சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப் பீட்டு அறிக்ககயின்
திட்டச்சுருக்கம்
6.50.0 ஹெக்டடர் பரப் பளவு ஹகாண்ட
அத்தி சாதாரண கற் கள் சுரங் கம்
வ.எண்

விண்ணப் பதாரர்

புல எண்

1

திரு.R.கனேசே்

301(Part-2)

2

திரு.M.ராமச்சந்திரே் (னேட்)
சட்டப்படி வாரிசு திருமதி.R.ேதா

301(Part-3)

கிராமம்
தாலுகா

பரப் பளவு
4.50.0
2.00.0

அத்தி
ஹச ்

ாறு

மாவட்டம்

திருவண்ணாமகல

மாநிலம்

தமிழ் நாடு

சுற் றுச்சூழல் தாக்க அறிக்கக அடலாசகர்

ஜிட

ா எக்ஸ
் ஹபாளடரசன் அண
் டு கமனிங்
ஹசால்யுசன்ஸ
் ,டசலம் .

1

1. அறிமுகம் திரு.R.கனேசே் ,

திரு.M.ராமச்சந்திரே்

என் பவர்கள்

திருவண்ணாமலை

மாவட்டத்தின் ,

செய் யாறு தாலுகாவிை் உள் ள அத்தி கிராமத்திை் 6.50.0 செக்டடர் பரப்பளவிை் ொதாரன கற் கள்
கிளஸ்டர் (குழும) சுரங் க குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்துள் ளனர்.
.
எனடவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூலை2016 இன் படி இந்த திட்டம் சுரங் க குழு
பகுதியிை்

அலமகிறது,

நலடமுலறயிை்

இருக்கும்

மற் றும்

உத்டதசிக்கப்பட்ட

சமாத்த

சுரங் கங் களின் ஒட்டுசமாத்த பரப்பளவு 6.50.0 செக்டடர்.
எனடவ,

விரிவான

சுற் றுெ்சூழை்

தாக்க

மதிப்பீடு

(EIA)

அறிக்லக

6.50.0

செக்டடர்

பரப்பளவிை் உள் ள 2 சுரங் கங் கலள உள் ளடக்கியது.
இந்த EIA அறிக்கக ToR பபறப்பட்ட கடிதம் எண் உடே் இணக்கமாக தயாரிக்கப்படுகிறது
குறிப் பு விதிமுறை கடித விவரங் கள் :
•

SEIAA-TN/F.No.6846/SEAC/ToR-707/2020 Dated: 27.05.2020- உத்னதசிக்கப்பட்ட சுரங் கத்திட்டம் – 1

•

SEIAA-TN/F.No.7073/SEAC/ToR-753/2020 Dated: 15.09.2020 உத்னதசிக்கப்பட்ட சுரங் கத்திட்டம் – 2

அடிப்பகட

கண்காணிப்பு

னமற் பகாள் ளப்பட்டது மற் றும்
கருத்திே்

ஆய் வு

அக்னடாபர்

இந்த திட்டங் களிோே்

பகாண்டு இந்த EIA மற் றும்

-

டிசம் பர்

ஏற் படும்

2020

காேகட்டத்திே்

ஒட்டுபமாத்த பாதிப்புககள

EMP அறிக்கக தயாரிக்கப்பட்டுள் ளது, ஒட்டுபமாத்த

சுற் றுச்சூழே் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வு னமற் பகாள் ளப்படுகிறது, அகதத் பதாடர்ந்து ஒரு தயாரிப்பு
அந்த தாக்க விகளவுககள குகறக்க தேித்தேியாக விரிவாே சுற் றுச்சூழே் னமோண்கம திட்டம்
(EMP)

SEIAA,

-

தமிழ் நாடு

சுற் றுச்சூழே்

அனுமதி

வழங் குவதற் காே

பபாது

விசாரகணகய

னமற் பகாள் வதற் காக வழங் கப்பட்ட ToR இே் அடிப்பகடயிே் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்கக வகரவு

1.1 திட்டத்தின் விவரங் கள்
குத்தறக - 1
நிறுவனத்தின்
ஹப ர்

திரு. கனேசே் சாதாரே கற் கள் குவாரி திட்டம்

முகவரி

இயக்குேர் SRC பிரஜக்டஸ
் ் பி லிமிபடட்
47, பிருந்தாவே் சாகே, னபர்ோண்ட்ஸ்,
னசேம்

ககடபசி

90431 75042
குத்தறக - 2

நிறுவனத்தின்
ஹப ர்

திரு.M.ராமச்சந்திரே் சாதாரே கற் கள் குவாரி திட்டம்

முகவரி

15/1B,னமட்டு பதரு, பகழய பபருங் குளத்தூர்,
தாம் பரம்

2

99655 66442
ககடபசி
1.2 500 மிட்டர் சுற் று அளவில் உள் ள குவரிகளின் விவரங் கள்
குத்தறக 1
திரு.R.கடனசன்
விண்ணப்பித்துள் ள சுரங் கம்
301(Part-2)

விளக்கம்
புை எண்
விரிவாக்கம்
மற் றும்
வலகப்பாடு
கிராமம் ,
தாலுகா,
மாவட்டம்
மற் றும்
மாநிைம்
விளக்கம்

புை எண்
விரிவாக்கம்
மற் றும்
வலகப்பாடு
கிராமம் ,
தாலுகா,
மாவட்டம்
மற் றும்
மாநிைம்
காலாவதி

4.50.0 செக்டடர், அரசு குத்தலக நிைம்

அத்தி கிராமம் , செய் யாறு தாலுகா, திருவண்ணாமலை மாவட்டம் , தமிழ் நாடு

குத்தறக 2
திரு.M.ராமச்சந் திரன் (டலட்)
சட்டப் படி வாரிசு திருமதி.R.லதா
விண்ணப்பித்துள் ள சுரங் கம்
301(Part-3)
2.00.0 செக்டடர், அரசு குத்தலக நிைம்

அத்தி கிராமம் , செய் யாறு தாலுகா, திருவண்ணாமலை மாவட்டம் , தமிழ் நாடு

ான சுரங் கம்

விளக்கம்

புை எண்
விரிவாக்கம்
மற் றும்
வலகப்பாடு
கிராமம் ,
தாலுகா,
மாவட்டம்
மற் றும்
மாநிைம்
சமாத்த
சுரங் கங் களின்
பரப்பளவின் பரப்பளவு

குத்தறக 1
திரு.S.பூங் டகாகத
காைாவதியான சுரங் கம்

301
1.00.0 செக்டடர்,
அத்தி கிராமம் , செய் யாறு தாலுகா, திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ,
தமிழ் நாடு
6.50.0 செக்டடர்

3

1.3 உத்டதசிக் கப் பட்ட சுரங் கத்தின் முக் கி

விவரங் கள்

சுரங் கத்தின் ஹப

ர்

புல எண்

அம் சங் கள்

உத்டதசிக்கப் பட்ட
சுரங் கத்திட்டம் - 1

உத்டதசிக்கப் பட்ட
சுரங் கத்திட்டம் - 2

திரு. R.கனேசே்
சாதாரே கற் கள் குவாரி
திட்டம்

திரு. M.ராமச்சந்திரே்
சாதாரே கற் கள்
குவாரி திட்டம்

301(Part-2)

301(Part-3)

பரப் பளவு

4.50.0 பெக்னடர்

2.00.0 பெக்னடர்

கிராமம்

அத்தி கிராமம்

அத்தி கிராமம்

வட்டம் , மாவட்டம் ,
மாநிலம்

அத்தி கிராமம் , பசய் யாறு
தாலுகா, திருவண்ணாமகே
மாவட்டம் , தமிழ் நாடு
மாநிேம்

அத்தி கிராமம் , பசய் யாறு
தாலுகா,
திருவண்ணாமகே
மாவட்டம் , தமிழ் நாடு
மாநிேம்

திட்ட வகரப் பட தாள்
எண்

57 P/10

57 P/10

அட்சடரகக

12º38’34.74’’N to 12º38’43.98’’N

12º38’41.84’’N to
12º38’47.83’’N

தீர்க்கடரகக

79º35’58.85’E to 79º36’07.81’’N

79º36’03.39’E to
79º36’09.76’’N

உத்டதசிக்கப் பட்ட
சுரங் கத்தின் திட்ட காலம்

5 ஆண்டுகள்

5 ஆண்டுகள்

அதிகபட்ச உ

ரம்

100 மிட்டர் கடே்
மட்டத்திற் கு னமே்

77 மிட்டர் கடே்
மட்டத்திற் கு னமே்

32,94,775மீ3 சாதாரண கற் கள்
45,000 மீ3 னமே் மண்

12,42,925 மீ3 சாதாரண
கற் கள்
19,950 மீ3 னமே் மண்

18,69,550 மீ3 சாதாரண கற் கள்
36,900 மீ3 னமே் மண்

4,43,415 மீ3 சாதாரண
கற் கள்
14,690 மீ3 னமே் மண்

10,56,550 மீ3 சாதாரண கற் கள்
36,900 மீ3 னமே் மண்

2,65,995 மீ3 சாதாரண
கற் கள்
14,690 மீ3 னமே் மண்

இறுதி குழி அளவுகள்

குழி – 1
= 205மீ *180மீ * 50மீ(ஆழம் )

= 130மீ *113மீ * 71மீ(ஆழம் )

ஹதாழிலாளர்

33

33

புவியி

ல் வளங் கள்

கனிம இருப் புக்கள்
ஆண்டு வாரி ாக
முன்ஹமாழி ப் பட்ட
உற் பத்தி

திட்ட முதலீடு ன்

Rs. 8,29,54,000/-

Rs. 4,36,24,500/-

1.4 அதிகார வரம் பு விவரங் கள்
உத்டதசிக் கப் பட்ட சுரங் கம் – P1
•

விண்ணப்பதாரர் சாதாரண கே்

சுரங் க குத்தககக்கு விண்ணப்பித்தார், னததி:

21.01.2019

4

•

துே் லியமாே பகுதி பதாடர்பு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர், திருவண்ணாமகே, மூேம்
வழங் கப்பட்ட Rc.No. 18/Kanimam/2019 Dated: 16.05.2019

•

சுரங் கத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர், புவியியே் மற் றும் சுரங் கத்
துகற,

திருவண்ணாமகே

மாவட்டம் ,

மூேம்

அங் கீகரிக்கப்பட்டது

Rc.No:

18/Kanimam/2019 Dated: 23.05.2019
•

சுற் றுச்சூழே்

அனுமதிக்கு

ஆதரவாளர் ToR

க்கு

விண்ணப்பித்தார், ஆே் கேே்

உத்னதசம் எண். SIA/TN/MIN/36800/2019 Dated:27.05.2019
உத்டதசிக் கப் பட்ட சுரங் கம் – P2
•

விண்ணப்பதாரர் சாதாரண கே்

சுரங் க குத்தககக்கு விண்ணப்பித்தார், னததி:

21.01.2019
•

துே் லியமாே பகுதி பதாடர்பு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர், திருவண்ணாமகே, மூேம்
வழங் கப்பட்ட Rc.No. 19/Kanimam/2019 Dated: 16.05.2019

•

சுரங் கத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர், புவியியே் மற் றும் சுரங் கத்
துகற,

திருவண்ணாமகே

மாவட்டம் ,

மூேம்

அங் கீகரிக்கப்பட்டது

Rc.No:

19/Kanimam/2019 Dated: 06.08.2019
•

சுற் றுச்சூழே் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார், ஆே் கேே்
உத்னதசம் எண். SIA/TN/MIN/41586/2019 Dated:20.08.2019

2. திட்ட விளக்கம் திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம் ெங் கள் கீடழ அட்டவலணப்படுத்தப்பட்டுள் ளன.
திட்டத்தின் முக் கிய அம் சங் கள்
அருகிலுள் ள கிராமம்

அத்தி - 1.2 கிமீ - வடகிழக்கு

அருகிலுள் ள நகரம்

காஞ் சிபுரம் - 24 கிமீ – வடகிழக்கு

அருகிலுள் ள சாகே வழி

SH-134-காஞ் சிபுரம் – வந்தவாசி -4.5 மீ -பதே் கிழக்கு
NH -4 – பசே் கே – பபங் களூர் – 25.5 கிமீ -வடகிழக்கு

புககவண்டி நிகேயம்

காஞ் சிபுரம் – 24.5 கிமீ - வடகிழக்கு

அருகிலுள் ள விமாே நிகேயம்

பசே் கே – 73 கிமீ - வடகிழக்கு

துகறமுகம்

பசே் கே - 80 கிமீ - வடகிழக்கு

2.2 நிலப் பரப் பு ஹபாருந் தி

விளக்கம்
நடப் பிை்
உள் ள சுரங் க பகுதி
உள் கட்டகமப்பு
பாகத
பசுகம அரண்
பயே் படுத்தப்படாத
பகுதி
ஹமாத்தம்

பகுதியின் நிலப் பரப் கபப் ப

ன்படுத்துதல்

உத்டதசிக் கப் பட்ட சுரங் கம் – P1
சுரங் க காலத்தின் இறுதியில்
தற் டபாகத பகுதி (HA)
உள் ள பகுதி (HA)
எதும் இே் கே

3.67.0

எதும் இே் கே
எதும் இே் கே
எதும் இே் கே

0.01.0
0.02.0
எதும் இே் கே

4.50.0

0.80.0

4.50.0

4.50.0

5

விளக்கம்

2.3 ஹச

உத்டதசிக் கப் பட்ட சுரங் கம் – P2
சுரங் க காலத்தின் இறுதியில்
தற் டபாகத பகுதி (HA)
உள் ள பகுதி (HA)

நடப் பிை்
உள் ள சுரங் க பகுதி

எதும் இே் கே

1.45.0

உள் கட்டகமப்பு

எதும் இே் கே

பாகத

எதும் இே் கே

பசுகம அரண்
பயே் படுத்தப்படாத
பகுதி
ஹமாத்தம்

எதும் இே் கே

0.01.0
0.02.0
0.26.0

2.00.0

0.26.0

2.00.0

2.00.0

ல் பாட்டு விவரங் கள்
விளக்கம்
புவியியே் வளங் கள் சாதாரண கற் கள்
புவியியே் வளங் கள் னமே் மண்
கேிம இருப்புக்கள் சாதாரண கற் கள்
கேிம இருப்புக்கள் னமே் மண்

P1
32,94,775
45,000
18,69,550
36,900

P2
12,42,925
19,950
4,43,415
14,690

ஆண்டு உற் பத்தி சாதாரண கற் கள்
ஆண்டு உற் பத்தி னமே் மண்
திே உற் பத்தி சாதாரண கற் கள்
திே உற் பத்தி னமே் மண்
திே ோரி னோடுகளிே் எண்ணிக்கக சாதாரண
கற் கள்
திே ோரி னோடுகளிே் எண்ணிக்கக னமே் மண்
உத்னதசிக்கபட்ட ஆழம்

10,56,550
36,900
704
123

2,65,995
14,690
177
49

117

30

49
50

8
31

6

படம் 1: திட்டதளத்தின் ஹச

ர்க்ககடகாள் புககப் படம் – P1

7

படம் 2: திட்டதளத்தின் ஹச

ர்க்ககடகாள் புககப் படம் – P2

8

படம் - 3: திட்டத்தளத்தின் ஹச

ற் ககடகாள் புககப் படம் (500 மீ டகள் விகள் )

9

படம் - 5: அடிப் பறட சுை் றுச்சூழல் கண்காணிப் பு வகரபடம் (10 கிமீ சுற் றளவு)
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2.5 சுரங் கம் ஹச ்

ல் படும் முகற

முே் பமாழியப்பட்ட

சுரங் க

முகற

அகேத்து

முே் பமாழியப்பட்ட

திட்டங் களுக்கும்

பபாதுவாேது - சுரங் க முகறயாேது திறந்தபவளி முகற இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங் க முகற
5.0

மீட்டர்

உயர

பபஞ் கச

பபஞ் ச்

உயரத்திற் கு

குகறயாமே்

உருவாக்குவதே்

மூேம்

முே் பமாழியப்படுகிறது.
சாதாரண கே் எே் பது ஒரு பாத்னதாலித் உருவாக்கம் ஆகும் மற் றும் முதலிே் உருவாே பாகற
பாகற நிகற கணிசமாே அளவு பாகறககள பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ொமர் துகளயிடுதே்
மற் றும் ஸ்ேரி பவடிபபாருட்கள் பவடிப்பதற் கு பயே் படுத்தப்படும் . ராக் பினரக்கர்ஸ் அேகுடே்
இகணக்கப்பட்ட

கெட்ராலிக்

தவிர்ப்பதற் காக னதகவயாே

அகழ் வாராய் ச்சிகள்

துண்டு

துண்டாே

இரண்டாம்

நிகே

அளவுகளுக்கு பபரிய

பவடிப்கபத்

கற் பாகறககள

உகடப்பதற் காகவும் , வாளி அேகுடே் இகணக்கப்பட்ட கெட்ராலிக் அகழ் வாராய் ச்சிகள்
ரப்பர்

ஸ்னடாகே

டிப்பர்களிே்

ஏற் றுவதற் காகவும் ,

பிட்பெட்டிலிருந்து

கே்

பகாண்டு

பசே் ேப்படும் . அருகிலுள் ள பநாறுக்கு இயந் திரங் கள் .
2.6 முன்ஹமாழி

ப் பட்ட இ

ந் திரத் துகற
முன்ஹமாழி ப் பட்ட
குவரிகள்

வ.எண்

வகக

1
2

பஜக் ெம் பமர்
கம் ரச்சர்
பக்பகட் உடே் எக்ஷ்சபவட்டர்/ராக்
பிபரக்கர்
டிப்பர்ஸ் / டம் ம்பர்ஸ்

3
4

P1
8
4
5
3

வடிவம் திறன்

சக்தி

P2
8
2
1

1.2m to 2.0m
50 HP

Compressed air
Diesel Drive

150-200 HP

Diesel Drive

4

20 Tonnes

Diesel Drive

2.7 இணக்கமான சுரங் கத் திட்டம் / இறுதி சுரங் கத் திட்டம்
•

சுரங் க வாழ் க்ககயிே் முடிவிே் , னதாண்டப் பட்ட சுரங் க குழி / பவற் றிடம் மகழ
நீ கரச் னசகரிப் பதற் காே

பசயற் கக நீ ர்த்னதக்கமாக

பசயே் படும்

மற் றும்

வறட்சி காேத்திே் னதகவ அே் ேது பநருக்கடிககளச் சமாளிக்க உதவுகிறது.
•

எே்னுகடயது மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப் புத் தகடயுடே் கூடிய கிரீே் பபே் ட்
மற் றும் னமே் பபஞ் சுகள் மற் றும் தற் காலிக நீ ர் னதக்கமாேது சுற் றுச்சூழே்
அகமப் கப னமம் படுத்தும்

•

எே்னுகடய மூடே் எே்பது ஒரு பதாந்தரவு பசய் யப் பட்ட இடத்கத அதே்
இயே் பாே நிகேக்குத் திரும் பச் பசய் யும் அே் ேது சுற் றுச்சூழலிே் ஏற் படும்
பாதகமாே

விகளவுககள

அே் ேது

பாதுகாப் பிற் காே அச்சுறுத்தே் ககளத்

மேித
தடுக்கும்

ஆனராக்கியம்

மற் றும்

அே் ேது குகறக்கும்

பிற

உற் பத்திப் பயே்பாடுகளுக்குத் தயாராகும் பசயே் முகறயாகும் .
•

மறுசீரகமக்கப் பட்ட சுரங் கங் கள் மேிதர்களுக்கும் விேங் குகளுக்கும் உடே்
ரீதியாக பாதுகாப் பாக இருப் பது, புவி பதாழிே் நுட்ப ரீதியாக நிகேயாேது, புவினவதியியே் ரீதியாக மாசுபடாதது/ மாசுபடாதது மற் றும் சுரங் கத்திற் கு பிந்கதய
நிே பயே்பாட்டிற் கு தக்ககவக்கும் திறே் பகாண்டது.
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2.8இறுதி குழி பரிமாணம்
உத்னதசிக்கப்பட்ட சுரங் கம் – P1

குழி
I

குழி
I

நீ ளம் (மீட்டர்)
205

அகலம் (மீட்டர்)
180
உத்னதசிக்கப்பட்ட சுரங் கம் – P2

ஆழம் (மீட்டர்)
50 m

நீ ளம் (மீட்டர்)
130

அகலம் (மீட்டர்)
113

ஆழம் (மீட்டர்)
71 m

3. சுை் றுச்சூழலின் விளக்கம் தரவுகலள

டெகரித்தை்

சுற் றுெ்சூழை்

தாக்க

மதிப்பீட்டு

ஆய் வின்

ஒரு

பகுதியாக

அலமகிறது, இது பை் டவறு சுற் றுெ்சூழை் பண்புகளிை் கணிக்கப் பட்ட தாக்கங் கலள மதிப்பீடு
செய் ய உதவுகிறது மற் றும் சுற் றுெ்சூழை் டமைாண்லம திட்டத்லத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது,
சுற் றுெ்சூழை் தரம் மற் றும் எதிர்காை விரிவாக்கங் களின் டநாக்கத்லத டமம் படுத்துவதற் கான
நடவடிக்லககலள டகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற் றுெ்சூழை் நிலையான வளர்ெ்சி.
நிைவும் சுற் றுெ்சூழை் அலமப்புகளின் தரத்லத தீர்மானிக்க காற் று, நீ ர் (டமற் பரப்பு மற் றும்
நிைத்தடி நீ ர்), நிைம் மற் றும் மண், சூழலியை் மற் றும் ெமூக-சபாருளாதார நிலை உள் ளிட்ட
பை் டவறு சுற் றுெ்சூழை் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பலட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2020 ஆம் ஆண்டிை்
(அக்டடாபர் - டிெம் பர்) பருவத்திை் அடிப்பலட தர ஆய் வு நடத்தப்பட்டது.

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

பண்புக் கூறுகள்
சுற் றுப்புற
காற் றிே் தரம்

அளவுருக் கள்
PM10, PM 2.5, SO2, NO2

2

வாேிகே ஆய் வு

3

நீ ரிே் தரம்

4

சூழலியே்

5

ஒலி மட்டங் கள்

காற் றிே் னவகம்
மற் றும் திகச,
பவப்பநிகே,
ஈரப்பதம் மற் றும்
மகழ
உடே் , இரசாயே
மற் றும்
பாக்டீரியாவியே்
அளவுருக்கள்
நிேப்பரப்பு மற் றும்
நீ ர்வாழ் தாவரங் கள்
மற் றும்
விேங் கிேங் கள் 10
கிமீ சுற் றளவுக்குள்
உள் ளே.
DB (A) இே் சத்தம்
நிகேகள்

6

மண் பண்புகள்

இயற் பியே் மற் றும்
னவதியியே்
அளவுருக்கள்

ஆதாரம் மற் றும் அதிர்ஹவண்
8 இடங் களிே் மூே் று மாதங் களுக்கு
வாரத்திற் கு இரண்டு முகற
பதாடர்ச்சியாே 24 மணினநர மாதிரிகள்
(2Core & 6 Buffer)
பதாடர்ச்சியாக மூே் று மாதங் களுக்கு
ஓட்டு மணி னநரத்திற் கு ஒருமுகற
வாேிகே அளவுககள னசகரித்தே்

படிக்கும் காேத்திே் ஒரு முகற 4
நிேத்தடி நீ ர் மற் றும் 2 னமற் பரப்பு நீ ர்
இடங் களிே் கிராப் மாதிரிகள்
னசகரிக்கப்பட்டே
வகரயறுக்கப்பட்ட முதே் கம
கணக்பகடுப்பு மற் றும் இரண்டாம் நிகே
தரவு

8 இடங் கள் (2 னகார் & 6 தாங் கே் ) - EIA
ஆய் விே் னபாது 24 மணி னநரத்திற் கு ஒரு
முகற தரவு கண்காணிக்கப்படுகிறது
படிக்கும் காேத்திே் 6 இடங் களிே்

12

7

நிே பயே் பாடு

பே் னவறு
வகககளுக்காே நிே
பயே் பாடு

8

சமூகபபாருளாதார
அம் சங் கள்

9

நிேத்தடிநீ ர்

10

இடர் மதிப்பீடு
மற் றும் னபரிடர்
னமோண்கம
திட்டம்

சமூக-பபாருளாதார
மற் றும்
மக்கள் பதாகக
பண்புகள் ,
பதாழிோளர்
பண்புகள்
பகுதியிே் வடிகாே்
அகமப்பு,
நீ னராகடகளிே்
தே் கம, நீ ர்நிகே
பண்புகள் , ரீசார்ஜ்
மற் றும்
பவளினயற் றும்
பகுதிகள்
தீ மற் றும்
பவடிப்புகள் மற் றும்
நச்சுப் பபாருட்களிே்
பவளியீடு
ஆகியவற் றாே்
னபரழிவு
ஏற் படக்கூடிய
பகுதிககள
அகடயாளம்
காணவும்

சர்னவ ஆஃப் இந்தியாவிே் நிேப்பரப்பு
தாள் மற் றும் பசயற் ககக்னகாள்
படங் கள் மற் றும் முதே் கம
கணக்பகடுப்பு ஆகியவற் றிே்
அடிப்பகடயிே்
2011 கணக்பகடுப்பு னபாே் ற முதே் கம
கணக்பகடுப்பு மற் றும் இரண்டாம் நிகே
ஆதாரங் களிே் அடிப்பகடயிே் .

இரண்டாம் நிகே ஆதாரங் களிே் இருந் து
னசகரிக்கப்பட்ட
தரவு
மற் றும்
தயாரிக்கப்பட்ட நீ ர்-புவியியே் ஆய் வு
அறிக்கக ஆகியவற் றிே் அடிப்பகடயிே்

சுரங் கத்துடே் பதாடர்புகடய
அபாயத்திற் காக பசய் யப்பட்ட இடர்
பகுப்பாய் விே் கண்டுபிடிப்புகளிே்
அடிப்பகடயிே் .

3.2 நில சுை் றுச்சூழல்
பகுதியிை் நிை பயன் பாட்டு முலற திட்ட தளம் சுற் றளவிை் இருந்து 10 கிடைாமீட்டருக்குள்
புவன் (இஸ்டரா) மூைம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நிை பயன் பாட்டு முலற வறண்ட தரிசு
நிைம் , உரிலமயளர் பட்டா நிைம் , எந்த வன நிைமும் ெம் பந்தப்படவிை் லை.
வ.எண்

வககப் பாடு

% இல் பரப் பளவு

1

நீ ர் நிகேகள்

14.39

2

ஆறு

2.218

3

நகர்ப்புற கட்டகமத்தே்

0.539

4

கிராமப்புற கட்டகமத்தே்

1.544

5

புதர் நிேம்

1.685

6

இகேயுதிர் காடு

2.041

7

தரிசு நிேம்

1.84

8

விவசாய நிேம்

7.814

9

பயிர் நிேம்

65.87

10

மணே் பகுதி

0.889

11

உப்பு பாதிக்கப்பட்ட நிேம்

0.19
13

12

தரிசு பாகற

0.942

13

சுரங் க பகுதி

0.016

ஹமாத்தம்

100.00

ஆய் வுப் பகுதியிை் உள் ள நிைத்தின் சபரும் பகுதி விவொய பயிர் நிைம் 73.61%, சமாத்த
சுரங் கப் பகுதிகள் இந் த சுரங் கப் பகுதியிலிருந்து 5.5 ஆகும் ,
3.3 மண் சூழல்
நான் கு மண் மாதிரி இடங் கள் டதர்வு செய் யப்பட்டு பகுப்பாய் வு செய் யப்பட்டன.
இயற் லகயிை் மண் காணப்பட்டதுமிதமான கார pH வரம் புடன் 8.02 – 8.78 லநட்ரஜனின் செறிவு
பாஸ்பரஸ் வரம் பு குகறவாகனவ உள் ளது.
3.4 நீ ர் சூழல் நீ ரின் தரத்லத மதிப் பிடுவதற் கு நீ ர் மாதிரிகள் சுமார் 4 நிைத்தடியிை் மற் றும் 2 நிைத்தின்
டமற் பரப்பிை் இருந்தும் டெகரிக்கப்பட்டது கிராமங் களின் துலள கிணறுகளிலிருந்து நிைத்தடி நீ ர்
மாதிரிகள்

எடுக்கப்பட்டன.

ஏரிகள்

மற் றும்

சுரங் கத்தின்

டமற் பரப்பு

நீ ர்

மாதிரிகள்

எடுக்கப்பட்டன.
3.5 நிலத்தடி நீ ர் •

7.19 – 7.59 வலர டவறுபடுகிறது.

•

சமாத்த கலரெை் கள் 429 - 526 வலர உள் ளது

•

கடினத்தன் லம மதிப்புகள் 139.4 – 188.6 mg/lவலர இருக்கும்

மமை் பரப் பு நீ ர்
•

PH மதிப்பு 7.79 – 8.02

•

சமாத்த கலரெை் கள் of 444 - 512

செவிசமட்டை்

வரம் பிற் குள்

இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள் ளது. இயற் பியை் -டவதியியை்

மற் றும் உயிரியை் பகுப்பாய் வு இந்த நீ ர் சிபிசிபி தரத்தின் படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம் புகளுக்குள்
உள் ளது என் பலத சவளிப்படுத்தியது.

3.6 காை் று சூழல் வானிறல ஆய் வு (காலநிறல) ஆய் வு பகுதி சவப்பமண்டை காைநிலையின் ஒரு பகுதியாகும் . நாள் சவப்பநிலை ஜனவரி
முதை் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் . மிகக் குலறவானதுசவப்பநிலை ஜனவரியிை் எட்டப்படுகிறது.
ஏப்ரை் மற் றும் டம மாதங் கள் ஆண்டின் சவப்பமான மாதங் கள் .
உத்டதசிக்கப்பட்ட

சுரங் கத்

திட்டத்திற் கான

அருகிலுள் ள

ஐஎம் டி

நிலையம்

திருவண்ணாமலை
காை் றின் தர கண்காணிப் பு திட்ட தளத்லதப் சபாறுத்தவலரயிை் முன் டனாடி கீழ் டநாக்கிய திலெயின் அடிப்பலடயிை்
சுற் றுப்புற காற் று தர நிலையங் கள் டதர்ந்சதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமலழக்காைத்திற் கு முந்லதய
காற் றளவுப்படம் முலற மற் றும் டதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட தளங் களின்
கருத்திை்

சகாண்டு

சுற் றுப்புற

காற் று

தர

கண்காணிப்பு

அணுகை் ஆகியவற் லறக்
(AAQM)

நிலையங் கள்

டதர்ந்சதடுக்கப்பட்டன.
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படம் – 6 காற் று வீசும் திறசயின் புககப் படம்

•

PM10 இன் மதிப்பு 45.8 µg/m3 to 34.0 µg/m3, இலடயிை் டவறுபடுகிறது

•

PM2.5இன் மதிப்பு 23.7 µg/m3 to 15.6 µg/m3க்கு இலடயிை் டவறுபடுகிறது

•

SO2மற் றும் NO2 இன் ெராெரி செறிவு 6.9 µg/m3 to 4.0 µg/m3 மற் றும் 20.7 µg/m3 to 12.1 µg/m3.
PM10, PM2.5, SO2 மற் றும் NO2 ஆகியவற் றின்

செறிவுகள் நன் கு காணப்படுகின் றன

சதாழிை் துலற மற் றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்டைங் களுக்கு மத்திய மாசு
கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (சிபிசிபி) பரிந்துலரக்கும் NAAQ தரநிலைகள் .
3.7ஒலி சூழல் • ஒலி அளவீட்டு ொதனத்லதப் பயன் படுத்தி 8 இடங் களிை்

அடிப்பலட ஒலி அளவுகள்

கண்காணிக்கப்பட்டன. காலை 6 மணி முதை் இரவு 10 மணி வலர பகை் நிலைகள்
கண்காணிக்கப்பட்டனஇரவு 10 மணி முதை் காலை 6 மணி வலர.
•

ஆய் வுக் காைத்திை் பகை் 47.8 – 48.2 dB (A) Leq இரவு 45.7 – 48.1 dB (A) Leq. வரம் பிை் இருந்தன.
முடிவுகளிலிருந் து, நாள் மற் றும் இரவு ஒலியின்

அளவுகள் சதாழிை் துலற / வணிக /

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற் றுப்புற ஒலி தரநிலைகளுக்குள் இருப்பலதக் காணைாம் .
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3.8 உயிரியல் சூழல் அடிப்பலட சுற் றுெ்சூழை் நிலை, முக்கியமான மைர் கூறுகள் மற் றும் விைங் கினங் களின்
கட்டலமப்லபப் புரிந்து சகாள் ள சுற் றுெ்சூழை் ஆய் வு டமற் சகாள் ளப்பட்டுள் ளது.
திட்டப்பகுதிக்கு அருகிை் எந்த மருந்து ஆலைகளும் இை் லை, வனவிைங் கு பாதுகாப்பு ெட்டம்
1972

இன்

படி

அை் ைது

அெ்சுறுத்தப்பட்ட

உயிரினங் களின்

ஐ.யூ.சி.என்

சிவப்பு

பட்டியலிை்

அெ்சுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப் பிடவிை் லை.

3.9 சமூக பபாருளாதாரம் அப்பகுதியின் ெமூக-சபாருளாதார சூழை் குறித்த தரமான தகவை் கலள டெகரிக்க மாதிரி
கணக்சகடுப்பு டமற் சகாள் ளப்பட்டது. ொலைகள் , குடிநீ ர் வெதிகள் , நகரமயம் , கை் வி நிறுவனம் ,
டகாயிை் கள் , மருத்துவ வெதிகள் மற் றும் மின் ொர வெதிகள் டபான் ற அலனத்து அடிப்பலட
வெதிகலளயும் இந் த ஆய் வு பகுதி சகாண்டுள் ளது.
சுற் றியுள் ள கிராமங் களிை் விவொயடம முக்கிய சதாழிைாக இருந்தாலும் , இது 50-60%
குடும் பங் களுக்கு மட்டுடம டவலை வாய் ப்புகலள வழங் கியுள் ளது. மீதமுள் ள மக்கள் சதாலக
முக்கியமாக சதாழிைாளர்கள் மற் றும் மற் ற வலக டவலை வாய் ப் புகலள ொர்ந்துள் ளனர்.
4 எதிர்பார்க்கின்ை சுை் றுச்சூழல் பாதிப் புகள் மை் றும் தணிப் பு நடவடிக்றககள் சுரங் க நடவடிக்ககயுடே் சுற் றுச்சூழே் பதாடக்கத்கத பராமரிக்க, தற் னபாதுள் ள சுற் றுச்சூழே்
சூழ் நிகே குறித்த ஆய் வுககள னமற் பகாள் வது மற் றும்

பே் னவறு சுற் றுச்சூழே்

கூறுகளிே்

தாக்கத்கத மதிப்பிடுவது அவசியம் . இது பபாருத்தமாே னமோண்கம திட்டங் ககள நிகேயாே
வள பிரித்பதடுத்தகே உருவாக்க உதவும் .

4.1 நில சுை் றுச்சூழல் :
திறந்த சவளி சுரங் க முலறயிை் சபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நிை சுற் றுெ்சூழை் ,
இப்பகுதியிை் நிை பயன் பாட்டு முலற வறண்ட தரிசு நிைம் , இந் த திட்டத்திை் எந் த வன நிைமும்
ஈடுபடவிை் லை. சுரங் க நடவடிக்லககளுக்கு 6.50.0 செக்டடர் நிைத்திை் பயன் படுத்தப்படும் .
சுரங் கத்தின் முடிவிை் , சவட்டிசயடுக்கப்பட்ட குழி, தற் காலிக நீ ர்த்டதக்கமாக செயை் படும் மற் றும்
மலழநீ லர டெமிக்க அனுமதிக்கப்படும் .
மரம் (செடி வளர்ப்பு பகுதிக்கு) வளர்ெ்சிக்கு டபாதுமான இடம் ஒதுக்கப்பட்டது.

தற் டபாது

திட்டப்பகுதியிை் தாவரங் கள் எதுவும் இை் லை, சுரங் க நடவடிக்லக முடிந்ததும் திட்ட இடத்திை்
மரங் களின் வளர்ெ்சியின் வீதம் அதிகரிக்கும் .
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தணிப் பு நடவடிக்கககள்
•

சுரங் க

நடவடிக்கக

படிப்படியாக

பதாகுதிகளிே்

அகடக்கப்பட்டு,

அகழ் வாய் வு

படிப்படியாக பசுகம அரண் வளர்ச்சி னபாே் ற கட்டம் வாரியாே வளர்ச்சி னபாே் ற பிற
தணிப்பு நடவடிக்கககளுடே் னமற் பகாள் ளப்படும் .
•

சுரங் க குழிககளச் சுற் றிலும் மகழ நீ ர் வடிகாே் அகமத்தே் மற் றும் மகழப்பபாழிவிே்
னபாது னமற் பரப்பு ஓடுவதாே் மண் அரிப்கபத் தடுக்கவும் மற் றும் உத்னதசப் பகுதிக்குள்
பே் னவறு

பயே் பாடுகளுக்காக

மகழநீ கரச்

னசகரிக்கவும் ,

குகறந்த

உயரத்திே்

திட்டமிடப்பட்டது இடத்திே் பசக் னடம் கட்டுதே்
•

பாதுகாப்பு மண்டேத்திற் குள் எே் கேயிே் பசுகம பபே் ட் வளர்ச்சி. பவட்டப்பட்ட குழியிே்
னசமித்து கவக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ் பசுகம அரண்க்கு பயே் படுத்தப்படும்

•

பயே் படுத்தப்படாத பகுதி, பவட்டப்பட்ட குழிகளிே் னமே் பபஞ் சுகள் , பாதுகாப்பு தகட
னபாே் றவற் றிே் அடர்த்தியாே னதாட்டப்பயிற் சி னமற் பகாள் ளப்படும் .

•

கருத்தியே் நிகேயிே் , சுரங் க நிே பயே் பாட்டு முகற பசுகம அரண் பகுதி மற் றும்
தற் காலிக நீ ர்த்னதக்கமாக மாற் றப்படும்

•

இயர்ககயிே்

அடிப்பகடயிே் ,

சுரங் கத்திகே

சுற் றியுள் ள

இயற் கக

தாவரங் கள்

தக்ககவக்கப்படும் (ஒரு தாங் கே் பகுதியிே் அதாவது 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தகட மற் றும் பிற
பாதுகாப்பு வழங் கப்படுகிறது) தூசி உமிழ் கவக் குகறக்க உதவும் .
•

கருத்தியே்

கட்டத்திே்

காே் நகடகளிே்

சரியாே

உள் ளார்ந்த

னவலி

அகமக்கப்படும் ,

நுகழகவத்

தடுக்க

பபாதுமக்கள்

பாதுகாப் பு
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மணி

மற் றும்
னநரமும்

கவக்கப்படும் .
4.2 நீ ர் சூழல்
சுரங் க நடவடிக்லகக்கான உத்டதசிக்கப்பட்ட

ஆழம் நிைத்தடி நீ ர் மட்டத்திற் கு டமடை

உள் ளது, ஆய் வு பகுதிக்குள் டமற் பரப்பு நீ ர் (நீ டராலடகள் , காை் வாய் , ஓலட

டபான் றலவ)

சதன் படவிை் லை.
தணிக் கும் நடவடிக் றககள் •

சுரங் கப் பகுதிக்கு டமற் பரப்பு மலழநீ ர் ஓட்டத்லத சுரங் கத்திற் குள் வராமை் தடுக்க மண்
திட்டு அலமக்கப்படும்

•

வடிகாை் கட்டுமானம் அலமக்கப்படும்

4.3 காை் று சூழல் –
சுரங் க நடவடிக்லககள்
துகள் கள்

முக்கிய

காற் று

மற் றும்

டபாக்குவரத்தாை்

மாசுபடுத்துகின் றன.

ெை் பர்

உருவாக்கப் படும்
லட

ஆக்லெடு

காற் றிை்
(SO2),

பரவும்

லநட்ரஜன்

ஆக்லெடுகள் (NO2) ஆகியவற் றின் உமிழ் வுகள் ொலையிை் செை் லும் வாகனங் களாை் ஏற் படும் .
சுரங் க

பகுதிக்கு

சவளிடய

ஆடராக்கியத்திலும் , அப்பகுதியின்

சுரங் கத்தின்

தாக்கம்

மனித

மற் றும்

விைங் குகளின்

தாவரங் களிலும் எந்தவிதமான பாதகமான விலளலவயும்

ஏற் படுத்தாது என் பலத இது காட்டுகிறது.
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தணிக் கும் நடவடிக் றககள் •

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிப்பு நுட்பங் கள் (Controlled Blasting) செயை் படுத்தப்படும்

•

கனிமத்லத

ஏற் றுதை்

சவளிடயற் றத்லதக்

மற் றும்

லகயாளுதை்

கட்டுப்படுத்த

ஆகிய

டவலை

நடவடிக்லககளிை்

செய் யும்

ஆர

முகப்பிை்

இருந் து
நீ ர்

தூசி

சதளித்தை்

பாலதயிை் நீ ர் சதளித்தை்
•

கனரக இயந்திரத்லத இயக்கும் டபாது தூசி உற் பத்திலயக் குலறக்க சுரங் கத்தின் உட்புற
ொலைகளிை் நீ ர் சதளிப்பான் கள் அலமத்தை்

•

தூசி

சவளிடயற் றத்லதக்

குலறப்பதற் காக

அவ் வப்டபாது

நீ ர்

கழிவுகள்

மற் றும்

ொலைகளிை் நீ ர் சதளித்தை்
•

துலளயிடும்

முன் பு

சதாழிைாளர்களுக்கு

முகக்கவெங் கள்

வழங் குதை்

மற் றும்

பாதுகாப்பாக சுரங் கம் செய் ய நிறுவனங் கள் மூைம் பயிற் சி அளித்தை்
•

தாதுப் டபாக்குவரத்தின் டபாது டிப்பர்கலள அதிக சுலம செய் வலதத் தவிர்ப்பது மற் றும்
ஏற் றப்பட்ட டிப்பர்கலள டார்பாலின் களுடன் மூடுவது

•

தூசித் துகள் கலளக் லகது செய் ய மரம் வளர்ெ்சி டமற் சகாள் ளப்படும் .

•

மாசுபாட்லடக்

கட்டுப்படுத்த

நடவடிக்லக

எடுக்க

காற் றின்

தரத்லத

அவ் வப்டபாது

கண்காணித்தை்
4.4

ஒலி சூழல்
கனிமத்லத

எடுக்க

சவடி

லவப்பதனாை் ,

எந்திரங் களின்

செயை் பாடு

மற் றும்

சுரங் கங் களிை் அவ் வப் டபாது டிப்பர்கலள இயக்குவதாை் ெத்த மாசு ஏற் படுகிறது.
தணிக் கும் நடவடிக் றககள் •

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பவடி கவக்கும் முகறயிே் சரியாே இகடபவளி மற் றும் பவடிக்கும்
குழிகளிே்

சரியாே

முகறயிே்

அளவாே

பவடி

மருந்து

னபக்கிங்

பசய் து

உபனயாகப்படுத்தபடும் .
•

பவடி கவத்தே் முகறயிே் ,

சீனதாஷ்ண நிகே சாதகமாக இே் ோத னபாது மிே் சாரம்

அே் ோத தூண்டுதே் முகற அனுசரிக்கப்படும் .
•

கேரக எந்திரங் களிே் ஏற் படும் சத்தத்கதக் குகறக்க சரியாே முகறயிே் பராமரிப்பும் ,
உராய் கவத் தடுக்கும் எண்பணய் மற் றும் கிரீஸ் இகவகள் உபனயாகப்படுத்தப்படும் .

•

எந்திரங் களிே் ஏற் படும் சத்தத்கதக் குகறக்க சரியாே முகறயிே் பாதுகாப்பு உகறகள்
பபாருத்தப்படும்

•

பவடி மருந்திோே் ஏற் படும் சுற் றுச்சூழே் தாக்கத்கதயும் பவடிக்கத் தவறும் குழிககள
தடுப்பதற் கும் சாய் வாே குழிகள் துகள பசய் யப்படும் .

•

சுரங் க சாகே ஓரங் களிலும் குத்தகக நிேத்கத சுற் றியும் மரங் கள் கவத்து பராமரித்து
வருவதாே் சுரங் கத்திே் ஏற் படும் சத்தம் பவளினயறுதே் குகறக்கப்படும் .

•

சுரங் க

பதாழிோளர்களுக்கு

ஏற் படுத்துவதே்

மூேமும்

பயிற் சி

மற் றும்

காது

பகாடுப்பதே்
அகடப்பாே் கள்

மூேமும் ,

விழிப்புணர்வு

உபனயாகப்படுத்துவதாலும்

பதாழிோளர்களுக்கு சத்தத்திோே் ஏற் படும் பாதிப்பு தடுக்கப்படும் .
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4.5

உயிரியல் சூழல்
காடுகள் ,

வனவிைங் கு

ெரணாையங் கள்

எதிர்பார்க்கப்படுவதிை் லை. 10கிமீ சுற் றளவிை்

இை் ைாததாை்

சுற் றுெ்சூழை்

பை் லுயிர்

உணர்திறன்

பாதிப்பு

மண்டைம் டபான் ற

சுற் றுெ்சூழை் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு டபான் றவற் லற சவளிடயற் றுவதாை் ஏற் படும்
NO2.தூசி சவளிடயற் றத்லதக் கட்டுப்படுத்த டபாதுமான தூசி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள்
எடுக்கப்படும் . AAQ தரநிலைகளுக்குள்

PM10, PM2.5, SO2 மற் றும்

NO2 க்கான காற் றின்

தரத்

தரங் கலளத் தவிரதூசி உமிழ் லவக் கட்டுப்படுத்த சுரங் கப் பகுதி மற் றும் ொலைகளிை் தடிமனான
மரம் வளர்ெ்சி டமற் சகாள் ளப்படும் .
அட்டவகண எண் 4.1 கிரீே் பபே் ட் னமம் பாட்டுத் திட்டம்

வருடம்

P1
P2
4.6

நடவு
பசய் ய
முே் பமாழியப்பட்ட
எண்

கவரப்பட்ட
பகுதி

உயிர் விகிதம் % இே்
எதிர்பார்க்கப்படுகிற
து

வளர்க்கப்படும்
எே
எதிர்பார்க்கப்படும்
மரங் களிே்
எண்ணிக்கக
800
210

1000
4,130
80%
260
2,600
80%
சமூக பபாருளாதார சூழல் .
சுரங் க நடவடிக்லககள் காரணமாக 66 சதாழிைாளர்கள் டநரடியாக பயன் சபறுவார்கள் .

சுமார் 80 எண்ணிக்லகயிைான மக்களுக்கு மலறமுகமாக டவலை வாய் ப்புகள் கிலடக்கும் .
சி.எஸ்.ஆர் / சி.இ.ஆர் நடவடிக்லககளின் கீழ் மருத்துவ, கை் வி மற் றும் உள் கட்டலமப்பு
டமம் பாடு டபான் ற கூடுதை் வெதிகளும் நலடசபறும் .
ெமூக - சபாருளாதார மற் றும் ெமூகவியை் தாக்கத்லத கருத்திை் சகாண்டு, மக்களின்
சபாருளாதார

நிலை

மற் றும்

வாழ் க்லகத்

தரம்

சபாதுவாக

அதிகரிக்கும்

என் பது

கவனிக்கப்பட்டது.
தணிக் கும் நடவடிக் றககள் •

ஆகே

இயந்திரங் கள்

மற் றும்

உபகரணங் களுக்கு

நே் ே

பராமரிப்பு

நகடமுகறகள்

பிே் பற் றப்படும் , இது சாத்தியமாே சத்தம் பிரச்சிகேககளத் தவிர்க்க உதவும் .
•

மத்திய மாசு கட்டுப் பாட்டு வாரியத்திே் (CPCB) வழிகாட்டுதலிே் படி திட்டத் தளத்திலும்
அகதச் சுற் றிலும் பசுகம அரண் உருவாக்கப்படும் .

•

முக்கிய மண்டேத்திற் குள் சுற் றுச்சூழே் பாதிப்கபக் குகறக்க பபாருத்தமாே காற் று மாசு
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கக எடுக்கப்படும் .

•

பதாழிோளர்களிே்

பாதுகாப்பிற் காக,

ககயுகறகள் ,

தகேக்கவசங் கள் ,

பாதுகாப்பு

காேணிகள் , கண்ணாடிகள் , கவசங் கள் , மூக்கு முகமூடிகள் மற் றும் காது பாதுகாப்பு
சாதேங் கள்

னபாே் ற

தேிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங் கள்

சுரங் க சட்டம்

மற் றும்

விதிகளிே் படி வழங் கப்படும் .
•

இந்தத் திட்டத்திே்

மூேம்

எே் எம் இடி னபாே் றவற் றிே்

னநரடியாகவும்

மகறமுகமாகவும்

மூேம் நிதி வருவாய் கள்

ராயே் டி, வரி, டிஎம் எஃப்,

மூேம் மாநிேத்திற் கும் மத்திய

அரசுக்கும் நே் கம
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5 மாை் று பகுப் பாய் வு (பதாழில் நுட்பம் மை் றும் தளம் )
தள மாை் றுகள் ொதாரன

கற் கள்

இயற் லகயிை்

சிை

குறிப் பிட்ட

இடங் களிை்

மட்டும்

இருக்கும்

உத்டதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியை் மற் றும் கனிம படிவுகளுக்கு
மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாை் மாற் று தளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவிை் லை.
சுரங் க பதாழில் நுட்ப மாை் றுகள் முழு

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட

சபாருளாதார

ரீதியாக

சுரங் க

ொத்தியமானது,

டவலைகள்
டமலும்

டமற் சகாள் ளப்படும் ,

தாதுக்கள்

மற் றும்

இது

மிகவும்

சுற் றுெ்சூழலைப்

பாதுகாப்பலதப் பாதுகாக்கிறது. மற் ற சதாழிை் கலளப் டபாைன் றி, திட்டத்லத மற் ற தளங் களுக்கு
மாற் ற முடியாது.
டமற் பரப்பு கனிம லவப்புக்கள் மற் றும் அதிக கனிம பாதுகாப் லப உறுதி செய் வதாை் இந்த
திட்டம் திறந்த சவளி சுரங் க முலறலயப் பின் பற் றும் . நிைத்தடி முலறயுடன் ஒப்பிடும் டபாது
திறந்த சவளி முலறயின் சுரங் கமானது அதிக உற் பத்தி மற் றும் சிக்கனமாக இருக்கும் .
6

சுை் றுச்சூழல் கண்காணிப் பு திட்டம் வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வு குறுகிய காைத்திை் டமற் சகாள் ளப்படுகிறது

மற் றும் இயற் லக அை் ைது மனித நடவடிக்லககளாை் தூண்டப்பட்ட அலனத்து மாறுபாடுகலளயும்
தரவு

சகாண்டு

வர

முடியாது.

எனடவ

சுற் றுெ்சூழலிை்

ஏற் படும்

மாற் றங் கலள

கணக்கிை்

எடுத்துக்சகாள் ள சுற் றுெ்சூழை் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம் . கண்காணிப்பின்
குறிக்டகாள் •

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் செயை் திறலன ெரிபார்க்க அை் ைது

•

எதிர்காை தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வுகளுக்கான தரவு தளத்லத நிறுவுதை் .

மதிப்பீடு செய் ய;
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சுற் றுச்சூழே் கண்காணிப்பு பசே்

நிறுவனத்தின்
தகலகம
அந்தந்த குவாரி
உரிகமயாளர்

சுரங் க டமலாண்கம நிகல
சுரங் க
னமோளர்

ஃனபார்னமே்

NABL / MoEF ஆே்
அங் கீகரிக்க
ப் பட்ட
எம் பாேே் ட்

னமட்

தள
னமற் பார்
கவயாள

ஏரி

ா நிகல

சுற் றுச்சூழே்
அதிகாரி

உதவியாள
ர்

னதாட்டக்கார
ர்

தண்ணீர ் பதளிப்பாே்
ஆபனரட்டர்
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6.2 சுற் றுச்சூழல் சுத்திகரிப் பு கண்காணிப் பு அட்டவகண
அட்டவகண எண் 6.1 சுற் றுச்சூழே் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவகண
S.

Nசுற் று சூழே்
o தரவுகள்
.

கண்காணிப்பு

இடங் கள்

2.0 இடங் கள்
(1 Core & 1Buffer)

அளவுருக்கள்

காேம்

அதிர்பவண்

24 மணி
னநரம்

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முகற

PM2.5, PM10, SO2 and
NOx.
காற் றிே் னவகம் ,
காற் றிே் திகச,
பவப்பநிகே,
IS: 10500, 1993 &
CPCB
விதிமுகறகளிே்
கீழ்
குறிப் பிடப்பட்டுள்
ள அளவுருக்கள்

1

காற் று தரம்

2

வாேிகே
ஆய் வு

காற் று கண்காணிப்பு &
ஐஎம் டி இரண்டாம் நிகே
தரவு

மணினநர
ம் /
திேசரி

பதாடர்ச்சியா
ே ஆே் கேே்
கண்காணிப்பு

3

நீ ர் தர
கண்காணிப்
பு

2 இடங் கள்
(1SW & 1 GW)

-

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முகற

4

நீ ர் அகமப்பு

குறிப் பிட்ட கிணறுகளிே் 1
கிமீ சுற் றளவிே் இகடயக
மண்டேத்திே் திறந் த
கிணறுகளிே் நீ ர் மட்டம்

-

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முகற

5

சத்தம்

2 இடங் கள்
(1Core & 1 Buffer)

மணினநர
ம் /
திேசரி

6

அதிர்வு

அருகிே் உள் ள
குடியிருப்பிே்

–

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முகற
பவடிக்கும்
பசயே் பாட்டி
ே் னபாது

7

மண்

2 இடங் கள்
(1Core & 1 Buffer)

–

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முகற

8

கிரீே் பபே் ட்

திட்ட பகுதிக்குள்

திேசரி

மாதங் களுக்கு
ஒரு முகற

7

ஆழம்

Leq, Lmax, Lmin, Leq
பகே் மற் றும் இரவு
உச்ச துகள் னவகம்
இயற் பியே்
மற் றும்
னவதியியே்
பண்புகள்
பராமரிப்பு

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

சுரங் க

வழக்கிை்

ஆபத்து

மற் றும்

அபாயத்துடன்

சதாடர்புலடய

கூறுகள்

துலளயிடுதை் மற் றும் சவடித்தை் , கழிவு குப்லப, கனரக இயந்திரங் கள் மற் றும் சவடிக்கும்
டெமிப்பு ஆகியலவ அடங் கும் . டமடை குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏடதனும் ெம் பவங் கள்
ஏற் படுவலதக்
திட்டமிடப்பட்டு

குலறப்பதற் கும்

தவிர்ப்பதற் கும்

செயை் படுத்தப்படும் ;

டமடை

நடவடிக்லககள்
விவாதிக்கப்பட்ட

சுரங் கத்
ஆபத்து

சதாடங் கியவுடன்
காரணிகலளத்

தவிர்ப்பதற் கான நடவடிக்லககள் இதிை் அடங் கும் . எந்தவிதமான விபத்து / டபரழிலவத் தவிர்க்க
ெரியான இடர் டமைாண்லம திட்டம் முன் சமாழியப்படும் .
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7.1 இடர் அளவிடல்
இடர் மதிப்பீட்டிற் காே வழிமுகற, தே் பாத், சுரங் கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம் எஸ்)
பவளியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதகே அடிப்பகடயாகக் பகாண்டது, 2002 ஆம்
ஆண்டு டிசம் பர் 31, 2002 னததியிட்ட சுற் றறிக்கக எண் 13 உடேடி கவேம் னதகவப்படுபவர்களுக்கு
முே் னுரிகம அளிப்பதற் காக, னவகே சூழே் மற் றும் அகேத்து பசயே் பாடுகளிலும் இருக்கும்
மற் றும் சாத்தியமாே அபாயங் ககள அகடயாளம் காணவும் மற் றும் அந்த ஆபத்துகளிே் ஆபத்து
நிகேககள மதிப்பீடு பசய் யவும் . னமலும் , இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமாே வழிமுகறகள்
அகடயாளம்

காணப் பட்டு, அவற் றிே்

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் , காே அட்டவகணயிே்

அகமக்கப்பட்டு, குறிப் பிட்ட பபாறுப்புகளுடே் பதிவு பசய் யப்படுகிே் றே.
தே் பாத்திே் டிஜிஎம் எஸ் வழங் கிய பமட்டே் ஃபபரஸ் சுரங் கத்கத நிர்வகிப்பதற் காே தகுதி
சாே் றிதழ் கவத்திருக்கும் தகுதிவாய் ந்த சுரங் க னமோளரிே் வழிகாட்டுதலிே் கீழ் முழு சுரங் க
பசயே் பாடும் னமற் பகாள் ளப்படும் . இடர் மதிப்பீடு எே் பது விபத்துககளத் தடுப்பது மற் றும் அது
நிகழாமே் தடுக்க னதகவயாே நடவடிக்ககககள எடுப்பது பற் றியது

7.2 டபரிடர் டமலாண்கம திட்டம்
னபரிடர்
சுற் றுச்சூழே்

னமோண்கம
பாதுகாப்பு,

திட்டம்

நிறுவலிே்

முே் னுரிகம
பாதுகாப்பு,

வரிகசயிே்
உற் பத்திகய

வாழ் க்கக
மீட்பது

பாதுகாப் பு,

மற் றும்

மீட்பு

நடவடிக்ககககள உறுதி பசய் வகத னநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.
அேர்த்த முகாகமத்துவ திட்டத்திே் னநாக்கமாேது சுரங் கத்திே் இகணந்த வளங் கள் மற் றும்
பவளிப்புறச் னசகவககளப் பயே் படுத்தி பிே் வருவேவற் கற அகடய னவண்டும்

•

பாதிக்கப்பட்டவர்களிே் மீட்பு மற் றும் மருத்துவ சிகிச்கச

•

மற் றவர்ககளப் பாதுகாக்கவும் ;

•

உகடகம மற் றும் சுற் றுச்சூழலுக்கு ஏற் படும் னசதத்கத குகறத்தே் ;

•

ஆரம் பத்திே் நிகழ் கவக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியிே் கட்டுப்பாட்டிற் குள் பகாண்டு வருவது;

•

பாதிக்கப்பட்ட பகுதியிே் பாதுகாப்பாே மறுவாழ் கவப் பாதுகாக்கவும் மற் றும்

•

அவசரநிகேக்காே காரணம் மற் றும் சூழ் நிகேகள் பற் றிய அடுத்தடுத்த விசாரகணக்கு
பபாருத்தமாே பதிவுகள் மற் றும் உபகரணங் ககள பாதுகாக்கவும்

7.3 ஒட்டுஹமாத்த தாக் க விகளவு
சாதாரண கல் லின் ஒட்டுஹமாத்த உற் பத்தி

வ.எண்

ஐந் தாண்டு
உற் பத்தி

ஆண்டு உற் பத்தி

தின உற் பத்தி

P1
P2
ஹமாத்தம்

1056550
265995
13,22,545

2,11,310
53,199
2,64,509

704
177
881

தின
சரக்குந் து
சுகம

117
30
147
23

டமல் மண் ஒட்டுஹமாத்த உற் பத்தி

வ.எண்

ஐந் தாண்டு
உற் பத்தி

P1
P2
ஹமாத்தம்

36900
14690
51,590

ஆண்டு
உற் பத்தி

36900
14690
51,590

குவரிகளின் முன்கூட்டி

சத்ததின் இ

அகமவிடம்

பிே் ேணி
மதிப்பு
(பகே் ) dB(A)

இயே் பற் ற
மதிப்பு
dB(A)

அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– P1
அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– P2

47.8
48.2

60.1
60.1

தின
சரக்குந் து
சுகம

தின
உற் பத்தி

123
49
172

21
8
29

ல் பற் ற மதிப் பு
பமாத்தமாக
கணிக்கப்பட்டது
dB(A)

குடியிருப்பு
பகுதியிே்
தரநிகேகள் dB(A)

60.3
60.4

55

எதிர்டநாக்கப் பட்டது குழும தகரயின் அதிர்வுகள்

8

அகமவிடம்

ஹதாகலவு மீ

அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– P1

1150

அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– P2

890

திட்ட நன்றமகள் –
அத்தி சாதாரண கே் கிளஸ்டர் சுரங் க திட்டங் கள் சுமார்

51,590 மீ

13,22,545 மீ சாதாரண கே் மற் றும்

னமே் மண் உற் பத்தி பசய் வகத னநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது. இது அருகிலுள் ள

பகுதிகளிே்

சமூக-பபாருளாதார

நடவடிக்ககககள

னமம் படுத்துவனதாடு,

பிே் வரும்

நே் கமககளயும் விகளவிக்கும்
•

உள் கட்டலமப்பிை் முன் டனற் றம்

•

ெமூக உள் கட்டலமப் பிை் முன் டனற் றம்

•

டவலை வாய் ப்பு

•

ெமூக விழிப்புணர்வு திட்டம் , சுகாதார முகாம் கள் , மருத்துவ உதவி, குடும் ப நை முகாம் கள்
டபான் ற

ெமூக

சபாறுப்புணர்வு

நடவடிக்லககலள

சுரங் க

உரிலமயாளர்கள்

டமற் சகாள் வார்கள் .
•

சுரங் கத்தின்

டமாெமான விலளவுகலளத் தணிக்கவும் , அதன்

சுற் றுப்புறத்லதயும்

சுற் றுெ்சூழலையும்

டமம் படுத்தவும்

சுற் றியுள் ள பகுதிகளின்

சுரங் கப் பகுதியிை்

ஒரு காடு

வளர்த்து உருவாக்கப்படும் .
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சுை் றுச்சூழல் பசலவு பயன் பகுப் பாய் வு.
சுற் றுெ்சூழை் செைவ நன் லம பகுப்பாய் வு பரிந்துலரக்கப்படவிை் லை.
சுை் றுச்சூழல் மமலாண்றம திட்டம் சுற் றுெ்சூழை் டமைாண்லம திட்டம் (EMP) என் பது அடிப்பலட நிலை சுற் றுெ்சூழை் நிலை,

சுரங் க முலற மற் றும் சுற் றுெ்சூழை் பாதிப் பு மதிப்பீட்டின் அடிப் பலடயிை் உருவாக்கப் பட்ட ஒரு
தள குறிப்பிட்ட திட்டமாகும் . தாக்கத்தின் ஒவ் சவாரு பகுதிகளிலும் , குறிப் பிடத்தக்க பாதகமான
தாக்கங் கலள குலறக்க நடவடிக்லககள் எடுக்கப்பட டவண்டும் , இலவ இயற் லகயிை் நன் லம
பயக்கும் இடங் களிை் , இத்தலகய தாக்கங் கள் டமம் படுத்தப்பட டவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட
டவண்டும் , இதனாை் ஒட்டுசமாத்த பாதகமான தாக்கங் கள் முடிந்தவலர குலறந்த மட்டத்திற் கு
குலறக்கப்படுகின் றன.
ஆதரவாளர்கள்
நடவடிக்லககலள

ஒரு

ஒழுங் கலமக்க

நிர்வகித்தை்

மற் றும்

டவண்டும்

சுற் றுெ்சூழை்

செயை் படுத்துவதற் கு

சபாறுப்பான

கட்டுப்பாட்டு
சுற் றுெ்சூழை்

கண்காணிப்பு அலமப் பு. அடிப்பலடயிை் , அங் கீகரிக்கப்பட்ட சவளி நிறுவனங் கலள நியமிப்பதன்
மூைம் சுற் றுப்புற காற் றின் தரம் , நீ ரின் தரம் , மண்ணின் தரம் மற் றும் ஒலி நிலை டபான் ற
சுற் றுெ்சூழை் மாசு அளலவக் கண்காணிப்பலத இந்த துலற கண்காணிக்கும் .
. சுரங் கெ் ெட்டத்தின் வழிகாட்டுதை் களின் படி சதாழிைாளர்களின் உடை் நைம் மற் றும் பாதுகாப்பு
குறித்து டதலவயான அலனத்து முன் சனெ்ெரிக்லக நடவடிக்லககலளயும் ஆதரவாளர் எடுப்பார்,
குத்தலகப் பகுதிக்குள் சுகாதார வெதிகள் வழங் கப்படும் .
ஆதரவாளர்கள்
சபாறுப்புணர்வு
முகாம் கள் ,

நீ ர்

இப்பகுதியிை்

நடவடிக்லககலள
வழங் கை் ,

உள் ள

மக்களின்

டமற் சகாள் வார்கள் .

பள் ளி

உள் கட்டலமப்பு

ஒட்டுசமாத்த
இந் த

வளர்ெ்சிக்கான

நடவடிக்லககளிை்

டமம் பாடு

டபான் றலவ

ெமூக

மருத்துவ
அடங் கும் .

திட்டப்பணிலயெ் சுற் றியுள் ள ெமூக நைனுக்காக பை் டவறு துலறகளிை் ெமூக சபாறுப்புணர்வு
நடவடிக்லககலள உரிலமயாளர் டமற் சகாண்டு வருகின் றனர்.
10 முடிவுறர சுரங் க நடவடிக்லககள் சுற் றியுள் ள சூழலிை் எந்தவிதமான பாதகமான விலளலவயும்
ஏற் படுத்தாது

என் று

பை் டவறு

சுற் றுெ்சூழை்

கூறுகளின்

மீதான

டநர்மலறயான

மற் றும்

எதிர்மலறயான விலளவுகளின் அடிப்பலடயிை் , தாக்கங் களின் ஒட்டுசமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து
இந்த முடிவுக்கு வரைாம் .
சுரங் க

நடவடிக்லககள்

காரணமாக

ஏற் படும்

பாதிப்புகலளத்

தணிக்க,

நன் குதிட்டமிடப்பட்ட சுற் றுெ்சூழை் டமைாண்லம திட்டம் (EMP) மற் றும் விரிவான பிந் லதய திட்ட
கண்காணிப்பு

அலமப்பு

ஆகியலவ

சதாடர்ெ்சியான

கண்காணிப்பு

மற் றும்

உடனடித்

திருத்தத்திற் காக வழங் கப்படுகின் றன. சுரங் க நடவடிக்லககள் காரணமாக, திட்ட தளத்திலும்
அலதெ் சுற் றியுள் ள ெமூக சபாருளாதார நிலைலமகளும் கணிெமாக டமம் படுத்தப்படும் . எனடவ,
சுற் றுெ்சூழை் அனுமதி விலரவிை் வழங் கப்படும் என எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.
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