சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப் பீட்டு அறிக்ககயின்
திட்டச்சுருக்கம்
21.37.3 ஹெக்டடர் பரப் பளவு ஹகாண்ட
பாலத்துகர சாதாரண கற் கள் மற் றும்
கிராவல் சுரங் கம்
வ.எண்

விண்ணப் பதாரர்

1

திருமதி.V.துளசியம் மாள்

2

திரு.A.செந்தில் குமாை்

புல எண்

கிராமம்

:

பரப் பளவு

30/2B3(P) & பாலத்துரை கிைாமம்

2.58.2

67(P) & பாலத்துரை கிைாமம்

3.00.0

பாலத்துகர

தாலுகா

:

மதுக் ககர

மாவட்டம்

:

டகாயமுத்துர்

மாநிலம்

:

தமிழ் நாடு

சுற் றுச்சூழல் தாக்க அறிக்கக அடலாசகர்

ஜிடயா எக்ஸ
் ஹபாளடரசன் அண
் டு கமனிங்
ஹசால்யுசன்ஸ
் ,டசலம் .

1

1. அறிமுகம் திருமதி.V.துளசியம் மாள்

மற் றும்

திரு.A.செந்தில் குமாை்

என் பவர்

மோவட்டத்தின் , ம் மது ் ரர தோலு ோவில்

உள் ள போலத்துரர கிரோமத்தில்

பரப்பளவில்

கிரோவல்

சோதோரன

ற் ள்

மற் றும்

கிளஸ்டர்

(குழும)

க ோயமுத்துர்

21.37.3 ஹெ ்கடர்

சுரங்

குத்தர

்கு

விண்ணப்பித்துள் ளனர்.
.
எனகவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூரல2016 இன் படி இந்த திட்டம் சுரங்
பகுதியில்
சுரங்

ங்

அரமகிறது,

நரடமுரறயில்

இரு ்கும்

மற் றும்

உத்கதசி ் ப்பட்ட

குழு

ஹமோத்த

ளின் ஒட்டுஹமோத்த பரப்பளவு 21.37.3 ஹெ ்கடர்.

எனகவ,

விரிவோன

சுற் றுச்சூழல்

பரப்பளவில் உள் ள 2 சுரங்

ங்

தோ ்

மதிப்பீடு

(EIA)

அறி ்ர

5.58.2

ஹெ ்கடர்

ரள உள் ளட ்கியது.

இந்த EIA அறிக்ரக ToR சபறப்பட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமாக தயாைிக்கப்படுகிறது
குறிப் பு விதிமுறை கடித விவரங் கள் :
•

Lr.No.SEIAA-TN/F.No 7998/SEAC/ToR-897/2020 Dated:16.03.2021-உத்ததசிக்கப்பட்டசுைங் கத்திட்டம் -1

•

Lr.No.SEIAA-TN/F.No 8428/SEAC/ToR-983/2021 Dated:05.07.2021-உத்ததசிக்கப் பட்ட சுைங் கத்திட்டம் – 2
அடிப்பரட கண்காணிப்பு ஆய் வு மாை்ெ் -தம 2021 காலகட்டத்தில் தமற் சகாள் ளப்பட்டது

மற் றும் இந்த திட்டங் களினால் ஏற் படும் ஒட்டுசமாத்த பாதிப்புகரள கருத்தில் சகாண்டு இந்த EIA
மற் றும் EMP அறிக்ரக தயாைிக்கப்பட்டுள் ளது, ஒட்டுசமாத்த சுற் றுெ்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய் வு
தமற் சகாள் ளப்படுகிறது, அரதத் சதாடை்ந்து ஒரு தயாைிப்பு அந்த தாக்க விரளவுகரள குரறக்க
தனித்தனியாக விைிவான சுற் றுெ்சூழல் தமலாண்ரம திட்டம் (EMP)

SEIAA,

-

தமிழ் நாடு

சுற் றுெ்சூழல்

அனுமதி

வழங் குவதற் கான

சபாது

விொைரணரய

தமற் சகாள் வதற் காக வழங் கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பரடயில் தயாைிக்கப்பட்ட EIA அறிக்ரக வரைவு
1.1 திட்டத்தின் விவரங் கள்
நிறுவனத்தின்
ஹபயர்

முகவரி
ககடபசி
நிறுவனத்தின்
ஹபயர்
முகவரி

ககடபசி

குத்தறக - 1
திருமதி.V.துளசியம் மாள் ொதாைன கற் கள் மற் றும் கிைாவல் குவாைி
திட்டம்
W/o. வாரழத்ததாட்ட கவுண்டை், எண் .2/170, பாலத்துரை, முருகன்
தகாயில் சதரு, மதுக்கரை வட்டம் ,
தகாயமுத்துை் மாவட்டம் – 641 105

+91 93631 22838
குத்தறக - 2
திரு. A.செந்திகுமாை் ொதாைன கற் கள் மற் றும் கிைாவல் குவாைி திட்டம்
S/o. ஆருமுகொமி, எண் .107-A1 செந்தில் அக்ைிதகட்ஸ் மற் றும்
சிசமண்ட் புைடக்ஸண், ைாம் நகை்,செங் குப்தா சதரு, தகாயமுத்துை்
மாவட்டம் – 641 009

98652 99243
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1.2

500 மிட்டர் சுற் று அளவில் உள் ள குவரிகளின் விவரங் கள்
விளக்கம்

புல எண்
விரிவோ ் ம் மற் றும்
வர ப்போடு
கிரோமம் , தோலு ோ,
மோவட்டம் மற் றும்
மோநிலம்
விளக்கம்

புல எண்
விரிவோ ் ம் மற் றும்
வர ப்போடு
கிரோமம் , தோலு ோ,
மோவட்டம் மற் றும்
மோநிலம்
ஹமோத்த சுரங் ங் ளின்
பரப்பளவின் பரப்பளவு

குத்தறக 1
திருமதி.V.துளசியம் மாள் ,
விண்ணப்பித்துள் ள சுரங் ம்
30/2B3 (P)
2.58.2 ஹெ ்கடர், பட்டோ நிலம்
பாலத்துரை கிைாமம் , மது ் ரர தோலு ோ, க ோயமுத்துர் மோவட்டம் ,
தமிழ் நோடு மோநிலம்
குத்தறக 2
திரு. A. ஹசந் திகுமார்,
விண்ணப்பித்துள் ள சுரங் ம்
67 (P)
3.00.0 ஹெ ்கடர், பட்டோ நிலம்
பாலத்துரை கிைாமம் , மது ் ரர தோலு ோ, க ோயமுத்துர் மோவட்டம் ,
தமிழ் நோடு மோநிலம்
5.58.2 ஹெ ்கடர்

நடப் பில் உள் ள சுரங் கம்

விளக்கம்

புல எண்
விரிவோ ் ம்
மற் றும்
வர ப்போடு
கிரோமம் ,
தோலு ோ,
மோவட்டம்
மற் றும்
மோநிலம்
ஹமோத்த
சுரங் ங் ளின்
பரப்பளவின் பரப்பளவு
சமாத்த
குழும
குவைிகளின்
ஹெ ்கடர்
(முன்ஹமாழியப் பட்ட
+
ஏற் கனடவ
உள் ள
குவரிகள் மட்டும் )

குத்தறக 1
குத்தறக 2
திரு. M/s 21st
குத்தறக 4
குத்தறக 3
திரு. A.
சென்சுரி
திரு.
ஹசந் திகுமார்
திரு. G. முைளி
கிரெர்
S.ட ாதிமணி
நடப்பில்
நடப்பில் உள் ள
நடப்பில்
நடப்பில் உள் ள
உள் ள
சுரங் ம்
உள் ள
சுரங் ம்
சுரங் ம்
சுரங் ம்
34(P)
32
30/1(P), 30/2A(P)
96/4B(P), 97
3.86.6
6.01.5
4.41.0
1.50.0
ஹெ ்கடர்,
ஹெ ்கடர்,
பாலத்துரை கிைாமம் , மது ் ரர தோலு ோ, க ோயமுத்துர் மோவட்டம் ,
தமிழ் நோடு மோநிலம்
15.79.1 ஹெ ்கடர்

21.37.3 ஹெ ்கடர்
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1.3 உத்டதசிக் கப் பட்ட சுரங் கத்தின் முக் கிய அம் சங் கள்

விவரங் கள்

உத்டதசிக்கப் பட்ட
சுரங் கத்திட்டம் - 1

உத்டதசிக்கப் பட்ட
சுரங் கத்திட்டம் - 2

சுரங் கத்தின் ஹபயர்

திரு. V.துளசியம் மாள் ொதாைன
கற் கள் மற் றும் கிைாவல் குவாைி
திட்டம்

திரு. A. செந்திகுமாை் ொதாைன
கற் கள் மற் றும் கிைாவல்
குவாைி திட்டம்

திட்ட வகரப் பட தாள்
எண்

58-B/13

58-B/13

அட்சடரகக

10052’20.19”N to 10052’26.03”N

10°52’27.62”N to 10°52’35.91”N

தீர்க்கடரகக

76056’30.87”E to 76056’36.31”E

76°56’41.03”E to 76°56’46.28”E

உத்டதசிக்கப் பட்ட
சுரங் கத்தின் திட்ட
காலம்

5 ஆண்டுகள்

5 ஆண்டுகள்

அதிகபட்ச உயரம்

புவியியல் வளங் கள்

கனிம இருப் புக்கள்
ஆண்டு வாரியாக
முன்ஹமாழியப் பட்ட
உற் பத்தி

சுரங் க முகற

294 மிட்டை் கடல் மட்டத்திற் கு தமல்

301 மிட்டை் கடல் மட்டத்திற் கு
தமல்

3,87,300 மீ3 ொதாைண கற் கள்
51,640 மீ3 சிரதந்த பாரறகள்
51,640மீ3 கிைாவல்

10,92,574 மீ3 ொதாைண கற் கள்
43,836 மீ3 கிைாவல்

2,28,940 மீ3 ொதாைண கற் கள்
37,700 மீ3 சிரதந்த பாரறகள்
41,072மீ3 கிைாவல்

4,25,654மீ3 ொதாைண கற் கள்
34,312மீ3 கிைாவல்

2,28,940 மீ3 ொதாைண கற் கள்
37,700 மீ3 சிரதந்த பாரறகள்
41,072மீ3 கிைாவல்

4,25,654மீ3 ொதாைண கற் கள்
34,312மீ3 கிைாவல்

திறந்த முரை
இயந்திைமயமாக்கப்பட்ட சுைங் க
முரற துரளயிடுதல் மற் றும்
சவடித்தல்

திறந்த முரை
இயந்திைமயமாக்கப்பட்ட
சுைங் க முரற
துரளயிடுதல் மற் றும்
சவடித்தல்

எற் கனஹவ உள் ள
குழியின் ஆழம்

ஏதும் இல் ரல

124மீ *110மீ * 37மீ(ஆழம் )

இறுதி குழி அளவுகள்

140மீ *135 * 37மீ(ஆழம் )

220மீ *132மீ * 42மீ(ஆழம் )

சுற் றியுள் ள பகுதியில்
நிலத்தடி நீ ரின் ஆழம்

65-70மீ3 தரை தளத்திற் க்கு கீழ்

65-70மீ3 தரை தளத்திற் க்கு கீழ்

ஹதாழிலாளர்

32 நபை்கள்

44 நபை்கள்

திட்ட முதலீடு ன்

Rs. 64,23,000/-

Rs. 69,26,000/-
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1.4 அதிகார வரம் பு விவரங் கள்
உத்டதசிக் கப் பட்ட சுரங் கம் – P1
•

விண்ணப்பதாைை்

ொதாைண

கல்

மற் றும்

கிைாவல்

சுைங் க

குத்தரகக்கு

விண்ணப்பித்தாை், தததி: 20.02.2020
•

துல் லியமான பகுதி சதாடை்பு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியை், தகாயமுத்துை், மூலம்
வழங் கப்பட்ட Rc.No.126/கனிமம் /2020, தததி:03.09.2020

•

சுைங் கத் திட்டம் தயாைிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநை், புவியியல் மற் றும் சுைங் கத்
துரற, தகாயமுத்துை் மாவட்டம் , மூலம் அங் கீகைிக்கப்பட்டது Rc.No.126/கனிமம் /2020,
தததி:24.09.2020
சுற் றுெ்சூழல் அனுமதிக்கு ஆதைவாளை் ToR க்கு விண்ணப்பித்தாை், ஆன் ரலன்

•

உத்ததெம் எண். SIA/TN/MIN/57894/2020, தததி:30.10.2020
உத்டதசிக் கப் பட்ட சுரங் கம் – P2
•

விண்ணப்பதாைை்

ொதாைண

கல்

மற் றும்

கிைாவல்

சுைங் க

குத்தரகக்கு

விண்ணப்பித்தாை், தததி: 19.06.2020
•
•

•

துல் லியமான பகுதி சதாடை்பு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியை், தகாயமுத்துை், மூலம்
வழங் கப்பட்ட Rc.No.151/கனிமம் /2020, தததி:25.11.2020
சுைங் கத் திட்டம் தயாைிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநை், புவியியல் மற் றும் சுைங் கத்
துரற, தகாயமுத்துை் மாவட்டம் , மூலம் அங் கீகைிக்கப்பட்டது Rc.No.1251கனிமம் /2020,
தததி:31.12.2020
சுற் றுெ்சூழல் அனுமதிக்கு ஆதைவாளை் ToR க்கு விண்ணப்பித்தாை், ஆன் ரலன்
உத்ததெம் எண். SIA/TN/MIN/61497/2021, தததி: 04.03.2021

2. திட்ட விளக்கம் ஆதைவாளை் சுைங் க குத்தரகக்கு 20.02.2020 அன் று விண்ணப்பித்தாை். துல் லியமான பகுதி
தகவல் சதாடை்பு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியைால் வழங் கப்பட்டது. 126/கனிமம் /2020, தததி: 24.09.2020.
திட்ட தளத்தின் மு ்கிய அம் சங்

ள் கீகழ அட்டவரணப்படுத்தப்பட்டுள் ளன.
திட்டத்தின் முக் கிய அம் ெங் கள்

அருகிலுள் ள கிைாமம்

பாலத்துரை - 1.0 கிமீ – வடகிழக்கு திரெ

அருகிலுள் ள நகைம்

மதுக்கரை - 4.0 கிமீ - வடகிழக்கு திரெ

அருகிலுள் ள ொரல வழி

SH-163- பல் லடம்
வடகிழக்கு

-

ஒத்தக்க்ல்மண்டபம்

-
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கிமீ

-

NH -544 – தகாயமுத்துை் – பாலக்காடு - 2 கிமீ -வடக்கு
புரகவண்டி நிரலயம்

வாரலயாறு - 11.0 கிமீ - சதன் தமற் கு

அருகிலுள் ள விமான நிரலயம்

தகாயமுத்துை் - 13 கிமீ - வடகிழக்கு

துரறமுகம்

தகாயமுத்துை் - 16 கிமீ - வடகிழக்கு

துரறமுகம்

சகாெ்சி - 128 கிமீ சதன் தமற் க்கு
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2.2 நிலப் பரப் பு ஹபாருந் திய பகுதியின் நிலப் பரப் கபப் பயன்படுத்துதல்

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

உத்டதசிக் கப் பட்ட சுரங் கம் – P1
சுரங் க காலத்தின் இறுதியில்
தற் டபாகதய பகுதி (HA)
உள் ள பகுதி (HA)
எதும் இல் ரல

2.06.6

எதும் இல் ரல
எதும் இல் ரல
எதும் இல் ரல

0.01.0
0.02.0
0.19.5

2.58.2

0.29.1

2.58.2
2.58.2
உத்டதசிக் கப் பட்ட சுரங் கம் – P2
சுரங் க காலத்தின் இறுதியில்
தற் டபாகதய பகுதி (HA)
உள் ள பகுதி (HA)

நடப் பில்
உள் ள சுரங் பகுதி
உள் கட்டரமப்பு
பாரத
பசுரம அைண்
பயன் படுத்தப்படாத
பகுதி
ஹமாத்தம்

2.3 ஹசயல் பாட்டு விவரங் கள்

0.90.3

2.64.6

எதும் இல் ரல
0.01.0
எதும் இல் ரல

0.01.0
0.02.0
0.29.2

2.08.7

0.03.2

3.00.0

3.00.0

விளக்கம்

புவியியல் வளங் கள் ொதாைண கற் கள்
புவியியல் வளங் கள் சிரதவுற் ற் பாரறகள்
புவியியல் வளங் கள் கிைாவல்
கனிம இருப்புக்கள் ொதாைண கற் கள்
கனிம இருப்புக்கள் சிரதவுற் ற் பாரறகள்
கனிம இருப்புக்கள் கிைாவல்
ஆண்டு உற் பத்தி ொதாைண கற் கள்
ஆண்டு உற் பத்தி சிரதவுற் ற் பாரறகள்
ஆண்டு உற் பத்தி கிைாவல்
தின உற் பத்தி ொதாைண கற் கள்
தின உற் பத்தி சிரதவுற் ற் பாரறகள்
தின உற் பத்தி கிைாவல்
உத்ததசிக்கபட்ட ஆழம்

P1

3,87,300
51,640
61,640
2,28,940

37,700
41,072
2,28,940

37,700
41,072
153
31
46
39

P2
10,92,574
43,836
4,25,654
34,312
4,25,654
34,312
284
38
42
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படம் 1: திட்டதளத்தின் ஹசயர்க்ககடகாள் புககப் படம் – P1

7

படம் 2: திட்டதளத்தின் ஹசயர்க்ககடகாள் புககப் படம் – P2

8

படம் - 4: திட்டத்தளத்தின் ஹசயற் ககடகாள் புககப் படம் (500 மீ டகள் விகள் )

9

படம் - 5: அடிப் பறட சுை் றுெ்சூழல் கண்காணிப் பு வகரபடம் (10 கிமீ சுற் றளவு)

10

படம் – 6 குவாரி லீஸ் பிளான் & சர்ஃடபஸ் பிளான்

படம் – 7 திட்டப் பகுதியின் புககப் படங் கள்
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2.5 சுரங் கம் ஹசய் யல் படும் முகற
முன் சமாழியப்பட்ட

சுைங் க

முரற

அரனத்து

முன் சமாழியப்பட்ட

திட்டங் களுக்கும்

சபாதுவானது - சுைங் க முரறயானது திறந்தசவளி முரற இயந்திைமயமாக்கப்பட்ட சுைங் க முரற
5.0 மீட்டை் உயை சபஞ் ரெ சப

ஞ் ெ ் உயைத்திற் கு குரறயாமல் உருவாக்குவதன் மூலம்

முன் சமாழியப்படுகிறது.
ொதாைண கல் என் பது ஒரு பாத்ததாலித் உருவாக்கம் ஆகும் மற் றும் முதலில் உருவான பாரற
பாரற நிரற கணிெமான அளவு பாரறகரள பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ஹாமை் துரளயிடுதல்
மற் றும் ஸ்லைி சவடிசபாருட்கள் சவடிப்பதற் கு பயன் படுத்தப்படும் . ைாக் பிதைக்கை்ஸ் அலகுடன்
இரணக்கப்பட்ட

ரஹட்ைாலிக்

தவிை்ப்பதற் காக ததரவயான

அகழ் வாைாய் ெ்சிகள்

துண்டு

துண்டான

இைண்டாம்

நிரல

அளவுகளுக்கு சபைிய

சவடிப்ரபத்

கற் பாரறகரள

உரடப்பதற் காகவும் , வாளி அலகுடன் இரணக்கப்பட்ட ரஹட்ைாலிக் அகழ் வாைாய் ெ்சிகள்
ைப்பை்

ஸ்தடாரன

டிப்பை்களில்

ஏற் றுவதற் காகவும் ,

பிட்சஹட்டிலிருந்து

கல்

சகாண்டு

செல் லப்படும் . அருகிலுள் ள சநாறுக்கு இயந் திைங் கள் .
2.6 முன்ஹமாழியப் பட்ட இயந் திரத் துகற
வ.எண்

முன்ஹமாழியப் பட்ட
குவரிகள்

வகக

P1
1

சஜக் ஹம் சமை்

7

2

கம் ைெ்ெை்
பக்சகட்
உடன்
எக்ஷ்ெசவட்டை்/ைாக் பிசைக்கை்
டிப்பை்ஸ் / டம் ம்பை்ஸ்

2

3
4

2
4

P2
11
3
3

வடிவம் திறன்

சக்தி

1.2m to 2.0m

Compressed air

50 HP

Diesel Drive

150-200 HP

Diesel Drive

20 Tonnes

Diesel Drive
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2.7 இணக்கமான சுரங் கத் திட்டம் / இறுதி சுரங் கத் திட்டம்
•

சுைங் க வாழ் க்ரகயின் முடிவில் , ததாண்டப் பட்ட சுைங் க குழி / சவற் றிடம் மரழ
நீ ரைெ் தெகைிப் பதற் கான

செயற் ரக நீ ை்த்ததக்கமாக

செயல் படும்

மற் றும்

வறட்சி காலத்தில் ததரவ அல் லது சநருக்கடிகரளெ் ெமாளிக்க உதவுகிறது.
•

என்னுரடயது மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப் புத் தரடயுடன் கூடிய கிைீன் சபல் ட்
மற் றும் தமல் சபஞ் சுகள் மற் றும் தற் காலிக நீ ை் ததக்கமானது சுற் றுெ்சூழல்
அரமப் ரப தமம் படுத்தும்

•

என்னுரடய மூடல் என்பது ஒரு சதாந்தைவு செய் யப் பட்ட இடத்ரத அதன்
இயல் பான நிரலக்குத் திரும் பெ் செய் யும் அல் லது சுற் றுெ்சூழலில் ஏற் படும்
பாதகமான

விரளவுகரள

அல் லது

பாதுகாப் பிற் கான அெ்சுறுத்தல் கரளத்

மனித
தடுக்கும்

ஆதைாக்கியம்

மற் றும்

அல் லது குரறக்கும்

பிற

உற் பத்திப் பயன்பாடுகளுக்குத் தயாைாகும் செயல் முரறயாகும் .
•

மறுசீைரமக்கப் பட்ட சுைங் கங் கள் மனிதை்களுக்கும் விலங் குகளுக்கும் உடல்
ைீதியாக பாதுகாப் பாக இருப் பது, புவி சதாழில் நுட்ப ைீதியாக நிரலயானது, புவிதவதியியல் ைீதியாக மாசுபடாதது/ மாசுபடாதது மற் றும் சுைங் கத்திற் கு பிந்ரதய
நில பயன்பாட்டிற் கு தக்கரவக்கும் திறன் சகாண்டது.
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2.8இறுதி குழி பரிமாணம்
உத்ததசிக்கப்பட்ட சுைங் கம் – P1

குழி

நீ ளம் (மீட்டர்)
151

I

அகலம் (மீட்டர்)
136

ஆழம் (மீட்டர்)
19 m bgl

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுைங் கம் – P2

குழி

நீ ளம் (மீட்டர்)
220

I

அகலம் (மீட்டர்)
135

ஆழம் (மீட்டர்)
42 m bgl

3. சுை் றுெ்சூழலின் விளக்கம் தரவு ரள

கச ரித்தல்

சுற் றுச்சூழல்

தோ ்

மதிப்பீட்டு

அரமகிறது, இது பல் கவறு சுற் றுச்சூழல் பண்பு ளில்

ஆய் வின்

ணி ் ப் பட்ட தோ ் ங்

ஒரு

ரள மதிப்பீடு

ஹசய் ய உதவுகிறது மற் றும் சுற் றுச்சூழல் கமலோண்ரம திட்டத்ரத (EMP) தயோரி ்
சுற் றுச்சூழல் தரம் மற் றும் எதிர் ோல விரிவோ ் ங்
நடவடி ்ர

ரள க ோடிட்டு ்

பகுதியோ
உதவுகிறது,

ளின் கநோ ் த்ரத கமம் படுத்துவதற் ோன

ோட்டுகிறது. சுற் றுச்சூழல் நிரலயோன வளர்ச்சி.

நிலவும் சுற் றுச்சூழல் அரமப்பு ளின் தரத்ரத தீர்மோனி ்

ோற் று, நீ ர் (கமற் பரப்பு மற் றும்

நிலத்தடி நீ ர்), நிலம் மற் றும் மண், சூழலியல் மற் றும் சமூ -ஹபோருளோதோர நிரல உள் ளிட்ட
பல் கவறு சுற் றுச்சூழல் அளவுரு ் ளு ்கு அடிப்பரட தரவு உருவோ ் ப்பட்டது. 2020 ஆம் ஆண்டில்
(அ ்கடோபர் - டிசம் பர்) பருவத்தில் அடிப்பரட தர ஆய் வு நடத்தப்பட்டது.

3.1 சுற் றுச்சூழல் கண்காணிப் பு அளவுகள்

அட்டவரண எண் 3.1 குழியின் இறுதி அளவுகள்

Sl.No.
1

பண்புக் கூறுகள்
சுற் றுப்புற
காற் றின் தைம்

அளவுருக் கள்
PM10, PM 2.5, SO2, NO2

2

வானிரல ஆய் வு

3

நீ ைின் தைம்

4

சூழலியல்

5

ஒலி மட்டங் கள்

காற் றின் தவகம்
மற் றும் திரெ,
சவப்பநிரல,
ஈைப்பதம் மற் றும்
மரழ
உடல் , இைொயன
மற் றும்
பாக்டீைியாவியல்
அளவுருக்கள்
நிலப்பைப்பு மற் றும்
நீ ை்வாழ் தாவைங் கள்
மற் றும்
விலங் கினங் கள் 10
கிமீ சுற் றளவுக்குள்
உள் ளன.
DB (A) இல் ெத்தம்
நிரலகள்

6

மண் பண்புகள்

இயற் பியல் மற் றும்
தவதியியல்
அளவுருக்கள்

ஆதாரம் மற் றும் அதிர்ஹவண்
8 இடங் களில் மூன் று மாதங் களுக்கு
வாைத்திற் கு இைண்டு முரற
சதாடை்ெ்சியான 24 மணிதநை மாதிைிகள்
(2Core & 6 Buffer)
சதாடை்ெ்சியாக மூன் று மாதங் களுக்கு
ஓட்டு மணி தநைத்திற் கு ஒருமுரற
வானிரல அளவுகரள தெகைித்தல்

படிக்கும் காலத்தில் ஒரு முரற 4
நிலத்தடி நீ ை் மற் றும் 3 தமற் பைப்பு நீ ை்
இடங் களில் கிைாப் மாதிைிகள்
தெகைிக்கப்பட்டன
வரையறுக்கப்பட்ட முதன் ரம
கணக்சகடுப்பு மற் றும் இைண்டாம் நிரல
தைவு

8 இடங் கள் (2 தகாை் & 6 தாங் கல் ) - EIA
ஆய் வின் தபாது 24 மணி தநைத்திற் கு ஒரு
முரற தைவு கண்காணிக்கப்படுகிறது
படிக்கும் காலத்தில் 6 இடங் களில்
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7

நில பயன் பாடு

பல் தவறு
வரககளுக்கான நில
பயன் பாடு

8

ெமூகசபாருளாதாை
அம் ெங் கள்

9

நிலத்தடிநீ ை்

10

இடை் மதிப்பீடு
மற் றும் தபைிடை்
தமலாண்ரம
திட்டம்

ெமூக-சபாருளாதாை
மற் றும்
மக்கள் சதாரக
பண்புகள் ,
சதாழிலாளை்
பண்புகள்
பகுதியின் வடிகால்
அரமப்பு,
நீ தைாரடகளின்
தன் ரம, நீ ை்நிரல
பண்புகள் , ைீொை்ஜ்
மற் றும்
சவளிதயற் றும்
பகுதிகள்
தீ மற் றும்
சவடிப்புகள் மற் றும்
நெ்சுப் சபாருட்களின்
சவளியீடு
ஆகியவற் றால்
தபைழிவு
ஏற் படக்கூடிய
பகுதிகரள
அரடயாளம்
காணவும்

ெை்தவ ஆஃப் இந்தியாவின் நிலப்பைப்பு
தாள் மற் றும் செயற் ரகக்தகாள்
படங் கள் மற் றும் முதன் ரம
கணக்சகடுப்பு ஆகியவற் றின்
அடிப்பரடயில்
2011 கணக்சகடுப்பு தபான் ற முதன் ரம
கணக்சகடுப்பு மற் றும் இைண்டாம் நிரல
ஆதாைங் களின் அடிப்பரடயில் .

இைண்டாம் நிரல ஆதாைங் களில் இருந் து
தெகைிக்கப்பட்ட
தைவு
மற் றும்
தயாைிக்கப்பட்ட நீ ை்-புவியியல் ஆய் வு
அறிக்ரக ஆகியவற் றின் அடிப்பரடயில்

சுைங் கத்துடன் சதாடை்புரடய
அபாயத்திற் காக செய் யப்பட்ட இடை்
பகுப்பாய் வின் கண்டுபிடிப்புகளின்
அடிப்பரடயில் .

3.2 நில சுை் றுெ்சூழல்
இப்பகுதியின் நிலப் பயன் பாட்டு முரற புவனின் (ISRO) LISS III படங் களின் மூலம் ஆய் வு
செய் யப்பட்டது. ஆய் வுப் பகுதியின்

10 கிமீ ஆைம் வரைபடம் நில பயன் பாட்டு அட்ரடயின்

பகுப்பாய் விற் கு எடுக்கப்பட்டது. இந்தப் பகுதியின் முக்கிய குறிக்தகாள் சுைங் கத் தளத்ரதெ் சுற் றி
10 கிமீ சுற் றளரவ உள் ளடக்கிய ஆய் வுப் பகுதியின் அடிப்பரட நிரலரய வழங் குவதாகும் ,
இதனால்

சுற் றுப்புறங் களில்

சுைங் க

நடவடிக்ரககளால்

ஏற் படும்

தற் காலிக

மாற் றங் கரள

எதிை்காலத்தில் மதிப் பிட முடியும் .
ஆய் வுப் பகுதியில் உள் ள சபரும் பான் ரமயான நிலம் விவொயம் மற் றும் தைிசு நிலம் (பயிை்
நிலம் உட்பட) 71.18% அரதத் சதாடை்ந்து கட்டப்பட்ட நிலங் கள் -10.10%, புதை் மற் றும் தைிசு நிலம்
9.91%, வன நிலம் -6.65%, நீ ை்நிரலகள் 1.23% மற் றும் சுைங் கம் நிலம் - 0.85%. 12.37.3 சஹக்தடை்
பைப்பளவுள் ள சகாத்து பகுதி ஆய் வு பகுதிக்குள்

உள் ள சமாத்த சுைங் கப் பகுதியில்

7.27%

பங் களிப்பு செய் கிறது. சுைங் க நடவடிக்ரககளின் இந்த ெதவீதம் சுற் றுெ்சூழலில் குறிப் பிடத்தக்க
தாக்கத்ரத ஏற் படுத்தாது. திட்டப் பகுதி சவற் று நிலப்பைப்ரப சவளிப்படுத்துகிறது, சதன் தமற் குப்
பக்கமாக சமன் ரமயான ொய் வானது மற் றும் இப்பகுதியின் உயைம் 294m AMS.
திட்டப்பகுதிக்குள் வனவிலங் கு ெைணாலயங் கள் , ததசிய பூங் கா மற் றும் சதால் சபாருள்
நிரனவுெ்சின் னங் கள் இல் ரல. எனதவ, வன நிலத்ரத ரகயகப்படுத்த/திரெ திருப்ப தவண்டிய
அவசியம் இருக்காது.
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3.3 மண் சூழல்
• ஆய் வுப் பகுதியில் உள் ள மண்ணின் pH இல் உள் ள மாறுபாடு மிதமான காைத்தன் ரம
உரடயது மற் றும் இயற் ரகயில் வலுவான காைத்தன் ரம சகாண்டது (7.25 முதல் 8.63).
•

சபரும் பாலும் படிக்கும் பகுதியில் சவவ் தவறு இடங் களில் இருந் து தெகைிக்கப்பட்ட
மண் மணல் களிமண் முதல் களிமண் மண். அதன் நீ ை் பிடிப்பு திறன் 34.2 - 47.2
%வைம் பில் உள் ளது.

•

ஆய் வுப் பகுதியில் மண்ணின் சமாத்த அடை்த்தி 0.75 - 1.25 கிைாம் /சிசி வரை இருக்கும் .

•

கிரடக்கும் ரநட்ைஜன் உள் ளடக்கம் எக்டருக்கு 115 முதல் 149 கிதலா வரை இருக்கும்

•

கிரடக்கும் பாஸ்பைஸ் உள் ளடக்கம் எக்டருக்கு 0.64 முதல் 1.38 கிதலா வரை இருக்கும்

•

கிரடக்கும் சபாட்டாசியம் வைம் பு 29.7 முதல் 59.4 மி.கி/கிதலா வரை

3.4 நீ ர் சூழல் நீ ரின் தரத்ரத மதிப் பிடுவதற் கு நீ ர் மோதிரி ள் சுமோர் 6 நிலத்தடியில் மற் றும் 3 நிலத்தின்
கமற் பரப்பில் இருந்தும் கச ரி ் ப்பட்டது கிரோமங்

ளின் துரள கிணறு ளிலிருந்து நிலத்தடி நீ ர்

மோதிரி ள்

சுரங்

எடு ் ப்பட்டன.

ஏரி ள்

மற் றும்

த்தின்

கமற் பரப்பு

நீ ர்

மோதிரி ள்

எடு ் ப்பட்டன.
மமை் பரப் பு நீ ர்
பகுப்பாய் வு முடிவுகள் pH 7.24 என் று குறிப் பிடுகிறது, இது குறிப்பிட்ட தைநிரல 6.5 முதல் 8.5
க்குள் நன் றாக உள் ளது. சமாத்த கடினத்தன் ரம 192.4 mg/l ஆக காணப்பட்டது. சமாத்த கரைந்த
திடப்சபாருட்களின் (TDS) செறிவுகள் 347 mg/l ஆகும் .
குதளாரைடு மற் றும் ஃவுளூரைடு செறிவுகள் வைம் பு மதிப்புகளுக்குள் காணப்படுகின் றன.
ரநட்தைட்டுகள் சுமாை் 11.3 மிகி/எல் மிகி/எல் . பாக்டீைியாவியல் ஆய் வுகள் தகாலி வடிவ பாக்டீைியா
மாதிைிகளில்

இல் ரல

என் பரத

சவளிப்படுத்துகின் றன.

கனைக

உதலாக

உள் ளடக்கம்

கண்டறியக்கூடிய வைம் புகளுக்குக் கீதழ உள் ளது
நிலத்தடி நீ ர் தெகைிக்கப்பட்ட நீ ை் மாதிைிகளின் pH 7.09 முதல் 7.53 வரை மற் றும் ஏற் றுக்சகாள் ளக்கூடிய
வைம் பு 6.5 முதல் 8.5 வரை இருக்கும் . அரனத்து ஆதாைங் களிலிருந்தும் pH, ெல் தபட்ஸ் மற் றும்
குதளாரைடுகளின் நீ ை் மாதிைிகள் தைநிரலயின் படி வைம் புகளுக்குள் உள் ளன. சகாந்தளிப் பில் , நீ ை்
மாதிைிகள் ததரவரயப் பூை்த்தி செய் கின் றன. சமாத்தமாகக் கரைக்கப்பட்ட திடப்சபாருட்கள்
அரனத்து மாதிைிகளிலும் 328 - 400 மிகி/எல் வைம் பில் காணப்பட்டன. சமாத்த கடினத்தன் ரம
அரனத்து மாதிைிகளுக்கும்
அளவுருக்களில் ,
செய் கின் றன.

எல் லா
இவ் வாறு

127.2 - 246.6 mg/l

இடங் களிலிருந்தும்
பகுப்பாய் வு

க்கு

இரடயில்

தண்ணீை ்

செய் யப்பட்ட

மாறுபடும் .

மாதிைிகள்

அளவுருக்கள்

நுண்ணுயிைியல்

ததரவரயப்
IS

10500:

2012

பூை்த்தி
உடன்

ஒப்பிடப்பட்டன மற் றும் அரவ நிை்ணயிக்கப் பட்ட வைம் புகளுக்குள் உள் ளன.
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3.6 காை் று சூழல் வானிறல ஆய் வு (காலநிறல) ஆய் வு பகுதி ஹவப்பமண்டல
முதல் படிப்படியோ

ோலநிரலயின் ஒரு பகுதியோகும் . நோள் ஹவப்பநிரல ஜனவரி

அதி ரி ்கும் . மி

ஏப்ரல் மற் றும் கம மோதங்

் குரறவோனதுஹவப்பநிரல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது.

ள் ஆண்டின் ஹவப்பமோன மோதங்

உத்கதசி ் ப்பட்ட சுரங்

ள் .

த் திட்டத்திற் ோன அருகிலுள் ள ஐஎம் டி நிரலயம் விழுப்புரம் .

காை் றின் தர கண்காணிப் பு திட்ட தளத்ரதப் ஹபோறுத்தவரரயில் முன் கனோடி கீழ் கநோ ்கிய திரசயின் அடிப்பரடயில்
சுற் றுப்புற

ோற் று தர நிரலயங்

ள் கதர்ந்ஹதடு ் ப்பட்டன. ஆறுமரழ ் ோலத்திற் கு முந்ரதய

ோற் றளவுப்படம் முரற மற் றும் கதர்ந்ஹதடு ் ப்பட்ட தளங்
ருத்தில்

ஹ ோண்டு

சுற் றுப்புற

ோற் று

தர

ளின்

அணு ல் ஆகியவற் ரற ்

ண் ோணிப்பு

(AAQM)

நிரலயங்

ள்

கதர்ந்ஹதடு ் ப்பட்டன.
படம் – 6 காற் று வீசும் திறெயின் புககப் படம்

கண்காணிப்பு தைவுகளின் படி, PM10 40.0 µg/m3 இலிருந்து 43.4 µg/m3, PM2.5 தைவு 19.8 µg/m3
முதல் 24.2 µg/m3 வரை, SO2 6.6 µg/m3 முதல் 9.1 µg/m3 மற் றும் NO2 தைவு வைம் புகள் 25.1 µg/m3 முதல்
27.2 µg/m3 வரை.
ரமய மண்டலத்தில் அதிகபட்ெ செறிவு 500 மீ சுற் றளவுக்குள் அரமந்துள் ள குவாைிகளின்
சகாத்து குவாைி செயல் பாட்டின்

காைணமாகும் . CPCB ஆல் பைிந்துரைக்கப்பட்ட NAAQS இன்

வைம் புகளுக்கு தமதல உள் ள அளவுதகால் மாசுபடுத்திகளின் செறிவு நிரலகள் காணப்பட்டன
3.7ஒலி சூழல் முன் சமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிரயெ் சுற் றியுள் ள 8 (எட்டு) இடங் களில்

சுற் றுப் புற

இரைெ்ெல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. பகல் தநைத்தில் ரமய மண்டலத்தில் 40.9 - 42.3 dB (A) சலக்
மற் றும் இைவு தநைத்தில் 37.3 - 38.1 dB (A) Leq ஆக பதிவு செய் யப் பட்ட ெத்தம் அளவுகள் . பகல்

16

தநைத்தில் இரடயக மண்டலத்தில் பதிவு செய் யப்பட்ட ெத்தம் அளவுகள் 38.4 - 40.1 dB (A) சலக்
ஆகவும் , இைவு தநைத்தில் 35.2 - 37.2 dB (A) சலக் ஆகவும் இருந்தது.
500 மீ சுற் றளவுக்குள் குவாைிகள் , வாகனங் களின் இயக்கம் மற் றும் பிற மானுடவியல்
நடவடிக்ரககள்

காைணமாக

குவாைி

செயல் பாடுகள்

காைணமாக

சில

பகுதிகளில்

கவனிக்கப்படும் ெத்தத்தின் மதிப்புகள் முதன் ரமயாக உள் ளன. ஒலி கண்காணிப்பு முடிவுகள்
பகல் தநைத்தில் அதிகபட்ெ & குரறந்தபட்ெ இரைெ்ெல் அளவுகள் ரமய மண்டலத்தில் 42.3 dB (A)
மற் றும் கந்ததகவுண்டன் ொவடி கிைாமத்தில் 38.4 dB (A) மற் றும் தகாை் மண்டலத்தில் 38.1 dB (A)
மற் றும் 36.5 dB ( A) மாசிகவுண்டன் பட்டியில் இைவு தநைத்தில் . இதனால் , சதாழில் துரற மற் றும்
குடியிருப்பு பகுதிக்கான இரைெ்ெல் நிரல CPCB யின் ததரவகரளப் பூை்த்தி செய் கிறது.

3.8 உயிரியல் சூழல் முன் னதாக சவளியிடப்பட்ட அறிக்ரககள் மற் றும் பதிவுகளில் மலை் மற் றும் விலங் கியல்
பதிவுகரள ஆய் வு செய் வது, புலத்தில் ஒரு கணக்சகடுப்பு நடத்துவதன்

மூலம் முதன் ரமத்

தைரவெ் தெகைிப்பது ெம் பந்தப்பட்ட ஆய் வு. தகவலின் பகுப்பாய் வு என் பது திட்ட தளத்தின் சூழலில்
ொத்தியமான மாற் றத்தின் பாை்ரவ ஆகும் . விலங் குகளின் கணக்சகடுப் புக்கு, தநைடி மற் றும்
மரறமுக கண்காணிப்பு முரறகள் பயன் படுத்தப்பட்டன.
வனவிலங் கு பாதுகாப் புெ் ெட்டம் 1972 இன் படி ஆய் வு பகுதிக்குள் காணப்பட்ட அட்டவரண I
வரக விலங் குகள் இல் ரல, அத்துடன் IUCN இன் படி எந்த உயிைினமும் பாதிக்கப் படக்கூடிய,
ஆபத்தான அல் லது அெ்சுறுத்தப்பட்ட வரககளில் இல் ரல. ஆய் வுப் பகுதியில் ஆபத்தான சிவப்பு
பட்டியல்

இனங் கள்

எதுவும்

இல் ரல. எனதவ குறுகிய காலத்தில்

இந் த சிறிய செயல் பாடு

சுற் றியுள் ள தாவைங் கள் மற் றும் விலங் கினங் களில் குறிப் பிடத்தக்க தாக்கத்ரத ஏற் படுத்தாது.

3.9 ெமூக சபாருளாதாரம் இப்பகுதியின் மக்கள் சதாரக அரமப்பு, அடிப்பரட வெதிகரள வழங் குதல் , அதாவது வீடு,
கல் வி, சுகாதாைம் மற் றும் மருத்துவ தெரவகள் , சதாழில் , நீ ை் வழங் கல் , சுகாதாைம் , சதாடை்பு,
தபாக்குவைத்து, நிலவும் தநாய் கள் முரற மற் றும் தகாவில் கள் , வைலாற் று நிரனவுெ்சின் னங் கள்
தபான் ற அம் ெங் கரள உள் ளடக்கியது. அடிப்பரட மட்டத்தில் . இது திட்டத்தின் தன் ரம மற் றும்
அளரவப் சபாறுத்து ொத்தியமான தாக்கத்ரத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும் .
கணக்சகடுக்கப்பட்ட கிைாமங் களின்

ெமூக சபாருளாதாை ஆய் வு அதன்

மக்கள் சதாரக,

ெைாெைி வீட்டு அளவு, கல் வியறிவு விகிதம் மற் றும் பாலின விகிதம் தபான் றவற் றின் சதளிவான
படத்ரத

அளிக்கிறது,

தமலும்

மக்கள்

சதாரகயில்

ஒரு

பகுதியினை்

தங் கள்

அன் றாட

வாழ் க்ரகரய நடத்த நிைந்தை தவரல இல் லாமல் அவதிப்படுவதாகவும் கண்டறியப்பட்டுள் ளது.
நீ ண்ட

கால

அடிப்பரடயில்

அவை்களின்

நிரலத்திருத்தலுக்காக

ஓைளவு

வருமானத்ரதப்

சபறுவதத அவை்களின் எதிை்பாை்ப்பாகும் .
முன் சமாழியப்பட்ட திட்டம் அப்பகுதியில் உள் ள தவரல வாய் ப்ரப தமம் படுத்துவதன் மூலம்
உள் ளூை் மக்களுக்கு முன் னுைிரம தவரலவாய் ப் ரப வழங் குவரத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள் ளது
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4 எதிர்பார்க்கின்ை சுை் றுெ்சூழல் பாதிப் புகள் மை் றும் தணிப் பு நடவடிக்றககள் சுைங் க நடவடிக்ரகயுடன் சுற் றுெ்சூழல் சதாடக்கத்ரத பைாமைிக்க, தற் தபாதுள் ள சுற் றுெ்சூழல்
சூழ் நிரல குறித்த ஆய் வுகரள தமற் சகாள் வது மற் றும்

பல் தவறு சுற் றுெ்சூழல்

கூறுகளின்

தாக்கத்ரத மதிப்பிடுவது அவசியம் . இது சபாருத்தமான தமலாண்ரம திட்டங் கரள நிரலயான
வள பிைித்சதடுத்தரல உருவாக்க உதவும் .

4.1 நில சுை் றுெ்சூழல் :
திறந்த ஹவளி சுரங்

முரறயில் ஹபரிய தோ ் ம் ஆ

ருதப்படுவது நில சுற் றுச்சூழல் ,

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

நடவடி ்ர

ளு ்கு 5.58.2 ஹெ ்கடர் நிலத்தில் பயன் படுத்தப்படும் .

த்தின் முடிவில் , ஹவட்டிஹயடு ் ப்பட்ட குழி, தற் ோலி

மரழநீ ரர 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 ரல, சுரங்

நடவடி ்ர

தற் கபோது

முடிந்ததும் திட்ட இடத்தில்

மரங் ளின் வளர்ச்சியின் வீதம் அதி ரி ்கும் .
தணிப் பு நடவடிக்கககள்
•

சுைங் க

நடவடிக்ரக

படிப்படியாக

சதாகுதிகளில்

அரடக்கப்பட்டு,

அகழ் வாய் வு

படிப்படியாக பசுரம அைண் வளை்ெ்சி தபான் ற கட்டம் வாைியான வளை்ெ்சி தபான் ற பிற
தணிப்பு நடவடிக்ரககளுடன் தமற் சகாள் ளப்படும் .
•

சுைங் க குழிகரளெ் சுற் றிலும் மரழ நீ ை் வடிகால் அரமத்தல் மற் றும் மரழப்சபாழிவின்
தபாது தமற் பைப்பு ஓடுவதால் மண் அைிப்ரபத் தடுக்கவும் மற் றும் உத்ததெப் பகுதிக்குள்
பல் தவறு

பயன் பாடுகளுக்காக

மரழநீ ரைெ்

தெகைிக்கவும் ,

குரறந்த

உயைத்தில்

திட்டமிடப்பட்டது இடத்தில் செக் தடம் கட்டுதல்
•

பாதுகாப்பு மண்டலத்திற் குள் எல் ரலயில் பசுரம சபல் ட் வளை்ெ்சி. சவட்டப்பட்ட குழியில்
தெமித்து ரவக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீை ் பசுரம அைண்க்கு பயன் படுத்தப்படும்

•

பயன் படுத்தப்படாத பகுதி, சவட்டப்பட்ட குழிகளின் தமல் சபஞ் சுகள் , பாதுகாப்பு தரட
தபான் றவற் றில் அடை்த்தியான ததாட்டப்பயிற் சி தமற் சகாள் ளப்படும் .

•

கருத்தியல் நிரலயில் , சுைங் க நில பயன் பாட்டு முரற பசுரம அைண் பகுதி மற் றும்
தற் காலிக நீ ை்த்ததக்கமாக மாற் றப்படும்

•

இயை்ரகயின்

அடிப்பரடயில் ,

சுைங் கத்திரன

சுற் றியுள் ள

இயற் ரக

தாவைங் கள்

தக்கரவக்கப்படும் (ஒரு தாங் கல் பகுதியில் அதாவது 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தரட மற் றும் பிற
பாதுகாப்பு வழங் கப்படுகிறது) தூசி உமிழ் ரவக் குரறக்க உதவும் .
•

கருத்தியல்

கட்டத்தில்

கால் நரடகளின்

ெைியான

உள் ளாை்ந்த

தவலி

நுரழரவத்

அரமக்கப்படும் ,
தடுக்க

சபாதுமக்கள்

பாதுகாப் பு

24

மணி

மற் றும்
தநைமும்

ரவக்கப்படும் .
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4.2 நீ ர் சூழல்
சுரங்

நடவடி ்ர

் ோன உத்கதசி ் ப்பட்ட

ஆழம் நிலத்தடி நீ ர் மட்டத்திற் கு கமகல

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

ோல் வோய் , ஓரட

கபோன் றரவ)

ஹதன் படவில் ரல.
தணிக் கும் நடவடிக் றககள் •

சுரங்

ப் பகுதி ்கு கமற் பரப்பு மரழநீ ர் ஓட்டத்ரத சுரங்

த்திற் குள் வரோமல் தடு ்

மண்

திட்டு அரம ் ப்படும்
•

வடி ோல்

ட்டுமோனம் அரம ் ப்படும்

4.3 காை் று சூழல் –
சுரங்
து ள் ள்

நடவடி ்ர

மு ்கிய

ள்

ோற் று

மற் றும்

கபோ ்குவரத்தோல்

மோசுபடுத்துகின் றன.

உருவோ ் ப் படும்

சல் பர்

ரட

ஆ ்ரசடு

ஆ ்ரசடு ள் (NO2) ஆகியவற் றின் உமிழ் வு ள் சோரலயில் ஹசல் லும் வோ னங்
சுரங்

பகுதி ்கு

ஹவளிகய

ஆகரோ ்கியத்திலும் , அப்பகுதியின்
ஏற் படுத்தோது என் பரத இது

சுரங் த்தின்

தோ ் ம்

மனித

ோற் றில்

பரவும்

ரநட்ரஜன்

(SO2),

ளோல் ஏற் படும் .

மற் றும்

விலங் கு ளின்

தோவரங் ளிலும் எந்தவிதமோன போத மோன விரளரவயும்

ோட்டுகிறது.

தணிக் கும் நடவடிக் றககள் •

ட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுட்பங் ள் (Controlled Blasting) ஹசயல் படுத்தப்படும்

•

னிமத்ரத

ஏற் றுதல்

ஹவளிகயற் றத்ரத ்

மற் றும்

ர யோளுதல்

ட்டுப்படுத்த

கவரல

ஆகிய

நடவடி ்ர

ஹசய் யும்

ஆர

ளில்

மு ப்பில்

இருந் து
நீ ர்

தூசி

ஹதளித்தல்

போரதயில் நீ ர் ஹதளித்தல்
•

னர

இயந்திரத்ரத இய ்கும் கபோது தூசி உற் பத்திரய ் குரற ்

சோரல ளில் நீ ர் ஹதளிப்போன்
•

தூசி

ஹவளிகயற் றத்ரத ்

சுரங்

த்தின் உட்புற

ள் அரமத்தல்
குரறப்பதற் ோ

அவ் வப்கபோது

நீ ர்

ழிவு ள்

மற் றும்

சோரல ளில் நீ ர் ஹதளித்தல்
•

துரளயிடும்
போது ோப்போ

•

முன் பு

ஹதோழிலோளர் ளு ்கு

மு

் வசங்

ள்

வழங் குதல்

மற் றும்

சுைங் கம் ஹசய் ய நிறுவனங் ள் மூலம் பயிற் சி அளித்தல்

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

சுரம ஹசய் வரதத் தவிர்ப்பது மற் றும்

ளுடன் மூடுவது

•

தூசித் து ள் ரள ் ர து ஹசய் ய மரம் வளர்ச்சி கமற் ஹ ோள் ளப்படும் .

•

மோசுபோட்ரட ்

ட்டுப்படுத்த

நடவடி ்ர

எடு ்

ோற் றின்

தரத்ரத

அவ் வப்கபோது

ண் ோணித்தல்
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ஒலி சூழல்

4.4

னிமத்ரத
சுரங்

எடு ்

ஹவடி

ரவப்பதனோல் ,

எந்திரங்

ளின்

ஹசயல் போடு

மற் றும்

ங் ளில் அவ் வப் கபோது டிப்பர் ரள இய ்குவதோல் சத்த மோசு ஏற் படுகிறது.

தணிக் கும் நடவடிக் றககள் •

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடி ரவக்கும் முரறயில் ெைியான இரடசவளி மற் றும் சவடிக்கும்
குழிகளில்

ெைியான

முரறயில்

அளவான

சவடி

மருந்து

தபக்கிங்

செய் து

உபதயாகப்படுத்தபடும் .
•

சவடி ரவத்தல் முரறயில் ,

சீததாஷ்ண நிரல ொதகமாக இல் லாத தபாது மின் ொைம்

அல் லாத தூண்டுதல் முரற அனுெைிக்கப்படும் .
•

கனைக எந்திைங் களில் ஏற் படும் ெத்தத்ரதக் குரறக்க ெைியான முரறயில் பைாமைிப்பும் ,
உைாய் ரவத் தடுக்கும் எண்சணய் மற் றும் கிைீஸ் இரவகள் உபதயாகப்படுத்தப்படும் .

•

எந்திைங் களில் ஏற் படும் ெத்தத்ரதக் குரறக்க ெைியான முரறயில் பாதுகாப்பு உரறகள்
சபாருத்தப்படும்

•

சவடி மருந்தினால் ஏற் படும் சுற் றுெ்சூழல் தாக்கத்ரதயும் சவடிக்கத் தவறும் குழிகரள
தடுப்பதற் கும் ொய் வான குழிகள் துரள செய் யப்படும் .

•

சுைங் க ொரல ஓைங் களிலும் குத்தரக நிலத்ரத சுற் றியும் மைங் கள் ரவத்து பைாமைித்து
வருவதால் சுைங் கத்தில் ஏற் படும் ெத்தம் சவளிதயறுதல் குரறக்கப்படும் .

•

சுைங் க

சதாழிலாளை்களுக்கு

ஏற் படுத்துவதன்

மூலமும்

பயிற் சி

மற் றும்

காது

சகாடுப்பதன்
அரடப்பான் கள்

மூலமும் ,

விழிப்புணை்வு

உபதயாகப்படுத்துவதாலும்

சதாழிலாளை்களுக்கு ெத்தத்தினால் ஏற் படும் பாதிப்பு தடுக்கப்படும் .
உயிரியல் சூழல்

4.5

ோடு ள் ,

வனவிலங் கு

சரணோலயங்

எதிர்போர் ் ப்படுவதில் ரல. 10கிமீ சுற் றளவில்

ள்

இல் லோததோல்

சுற் றுச்சூழல்

பல் லுயிர்

உணர்திறன்

போதிப்பு

மண்டலம் கபோன் ற

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

ட்டுப்படுத்த கபோதுமோன தூசி

எடு ் ப்படும் . AAQ தரநிரல ளு ்குள்
தரங்

ரளத் தவிரதூசி உமிழ் ரவ ்

PM10, PM2.5, SO2 மற் றும்

ட்டுப்படுத்த சுரங்

ட்டுப்போட்டு நடவடி ்ர
் ோன

NO2

ோற் றின்

ள்
தரத்

ப் பகுதி மற் றும் சோரல ளில் தடிமனோன

மரம் வளர்ச்சி கமற் ஹ ோள் ளப்படும் .
அட்டவரண எண் 4.1 கிைீன் சபல் ட் தமம் பாட்டுத் திட்டம்
உத்ததசிக்கபட்ட சுைங் கம் - 1

வருடம்

I
II
III
IV
V

நடவு
செய் ய
முன் சமாழியப்பட்ட
எண்

44
44
44
44
44

உத்ததசிக்கபட்ட சுைங் கம் - 2

கவைப்பட்ட
பகுதி

390
390
390
390
390

உயிை் விகிதம் % இல்
எதிை்பாை்க்கப்படுகிற
து

80%
80%
80%
80%
80%

வளை்க்கப்படும்
என
எதிை்பாை்க்கப்படும்
மைங் களின்
எண்ணிக்ரக
35
35
35
35
35
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வருடம்

நடவு
செய் ய
முன் சமாழியப்பட்ட
எண்

கவைப்பட்ட
பகுதி

66
66
66
66
66

I
II
III
IV
V

584
584
584
584
584

ெமூக சபாருளாதார சூழல் .
சுரங்
நடவடி ்ர
ள்
ோரணமோ

4.6

உயிை் விகிதம் % இல்
எதிை்பாை்க்கப்படுகிற
து

80%
80%
80%
80%
80%

76 ஹதோழிலோளர் ள் கநரடியோ

சுமோர் 25 எண்ணி ்ர யிலோன ம ் ளு ்கு மரறமு மோ
சி.எஸ்.ஆர் / சி.இ.ஆர் நடவடி ்ர

வளை்க்கப்படும்
என
எதிை்பாை்க்கப்படும்
மைங் களின்
எண்ணிக்ரக
53
53
53
53
53

பயன் ஹபறுவோர் ள் .

கவரல வோய் ப்பு ள் கிரட ்கும் .

ளின் கீழ் மருத்துவ,

ல் வி மற் றும் உள் ட்டரமப்பு

கமம் போடு கபோன் ற கூடுதல் வசதி ளும் நரடஹபறும் .
சமூ

- ஹபோருளோதோர மற் றும் சமூ வியல் தோ ் த்ரத

ஹபோருளோதோர

நிரல

மற் றும்

வோழ் ்ர த்

தரம்

ருத்தில் ஹ ோண்டு, ம ் ளின்

ஹபோதுவோ

அதி ரி ்கும்

என் பது

வனி ் ப்பட்டது.
தணிக் கும் நடவடிக் றககள் •

ஆரல

இயந்திைங் கள்

மற் றும்

உபகைணங் களுக்கு

நல் ல

பைாமைிப்பு

நரடமுரறகள்

பின் பற் றப்படும் , இது ொத்தியமான ெத்தம் பிைெ்சிரனகரளத் தவிை்க்க உதவும் .
•

மத்திய மாசு கட்டுப் பாட்டு வாைியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின் படி திட்டத் தளத்திலும்
அரதெ் சுற் றிலும் பசுரம அைண் உருவாக்கப்படும் .

•

முக்கிய மண்டலத்திற் குள் சுற் றுெ்சூழல் பாதிப்ரபக் குரறக்க சபாருத்தமான காற் று மாசு
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரக எடுக்கப்படும் .

•

சதாழிலாளை்களின்

பாதுகாப்பிற் காக,

ரகயுரறகள் ,

தரலக்கவெங் கள் ,

பாதுகாப்பு

காலணிகள் , கண்ணாடிகள் , கவெங் கள் , மூக்கு முகமூடிகள் மற் றும் காது பாதுகாப்பு
ொதனங் கள்

தபான் ற

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகைணங் கள்

சுைங் க ெட்டம்

மற் றும்

விதிகளின் படி வழங் கப்படும் .
•

இந்தத் திட்டத்தின்

மூலம்

என் எம் இடி தபான் றவற் றின்

தநைடியாகவும்

மரறமுகமாகவும்

மூலம் நிதி வருவாய் கள்

ைாயல் டி, வைி, டிஎம் எஃப்,

மூலம் மாநிலத்திற் கும் மத்திய

அைசுக்கும் நன் ரம
5 மாை் று பகுப் பாய் வு (சதாழில் நுட்பம் மை் றும் தளம் )
தள மாை் றுகள் சோதோரன

ற் ள்

இயற் ர 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 ரல.
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சுரங் க சதாழில் நுட்ப மாை் றுகள் முழு

இயந்திரமயமோ ் ப்பட்ட

ஹபோருளோதோர

ரீதியோ

சுரங்

சோத்தியமோனது,

கவரல ள்
கமலும்

கமற் ஹ ோள் ளப்படும் ,

தோது ் ள்

மற் றும்

இது

மி வும்

சுற் றுச்சூழரலப்

போது ோப்பரதப் போது ோ ்கிறது. மற் ற ஹதோழில் ரளப் கபோலன் றி, திட்டத்ரத மற் ற தளங்

ளு ்கு

மோற் ற முடியோது.
கமற் பரப்பு

னிம ரவப்பு ் ள் மற் றும் அதி

திட்டம் திறந்த ஹவளி சுரங்

முரறரயப் பின் பற் றும் . நிலத்தடி முரறயுடன் ஒப்பிடும் கபோது

திறந்த ஹவளி முரறயின் சுரங் மோனது அதி
6

னிம போது ோப் ரப உறுதி ஹசய் வதோல் இந்த

உற் பத்தி மற் றும் சி ் னமோ

இரு ்கும் .

சுை் றுெ்சூழல் கண்காணிப் பு திட்டம் வழ ் மோ

ஒரு தோ ்

மதிப்பீட்டு ஆய் வு குறுகிய

மற் றும் இயற் ர

அல் லது மனித நடவடி ்ர

தரவு

வர

ஹ ோண்டு

முடியோது.

எனகவ

ோலத்தில் கமற் ஹ ோள் ளப்படுகிறது

ளோல் தூண்டப்பட்ட அரனத்து மோறுபோடு ரளயும்

சுற் றுச்சூழலில்

எடுத்து ்ஹ ோள் ள சுற் றுச்சூழல் வழ ் மோன

ஏற் படும்

மோற் றங்

ண் ோணிப்பு திட்டம் அவசியம் .

ரள

ண ்கில்

ண் ோணிப்பின்

குறி ்க ோள் –
சுற் றுெ்சூழல் கண்காணிப்பு செல்

நிறுவனத்தின்
தகலகம
அந்தந்த குவாைி
உைிரமயாளை்

சுரங் க டமலாண்கம
நிகல

சுைங் க
தமலாளை்

ஃதபாை்தமன்

தமட்

NABL / MoEF ஆல்
அங் கீகைிக்கப்
பட்ட

தள
தமற் பாை்

ஏரியா நிகல
சுற் றுெ்சூழல்
அதிகாைி
உதவியாளை்

ததாட்டக்காை
ை்

தண்ணீை ்
சதளிப்பா
ன்

22

•
•

ட்டுப்போட்டு நடவடி ்ர
எதிர் ோல தோ ்

ளின் ஹசயல் திறரன சரிபோர் ்

அல் லது

மதிப்பீடு ஹசய் ய;

மதிப்பீட்டு ஆய் வு ளு ் ோன தரவு தளத்ரத நிறுவுதல் .

6.2 சுற் றுச்சூழல் சுத்திகரிப் பு கண்காணிப் பு அட்டவகண
அட்டவரண எண் 6.1 சுற் றுெ்சூழல் சுத்திகைிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவரண
S.

Nசுற் று சூழல்
o தைவுகள்
.

கண்காணிப்பு

இடங் கள்

2.0 இடங் கள்
(1 Core & 1Buffer)

அளவுருக்கள்

காலம்

அதிை்சவண்

24 மணி
தநைம்

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முரற

PM2.5, PM10, SO2 and
NOx.
காற் றின் தவகம் ,
காற் றின் திரெ,
சவப்பநிரல,
IS: 10500, 1993 &
CPCB
விதிமுரறகளின்
கீழ்
குறிப் பிடப்பட்டுள்
ள அளவுருக்கள்

1

காற் று தைம்

2

வானிரல
ஆய் வு

காற் று கண்காணிப்பு &
ஐஎம் டி இைண்டாம் நிரல
தைவு

மணிதநை
ம் /
தினெைி

சதாடை்ெ்சியா
ன ஆன் ரலன்
கண்காணிப்பு

3

நீ ை் தை
கண்காணிப்
பு

2 இடங் கள்
(1SW & 1 GW)

-

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முரற

4

நீ ை் அரமப்பு

குறிப் பிட்ட கிணறுகளில் 1
கிமீ சுற் றளவில் இரடயக
மண்டலத்தில் திறந் த
கிணறுகளில் நீ ை் மட்டம்

-

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முரற

5

ெத்தம்

2 இடங் கள்
(1Core & 1 Buffer)

6

அதிை்வு

அருகில் உள் ள
குடியிருப்பில்

மணிதநை
ம் /
தினெைி
–

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முரற
சவடிக்கும்
செயல் பாட்டி
ன் தபாது

7

மண்

2 இடங் கள்
(1Core & 1 Buffer)

–

6
மாதங் களுக்கு
ஒரு முரற

8

கிைீன் சபல் ட்

திட்ட பகுதிக்குள்

தினெைி

மாதங் களுக்கு
ஒரு முரற

7

ஆழம்

Leq, Lmax, Lmin, Leq
பகல் மற் றும் இைவு
உெ்ெ துகள் தவகம்
இயற் பியல்
மற் றும்
தவதியியல்
பண்புகள்
பைாமைிப்பு

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

சுரங்

வழ ்கில்

ஆபத்து

துரளயிடுதல் மற் றும் ஹவடித்தல் ,

மற் றும்

ழிவு குப்ரப,

அபோயத்துடன்
னர

ஹதோடர்புரடய

இயந்திரங்

கூறு ள்

ள் மற் றும் ஹவடி ்கும்

கசமிப்பு ஆகியரவ அடங் கும் . கமகல குறிப்பிடப்பட்ட கூறு ளிலிருந்து ஏகதனும் சம் பவங்
ஏற் படுவரத ்
திட்டமிடப்பட்டு

குரறப்பதற் கும்

தவிர்ப்பதற் கும்

ஹசயல் படுத்தப்படும் ;

தவிர்ப்பதற் ோன நடவடி ்ர

கமகல

நடவடி ்ர

ள்

விவோதி ் ப்பட்ட

சுரங்

த்

ஆபத்து

ள்

ஹதோடங் கியவுடன்
ோரணி ரளத்

ள் இதில் அடங் கும் . எந்தவிதமோன விபத்து / கபரழிரவத் தவிர் ்

சரியோன இடர் கமலோண்ரம திட்டம் முன் ஹமோழியப்படும் .
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7.1 இடர் அளவிடல்
இடை் மதிப்பீட்டிற் கான வழிமுரற, தன் பாத், சுைங் கப் பாதுகாப்பு இயக்குநைகம் (டிஜிஎம் எஸ்)
சவளியிட்ட குறிப்பிட்ட இடை் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதரல அடிப்பரடயாகக் சகாண்டது, 2002 ஆம்
ஆண்டு டிெம் பை் 31, 2002 தததியிட்ட சுற் றறிக்ரக எண் 13 உடனடி கவனம் ததரவப்படுபவை்களுக்கு
முன் னுைிரம அளிப்பதற் காக, தவரல சூழல் மற் றும் அரனத்து செயல் பாடுகளிலும் இருக்கும்
மற் றும் ொத்தியமான அபாயங் கரள அரடயாளம் காணவும் மற் றும் அந்த ஆபத்துகளின் ஆபத்து
நிரலகரள மதிப்பீடு செய் யவும் . தமலும் , இந்த ஆபத்துகளுக்கு காைணமான வழிமுரறகள்
அரடயாளம்

காணப் பட்டு, அவற் றின்

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் , கால அட்டவரணயில்

அரமக்கப்பட்டு, குறிப் பிட்ட சபாறுப்புகளுடன் பதிவு செய் யப்படுகின் றன.
தன் பாத்தின் டிஜிஎம் எஸ் வழங் கிய சமட்டல் ஃசபைஸ் சுைங் கத்ரத நிை்வகிப்பதற் கான தகுதி
ொன் றிதழ் ரவத்திருக்கும் தகுதிவாய் ந்த சுைங் க தமலாளைின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு சுைங் க
செயல் பாடும் தமற் சகாள் ளப்படும் . இடை் மதிப்பீடு என் பது விபத்துகரளத் தடுப்பது மற் றும் அது
நிகழாமல் தடுக்க ததரவயான நடவடிக்ரககரள எடுப்பது பற் றியது

7.2 டபரழிவு டமலாண்கம திட்டம்
தபைிடை்
சுற் றுெ்சூழல்

தமலாண்ரம
பாதுகாப்பு,

திட்டம்

நிறுவலின்

முன் னுைிரம
பாதுகாப்பு,

வைிரெயில்
உற் பத்திரய

வாழ் க்ரக
மீட்பது

பாதுகாப் பு,

மற் றும்

மீட்பு

நடவடிக்ரககரள உறுதி செய் வரத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள் ளது.
அனை்த்த முகாரமத்துவ திட்டத்தின் தநாக்கமானது சுைங் கத்தின் இரணந்த வளங் கள் மற் றும்
சவளிப்புறெ் தெரவகரளப் பயன் படுத்தி பின் வருவனவற் ரற அரடய தவண்டும்
•

பாதிக்கப்பட்டவை்களின் மீட்பு மற் றும் மருத்துவ சிகிெ்ரெ

•

மற் றவை்கரளப் பாதுகாக்கவும் ;

•

உரடரம மற் றும் சுற் றுெ்சூழலுக்கு ஏற் படும் தெதத்ரத குரறத்தல் ;

•

ஆைம் பத்தில் நிகழ் ரவக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுப்பாட்டிற் குள் சகாண்டு வருவது;

•

பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ் ரவப் பாதுகாக்கவும் மற் றும்

•

அவெைநிரலக்கான காைணம் மற் றும் சூழ் நிரலகள் பற் றிய அடுத்தடுத்த விொைரணக்கு
சபாருத்தமான பதிவுகள் மற் றும் உபகைணங் கரள பாதுகாக்கவும்

7.3 ஒட்டுஹமாத்த தாக் க விகளவு

சாதாரண கல் லின் ஒட்டுஹமாத்த உற் பத்தி

வ.எண்

P1
P2
P3
E1
E2
E3
E4
ஹமாத்தம்

ஐந் தாண்டு
உற் பத்தி
2,28,940
4,25,654
16,074
2,87,300
3,91,410
1,23,344
16,074
14,72,722

ஆண்டு உற் பத்தி

தின உற் பத்தி

45,788
85,131
3,215
57,460
78,282
24,669
3,215

153
284
11
192
261
82
11

தின சரக்குந் து
சுகம
25
47
2
32
43
14
2

2,94,545

983

163
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கிராவலின் ஒட்டுஹமாத்த உற் பத்தி

வ.எண்

ஐந் தாண்டு
உற் பத்தி

P1
P2
P3
E1
E2
E3
E4
ஹமாத்தம்

41,072
34,312
846
47,976
7,680
896
846
1,32,782

ஆண்டு
உற் பத்தி

ஆண்டுகள்
3ஆண்டுகள்
3ஆண்டுகள்
2 ஆண்டுகள்
3ஆண்டுகள்
3ஆண்டுகள்
3ஆண்டுகள்
3ஆண்டுகள்

தின
சரக்குந் து
சுகம

தின
உற் பத்தி

13,691
11,437
212
23,988
7,680
896
212
57,904

46
38
1
80
26
3
1
195

8
6
1
13
4
1
1
33

குவரிகளின் முன்கூட்டிய சத்ததின் இயல் பற் ற மதிப் பு

8

அரமவிடம்

பின் னணி
மதிப்பு
(பகல் ) dB(A)

இயல் பற் ற
மதிப்பு
dB(A)

அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– P1
அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– P2
அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– P3
அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– E1
அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– E2
அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– E3
அருகிலுள் ள குடியிருப்பு– E4

36.8
36.6
33.3
34
35.4
33.8
36.8

50.0
45.8
43.8
45.3
47.0
50.6
50.0

சமாத்தமாக
கணிக்கப்பட்டது
dB(A)

குடியிருப்பு
பகுதியில்
தைநிரலகள் dB(A)

50.2
46.3
44.2
45.6
47.3
50.6
50.2
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திட்ட நன்றமகள் –
பாலத்துரை ொதாைண கல் மற் றும் கிைாவல் கிளஸ்டை் சுைங் க திட்டங் கள் சுமாை்

6,92,829 மீ

ொதாைண கல் மற் றும் 75,384 மீ கிைாவல் உற் பத்தி செய் வரத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள் ளது. இது
அருகிலுள் ள பகுதிகளில் ெமூக-சபாருளாதாை நடவடிக்ரககரள தமம் படுத்துவததாடு, பின் வரும்
நன் ரமகரளயும் விரளவிக்கும்
•

உள் ட்டரமப்பில் முன் கனற் றம்

•

சமூ

•

கவரல வோய் ப்பு

•

சமூ

உள் ட்டரமப் பில் முன் கனற் றம்

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

கபோன் ற

சமூ

ஹபோறுப்புணர்வு

நடவடி ்ர

ரள

சுரங்

உரிரமயோளர் ள்

கமற் ஹ ோள் வோர் ள் .
•

சுரங்

த்தின் கமோசமோன விரளவு ரளத் தணி ் வும் , அதன்

சுற் றுப்புறத்ரதயும்

சுற் றுச்சூழரலயும்

கமம் படுத்தவும்

சுரங்

சுற் றியுள் ள பகுதி ளின்
ப் பகுதியில்

ஒரு

ோடு

வளர்த்து உருவோ ் ப்படும் .
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சுை் றுெ்சூழல் செலவு பயன் பகுப் பாய் வு.
சுற் றுச்சூழல் ஹசலவ நன் ரம பகுப்போய் வு பரிந்துரர ் ப்படவில் ரல.
சுை் றுெ்சூழல் மமலாண்றம திட்டம் சுற் றுச்சூழல் கமலோண்ரம திட்டம் (EMP) என் பது அடிப்பரட நிரல சுற் றுச்சூழல் நிரல,

சுரங்

முரற மற் றும் சுற் றுச்சூழல் போதிப் பு மதிப்பீட்டின் அடிப் பரடயில் உருவோ ் ப் பட்ட ஒரு

தள குறிப்பிட்ட திட்டமோகும் . தோ ் த்தின் ஒவ் ஹவோரு பகுதி ளிலும் , குறிப் பிடத்த ்
தோ ் ங்

ரள குரற ்

பய ்கும் இடங்

நடவடி ்ர

போத மோன

ள் எடு ் ப்பட கவண்டும் , இரவ இயற் ர யில் நன் ரம

ளில் , இத்தர ய தோ ் ங்

ள் கமம் படுத்தப்பட கவண்டும் / அதி ரி ் ப்பட

கவண்டும் , இதனோல் ஒட்டுஹமோத்த போத மோன தோ ் ங்

ள் முடிந்தவரர குரறந்த மட்டத்திற் கு

குரற ் ப்படுகின் றன.
ஆதரவோளர் ள்
நடவடி ்ர

ரள

ஒரு

ஒழுங்

நிர்வகித்தல்

ரம ்

மற் றும்

கவண்டும்

சுற் றுச்சூழல்

ஹசயல் படுத்துவதற் கு

ஹபோறுப்போன

ண் ோணிப்பு அரமப் பு. அடிப்பரடயில் , அங் கீ ரி ் ப்பட்ட ஹவளி நிறுவனங்
மூலம் சுற் றுப்புற

சுற் றுச்சூழல்

ரள நியமிப்பதன்

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

சுற் றுச்சூழல் மோசு அளரவ ்
. சுரங்

ட்டுப்போட்டு

ண் ோணிப்பரத இந்த துரற

ண் ோணி ்கும் .

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

குறித்து கதரவயோன அரனத்து முன் ஹனச்சரி ்ர
குத்தர ப் பகுதி ்குள் சு ோதோர வசதி ள் வழங்
ஆதரவோளர் ள்
ஹபோறுப்புணர்வு
மு ோம் ள் ,

நீ ர்

இப்பகுதியில்

நடவடி ்ர
வழங்

ரள

ல் ,

ரளயும் ஆதரவோளர் எடுப்போர்,

ப்படும் .

ம ் ளின்

ஒட்டுஹமோத்த

கமற் ஹ ோள் வோர் ள் .

பள் ளி

திட்டப்பணிரயச் சுற் றியுள் ள சமூ
நடவடி ்ர

உள் ள

நடவடி ்ர

உள் ட்டரமப்பு
நலனு ் ோ

இந் த

வளர்ச்சி ் ோன

நடவடி ்ர

கமம் போடு

ளில்

கபோன் றரவ

பல் கவறு துரற ளில் சமூ

சமூ

மருத்துவ
அடங் கும் .

ஹபோறுப்புணர்வு

ரள உரிரமயோளர் கமற் ஹ ோண்டு வருகின் றனர்.

10 முடிவுறர சுரங்

நடவடி ்ர

ஏற் படுத்தோது

என் று

ள் சுற் றியுள் ள சூழலில் எந்தவிதமோன போத மோன விரளரவயும்

பல் கவறு

சுற் றுச்சூழல்

கூறு ளின்

மீதோன

கநர்மரறயோன

மற் றும்

எதிர்மரறயோன விரளவு ளின் அடிப்பரடயில் , தோ ் ங் ளின் ஒட்டுஹமோத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து
இந்த முடிவு ்கு வரலோம் .
சுரங்

நடவடி ்ர

ள்

ோரணமோ

ஏற் படும்

போதிப்பு ரளத்

தணி ் ,

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

அரமப்பு

ஆகியரவ

ஹதோடர்ச்சியோன

வழங் ப்படுகின் றன. சுரங்

அரதச் சுற் றியுள் ள சமூ

நடவடி ்ர

ஹபோருளோதோர நிரலரம ளும்

ண் ோணிப்பு
ள்

மற் றும்

உடனடித்

ோரணமோ , திட்ட தளத்திலும்

ணிசமோ

கமம் படுத்தப்படும் . எனகவ,

சுற் றுச்சூழல் அனுமதி விரரவில் வழங் ப்படும் என எதிர்போர் ் ப் படுகிறது.
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