திட்ட சுருக்கம்
வ.எண்
1

திட்ட உரிமமயாளர்

பெயர்

ெரெ் ெளவு

திரு.K.சண்முகம்

1.01.0 ஹெக்டர்

சாதாரண கல் மற் றும் கிராவல் குவாரி
”B1” வமக – மமனர் மினரல் – குழுமம் - வனெ் ெகுதி இல் மல
குழும ெரெ் ெளவு = 14.27.5 பெக்டர்
மமலலறிொமளயம் கிராமம் , மதுக்கமர வட்டம் ,
லகாயம் புத்தூர் மாவட்டம்
பெறெ் ெட்ட குறிெ் பு விதிமுமறயின் இனக்கம்
- Lr No. SEIAA- TN/F.No.8117/SEAC/ToR-945/2020 Dated:27.04.2021-உத்லதசிக்கெட்ட சுரங் கம்

திட்ட உரிமமயாளர்

திரு.K.சண்முகம்
த/பெ.கருெ் ொ ெமடயாட்சி
32 B, VOC. காலனி,
LIC காலனி விரிவாக்கம் SIDCO,
லகாயம் புத்தூர் மாவட்டம் – 641 021

சுற் றுச்சூழல் ஆலலாசகர்
ஜிலயா எக்ஸ்பொளலரசன்
அண்டு மமனிங் பசால் யுசன்ஸ்,லசலம் .
பழைய எண். 260- B, புதிய எண். 17,
அத்ழைத ஆசிரமம் சாழை, அைகாபுரம் ,
சசைம் – 630 004, தமிை் நாடு, இந்தியா.
அங் கீகாரம் பெற் ற பிரிவு 1, 28 & 38 வமக ‘A’
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1821/RA0123
ஹதாழைசபசி : 0427 – 2431989

மின்னஞ் சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com
வமலயதளம் : www.gemssalem.com
MoEF & CC அறிவிெ் பின் ெடி கணக்கிடெ் ெடுகிறது – S.O. 2269(E) லததி: 01.07.2016
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1. அறிமுகம் திரு.K.சண்முகம் ,

என் பவர்

க ோயம் புத்தூர்

மோவட்டத்தின் ,

மதுக்கழர

ைட்டம்

உள் ள

ழமசைறிபாழையம் கிரோமத்தில் 1.01.0 ஹெ ்கடர் பரப்பளவில் சாதாரண கை் மற் றும் கிராைை்
கூட்டு சுரங்

குத்தக

்கு விண்ணப்பித்துள் ளனர்.

.
எனகவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூகல2016 இன் படி இந்த திட்டம் சுரங்
பகுதியில்
சுரங்

ங்

அகமகிறது,

நகடமுகறயில்

இரு ்கும்

மற் றும்

உத்கதசி ் ப்பட்ட

குழு

ஹமோத்த

ளின் ஒட்டுஹமோத்த பரப்பளவு 14.27.5 ஹெ ்கடர்.

எனகவ, விரிவோன சுற் றுச்சூழல் தோ ்
உள் ள 1 சுரங்

ங்

மதிப்பீடு (EIA) அறி ்க

1.01.0 ஹெ ்கடர் பரப்பளவில்

கள உள் ளட ்கியது.

இந்த EIA அறிக்ழக ToR ஹபறப்பட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமாக தயாரிக்கப்படுகிறது
குறிப் பு விதிமுறை கடித விவரங் கள் :
•

Lr.No.SEIAA-TN/F.No.8117/SEAC/ToR-945/2020 Dated:27.04.2021- உத்சதசிக்கப் பட்ட சுரங் கத்திட்டம் – 1
அடிப்பழட கண்காணிப்பு ஆய் வு மார்ச் - சம 2021 காைகட்டத்திை் சமற் ஹகாை் ைப்பட்டது

மற் றும் இந்த திட்டங் கைினாை் ஏற் படும் ஒட்டுஹமாத்த பாதிப்புகழை கருத்திை் ஹகாண்டு இந்த EIA
மற் றும் EMP அறிக்ழக தயாரிக்கப்பட்டுை் ைது, ஒட்டுஹமாத்த சுற் றுச்சூைை் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வு
சமற் ஹகாை் ைப்படுகிறது, அழதத் ஹதாடர்ந்து ஒரு தயாரிப்பு அந்த தாக்க விழைவுகழை குழறக்க
தனித்தனியாக விரிைான சுற் றுச்சூைை் சமைாண்ழம திட்டம் (EMP)

SEIAA,

-

தமிை் நாடு

சுற் றுச்சூைை்

அனுமதி

ைைங் குைதற் கான

ஹபாது

விசாரழணழய

சமற் ஹகாை் ைதற் காக ைைங் கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பழடயிை் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்ழக ைழரவு
1.1 திட்டத்தின் விவரங் கள்
நிறுவனத்தின் பெயர்

முகவரி

குத்தறக - 1
திரு.K.சண்முகம் சாதாரண கை் மற் றும் கிராைை் சுரங் க திட்டம்
திரு.K.சண்முகம்
த/ஹப.கருப்பா பழடயாட்சி
32 B, ை.ஊ.சி. காைனி,
LIC காைனி விரிைாக்கம் SIDCO,
சகாயம் புத்தூர் மாைட்டம் – 641 021

1.2 எளிதான பிரதிநிதித்துவங் களுக்கு சுரங் கங் களும் குத்தறககள்
வ.எண்

P1

உத்லதசிக் கெ் ெட்டுள் ள சுரங் கம்
திட்ட உரிமமயாளர்
புல எண்
ெரெ் ெளவு
திரு.K.சண்முகம்

79/2A(P)

1.01.0 ha

லமலும் உத்லதசிக்கெ் ெட்டுள் ள சுரங் கம்

P2

திரு.S.சண்முகசுந் தரம்

73/1,2,3,4

2.95.5 ha

நிமல
ToR obtained vide
Lr.No.SEIAATN/F.No.8117/SEAC/ToR945/2020
Dated:27.04.2021
ToR obtained vide
Lr.No.SEIAATN/F.No.8117/SEAC/ToR945/2020
Dated:27.04.2021
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பமாத்தம்

வ.எண்
E1
E2
E3
E4

வ.எண்
A1

3.96.5 ha
நடெ் பில் உள் ள சுரங் கம்
திட்ட உரிமமயாளர்
புல எண்
ெரெ் ெளவு
திரு.A.அம் மாசியெ் ென்
72/1, 72/2, 72/3
2.35.5 ha
திரு.S.கார்த்திலகயன்
திருமதி.A,சலராஜினி
திரு.K.ராமராஜ்

A3

01.06.2016 to 31.05.2021

67/2, 69
67/1, 68

3.47.5 ha
3.48.0 ha

02.06.2016 to 01.06.2021
20.07.2016 to 27.07.2021

70/1(P), 71/1

1.00.0 ha

22.01.2019 to 21.01.2024

10.31 ha
பமாத்தம்
14.27.5 ha
பமாத்த சுரங் கங் களின் ெரெ் ெளவு
முடிவுற் ற\ காலாவதியான சுரங் கம்
திட்ட உரிமமயாளர்
புல எண்
ெரெ் ெளவு
71/2
0.90.5 ha
K.M.நஞ் சப்பன்
8
ஸ்ரீனிைாச மூர்த்தி

A2

நிமல

0/3A1 and 3B1
79/2
திருமதி.ைசந்த சண்முகம்
பமாத்தம்
பமாத்த சுரங் கங் களின் ெரெ் ெளவு

நிமல
11.08.2009 to 10.08.2014

1.31.5 ha

14.06.2005 to 13.06.2010

0.51.5 ha
2.73.5 ha
14.27.5 ha

13.12.2005 to 12.12.2010

MoEF & CC அறிவிப் பின் படி கணக்கிடப்பட்ட கிைஸ்டர் பகுதி - S.O. 2269 (இ) சததி: 01.07.2016
சமற் கண்ட அறிவிப்பின் படி SO2269 (E) சததியிட்டது: 01.07.2016 பாரா (b) இை் பின் இழணப் பு XI,- (ii)
(5): 15 ஆண்டுகை் ைழர சுற் றுச்சூைை் அனுமதி ஹபற் ற குத்தழக மூன் று ஆண்டுகை் அை் ைது அதற் கு
சமை் இயங் காது ஜனைரி, 2016 க்ைஸ்டரின் பரப்பைழைக் கணக்கிடுைதற் கு கணக்கிடப்படாது,
ஆனாை் சுற் றுச்சூைை் சமைாண்ழமத் திட்டம் மற் றும் பிராந்திய சுற் றுச்சூைை் சமைாண்ழமத்
திட்டத்திை் சசர்க்கப்படும் "

இதில் திரு.K.சண்முகம் , சோதோரண

ற் ள் மற் றும் கிரோவல் சுரங் கத்திற் கு விண்ணப் பித்துள் ளனர்

1.2 உத்லதசிக் கெ் ெட்ட சுரங் கத்தின் முக் கிய அம் சங் கள்
விவரங் கள்

உத்லதசிக் கெ் ெட்ட சுரங் கத்திட்டம் - 1

சுரங் கத்தின் பெயர்

திரு.K.சண்முகம் சாதாரண கை் மற் றும் கிராைை்
சுரங் க திட்டம்

திட்ட வமரெ் ெட தாள் எண்

58-F/01

அட்சலரமக

10051’45.01’’N to 10051’49.19’’N

தீர்க்கலரமக

770 01’46.25’’E to 77001’50.62’’E

உத்லதசிக் கெ் ெட்ட
சுரங் கத்தின் திட்ட காலம்

5 ஆண்டுகை்

அதிகெட்ச உயரம்

308 மிட்டர் கடை் மட்டத்திற் கு சமை்

புவியியல் வளங் கள்

2,97,174 மீ3 சாதாரண கற் கை்
7,416 மீ3 கிராைை்

கனிம இருெ் புக்கள்

62,423 மீ3 சாதாரண கற் கை்
2,520 மீ3 கிராைை்
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ஆண்டு வாரியாக
முன்பமாழியெ் ெட்ட உற் ெத்தி

62,423 மீ3 சாதாரண கற் கை்
2,520 மீ3 கிராைை்

பதாழிலாளர்

13 நபர்கை்

திட்ட முதலீடு

Rs. 35,43,000/-

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

விண்ணப்பதாரர்

சாதாரண

கை்

மற் றும்

கிராைை்

சுரங் க

குத்தழகக்கு

விண்ணப்பித்தார், சததி: 26.10.2018
•
•

துை் லியமான பகுதி ஹதாடர்பு கடிதம் மாைட்ட ஆட்சியர், சகாயம் புத்தூர், மூைம்
ைைங் கப்பட்ட Rc.No.523/Mines/2018, Date:30.06.2020.
சுரங் கத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர், புவியியை் மற் றும் சுரங் கத்
துழற, சகாயம் புத்தூர் மாைட்டம் , மூைம் அங் கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No. 523/Mines/2018,

Date:03.09.2020
•

சுற் றுச்சூைை்

அனுமதிக்கு

ஆதரைாைர் ToR

க்கு

விண்ணப்பித்தார், ஆன் ழைன்

உத்சதசம் எண். SIA/TN/MIN/58961/2020, Dated:07.12.2020
2. திட்ட விளக்கம் திட்ட
தளத்தின்

மு ்கிய

அம் சங்

ள்

கீகழ

அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள் ளன.

முன் ஹமாழியப்பட்ட திட்டங் கை் தை குறிப் பிட்டழை மற் றும் இந் த திட்டத்திற் கு கூடுதை் பகுதி
சதழையிை் ழை. முன் ஹமாழியப்பட்ட சுரங் ககைிை் இருந்து கழிவுநீ ர் உருைாக்கம் / ஹைைிசயற் றம்
இை் ழை.
2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங் கத்தின் தபாக் குவரத்து இறைப் புக் கள்
அருகிலுை் ை கிராமம்

ழமசைறிபாழையம் – 2 கிமீ – ைடசமற் கு

அருகிலுை் ை நகரம்

கிணத்துக்கடவு - 5 கிமீ - ஹதன் சமற் கு

அருகிலுை் ை சாழை ைழி

SH-163 – பை் ைடம் - ஹகாச்சின் – 4 கி.மீ – ைடசமற் கு
NH - 209 – சகாயம் புத்தூர் - திண்டுக்கை் – 2 கிமீ ஹதன் சமற் கு

புழகைண்டி நிழையம்

கிணத்துக்கடவு - 5 கிமீ - ஹதன் சமற் கு

அருகிலுை் ை விமான நிழையம்

சகாயம் புத்தூர் – 19 கிமீ - ைடக்கு

துழறமுகம்

ஹகாச்சின் – 133 கிமீ - ஹதன் சமற் கு
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2.2 நிலெ் ெரெ் பு பொருந் திய ெகுதியின் நிலெ் ெரெ் மெெ் ெயன்ெடுத்துதல்

விளக்கம்

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

நடப்பில்
உள் ள சுரங் பகுதி

0.65.6

0.73.9

உை் கட்டழமப்பு
பாழத

எதும் இை் ழை
0.01.0

0.01.9
0.02.0

பசுழம அரண்

எதும் இை் ழை
0.34.4

0.13.2

1.01.0

1.01.0

பயன் படுத்தப்படாத
பகுதி
பமாத்தம்

0.10.9

2.3 பசயல் ொட்டு விவரங் கள்

விளக்கம்
புவியியை் ைைங் கை் சாதாரண கற் கை்
புவியியை் ைைங் கை் கிராைை்
கனிம இருப்புக்கை் சாதாரண கற் கை்
கனிம இருப்புக்கை் கிராைை்
ஆண்டு உற் பத்தி சாதாரண கற் கை்
ஆண்டு உற் பத்தி கிராைை்
தின உற் பத்தி சாதாரண கற் கை்
தின உற் பத்தி கிராைை்
தின ைாரி சைாடுகைின் எண்ணிக்ழக சாதாரண கற் கை்
தின ைாரி சைாடுகைின் எண்ணிக்ழக கிராைை்
உத்சதசிக்கபட்ட ஆைம்

P1

2,97,174
7,416

62,423
2,520
62,423
2,520
42
3
7
1

38 மீ

5

ெடம் 1: திட்டதளத்தின் பசயர்க்மகலகாள் புமகெ் ெடம் – P1

6

ெடம் - 2: திட்டத்தளத்தின் பசயற் மகலகாள் புமகெ் ெடம் (500 மீ லகள் விகள் )

கிைஸ்டர் பகுதி MoEF & CC அறிவிப் பின் படி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) சததி: 01.07.2016
கைனம் 2013 ஆம் ஆண்டு ஹசப்டம் பர் 9 ஆம் சததி மற் றும் அதற் குப் பிறகு ைைங் கப்பட்ட சுரங் க குத்தழக அை் ைது குைாரி உரிமங் களுக்குப்
ஹபாருந்தக்கூடிய ஒசர மாதிரியான கனிமப் பகுதியிை் உை் ை மற் ற குத்தழக சுற் றிலிருந் து 500 மீட்டர் தூரம்

7

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

8

ெடம் - 4: திட்டத்தளத்தின் வரப் படம்

9

2.5 சுரங் கம் பசய் யல் ெடும் முமற
முன் ஹமாழியப்பட்ட

சுரங் க

முழற

அழனத்து

முன் ஹமாழியப்பட்ட

திட்டங் களுக்கும்

ஹபாதுைானது - சுரங் க முழறயானது திறந்தஹைைி முழற இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங் க முழற
5.0

மீட்டர்

உயர

ஹபஞ் ழச

ஹபஞ் ச்

உயரத்திற் கு

குழறயாமை்

உருைாக்குைதன்

மூைம்

முன் ஹமாழியப்படுகிறது.
சாதாரண கை் என் பது ஒரு பாத்சதாலித் உருைாக்கம் ஆகும் மற் றும் முதலிை் உருைான பாழற
பாழற நிழற கணிசமான அைவு பாழறகழை பிைவுபடுத்துைது ஜாக்ொமர் துழையிடுதை்
மற் றும் ஸ்ைரி ஹைடிஹபாருட்கை் ஹைடிப்பதற் கு பயன் படுத்தப்படும் . ராக் பிசரக்கர்ஸ் அைகுடன்
இழணக்கப்பட்ட

ழெட்ராலிக்

தவிர்ப்பதற் காக சதழையான

அகை் ைாராய் ச்சிகை்

துண்டு

துண்டான

இரண்டாம்

நிழை

அைவுகளுக்கு ஹபரிய

ஹைடிப்ழபத்

கற் பாழறகழை

உழடப்பதற் காகவும் , ைாைி அைகுடன் இழணக்கப்பட்ட ழெட்ராலிக் அகை் ைாராய் ச்சிகை்
ரப்பர்

ஸ்சடாழன

டிப்பர்கைிை்

ஏற் றுைதற் காகவும் ,

பிட்ஹெட்டிலிருந்து

கை்

ஹகாண்டு

ஹசை் ைப்படும் . அருகிலுை் ை ஹநாறுக்கு இயந் திரங் கை் .
2.6 முன்பமாழியெ் ெட்ட இயந் திரத் துமற
வ.எண்
வமக
எண்
1
ஹஜக் ெம் ஹமர்
2
2
1
கம் ரச்சர்
பக்ஹகட் உடன் எக்ஷ்சஹைட்டர்/ராக்
3
1
பிஹரக்கர்
4
டிப்பர்ஸ் / டம் ம்பர்ஸ்
1

வடிவம் திறன்
1.2m to 2.0m
50 HP

சக்தி
Compressed air
Diesel Drive

150-200 HP

Diesel Drive

20 Tonnes

Diesel Drive

2.7 இணக்கமான சுரங் கத் திட்டம் / இறுதி சுரங் கத் திட்டம்
•

சுரங் க ைாை் க்ழகயின் முடிவிை் , சதாண்டப் பட்ட சுரங் க குழி / ஹைற் றிடம் மழை
நீ ழரச் சசகரிப் பதற் கான ஹசயற் ழக நீ ர்த்சதக்கமாக ஹசயை் படும் மற் றும் ைறட்சி
காைத்திை் சதழை அை் ைது ஹநருக்கடிகழைச் சமாைிக்க உதவுகிறது.

•

என்னுழடயது மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப் புத் தழடயுடன் கூடிய கிரீன் ஹபை் ட்
மற் றும் சமை் ஹபஞ் சுகை் மற் றும் தற் காலிக நீ ர் சதக்கமானது சுற் றுச்சூைை்
அழமப் ழப சமம் படுத்தும்

•

என்னுழடய மூடை் என்பது ஒரு ஹதாந்தரவு ஹசய் யப் பட்ட இடத்ழத அதன்
இயை் பான நிழைக்குத் திரும் பச் ஹசய் யும் அை் ைது சுற் றுச்சூைலிை் ஏற் படும்
பாதகமான

விழைவுகழை

அை் ைது

பாதுகாப் பிற் கான அச்சுறுத்தை் கழைத்

மனித
தடுக்கும்

ஆசராக்கியம்

மற் றும்

அை் ைது குழறக்கும்

பிற

உற் பத்திப் பயன்பாடுகளுக்குத் தயாராகும் ஹசயை் முழறயாகும் .
•

மறுசீரழமக்கப் பட்ட சுரங் கங் கை் மனிதர்களுக்கும் விைங் குகளுக்கும் உடை்
ரீதியாக பாதுகாப் பாக இருப் பது, புவி ஹதாழிை் நுட்ப ரீதியாக நிழையானது, புவி-

10

சைதியியை் ரீதியாக மாசுபடாதது/ மாசுபடாதது மற் றும் சுரங் கத்திற் கு பிந்ழதய
நிை பயன்பாட்டிற் கு தக்கழைக்கும் திறன் ஹகாண்டது.
2.8 இறுதி குழி ெரிமாணம்
உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங் கம் – P1

குழி
I

நீ ளம் (மீட்டர்)
116

அகலம் (மீட்டர்)
77

ஆழம் (மீட்டர்)
38m bgl

3. சுற் றுச்சூழல் கண்காணிெ் பு ெண்புக் கூறுகள் தரவு கள கச ரித்தல் சுற் றுச்சூழல் தோ ்
இது பல் கவறு சுற் றுச்சூழல் பண்பு ளில்

மதிப்பீட்டு ஆய் வின் ஒரு பகுதியோ

அகமகிறது,

ணி ் ப்பட்ட தோ ் ங்

கள மதிப்பீடு ஹசய் ய உதவுகிறது

மற் றும் சுற் றுச்சூழல் கமலோண்கம திட்டத்கத (EMP) தயோரி ்

உதவுகிறது, சுற் றுச்சூழல் தரம்

மற் றும் எதிர் ோல விரிவோ ் ங்
க ோடிட்டு ்

ளின்

கநோ ் த்கத கமம் படுத்துவதற் ோன நடவடி ்க

கள

ோட்டுகிறது. சுற் றுச்சூழல் நிகலயோன வளர்ச்சி.

நிலவும் சுற் றுச்சூழல் அகமப்பு ளின் தரத்கத தீர்மோனி ்

ோற் று, நீ ர் (கமற் பரப்பு மற் றும்

நிலத்தடி நீ ர்), நிலம் மற் றும் மண், சூழலியல் மற் றும் சமூ -ஹபோருளோதோர நிகல உள் ளிட்ட பல் கவறு
சுற் றுச்சூழல் அளவுரு ் ளு ்கு அடிப்பகட தரவு உருவோ ் ப்பட்டது. 2021 ஆம் ஆண்டில் (மோர்ச் - கம)
பருவத்தில் அடிப்பகட தர ஆய் வு நடத்தப்பட்டது.

3.1 சுற் றுச்சூழல் கண்காணிெ் பு அளவுகள்

அட்டைழண எண் 3.1 குழியின் இறுதி அளவுகள்

Sl.No.
1

ெண்புக் கூறுகள்
சுற் றுப்புற
காற் றின் தரம்

அளவுருக் கள்
PM10, PM 2.5, SO2, NO2

2

ைானிழை ஆய் வு

3

நீ ரின் தரம்

4

சூைலியை்

5

ஒலி மட்டங் கை்

காற் றின் சைகம்
மற் றும் திழச,
ஹைப்பநிழை,
ஈரப்பதம் மற் றும்
மழை
உடை் , இரசாயன
மற் றும்
பாக்டீரியாவியை்
அைவுருக்கை்
நிைப்பரப்பு மற் றும்
நீ ர்ைாை் தாைரங் கை்
மற் றும்
விைங் கினங் கை் 10
கிமீ சுற் றைவுக்குை்
உை் ைன.
DB (A) இை் சத்தம்
நிழைகை்

6

மண் பண்புகை்

7

நிை பயன் பாடு

இயற் பியை் மற் றும்
சைதியியை்
அைவுருக்கை்
பை் சைறு
ைழககளுக்கான
நிை பயன் பாடு

ஆதாரம் மற் றும் அதிர்பவண்
8 இடங் கைிை் மூன் று மாதங் களுக்கு
ைாரத்திற் கு இரண்டு முழற
ஹதாடர்ச்சியான 24 மணிசநர மாதிரிகை்
ஹதாடர்ச்சியாக மூன் று மாதங் களுக்கு
ஓட்டு மணி சநரத்திற் கு ஒருமுழற
ைானிழை அைவுகழை சசகரித்தை்

படிக்கும் காைத்திை் ஒரு முழற 4
நிைத்தடி நீ ர் மற் றும் 2 சமற் பரப்பு நீ ர்
இடங் கைிை் கிராப் மாதிரிகை்
சசகரிக்கப்பட்டன
ைழரயறுக்கப்பட்ட முதன் ழம
கணக்ஹகடுப்பு மற் றும் இரண்டாம்
நிழை தரவு

8 இடங் கை் - EIA ஆய் வின் சபாது 24 மணி
சநரத்திற் கு ஒரு முழற தரவு
கண்காணிக்கப்படுகிறது
படிக்கும் காைத்திை் 6 இடங் கைிை்

சர்சை ஆஃப் இந்தியாவின் நிைப்பரப்பு
தாை் மற் றும் ஹசயற் ழகக்சகாை்
படங் கை் மற் றும் முதன் ழம
கணக்ஹகடுப்பு ஆகியைற் றின்
அடிப்பழடயிை்

11

8

சமூகஹபாருைாதார
அம் சங் கை்

9

நிைத்தடிநீ ர்

10

இடர் மதிப்பீடு
மற் றும் சபரிடர்
சமைாண்ழம
திட்டம்

சமூக-ஹபாருைாதார
மற் றும்
மக்கை் ஹதாழக
பண்புகை் ,
ஹதாழிைாைர்
பண்புகை்
பகுதியின் ைடிகாை்
அழமப்பு,
நீ சராழடகைின்
தன் ழம, நீ ர்நிழை
பண்புகை் , ரீசார்ஜ்
மற் றும்
ஹைைிசயற் றும்
பகுதிகை்
தீ மற் றும்
ஹைடிப்புகை் மற் றும்
நச்சுப் ஹபாருட்கைின்
ஹைைியீடு
ஆகியைற் றாை்
சபரழிவு
ஏற் படக்கூடிய
பகுதிகழை
அழடயாைம்
காணவும்

2011 கணக்ஹகடுப்பு சபான் ற முதன் ழம
கணக்ஹகடுப்பு மற் றும் இரண்டாம்
நிழை ஆதாரங் கைின் அடிப்பழடயிை் .

இரண்டாம்
நிழை
ஆதாரங் கைிை்
இருந்து சசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற் றும்
தயாரிக்கப்பட்ட நீ ர்-புவியியை் ஆய் வு
அறிக்ழக
ஆகியைற் றின்
அடிப்பழடயிை்

சுரங் கத்துடன் ஹதாடர்புழடய
அபாயத்திற் காக ஹசய் யப்பட்ட இடர்
பகுப்பாய் வின் கண்டுபிடிப்புகைின்
அடிப்பழடயிை் .

3.2 நில சுை் றுச்சூழல்
பகுதியில் நில பயன் போட்டு முகற திட்ட தளம் சுற் றளவில் இருந்து 10 கிகலோமீட்டரு ்குள்
புவன் (இஸ்கரோ) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில பயன் போட்டு முகற வறண்ட தரிசு
நிலம் , உரிகமயளர் பட்டோ நிலம் , எந்த வன நிலமும் சம் பந்தப்படவில் கல.
வ.எண்

வமகெ் ொடு

% இல் ெரெ் ெளவு

1

நகர்ப்புற கட்டமத்தை்

1.44

2

கிராமப்புற கட்டழமத்தை்

2.93

3

சுரங் க கட்டழமத்தை்

1.6

4

விைசாய நிைம்

20.7

5

பயிர் நிைம்

46.5

6

தரிசு நிைம்

24

7

புதர் நிைம்

2.5

8

நீ ர் நிழைகை்

0.16

பமாத்தம்

100.00

ஆய் வுப் பகுதியில் உள் ள நிலத்தின் ஹபரும் பகுதி விவசோய பயிர் நிலம் 91.2 %, ஹமோத்த
சுரங்

ப் பகுதி ள் இந் த சுரங்

3.3 மை் சூழல்
மண் மோதிரி இடங்
இயற் க யில் மண்

ப் பகுதியிலிருந்து 1.6 ஆகும் ,

ள் கதர்வு ஹசய் யப்பட்டு பகுப்போய் வு ஹசய் யப்பட்டன.

ோணப்பட்டதுமிதமோன

ோர pH வரம் புடன் 7.25 to 8.63 கநட்ரஜனின் ஹசறிவு

120

to 156 kg/ha மற் றும் போஸ்பரஸ் வரம் பு 0.61 to 1.06 kg/ha ஆ உள் ளது.
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3.4 நீ ர் சூழல் நீ ரின் தரத்கத மதிப் பிடுவதற் கு நீ ர் மோதிரி ள் கச ரி ் ப்பட்டது கிரோமங்
கிணறு ளிலிருந்து

நிலத்தடி

நீ ர் மோதிரி ள்

எடு ் ப்பட்டன.

ஏரி ள்

மற் றும்

ளின் துகள
சுரங்

த்தின்

கமற் பரப்பு நீ ர் மோதிரி ள் எடு ் ப்பட்டன.
நிலத்தடி நீ ர் •

6.78 to 7.58 வகர கவறுபடுகிறது.

•

ஹமோத்த

•

கரசல் ள் மதிப்பு ள்

டினத்தன் கம மதிப்பு ள்

304-400 mg/l வகர உள் ளது

129.4 – 241.3 mg/l lவகர இரு ்கும்

தமை் பரப் பு நீ ர்
•

PH மதிப்பு 7.56

•

ஹமோத்த

கரசல் ள்

ஹெவிஹமட்டல்

373 mg/l

வரம் பிற் குள்

இருப்பது

ண்டறியப்பட்டுள் ளது. இயற் பியல் -கவதியியல்

மற் றும் உயிரியல் பகுப்போய் வு இந்த நீ ர் சிபிசிபி தரத்தின் படி நிர்ணயி ் ப்பட்ட வரம் பு ளு ்குள்
உள் ளது என் பகத ஹவளிப்படுத்தியது.
3.5 காை் று சூழல் வானிறல ஆய் வு (காலநிறல) ஆய் வு பகுதி ஹவப்பமண்டல
முதல் படிப்படியோ

அதி ரி ்கும் . மி

ஏப்ரல் மற் றும் கம மோதங்

ோலநிகலயின் ஒரு பகுதியோகும் . நோள் ஹவப்பநிகல ஜனவரி
் குகறவோனதுஹவப்பநிகல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது.

ள் ஆண்டின் ஹவப்பமோன மோதங்

உத்கதசி ் ப்பட்ட சுரங்

ள் .

த் திட்டத்திற் ோன அருகிலுள் ள ஐஎம் டி நிகலயம் ஹசன் கன.

காை் றின் தர கை்காைிப் பு திட்ட தளத்கதப் ஹபோறுத்தவகரயில் முன் கனோடி கீழ் கநோ ்கிய திகசயின் அடிப்பகடயில்
சுற் றுப்புற

ோற் று தர நிகலயங்

ள் கதர்ந்ஹதடு ் ப்பட்டன. ஆறுமகழ ் ோலத்திற் கு முந்கதய

ோற் றளவுப்படம் முகற மற் றும் கதர்ந்ஹதடு ் ப்பட்ட தளங்
ருத்தில்

ஹ ோண்டு

சுற் றுப்புற

ோற் று

தர

ளின்

ண் ோணிப்பு

அணு ல் ஆகியவற் கற ்
(AAQM)

நிகலயங்

ள்

கதர்ந்ஹதடு ் ப்பட்டன.
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ெடம் – 5 காற் று வீசும் திறசயின் புமகெ் ெடம்

•

PM10 இன் மதிப்பு 41.7

µg/m3 to 443.8 µg/m3, இகடயில் கவறுபடுகிறது

•

PM2.5இன் மதிப்பு 20.3

µg/m3 to 24.2 µg/m3 ்கு இகடயில் கவறுபடுகிறது

•

SO2மற் றும் NO2 இன் சரோசரி ஹசறிவு

5.9 µg/m3 to 9.5 µg/m3 மற் றும் 22.4 µg/m3 to 25.9

µg/m3. PM10, PM2.5, SO2 மற் றும் NO2 ஆகியவற் றின் ஹசறிவு ள் நன் கு
ஹதோழில் துகற மற் றும் கிரோமப்புற / குடியிருப்பு மண்டலங்

ோணப்படுகின் றன

ளு ்கு மத்திய மோசு

ட்டுப்போட்டு வோரியம் (சிபிசிபி) பரிந்துகர ்கும் NAAQ தரநிகல ள் .
3.6 ஒலி சூழல் • ஒலி அளவீட்டு சோதனத்கதப் பயன் படுத்தி 8 இடங் ளில்
ண் ோணி ் ப்பட்டன.

ோகல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வகர ப ல் நிகல ள்

ண் ோணி ் ப்பட்டனஇரவு 10 மணி முதல்
•

ஆய் வு ்

ோலத்தில் ப ல்

அடிப்பகட ஒலி அளவு ள்

ோகல 6 மணி வகர.

39.4 to 49.0 dB (A) Leq இரவு 35.4 to 40.0 dB (A) Leq. வரம் பில்

இருந்தன.
முடிவு ளிலிருந் து, நோள் மற் றும் இரவு ஒலியின்

அளவு ள் ஹதோழில் துகற / வணி

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற் றுப்புற ஒலி தரநிகல ளு ்குள் இருப்பகத ்

/

ோணலோம் .

14

3.7 உயிரியல் சூழல் அடிப்பகட சுற் றுச்சூழல் நிகல, மு ்கியமோன மலர் கூறு ள் மற் றும் விலங் கினங்

ளின்

ட்டகமப்கபப் புரிந்து ஹ ோள் ள சுற் றுச்சூழல் ஆய் வு கமற் ஹ ோள் ளப்பட்டுள் ளது.
திட்டப்பகுதி ்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆகல ளும் இல் கல, வனவிலங் கு போது ோப்பு சட்டம்
1972

இன்

படி

அல் லது

அச்சுறுத்தப்பட்ட

உயிரினங் ளின்

ஐ.யூ.சி.என்

சிவப்பு

பட்டியலில்

அச்சுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப் பிடவில் கல.

3.8 சமூக பபாருளாதாரம் அப்பகுதியின் சமூ -ஹபோருளோதோர சூழல் குறித்த தரமோன த வல்

கள கச ரி ்

ண ்ஹ டுப்பு கமற் ஹ ோள் ளப்பட்டது. சோகல ள் , குடிநீ ர் வசதி ள் , ந ரமயம் ,

மோதிரி

ல் வி நிறுவனம் ,

க ோயில் ள் , மருத்துவ வசதி ள் மற் றும் மின் சோர வசதி ள் கபோன் ற அகனத்து அடிப்பகட
வசதி களயும் இந் த ஆய் வு பகுதி ஹ ோண்டுள் ளது.
சுற் றியுள் ள கிரோமங்
குடும் பங்
மு ்கியமோ

ளில் விவசோயகம மு ்கிய ஹதோழிலோ

இருந்தோலும் , இது 50-60%

ளு ்கு மட்டுகம கவகல வோய் ப்பு கள வழங் கியுள் ளது. மீதமுள் ள ம ் ள் ஹதோக
ஹதோழிலோளர் ள் மற் றும் மற் ற வக

கவகல வோய் ப் பு கள சோர்ந்துள் ளனர்.

4 எதிர்பார்க்கின்ை சுை் றுச்சூழல் பாதிப் புகள் மை் றும் தைிப் பு நடவடிக்றககள் சுரங் க நடைடிக்ழகயுடன் சுற் றுச்சூைை் ஹதாடக்கத்ழத பராமரிக்க, தற் சபாதுை் ை சுற் றுச்சூைை்
சூை் நிழை குறித்த ஆய் வுகழை சமற் ஹகாை் ைது மற் றும்

பை் சைறு சுற் றுச்சூைை்

கூறுகைின்

தாக்கத்ழத மதிப்பிடுைது அைசியம் . இது ஹபாருத்தமான சமைாண்ழம திட்டங் கழை நிழையான
ைை பிரித்ஹதடுத்தழை உருைாக்க உதவும் .
4.1 நில சுை் றுச்சூழல் :
திறந்த ஹவளி சுரங்

முகறயில் ஹபரிய தோ ் ம் ஆ

ருதப்படுவது நில சுற் றுச்சூழல் ,

இப்பகுதியில் நில பயன் போட்டு முகற வறண்ட தரிசு நிலம் , இந் த திட்டத்தில் எந் த வன நிலமும்
ஈடுபடவில் கல. சுரங்
சுரங்

நடவடி ்க

ளு ்கு 14.27.5 ஹெ ்கடர் நிலத்தில் பயன் படுத்தப்படும் .

த்தின் முடிவில் , ஹவட்டிஹயடு ் ப்பட்ட குழி, தற் ோலி

மகழநீ கர கசமி ்

நீ ர்த்கத ் மோ

ஹசயல் படும் மற் றும்

அனுமதி ் ப்படும் .

மரம் (ஹசடி வளர்ப்பு பகுதி ்கு) வளர்ச்சி ்கு கபோதுமோன இடம் ஒது ் ப்பட்டது.
திட்டப்பகுதியில் தோவரங் ள் எதுவும் இல் கல, சுரங்

நடவடி ்க

தற் கபோது

முடிந்ததும் திட்ட இடத்தில்

மரங் ளின் வளர்ச்சியின் வீதம் அதி ரி ்கும் .
தணிெ் பு நடவடிக்மககள்
•

சுரங் க

நடைடிக்ழக

படிப்படியாக

ஹதாகுதிகைிை்

அழடக்கப்பட்டு,

அகை் ைாய் வு

படிப்படியாக பசுழம அரண் ைைர்ச்சி சபான் ற கட்டம் ைாரியான ைைர்ச்சி சபான் ற பிற
தணிப்பு நடைடிக்ழககளுடன் சமற் ஹகாை் ைப்படும் .
•

சுரங் க குழிகழைச் சுற் றிலும் மழை நீ ர் ைடிகாை் அழமத்தை் மற் றும் மழைப்ஹபாழிவின்
சபாது சமற் பரப்பு ஓடுைதாை் மண் அரிப்ழபத் தடுக்கவும் மற் றும் உத்சதசப் பகுதிக்குை்
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பை் சைறு

பயன் பாடுகளுக்காக

மழைநீ ழரச்

சசகரிக்கவும் ,

குழறந்த

உயரத்திை்

திட்டமிடப்பட்டது இடத்திை் ஹசக் சடம் கட்டுதை்
•

பாதுகாப்பு மண்டைத்திற் குை் எை் ழையிை் பசுழம ஹபை் ட் ைைர்ச்சி. ஹைட்டப்பட்ட குழியிை்
சசமித்து ழைக்கப்படும் சிறிய அைவு தண்ணீர ் பசுழம அரண்க்கு பயன் படுத்தப்படும்

•

பயன் படுத்தப்படாத பகுதி, ஹைட்டப்பட்ட குழிகைின் சமை் ஹபஞ் சுகை் , பாதுகாப்பு தழட
சபான் றைற் றிை் அடர்த்தியான சதாட்டப்பயிற் சி சமற் ஹகாை் ைப்படும் .

•

கருத்தியை் நிழையிை் , சுரங் க நிை பயன் பாட்டு முழற பசுழம அரண் பகுதி மற் றும்
தற் காலிக நீ ர்த்சதக்கமாக மாற் றப்படும்

•

இயர்ழகயின்

அடிப்பழடயிை் ,

சுரங் கத்திழன

சுற் றியுை் ை

இயற் ழக

தாைரங் கை்

தக்கழைக்கப்படும் (ஒரு தாங் கை் பகுதியிை் அதாைது 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தழட மற் றும் பிற
பாதுகாப்பு ைைங் கப்படுகிறது) தூசி உமிை் ழைக் குழறக்க உதவும் .
•

கருத்தியை்

கட்டத்திை்

காை் நழடகைின்

சரியான

உை் ைார்ந்த

சைலி

நுழைழைத்

அழமக்கப்படும் ,
தடுக்க

ஹபாதுமக்கை்

பாதுகாப் பு
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மணி

மற் றும்
சநரமும்

ழைக்கப்படும் .
4.2 நீ ர் சூழல்
சுரங்

நடவடி ்க

் ோன உத்கதசி ் ப்பட்ட

ஆழம் நிலத்தடி நீ ர் மட்டத்திற் கு கமகல

உள் ளது, ஆய் வு பகுதி ்குள் கமற் பரப்பு நீ ர் (நீ கரோகட ள் ,

ோல் வோய் , ஓகட

கபோன் றகவ)

ஹதன் படவில் கல.
தைிக் கும் நடவடிக் றககள் •

சுரங்

ப் பகுதி ்கு கமற் பரப்பு மகழநீ ர் ஓட்டத்கத சுரங்

த்திற் குள் வரோமல் தடு ்

மண்

திட்டு அகம ் ப்படும்
•

வடி ோல்

ட்டுமோனம் அகம ் ப்படும்

4.3 காை் று சூழல் –
சுரங்

நடவடி ்க

து ள் ள் மு ்கிய

ள்

மற் றும்

கபோ ்குவரத்தோல்

உருவோ ் ப் படும்

பரவும்

ோற் று மோசுபடுத்துகின் றன. சல் பர் கட ஆ ்கசடு (SO2), கநட்ரஜன் ஆ ்கசடு ள்

(NO2) ஆகியவற் றின் உமிழ் வு ள் சோகலயில் ஹசல் லும் வோ னங்
சுரங்

ோற் றில்

பகுதி ்கு

ஹவளிகய

ஆகரோ ்கியத்திலும் , அப்பகுதியின்
ஏற் படுத்தோது என் பகத இது

சுரங் த்தின்

தோ ் ம்

ளோல் ஏற் படும் .
மனித

மற் றும்

விலங் கு ளின்

தோவரங் ளிலும் எந்தவிதமோன போத மோன விகளகவயும்

ோட்டுகிறது.

தைிக் கும் நடவடிக் றககள் •

ட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுட்பங் ள் (Controlled Blasting) ஹசயல் படுத்தப்படும்

•

னிமத்கத

ஏற் றுதல்

ஹவளிகயற் றத்கத ்

மற் றும்

க யோளுதல்

ஆகிய

நடவடி ்க

ளில்

இருந் து

தூசி

ட்டுப்படுத்த கவகல ஹசய் யும் ஆர மு ப் பில் நீ ர் ஹதளித்தல் போகதயில்

நீ ர் ஹதளித்தல்
•

னர

இயந்திரத்கத இய ்கும் கபோது தூசி உற் பத்திகய ் குகற ்

சோகல ளில் நீ ர் ஹதளிப்போன்

சுரங்

த்தின் உட்புற

ள் அகமத்தல்
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•

தூசி ஹவளிகயற் றத்கத ் குகறப்பதற் ோ

அவ் வப்கபோது நீ ர்

ழிவு ள் மற் றும் சோகல ளில்

நீ ர் ஹதளித்தல்
•

துகளயிடும் முன் பு ஹதோழிலோளர் ளு ்கு மு
சுரங் கம் ஹசய் ய நிறுவனங்

•

் வசங்

ள் வழங் குதல் மற் றும் போது ோப்போ

ள் மூலம் பயிற் சி அளித்தல்

தோதுப் கபோ ்குவரத்தின் கபோது டிப்பர் கள அதி
ஏற் றப்பட்ட டிப்பர் கள டோர்போலின்

சுகம ஹசய் வகதத் தவிர்ப்பது மற் றும்

ளுடன் மூடுவது

•

தூசித் து ள் கள ் க து ஹசய் ய மரம் வளர்ச்சி கமற் ஹ ோள் ளப்படும் .

•

மோசுபோட்கட ்

ட்டுப்படுத்த

நடவடி ்க

எடு ்

ோற் றின்

தரத்கத

அவ் வப்கபோது

ண் ோணித்தல்
ஒலி சூழல்

4.4

னிமத்கத எடு ்

ஹவடி கவப்பதனோல் , எந் திரங் ளின் ஹசயல் போடு மற் றும் சுரங்

ங்

ளில்

அவ் வப்கபோது டிப்பர் கள இய ்குவதோல் சத்த மோசு ஏற் படுகிறது.
தைிக் கும் நடவடிக் றககள் •

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹைடி ழைக்கும் முழறயிை் சரியான இழடஹைைி மற் றும் ஹைடிக்கும்
குழிகைிை்

சரியான

முழறயிை்

அைைான

ஹைடி

மருந்து

சபக்கிங்

ஹசய் து

உபசயாகப்படுத்தபடும் .
•

ஹைடி ழைத்தை் முழறயிை் ,

சீசதாஷ்ண நிழை சாதகமாக இை் ைாத சபாது மின் சாரம்

அை் ைாத தூண்டுதை் முழற அனுசரிக்கப்படும் .
•

கனரக எந்திரங் கைிை் ஏற் படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயிை் பராமரிப்பும் ,
உராய் ழைத் தடுக்கும் எண்ஹணய் மற் றும் கிரீஸ் இழைகை் உபசயாகப்படுத்தப்படும் .

•

எந்திரங் கைிை் ஏற் படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயிை் பாதுகாப்பு உழறகை்
ஹபாருத்தப்படும்

•

ஹைடி மருந்தினாை் ஏற் படும் சுற் றுச்சூைை் தாக்கத்ழதயும் ஹைடிக்கத் தைறும் குழிகழை
தடுப்பதற் கும் சாய் ைான குழிகை் துழை ஹசய் யப்படும் .

•

சுரங் க சாழை ஓரங் கைிலும் குத்தழக நிைத்ழத சுற் றியும் மரங் கை் ழைத்து பராமரித்து
ைருைதாை் சுரங் கத்திை் ஏற் படும் சத்தம் ஹைைிசயறுதை் குழறக்கப்படும் .

•

சுரங் க ஹதாழிைாைர்களுக்கு பயிற் சி ஹகாடுப் பதன் மூைமும் , விழிப் புணர்வு ஏற் படுத்துைதன்
மூைமும் மற் றும் காது அழடப்பான் கை் உபசயாகப்படுத்துைதாலும் ஹதாழிைாைர்களுக்கு
சத்தத்தினாை் ஏற் படும் பாதிப்பு தடுக்கப்படும் .

4.5

உயிரியல் சூழல்
ோடு ள் ,

வனவிலங் கு

சரணோலயங்

எதிர்போர் ் ப்படுவதில் கல. 10கிமீ சுற் றளவில்

ள்

இல் லோததோல்

சுற் றுச்சூழல்

பல் லுயிர்

உணர்திறன்

போதிப்பு

மண்டலம் கபோன் ற

சுற் றுச்சூழல் மோசுபோட்டின் தோ ் ம் வோயு மோசு கபோன் றவற் கற ஹவளிகயற் றுவதோல் ஏற் படும்
NO2.தூசி ஹவளிகயற் றத்கத ்

ட்டுப்படுத்த கபோதுமோன தூசி

எடு ் ப்படும் . AAQ தரநிகல ளு ்குள் PM10, PM2.5, SO2 மற் றும் NO2
தவிரதூசி உமிழ் கவ ்

ட்டுப்படுத்த சுரங்

ட்டுப்போட்டு நடவடி ்க
் ோன

ோற் றின் தரத் தரங்

ள்

களத்

ப் பகுதி மற் றும் சோகல ளில் தடிமனோன மரம் வளர்ச்சி

கமற் ஹ ோள் ளப்படும் .
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ெசுமம அரண் அமமத்தல்
வருடம்

நடவு பசய் ய
முன்பமாழியெ் ெட்ட
மரங் களின்
எண்ணிக்மக

வளர்சசி
்
%

I
II
III
IV
V

30
30
30
30
30

80%
80%
80%
80%
80%

சதுர மீட்டர்
ெரெ் ெளவு

24
24
24
24
24

13 ஹதோழிலோளர் ள் கநரடியோ

சுமோர் 50 எண்ணி ்க யிலோன ம ் ளு ்கு மகறமு மோ
சி.எஸ்.ஆர் / சி.இ.ஆர் நடவடி ்க

வளர்க்கெ் ெடும் என
எதிர்ொர்க்கெ் ெடும்
மரங் களின்
எண்ணிக்மக

சைம் பு,
புங் ழக
மரம் ,
முந்திரி

264
264
264
264
264

சமூக பபாருளாதார சூழல் .
சுரங்
நடவடி ்க
ள்
ோரணமோ

4.6

மரம்
வமககள்

பயன் ஹபறுவோர் ள் .

கவகல வோய் ப்பு ள் கிகட ்கும் .

ளின் கீழ் மருத்துவ,

ல் வி மற் றும் உள் ட்டகமப்பு

கமம் போடு கபோன் ற கூடுதல் வசதி ளும் நகடஹபறும் .
சமூ

- ஹபோருளோதோர மற் றும் சமூ வியல் தோ ் த்கத

ஹபோருளோதோர நிகல மற் றும் வோழ் ்க த் தரம் ஹபோதுவோ

ருத்தில் ஹ ோண்டு, ம ் ளின்

அதி ரி ்கும் என் பது

வனி ் ப்பட்டது.

தைிக் கும் நடவடிக் றககள் •

ஆழை

இயந்திரங் கை்

மற் றும்

உபகரணங் களுக்கு

நை் ை

பராமரிப்பு

நழடமுழறகை்

பின் பற் றப்படும் , இது சாத்தியமான சத்தம் பிரச்சிழனகழைத் தவிர்க்க உதவும் .
•

மத்திய மாசு கட்டுப் பாட்டு ைாரியத்தின் (CPCB) ைழிகாட்டுதலின் படி திட்டத் தைத்திலும்
அழதச் சுற் றிலும் பசுழம அரண் உருைாக்கப்படும் .

•

முக்கிய மண்டைத்திற் குை் சுற் றுச்சூைை் பாதிப்ழபக் குழறக்க ஹபாருத்தமான காற் று மாசு
கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழக எடுக்கப்படும் .

•

ஹதாழிைாைர்கைின்

பாதுகாப்பிற் காக,

ழகயுழறகை் ,

தழைக்கைசங் கை் ,

பாதுகாப்பு

காைணிகை் , கண்ணாடிகை் , கைசங் கை் , மூக்கு முகமூடிகை் மற் றும் காது பாதுகாப்பு
சாதனங் கை்

சபான் ற

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங் கை்

சுரங் க சட்டம்

மற் றும்

விதிகைின் படி ைைங் கப்படும் .
•

இந்தத் திட்டத்தின்

மூைம்

என் எம் இடி சபான் றைற் றின்

சநரடியாகவும்

மழறமுகமாகவும்

மூைம் நிதி ைருைாய் கை்

ராயை் டி, ைரி, டிஎம் எஃப்,

மூைம் மாநிைத்திற் கும் மத்திய

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

ற் ள்

இயற் க யில்

சில

குறிப் பிட்ட

இடங் ளில்

உத்கதசி ் ப்பட்ட திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற் றும்

மட்டும்

இரு ்கும்

னிம படிவு ளு ்கு

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதோல் மோற் று தளம் எதுவும் ஒது ் ப்படவில் கல.
சுரங் க பதாழில் நுட்ப மாை் றுகள் முழு

இயந்திரமயமோ ் ப்பட்ட

ஹபோருளோதோர

ரீதியோ

சுரங்

சோத்தியமோனது,

கவகல ள்
கமலும்

கமற் ஹ ோள் ளப்படும் ,

தோது ் ள்

மற் றும்

இது

மி வும்

சுற் றுச்சூழகலப்
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போது ோப்பகதப் போது ோ ்கிறது. மற் ற ஹதோழில் களப் கபோலன் றி, திட்டத்கத மற் ற தளங்

ளு ்கு

மோற் ற முடியோது.
கமற் பரப்பு

னிம கவப்பு ் ள் மற் றும் அதி

திட்டம் திறந்த ஹவளி சுரங்

முகறகயப் பின் பற் றும் . நிலத்தடி முகறயுடன் ஒப் பிடும் கபோது திறந் த

ஹவளி முகறயின் சுரங் மோனது அதி
6

னிம போது ோப் கப உறுதி ஹசய் வதோல் இந்த

உற் பத்தி மற் றும் சி ் னமோ

இரு ்கும் .

சுை் றுச்சூழல் கை்காைிப் பு திட்டம் வழ ் மோ

ஒரு தோ ்

மதிப்பீட்டு ஆய் வு குறுகிய

மற் றும் இயற் க

அல் லது மனித நடவடி ்க

தரவு

வர

ஹ ோண்டு

முடியோது.

எனகவ

ளோல் தூண்டப்பட்ட அகனத்து மோறுபோடு களயும்

சுற் றுச்சூழலில்

எடுத்து ்ஹ ோள் ள சுற் றுச்சூழல் வழ ் மோன

ோலத்தில் கமற் ஹ ோள் ளப்படுகிறது

ஏற் படும்

மோற் றங்

ண் ோணிப்பு திட்டம் அவசியம் .

கள

ண ்கில்

ண் ோணிப்பின்

குறி ்க ோள் •
•

ட்டுப்போட்டு நடவடி ்க
எதிர் ோல தோ ்

ளின் ஹசயல் திறகன சரிபோர் ்

அல் லது

மதிப்பீடு ஹசய் ய;

மதிப்பீட்டு ஆய் வு ளு ் ோன தரவு தளத்கத நிறுவுதல்

சுற் றுச்சூழல் கண்காணிெ் பு பசல்
நிறுவனத்தின் தமலமம
அந்தந்த குைாரி உரிழமயாைர்

சுரங் க லமலாண்மம நிமல
சுரங் க சமைாைர்

ஃசபார்சமன்

சமட்

தை சமற் பார்ழையாைர்

NABL / MoEF ஆை்
அங் கீகரிக்கப் பட்ட
எம் பானை் ட்
ஆசைாசகர் /
ஹைைிப் புற

ஏரியா நிமல
சுற் றுச்சூைை் அதிகாரி

உதவியாைர்

சதாட்டக்காரர்

தண்ணீர ் ஹதைிப்பான்
ஆபசரட்டர்
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6.2 சுற் றுச்சூழல் சுத்திகரிெ் பு கண்காணிெ் பு அட்டவமண
அட்டைழண எண் 6.1 சுற் றுச்சூைை் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டைழண
S. No.

சுற் று சூைை்
தரவுகை்

1

காற் று தரம்

2

ைானிழை
ஆய் வு

நீ ர் தர
கண்காணிப்
பு

3

7

கண்காணிப்பு

இடங் கை்
2 இடங் கை்
(1 Core & 1Buffer)
காற் று
கண்காணிப்பு &
ஐஎம் டி இரண்டாம்
நிழை தரவு

அதிர்ஹைண்

24 மணி
சநரம்

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முழற

PM2.5, PM10, SO2 and
NOx.

ஹதாடர்ச்சியா
ன ஆன் ழைன்
கண்காணிப்பு

காற் றின் சைகம் ,
காற் றின் திழச,
ஹைப்பநிழை,

-

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முழற

IS: 10500, 1993 &
CPCB
விதிமுழறகைின்
கீை்
குறிப் பிடப்பட்டுை்
ை அைவுருக்கை்

-

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முழற

ஆைம்

மணிசநர
ம் / தினசரி

இடங் க
ை்
(1SW & 1 GW)
2

குறிப் பிட்ட
கிணறுகைிை் 1 கிமீ
சுற் றைவிை்
இழடயக
மண்டைத்திை்
திறந்த
கிணறுகைிை் நீ ர்
மட்டம்
2 இடங் க
ை்
(1Core & 1 Buffer)

4

நீ ர் அழமப்பு

5

சத்தம்

6

அதிர்வு

அருகிை் உை் ை
குடியிருப்பிை்

7

மண்

இடங் க
ை்
(1Core & 1 Buffer)

8

கிரீன் ஹபை் ட்

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முழற
ஹைடிக்கும்
ஹசயை் பாட்டி
ன் சபாது

மணிசநர
ம் / தினசரி
–

–

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முழற

தினசரி

மாதங் களுக்கு
ஒரு முழற

2

திட்ட பகுதிக்குை்

அைவுருக்கை்

காைம்

Leq, Lmax, Lmin, Leq
பகை் மற் றும் இரவு
உச்ச துகை் சைகம்
இயற் பியை்
மற் றும்
சைதியியை்
பண்புகை்
பராமரிப்பு

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

வழ ்கில் ஆபத்து மற் றும் அபோயத்துடன் ஹதோடர்புகடய கூறு ள் துகளயிடுதல்

மற் றும் ஹவடித்தல் ,
அடங் கும் .

கமகல

ழிவு குப்கப,
குறிப்பிடப்பட்ட

னர

இயந்திரங் ள் மற் றும் ஹவடி ்கும் கசமிப்பு ஆகியகவ

கூறு ளிலிருந்து

குகறப்பதற் கும் தவிர்ப்பதற் கும் நடவடி ்க
ஹசயல் படுத்தப்படும் ;
நடவடி ்க

கமகல

ள் சுரங்

விவோதி ் ப்பட்ட

ஏகதனும்

சம் பவங் ள்

த் ஹதோடங் கியவுடன்

ஆபத்து

ோரணி களத்

ள் இதில் அடங் கும் . எந் தவிதமோன விபத்து / கபரழிகவத் தவிர் ்

ஏற் படுவகத ்
திட்டமிடப்பட்டு

தவிர்ப்பதற் ோன
சரியோன இடர்

கமலோண்கம திட்டம் முன் ஹமோழியப்படும் .
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7.1 இடர் அளவிடல்
இடர் மதிப்பீட்டிற் கான ைழிமுழற, தன் பாத், சுரங் கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம் எஸ்)
ஹைைியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர் மதிப்பீட்டு ைழிகாட்டுதழை அடிப்பழடயாகக் ஹகாண்டது, 2002 ஆம்
ஆண்டு டிசம் பர் 31, 2002 சததியிட்ட சுற் றறிக்ழக எண் 13 உடனடி கைனம் சதழைப்படுபைர்களுக்கு
முன் னுரிழம அைிப்பதற் காக, சைழை சூைை் மற் றும் அழனத்து ஹசயை் பாடுகைிலும் இருக்கும்
மற் றும் சாத்தியமான அபாயங் கழை அழடயாைம் காணவும் மற் றும் அந்த ஆபத்துகைின் ஆபத்து
நிழைகழை மதிப்பீடு ஹசய் யவும் . சமலும் , இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமான ைழிமுழறகை்
அழடயாைம்

காணப் பட்டு, அைற் றின்

கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழககை் , காை அட்டைழணயிை்

அழமக்கப்பட்டு, குறிப் பிட்ட ஹபாறுப்புகளுடன் பதிவு ஹசய் யப்படுகின் றன.
தன் பாத்தின் டிஜிஎம் எஸ் ைைங் கிய ஹமட்டை் ஃஹபரஸ் சுரங் கத்ழத நிர்ைகிப்பதற் கான தகுதி
சான் றிதை் ழைத்திருக்கும் தகுதிைாய் ந்த சுரங் க சமைாைரின் ைழிகாட்டுதலின் கீை் முழு சுரங் க
ஹசயை் பாடும் சமற் ஹகாை் ைப்படும் . இடர் மதிப்பீடு என் பது விபத்துகழைத் தடுப்பது மற் றும் அது
நிகைாமை் தடுக்க சதழையான நடைடிக்ழககழை எடுப்பது பற் றியது

7.2 லெரிடர் லமலாண்மம திட்டம்
சபரிடர் சமைாண்ழம திட்டம் முன் னுரிழம ைரிழசயிை் ைாை் க்ழக பாதுகாப்பு, சுற் றுச்சூைை்
பாதுகாப்பு, நிறுைலின் பாதுகாப்பு, உற் பத்திழய மீட்பது மற் றும் மீட்பு நடைடிக்ழககழை உறுதி
ஹசய் ைழத சநாக்கமாகக் ஹகாண்டுை் ைது.
அனர்த்த முகாழமத்துை திட்டத்தின் சநாக்கமானது சுரங் கத்தின் இழணந்த ைைங் கை் மற் றும்
ஹைைிப்புறச் சசழைகழைப் பயன் படுத்தி பின் ைருைனைற் ழற அழடய சைண்டும்

•

பாதிக்கப்பட்டைர்கைின் மீட்பு மற் றும் மருத்துை சிகிச்ழச

•

மற் றைர்கழைப் பாதுகாக்கவும் ;

•

உழடழம மற் றும் சுற் றுச்சூைலுக்கு ஏற் படும் சசதத்ழத குழறத்தை் ;

•

ஆரம் பத்திை் நிகை் ழைக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியிை் கட்டுப்பாட்டிற் குை் ஹகாண்டு ைருைது;

•

பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுைாை் ழைப் பாதுகாக்கவும் மற் றும்

•

அைசரநிழைக்கான காரணம் மற் றும் சூை் நிழைகை் பற் றிய அடுத்தடுத்த விசாரழணக்கு
ஹபாருத்தமான பதிவுகை் மற் றும் உபகரணங் கழை பாதுகாக்கவும்
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7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக் க விமளவு
சாதாரண கல் லின் ஒட்டுபமாத்த உற் ெத்தி
வ.எண்
P1
P2
பமாத்தம்
E1
E2
E3
E4
பமாத்தம்
பமாத்தம்

ஐந் தாண்டு
உற் ெத்தி
62,423
2,42,779
3,05,202
53,755
5,02,789
4,35,750
90,353
10,82,647
1,387,849

ஆண்டு உற் ெத்தி

தின உற் ெத்தி

தின சரக் குந் து சுமம

12,485
48,556
61,041
10,751
1,00,558
87,150
18,071
2,16,530
277,571

42
162
204
36
335
290
60
721
925

7
27
34
6
56
48
10
120
154

கிராவல் ஒட்டுபமாத்த உற் ெத்தி
வ.எண்
P1
P2
பமாத்தம்
E1
E2
E3
E4
பமாத்தம்
பமாத்தம்

ஐந் தாண்டு
உற் ெத்தி
2,250
3,209
5,459
15,246
29,355
29,100
73,701
79,160

ஆண்டு உற் ெத்தி

தின உற் ெத்தி

தின சரக் குந் து சுமம

840
3,209
4,049
5,082
9,785
9,700
24,567
28,616

3
11
14
17
33
32
82
96

1
2
3
3
6
6
15
18

குவரிகளின் முன்கூட்டிய சத்ததின் இயல் ெற் ற மதிெ் பு
அழமவிடம்

பின் னணி
மதிப்பு
(பகை் ) dB(A)

இயை் பற் ற
மதிப்பு
dB(A)

அருகிலுை் ை குடியிருப்பு– P1
அருகிலுை் ை குடியிருப்பு– P2
அருகிலுை் ை குடியிருப்பு– E1
அருகிலுை் ை குடியிருப்பு– E2
அருகிலுை் ை குடியிருப்பு– E3
அருகிலுை் ை குடியிருப்பு– E4

44
44.4
41.9
42
44.3
43.3

41.1
38.5
40.1
42.6
37.8
41.0

ஹமாத்தமாக
கணிக்கப்பட்டது
dB(A)

45.8
45.4
44.1
45.3
45.2
45.3

குடியிருப்பு
பகுதியிை்
தரநிழைகை் dB(A)

55
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அருகிலுள் ள குடியிருெ் பு
அமமவிடம்

பதாமலவு மீ

அருகிலுை் ை குடியிருப்பு– P1

890

அருகிலுை் ை குடியிருப்பு– P2

1200

அருகிலுை் ை குடியிருப்பு– E1
அருகிலுை் ை குடியிருப்பு– E2

1000
750

அருகிலுை் ை குடியிருப்பு– E3

1300

அருகிலுை் ை குடியிருப்பு– E4

900

சமூக பொருளாதாரம்
P1
P2
E1
E2
E3
E4
ஹமாத்தம்
8

ஹமாத்த முதலீடு
Rs. 35,43,000/Rs. 87,25,000/Rs.38,31,000/Rs.61,48,300/Rs.61,56,580/Rs. 46,90,000/Rs.3,30,93,880/-

CER @ 2%
Rs. 71,000/Rs. 1,74,500/Rs.76,620/Rs.1,23,000/Rs.1,23,000/Rs. 1,18,000/Rs.6,86,120

திட்ட நன்றமகள் –
ழமசைறிபாழையம் சாதாரண கை் சுரங் க திட்டங் கை் சுமார்

62,423 மீ சாதாரண கை் மற் றும்

2,520 மீ உற் பத்தி ஹசய் ைழத சநாக்கமாகக் ஹகாண்டுை் ைது. இது அருகிலுை் ை பகுதிகைிை் சமூகஹபாருைாதார நடைடிக்ழககழை சமம் படுத்துைசதாடு, பின் ைரும் நன் ழமகழையும் விழைவிக்கும்
•

உள் ட்டகமப்பில் முன் கனற் றம்

•

சமூ

•

கவகல வோய் ப்பு

•

சமூ

உள் ட்டகமப் பில் முன் கனற் றம்

விழிப்புணர்வு திட்டம் , சு ோதோர மு ோம் ள் , மருத்துவ உதவி, குடும் ப நல மு ோம் ள்

கபோன் ற

சமூ

ஹபோறுப்புணர்வு

நடவடி ்க

கள

சுரங்

உரிகமயோளர் ள்

கமற் ஹ ோள் வோர் ள் .
•

சுரங்

த்தின் கமோசமோன விகளவு களத் தணி ் வும் , அதன்

சுற் றுப்புறத்கதயும்

சுற் றுச்சூழகலயும்

கமம் படுத்தவும்

சுரங்

சுற் றியுள் ள பகுதி ளின்
ப் பகுதியில்

ஒரு

ோடு

வளர்த்து உருவோ ் ப்படும் .
9

சுை் றுச்சூழல் பசலவு பயன் பகுப் பாய் வு.
சுற் றுச்சூழல் ஹசலவ நன் கம பகுப்போய் வு பரிந்துகர ் ப்படவில் கல.
சுை் றுச்சூழல் தமலாை்றம திட்டம் சுற் றுச்சூழல் கமலோண்கம திட்டம் (EMP) என் பது அடிப்பகட நிகல சுற் றுச்சூழல் நிகல,

சுரங்

முகற மற் றும் சுற் றுச்சூழல் போதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பகடயில் உருவோ ் ப்பட்ட ஒரு தள

குறிப் பிட்ட திட்டமோகும் . தோ ் த்தின்
தோ ் ங்

கள குகற ்

பய ்கும் இடங்

நடவடி ்க

ஒவ் ஹவோரு பகுதி ளிலும் , குறிப்பிடத்த ்

போத மோன

ள் எடு ் ப்பட கவண்டும் , இகவ இயற் க யில் நன் கம

ளில் , இத்தக ய தோ ் ங்

ள் கமம் படுத்தப்பட கவண்டும் / அதி ரி ் ப்பட
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கவண்டும் , இதனோல் ஒட்டுஹமோத்த போத மோன தோ ் ங்

ள் முடிந்தவகர குகறந்த மட்டத்திற் கு

குகற ் ப்படுகின் றன.
ஆதரவோளர் ள்
நடவடி ்க

கள

ஒரு

ஒழுங்

நிர்வகித்தல்

கம ்

மற் றும்

கவண்டும்

சுற் றுச்சூழல்

ஹசயல் படுத்துவதற் கு

ஹபோறுப்போன

ண் ோணிப்பு அகமப் பு. அடிப்பகடயில் , அங் கீ ரி ் ப்பட்ட ஹவளி நிறுவனங்
மூலம் சுற் றுப்புற

சுற் றுச்சூழல்

கள நியமிப்பதன்

ோற் றின் தரம் , நீ ரின் தரம் , மண்ணின் தரம் மற் றும் ஒலி நிகல கபோன் ற

சுற் றுச்சூழல் மோசு அளகவ ்
. சுரங்

ட்டுப்போட்டு

ண் ோணிப்பகத இந்த துகற

ண் ோணி ்கும் .

ச் சட்டத்தின் வழி ோட்டுதல் ளின் படி ஹதோழிலோளர் ளின் உடல் நலம் மற் றும் போது ோப்பு

குறித்து கதகவயோன அகனத்து முன் ஹனச்சரி ்க
குத்தக ப் பகுதி ்குள் சு ோதோர வசதி ள் வழங்
ஆதரவோளர் ள்
ஹபோறுப்புணர்வு
மு ோம் ள் ,

நீ ர்

இப்பகுதியில்

நடவடி ்க
வழங்

கள

ல் ,

களயும் ஆதரவோளர் எடுப்போர்,

ப்படும் .

ம ் ளின்

ஒட்டுஹமோத்த

கமற் ஹ ோள் வோர் ள் .

பள் ளி

திட்டப்பணிகயச் சுற் றியுள் ள சமூ
நடவடி ்க

உள் ள

நடவடி ்க

உள் ட்டகமப்பு
நலனு ் ோ

இந் த

வளர்ச்சி ் ோன

நடவடி ்க

கமம் போடு

ளில்

கபோன் றகவ

பல் கவறு துகற ளில் சமூ

சமூ

மருத்துவ
அடங் கும் .

ஹபோறுப்புணர்வு

கள உரிகமயோளர் கமற் ஹ ோண்டு வருகின் றனர்.

10 முடிவுறர சுரங்

நடவடி ்க

ஏற் படுத்தோது

என் று

ள் சுற் றியுள் ள சூழலில் எந்தவிதமோன போத மோன விகளகவயும்

பல் கவறு

சுற் றுச்சூழல்

கூறு ளின்

மீதோன

கநர்மகறயோன

மற் றும்

எதிர்மகறயோன விகளவு ளின் அடிப்பகடயில் , தோ ் ங் ளின் ஒட்டுஹமோத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து
இந்த முடிவு ்கு வரலோம் .
சுரங்

நடவடி ்க

ள்

ோரணமோ

ஏற் படும்

போதிப்பு களத்

தணி ் ,

நன் குதிட்டமிடப்பட்ட சுற் றுச்சூழல் கமலோண்கம திட்டம் (EMP) மற் றும் விரிவோன பிந் கதய திட்ட
ண் ோணிப்பு
திருத்தத்திற் ோ

அகமப்பு

ஆகியகவ

ஹதோடர்ச்சியோன

வழங் ப்படுகின் றன. சுரங்

அகதச் சுற் றியுள் ள சமூ

நடவடி ்க

ஹபோருளோதோர நிகலகம ளும்

ண் ோணிப்பு
ள்

மற் றும்

உடனடித்

ோரணமோ , திட்ட தளத்திலும்

ணிசமோ

கமம் படுத்தப்படும் . எனகவ,

சுற் றுச்சூழல் அனுமதி விகரவில் வழங் ப்படும் என எதிர்போர் ் ப் படுகிறது.
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