திட்ட சுருக்கம்
திட்ட உரிமமயாளர்
வ.எண்
1

பெயர்
திருமதி.A.ஷபானா பர்வீன்

ெரெ் ெளவு
1.54.5 ஹெக்டர்

சாதாரண கல் மற் றும் கிராவல் சுரங் கம்
”B1” வமக – மமனர் மினரல் – குழுமம் - ெட்டா நிலம்
குழும ெரெ் ெளவு = 9.14.0 பெக்டர்
பகாத்தெ் புள் ளி கிராமம் , திண்டுக்கல் (மமற் கு) வட்டம் ,
திண்டுக்கல் மாவட்டம்
Lr No. SEIAA-TN/F.No.7834/SEAC/ToR-875/2020 Dated: 12.03.2021-உத்மதசிக்கெட்ட சுரங் கம்

திட்ட உரிமமயாளர்
திருமதி.A. ஷொனா ெர்வீன்,
க\ஹப. ஆசன் முகமது
1/10, அஞ் சுகம் ஹெரு,
கிழக்கு ககாவிந்ெபுரம் ,
திண்டுக்கல் (கமற் கு) வட்டம் ,
திண்டுக்கல் மாவட்டம் - 624001
சுற் றுச்சூழல் ஆமலாசகர்
ஜிமயா எக்ஸ்பொளமரசன் அண்டு மமனிங் பசால் யுசன்ஸ்,மசலம் .
பழழய எண். 260- B, புதிய எண். 17,
அெ்ழவெ ஆசிரமம் சாழல, அழகாபுரம் ,
கசலம் – 630 004, ெமிழ் நாடு, இந்தியா.
அங் கீகாரம் பெற் ற பிரிவு 1, 28 & 38 வமக ‘A’
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1821/RA0123
ஹொழலகபசி : 0427 – 2431989

மின்னஞ் சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com
வமலதளம் : www.gemssalem.com
MoEF & CC அறிவிெ் பின் ெடி கணக்கிடெ் ெடுகிறது – S.O. 2269(E) மததி: 01.07.2016
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1. அறிமுகம் திருமதி.A. ஷபானா பர்வீன் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் , திண்டுக்கல் (மமற் கு) தாலுகாவில்
உள் ள ககாத்தபுள் ளி கிராமத்தில் 1.54.5 கெக்மடர் பரப்பளவில் சாதாரண கற் கள் கூட்டு சுரங் க
குத்தககக்கு விண்ணப்பித்துள் ளனர்.
.
எனமவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூகல2016 இன் படி இந்த திட்டம் சுரங் க குழு
பகுதியில்

அகமகிறது,

நகடமுகறயில்

இருக்கும்

மற் றும்

உத்மதசிக்கப்பட்ட

கமாத்த

சுரங் கங் களின் ஒட்டுகமாத்த பரப்பளவு 9.41.0 கெக்மடர்.
எனமவ, விரிவான சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப் பீடு (EIA) அறிக்கக 2.88.5 கெக்மடர் பரப்பளவில்
உள் ள 1 சுரங் கங் ககள உள் ளடக்கியது.
இந்ெ EIA அறிக்ழக ToR ஹபறப்பட்ட கடிெம் எண் உடன் இணக்கமாக ெயாரிக்கப்படுகிறது
குறிப் பு விதிமுறை கடித விவரங் கள் :
•

SEIAA-TN/F.No.7834/SEAC/ToR-875/2020 Dated: 12.03.2021- உெ்கெசிக்கப்பட்ட சுரங் கெ்திட்டம் – 1
அடிப்பழட கண்காணிப்பு ஆய் வு மார்ச் - கம 2021 காலகட்டெ்தில் கமற் ஹகாள் ளப்பட்டது

மற் றும் இந்ெ திட்டங் களினால் ஏற் படும் ஒட்டுஹமாெ்ெ பாதிப்புகழள கருெ்தில் ஹகாண்டு இந்ெ EIA
மற் றும் EMP அறிக்ழக ெயாரிக்கப்பட்டுள் ளது, ஒட்டுஹமாெ்ெ சுற் றுச்சூழல் ொக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வு
கமற் ஹகாள் ளப்படுகிறது, அழெெ் ஹொடர்ந்து ஒரு ெயாரிப்பு அந்ெ ொக்க விழளவுகழள குழறக்க
ெனிெ்ெனியாக விரிவான சுற் றுச்சூழல் கமலாண்ழம திட்டம் (EMP)

SEIAA,

-

ெமிழ் நாடு

சுற் றுச்சூழல்

அனுமதி

வழங் குவெற் கான

ஹபாது

விசாரழணழய

கமற் ஹகாள் வெற் காக வழங் கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பழடயில் ெயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்ழக வழரவு
1.1 திட்டத்தின் விவரங் கள்
நிறுவனத்தின் பெயர்

முகவரி
மகமெசி

குத்தறக - 1
திருமதி.A. ஷபானா பர்வீன் சாொரண கற் கள் சுரங் க திட்டம்
க\ஹப.ஆசன் முகமது
1/10, அஞ் சுகம் ஹெரு,
கிழக்கு ககாவிந்ெபுரம் ,
திண்டுக்கல் (கமற் கு) வட்டம் ,
திண்டுக்கல் மாவட்டம் - 624001

98422 06828

2

1.2 எளிதான பிரதிநிதித்துவங் களுக்கு சுரங் கங் களும் குத்தறககள்
வ.எண்

P1

உத்மதசிக் கெ் ெட்ட சுரங் கத்திட்டம்
உரிமமயாளர் பெயர்
புல எண்
ெரெ் ெளவு
திருமதி.A. ஷபானா
பர்வீன்

425/2,3,4,5,6A &
425/6B

1.54.5 ha

ெரெ் ெளவு
வ.எண்

1.54.5 ha

நடெ் பு சுரங் கங் கள்
உரிமமயாளர் பெயர்
புல எண்
திரு.D.நாகசுந்ெரம்

E1

நிமல
Received for TOR Vide
LrNo.SEIAATN/F.NO.7834/SEAC/
ToR-875/2020
Dated:12.03.2021

ெரெ் ெளவு

நிமல

419,421/1

1.67.5 ha

24.06.2019 to 23.06.2023

E2

திரு.A.ஹெயராமன்

265/2,265/2,265/3,
265/4,422/1,422/2

3.99.5ha

21.04.2016 to 20.04.2021

E3

திருமதி.A. ஷபானா
பர்வீன்

423/2,423/2,423/3A,
423/3B,423/4

1.92.5ha

30.12.2015 to 29.12.2020

ெரெ் ெளவு

7.59.5 ha

முடிவுற் ற\ நடெ் பு சுரங் கம்
வ.எண்

உரிமமயாளர் பெயர்

புல எண்

ெரெ் ெளவு

நிமல

---பமாத்த ெரெ் ெளவு

9.14.0 Ha

கிளஸ்டர் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) கெதி:
01.07.2016
கவனம் 2013 ஆம் ஆண்டு ஹசப்டம் பர் 9 ஆம் கெதி மற் றும் அெற் குப் பிறகு வழங் கப்பட்ட சுரங் க
குெ்ெழக அல் லது குவாரி உரிமங் களுக்குப் ஹபாருந்ெக்கூடிய ஒகர மாதிரியான கனிமப் பகுதியில்
உள் ள மற் ற குெ்ெழக சுற் றிலிருந்து 500 மீட்டர் தூரம்
இதில் திருமதி.A. ஷபானா பர்வீன் , ஆகிமயார் சாதாரண கல் சுரங் கெ்திற் கு
விண்ணப்பித்துள் ளனர்
1.2 உத்மதசிக் கெ் ெட்ட சுரங் கத்தின் முக் கிய அம் சங் கள்
விவரங் கள்

உத்மதசிக் கெ் ெட்ட சுரங் கத்திட்டம் - 1

சுரங் கத்தின் பெயர்

திருமதி.A. ஷபானா பர்வீன் சாொரண கல் சுரஙக
திட்டம்

திட்ட வமரெ் ெட தாள் எண்

58-F/15

அட்சமரமக

10° 26' 40.50''N to 10° 26' 45.19''N

தீர்க்கமரமக

77° 52' 13.22''E to 77° 52' 18.45'E
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உத்மதசிக் கெ் ெட்ட
சுரங் கத்தின் திட்ட காலம்

5 ஆண்டுகள்

அதிகெட்ச உயரம்

272 மீட்டர் கடல் மட்டெ்திற் கு கமல்

புவியியல் வளங் கள்

5,97,306 மீ3 சாொரண கற் கள்
13,720 மீ3 கமல் மண்

கனிம இருெ் புக்கள்

1,58,607 மீ3 சாொரண கற் கள்
9,182 மீ3 கமல் மண்

ஆண்டு வாரியாக
முன்பமாழியெ் ெட்ட உற் ெத்தி

1,58,607 மீ3 சாொரண கற் கள்
9,182 மீ3 கமல் மண்

பதாழிலாளர்

19 நபர்கள்

திட்ட முதலீடு

Rs. 34,29,000/-

.
1.4 அதிகார வரம் பு விவரங் கள்
உத்மதசிக் கெ் ெட்ட சுரங் கம் – P1
•

விண்ணப்பொரர்

சாொரண

கல்

மற் றும்

கிராவல்

சுரங் க

குெ்ெழகக்கு

விண்ணப்பிெ்ொர், கெதி: 05.03.2020
•
•

•

துல் லியமான பகுதி ஹொடர்பு கடிெம் மாவட்ட ஆட்சியர், திண்டுக்கல் , மூலம்
வழங் கப்பட்ட Rc.No.131/2020(Mines) Dated:24.07.2020
சுரங் கெ் திட்டம் ெயாரிக்கப்பட்டு, உெவி இயக்குநர், புவியியல் மற் றும் சுரங் கெ் துழற
திண்டுக்கல்
மாவட்டம் ,
மூலம்
அங் கீகரிக்கப்பட்டது
Rc.No.131/2020
(Mines)
Dated:17.08.2020
சுற் றுச்சூழல் அனுமதிக்கு ஆெரவாளர் ToR க்கு விண்ணப்பிெ்ொர், ஆன் ழலன்
உெ்கெசம் எண். SIA/TN/MIN/56400/2020 Dated:08./09.2020

2. திட்ட விளக்கம் திட்ட
தளத்தின்

முக்கிய

அம் சங் கள்

கீமழ

அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள் ளன.

முன் ஹமாழியப்பட்ட திட்டங் கள் ெள குறிப் பிட்டழவ மற் றும் இந் ெ திட்டெ்திற் கு கூடுெல் பகுதி
கெழவயில் ழல. முன் ஹமாழியப்பட்ட சுரங் ககளில் இருந்து கழிவுநீ ர் உருவாக்கம் / ஹவளிகயற் றம்
இல் ழல.
2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங் கத்தின் தபாக் குவரத்து இறைப் புக் கள்
அருகிலுள் ள கிராமம்

K.புதுக்ககாட்ழட – 1 கிமீ – வடக்கு

அருகிலுள் ள நகரம்

திண்டுக்கல் – 15 கிமீ – வடகிழக்கு

அருகிலுள் ள சாழல வழி

SH-118 A – காஞ் சிபுரம் – உெ்துரகமரூர் – 4 கி.மீ -கிழக்கு
NH - 83 – திண்டுக்கல் – ொடிக்ஹகாம் பு சாழல - 6 கிமீ வடக்கு

புழகவண்டி நிழலயம்

திண்டுக்கல் – 15 கிமீ - வடகிழக்கு

அருகிலுள் ள விமான நிழலயம்

மதுழர – 65 கிமீ – ஹென் கிழக்கு

துழறமுகம்

தூெ்துகுடி - 190 கிமீ - ஹென் கிழக்கு
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2.2 நிலெ் ெரெ் பு பொருந் திய ெகுதியின் நிலெ் ெரெ் மெெ் ெயன்ெடுத்துதல்

விளக்கம்

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

1.29.7

நடப்பில்
உள் ள சுரங் க பகுதி

0.85.2

உள் கட்டழமப்பு
பாழெ

எதும் இல் ழல
0.01.0

பசுழம அரண்

எதும் இல் ழல

0.01.0
0.01.0
0.12.0

பயன் படுெ்ெப்படாெ
பகுதி
பமாத்தம்

0.68.3

0.10.8

1.54.5

1.54.5

2.3 பசயல் ொட்டு விவரங் கள்
விளக்கம்
புவியியல் வளங் கள் சாொரண கற் கள்
புவியியல் வளங் கள் கமல் மண்
கனிம இருப்புக்கள் சாொரண கற் கள்
கனிம இருப்புக்கள் கமல் மண்
ஆண்டு உற் பெ்தி சாொரண கற் கள்
ஆண்டு உற் பெ்தி கமல் மண்
தின உற் பெ்தி சாொரண கற் கள்
தின உற் பெ்தி கமல் மண்
தின லாரி கலாடுகளின் எண்ணிக்ழக சாொரண கற் கள்
தின லாரி கலாடுகளின் எண்ணிக்ழக கமல் மண்
உெ்கெசிக்கபட்ட ஆழம்

P1

5,83,586
13,720
1,58,607
9,182
1,58,607
9,182

106
9
42 மீ

5

ெடம் 1: திட்டதளத்தின் பசயர்க்மகமகாள் புமகெ் ெடம் – P1
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ெடம் - 2: திட்டத்தளத்தின் பசயற் மகமகாள் புமகெ் ெடம் (500 மீ சுற் றளவு)

கிளஸ்டர் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப் படுகிறது - S.O. 2269 (இ) கெதி: 01.07.2016
கவனம் 2013 ஆம் ஆண்டு ஹசப் டம் பர் 9 ஆம் கெதி மற் றும் அெற் குப் பிறகு வழங் கப் பட்ட சுரங் க குெ்ெழக அல் லது குவாரி
உரிமங் களுக்குப் ஹபாருந்ெக்கூடிய ஒகர மாதிரியான கனிமப் பகுதியில் உள் ள மற் ற குெ்ெழக சுற் றிலிருந்து 500 மீட்டர்
தூரம்

7

ெடம் - 3: அடிப் பறட சுை் றுச்சூழல் கை்காைிப் பு வமரெடம் (10 கிமீ சுற் றளவு)
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ெடம் - 4: திட்டதளம் வமரெடம்

2.5 சுரங் கம் பசய் யல் ெடும் முமற
முன் ஹமாழியப்பட்ட

சுரங் க

முழற

அழனெ்து

முன் ஹமாழியப்பட்ட

திட்டங் களுக்கும்

ஹபாதுவானது - சுரங் க முழறயானது திறந்ெஹவளி முழற இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங் க முழற
5.0

மீட்டர்

உயர

ஹபஞ் ழச

ஹபஞ் ச்

உயரெ்திற் கு

குழறயாமல்

உருவாக்குவென்

மூலம்

முன் ஹமாழியப்படுகிறது.
சாொரண கல் என் பது ஒரு பாெ்கொலிெ் உருவாக்கம் ஆகும் மற் றும் முெலில் உருவான பாழற
பாழற நிழற கணிசமான அளவு பாழறகழள பிளவுபடுெ்துவது ொக்ொமர் துழளயிடுெல்
மற் றும் ஸ்லரி ஹவடிஹபாருட்கள் ஹவடிப்பெற் கு பயன் படுெ்ெப்படும் . ராக் பிகரக்கர்ஸ் அலகுடன்
இழணக்கப்பட்ட

ழெட்ராலிக்

ெவிர்ப்பெற் காக கெழவயான

அகழ் வாராய் ச்சிகள்

துண்டு

துண்டான

இரண்டாம்

நிழல

அளவுகளுக்கு ஹபரிய

ஹவடிப்ழபெ்

கற் பாழறகழள

உழடப்பெற் காகவும் , வாளி அலகுடன் இழணக்கப்பட்ட ழெட்ராலிக் அகழ் வாராய் ச்சிகள்
ரப்பர்

ஸ்கடாழன

டிப்பர்களில்

ஏற் றுவெற் காகவும் ,

பிட்ஹெட்டிலிருந்து

கல்

ஹகாண்டு

ஹசல் லப்படும் . அருகிலுள் ள ஹநாறுக்கு இயந் திரங் கள் .
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2.6 முன்பமாழியெ் ெட்ட இயந் திரத் துமற
வ.எண்

வமக

1

ஹெக் ெம் ஹமர்

2

கம் ரச்சர்
பக்ஹகட் உடன் எக்ஷ்சஹவட்டர்/ராக்
பிஹரக்கர்
டிப்பர்ஸ் / டம் ம்பர்ஸ்

3
4

எண்

வடிவம் திறன்

சக்தி

4
1

1.2m to 2.0m

Compressed air

50 HP

Diesel Drive

1

150-200 HP

Diesel Drive

2

20 Tonnes

Diesel Drive

2.7 இணக்கமான சுரங் கத் திட்டம் / இறுதி சுரங் கத் திட்டம்
•

சுரங் க வாழ் க்ழகயின் முடிவில் , கொண்டப் பட்ட சுரங் க குழி / ஹவற் றிடம் மழழ
நீ ழரச் கசகரிப் பெற் கான ஹசயற் ழக நீ ர்ெ்கெக்கமாக ஹசயல் படும் மற் றும் வறட்சி
காலெ்தில் கெழவ அல் லது ஹநருக்கடிகழளச் சமாளிக்க உெவுகிறது.

•

என்னுழடயது மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப் புெ் ெழடயுடன் கூடிய கிரீன் ஹபல் ட்
மற் றும் கமல் ஹபஞ் சுகள் மற் றும் ெற் காலிக நீ ர் கெக்கமானது சுற் றுச்சூழல்
அழமப் ழப கமம் படுெ்தும்

•

என்னுழடய மூடல் என்பது ஒரு ஹொந்ெரவு ஹசய் யப் பட்ட இடெ்ழெ அென்
இயல் பான நிழலக்குெ் திரும் பச் ஹசய் யும் அல் லது சுற் றுச்சூழலில் ஏற் படும்
பாெகமான

விழளவுகழள

அல் லது

பாதுகாப் பிற் கான அச்சுறுெ்ெல் கழளெ்

மனிெ
ெடுக்கும்

ஆகராக்கியம்

மற் றும்

அல் லது குழறக்கும்

பிற

உற் பெ்திப் பயன்பாடுகளுக்குெ் ெயாராகும் ஹசயல் முழறயாகும் .
•

மறுசீரழமக்கப் பட்ட சுரங் கங் கள் மனிெர்களுக்கும் விலங் குகளுக்கும் உடல்
ரீதியாக பாதுகாப் பாக இருப் பது, புவி ஹொழில் நுட்ப ரீதியாக நிழலயானது, புவிகவதியியல் ரீதியாக மாசுபடாெது/ மாசுபடாெது மற் றும் சுரங் கெ்திற் கு பிந்ழெய
நில பயன்பாட்டிற் கு ெக்கழவக்கும் திறன் ஹகாண்டது.

2.8 இறுதி குழி ெரிமாணம்
உெ்கெசிக்கப்பட்ட சுரங் கம் – P1

குழி

நீ ளம் (மீட்டர்)

அகலம் (மீட்டர்)

I

109

132

ஆழம் (மீட்டர்)

42 m bgl

3. சுற் றுச்சூழல் கண்காணிெ் பு ெண்புக் கூறுகள் தரவுககள மசகரித்தல் சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வின் ஒரு பகுதியாக அகமகிறது,
இது பல் மவறு சுற் றுச்சூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பட்ட தாக்கங் ககள மதிப்பீடு கசய் ய உதவுகிறது
மற் றும் சுற் றுச்சூழல் மமலாண்கம திட்டத்கத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, சுற் றுச்சூழல் தரம்
மற் றும் எதிர்கால விரிவாக்கங் களின்

மநாக்கத்கத மமம் படுத்துவதற் கான நடவடிக்ககககள

மகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற் றுச்சூழல் நிகலயான வளர்ச்சி.
நிலவும் சுற் றுச்சூழல் அகமப்புகளின் தரத்கத தீர்மானிக்க காற் று, நீ ர் (மமற் பரப்பு மற் றும்
நிலத்தடி நீ ர்), நிலம் மற் றும் மண், சூழலியல் மற் றும் சமூக-கபாருளாதார நிகல உள் ளிட்ட பல் மவறு
சுற் றுச்சூழல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பகட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2021 ஆம் ஆண்டில் (மார்ச் – கம)
பருவத்தில் அடிப்பகட தர ஆய் வு நடத்தப்பட்டது.
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3.1 சுற் றுச்சூழல் கண்காணிெ் பு அளவுகள்
அட்டவழண எண் 3.1 குழியின் இறுதி அளவுகள்
Sl.No.
1

ெண்புக் கூறுகள்
சுற் றுப்புற
காற் றின் ெரம்

அளவுருக் கள்
PM10, PM 2.5, SO2, NO2

ஆதாரம் மற் றும் அதிர்பவண்
8 இடங் களில் மூன் று மாெங் களுக்கு
வாரெ்திற் கு இரண்டு முழற
ஹொடர்ச்சியான 24 மணிகநர மாதிரிகள்

2

வானிழல ஆய் வு

ஹொடர்ச்சியாக மூன் று மாெங் களுக்கு
ஓட்டு மணி கநரெ்திற் கு ஒருமுழற
வானிழல அளவுகழள கசகரிெ்ெல்

3

நீ ரின் ெரம்

4

சூழலியல்

5

ஒலி மட்டங் கள்

காற் றின் கவகம்
மற் றும் திழச,
ஹவப்பநிழல,
ஈரப்பெம் மற் றும்
மழழ
உடல் , இரசாயன
மற் றும்
பாக்டீரியாவியல்
அளவுருக்கள்
நிலப்பரப்பு மற் றும்
நீ ர்வாழ் ொவரங் கள்
மற் றும்
விலங் கினங் கள் 10
கிமீ சுற் றளவுக்குள்
உள் ளன.
DB (A) இல் செ்ெம்
நிழலகள்

6

மண் பண்புகள்

7

நில பயன் பாடு

8

சமூகஹபாருளாொர
அம் சங் கள்

9

நிலெ்ெடிநீ ர்

10

இடர் மதிப்பீடு
மற் றும் கபரிடர்
கமலாண்ழம
திட்டம்

இயற் பியல் மற் றும்
கவதியியல்
அளவுருக்கள்
பல் கவறு
வழககளுக்கான
நில பயன் பாடு

சமூக-ஹபாருளாொர
மற் றும்
மக்கள் ஹொழக
பண்புகள் ,
ஹொழிலாளர்
பண்புகள்
பகுதியின் வடிகால்
அழமப்பு,
நீ கராழடகளின்
ென் ழம, நீ ர்நிழல
பண்புகள் , ரீசார்ெ்
மற் றும்
ஹவளிகயற் றும்
பகுதிகள்
தீ மற் றும்
ஹவடிப்புகள் மற் றும்
நச்சுப் ஹபாருட்களின்
ஹவளியீடு
ஆகியவற் றால்

படிக்கும் காலெ்தில் ஒரு முழற 4
நிலெ்ெடி நீ ர் மற் றும் 2 கமற் பரப்பு நீ ர்
இடங் களில் கிராப் மாதிரிகள்
கசகரிக்கப்பட்டன
வழரயறுக்கப்பட்ட முென் ழம
கணக்ஹகடுப்பு மற் றும் இரண்டாம்
நிழல ெரவு

8 இடங் கள் - EIA ஆய் வின் கபாது 24 மணி
கநரெ்திற் கு ஒரு முழற ெரவு
கண்காணிக்கப்படுகிறது
படிக்கும் காலெ்தில் 6 இடங் களில்

சர்கவ ஆஃப் இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு
ொள் மற் றும் ஹசயற் ழகக்ககாள்
படங் கள் மற் றும் முென் ழம
கணக்ஹகடுப்பு ஆகியவற் றின்
அடிப்பழடயில்
2011 கணக்ஹகடுப்பு கபான் ற முென் ழம
கணக்ஹகடுப்பு மற் றும் இரண்டாம்
நிழல ஆொரங் களின் அடிப்பழடயில் .

இரண்டாம்
நிழல
ஆொரங் களில்
இருந்து கசகரிக்கப்பட்ட ெரவு மற் றும்
ெயாரிக்கப்பட்ட நீ ர்-புவியியல் ஆய் வு
அறிக்ழக
ஆகியவற் றின்
அடிப்பழடயில்

சுரங் கெ்துடன் ஹொடர்புழடய
அபாயெ்திற் காக ஹசய் யப்பட்ட இடர்
பகுப்பாய் வின் கண்டுபிடிப்புகளின்
அடிப்பழடயில் .
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கபரழிவு
ஏற் படக்கூடிய
பகுதிகழள
அழடயாளம்
காணவும்

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

வமகெ் ொடு

% இல் ெரெ் ெளவு

1

நகர்ப்புற கட்டமெ்ெல்

0.48

2

கிராமப்புற கட்டழமெ்ெல்

1.28

3

சுரங் க கட்டழமெ்ெல்

0.58

4

ெரிசு நிலம்

22.4

5

பயிர் நிலம்

41.8

6

விவசாய நிலம்

0.44

7

பசுழமக்காடு

0.31

8

புெர் நிலம்

4.05

9

நீ ர் நிழலகள்

1.64

10

ஆறு

26.9

பமாத்தம்

100.00

ஆய் வுப் பகுதியில் உள் ள நிலத்தின் கபரும் பகுதி விவசாய பயிர் நிலம் 64.64%, கமாத்த
சுரங் கப் பகுதிகள் இந் த சுரங் கப் பகுதியிலிருந்து 0.58 ஆகும் ,
3.3 மை் சூழல்
மண் மாதிரி இடங் கள் மதர்வு கசய் யப்பட்டு பகுப்பாய் வு கசய் யப்பட்டன.
இயற் ககயில் மண் காணப்பட்டதுமிதமான கார pH வரம் புடன் 7.15 to 8.51 கநட்ரஜனின் கசறிவு
மற் றும் பாஸ்பரஸ் வரம் பு குழறவாககவ உள் ளது.
3.4 நீ ர் சூழல் நீ ரின் தரத்கத மதிப் பிடுவதற் கு நீ ர் மாதிரிகள் சுமார் 4 நிலத்தடியில் மற் றும் 2 நிலத்தின்
மமற் பரப்பில் இருந்தும் மசகரிக்கப்பட்டது கிராமங் களின் துகள கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீ ர்
மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற் றும் சுரங் கத்தின் மமற் பரப்பு நீ ர் மாதிரிகள் எடுக்கப் பட்டன.
நிலத்தடி நீ ர் •

6.59 - 8.56 வகர மவறுபடுகிறது.

•

கமாத்த ககரசல் கள் மதிப்புகள்

•

கடினத்தன் கம மதிப்புகள்

432 – 525 mg/l வகர உள் ளது

132.2 – 194.2 mg/lவகர இருக்கும்
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தமை் பரப் பு நீ ர்
•

PH மதிப்பு

•

கமாத்த ககரசல் கள்

7.15 - 7.86

கெவிகமட்டல்

429 - 520 mg/l

வரம் பிற் குள்

இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள் ளது. இயற் பியல் -மவதியியல்

மற் றும் உயிரியல் பகுப்பாய் வு இந்த நீ ர் சிபிசிபி தரத்தின் படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம் புகளுக்குள்
உள் ளது என் பகத கவளிப்படுத்தியது.

3.5 காை் று சூழல் வானிறல ஆய் வு (காலநிறல) ஆய் வு பகுதி கவப்பமண்டல காலநிகலயின் ஒரு பகுதியாகும் . நாள் கவப்பநிகல ஜனவரி
முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் . மிகக் குகறவானதுகவப்பநிகல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது.
ஏப்ரல் மற் றும் மம மாதங் கள் ஆண்டின் கவப்பமான மாதங் கள் .
உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங் கத் திட்டத்திற் கான அருகிலுள் ள ஐஎம் டி நிகலயம் மதுகர.
காை் றின் தர கை்காைிப் பு திட்ட தளத்கதப் கபாறுத்தவகரயில் முன் மனாடி கீழ் மநாக்கிய திகசயின் அடிப்பகடயில்
சுற் றுப்புற காற் று தர நிகலயங் கள் மதர்ந்கதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமகழக்காலத்திற் கு முந்கதய
காற் றளவுப்படம் முகற மற் றும் மதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட தளங் களின்
கருத்தில்

ககாண்டு

சுற் றுப்புற

காற் று

தர

அணுகல் ஆகியவற் கறக்

கண்காணிப்பு

(AAQM)

நிகலயங் கள்

மதர்ந்கதடுக்கப்பட்டன.
ெடம் – 5 காற் று வீசும் திறசயின் புமகெ் ெடம்
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•

PM10 இன் மதிப்பு 33.8

µg/m3 to 44.9 µg/m3, இகடயில் மவறுபடுகிறது

•

PM2.5இன் மதிப்பு 16.8

µg/m3 to 25.9 µg/m3க்கு இகடயில் மவறுபடுகிறது

•

SO2மற் றும் NO2 இன் சராசரி கசறிவு

4.0 µg/m3 to 15.3 µg/m3 மற் றும் 12.1 µg/m3 to 23.6

µg/m3. PM10, PM2.5, SO2 மற் றும் NO2 ஆகியவற் றின் கசறிவுகள் நன் கு காணப்படுகின் றன
கதாழில் துகற மற் றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்டலங் களுக்கு மத்திய மாசு
கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (சிபிசிபி) பரிந்துகரக்கும் NAAQ தரநிகலகள் .
3.6 ஒலி சூழல் • ஒலி அளவீட்டு சாதனத்கதப் பயன் படுத்தி 8 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 47.4 to 50.9 dB (A) Leq இரவு 37.0 to 43.8 dB (A) Leq.. வரம் பில் இருந்தன.
முடிவுகளிலிருந் து, நாள் மற் றும் இரவு ஒலியின்

அளவுகள் கதாழில் 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 ககாள் ள சுற் றுச்சூழல் ஆய் வு மமற் ககாள் ளப்பட்டுள் ளது.
திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆகலகளும் இல் கல, வனவிலங் கு பாதுகாப்பு சட்டம்
1972

இன்

படி

அல் லது

அச்சுறுத்தப்பட்ட

உயிரினங் களின்

ஐ.யூ.சி.என்

சிவப்பு

பட்டியலில்

அச்சுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப் பிடவில் கல.

3.8 சமூக பபாருளாதாரம் அப்பகுதியின் சமூக-கபாருளாதார சூழல் குறித்த தரமான தகவல் ககள மசகரிக்க மாதிரி
கணக்ககடுப்பு மமற் ககாள் ளப்பட்டது. சாகலகள் , குடிநீ ர் வசதிகள் , நகரமயம் , கல் வி நிறுவனம் ,
மகாயில் கள் , மருத்துவ வசதிகள் மற் றும் மின் சார வசதிகள் மபான் ற அகனத்து அடிப்பகட
வசதிககளயும் இந் த ஆய் வு பகுதி ககாண்டுள் ளது.
சுற் றியுள் ள கிராமங் களில் விவசாயமம முக்கிய கதாழிலாக இருந்தாலும் , இது 50-60%
குடும் பங் களுக்கு மட்டுமம மவகல வாய் ப்புககள வழங் கியுள் ளது. மீதமுள் ள மக்கள் கதாகக
முக்கியமாக கதாழிலாளர்கள் மற் றும் மற் ற வகக மவகல வாய் ப் புககள சார்ந்துள் ளனர்.
4 எதிர்பார்க்கின்ை சுை் றுச்சூழல் பாதிப் புகள் மை் றும் தைிப் பு நடவடிக்றககள் சுரங் க நடவடிக்ழகயுடன் சுற் றுச்சூழல் ஹொடக்கெ்ழெ பராமரிக்க, ெற் கபாதுள் ள சுற் றுச்சூழல்
சூழ் நிழல குறிெ்ெ ஆய் வுகழள கமற் ஹகாள் வது மற் றும்

பல் கவறு சுற் றுச்சூழல்

கூறுகளின்

ொக்கெ்ழெ மதிப்பிடுவது அவசியம் . இது ஹபாருெ்ெமான கமலாண்ழம திட்டங் கழள நிழலயான
வள பிரிெ்ஹெடுெ்ெழல உருவாக்க உெவும் .
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4.1 நில சுை் றுச்சூழல் :
திறந்த கவளி சுரங் க முகறயில் கபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில சுற் றுச்சூழல் ,
இப்பகுதியில் நில பயன் பாட்டு முகற வறண்ட தரிசு நிலம் , இந் த திட்டத்தில் எந் த வன நிலமும்
ஈடுபடவில் கல. சுரங் க நடவடிக்கககளுக்கு 1.54.5 கெக்மடர் நிலத்தில் பயன் படுத்தப்படும் .
சுரங் கத்தின் முடிவில் , கவட்டிகயடுக்கப்பட்ட குழி, தற் காலிக நீ ர்த்மதக்கமாக கசயல் படும் மற் றும்
மகழநீ கர மசமிக்க அனுமதிக்கப்படும் .
மரம் (கசடி வளர்ப்பு பகுதிக்கு) வளர்ச்சிக்கு மபாதுமான இடம் ஒதுக்கப்பட்டது.

தற் மபாது

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

சுரங் க

நடவடிக்ழக

படிப்படியாக

ஹொகுதிகளில்

அழடக்கப்பட்டு,

அகழ் வாய் வு

படிப்படியாக பசுழம அரண் வளர்ச்சி கபான் ற கட்டம் வாரியான வளர்ச்சி கபான் ற பிற
ெணிப்பு நடவடிக்ழககளுடன் கமற் ஹகாள் ளப்படும் .
•

சுரங் க குழிகழளச் சுற் றிலும் மழழ நீ ர் வடிகால் அழமெ்ெல் மற் றும் மழழப்ஹபாழிவின்
கபாது கமற் பரப்பு ஓடுவொல் மண் அரிப்ழபெ் ெடுக்கவும் மற் றும் உெ்கெசப் பகுதிக்குள்
பல் கவறு

பயன் பாடுகளுக்காக

மழழநீ ழரச்

கசகரிக்கவும் ,

குழறந்ெ

உயரெ்தில்

திட்டமிடப்பட்டது இடெ்தில் ஹசக் கடம் கட்டுெல்
•

பாதுகாப்பு மண்டலெ்திற் குள் எல் ழலயில் பசுழம ஹபல் ட் வளர்ச்சி. ஹவட்டப்பட்ட குழியில்
கசமிெ்து ழவக்கப்படும் சிறிய அளவு ெண்ணீர ் பசுழம அரண்க்கு பயன் படுெ்ெப்படும்

•

பயன் படுெ்ெப்படாெ பகுதி, ஹவட்டப்பட்ட குழிகளின் கமல் ஹபஞ் சுகள் , பாதுகாப்பு ெழட
கபான் றவற் றில் அடர்ெ்தியான கொட்டப்பயிற் சி கமற் ஹகாள் ளப்படும் .

•

கருெ்தியல் நிழலயில் , சுரங் க நில பயன் பாட்டு முழற பசுழம அரண் பகுதி மற் றும்
ெற் காலிக நீ ர்ெ்கெக்கமாக மாற் றப்படும்

•

இயர்ழகயின்

அடிப்பழடயில் ,

சுரங் கெ்திழன

சுற் றியுள் ள

இயற் ழக

ொவரங் கள்

ெக்கழவக்கப்படும் (ஒரு ொங் கல் பகுதியில் அொவது 7.5 மீ பாதுகாப்புெ் ெழட மற் றும் பிற
பாதுகாப்பு வழங் கப்படுகிறது) தூசி உமிழ் ழவக் குழறக்க உெவும் .
•

கருெ்தியல்

கட்டெ்தில்

கால் நழடகளின்

சரியான

உள் ளார்ந்ெ

கவலி

நுழழழவெ்

அழமக்கப்படும் ,
ெடுக்க

ஹபாதுமக்கள்

பாதுகாப் பு

24

மணி

மற் றும்
கநரமும்

ழவக்கப்படும் .
4.2 நீ ர் சூழல்
சுரங் க நடவடிக்ககக்கான உத்மதசிக்கப்பட்ட

ஆழம் நிலத்தடி நீ ர் மட்டத்திற் கு மமமல

உள் ளது, ஆய் வு பகுதிக்குள் மமற் பரப்பு நீ ர் (நீ மராகடகள் , கால் வாய் , ஓகட

மபான் றகவ)

கதன் படவில் கல.
தைிக் கும் நடவடிக் றககள் •

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

•

வடிகால் கட்டுமானம் அகமக்கப்படும்
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4.3 காை் று சூழல் –
சுரங் க நடவடிக்கககள்

மற் றும்

மபாக்குவரத்தால்

உருவாக்கப் படும்

காற் றில்

பரவும்

துகள் கள் முக்கிய காற் று மாசுபடுத்துகின் றன. சல் பர் கட ஆக்கசடு (SO2), கநட்ரஜன் ஆக்கசடுகள்
(NO2) ஆகியவற் றின் உமிழ் வுகள் சாகலயில் கசல் லும் வாகனங் களால் ஏற் படும் .
சுரங் க

பகுதிக்கு

கவளிமய

ஆமராக்கியத்திலும் , 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 கவடிப்பு நுட்பங் கள் (Controlled Blasting) கசயல் படுத்தப்படும்

•

கனிமத்கத

ஏற் றுதல்

மற் றும்

ககயாளுதல்

ஆகிய

நடவடிக்கககளில்

இருந் து

தூசி

கவளிமயற் றத்கதக் கட்டுப்படுத்த மவகல கசய் யும் ஆர முகப் பில் நீ ர் கதளித்தல் பாகதயில்
நீ ர் கதளித்தல்
•

கனரக இயந்திரத்கத இயக்கும் மபாது தூசி உற் பத்திகயக் குகறக்க சுரங் கத்தின் உட்புற
சாகலகளில் நீ ர் கதளிப்பான் கள் அகமத்தல்

•

தூசி கவளிமயற் றத்கதக் குகறப்பதற் காக அவ் வப்மபாது நீ ர் கழிவுகள் மற் றும் சாகலகளில்
நீ ர் கதளித்தல்

•

துகளயிடும் முன் பு கதாழிலாளர்களுக்கு முகக்கவசங் கள் வழங் குதல் மற் றும் பாதுகாப்பாக
சுரங் கம் கசய் ய நிறுவனங் கள் மூலம் பயிற் சி அளித்தல்

•

தாதுப் மபாக்குவரத்தின் மபாது டிப்பர்ககள அதிக சுகம கசய் வகதத் தவிர்ப்பது மற் றும்
ஏற் றப்பட்ட டிப்பர்ககள டார்பாலின் களுடன் மூடுவது

•

தூசித் துகள் ககளக் ககது கசய் ய மரம் வளர்ச்சி மமற் ககாள் ளப்படும் .

•

மாசுபாட்கடக்

கட்டுப்படுத்த

நடவடிக்கக

எடுக்க

காற் றின்

தரத்கத

அவ் வப்மபாது

கண்காணித்தல்
4.4

ஒலி சூழல்
கனிமத்கத எடுக்க கவடி கவப்பதனால் , எந் திரங் களின் கசயல் பாடு மற் றும் சுரங் கங் களில்

அவ் வப்மபாது டிப்பர்ககள இயக்குவதால் சத்த மாசு ஏற் படுகிறது.
தைிக் கும் நடவடிக் றககள் •

கட்டுப்படுெ்ெப்பட்ட ஹவடி ழவக்கும் முழறயில் சரியான இழடஹவளி மற் றும் ஹவடிக்கும்
குழிகளில்

சரியான

முழறயில்

அளவான

ஹவடி

மருந்து

கபக்கிங்

ஹசய் து

உபகயாகப்படுெ்ெபடும் .
•

ஹவடி ழவெ்ெல் முழறயில் ,

சீகொஷ்ண நிழல சாெகமாக இல் லாெ கபாது மின் சாரம்

அல் லாெ தூண்டுெல் முழற அனுசரிக்கப்படும் .
•

கனரக எந்திரங் களில் ஏற் படும் செ்ெெ்ழெக் குழறக்க சரியான முழறயில் பராமரிப்பும் ,
உராய் ழவெ் ெடுக்கும் எண்ஹணய் மற் றும் கிரீஸ் இழவகள் உபகயாகப்படுெ்ெப்படும் .

•

எந்திரங் களில் ஏற் படும் செ்ெெ்ழெக் குழறக்க சரியான முழறயில் பாதுகாப்பு உழறகள்
ஹபாருெ்ெப்படும்
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•

ஹவடி மருந்தினால் ஏற் படும் சுற் றுச்சூழல் ொக்கெ்ழெயும் ஹவடிக்கெ் ெவறும் குழிகழள
ெடுப்பெற் கும் சாய் வான குழிகள் துழள ஹசய் யப்படும் .

•

சுரங் க சாழல ஓரங் களிலும் குெ்ெழக நிலெ்ழெ சுற் றியும் மரங் கள் ழவெ்து பராமரிெ்து
வருவொல் சுரங் கெ்தில் ஏற் படும் செ்ெம் ஹவளிகயறுெல் குழறக்கப்படும் .

•

சுரங் க ஹொழிலாளர்களுக்கு பயிற் சி ஹகாடுப் பென் மூலமும் , விழிப் புணர்வு ஏற் படுெ்துவென்
மூலமும் மற் றும் காது அழடப்பான் கள் உபகயாகப்படுெ்துவொலும் ஹொழிலாளர்களுக்கு
செ்ெெ்தினால் ஏற் படும் பாதிப்பு ெடுக்கப்படும் .

4.5

உயிரியல் சூழல்
காடுகள் ,

வனவிலங் கு

சரணாலயங் கள்

எதிர்பார்க்கப்படுவதில் கல. 10கிமீ சுற் றளவில்

இல் லாததால்

சுற் றுச்சூழல்

பல் லுயிர்

உணர்திறன்

பாதிப்பு

மண்டலம் மபான் ற

சுற் றுச்சூழல் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு மபான் றவற் கற கவளிமயற் றுவதால் ஏற் படும்
NO2.தூசி கவளிமயற் றத்கதக் கட்டுப்படுத்த மபாதுமான 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
மமற் ககாள் ளப்படும் .
4.6

சமூக பபாருளாதார சூழல் .
சுரங் க நடவடிக்கககள் காரணமாக

கதாழிலாளர்கள் மநரடியாக பயன் கபறுவார்கள் .

உள் ளூர் மக்களுக்கு மகறமுகமாக மவகல வாய் ப்புகள் கிகடக்கும் .
சி.எஸ்.ஆர் / சி.இ.ஆர் நடவடிக்கககளின் கீழ் மருத்துவ, கல் வி மற் றும் உள் கட்டகமப்பு
மமம் பாடு மபான் ற கூடுதல் வசதிகளும் நகடகபறும் .
சமூக - கபாருளாதார மற் றும் சமூகவியல் தாக்கத்கத கருத்தில் ககாண்டு, மக்களின்
கபாருளாதார நிகல மற் றும் வாழ் க்ககத் தரம் கபாதுவாக அதிகரிக்கும் என் பது கவனிக்கப்பட்டது.
தைிக் கும் நடவடிக் றககள் •

ஆழல

இயந்திரங் கள்

மற் றும்

உபகரணங் களுக்கு

நல் ல

பராமரிப்பு

நழடமுழறகள்

பின் பற் றப்படும் , இது சாெ்தியமான செ்ெம் பிரச்சிழனகழளெ் ெவிர்க்க உெவும் .
•

மெ்திய மாசு கட்டுப் பாட்டு வாரியெ்தின் (CPCB) வழிகாட்டுெலின் படி திட்டெ் ெளெ்திலும்
அழெச் சுற் றிலும் பசுழம அரண் உருவாக்கப்படும் .

•

முக்கிய மண்டலெ்திற் குள் சுற் றுச்சூழல் பாதிப்ழபக் குழறக்க ஹபாருெ்ெமான காற் று மாசு
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழக எடுக்கப்படும் .

•

ஹொழிலாளர்களின்

பாதுகாப்பிற் காக,

ழகயுழறகள் ,

ெழலக்கவசங் கள் ,

பாதுகாப்பு

காலணிகள் , கண்ணாடிகள் , கவசங் கள் , மூக்கு முகமூடிகள் மற் றும் காது பாதுகாப்பு
சாெனங் கள்

கபான் ற

ெனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங் கள்

சுரங் க சட்டம்

மற் றும்

விதிகளின் படி வழங் கப்படும் .
•

இந்ெெ் திட்டெ்தின்

மூலம்

என் எம் இடி கபான் றவற் றின்

கநரடியாகவும்

மழறமுகமாகவும்

மூலம் நிதி வருவாய் கள்

ராயல் டி, வரி, டிஎம் எஃப்,

மூலம் மாநிலெ்திற் கும் மெ்திய

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

கற் கள்

இயற் ககயில்

சில

குறிப் பிட்ட

இடங் களில்

மட்டும்

இருக்கும்

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

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட

கபாருளாதார

ரீதியாக

சுரங் க

சாத்தியமானது,

மவகலகள்
மமலும்

மமற் ககாள் ளப்படும் ,

தாதுக்கள்

மற் றும்

இது

மிகவும்

சுற் றுச்சூழகலப்

பாதுகாப்பகதப் பாதுகாக்கிறது. மற் ற கதாழில் ககளப் மபாலன் றி, திட்டத்கத மற் ற தளங் களுக்கு
மாற் ற முடியாது.
மமற் பரப்பு கனிம கவப்புக்கள் மற் றும் அதிக கனிம பாதுகாப் கப உறுதி கசய் வதால் இந்த
திட்டம் திறந்த கவளி சுரங் க முகறகயப் பின் பற் றும் . நிலத்தடி முகறயுடன் ஒப் பிடும் மபாது திறந் த
கவளி முகறயின் சுரங் கமானது அதிக உற் பத்தி மற் றும் சிக்கனமாக இருக்கும் .

6

சுை் றுச்சூழல் கை்காைிப் பு திட்டம் வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வு குறுகிய காலத்தில் மமற் ககாள் ளப்படுகிறது

மற் றும் இயற் கக அல் லது மனித நடவடிக்கககளால் தூண்டப்பட்ட அகனத்து மாறுபாடுககளயும்
தரவு

ககாண்டு

வர

முடியாது.

எனமவ

சுற் றுச்சூழலில்

ஏற் படும்

மாற் றங் ககள

கணக்கில்

எடுத்துக்ககாள் ள சுற் றுச்சூழல் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம் . கண்காணிப்பின்
குறிக்மகாள் •

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் கசயல் திறகன சரிபார்க்க அல் லது

•

எதிர்கால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வுகளுக்கான தரவு தளத்கத நிறுவுதல் .

மதிப்பீடு கசய் ய;
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சுற் றுச்சூழல் கண்காணிெ் பு பசல்
நிறுவனத்தின்
தமலமம
அந்ெந்ெ குவாரி
உரிழமயாளர்

சுரங் க மமலாண்மம
நிமல
சுரங் க கமலாளர்

ஃகபார்கமன்

NABL / MoEF ஆல்
அங் கீகரிக்கப்
பட்ட
எம் பானல் ட்

ெள
கமற் பார்
ழவயாளர்

கமட்

ஏரியா நிமல
சுற் றுச்சூழல் அதிகாரி

உெவியாளர்

ெண்ணீர ் ஹெளிப்பான்
ஆபகரட்டர்

கொட்டக்கார
ர்

6.2 சுற் றுச்சூழல் சுத்திகரிெ் பு கண்காணிெ் பு அட்டவமண
அட்டவழண எண் 6.1 சுற் றுச்சூழல் சுெ்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவழண
S. No.

சுற் று சூழல்
ெரவுகள்

1

காற் று ெரம்

2

வானிழல
ஆய் வு

3

நீ ர் ெர
கண்காணிப்பு

கண்காணிப்பு

இடங் கள்

காலம்
2 இடங் கள்
(1 Core & 1Buffer)
காற் று
கண்காணிப்பு &
ஐஎம் டி இரண்டாம்
நிழல ெரவு
2 இடங் கள்
(1SW & 1 GW)

24 மணி
கநரம்

அளவுருக்கள்

அதிர்ஹவண்
6 மாெங் களுக்கு
ஒரு முழற

PM2.5, PM10, SO2 and
NOx.

மணிகநரம்
/ தினசரி

ஹொடர்ச்சியான
ஆன் ழலன்
கண்காணிப்பு

காற் றின் கவகம் ,
காற் றின் திழச,
ஹவப்பநிழல,

-

6 மாெங் களுக்கு
ஒரு முழற

IS: 10500, 1993 & CPCB
விதிமுழறகளின்
கீழ்
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குறிப் பிடப்பட்டுள் ள
அளவுருக்கள்

7

4

நீ ர் அழமப்பு

5

செ்ெம்

6

அதிர்வு

7

மண்

8

கிரீன் ஹபல் ட்

குறிப் பிட்ட
கிணறுகளில் 1 கிமீ
சுற் றளவில்
இழடயக
மண்டலெ்தில்
திறந்ெ
கிணறுகளில் நீ ர்
மட்டம்
2 இடங் கள்
(1Core & 1 Buffer)

6 மாெங் களுக்கு
ஒரு முழற

-

மணிகநரம்
/ தினசரி

6 மாெங் களுக்கு
ஒரு முழற
ஹவடிக்கும்
ஹசயல் பாட்டின்
கபாது

ஆழம்

Leq, Lmax, Lmin, Leq
பகல் மற் றும் இரவு

அருகில் உள் ள
குடியிருப்பில்

–

2 இடங் கள்
(1Core & 1 Buffer)

–

6 மாெங் களுக்கு
ஒரு முழற

இயற் பியல் மற் றும்
கவதியியல்
பண்புகள்

தினசரி

மாெங் களுக்கு
ஒரு முழற

பராமரிப்பு

திட்ட பகுதிக்குள்

உச்ச துகள் கவகம்

கூடுதல் படிப் புகள் - இடர் மதிப் பீடு மை் றும் தீங் கு இந்த சுரங் க வழக்கில் ஆபத்து மற் றும் அபாயத்துடன் கதாடர்புகடய கூறுகள் துகளயிடுதல்

மற் றும் கவடித்தல் , கழிவு குப்கப, கனரக இயந்திரங் கள் மற் றும் கவடிக்கும் மசமிப்பு ஆகியகவ
அடங் கும் .

மமமல

குறிப்பிடப்பட்ட

கூறுகளிலிருந்து

ஏமதனும்

சம் பவங் கள்

குகறப்பதற் கும் தவிர்ப்பதற் கும் நடவடிக்கககள் சுரங் கத் கதாடங் கியவுடன்
கசயல் படுத்தப்படும் ;

மமமல

விவாதிக்கப்பட்ட

ஆபத்து

காரணிககளத்

ஏற் படுவகதக்
திட்டமிடப்பட்டு

தவிர்ப்பதற் கான

நடவடிக்கககள் இதில் அடங் கும் . எந் தவிதமான விபத்து / மபரழிகவத் தவிர்க்க சரியான இடர்
மமலாண்கம திட்டம் முன் கமாழியப்படும் .
7.1 இடர் அளவிடல்
இடர் மதிப்பீட்டிற் கான வழிமுழற, ென் பாெ், சுரங் கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம் எஸ்)
ஹவளியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுெழல அடிப்பழடயாகக் ஹகாண்டது, 2002 ஆம்
ஆண்டு டிசம் பர் 31, 2002 கெதியிட்ட சுற் றறிக்ழக எண் 13 உடனடி கவனம் கெழவப்படுபவர்களுக்கு
முன் னுரிழம அளிப்பெற் காக, கவழல சூழல் மற் றும் அழனெ்து ஹசயல் பாடுகளிலும் இருக்கும்
மற் றும் சாெ்தியமான அபாயங் கழள அழடயாளம் காணவும் மற் றும் அந்ெ ஆபெ்துகளின் ஆபெ்து
நிழலகழள மதிப்பீடு ஹசய் யவும் . கமலும் , இந்ெ ஆபெ்துகளுக்கு காரணமான வழிமுழறகள்
அழடயாளம்

காணப் பட்டு, அவற் றின்

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழககள் , கால அட்டவழணயில்

அழமக்கப்பட்டு, குறிப் பிட்ட ஹபாறுப்புகளுடன் பதிவு ஹசய் யப்படுகின் றன.
ென் பாெ்தின் டிஜிஎம் எஸ் வழங் கிய ஹமட்டல் ஃஹபரஸ் சுரங் கெ்ழெ நிர்வகிப்பெற் கான ெகுதி
சான் றிெழ் ழவெ்திருக்கும் ெகுதிவாய் ந்ெ சுரங் க கமலாளரின் வழிகாட்டுெலின் கீழ் முழு சுரங் க

20

ஹசயல் பாடும் கமற் ஹகாள் ளப்படும் . இடர் மதிப்பீடு என் பது விபெ்துகழளெ் ெடுப்பது மற் றும் அது
நிகழாமல் ெடுக்க கெழவயான நடவடிக்ழககழள எடுப்பது பற் றியது

7.2 மெரிடர் மமலாண்மம திட்டம்
கபரிடர் கமலாண்ழம திட்டம் முன் னுரிழம வரிழசயில் வாழ் க்ழக பாதுகாப்பு, சுற் றுச்சூழல்
பாதுகாப்பு, நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற் பெ்திழய மீட்பது மற் றும் மீட்பு நடவடிக்ழககழள உறுதி
ஹசய் வழெ கநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள் ளது.
அனர்ெ்ெ முகாழமெ்துவ திட்டெ்தின் கநாக்கமானது சுரங் கெ்தின் இழணந்ெ வளங் கள் மற் றும்
ஹவளிப்புறச் கசழவகழளப் பயன் படுெ்தி பின் வருவனவற் ழற அழடய கவண்டும்

•

பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மீட்பு மற் றும் மருெ்துவ சிகிச்ழச

•

மற் றவர்கழளப் பாதுகாக்கவும் ;

•

உழடழம மற் றும் சுற் றுச்சூழலுக்கு ஏற் படும் கசெெ்ழெ குழறெ்ெல் ;

•

ஆரம் பெ்தில் நிகழ் ழவக் கட்டுப்படுெ்தி இறுதியில் கட்டுப்பாட்டிற் குள் ஹகாண்டு வருவது;

•

பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ் ழவப் பாதுகாக்கவும் மற் றும்

•

அவசரநிழலக்கான காரணம் மற் றும் சூழ் நிழலகள் பற் றிய அடுெ்ெடுெ்ெ விசாரழணக்கு
ஹபாருெ்ெமான பதிவுகள் மற் றும் உபகரணங் கழள பாதுகாக்கவும்

7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக் க விமளவு
சாதாரண கல் லின் ஒட்டுபமாத்த உற் ெத்தி

வ.எண்

ஐந் தாண்டு
உற் ெத்தி

P1
E1
E2
E3
பமாத்தம்

1,58,607
1,93,440
1,73,325
1,61,740
6,87,112

8

ஆண்டு
உற் ெத்தி

31,724
38,688
34,665
32,348
1,37,425

தின உற் ெத்தி

106
129
115
108
458

தின
சரக்குந் து
சுமம

9
11
10
9
39

திட்ட நன்றமகள் –

ஹகாெ்ெபுளி சாொரண கல் சுரங் க திட்டங் கள் சுமார்

1,58,607 மீ சாொரண கல் மற் றும் 9,182 கமல்

மண் உற் பெ்தி ஹசய் வழெ கநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள் ளது. இது அருகிலுள் ள பகுதிகளில் சமூகஹபாருளாொர நடவடிக்ழககழள கமம் படுெ்துவகொடு, பின் வரும் நன் ழமகழளயும் விழளவிக்கும்
•

உள் கட்டகமப்பில் முன் மனற் றம்

•

சமூக உள் கட்டகமப் பில் முன் மனற் றம்

•

மவகல வாய் ப்பு
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•

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

சமூக

கபாறுப்புணர்வு

நடவடிக்ககககள

சுரங் க

உரிகமயாளர்கள்

மமற் ககாள் வார்கள் .
•

சுரங் கத்தின்

மமாசமான விகளவுககளத் தணிக்கவும் , அதன்

சுற் றுப்புறத்கதயும்

சுற் றுச்சூழகலயும்

மமம் படுத்தவும்

சுற் றியுள் ள பகுதிகளின்

சுரங் கப் பகுதியில்

ஒரு காடு

வளர்த்து உருவாக்கப்படும் .
9

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

சுரங் க முகற மற் றும் சுற் றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பகடயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தள
குறிப் பிட்ட திட்டமாகும் . தாக்கத்தின்

ஒவ் கவாரு பகுதிகளிலும் , குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான

தாக்கங் ககள குகறக்க நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட மவண்டும் , இகவ இயற் ககயில் நன் கம
பயக்கும் இடங் களில் , இத்தககய தாக்கங் கள் மமம் படுத்தப்பட மவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட
மவண்டும் , இதனால் ஒட்டுகமாத்த பாதகமான தாக்கங் கள் முடிந்தவகர குகறந்த மட்டத்திற் கு
குகறக்கப்படுகின் றன.
ஆதரவாளர்கள்
நடவடிக்ககககள

ஒரு

ஒழுங் ககமக்க

நிர்வகித்தல்

மற் றும்

மவண்டும்

கசயல் படுத்துவதற் கு

சுற் றுச்சூழல்
கபாறுப்பான

கட்டுப்பாட்டு
சுற் றுச்சூழல்

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

நீ ர்

இப்பகுதியில்

நடவடிக்ககககள
வழங் கல் ,

பள் ளி

உள் ள

மக்களின்

மமற் ககாள் வார்கள் .
உள் கட்டகமப்பு

ஒட்டுகமாத்த
இந் த

வளர்ச்சிக்கான

நடவடிக்கககளில்

மமம் பாடு

மபான் றகவ

சமூக

மருத்துவ
அடங் கும் .

திட்டப்பணிகயச் சுற் றியுள் ள சமூக நலனுக்காக பல் மவறு துகறகளில் சமூக கபாறுப்புணர்வு
நடவடிக்ககககள உரிகமயாளர் மமற் ககாண்டு வருகின் றனர்.
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10 முடிவுறர சுரங் க நடவடிக்கககள் சுற் றியுள் ள சூழலில் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும்
ஏற் படுத்தாது

என் று

பல் மவறு

சுற் றுச்சூழல்

கூறுகளின்

மீதான

மநர்மகறயான

மற் றும்

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

நடவடிக்கககள்

காரணமாக

ஏற் படும்

பாதிப்புககளத்

தணிக்க,

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

அகமப்பு

ஆகியகவ

கதாடர்ச்சியான

கண்காணிப்பு

மற் றும்

உடனடித்

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