திட்ட சுருக்கம்

வ.எண்
1
2

திட்ட உரிமமயாளர்

பெயர்

ெரெ் ெளவு

திரு.T.செந்திவேல்

3.69.72 செக்டர்

திருமதி.R.சுபாஷினி

3.11.0 செக்டர்

சாதாரண கல் மற் றும் கிராவல் குவாரி
”B1” வமக – சிறு கனிமம் – குழுமம் - வனெ் ெகுதி இல் மல
குழும ெரெ் ெளவு = 19.17.72 பெக்டர்
சுண்டக்ககாட்மட,கல் யாணசுந் தரபுரம் & ஆலடிெட்டி கிராமம் ,
அருெ் புக் ககாட்மட வட்டம் , விருதுநகர் மாவட்டம்

Lr No. SEIAA-TN/F.No.8459/SEAC/TOR-1002/2021 Dated :28.07.2021 -திரு.T.செந்திவேல்
Lr No. SEIAA-TN/F.No.8446/SEAC/TOR-1005/2021 Dated :28.07.2021 - திருமதி.R.சுபாஷினி

ஆகலாசகர்

என்விகரா ரிகசார்சஸ்
NABET சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1922/SA0133
பரஜி. கூட்டு. 1904 ரூெ் நகர் CHS, SV சாமல, கண்டிவலி கமற் கு,
மும் மெ 400067, மகாராஷ்டிரா
பதாமலகெசி: +91 8087985556
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1. அறிமுகம் திரு.T.செந்திவேல்

&

திருமதி.R.சுபாஷினி

ஆகிய

ோர்

விருதுநகர்

மோவட்டத்தின் ,

அருப்புக்வகாட்டட தோலுகோவில் உள் ள சுண்டக்வகாட்டட, கல் யாணசுந்தரபுரம் , ஆலாடிபட்டி
கிரோமத்தில் 6.80.72 ஹெக்யடர் பரப்பளவில் ொதாரண கல் மற் றும் கிராேல் சுரங் க குத்தககக்கு
விண்ணப்பித்துள் ளார்.
.
எனயவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூகல2016 இன் படி இந்த திட்டம் சுரங் க குழு
பகுதியில்

அகமகிறது,

நகடமுகறயில்

இருக்கும்

மற் றும்

உத்யதசிக்கப்பட்ட

ஹமோத்த

சுரங் கங் களின் ஒட்டுஹமோத்த பரப்பளவு 19.17.72 ஹெக்யடர்.
எனயவ, விரிவோன சுற் றுச்சூழல்

தோக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்கக 6.80.72 ஹெக்யடர்

பரப்பளவில் உள் ள 2 சுரங் கங் ககள உள் ளடக்கி

து.

இந்த EIA அறிக்டக ToR சபறப்பட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமாக தயாரிக்கப்படுகிறது
குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங் கள் :
•

SEIAA-TN/F.No.8459/SEAC/TOR-1002/2021 Dated :28.07.2021 - திரு.T.செந்திவேல்

•

SEIAA-TN/F.No.8446/SEAC/TOR-1005/2021 Dated :28.07.2021- திருமதி.R.சுபாஷினி
அடிப்படட

கண்காணிப்பு

வமற் சகாள் ளப்பட்டது மற்றும்
கருத்தில்

ஆய் வு

அக்வடாபர்

இந்த திட்டங் களினால்

சகாண்டு இந்த EIA மற் றும்

–

டிெம் பர்

ஏற் படும்

2021

காலகட்டத்தில்

ஒட்டுசமாத்த பாதிப்புகடள

EMP அறிக்டக தயாரிக்கப்பட்டுள் ளது, ஒட்டுசமாத்த

சுற் றுெ்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வு வமற் சகாள் ளப்படுகிறது, அடதத் சதாடர்ந்து ஒரு தயாரிப்பு
அந்த தாக்க விடளவுகடள குடறக்க தனித்தனியாக விரிோன சுற்றுெ்சூழல் வமலாண்டம திட்டம்
(EMP)

SEIAA,

-

தமிழ் நாடு

சுற் றுெ்சூழல்

அனுமதி

ேழங் குேதற் கான

சபாது

விொரடணடய

வமற் சகாள் ேதற் காக ேழங் கப்பட்ட ToR இன் அடிப்படடயில் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்டக ேடரவு
1.1 திட்டத்தின் விவரங் கள்
நிறுவனத்தின் பெயர்
முகவரி

நிறுவனத்தின் பெயர்
முகவரி

குத்தறக - 1
திரு.T.செந்திவேல் ொதாரண கல் மற்றும் கிராேல் சுரங் க திட்டம்
சுண்டக்வகாட்டட & கல் யாணசுந்தரபுரம் கிராமம் , தாலுகா:
அருப்புக்வகாட்டட,
விருதுநகர் மாேட்டம் .
குத்தறக - 2
திருமதி.R.சுபாஷினி ொதாரண கல் மற் றும் கிராேல் சுரங் க திட்டம்
சுண்டக்வகாட்டட, ஆலடிப்பட்டி கிராமம் , தாலுகா:
அருப்புக்வகாட்டட,
விருதுநகர் மாேட்டம் .
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1.2 எளிதான பிரதிநிதித்துவங் களுக்கு சுரங் கங் களும் குத்தறககள்
வ.எண்
1.

குத்தமகதாரர்

கிராமம்
புல எண்
உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங் கத்திட்டம்

திரு.T.செந்திவேல்

2.
திருமதி.R.சுபாஷினி
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1
2

திரு. T. R.
ேரதராஜன்
S. பாலசுப்பிரமணி
R. R.
செந்தில் குமார்
ராஜூ

3

V. ராஜ் குமார்

4

T. R ேரதராஜன்

5

R. ெங் கர்

6

M. ரவி

7

A. ெரஸ்ேதி

சுண்டக்வகாட்டட &
கல் யாணசுந்தரபுரம்

ெரெ் ெளவு

72/2A, 72/2B, 72/3, 72/4, 72/5,
72/7,
73/5A & 73/5B, 4/1A
70/4, 70/5A1, 70/5A2, 70/5B, 70/6,
70/7 and 70/8 in ஆலடிப்பட்டி i,
54/2, 54/3 சுண்டக்வகாட்டட

சுண்டக்வகாட்டட,
ஆலடிப்பட்டி
கிராமம்
சுண்டக்வகாட்டட &
48/12, 13, 14, 50/2,34,5,6 &11
அருப்புக்வகாட்டட
நடெ் பில் உள் ள சுரங் கம்
ஆலடிப்பட்டி,
அருப்புக்வகாட்டட

3.11.0
2.22.5

72/1,2,4A,4B ETC

2.26.5

61/4, 63/5, 63/6, 64/1, 64/2

1.15.5

61/1B2, 61/3, 61/5A

0.71.5

53/4, 53/5A

1.40.5

46/1, 46/2A

2.20.5

40/4A, 40/4B

1.39.0

41/6, 45/3C

1.01.0

சுண்டக்வகாட்டட,
அருப்புக்வகாட்டட
காடளயார்
கரிெல் குளம் ,
அருப்புக்வகாட்டட
காடளயார்
கரிெல் குளம் ,
அருப்புக்வகாட்டட
காடளயார்
கரிெல் குளம் ,
அருப்புக்வகாட்டட

இதில் திரு.T.செந்திவேல் , திருமதி.R.சுபாஷினி ஆகிய

3.69.72

ெரெ் ெளவு

19.17.72

ோர் சோதோரண கற் கள் மற் றும் கிரோவல்

சுரங் கத்திற் கு விண்ணப்பித்துள் ளனர்
1.2 உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங் கத்தின் முக்கிய அம் சங் கள்
விவரங் கள்

உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங் கத்திட்டம் - 1

சுரங் கத்தின் பெயர்

திரு.T.செந்திவேல் ொதாரண கல் மற்றும் கிராேல்
சுரங் க திட்டம்

திட்ட வமரெ் ெட தாள் எண்

58 - I/03

அட்சகரமக

09°28'02.84''N-09°28'09.17''N

தீர்க்ககரமக

78°11'22.32''E - 78°11'31.77''E

உத்கதசிக்கெ்ெட்ட
சுரங் கத்தின் திட்ட காலம்

5 ஆண்டுகள்

அதிகெட்ச உயரம்

72 மீட்டர் கடல் மட்டத்திற் கு வமல்

புவியியல் வளங் கள்

14,78,880 மீ3 ொதாரண கற் கள்
73,944 மீ3 கிராேல்

கனிம இருெ்புக்கள்

4,17,600 மீ3 ொதாரண கற் கள்
42,216 மீ3 கிராேல்
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பதாழிலாளர்

33 நபர்கள்

திட்ட முதலீடு

Rs. . 63,11,000/-

விவரங் கள்

உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங் கத்திட்டம் - 2

சுரங் கத்தின் பெயர்

திருமதி.R.சுபாஷினி ொதாரண கல் மற் றும் கிராேல்
சுரங் க திட்டம்

திட்ட வமரெ் ெட தாள் எண்

58 - I/03

அட்சகரமக

09°28'21.45''N-09°28'27.70''N

தீர்க்ககரமக

78°11'21.10''E -78°11'28.71''E

உத்கதசிக்கெ்ெட்ட
சுரங் கத்தின் திட்ட காலம்

5 ஆண்டுகள்

அதிகெட்ச உயரம்

72 மீட்டர் கடல் மட்டத்திற் கு வமல்

புவியியல் வளங் கள்

12,44,000 மீ3 ொதாரண கற் கள்
62,200 மீ3 கிராேல்

கனிம இருெ்புக்கள்

2,96,445 மீ3 ொதாரண கற் கள்
35,044 மீ3 கிராேல்

பதாழிலாளர்

20 நபர்கள்

திட்ட முதலீடு

Rs. . 66,57,000/-

1.4 அதிகார வரம் பு விவரங் கள்
உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங் கம் - 1
•

விண்ணப்பதாரர்

ொதாரண

கல்

மற்றும்

கிராேல்

சுரங் க

குத்தடகக்கு

விண்ணப்பித்தார், வததி: 18.12.2020
•

துல் லியமான

பகுதி

சதாடர்பு

கடிதம்

மாேட்ட

ஆட்சியர்,

விருதுநகர்,

மூலம்

ேழங் கப்பட்ட Rc.No. KV1/518/2020-Mines, Dated: 18.12.2021
•

சுரங் கத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங் கத்
துடற, விருதுநகர் மாேட்டம் , மூலம் அங் கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No: KVI/469/2020/Mines Dated
:18.12.2020

•

சுற் றுெ்சூழல் அனுமதிக்கு ஆதரோளர் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார், குறிப்பு விதிமுடற
எண்: SEIAA/TN/F.No.8459/SEAC/ToR-1002/2021 dated 28.07.2021.
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உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங் கம் - 1
• விண்ணப்பதாரர்

ொதாரண

கல்

மற்றும்

கிராேல்

சுரங் க

குத்தடகக்கு

விண்ணப்பித்தார், வததி: 18.12.2020
•

துல் லியமான

பகுதி

சதாடர்பு

கடிதம்

மாேட்ட

ஆட்சியர்,

விருதுநகர்,

மூலம்

ேழங் கப்பட்ட Rc.No. 518/2020/Mines Dated: 18.12.2020
•

சுரங் கத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங் கத்
துடற, விருதுநகர் மாேட்டம் , மூலம் அங் கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No: KVI/518/2020/Mines Dated
:09.02.2021

•

சுற் றுெ்சூழல் அனுமதிக்கு ஆதரோளர் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார், குறிப்பு விதிமுடற
எண்: SEIAA/TN/F.No.8446/SEAC/ToR-1005/2021dated 28.07.2021

2. திட்ட விளக்கம் திட்ட
தளத்தின்

முக்கி

அம் சங் கள்

கீயழ

அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள் ளன.

முன் சமாழியப்பட்ட திட்டங் கள் தள குறிப்பிட்டடே மற்றும் இந்த திட்டத்திற் கு கூடுதல் பகுதி
வதடேயில் டல. முன் சமாழியப்பட்ட சுரங் ககளில் இருந்து கழிவுநீ ர் உருோக்கம் / சேளிவயற் றம்
இல் டல.
2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங் கத்தின் தபாக்குவரத்து இறைப்புக்கள்
அருகிலுள் ள கிராமம்

ஆலடிப்பட்டி – 1 கி.மீ ேடகிழக்கு

அருகிலுள் ள நகரம்

அருப்புக்வகாட்டட – 9.4 கி.மீ ேடவமற் கு

அருகிலுள் ள ொடல ேழி

• NH- 45B: மதுடர – தூத்துக்குடி - 10 கிமீ, ேடவமற் கு
• SH-47 : அருப்புக்வகாட்டட – திருெ்சி – 4 கி.மீ ேடவமற் கு

புடகேண்டி நிடலயம்

திருெ்சி ரயில் நிடலயம் – 7 கி.மீ ேடகிழக்கு

அருகிலுள் ள விமான நிடலயம்

மதுடர விமான நிடலயம் : 50 கி.மீ, ேடவமற் கு

2.2 நிலெ்ெரெ் பு பொருந்திய ெகுதியின் நிலெ் ெரெ்மெெ் ெயன்ெடுத்துதல்

விளக்கம்
நடப்பில்
உள் ள சுரங் க பகுதி
உள்கட்டடமப்பு
பாடத
பசுடம அரண்
பயன் படுத்தப்படாத
பகுதி
பமாத்தம்

உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங் கம் - 1
சுரங் க காலத்தின் இறுதியில் உள் ள
தற் கொமதய ெகுதி
(HA)
ெகுதி (HA)
Nil
2.11.00

Nil
Nil
Nil

0.01.00
0.02.00
0.28.00

3.69.72

1.27.72

3.69.72

3.69.72

5

விளக்கம்
நடப்பில்
உள் ள சுரங் க பகுதி

உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங் கம் - 2
சுரங் க காலத்தின் இறுதியில் உள் ள
தற் கொமதய ெகுதி
(HA)
ெகுதி (HA)
Nil
1.57.5

உள்கட்டடமப்பு
பாடத
பசுடம அரண்
பயன் படுத்தப்படாத
பகுதி
பமாத்தம்

Nil
Nil
Nil

0.01.0
0.02.0
1.40.5

3.11.0

0.10.0

3.11.0

3.11.0

2.3 பசயல் ொட்டு விவரங் கள்
விளக்கம்
புவியியல் ேளங் கள் ொதாரண கற் கள்
புவியியல் ேளங் கள் கிராேல்
கனிம இருப்புக்கள் ொதாரண கற் கள்
கனிம இருப்புக்கள் கிராேல்
தின உற் பத்தி ொதாரண கற் கள்
தின உற் பத்தி கிராேல்
தின லாரி வலாடுகளின் எண்ணிக்டக ொதாரண கற் கள்
தின லாரி வலாடுகளின் எண்ணிக்டக கிராேல்
உத்வதசிக்கபட்ட ஆழம்

P1

P2

14,78,880

12,44,000

73,944

31,100

4,17,600
42,216

2,96,445
35,044

139.2
14
23
2
42 m

98.8
16.6
16
3
47m

6

ெடம் 1: திட்டதளத்தின் பசயர்க்மகககாள் புமகெ் ெடம் – P1

7

ெடம் 1: திட்டதளத்தின் பசயர்க்மகககாள் புமகெ் ெடம் – P2

8

ெடம் - 2: திட்டத்தளத்தின் பசயற் மகககாள் புமகெ்ெடம் (500 மீ சுற் றளவு)

9

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

10

2.5 சுரங் கம் பசய் யல் ெடும் முமற
முன் சமாழியப்பட்ட

சுரங் க

முடற

அடனத்து

முன் சமாழியப்பட்ட

திட்டங் களுக்கும்

சபாதுோனது - சுரங் க முடறயானது திறந்தசேளி முடற இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங் க முடற
5.0

மீட்டர்

உயர

சபஞ் ெ ்

உயரத்திற் கு

குடறயாமல்

உருோக்குேதன்

மூலம்

முன் சமாழியப்படுகிறது.
ொதாரண கல் என் பது ஒரு பாத்வதாலித் உருோக்கம் ஆகும் மற் றும் முதலில் உருோன பாடற
பாடற நிடற கணிெமான அளவு பாடறகடள பிளவுபடுத்துேது ஜாக்ொமர் துடளயிடுதல்
மற் றும் ஸ்லரி சேடிசபாருட்கள் சேடிப்பதற் கு பயன் படுத்தப்படும் . ராக் பிவரக்கர்ஸ் அலகுடன்
இடணக்கப்பட்ட டெட்ராலிக் எக்ஸ்கவேட்டர் இரண்டாம் நிடல சேடிப்டபத் தவிர்ப்பதற் காக
வதடேயான துண்டு துண்டான அளவுகளுக்கு சபரிய கற் பாடறகடள உடடப்பதற் காகவும் ,
ோளி அலகுடன் இடணக்கப்பட்ட டெட்ராலிக் எக்ஸ்கவேட்டர் ரப் ஸ்வடாடன டிப்பர்களில்
ஏற்றுேதற் காகவும் , பிட்செட்டிலிருந்து கல் சகாண்டு செல் லப்படும் .
2.6 முன்பமாழியெ்ெட்ட இயந்திரத் துமற
வ.எண்
வமக
1
ஜாக் ெம் சமர்
2
கம் பிரெர்
3
பக்சகட் உடன் எக்ஸ்கவேட்டர்
4
டிப்பர்ஸ் / டம் பர்ஸ்

P1

P2

வடிவம் திறன்

6

4
1
1
2

1.2m to 2.0m
400psi
300 HP
20 Tonnes

2
2
4

சக்தி
Compressed air
Diesel Drive
Diesel Drive
Diesel Drive

2.7 இணக்கமான சுரங் கத் திட்டம் / இறுதி சுரங் கத் திட்டம்
•

சுரங் க கால முடிவில் , வதாண்டப்பட்ட சுரங் க குழி / சேற் றிடம் மடழ நீ டரெ்
வெகரிப்பதற் கான செயற் டக நீ ர்த்வதக்கமாக செயல் படும்

மற் றும்

ேறட்சி

காலத்தில் வதடே அல் லது சநருக்கடிகடளெ் ெமாளிக்க உதவுகிறது.
•

சுரங் கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தடடயுடன் கூடிய பசுடம அரண் மற் றும்
வமல் சபஞ் சுகள் மற் றும் தற் காலிக நீ ர் வதக்கமானது சுற் றுெ்சூழல் அடமப்டப
வமம் படுத்தும்

•

சுரங் க மூடல் என் பது ஒரு சதாந்தரவு செய் யப்பட்ட இடத்டத அதன் இயல் பான
நிடலக்குத் திரும் பெ் செய் யும் அல் லது சுற் றுெ்சூழலில் ஏற் படும் பாதகமான
விடளவுகடள

அல் லது

அெ்சுறுத்தல் கடளத்

மனித

தடுக்கும்

ஆவராக்கியம்
அல் லது

மற் றும்

குடறக்கும்

பாதுகாப்பிற் கான
பிற

உற் பத்திப்

பயன் பாடுகளுக்குத் தயாராகும் செயல் முடறயாகும் .
•

மறுசீரடமக்கப்பட்ட சுரங் கங் கள் மனிதர்களுக்கும் விலங் குகளுக்கும் உடல்
ரீதியாக பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி சதாழில் நுட்ப ரீதியாக நிடலயானது, புவிவேதியியல் ரீதியாக மாசுபடாதது/ மாசுபடாதது மற் றும் சுரங் கத்திற் கு பிந்டதய
நில பயன் பாட்டிற் கு தக்கடேக்கும் திறன் சகாண்டது.
11

2.8 இறுதி குழி ெரிமாணம்
உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங் கம் – P1

குழி
I

குழி
I

நீ ளம் (மீட்டர்)
215

அகலம் (மீட்டர்)
117
உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங் கம் – P2

ஆழம் (மீட்டர்)
42 m bgl

நீ ளம் (மீட்டர்)
193

அகலம் (மீட்டர்)
119

ஆழம் (மீட்டர்)
47 m bgl

3. சுற் றுச்சூழல் கண்காணிெ் பு ெண்புக்கூறுகள் தரவுககள யசகரித்தல் சுற்றுச்சூழல் தோக்க மதிப்பீட்டு ஆ ் வின் ஒரு பகுதி
இது

பல் யவறு

உதவுகிறது

சுற்றுச்சூழல்

மற்றும்

பண்புகளில்

சுற்றுச்சூழல்

கணிக்கப்பட்ட

யமலோண்கம

தோக்கங் ககள

திட்டத்கத

(EMP)

ோக அகமகிறது,

மதிப்பீடு

த ோரிக்க

ஹச ்

உதவுகிறது,

சுற் றுச்சூழல் தரம் மற் றும் எதிர்கோல விரிவோக்கங் களின் யநோக்கத்கத யமம் படுத்துவதற் கோன
நடவடிக்ககககள யகோடிட்டுக் கோட்டுகிறது. சுற் றுச்சூழல் நிகல

ோன வளர்ச்சி.

நிலவும் சுற் றுச்சூழல் அகமப்புகளின் தரத்கத தீர்மோனிக்க கோற்று, நீ ர் (யமற் பரப்பு மற் றும்
நிலத்தடி நீ ர்), நிலம் மற் றும் மண், சூழலி ல் மற் றும் சமூக-ஹபோருளோதோர நிகல உள் ளிட்ட
பல் யவறு சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பகட தரவு உருவோக்கப்பட்டது. 2021 ஆம் ஆண்டில்
(அக்வடாபர் – டிெம் பர்) பருவத்தில் அடிப்பகட தர ஆ ் வு நடத்தப்பட்டது.

3.1 சுற் றுச்சூழல் கண்காணிெ் பு அளவுகள்

அட்டேடண எண் 3.1 குழியின் இறுதி அளவுகள்

Sl.No.
1

ெண்புக்கூறுகள்
சுற் றுப்புற
காற் றின் தரம்

அளவுருக்கள்
PM10, PM 2.5, SO2, NO2

2

ோனிடல ஆய் வு

3

நீ ரின் தரம்

4

சூழலியல்

5

ஒலி மட்டங் கள்

காற் றின் வேகம்
மற் றும் திடெ,
சேப்பநிடல,
ஈரப்பதம் மற்றும்
மடழ
உடல் , இரொயன
மற் றும்
பாக்டீரியாவியல்
அளவுருக்கள்
நிலப்பரப்பு மற் றும்
நீ ர்ோழ் தாேரங் கள்
மற் றும்
விலங் கினங் கள் 10
கிமீ சுற் றளவுக்குள்
உள் ளன.
DB (A) இல் ெத்தம்
நிடலகள்

6

மண் பண்புகள்

7

நில பயன் பாடு

இயற் பியல் மற் றும்
வேதியியல்
அளவுருக்கள்
பல் வேறு
ேடககளுக்கான நில
பயன் பாடு

ஆதாரம் மற் றும் அதிர்பவண்
9 இடங் களில் மூன் று மாதங் களுக்கு
ோரத்திற் கு இரண்டு முடற
சதாடர்ெ்சியான 24 மணிவநர மாதிரிகள்
சதாடர்ெ்சியாக மூன் று மாதங் களுக்கு
ஒரு மணி வநரத்திற் கு ஒருமுடற
ோனிடல அளவுகடள வெகரித்தல்

கண்கானிப்பு காலத்தில் ஒரு முடற 5
நிலத்தடி நீ ர் மற் றும் 1 வமற் பரப்பு நீ ர்
இடங் களில் கிராப் மாதிரிகள்
வெகரிக்கப்பட்டன
ேடரயறுக்கப்பட்ட முதன் டம
கணக்சகடுப்பு மற் றும் இரண்டாம் நிடல
தரவு

9 இடங் கள் - EIA ஆய் வின் வபாது 24 மணி
வநரத்திற் கு ஒரு முடற தரவு
கண்காணிக்கப்படுகிறது
படிக்கும் காலத்தில் 6 இடங் களில்

ெர்வே ஆஃப் இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு
தாள் மற்றும் செயற் டகக்வகாள்
படங் கள் மற்றும் முதன் டம
கணக்சகடுப்பு ஆகியேற் றின்

12

அடிப்படடயில்
8

ெமூகசபாருளாதார
அம் ெங் கள்

9

நிலத்தடிநீ ர்

10

இடர் மதிப்பீடு
மற் றும் வபரிடர்
வமலாண்டம
திட்டம்

ெமூக-சபாருளாதார
மற் றும்
மக்கள் சதாடக
பண்புகள் ,
சதாழிலாளர்
பண்புகள்
பகுதியின் ேடிகால்
அடமப்பு,
நீ வராடடகளின்
தன் டம, நீ ர்நிடல
பண்புகள் , ரீொர்ஜ்
மற் றும்
சேளிவயற் றும்
பகுதிகள்
தீ மற் றும்
சேடிப்புகள் மற் றும்
நெ்சுப் சபாருட்களின்
சேளியீடு
ஆகியேற் றால்
வபரழிவு
ஏற் படக்கூடிய
பகுதிகடள
அடடயாளம்
காணவும்

2011 கணக்சகடுப்பு வபான் ற முதன் டம
கணக்சகடுப்பு மற் றும் இரண்டாம் நிடல
ஆதாரங் களின் அடிப்படடயில் .

இரண்டாம் நிடல ஆதாரங் களில் இருந்து
வெகரிக்கப்பட்ட
தரவு
மற்றும்
தயாரிக்கப்பட்ட நீ ர்-புவியியல் ஆய் வு
அறிக்டக ஆகியேற் றின் அடிப்படடயில்

சுரங் கத்துடன் சதாடர்புடடய
அபாயத்திற் காக செய் யப்பட்ட இடர்
பகுப்பாய் வின் கண்டுபிடிப்புகளின்
அடிப்படடயில் .

3.2 நில சுை் றுச்சூழல்
பகுதியில் நில ப

ன் போட்டு முகற திட்ட தளம் சுற் றளவில் இருந்து 10 கியலோமீட்டருக்குள்

புவன் (இஸ்யரோ) மூலம் அறி
நிலம் , உரிகம

ப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில ப

ன் போட்டு முகற வறண்ட தரிசு

ளர் பட்டோ நிலம் , எந்த வன நிலமும் சம் பந்தப்படவில் கல.

வ.எண்

வமகெ்ொடு - 1

வமகெ்ொடு - 2

1

நில கட்டடமத்தல்

நில கட்டடமத்தல்

14.48

3

விேொய நிலம்

பயிர் நிலம்

52.60

புதர்கள் ,

26.0

வதாட்டங் கள்

0.35

தரிசு நிலம்

3.30

நீ ர் நிடலகள்

1.92

சுரங் க நிலம் ,

0.19

வொலார்
வபனல் கள்
சபாருந்திய நிலம்

1.06

4

5

6

தரிசு நிலம்

நீ ர் நிடலகள்
மற் றடே
பமாத்தம்

% இல் ெரெ்ெளவு

100.00

NRSA-TR-LU & CD-01-90 இன் படி 6 LU/LC ேகுப்புகளில் , 10 Km சுற் றளவு ஆய் வுப் பகுதியில் 5
LU/LC ேகுப்புகள் மட்டுவம உள் ளன, வமவல உள் ள அட்டேடணயில் காட்டப்பட்டுள் ளது, விேொய
நிலம் அதிக ேடககடளக் சகாண்டுள் ளது பயிரிடப்பட்ட மற் றும் பயிரிடப்படாத 52.6 % (175.8 கிமீ2)
நிலமும் , அடதத் சதாடர்ந்து 26 % (86.88 கிமீ 2), வதாட்டம் 0.35 % (1.19 கிமீ2) மற்றும் சேற்று நிலம் 1.92
% (11.04 கிமீ2) ஆகியேற் டற உள் ளடக்கிய தரிசு நிலம் . கட்டடமத்தல் நிலம் 14.48 % (48.77 கிமீ2),
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நீ ர்நிடல 1.92 % (6.42 கிமீ2) அதாேது சுரங் கம் 0.19 % (0.62 கிமீ2) மற் றும் வொலார் வபனல் கள் நிலம்
1.06 % (3.54 கிமீ2) ஆகியேற் டறக் சகாண்டுள் ளது..
3.3 மண் சூழல்
இரசாயன ெண்புகள் • மண் மாதிரிகளின் pH 7.18 to 8.78 ேடர மாறுபடுகிறது, இது ெற் று கார மண்டணக் குறிக்கிறது
• மண் மாதிரிகளின் சமாத்த அடர்த்தி 0.91 to 1.19 g/cm3 ேடர மாறுபடுகிறது
• மண் மாதிரிகளில் உள் ள கரிமப் சபாருட்கள் 1.22 to 1.96 % ேடர வேறுபடுகின் றன
• மண் மாதிரிகளில் சமாத்த டநட்ரஜன் 125.6 to 190.3 mg/kg ேடர மாறுபடுகிறது
• மண் மாதிரிகளில் நீ ர் தாங் கும் திறன் (WHC) 42.1 to 48. ேடர மாறுபடுகிறது.
3.4 நீ ர் சூழல் நீ ரின் தரத்கத மதிப்பிடுவதற் கு நீ ர் மோதிரிகள் யசகரிக்கப்பட்டது கிரோமங் களின் துகள
கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீ ர் மோதிரிகள்

எடுக்கப்பட்டன.

ஏரிகள்

மற்றும்

சுரங் கத்தின்

யமற் பரப்பு நீ ர் மோதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன.
நிலத்தடி நீ ர் •

6.52 to 7.67 வகர யவறுபடுகிறது.

•

ஹமோத்த ககரசல் கள் மதிப்புகள் 373 to 450 mg/l வகர உள் ளது

•

கடினத்தன் கம மதிப்புகள் 104.7 to 145.9 mg/lவகர இருக்கும்

தமை் பரப்பு நீ ர்
•

PH மதிப்பு 7.12

•

ஹமோத்த ககரசல் கள் 173.6 mg/l

ஹெவிஹமட்டல்

வரம் பிற் குள்

இருப்பது கண்டறி

ப்பட்டுள் ளது. இ

ற் பி

ல் -யவதியி ல்

மற் றும் உயிரி ல் பகுப்போ ் வு இந்த நீ ர் சிபிசிபி தரத்தின் படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம் புகளுக்குள்
உள் ளது என் பகத ஹவளிப்படுத்தி

து.

3.5 காை் று சூழல் வானிறல ஆய் வு (காலநிறல) ஆ ் வு பகுதி ஹவப்பமண்டல கோலநிகலயின் ஒரு பகுதி

ோகும் . நோள் ஹவப்பநிகல ஜனவரி

முதல் படிப்படி ோக அதிகரிக்கும் . மிகக் குகறவோனதுஹவப்பநிகல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது.
ஏப்ரல் மற்றும் யம மோதங் கள் ஆண்டின் ஹவப்பமோன மோதங் கள் .
உத்யதசிக்கப்பட்ட சுரங் கத் திட்டத்திற் கோன அருகிலுள் ள ஐஎம் டி நிகல

ம் மதுடர

காை் றின் தர கை்காைிப்பு திட்ட தளத்கதப் ஹபோறுத்தவகரயில் முன் யனோடி கீழ் யநோக்கி

திகசயின் அடிப்பகடயில்

சுற் றுப்புற கோற் று தர நிகல ங் கள் யதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமகழக்கோலத்திற் கு முந்கத
கோற் றளவுப்படம் முகற மற்றும் யதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்ட தளங் களின்
கருத்தில்

ஹகோண்டு

சுற்றுப்புற

கோற்று

தர

கண்கோணிப்பு

அணுகல் ஆகி
(AAQM)

வற் கறக்

நிகல

ங் கள்

யதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்டன.
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ெடம் – 5 காற் று வீசும் திறசயின் புமகெ் ெடம்

•

PM10 இன் மதிப்பு 38.3 to 47.2 μg/m3, இகடயில் யவறுபடுகிறது

•

PM2.5இன் மதிப்பு 16.5 to 25.9 μg/m3க்கு இகடயில் யவறுபடுகிறது

•

SO2மற் றும் NO2 இன் சரோசரி ஹசறிவு 5.2 to 9.7 μg/m3 மற் றும் 19.5 to 26.4 μg/m3 PM10, PM2.5,
SO2 மற்றும் NO2 ஆகி

வற் றின் ஹசறிவுகள் நன் கு கோணப்படுகின் றன ஹதோழில் துகற

மற் றும் கிரோமப்புற / குடியிருப்பு மண்டலங் களுக்கு மத்தி

மோசு கட்டுப்போட்டு

வோரி ம் (சிபிசிபி) பரிந்துகரக்கும் NAAQ தரநிகலகள் .
3.6 ஒலி சூழல் • ஒலி அளவீட்டு சோதனத்கதப் ப

ன் படுத்தி 9 இடங் களில் அடிப்பகட ஒலி அளவுகள்

கண்கோணிக்கப்பட்டன. கோகல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வகர பகல் நிகலகள்
கண்கோணிக்கப்பட்டனஇரவு 10 மணி முதல் கோகல 6 மணி வகர.
•

ஆ ் வுக் கோலத்தில் பகல் 39.4 to 46.1 dB (A) Leq இரவு 34.5 to 38.8 dB (A) Leq.. வரம் பில்
இருந்தன.
முடிவுகளிலிருந்து, நோள் மற்றும் இரவு ஒலியின்

அளவுகள் ஹதோழில் துகற / வணிக /

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற் றுப்புற ஒலி தரநிகலகளுக்குள் இருப்பகதக் கோணலோம் .
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3.7 உயிரியல் சூழல் அடிப்பகட சுற்றுச்சூழல் நிகல, முக்கி

மோன மலர் கூறுகள் மற் றும் விலங் கினங் களின்

கட்டகமப்கபப் புரிந்து ஹகோள் ள சுற் றுச்சூழல் ஆ ் வு யமற் ஹகோள் ளப்பட்டுள் ளது.
திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆகலகளும் இல் கல, வனவிலங் கு போதுகோப்பு சட்டம்
1972

இன்

படி

அல் லது அச்சுறுத்தப்பட்ட

உயிரினங் களின்

ஐ.யூ.சி.என்

சிவப்பு

பட்டி லில்

அச்சுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில் கல.
3.8 சமூக பபாருளாதாரம் அப்பகுதியின் சமூக-ஹபோருளோதோர சூழல் குறித்த தரமோன தகவல் ககள யசகரிக்க மோதிரி
கணக்ஹகடுப்பு யமற் ஹகோள் ளப்பட்டது. சோகலகள் , குடிநீ ர் வசதிகள் , நகரம ம் , கல் வி நிறுவனம் ,
யகோயில் கள் , மருத்துவ வசதிகள் மற் றும் மின் சோர வசதிகள் யபோன் ற அகனத்து அடிப்பகட
வசதிககளயும் இந்த ஆ ் வு பகுதி ஹகோண்டுள் ளது.
சுற் றியுள் ள கிரோமங் களில் விவசோ

யம முக்கி

ஹதோழிலோக இருந்தோலும் , இது 50-60%

குடும் பங் களுக்கு மட்டுயம யவகல வோ ் ப்புககள வழங் கியுள் ளது. மீதமுள் ள மக்கள் ஹதோகக
முக்கி

மோக ஹதோழிலோளர்கள் மற்றும் மற் ற வகக யவகல வோ ் ப்புககள சோர்ந்துள் ளனர்.

4 எதிர்பார்க்கின்ை சுை் றுச்சூழல் பாதிப் புகள் மை் றும் தைிப்பு நடவடிக்றககள் சுரங் க நடேடிக்டகயுடன் சுற் றுெ்சூழல் சதாடக்கத்டத பராமரிக்க, தற் வபாதுள் ள சுற்றுெ்சூழல்
சூழ் நிடல குறித்த ஆய் வுகடள வமற் சகாள் ேது மற் றும்

பல் வேறு சுற்றுெ்சூழல்

கூறுகளின்

தாக்கத்டத மதிப்பிடுேது அேசியம் . இது சபாருத்தமான வமலாண்டம திட்டங் கடள நிடலயான
ேள பிரித்சதடுத்தடல உருோக்க உதவும் .
4.1 நில சுை் றுச்சூழல் :
திறந்த ஹவளி சுரங் க முகறயில் ஹபரி
இப்பகுதியில் நில ப

தோக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில சுற் றுச்சூழல் ,

ன் போட்டு முகற வறண்ட தரிசு நிலம் , இந்த திட்டத்தில் எந்த வன நிலமும்

ஈடுபடவில் கல. சுரங் க நடவடிக்கககளுக்கு 6.80.72 ஹெக்யடர் நிலத்தில் ப
சுரங் கத்தின் முடிவில் , ஹவட்டிஹ

டுக்கப்பட்ட குழி, தற் கோலிக நீ ர்த்யதக்கமோக ஹச

ன் படுத்தப்படும் .
ல் படும் மற் றும்

மகழநீ கர யசமிக்க அனுமதிக்கப்படும் .
மரம் (ஹசடி வளர்ப்பு பகுதிக்கு) வளர்ச்சிக்கு யபோதுமோன இடம் ஒதுக்கப்பட்டது.

தற் யபோது

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

சுரங் க

நடேடிக்டக

படிப்படியாக

சதாகுதிகளில்

அடடக்கப்பட்டு,

எகஸ்கவேென்

படிப்படியாக பசுடம அரண் ேளர்ெ்சி வபான் ற கட்டம் ோரியான ேளர்ெ்சி வபான் ற பிற
தணிப்பு நடேடிக்டககளுடன் வமற் சகாள் ளப்படும் .
•

சுரங் க குழிகடளெ் சுற் றிலும் மடழ நீ ர் ேடிகால் அடமத்தல் மற் றும் மடழப்சபாழிவின்
வபாது வமற் பரப்பு ஓடுேதால் மண் அரிப்டபத் தடுக்கவும் மற் றும் உத்வதெப் பகுதிக்குள்
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பல் வேறு

பயன் பாடுகளுக்காக

மடழநீ டரெ்

வெகரிக்கவும் ,

குடறந்த

உயரத்தில்

திட்டமிடப்பட்டது இடத்தில் செக் வடம் கட்டுதல்
•

பாதுகாப்பு மண்டலத்திற் குள் எல் டலயில் பசுடம அரண் ேளர்ெ்சி. சேட்டப்பட்ட குழியில்
வெமித்து டேக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ் பசுடம அரணுக்கு பயன் படுத்தப்படும்

•

பயன் படுத்தப்படாத பகுதி, சேட்டப்பட்ட குழிகளின் வமல் சபஞ் சுகள் , பாதுகாப்பு தடட
வபான் றேற் றில் அடர்த்தியான வதாட்டப்பயிற் சி வமற் சகாள் ளப்படும் .

•

கருத்தியல் நிடலயில் , சுரங் க நில பயன் பாட்டு முடற பசுடம அரண் பகுதி மற்றும்
தற் காலிக நீ ர்த்வதக்கமாக மாற் றப்படும்

•

இயர்டகயின்

அடிப்படடயில் ,

சுரங் கத்திடன

சுற் றியுள் ள

இயற் டக

தாேரங் கள்

தக்கடேக்கப்படும் (ஒரு தாங் கல் பகுதியில் அதாேது 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தடட மற்றும் பிற
பாதுகாப்பு ேழங் கப்படுகிறது) தூசி உமிழ் டேக் குடறக்க உதவும் .
•

சுரங் க

முடிவு

கட்டத்தில்

கால் நடடகளின்

ெரியான

உள் ளார்ந்த

வேலி

அடமக்கப்படும் ,

நுடழடேத்

தடுக்க

சபாதுமக்கள்

பாதுகாப்பு

மணி

24

மற் றும்
வநரமும்

டேக்கப்படும் .
4.2 நீ ர் சூழல்
சுரங் க நடவடிக்ககக்கோன உத்யதசிக்கப்பட்ட

ஆழம் நிலத்தடி நீ ர் மட்டத்திற் கு யமயல

உள் ளது, ஆ ் வு பகுதிக்குள் யமற் பரப்பு நீ ர் (நீ யரோகடகள் , கோல் வோ ் , ஓகட

யபோன் றகவ)

ஹதன் படவில் கல.
தைிக்கும் நடவடிக்றககள் •

சுரங் கப் பகுதிக்கு யமற் பரப்பு மகழநீ ர் ஓட்டத்கத சுரங் கத்திற் குள் வரோமல் தடுக்க மண்
திட்டு அகமக்கப்படும்

•

வடிகோல் கட்டுமோனம் அகமக்கப்படும்

4.3 காை் று சூழல் –
சுரங் க நடவடிக்கககள்
துகள் கள்

முக்கி

கோற்று

ஆக்கசடுகள் (NO2) ஆகி
சுரங் க
ஆயரோக்கி

மற் றும்

யபோக்குவரத்தோல்

மோசுபடுத்துகின் றன.

சல் பர்

உருவோக்கப்படும்
கட

ஆக்கசடு

கோற் றில்
(SO2),

பரவும்

கநட்ரஜன்

வற் றின் உமிழ் வுகள் சோகலயில் ஹசல் லும் வோகனங் களோல் ஏற் படும் .

பகுதிக்கு

ஹவளிய

த்திலும் , அப்பகுதியின்

சுரங் கத்தின்

தோக்கம்

மனித

மற் றும்

விலங் குகளின்

தோவரங் களிலும் எந்தவிதமோன போதகமோன விகளகவயும்

ஏற் படுத்தோது என் பகத இது கோட்டுகிறது.
தைிக்கும் நடவடிக்றககள் •

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுட்பங் கள் (Controlled Blasting) ஹச

•

கனிமத்கத ஏற்றுதல்
ஹவளிய

ற் றத்கதக்

மற் றும்

கக ோளுதல்

கட்டுப்படுத்த

யவகல

ஆகி
ஹச ் யும்

ல் படுத்தப்படும்

நடவடிக்கககளில்
ஆர

முகப்பில்

இருந்து தூசி
நீ ர்

ஹதளித்தல்

போகதயில் நீ ர் ஹதளித்தல்
•

கனரக இ ந்திரத்கத இ க்கும் யபோது தூசி உற் பத்திக க் குகறக்க சுரங் கத்தின் உட்புற
சோகலகளில் நீ ர் ஹதளிப்போன் கள் அகமத்தல்
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•

தூசி

ஹவளிய

ற் றத்கதக்

குகறப்பதற் கோக

அவ் வப்யபோது

நீ ர்

கழிவுகள்

மற்றும்

வழங் குதல்

மற் றும்

சோகலகளில் நீ ர் ஹதளித்தல்
•

துகளயிடும்

முன் பு

ஹதோழிலோளர்களுக்கு

போதுகோப்போக சுரங் கம் ஹச ்
•

முகக்கவசங் கள்

நிறுவனங் கள் மூலம் பயிற் சி அளித்தல்

தோதுப் யபோக்குவரத்தின் யபோது டிப்பர்ககள அதிக சுகம ஹச ் வகதத் தவிர்ப்பது மற்றும்
ஏற் றப்பட்ட டிப்பர்ககள டோர்போலின் களுடன் மூடுவது

•

தூசித் துகள் ககளக் ககது ஹச ்

•

மோசுபோட்கடக்

கட்டுப்படுத்த

மரம் வளர்ச்சி யமற் ஹகோள் ளப்படும் .
நடவடிக்கக

எடுக்க

கோற் றின்

தரத்கத

அவ் வப்யபோது

கண்கோணித்தல்
ஒலி சூழல்

4.4

கனிமத்கத

எடுக்க

ஹவடி

கவப்பதனோல் ,

எந்திரங் களின்

ஹச

ல் போடு

மற் றும்

சுரங் கங் களில் அவ் வப்யபோது டிப்பர்ககள இ க்குவதோல் சத்த மோசு ஏற் படுகிறது.
தைிக்கும் நடவடிக்றககள் •

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சேடி டேக்கும் முடறயில் ெரியான இடடசேளி மற் றும் சேடிக்கும்
குழிகளில்

ெரியான

முடறயில்

அளோன

சேடி

மருந்து

வபக்கிங்

செய் து

உபவயாகப்படுத்தபடும் .
•

சேடி டேத்தல் முடறயில் ,

சீவதாஷ்ண நிடல ொதகமாக இல் லாத வபாது மின் ொரம்

அல் லாத தூண்டுதல் முடற அனுெரிக்கப்படும் .
•

கனரக எந்திரங் களில் ஏற் படும் ெத்தத்டதக் குடறக்க ெரியான முடறயில் பராமரிப்பும் ,
உராய் டேத் தடுக்கும் எண்சணய் மற் றும் கிரீஸ் இடேகள் உபவயாகப்படுத்தப்படும் .

•

எந்திரங் களில் ஏற் படும் ெத்தத்டதக் குடறக்க ெரியான முடறயில் பாதுகாப்பு உடறகள்
சபாருத்தப்படும்

•

சேடி மருந்தினால் ஏற் படும் சுற் றுெ்சூழல் தாக்கத்டதயும் சேடிக்கத் தேறும் குழிகடள
தடுப்பதற் கும் ொய் ோன குழிகள் துடள செய் யப்படும் .

•

சுரங் க ொடல ஓரங் களிலும் குத்தடக நிலத்டத சுற் றியும் மரங் கள் டேத்து பராமரித்து
ேருேதால் சுரங் கத்தில் ஏற் படும் ெத்தம் சேளிவயறுதல் குடறக்கப்படும் .

•

சுரங் க

சதாழிலாளர்களுக்கு

ஏற் படுத்துேதன்

மூலமும்

பயிற் சி

மற் றும்

காது

சகாடுப்பதன்
அடடப்பான் கள்

மூலமும் ,

விழிப்புணர்வு

உபவயாகப்படுத்துேதாலும்

சதாழிலாளர்களுக்கு ெத்தத்தினால் ஏற் படும் பாதிப்பு தடுக்கப்படும் .
4.5

உயிரியல் சூழல்
கோடுகள் ,

வனவிலங் கு

சரணோல ங் கள்

எதிர்போர்க்கப்படுவதில் கல. 10கிமீ சுற் றளவில்

இல் லோததோல்

சுற்றுச்சூழல்

உணர்திறன்

சுற் றுச்சூழல் மோசுபோட்டின் தோக்கம் வோயு மோசு யபோன் றவற் கற ஹவளிய
NO2.தூசி ஹவளிய

பல் லுயிர்

போதிப்பு

மண்டலம் யபோன் ற

ற் றுவதோல் ஏற் படும்

ற் றத்கதக் கட்டுப்படுத்த யபோதுமோன தூசி கட்டுப்போட்டு நடவடிக்கககள்

எடுக்கப்படும் . AAQ தரநிகலகளுக்குள்

PM10, PM2.5, SO2 மற்றும்

NO2 க்கோன கோற் றின்

தரத்

தரங் ககளத் தவிரதூசி உமிழ் கவக் கட்டுப்படுத்த சுரங் கப் பகுதி மற் றும் சோகலகளில் தடிமனோன
மரம் வளர்ச்சி யமற் ஹகோள் ளப்படும் .
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சமூக பபாருளாதார சூழல் .
சுரங் க
நடவடிக்கககள்
கோரணமோக

4.6
ப

ன் ஹபறுவோர்கள் .

சுமோர்

100

52

(32+20)

எண்ணிக்ககயிலோன

ஹதோழிலோளர்கள்

மக்களுக்கு

யநரடி ோக

மகறமுகமோக

யவகல

வோ ் ப்புகள் கிகடக்கும் .
சி.எஸ்.ஆர் / சி.இ.ஆர் நடவடிக்கககளின் கீழ் மருத்துவ, கல் வி மற்றும் உள் கட்டகமப்பு
யமம் போடு யபோன் ற கூடுதல் வசதிகளும் நகடஹபறும் .
சமூக - ஹபோருளோதோர மற்றும் சமூகவி ல் தோக்கத்கத கருத்தில் ஹகோண்டு, மக்களின்
ஹபோருளோதோர

நிகல

மற்றும்

வோழ் கக
் கத்

தரம்

ஹபோதுவோக

அதிகரிக்கும்

என் பது

கவனிக்கப்பட்டது.
தைிக்கும் நடவடிக்றககள் •

ஆடல

இயந்திரங் கள்

மற்றும்

உபகரணங் களுக்கு நல் ல

பராமரிப்பு

நடடமுடறகள்

பின் பற் றப்படும் , இது ொத்தியமான ெத்தம் பிரெ்சிடனகடளத் தவிர்க்க உதவும் .
•

மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு ோரியத்தின் (CPCB) ேழிகாட்டுதலின் படி திட்டத் தளத்திலும்
அடதெ் சுற் றிலும் பசுடம அரண் உருோக்கப்படும் .

•

முக்கிய மண்டலத்திற் குள் சுற்றுெ்சூழல் பாதிப்டபக் குடறக்க சபாருத்தமான காற்று மாசு
கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்டக எடுக்கப்படும் .

•

சதாழிலாளர்களின்

பாதுகாப்பிற் காக,

டகயுடறகள் ,

தடலக்கேெங் கள் ,

பாதுகாப்பு

காலணிகள் , கண்ணாடிகள் , கேெங் கள் , மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காது பாதுகாப்பு
ொதனங் கள்

வபான் ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங் கள்

சுரங் க ெட்டம்

மற்றும்

விதிகளின் படி ேழங் கப்படும் .
•

இந்தத் திட்டத்தின்

மூலம் வநரடியாகவும் மடறமுகமாகவும் ராயல் டி, ேரி, டிஎம் எஃப்,

என் எம் இடி வபான் றேற் றின்

மூலம் நிதி ேருோய் கள்

மூலம் மாநிலத்திற் கும் மத்திய

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

கற் கள்

இ ற் ககயில்

சில

குறிப்பிட்ட

இடங் களில்

மட்டும்

இருக்கும்

உத்யதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியி ல் மற் றும் கனிம படிவுகளுக்கு
மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதோல் மோற்று தளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில் கல.
சுரங் க பதாழில் நுட்ப மாை் றுகள் முழு

இ ந்திரம

ஹபோருளோதோர

ரீதி ோக

மோக்கப்பட்ட

சுரங் க யவகலகள்

சோத்தி மோனது,

யமலும்

யமற் ஹகோள் ளப்படும் , இது மிகவும்

தோதுக்கள்

மற் றும்

சுற்றுச்சூழகலப்

போதுகோப்பகதப் போதுகோக்கிறது. மற் ற ஹதோழில் ககளப் யபோலன் றி, திட்டத்கத மற் ற தளங் களுக்கு
மோற் ற முடி ோது.
யமற் பரப்பு கனிம கவப்புக்கள் மற் றும் அதிக கனிம போதுகோப்கப உறுதி ஹச ் வதோல் இந்த
திட்டம் திறந்த ஹவளி சுரங் க முகறக ப் பின் பற் றும் . நிலத்தடி முகறயுடன் ஒப்பிடும் யபோது
திறந்த ஹவளி முகறயின் சுரங் கமோனது அதிக உற் பத்தி மற்றும் சிக்கனமோக இருக்கும் .
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6

சுை் றுச்சூழல் கை்காைிப் பு திட்டம் வழக்கமோக ஒரு தோக்க மதிப்பீட்டு ஆ ் வு குறுகி

கோலத்தில் யமற் ஹகோள் ளப்படுகிறது

மற் றும் இ ற் கக அல் லது மனித நடவடிக்கககளோல் தூண்டப்பட்ட அகனத்து மோறுபோடுககளயும்
தரவு ஹகோண்டு வர முடி ோது. எனயவ சுற் றுச்சூழலில்

ஏற் படும்

மோற் றங் ககள கணக்கில்

எடுத்துக்ஹகோள் ள சுற்றுச்சூழல் வழக்கமோன கண்கோணிப்பு திட்டம் அவசி

ம் . கண்கோணிப்பின்

குறிக்யகோள் •

கட்டுப்போட்டு நடவடிக்கககளின் ஹச

ல் திறகன சரிபோர்க்க அல் லது

மதிப்பீடு ஹச ்

•

எதிர்கோல தோக்க மதிப்பீட்டு ஆ ் வுகளுக்கோன தரவு தளத்கத நிறுவுதல் .

;

சுற் றுச்சூழல் கண்காணிெ் பு பசல்

நிறுவனத்தின் தமலமம
அந்தந்த குோரி உரிடமயாளர்

சுரங் க கமலாண்மம நிமல
சுரங் க வமலாளர்

ஃவபார்வமன்

வமட்

NABL / MoEF ஆல்
அங் கீகரிக்கப் பட்ட
எம் பானல் ட்
ஆவலாெகர்

தள வமற் பார்டேயாளர்

ஏரியா நிமல
சுற் றுெ்சூழல் அதிகாரி

உதவியாளர்

வதாட்டக்காரர்

தண்ணீர ் சதளிப்பான்
ஆபவரட்டர்
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6.2 சுற் றுச்சூழல் சுத்திகரிெ் பு கண்காணிெ்பு அட்டவமண
அட்டேடண எண் 6.1 சுற்றுெ்சூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டேடண
S.

Nசுற் று சூழல்
o தரவுகள்
.

கண்காணிப்பு

இடங் கள்

2 இடங் கள்
(1 Core & 1Buffer)

காலம்

அதிர்சேண்

24 மணி
வநரம்

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முடற

PM2.5, PM10, SO2 and
NOx.
காற் றின் வேகம் ,
காற் றின் திடெ,
சேப்பநிடல,
IS: 10500, 1993 &
CPCB
விதிமுடறகளின்
கீழ்
குறிப்பிடப்பட்டுள்
ள அளவுருக்கள்

1

காற்று தரம்

2

ோனிடல
ஆய் வு

காற்று கண்காணிப்பு &
ஐஎம் டி இரண்டாம் நிடல
தரவு

மணிவநர
ம் /
தினெரி

சதாடர்ெ்சியா
ன ஆன் டலன்
கண்காணிப்பு

3

நீ ர் தர
கண்காணிப்
பு

2 இடங் கள்
(1SW & 1 GW)

-

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முடற

4

நீ ர் அடமப்பு

குறிப்பிட்ட கிணறுகளில் 1
கிமீ சுற் றளவில் இடடயக
மண்டலத்தில் திறந்த
கிணறுகளில் நீ ர் மட்டம்

-

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முடற

5

ெத்தம்

2 இடங் கள்
(1Core & 1 Buffer)

6

அதிர்வு

அருகில் உள் ள
குடியிருப்பில்

மணிவநர
ம் /
தினெரி
–

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முடற
சேடிக்கும்
செயல் பாட்டி
ன் வபாது

7

மண்

2 இடங் கள்
(1Core & 1 Buffer)

–

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முடற

8

கிரீன் சபல் ட்

திட்ட பகுதிக்குள்

தினெரி

மாதங் களுக்கு
ஒரு முடற

7

அளவுருக்கள்

ஆழம்

Leq, Lmax, Lmin, Leq
பகல் மற்றும் இரவு
உெ்ெ துகள் வேகம்
இயற் பியல்
மற் றும்
வேதியியல்
பண்புகள்
பராமரிப்பு

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

சுரங் க

வழக்கில்

ஆபத்து

மற்றும்

அபோ

த்துடன்

ஹதோடர்புகட

கூறுகள்

துகளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் , கழிவு குப்கப, கனரக இ ந்திரங் கள் மற்றும் ஹவடிக்கும்
யசமிப்பு ஆகி

கவ அடங் கும் . யமயல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏயதனும் சம் பவங் கள்

ஏற் படுவகதக்

குகறப்பதற் கும்

திட்டமிடப்பட்டு

ஹச

தவிர்ப்பதற் கும்

ல் படுத்தப்படும் ;

யமயல

நடவடிக்கககள்
விவோதிக்கப்பட்ட

சுரங் கத்
ஆபத்து

ஹதோடங் கி

வுடன்

கோரணிககளத்

தவிர்ப்பதற் கோன நடவடிக்கககள் இதில் அடங் கும் . எந்தவிதமோன விபத்து / யபரழிகவத் தவிர்க்க
சரி

ோன இடர் யமலோண்கம திட்டம் முன் ஹமோழி

ப்படும் .
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7.1 இடர் அளவிடல்
இடர் மதிப்பீட்டிற் கான ேழிமுடற, தன் பாத், சுரங் கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம் எஸ்)
சேளியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர் மதிப்பீட்டு ேழிகாட்டுதடல அடிப்படடயாகக் சகாண்டது, 2002 ஆம்
ஆண்டு டிெம் பர் 31, 2002 வததியிட்ட சுற் றறிக்டக எண் 13 உடனடி கேனம் வதடேப்படுபேர்களுக்கு
முன் னுரிடம அளிப்பதற் காக, வேடல சூழல் மற் றும் அடனத்து செயல் பாடுகளிலும் இருக்கும்
மற் றும் ொத்தியமான அபாயங் கடள அடடயாளம் காணவும் மற்றும் அந்த ஆபத்துகளின் ஆபத்து
நிடலகடள மதிப்பீடு செய் யவும் . வமலும் , இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமான ேழிமுடறகள்
அடடயாளம்

காணப்பட்டு, அேற் றின்

கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்டககள் , கால அட்டேடணயில்

அடமக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட சபாறுப்புகளுடன் பதிவு செய் யப்படுகின் றன.
தன் பாத்தின் டிஜிஎம் எஸ் ேழங் கிய சமட்டல் ஃசபரஸ் சுரங் கத்டத நிர்ேகிப்பதற் கான தகுதி
ொன் றிதழ் டேத்திருக்கும் தகுதிோய் ந்த சுரங் க வமலாளரின் ேழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு சுரங் க
செயல் பாடும் வமற் சகாள் ளப்படும் . இடர் மதிப்பீடு என் பது விபத்துகடளத் தடுப்பது மற்றும் அது
நிகழாமல் தடுக்க வதடேயான நடேடிக்டககடள எடுப்பது பற் றியது
7.2 கெரிடர் கமலாண்மம திட்டம்
வபரிடர்
சுற் றுெ்சூழல்

வமலாண்டம
பாதுகாப்பு,

திட்டம்

நிறுேலின்

முன் னுரிடம
பாதுகாப்பு,

ேரிடெயில்
உற் பத்திடய

ோழ் கட
் க
மீட்பது

பாதுகாப்பு,

மற் றும்

மீட்பு

நடேடிக்டககடள உறுதி செய் ேடத வநாக்கமாகக் சகாண்டுள் ளது.
அனர்த்த முகாடமத்துே திட்டத்தின் வநாக்கமானது சுரங் கத்தின் இடணந்த ேளங் கள் மற் றும்
சேளிப்புறெ் வெடேகடளப் பயன் படுத்தி பின் ேருேனேற் டற அடடய வேண்டும்

•

பாதிக்கப்பட்டேர்களின் மீட்பு மற்றும் மருத்துே சிகிெ்டெ

•

மற் றேர்கடளப் பாதுகாக்கவும் ;

•

உடடடம மற் றும் சுற் றுெ்சூழலுக்கு ஏற் படும் வெதத்டத குடறத்தல் ;

•

ஆரம் பத்தில் நிகழ் டேக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுப்பாட்டிற் குள் சகாண்டு ேருேது;

•

பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுோழ் டேப் பாதுகாக்கவும் மற் றும்

•

அேெரநிடலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ் நிடலகள் பற் றிய அடுத்தடுத்த விொரடணக்கு
சபாருத்தமான பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங் கடள பாதுகாக்கவும்
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7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக்க விமளவு
சாதாரண கல் லின் ஒட்டுபமாத்த உற் ெத்தி
10 ஆண்டு
உற் ெத்தி
4,17,600
2,96,445
714045

வ.எண்
P1
P2
சமாத்தம்

ஆண்டு
உற் ெத்தி
41760
29644
71404

தின
உற் ெத்தி
139
99
238

தின சரக்குந்து
சுமம
23
16
39

கிராவல் ஒட்டுபமாத்த உற் ெத்தி
வ.எண்

கிராவல் உற் ெத்தி

ஆண்டு
உற் ெத்தி

P1
P2
சமாத்தம்

42,216 (3years)
35,044 (7years)
77260

14072
5006
19078

தின
சரக்குந் து
சுமம
8
3
11

தின
உற் ெத்தி
47
17
64

கிளஸ்டரில் எதிர்ொர்க்கெ்ெடும் நில அதிர்வுகள்
P2

P1
திட்ட தளத்தில் இருந்து
தூரம் , மீ

பவடிபொருளின்
அளவு, கிகலா கிராம்

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

PPV, mm/s

13.3
8.0
5.5
4.2
3.3
2.7
2.3
2.0
1.7
1.5
1.4
1.2
1.1
1.0

பவடிபொருளின்
அளவு,
கிகலா
கிராம்
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

PPV, mm/s

16.4
9.8
6.8
5.2
4.1
3.4
2.8
2.5
2.1
1.9
1.7
1.5
1.4
1.3

சமூக பொருளாதாரம்
CER @ 2%
P1
Rs. 1,27,000/P2
Rs. 1,34,000
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8

திட்ட நன்றமகள் –

2 உத்வதசிக்கப்பட்ட ொதாரண கல் சுரங் க திட்டங் கள் சுண்டக்வகாட்டட, கல் யாணசுந்தரபுரம் &
ஆலாடிபட்டி சுமார் 7,14,045மீ3 ொதாரண கல் மற் றும் 77,260மீ3 கிராேல் செய் ேடத வநாக்கமாகக்
சகாண்டுள் ளது.

இது

அருகிலுள் ள

பகுதிகளில்

ெமூக-சபாருளாதார

நடேடிக்டககடள

வமம் படுத்துேவதாடு, பின் ேரும் நன் டமகடளயும் விடளவிக்கும்
•

உள்கட்டகமப்பில் முன் யனற் றம்

•

சமூக உள் கட்டகமப்பில் முன் யனற் றம்

•

யவகல வோ ் ப்பு

•

சமூக விழிப்புணர்வு திட்டம் , சுகோதோர முகோம் கள் , மருத்துவ உதவி, குடும் ப நல முகோம் கள்
யபோன் ற

சமூக

ஹபோறுப்புணர்வு

நடவடிக்ககககள

சுரங் க

உரிகம

ோளர்கள்

யமற் ஹகோள் வோர்கள் .
•

சுரங் கத்தின் யமோசமோன விகளவுககளத் தணிக்கவும் , அதன் சுற் றியுள் ள பகுதிகளின்
சுற் றுப்புறத்கதயும்

சுற்றுச்சூழகலயும் யமம் படுத்தவும்

சுரங் கப் பகுதியில்

ஒரு கோடு

வளர்த்து உருவோக்கப்படும் .
9

சுை் றுச்சூழல் தமலாை்றம திட்டம் .
சுற் றுச்சூழல் யமலோண்கம திட்டம் (EMP) என் பது அடிப்பகட நிகல சுற்றுச்சூழல் நிகல,

சுரங் க முகற மற் றும் சுற்றுச்சூழல் போதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பகடயில் உருவோக்கப்பட்ட ஒரு
தள குறிப்பிட்ட திட்டமோகும் . தோக்கத்தின் ஒவ் ஹவோரு பகுதிகளிலும் , குறிப்பிடத்தக்க போதகமோன
தோக்கங் ககள குகறக்க நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட யவண்டும் , இகவ இ
ப

க்கும் இடங் களில் , இத்தகக

ற் ககயில் நன் கம

தோக்கங் கள் யமம் படுத்தப்பட யவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட

யவண்டும் , இதனோல் ஒட்டுஹமோத்த போதகமோன தோக்கங் கள் முடிந்தவகர குகறந்த மட்டத்திற் கு
குகறக்கப்படுகின் றன.
ஆதரவோளர்கள்
நடவடிக்ககககள

ஒரு

ஒழுங் ககமக்க

நிர்வகித்தல்

மற் றும்

ஹச

யவண்டும்
ல் படுத்துவதற் கு

சுற்றுச்சூழல்
ஹபோறுப்போன

கட்டுப்போட்டு
சுற்றுச்சூழல்

கண்கோணிப்பு அகமப்பு. அடிப்பகடயில் , அங் கீகரிக்கப்பட்ட ஹவளி நிறுவனங் ககள நி மிப்பதன்
மூலம் சுற்றுப்புற கோற் றின் தரம் , நீ ரின் தரம் , மண்ணின் தரம் மற்றும் ஒலி நிகல யபோன் ற
சுற் றுச்சூழல் மோசு அளகவக் கண்கோணிப்பகத இந்த துகற கண்கோணிக்கும் .
. சுரங் கச் சட்டத்தின் வழிகோட்டுதல் களின் படி ஹதோழிலோளர்களின் உடல் நலம் மற்றும் போதுகோப்பு
குறித்து யதகவ ோன அகனத்து முன் ஹனச்சரிக்கக நடவடிக்ககககளயும் ஆதரவோளர் எடுப்போர்,
குத்தககப் பகுதிக்குள் சுகோதோர வசதிகள் வழங் கப்படும் .
ஆதரவோளர்கள்
ஹபோறுப்புணர்வு
முகோம் கள் ,

நீ ர்

இப்பகுதியில்

நடவடிக்ககககள
வழங் கல் ,

பள் ளி

உள் ள

மக்களின்

யமற் ஹகோள் வோர்கள் .
உள்கட்டகமப்பு

ஒட்டுஹமோத்த
இந்த

வளர்ச்சிக்கோன

நடவடிக்கககளில்

யமம் போடு

யபோன் றகவ

சமூக

மருத்துவ
அடங் கும் .

திட்டப்பணிக ச் சுற் றியுள் ள சமூக நலனுக்கோக பல் யவறு துகறகளில் சமூக ஹபோறுப்புணர்வு
நடவடிக்ககககள உரிகம

ோளர் யமற் ஹகோண்டு வருகின் றனர்.
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10 முடிவுறர சுரங் க நடவடிக்கககள் சுற் றியுள் ள சூழலில் எந்தவிதமோன போதகமோன விகளகவயும்
ஏற் படுத்தோது
எதிர்மகற

என் று

பல் யவறு

சுற் றுச்சூழல்

கூறுகளின்

மீதோன

யநர்மகற

ோன

மற் றும்

ோன விகளவுகளின் அடிப்பகடயில் , தோக்கங் களின் ஒட்டுஹமோத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து

இந்த முடிவுக்கு வரலோம் .
சுரங் க

நடவடிக்கககள்

கோரணமோக

ஏற் படும்

போதிப்புககளத்

தணிக்க,

நன் குதிட்டமிடப்பட்ட சுற் றுச்சூழல் யமலோண்கம திட்டம் (EMP) மற் றும் விரிவோன பிந்கத
கண்கோணிப்பு

அகமப்பு

ஆகி

கவ

ஹதோடர்ச்சி

ோன

கண்கோணிப்பு

மற்றும்

திட்ட

உடனடித்

திருத்தத்திற் கோக வழங் கப்படுகின் றன. சுரங் க நடவடிக்கககள் கோரணமோக, திட்ட தளத்திலும்
அகதச் சுற் றியுள் ள சமூக ஹபோருளோதோர நிகலகமகளும் கணிசமோக யமம் படுத்தப்படும் . எனயவ,
சுற் றுச்சூழல் அனுமதி விகரவில் வழங் கப்படும் என எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.
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