

மற் றெர்ககளெ் ொதுகாக்கவும் ;

•

உகடகம மற் றும் சுற் றுச்சூழலுக்கு ஏற் ெடும் தசதத்கத குகறத்தல் ;

•

ஆரம் ெத்தில் நிகழ் கெக் கட்டுெ்ெடுத்தி இறுதியில் கட்டுெ்ொட்டிற் குள் ஹகாண்டு ெருெது;

•

ொதிக்கெ்ெட்ட ெகுதியின் ொதுகாெ்ொன மறுொழ் கெெ் ொதுகாக்கவும் மற் றும்

•

அெசரநிகலக்கான காரணம் மற் றும் சூழ் நிகலகள் ெற் றிய அடுத்தடுத்த விசாரகணக்கு
ஹொருத்தமான ெதிவுகள் மற் றும் உெகரணங் ககள ொதுகாக்கவும்

7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக் க விமளவு

சாதாரண கல் லின் ஒட்டுபமாத்த உற் ெத்தி

வ.எண்

ஐந் தாண்டு
உற் ெத்தி

P1

3,19,840

ஆண்டு
உற் ெத்
தி
63,968

தின
உற் ெத்
தி
213

தின சரக் குந் து
சுமம
36

கிராவல் ஒட்டுபமாத்த உற் ெத்தி
3 ஆண்டு
உற் ெத்தி

வ.எண்
P1

7338

ஆண்டு
உற் ெத்
தி
2446

தின
உற் ெத்
தி
8

தின சரக் குந் து
சுமம
1

கிளஸ்டரில் எதிர்ொர்க்கெ் ெடும் நில அதிர்வுகள்
திட்ட தளத்தில் இருந் து தூரம் , மீ

பவடிபொருளின் அளவு, கிதலா
கிராம்

200
225
235
245
255
265
275
300
325
335

92
92
92
92
92
92
92
92
92
92

PPV, mm/s

9.0
6.8
5.4
4.4
3.7
3.2
2.8
2.5
2.2
2.0
21

சமூக பொருளாதாரம்
ஹமாத்த முதலீடு

CER @ 2%

67,60,900

1,35,200

P1

தவமலவாய் ெ் பு
தெகலொய் ெ்பு

26

P1

8

திட்ட நன்றமகள் –
ஹெரிய ஹெண்மனி சாதாரண கல் சுரங் க திட்டம் சுமார்

3,19,840 மீ3 சாதாரண கல் மற் றும்

கிராெல் 7,338 m3 உற் ெத்தி ஹசய் ெகத தநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள் ளது. இது அருகிலுள் ள ெகுதிகளில்
சமூக-ஹொருளாதார

நடெடிக்ககககள

தமம் ெடுத்துெததாடு,

பின் ெரும்

நன் கமககளயும்

விகளவிக்கும்
•

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 தமலோை்றம 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.
ஆதரவாளர்கள்
நடவடிக்ககககள

ஒரு

நிர்வகித்தல்

ஒழுங் ககமக்க
மற் றும்

டவண்டும்

ஹசயல் படுத்துவதற் கு

சுற் றுச்சூழல்
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 .
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. 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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