திட்டச்சுருக்கம்
விண்ணப் ப தாரர்கள்
வ.எண்

விண்ணப் பதாரர்

புல எண்

பரப் பளவு

1

திரு.V.ரவிச்சந்திரன்

26/1B1, 27/3A, 27/3B

1.35.0

2

திரு.D.துரர

27/6, 27/7, 27/8, 29/1

1.85.0

சாதாரண கற் கள் மற் றும் கிராவல்
சுரங் கம்
உத்ததசிக்கிப் பட்ட சுரங் கங் கள்
பரப் பளவு 3.20.0 Ha
“B1” வகக/ சிறு கனிமங் கள் / குழும குவாரிகள் /
வனம் சாரா நிலம்

குழும குவாரிகள் பரப் பளவு
7.14.0ஹெக்தடர்
குறிப்பு விதிமுரைகள் எண்
ToR – P1 - Lr No. SEIAA-TN/F.No.7364 /SEAC/ToR-801/2020 Dated: 03.11.2020 -Thiru.V.Ravichandran
ToR – P2 - Lr No. SEIAA-TN/F.No.7602 /SEAC/ToR-985/2020 Dated: 05.07.2021 -Thiru.D.Durai

கிராமம்

நல் முக்கல்

வட்டம்

மரக்காணம்

மாவட்டம்

விழுப் புரம்

சுற் றுச்சூழல் தாக்க அறிக்கக அதலாசகர்

ஜித

ா எக்ஸ
் ஹபாளதரசன் அண
் டு கமனிங்
ஹசால்யுசன்ஸ
் ,தசலம் .

1

1. அறிமுகம் திரு.V.ரவிச்சந்திரன் ,

திரு.D.துரர

என் பவர்

விழுப்புரம்

மாவட்டத்தின் ,

மரக்கானம்

தாலுகாவில் உள் ள நல் முக்கல் கிராமத்தில் 3.20.0 ஹெக்டடர் பரப்பளவில் சாதாரன கற் கள் மற் றும்
கிராவல் 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 7.14.0 ஹெக்டடர்.
எனடவ,

விரிவான

சுற் றுச்சூழல்

தாக்க

மதிப்பீடு

(EIA)

அறிக்கக

3.20.0

ஹெக்டடர்

பரப்பளவில் உள் ள 2 சுரங் கங் ககள உள் ளடக்கியது.
இந்த EIA அறிக்ரக ToR பபைப்பட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமாக தயாரிக்கப்படுகிைது
குறிப் பு விதிமுறை கடித விவரங் கள் :
•

SEIAA-TN.F.No.7364/SEAC/TOR-801/2020 Dated 03.11.2020- உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங் கத்திட்டம் – 1

•

SEIAA-TN.F.No.7602/SEAC/TOR-985/2020 Dated 05.07.2021
அடிப்பரட

கண்காணிப்பு

தமை் பகாள் ளப்பட்டது மை் றும்
கருத்தில்

ஆய் வு

டிசம் பர்

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங் கத்திட்டம் – 2
2020

இந்த திட்டங் களினால்

பகாண்டு இந்த EIA மை் றும்

–

பிப்ரவரி

ஏை் படும்

2021

காலகட்டத்தில்

ஒட்டுபமாத்த பாதிப்புகரள

EMP அறிக்ரக தயாரிக்கப்பட்டுள் ளது, ஒட்டுபமாத்த

சுை் றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வு தமை் பகாள் ளப்படுகிைது, அரதத் பதாடர்ந்து ஒரு தயாரிப்பு
அந்த தாக்க விரளவுகரள குரைக்க தனித்தனியாக விரிவான சுை் றுச்சூழல் தமலாண்ரம திட்டம்
(EMP)

SEIAA,

-

தமிழ் நாடு

சுை் றுச்சூழல்

அனுமதி

வழங் குவதை் கான

பபாது

விசாரரணரய

தமை் பகாள் வதை் காக வழங் கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பரடயில் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்ரக வரரவு

1.1

திட்ட உரிகம

ாளரின் விவரங் கள்
அட்டவகண எண் 1.2

முகவரி

நிரலப்பாடு

P1
திரு. V.ரவிச்சந் திரன்,
S/o. வரதராஜ் கவுண்டர்,
No.63/19,
ஹபருமுக்கல் கிராமம் & அஞ் சல்
மரக்காணம் தாலுகா,
விழுப்புரம் மாவட்டம் - 604301
Cell: 94428 98395 & 9442232074
தனி நபர்

P2
திரு. D. துகர
தனபால் கவுண்டர்,
கீழருங் குணம் கிராமம் ,
ஹபருமுக்கல் பதவி,
மரக்காணம் தாலுகா,
விழுப்புரம் மாவட்டம் - 604301
Cell: +91 99438 51300
தனி நபர்
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1.2

500 மீ சுற் றளவில் உள் ள குவாரி விவரங் கள்

அட்டவகண எண் 1.2 கிளஸ்டரில் உள் ள குவாரிகளின் விவரங் கள்
முன்ஹமாழி
CODE

P1

P2

திட்ட
உரிகம ாளர்கள்
திரு. V.ரவிச்சந்திரன்,
S/o. வரதராஜ் கவுண்டர்,
No.63/19,
பபருமுக்கல் கிராமம்
& அஞ் சல்
மரக்காணம் தாலுகா,
விழுப்புரம் மாவட்டம் 604301
Cell: 94428 98395 &
9442232074
திரு. D. துரர
தனபால் கவுண்டர்,
கீழருங் குணம் கிராமம் ,
பபருமுக்கல் பதவி,
மரக்காணம் தாலுகா,
விழுப்புரம் மாவட்டம் 604301
Cell: +91 99438 51300
Total

ப் பட்ட குவாரிகள் – 2

சர்தவ எண்

பரப் பளவு
ஹெக்ட
ர்

நிகலப் பாடு

குறிப்பு
எண்

26/1B1,27/3A,27/3B

27/6, 27/7, 27/8,
29/1

1.35.0

1.85.0

விதிமுரை

Lr.No.SEIAA
TN.F.No.7364/SEAC/TOR801/2020 Dated 03.11.2020

குறிப்பு
விதிமுரை
எண்
Lr.No.SEIAATN.F.No.7602/SEAC
/TOR-985/2020
Dated 05.07.2021

குறிப் பு

பபாது
விசாரரணக்கு
முன் பமாழியப்பட்ட
திட்ட தகாரிக்ரக

பபாது
விசாரரணக்கு
முன் பமாழியப்பட்ட
திட்ட தகாரிக்ரக

3.20.0

நடப் பில் உள் ள குவாரி – 1 NO
Code

E1

திட்ட
உரிகம ாளர்கள்
திரு.எம் .பாபு,
எண் 2, ரமலம் சாரல,
இந்திரா நகர்,
திண்டிவனம் .
Total

சர்தவ எண்

52/1, 52/2, 52/3

பரப் பளவு
ஹெக்டர்
3.94.0

குத்தகக காலம்

09.08.2018 to 08.08.2023

குறிப் பு
நடப்பில் உள் ள
குவாரி

3.94.0

முடிவகடந் த குவாரிகள் – 6 NOS
Code
Ab1

Ab2

Ab3

Ab4

Ab5

Ab6

திட்ட
உரிகம ாளர்கள்
டிவிஆர் கணபதி
அண்ணாமரலபுரம் ,
பசன் ரன
வி.ரவிச்சந்திரன்
S/o. வரதராஜா,
திண்டிவனம்
மு. பவங் கதடசன்
S/o முனுசாமி
திண்டிவனம்
பி.தகாபி
S/o பட்டாபி பரட்டியார்
திண்டிவனம்
ஏ.சிவானந்தன்
S/o அன்பழகன்
திண்டிவனம்
வி.ரவி
S/o வீராசாமி

சர்தவ எண்

குத்தகக காலம்

குறிப் பு

26/2 (P) 28/1 (P)

பரப் பளவு
ஹெக்டர்
1.35.5

03.08.2006 to 02.08.2011

18/3, 19/5

1.29.0

16.04.2007 to 15.04.2012

ரவிச்சந்திரன்
குவாரியின் 500 மீ
சுை் ைளவில்
வருகிைது

28/2, 28/4

1.97.0

16.07.2007 to 15.07.2012

26/4

0.98.0

25.05.2014 to 24.05.2019

28/3

1.64.0

24.08.2009 to 23.08.2019

26/3

0.37.5

23.09.2014 to 22.09.2019

ரவிச்சந்திரன்
மை் றும் துரர
குவாரியின் 500 மீ
சுை் ைளவில்
வருகிைது

7.61.0

MoEF & CC அறிவிப் பின் படி கணக்கிடப்பட்ட கிளஸ்டர் பகுதி - S.O. 2269 (இ) தததி: 01.07.2016
குழும குவாரிகளின் பமாத்த அளவு 7.14.0 பெக்தடர் எனதவ திட்டம் B1 வரகயின் கீழ்
வருகிைது (குவாரிகளின் பமாத்த அளவு> 5Ha).
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அட்டவரண எண் 1.3 முன்ஹமாழிவு திட்டத்தின் முக்கி

அம் சங் கள் P1 – P2

திட்டத்தின் முக்கி அம் சங் கள் ”
குவாரியின் பபயர்
திரு. வி.ரவிச்சந்திரன் ரஃப் ஸ்தடான் & சரரள குவாரி
57-P/16
டாதபாஷீட்
12°13'15.37"N to 12°13'19.60"N
அட்சதரரக
79°45'57.76"E to 79°46'04.24"E
தீர்க்கதரரக
புதிய / தை் தபாதுள் ள குவாரி
நடப்பில் உள் ள குவாரிகள்
ஏை் கனதவ உள் ள குழியின் அளவு 129 m (L) * 48 m (W) * 4 m bgl (D)
சுரங் கத் திட்ட காலத்திை் கான

24 m bgl (2 m தமல் மட்ட மண் + 2m சரரள + 25 m சாதாரண

முன் பமாழியப்பட்ட ஆழம்

கை் கள் )

சுரங் க திட்ட காலம்
அதிகபட்ச உயரம்
சுை் றியுள் ள
பகுதியில்

5 வருடங் கள்
59 m AMSL
நீ ரின்

அளவு
புவியியல் வளங் கள்
கனிம இருப்புக்கள்
ஆண்டு

வாரியாக

முன் பமாழியப்பட்ட உை் பத்தி
அதிகபட்ச ஆழம்
இயந்திரம்
பவடி ரவக்கும் முரை

52 – 56 m
சாதாரண கை் கள்
3,16,800 m3
சாதாரண கை் கள்
1,07,475 m3
சாதாரண கை் கள்

சரரள
25,344 m3
சரரள
6,328 m3
சரரள

தமல் மட்ட மண்
25,344 m3
தமல் மட்ட மண்
6,328 m3
தமல் மட்ட மண்

1,02,580 m3

6,328 m3

6,328 m3

174 m (L) * 55 m (W) * 24 m (D)
Jack Hammer Drills
6 Nos
Compressor
2 No
Excavator with bucket and rock breaker
1 No
Tippers
2 Nos
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட முரையில் பவடி ரவக்கப்படும்

மனித வளம்
திட்ட பசலவு

29 Nos
Rs.27,98,000/திட்டத்தின் முக்கி அம் சங் கள் ” “P2”
Thiru. D.Durai Rough Stone & Gravel Quarry
குவாரியின் பபயர்
57-P/16
டாதபாஷீட்
12°13'07"N to 12°13'15.11"N
அட்சதரரக
79°45'55"E to 79°45'59.70"E
தீர்க்கதரரக
New Quarry
புதிய / தை் தபாதுள் ள குவாரி
ஏை் கனதவ உள் ள குழியின் அளவு 37 m bgl (2 m Gravel + 35 m Rough Stone)
5 Years
சுரங் க திட்ட காலம்
72 m AMSL
அதிகபட்ச உயரம்
சுை் றியுள் ள
பகுதியில்
நீ ரின் 47 – 51 m
சாதாரண கை் கள்
புவியியல்
அளவு வளங் கள்
6,47,500 m3
சாதாரண கை் கள்
கனிம இருப்புக்கள்
1,87,420 m3
ஆண்டு
வாரியாக
சாதாரண கை் கள்
1,87,420 m3
முன் பமாழியப்பட்ட உை் பத்தி
அதிகபட்ச ஆழம்
இயந்திரம்
பவடி ரவக்கும் முரை
மனித வளம்
திட்ட பசலவு

சரரள
37,000m3
சரரள
24,616 m3
சரரள
24,616 m3

190 m (L) * 83 m (W) * 37 m (D)
Jack Hammer Drills
5 Nos
Compressor
2 Nos
Hydraulic Excavator
1 Nos
Tippers
2 Nos
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட முரையில் பவடி ரவக்கப்படும்
22 Nos
Rs. 40,21,000/-
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1.3 சட்டபூர்வமான அங் கீகாரத்தின் விபரங் கள்
உத்ததசிக் கப் பட்ட சுரங் கம் – P1
•

விண்ணப்பதாரர்

சாதாரண

கல்

மை் றும்

கிராவல்

சுரங் க

குத்தரகக்கு

விண்ணப்பித்தார், தததி: 01.08.2018
•

துல் லியமான

பகுதி

பதாடர்பு

கடிதம்

மாவட்ட

ஆட்சியர்,

விழுப்புரம் ,

மூலம்

வழங் கப்பட்ட Rc.No. B/G&M/329/2018, Dated: 19.08.2019
•

சுரங் கத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர், புவியியல் மை் றும் சுரங் கத்
துரை, விழுப்புரம் மாவட்டம் , மூலம் அங் கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No: B/G&M/329/2018, Dated:
23.09.2019

•

சுை் றுச்சூழல்

அனுமதிக்கு

ஆதரவாளர் ToR

க்கு

விண்ணப்பித்தார், ஆன் ரலன்

உத்ததசம் எண். SIA/TN/MIN/45454/2019 Dated: 24.10.2019
உத்ததசிக் கப் பட்ட சுரங் கம் – P2
•

விண்ணப்பதாரர்

சாதாரண

கல்

மை் றும்

கிராவல்

சுரங் க

குத்தரகக்கு

விண்ணப்பித்தார், தததி: 13.12.2018
•

துல் லியமான

பகுதி

பதாடர்பு

கடிதம்

மாவட்ட

ஆட்சியர்,

விழுப்புரம் ,

மூலம்

வழங் கப்பட்ட Rc.No. B/G&M/527/2018, Dated: 29.02.2020
•

சுரங் கத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர், புவியியல் மை் றும் சுரங் கத்
துரை, விழுப்புரம் மாவட்டம் , மூலம் அங் கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No: B/G&M/527/2018,

Dated: 20.03.2020
•

சுை் றுச்சூழல்

அனுமதிக்கு

ஆதரவாளர் ToR

க்கு

விண்ணப்பித்தார், ஆன் ரலன்

உத்ததசம் எண் SIA/TN/MIN/157621/2020 Dated: 14.06.2020

2.0 திட்ட விளக்கம்
2.1

திட்ட பகுதிக் கு இகணப் பு
திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம் சங் கள் கீடழ அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள் ளன.
அட்டவகண எண் 2.1 சுற் றுசூழல் அகமப் புகள்

அருகிலுள் ள கிராமம்

நல் முக்கல் - 1.5 கி.மீ – பதன் தமை் கு (மக்கள் பதாரக - 970)

அருகிலுள் ள நகரம்

திண்டிவனம் - 13 கிமீ - வடதமை் கு

அருகிலுள் ள சாரல வழி

SH-134-மரக்காணம் -திண்டிவனம் -2 கி.மீ வடதமை் கு
NH - 45 – பசன் ரன - திருச்சி - 9 கிமீ -வடதமை் கு

புரகவண்டி நிரலயம்

ஒலக்கூர் – 10.5 கி.மீ வடதமை் கு

அருகிலுள் ள விமான நிரலயம்

புதுச்தசரி - 23 கிமீ - பதை் கு

துரைமுகம்

புதுச்தசரி - 23 கிமீ - பதை் கு

மாநிலங் களுக்கு
இரடதயயான எல் ரல

புதுச்தசரி யூனியன் பிரததசம் - 23 கிமீ - பதை் கு

கடதலார மண்டலம்

வங் காள விரிகுடா - 20 கிமீ பதன் கிழக்கு

காடு (வனம் )

குமலாம் பட்டு காப்புக்காடு - 6.3 கிமீ – பதன் கிழக்கு
கட்டரள காப்புக்காடு – 3.8 கிமீ - வடதமை் கு

வனவிலங் கு சரணாலயம்

காதவரி வடக்கு – 136.5 கி.மீ வடதமை் கு
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அட்டவகண எண் 2.2 சுற் றுசூழல் அகமப் புகள்

விளக்கம்
நடப் பில்
உள் ள சுரங் க பகுதி
உள் கட்டரமப்பு
பாரத
பசுரம அரண்
பயன் படுத்தப்படாத
பகுதி
ஹமாத்தம்
விளக்கம்
நடப் பில்
உள் ள சுரங் க பகுதி
உள் கட்டரமப்பு
பாரத
பசுரம அரண்
பயன் படுத்தப்படாத
பகுதி
ஹமாத்தம்

முக்கிய மண்டலத்தின் நில பயன் பாட்டு முரை – P1
சுரங் க காலத்தின் இறுதியில் உள் ள பகுதி
தற் தபாகத பகுதி (HA)
(HA)
0.51.2

0.89.8

Nil
0.01.0
Nil

0.01.0
0.02.0
0.37.5

0.82.8

0.04.7

1.35.0
1.35.0
முக்கிய மண்டலத்தின் நில பயன் பாட்டு முரை – P2
சுரங் க காலத்தின் இறுதியில் உள் ள பகுதி
தற் தபாகத பகுதி (HA)
(HA)
Nil

1.26.5

Nil
Nil
Nil

0.02.0
0.04.0
0.40.2

1.85.0

0.12.3

1.85.0
1.85.0
அட்டவகண எண் 2.3 சுற் றுசூழல் அகமப் புகள்

விளக்கம்
புவியியல்
வளங் கள்
சாதாரண
கை் கள்
புவியியல் வளங் கள் கிராவல்
புவியியல் வளங் கள் தமல் மட்ட மண்
கனிம இருப்புக்கள் கிராவல்
ஆண்டு உை் பத்தி சாதாரண கை் கள்
ஆண்டு உை் பத்தி தமல் மட்ட மண்
ஆண்டு உை் பத்தி சாதாரண கை் கள்
ஆண்டு உை் பத்தி கிராவல்
ஆண்டு உை் பத்தி தமல் மட்ட மண்
தின உை் பத்தி சாதாரண கை் கள்
தின உை் பத்தி சாதாரண கிராவல்
தின உை் பத்தி சாதாரண தமல் மட்ட
மண்

ஹமாத்தஅளவு

P1

P2

3,16,800

6,47,500

9,64,000

25,344
25,344
1,07,475
6,328
6,328
1,02,580
6,328
6,328
68
11

37,000
1,87,420
24,616
1,87,420
24,616
125
27

62,000
25,344
2,94,894
30,944
6,328
2,90,000
30,944
6,328
193
38

11

-

11

20 Trips

31

5 Trips

7

தின
லாரி
தலாடுகளின்
11 Trips
எண்ணிக்ரக சாதாரண கை் கள்
தின
லாரி
தலாடுகளின்
2 Trips
எண்ணிக்ரக சாதாரண கை் கள்
24
உத்ததசிக்கபட்ட ஆழம்

37
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படம் 1: திட்டதளத்தின் ஹச

ர்க்ககதகாள் புககப் படம் – P1

7

படம் 2: திட்டதளத்தின் ஹச

ர்க்ககதகாள் புககப் படம் – P2

8

படம் – 3 திட்டத்தளத்தின் ஹச

ற் ககதகாள் புககப் படம் (500 மீ தகள் விகள் )

9

படம் - 4: அடிப் பறை சுை் றுச்சூழல் கண்காணிப் பு வகரபடம் (10 கிமீ சுற் றளவு)

10

படம் – 5 குவாரி லீஸ் பிளான் & சர்ஃதபஸ் பிளான் – P1

படம் – 6 திட்டப் பகுதியின் புககப் படங் கள் – P1

11

படம் – 7 குவாரி லீஸ் பிளான் & சர்ஃதபஸ் பிளான்

படம் – 8 திட்டப் பகுதியின் புககப் படங் கள் – P2

12

2.2 சுரங் கம் ஹச ்

ல் படும் முகற

முன் பமாழியப்பட்ட

சுரங் க

முரை

அரனத்து

முன் பமாழியப்பட்ட

திட்டங் களுக்கும்

பபாதுவானது - சுரங் க முரையானது திைந்தபவளி முரை இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங் க முரை
5.0

மீட்டர்

உயர

பபஞ் ரச

பபஞ் ச்

உயரத்திை் கு

குரையாமல்

உருவாக்குவதன்

மூலம்

முன் பமாழியப்படுகிைது.
சாதாரண கல் என் பது ஒரு பாத்ததாலித் உருவாக்கம் ஆகும் மை் றும் முதலில் உருவான
பாரை

பாரை

துரளயிடுதல்

நிரை
மை் றும்

கணிசமான
ஸ்லரி

அளவு

பாரைகரள

பவடிபபாருட்கள்

பிளவுபடுத்துவது

பவடிப்பதை் கு

ஜாக்ொமர்

பயன் படுத்தப்படும் .

ராக்

பிதரக்கர்ஸ் அலகுடன் இரணக்கப்பட்ட ரெட்ராலிக் அகழ் வாராய் ச்சிகள் இரண்டாம் நிரல
பவடிப்ரபத்

தவிர்ப்பதை் காக

கை் பாரைகரள

ததரவயான

உரடப்பதை் காகவும் ,

வாளி

துண்டு

துண்டான

அலகுடன்

அளவுகளுக்கு

இரணக்கப்பட்ட

பபரிய

ரெட்ராலிக்

அகழ் வாராய் ச்சிகள் ரப்பர் ஸ்தடாரன டிப்பர்களில் ஏை் றுவதை் காகவும் , பிட்பெட்டிலிருந்து கல்
பகாண்டு பசல் லப்படும் . அருகிலுள் ள பநாறுக்கு இயந்திரங் கள் .
2.3 முன் பமாழியப்பட்ட இயந்திரத் துரை
அட்டவரண எண் 2.3 இயந்திரத் துரை
1
2
3
4

வரக
ஜாக் ொமர்
கம் ப்பரஸ்ஸர்
எக்ஸ்கதவடர்
டிப்பர்

P1
6
2
1
2

P2
5
2
1
2

1.2m to 2.0m
50 HP
150-200 HP
20 Tonnes

2.4 இணக்கமான சுரங் கத் திட்டம் / இறுதி சுரங் கத் திட்டம்
•

சுரங் க வாழ் க்ரகயின் முடிவில் , ததாண்டப் பட்ட சுரங் க குழி / பவை் றிடம் மரழ
நீ ரரச் தசகரிப் பதை் கான

பசயை் ரக நீ ர்த்ததக்கமாக

பசயல் படும்

மை் றும்

வைட்சி காலத்தில் ததரவ அல் லது பநருக்கடிகரளச் சமாளிக்க உதவுகிைது.
•

என்னுரடயது மூடப்பட்ட பிைகு, பாதுகாப் புத் தரடயுடன் கூடிய கிரீன் பபல் ட்
மை் றும் தமல் பபஞ் சுகள் மை் றும் தை் காலிக நீ ர் ததக்கமானது சுை் றுச்சூழல்
அரமப் ரப தமம் படுத்தும்

•

என்னுரடய மூடல் என்பது ஒரு பதாந்தரவு பசய் யப் பட்ட இடத்ரத அதன்
இயல் பான நிரலக்குத் திரும் பச் பசய் யும் அல் லது சுை் றுச்சூழலில் ஏை் படும்
பாதகமான

விரளவுகரள

அல் லது

பாதுகாப் பிை் கான அச்சுறுத்தல் கரளத்

மனித
தடுக்கும்

ஆதராக்கியம்

மை் றும்

அல் லது குரைக்கும்

பிை

உை் பத்திப் பயன்பாடுகளுக்குத் தயாராகும் பசயல் முரையாகும் .
•

மறுசீரரமக்கப் பட்ட சுரங் கங் கள் மனிதர்களுக்கும் விலங் குகளுக்கும் உடல்
ரீதியாக பாதுகாப் பாக இருப் பது, புவி பதாழில் நுட்ப ரீதியாக நிரலயானது, புவிதவதியியல் ரீதியாக மாசுபடாதது/ மாசுபடாதது மை் றும் சுரங் கத்திை் கு பிந்ரதய
நில பயன்பாட்டிை் கு தக்கரவக்கும் திைன் பகாண்டது.
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2.5 இறுதி குழி பரிமாணம்
அட்டவரண எண் 2.4 குழியின் இறுதி அளவுகள்
உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங் கம் – P1

குழி
I

குழி
I

நீ ளம் (மீட்டர்)
174

அகலம் (மீட்டர்)
55
உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங் கம் – P2

ஆழம் (மீட்டர்)
24

நீ ளம் (மீட்டர்)
190

அகலம் (மீட்டர்)
83

ஆழம் (மீட்டர்)
37

3.0 சுை் றுச்சூழலின் விளக்கம் தரவுககள

டசகரித்தல்

சுற் றுச்சூழல்

தாக்க

மதிப்பீட்டு

ஆய் வின்

ஒரு

பகுதியாக

அகமகிறது, இது பல் டவறு சுற் றுச்சூழல் பண்புகளில் கணிக்கப் பட்ட தாக்கங் ககள மதிப்பீடு
ஹசய் ய உதவுகிறது மற் றும் சுற் றுச்சூழல் டமலாண்கம திட்டத்கத (EMP) தயாரிக்க 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 - 2021 ஆம்
ஆண்டில் (டிசம் பர் – பிப்ரவரி ) பருவத்தில் அடிப்பகட தர ஆய் வு நடத்தப்பட்டது.

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

பண்புக் கூறுகள்
சுை் றுப்புை
காை் றின் தரம்

அளவுருக் கள்
PM10, PM 2.5, SO2, NO2

2

வானிரல ஆய் வு

3

நீ ரின் தரம்

4

சூழலியல்

5

ஒலி மட்டங் கள்

காை் றின் தவகம்
மை் றும் திரச,
பவப்பநிரல,
ஈரப்பதம் மை் றும்
மரழ
உடல் , இரசாயன
மை் றும்
பாக்டீரியாவியல்
அளவுருக்கள்
நிலப்பரப்பு மை் றும்
நீ ர்வாழ் தாவரங் கள்
மை் றும்
விலங் கினங் கள் 10
கிமீ சுை் ைளவுக்குள்
உள் ளன.
DB (A) இல் சத்தம்
நிரலகள்

6

மண் பண்புகள்

7

நில பயன் பாடு

இயை் பியல் மை் றும்
தவதியியல்
அளவுருக்கள்
பல் தவறு
வரககளுக்கான நில

ஆதாரம் மற் றும் அதிர்ஹவண்
8 இடங் களில் மூன் று மாதங் களுக்கு
வாரத்திை் கு இரண்டு முரை
பதாடர்ச்சியான 24 மணிதநர மாதிரிகள்
(2Core & 6 Buffer)
பதாடர்ச்சியாக மூன் று மாதங் களுக்கு
ஓட்டு மணி தநரத்திை் கு ஒருமுரை
வானிரல அளவுகரள தசகரித்தல்

படிக்கும் காலத்தில் ஒரு முரை 4
நிலத்தடி நீ ர் மை் றும் 3 தமை் பரப்பு நீ ர்
இடங் களில் கிராப் மாதிரிகள்
தசகரிக்கப்பட்டன
வரரயறுக்கப்பட்ட முதன் ரம
கணக்பகடுப்பு மை் றும் இரண்டாம் நிரல
தரவு

8 இடங் கள் (2 தகார் & 6 தாங் கல் ) - EIA
ஆய் வின் தபாது 24 மணி தநரத்திை் கு ஒரு
முரை தரவு கண்காணிக்கப்படுகிைது
படிக்கும் காலத்தில் 6 இடங் களில்

சர்தவ ஆஃப் இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு
தாள் மை் றும் பசயை் ரகக்தகாள்
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பயன் பாடு

8

சமூகபபாருளாதார
அம் சங் கள்

9

நிலத்தடிநீ ர்

10

இடர் மதிப்பீடு
மை் றும் தபரிடர்
தமலாண்ரம
திட்டம்

சமூக-பபாருளாதார
மை் றும்
மக்கள் பதாரக
பண்புகள் ,
பதாழிலாளர்
பண்புகள்
பகுதியின் வடிகால்
அரமப்பு,
நீ தராரடகளின்
தன் ரம, நீ ர்நிரல
பண்புகள் , ரீசார்ஜ்
மை் றும்
பவளிதயை் றும்
பகுதிகள்
தீ மை் றும்
பவடிப்புகள் மை் றும்
நச்சுப் பபாருட்களின்
பவளியீடு
ஆகியவை் ைால்
தபரழிவு
ஏை் படக்கூடிய
பகுதிகரள
அரடயாளம்
காணவும்

படங் கள் மை் றும் முதன் ரம
கணக்பகடுப்பு ஆகியவை் றின்
அடிப்பரடயில்
2011 கணக்பகடுப்பு தபான் ை முதன் ரம
கணக்பகடுப்பு மை் றும் இரண்டாம் நிரல
ஆதாரங் களின் அடிப்பரடயில் .

இரண்டாம் நிரல ஆதாரங் களில் இருந் து
தசகரிக்கப்பட்ட
தரவு
மை் றும்
தயாரிக்கப்பட்ட நீ ர்-புவியியல் ஆய் வு
அறிக்ரக ஆகியவை் றின் அடிப்பரடயில்

சுரங் கத்துடன் பதாடர்புரடய
அபாயத்திை் காக பசய் யப்பட்ட இடர்
பகுப்பாய் வின் கண்டுபிடிப்புகளின்
அடிப்பரடயில் .

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.
அட்டவரண எண் 3.2 நில பயன்பாடு / நில அட்டவரண 10 கிமீ ஆரம்
வ.எண்

வககப் பாடு

% இல் பரப் பளவு

1

நீ ர் நிரலகள்

7.19

2

புதர் நிலம்

0.64

3

உப்பு பாதிக்கப்பட்ட நிலம்

2.43

4

சுரங் கப்பகுதி

0.82

5

நகர்ப்புை கட்டரமத்தல்

0.25

6

கிரமம் புை கட்டரமத்தல்

1.62

7

இரலயுதிர் காடுகள்

0.76

8

புதர்காடு

1.13

9

ஆறு

22.9

ஹமாத்தம்

100.00

ஆய் வுப் பகுதியில் உள் ள நிலத்தின் ஹபரும் பகுதி விவசாய பயிர் நிலம் 62.06%, ஹமாத்த
சுரங் கப் பகுதிகள் இந் த சுரங் கப் பகுதியிலிருந்து 2.56 ஆகும் ,
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3.3 மண் சூழல்
நான் கு மண் மாதிரி இடங் கள் டதர்வு ஹசய் யப்பட்டு பகுப்பாய் வு ஹசய் யப்பட்டன.
இயற் ககயில் மண் காணப்பட்டதுமிதமான கார pH வரம் புடன் 7.26 – 8.36 கநட்ரஜனின் ஹசறிவு 122
- 154 kg/ha மற் றும் பாஸ்பரஸ் வரம் பு 26.2 – 42.6 kg/ha ஆக உள் ளது.
தவதியியல் பண்புகள் -

1. மண்ணின் தன் ரம pH வரம் பில் 7.26 முதல் 8.36 வரரயில் சை் று காரத்தன்ரம உரடயது
2. ரநட்ரஜன் உள் ளடக்கம் எக்டருக்கு 122 முதல் 154 கிதலா வரர இருக்கும்
3. பாஸ்பரஸ் உள் ளடக்கம் எக்டருக்கு 26.2 முதல் 42.6 கிதலா வரர இருக்கும்
பபாட்டாசியம் வரம் பு 29.4 முதல் 43.4 மி.கி/கிதலா வரர
3.4 நீ ர் சூழல் நீ ரின் தரத்கத மதிப் பிடுவதற் கு நீ ர் மாதிரிகள் சுமார் 6 நிலத்தடியில் மற் றும் 3 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 •

PH மதிப்பு 7.162 – 8.12 mg/l வகர டவறுபடுகிறது.

•

ஹமாத்த ககரசல் கள் மதிப்புகள்

•

கடினத்தன் கம மதிப்புகள்

215-782 mg/l வகர உள் ளது

143 - 282 mg/lவகர இருக்கும்

மமை் பரப் பு நீ ர் (சுரங் க குழி நீ ர்) •

PH மதிப்பு 7.24

•

ஹமாத்த ககரசல் கள் of 454

ஹெவிஹமட்டல்

- 8.12 mg/l

வரம் பிற் குள்

- 553 mg/l

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 விழுப்புரம் .
காை் றின் தர கண்காணிப் 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

கண்காணிப்பு

அணுகல் ஆகியவற் கறக்
(AAQM)

நிகலயங் கள்

டதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்டன.
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படம் – 9 காற் று வீசும் திறசயின் புககப் படம்

3.6 காை் றின் தர சுருக் கம்
படம் – 9 காற் று தரத்தின் சுருக்கம்
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•

PM10 இன் மதிப்பு 40.3

µg/m3 to 53.4 µg/m3, இகடயில் டவறுபடுகிறது

•

PM2.5இன் மதிப்பு 21.3

µg/m3 to 39.7 µg/m3க்கு இகடயில் டவறுபடுகிறது

•

SO2மற் றும் NO2 இன் சராசரி ஹசறிவு

8.3 µg/m3 to 26.9 µg/m3 மற் றும் 12.5 µg/m3 to 28.5

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 .
3.7 ஒலி சூழல் • ஒலி அளவீட்டு சாதனத்கதப் பயன் படுத்தி 10 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

39.9 – 49.6 dB (A) Leq இரவு 34.2 – 37.5 dB (A) Leq. வரம் பில் இருந்தன.
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முடிவுகளிலிருந் து, நாள் மற் றும் இரவு ஒலியின்

அளவுகள் ஹதாழில் துகற / வணிக /

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற் றுப்புற ஒலி தரநிகலகளுக்குள் இருப்பகதக் காணலாம் .
3.8 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.
3.9 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 தணிப் பு நைவடிக்றககள் சுரங் க

நடவடிக்ரகயுடன்

சுை் றுச்சூழல்

பதாடக்கத்ரத

பராமரிக்க,

தை் தபாதுள் ள

சுை் றுச்சூழல் சூழ் நிரல குறித்த ஆய் வுகரள தமை் பகாள் வது மை் றும் பல் தவறு சுை் றுச்சூழல்
கூறுகளின் தாக்கத்ரத மதிப்பிடுவது அவசியம் . இது பபாருத்தமான தமலாண்ரம திட்டங் கரள
நிரலயான வள பிரித்பதடுத்தரல 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 3.20.0 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 .
தணிப் பு நடவடிக்கககள்
•

சுரங் க

நடவடிக்ரக

படிப்படியாக

பதாகுதிகளில்

அரடக்கப்பட்டு,

அகழ் வாய் வு

படிப்படியாக பசுரம அரண் வளர்ச்சி தபான் ை கட்டம் வாரியான வளர்ச்சி தபான் ை பிை
தணிப்பு நடவடிக்ரககளுடன் தமை் பகாள் ளப்படும் .
•

சுரங் க குழிகரளச் சுை் றிலும் மரழ நீ ர் வடிகால் அரமத்தல் மை் றும் மரழப்பபாழிவின்
தபாது தமை் பரப்பு ஓடுவதால் மண் அரிப்ரபத் தடுக்கவும் மை் றும் உத்ததசப் பகுதிக்குள்
பல் தவறு

பயன் பாடுகளுக்காக

மரழநீ ரரச்

தசகரிக்கவும் ,

குரைந்த

உயரத்தில்

திட்டமிடப்பட்டது இடத்தில் பசக் தடம் கட்டுதல்
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•

பாதுகாப்பு மண்டலத்திை் குள் எல் ரலயில் பசுரம பபல் ட் வளர்ச்சி. பவட்டப்பட்ட குழியில்
தசமித்து ரவக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ் பசுரம அரண்க்கு பயன் படுத்தப்படும்

•

பயன் படுத்தப்படாத பகுதி, பவட்டப்பட்ட குழிகளின் தமல் பபஞ் சுகள் , பாதுகாப்பு தரட
தபான் ைவை் றில் அடர்த்தியான ததாட்டப்பயிை் சி தமை் பகாள் ளப்படும் .

•

கருத்தியல் நிரலயில் , சுரங் கத்தின் நில பயன் பாட்டு முரை பசுரம அரண் பகுதி மை் றும்
தை் காலிக நீ ர்த்ததக்கமாக மாை் ைப்படும்

•

இயர்ரகயின்

அடிப் பரடயில் ,

சுரங் கத்ரத

சுை் றியுள் ள

இயை் ரக

தாவரங் கள்

தக்கரவக்கப்படும் (ஒரு தாங் கல் பகுதியில் அதாவது 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தரட மை் றும் பிை
பாதுகாப்பு வழங் கப்படுகிைது) தூசி உமிழ் ரவக் குரைக்க உதவும் .
•

கருத்தியல்

கட்டத்தில்

கால் நரடகளின்

சரியான

உள் ளார்ந்த

தவலி

அரமக்கப்படும் ,

நுரழரவத்

தடுக்க

பபாதுமக்கள்

பாதுகாப் பு
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மணி

மை் றும்
தநரமும்

ரவக்கப்படும் .
4.2 மண் சூழல்
அரிப்பு மை் றும்

வண்டல்

நீ க்கம்

மை் றும்

தாவரங் கரள நிறுவுவதை் கு பபாருத்தமை் ை

நிலத்தடி பபாருட்களின் பவளிப்பாடு).
தளத்ரத
பகாடுக்கும்

தயாரிப்பது

மண்ணின்

உயிருள் ள

பபரும் பாலான ஊட்டச்சத்துக்கள்

தன் ரமரயயும்

மை் றும்

உை் பத்தித்திைரனயும்

உயிரினங் கரளக் பகாண்ட தமல்

மண்ரண அகை் றி அகை் றும் .
திட்ட வடிவரமப்பு தமல் மண்ணின் பாதுகாப் ரப கணக்கில் எடுத்துக்பகாள் வதால் , அது
பின் னர் புனர்வாழ் வளிக்கப்பட்ட நிலத்ரத முதலிடம் பபை பயன் படுகிைது. பசயல் படுத்த
முன் பமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்ரககரள கருத்தில் பகாண்டு மண்ணின் தரம் மீதான
தாக்கம் முக்கியமை் ைதாக இருக்கும் .
தணிக் கும் நைவடிக் றககள் குவாரி தவரல பசய் யும் பகுதிகளுக்கு தமை் பரப்பு ஓட்டம் வராமல் தடுக்க திட்டத்தின்
எல் ரலரய சுை் றி கார்தலண்ட் வடிகால் கள் கட்டப்படும் . தமலும் தாவர இயை் ரக வடிகால்
தகாடுகளில் பவளிதயை் ைப்படும் , அல் லது அரிப்புக்கு எதிராக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி
முழுவதும் விநிதயாகிக்கப்பட்ட ஓட்டம் .
4.3 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.
தணிக் கும் நைவடிக் றககள் •

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

•

வடிகால் கட்டுமானம் அகமக்கப்படும்
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4.4 காை் று சூழல் –
சுரங் க நடவடிக்கககள்
துகள் கள்

முக்கிய

காற் று

மற் றும்

டபாக்குவரத்தால்

மாசுபடுத்துகின் றன.

உருவாக்கப் படும்

சல் பர்

கட

ஆக்கசடு

காற் றில்
(SO2),

பரவும்

கநட்ரஜன்

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.
தணிக் கும் நைவடிக் 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
4.5 ஒலி சூழல்
கனிமத்கத

எடுக்க

ஹவடி

கவப்பதனால் ,

எந்திரங் களின்

ஹசயல் பாடு

மற் றும்

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

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பவடி ரவக்கும் முரையில் சரியான இரடபவளி மை் றும் பவடிக்கும்
குழிகளில்

சரியான

முரையில்

அளவான

பவடி

மருந்து

தபக்கிங்

பசய் து

உபதயாகப்படுத்தபடும் .
•

பவடி ரவத்தல் முரையில் ,

சீததாஷ்ண நிரல சாதகமாக இல் லாத தபாது மின் சாரம்

அல் லாத தூண்டுதல் முரை அனுசரிக்கப்படும் .
•

கனரக எந்திரங் களில் ஏை் படும் சத்தத்ரதக் குரைக்க சரியான முரையில் பராமரிப்பும் ,
உராய் ரவத் தடுக்கும் எண்பணய் மை் றும் கிரீஸ் இரவகள் உபதயாகப்படுத்தப்படும் .

•

எந்திரங் களில் ஏை் படும் சத்தத்ரதக் குரைக்க சரியான முரையில் பாதுகாப்பு உரைகள்
பபாருத்தப்படும்
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•

பவடி மருந்தினால் ஏை் படும் சுை் றுச்சூழல் தாக்கத்ரதயும் பவடிக்கத் தவறும் குழிகரள
தடுப்பதை் கும் சாய் வான குழிகள் துரள பசய் யப்படும் .

•

சுரங் க சாரல ஓரங் களிலும் குத்தரக நிலத்ரத சுை் றியும் மரங் கள் ரவத்து பராமரித்து
வருவதால் சுரங் கத்தில் ஏை் படும் சத்தம் பவளிதயறுதல் குரைக்கப்படும் .

•

சுரங் க

பதாழிலாளர்களுக்கு

ஏை் படுத்துவதன்

மூலமும்

பயிை் சி

மை் றும்

பகாடுப்பதன்

காது

அரடப்பான் கள்

மூலமும் ,

விழிப்புணர்வு

உபதயாகப்படுத்துவதாலும்

பதாழிலாளர்களுக்கு சத்தத்தினால் ஏை் படும் பாதிப்பு தடுக்கப்படும் .
4.6 உயிரியல் சூழல்
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 .
அட்டவரண எண் 4.1 கிரீன் பபல் ட் தமம் பாட்டுத் திட்டம்

வருட
ம்

நடவு
பசய் ய
முன் பமாழியப்பட்
ட எண்

I
II
III
IV
V

கவரப்பட்
ட பகுதி

83
83
83
83
83

750
750
750
750
750

பசடியின்
பபயர்

உயிர் விகிதம் % இல்
எதிர்பார்க்கப்படுகி
ைது

தவம் பு,
புங் கன் ,et
c.,

80
80
80
80
80

வளர்க்கப்படும்
என
எதிர்பார்க்கப்படு
ம்
மரங் களின்
எண்ணிக்ரக
66
66
66
66
66

4.7 சமூக பபாருளாதார சூழல் .
சுரங் க நடவடிக்கககள் காரணமாக 51 ஹதாழிலாளர்கள் டநரடியாக பயன் ஹபறுவார்கள் .
சுமார் 90 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.
தணிக் கும் நைவடிக் றககள் •

ஆரல

இயந்திரங் கள்

மை் றும்

உபகரணங் களுக்கு

நல் ல

பராமரிப்பு

நரடமுரைகள்

பின் பை் ைப்படும் , இது சாத்தியமான சத்தம் பிரச்சிரனகரளத் தவிர்க்க உதவும் .
•

மத்திய மாசு கட்டுப் பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின் படி திட்டத் தளத்திலும்
அரதச் சுை் றிலும் பசுரம அரண் உருவாக்கப்படும் .
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•

முக்கிய மண்டலத்திை் குள் சுை் றுச்சூழல் பாதிப்ரபக் குரைக்க பபாருத்தமான காை் று மாசு
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரக எடுக்கப்படும் .

•

பதாழிலாளர்களின்

பாதுகாப்பிை் காக,

ரகயுரைகள் ,

தரலக்கவசங் கள் ,

பாதுகாப்பு

காலணிகள் , கண்ணாடிகள் , கவசங் கள் , மூக்கு முகமூடிகள் மை் றும் காது பாதுகாப்பு
சாதனங் கள்

தபான் ை

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங் கள்

சுரங் க சட்டம்

மை் றும்

விதிகளின் படி வழங் கப்படும் .
•

இந்தத் திட்டத்தின்

மூலம்

தநரடியாகவும்

என் எம் இடி தபான் ைவை் றின்

மரைமுகமாகவும்

மூலம் நிதி வருவாய் கள்

ராயல் டி, வரி, டிஎம் எஃப்,

மூலம் மாநிலத்திை் கும் மத்திய

அரசுக்கும் நன் ரம
5 மாை் று பகுப் பாய் வு (பதாழில் நுை்பம் மை் றும் தளம் )
தள மாை் றுகள் 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 நுை்ப 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 கண்காணிப் பு திை்ைம் 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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சுை் றுச்சூழல் கண்காணிப்பு பசல்
நிறுவனத்தின் தகலகம

அந்தந்த குவாரி
உரிரமயாளர்

சுரங் க தமலாண்கம நிகல

சுரங் க தமலாளர்

ஃதபார்தமன்

NABL / MoEF ஆல்
அங் கீகரிக்கப் பட்
ட எம் பானல் ட்
ஆதலாசகர் /
பவளிப் புை

தமட்

தள
தமை் பார்ரவ
யாளர்

ஏரி

ா நிகல

சுை் றுச்சூழல் அதிகாரி

உதவியாளர்

ததாட்டக்காரர்

தண்ணீர ்
பதளிப்பான்
ஆபதரட்டர்
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6.2 சுற் றுச்சூழல் சுத்திகரிப் பு கண்காணிப் பு அட்டவகண
அட்டவரண எண் 6.1 சுை் றுச்சூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவரண
S.

Nசுை் று சூழல்
o தரவுகள்
.

கண்காணிப்பு

இடங் கள்

3.0 இடங் கள்
(1 Core & 1Buffer)

அளவுருக்கள்

காலம்

அதிர்பவண்

24 மணி
தநரம்

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முரை

PM2.5, PM10, SO2 and
NOx.
காை் றின் தவகம் ,
காை் றின் திரச,
பவப்பநிரல,
IS: 10500, 1993 &
CPCB
விதிமுரைகளின்
கீழ்
குறிப் பிடப்பட்டுள்
ள அளவுருக்கள்

1

காை் று தரம்

2

வானிரல
ஆய் வு

காை் று கண்காணிப்பு &
ஐஎம் டி இரண்டாம் நிரல
தரவு

மணிதநர
ம் /
தினசரி

பதாடர்ச்சியா
ன ஆன் ரலன்
கண்காணிப்பு

3

நீ ர் தர
கண்காணிப்
பு

2 இடங் கள்
(1SW & 1 GW)

-

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முரை

4

நீ ர் அரமப்பு

குறிப் பிட்ட கிணறுகளில் 1
கிமீ சுை் ைளவில் இரடயக
மண்டலத்தில் திைந் த
கிணறுகளில் நீ ர் மட்டம்

-

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முரை

5

சத்தம்

2 இடங் கள்
(1Core & 1 Buffer)

மணிதநர
ம் /
தினசரி

6

அதிர்வு

அருகில் உள் ள
குடியிருப்பில்

–

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முரை
பவடிக்கும்
பசயல் பாட்டி
ன் தபாது

7

மண்

2 இடங் கள்
(1Core & 1 Buffer)

–

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முரை

8

கிரீன் பபல் ட்

திட்ட பகுதிக்குள்

தினசரி

மாதங் களுக்கு
ஒரு முரை

7

ஆழம்

Leq, Lmax, Lmin, Leq
பகல் மை் றும் இரவு
உச்ச துகள் தவகம்
இயை் பியல்
மை் றும்
தவதியியல்
பண்புகள்
பராமரிப்பு

கூடுதல் படிப் புகள் – இைர் 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 மதிப்பீட்டிை் கான வழிமுரை, தன் பாத், சுரங் கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம் எஸ்)
பவளியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதரல அடிப்பரடயாகக் பகாண்டது, 2002 ஆம்
ஆண்டு டிசம் பர் 31, 2002 தததியிட்ட சுை் ைறிக்ரக எண் 13 உடனடி கவனம் ததரவப்படுபவர்களுக்கு
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முன் னுரிரம அளிப்பதை் காக, தவரல சூழல் மை் றும் அரனத்து பசயல் பாடுகளிலும் இருக்கும்
மை் றும் சாத்தியமான அபாயங் கரள அரடயாளம் காணவும் மை் றும் அந்த ஆபத்துகளின் ஆபத்து
நிரலகரள மதிப்பீடு பசய் யவும் . தமலும் , இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமான வழிமுரைகள்
அரடயாளம்

காணப் பட்டு, அவை் றின்

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் , கால அட்டவரணயில்

அரமக்கப்பட்டு, குறிப் பிட்ட பபாறுப்புகளுடன் பதிவு பசய் யப்படுகின் ைன.
தன் பாத்தின் டிஜிஎம் எஸ் வழங் கிய பமட்டல் ஃபபரஸ் சுரங் கத்ரத நிர்வகிப்பதை் கான தகுதி
சான் றிதழ் ரவத்திருக்கும் தகுதிவாய் ந்த சுரங் க தமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு சுரங் க
பசயல் பாடும் தமை் பகாள் ளப்படும் . இடர் மதிப்பீடு என் பது விபத்துகரளத் தடுப்பது மை் றும் அது
நிகழாமல் தடுக்க ததரவயான நடவடிக்ரககரள எடுப்பது பை் றியது

7.2 தபரிடர் தமலாண்கம திட்டம்
தபரிடர்
சுை் றுச்சூழல்

தமலாண்ரம
பாதுகாப்பு,

திட்டம்

நிறுவலின்

முன் னுரிரம
பாதுகாப்பு,

வரிரசயில்

வாழ் க்ரக

உை் பத்திரய

மீட்பது

பாதுகாப் பு,

மை் றும்

மீட்பு

நடவடிக்ரககரள உறுதி பசய் வரத தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.
அனர்த்த முகாரமத்துவ திட்டத்தின் தநாக்கமானது சுரங் கத்தின் இரணந்த வளங் கள் மை் றும்
பவளிப்புைச் தசரவகரளப் பயன் படுத்தி பின் வருவனவை் ரை அரடய தவண்டும்

•

பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மீட்பு மை் றும் மருத்துவ சிகிச்ரச

•

மை் ைவர்கரளப் பாதுகாக்கவும் ;

•

உரடரம மை் றும் சுை் றுச்சூழலுக்கு ஏை் படும் தசதத்ரத குரைத்தல் ;

•

ஆரம் பத்தில் நிகழ் ரவக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுப்பாட்டிை் குள் பகாண்டு வருவது;

•

பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ் ரவப் பாதுகாக்கவும் மை் றும்

•

அவசரநிரலக்கான காரணம் மை் றும் சூழ் நிரலகள் பை் றிய அடுத்தடுத்த விசாரரணக்கு
பபாருத்தமான பதிவுகள் மை் றும் உபகரணங் கரள பாதுகாக்கவும்

7.3 ஒட்டுஹமாத்த தாக் க விகளவு
அட்டவரண எண் 7.1 சாதாரண கல் லின் ஒட்டுபமாத்த உை் பத்தி

தின
சரக்குந் து
சுகம

வ.எண்

ஐந் தாண்டு
உற் பத்தி

ஆண்டு உற் பத்தி

தின உற் பத்தி

P1
P2
E1

102580
187420
211615

20516
37484
42323

68
125
141

11
21
24

ஹமாத்தம்

5,01,615

1,00,323

334

56

அட்டவரண எண் 7.2 கிராவலின் ஒட்டுஹமாத்த உற் பத்தி

வ.எண்

ஐந் தாண்டு
உற் பத்தி

P1
P2
E1
ஹமாத்தம்

6328
24616
30,944

ஆண்டுகள்

2 years
3 years
-

ஆண்டு
உற் பத்தி

3164
8205
11,369

தின
உற் பத்தி

11
27
38

தின
சரக்குந் து
சுகம

2
5
7
25

அட்டவரண எண் 7.3 தமல் மட்ட மண் ஒட்டுஹமாத்த உற் பத்தி

வ.எண்

ஐந் தாண்டு
உற் பத்தி

ஆண்டுகள்

6328
32120

2 years
3years

P1
P2
E1
ஹமாத்தம்

ஆண்டு
உற் பத்தி

தின
சரக்குந் து
சுகம

தின
உற் பத்தி

3164
10707

11
36

2
6

38448

13871
47
அட்டவரண எண் 7.4 குவரிகளின் முன் கூட்டிய சத்ததின் இயல் பை் ை மதிப்பு

அரமவிடம்

பின் னணி
மதிப்பு
(பகல் ) dB(A)

இயல் பை் ை
மதிப்பு
dB(A)

அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– P1
அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– P2
அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– E1

45.4
45.8
48.2

43.8
42.3
43.2

பமாத்தமாக
கணிக்கப்பட்டது
dB(A)

8

குடியிருப்பு
பகுதியில்
தரநிரலகள் dB(A)

47.7
47.4
49.4
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அட்டவரண எண் 7.5 ஒவ் பவாரு சுரங் கத்திலிருந்தும் அருகிலுள் ள வாழ் விடம்

அரமவிடம்

P1
P2
E1

அகமவிடம்

ஹதாகலவு மீ

அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– P1

640

அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– P2

780

அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– E1

700

அட்டவரண எண் 7.6 சுரங் கங் களில் தரர அதிர்வு
கிதலாவில் அதிகபட்ச
அருகில் உள் ள குடியிருப் பு
கட்டணம்
31
640
54
780
61
770

அட்டவரண எண் 7.7

PPV in m/ms
0.252
0.287
0.376

சுரங் கங் களிலிருந்து சமூக பபாருளாதார நன் ரமகள்
Employment
P1
P2
E1
ஹமாத்தம்

29
22
23
74

8. திை்ை நன்றமகள் –
நல் முக்கல் மை் றும் பசாக்கந்தாங் கல் சாதாரண கல் மை் றும் கிராவல் கிளஸ்டர் சுரங் கங் கள்
திட்டங் கள் சுமார் 5,01,615 மீ
தநாக்கமாகக்

சாதாரண கல் மை் றும் 30,944 மீ

பகாண்டுள் ளது.

இது

அருகிலுள் ள

கிராவல் உை் பத்தி பசய் வரத

பகுதிகளில்

சமூக-பபாருளாதார

நடவடிக்ரககரள தமம் படுத்துவததாடு, பின் வரும் நன் ரமகரளயும் விரளவிக்கும்
•

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 .
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•

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 மமலாண்றம திை்ைம் 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

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 ,

இப்பகுதியில்

நடவடிக்ககககள

நீ ர்

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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