சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரியின்

வளரவு சுற்றுச்சூறல்

பாதிப்பு திப்பீ ட்டின் செல்பறம திட்டச் சுருக்கம்

[EIA அியிப்ின்டி,2006 (14.09.2006) நற்றும் திருத்தங்கள்]
உரிளமயாைர்
திரு. மு.சரண்ராஜ்

த/ப திரு பத்து பாப,
சின்ஏடப்ன்கும்,

யலன பூக்கும் (த), கபதி தாலுகா,
இபாநாதபுபம் நாயட்டம்.

சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி

ன ண்

:

236/5,236/7,297/1A., நற்றும் 298/2B3,

பப்வு

:

5.61.0 பெக்டர்

கிபாநம்

:

கீ மபாநதி

யட்டம்

:

கபதி

நாயட்டம்

:

இபாநாதபுபம்

சசயல்திட்ட சதாகுப்பாைர்
ஆதி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் சதாறில்நுட்ப நிறுலனம்,
செயம்
(ததசின சுற்றுச்சுமல் துறனிால் அங்கீ கரிக்கப்ட்ட ஆதாசக ிறுயம்)
ண் 3/216, தக.ஸ்.யி.கர்,
பதசாதிப்ட்டி, தசம் - 636 004.
ததாறதசி ண் : (0427) 2440446,
அறதசி ண் : 98427 29655
நின்ஞ்சல் னகயரி

: suriyakumarsemban@gmail.com

திரு. மு.சரண்ராஜ், சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி,

இராமாதபுரம் நாயட்டம்

செல்பறம திட்டச் சுருக்கம்
1 பன்னுற
திரு. ப.சபண்பாஜ் அயர்கின் சாதாபண கல் நற்றும் சபல குயாரி 5.61.0
பெக்டர் பப்யில் பு ண் 236/5, 236/7, 297/1A, 297/2A, 297/2B, 297/2C, 297/3, 297/2D,
298/2A1,

298/2A2,

நாயட்டம்,

298/2A3

298/2B1,

கபதி தாலுகா,

இப்குதி யடக்கு அட்சதபறக

298/2B2

நற்றும்

கீ மபாநதி

298/2B3

இல்

-

இபாநாதபுபம்

ன்னும் கிபாநத்தில் அறநந்துள்து.

°

09 23'26.06” னதல் 09°23'25.61”ய யறபனிலும், கிமக்கு

தீர்க்கதபறக 78°17'49.57" னதல் 78°17'51.31”கி

யறபனிலும் உள்து.

தசப்டம்ர் 14, 2006 தததினிட்ட சுற்றுச்சூமல் தாக்க நதிப்ீடு (EIA)
அியிப்ின்டி, இந்த திட்டம் 1(அ) தாதுக்கள் சுபங்கங்கள், யறக - ி 1 குத்தறக
குதி >25 நற்றும் <50 தெக்தடர் ஆகினயற்ின் கீ ழ் யருகிது. தநற்கண்டயற்றக்
கருத்தில் தகாண்டு,

21.12.2018

அன்று யிண்ணப்தாபர் SEIAA / SEAC க்கு

யிண்ணப்த்றத சநர்ப்ித்தார். இந்த பன்பநாமிவு 09.11.2019 அன்று 138 யது நாி
நதிப்ீட்டுக் கூட்டத்தில் லயக்கப்ட்டுள்து நற்றும்

குிப்பு யிதிபலகல

யமங்கினது, கடித ண் SEIAA-TN/ F.No.6692/SEAC/TOR-680/2020 dated 10.01.2020
திட்டத்தின் நாக்கம்
திரு.

ப.சபண்பாஜ்

அயர்கின்

சாதாபண கல் நற்றும் சபல

சுற்றுச்சூமல் ததிவு அனுநதிக்கா னன்தநாமிவு குிப்ன

குயாரினின்

யிதினறகின் கடித

ண் SEIAA-TN/ F.No.6692/SEAC/TOR-680/2020 dated 10.01.2020 டி சுற்றுச்சூமல் தாக்க
நதிப்ீடு அிக்றக ததறயப்டுகிது.
2.0. திட்ட லிரக்கம்
அட்டலறை எண். 1.1 திட்ட லிலங்கள்
தகலல்

லிலம்

யிண்ணப்தாபர் தனர்

திரு. ப.சபண்பாஜ்

தநாத்த சுபங்க குத்தறக பப்வு

5.61.0 பெக்டர் (ட்டா ிம்)

ன ண்

236/5,

236/7,

297/1A,

297/2A,

297/2B,

297/2C,

297/3, 297/2D, 298/2A1, 298/2A2, 298/2A3 298/2B1,
298/2B2

நற்றும் 298/2B3

ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

2

திரு. மு.சரண்ராஜ், சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி,

இராமாதபுரம் நாயட்டம்
அட்சதபறக 09°23'26.06”ய இருந்து

னயினினல் ஒருங்கிறணப்ன

09°23'25.61”ய யறப

(geographical co-ordinates)

தீர்க்கதபறக 78°17'49.57" கி இருந்து
78°17'51.31”கி யறப

இறடயிக்க யறபதாள்

58 K/7

உனபம் (Elevation)

65 நீ ட்டர் கடல் நட்டத்திிருந்து தந

(Toposheet No.)

உள்து.

அணுகல்தன்ற (Accessibility)
அருகிலுள் கிபாநம்

உசிங்கும்
திறசனில்

அருகிலுள் கபம்

கபதி

– 1கி.நீ – பதற்கு

– 7.1கி.நீ –

யடகிமக்கு

திறசனில்
அருகிலுள் தடுஞ்சாற

நாி படுஞ்சால- 47- கபதி -

அருப்புக்ககாட்லட – 1.45கி.நீ - யட
கநற்கு திறசனில்

அருகிலுள் ததாடர்யண்டி ிறனம்

அருப்புக்ககாட்லட ததாடர்யண்டி
ிறனம் - 26கி.நீ – யட கநற்கு
திறசனில்

அருகிலுள் யிநா ிறனம்

நதுலப யிநா ிறனம் – 54கி.நீ –
யட கநற்கு திறசனில்

சுற்றுச்சூறல் உைர்திமன் (Environmental Sensitiveness)
நாி ல்ற

ககபா

இருந்து

-

தநிழ்ாடு ல்ற , சுபங்கத்தில்

பதற்கு திறசனில்

ததாறயில் உள்து.
கடற்கறப நண்டம்

யங்கா யிரிகுடா

,

100

சுபங்கத்தில்

கி.நீ

இருந்து

பதன்கிமக்கு திறசனில் 33 கி.நீ ததாறயில்
உள்து.
கய

இப்குதி

கடகாப

எழுங்குபல

நண்ட அியிப்பு, 1991  ஈர்க்கயில்ல
காப்னக்காடு

10 கி.நீ சுற்யில் காப்பு

காடுகள்

துவும்

இல்ல

கய இந்த குதி ய ாதுகாப்பு சட்டம்,
1980  ஈர்க்கயில்ல
அருகிலுள்
சபணானம்

யயிங்கு

10 கி.நீ சுற்யில் ந்த யயிங்கு
சபணானபம் இல்ல.

ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

3

திரு. மு.சரண்ராஜ், சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி,

இராமாதபுரம் நாயட்டம்
கய இப்குதி யயிங்கு ாதுகாப்பு
சட்டம், 1972  ஈர்க்கயில்ல.
அருகிலுள் ீர்ிற,ஆறு,கும்

கபதி

ரி - யடகிமக்கு-3.6 கி.நீ

கநயூர் ரி- பதன்கநற்கு - 4.3கி.நீ
நலபகும் - யடகிமக்கு- 5.6 கி.நீ

யாளம் இடங்களும்

I.

சுபங்கத்தில்

இருந்து

திலசனில்,

2

நக்கள்

கிநீ

கிமக்கு

பதாலயில்

பதாலக

பகாண்ட

தலயானக்கன்ட்டி
உள்து.

II.

சுபங்கத்தில்
திலசனில்,

கிபாநம்

இருந்து
2

கி.நீ

2188

கநற்கு

பதாலயில் 2079

நக்கள் பதாலக பகாண்ட பபட்டப்புி
கிபாநம் உள்து.
ாதுகாப்ன

ிறுயல்கள்

Installations)
சுநார்

500

நீ ட்டர்

சுற்ினேள் கற்சுபங்கங்கள்

சுங்க பறம

(Defense
ஆபத்றத

10

கிதா

நீ ட்டர்

ஆபத்துக்குள்

ாதுகாப்ன ிறுயல்களும் இல்ற
2 குயாரி (6.35.5) 500 நீ ட்டர் சுற்று

ந்த

ஒரு

யட்டத்தில்

காணப்டுகின். உதயி இனக்குர் கடிதம்
ண்: Roc.No:G&M.2//1169/2017 dated 13.12.2018.

சுங்க லிலங்கள்

அளர இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க
முளற

னயினினல் றகனிருப்ன

767933

க நீ ட்டர்

உற்த்தி றகனிருப்ன

சாதாபண கல் 731388 க நீ ட்டர் நற்றும்

சுபங்க உற்த்தி (95% நீ ட்ன)

138963 க நீ ட்டர் (ஓபாண்டுக்கு) சாதாபண

சபல 50309 க நீ ட்டர்

கல் நற்றும் 10061 க நீ ட்டர் (ஓபாண்டுக்கு)
சபல

தநல் நண்

இல்ல

கிந ிபாகரிப்ன (5 %)

38434 க நீ ட்டர்

தாது கமிவு யிகிதம்

1:0.12

னன்தநாமினப்ட்ட சுபங்க ஆமம்;

19 நீ ட்டர் தறப நட்டத்திற்கு கிழ்

ீர் நட்டம்

21-24

நீ ட்டர் தறப நட்டத்திற்கு கிழ்

ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

4

திரு. மு.சரண்ராஜ், சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி,

இராமாதபுரம் நாயட்டம்
3.0. சூறல் பற்மி லிரக்கம்
3.1. அடிப்பறட சுற்றுச்சூறல்
அடிப்றட

தகயல்கள்

தசகரிப்ின்

ஒருங்கிறணந்த

குதினாது சுற்றுச்சூமல்

ாதிப்ன நதிப்ீடு (EIA) அிக்றக. இப்குதினில் ிவும் சுற்றுச்சூமல் சூழ்ிறறன
நதிப்ிடுயதற்கு ருயக் காத்திற்கு
ஆய்வு

தநற்தகாள்ப்ட்டுள்து.

ின் (அக்கடார் 1, 2019 -

சுற்றுச்சூமல்

ாதிப்ன

டிசம்ர் 31, 2019)

நதிப்ீடு

(EIA)

ஆய்வுகள்

தாக்கத்திற்காக, சுபங்க குத்தறக குதிறன றநன நண்டநாகவும் நற்றும் சுபங்க
குத்தறக ல்றக்குள் இருந்து 10 கி.நீ

ஆபம் யறப தயிதன உள் குத்தறக

குதிறன இறடனக நண்டம் (Buffer Zone)  கருதப்ட்டது.
அட்டலறை எண். 1. 2 அடிப்பறட தவு
நுண்துகள்கள்

லிலங்கள்

தநிறய

யிநண்டயினல் (அக்கடார் 1, 2019 -

டிசம்ர் 31, 2019)

நறம(சபாசரி)

470.6 நில்ிநீ ட்டர்

---

தயப் ிற(சபாசரி)

22 - 34° தசல்சினஸ்

---

காற்ின் தயகம்

2.4 நீ ட்டர் / யிாடி

---

காற்டிக்கும் திறச

யடகிமக்கு நற்றும்

---

பதன்கநற்கு

திறசகள்

சுற்றுச்சூறல் காற்று தம்

(சதெி சுற்றுப்பும காற்று தநிறயகள் (NAAQS))
சுயாசத்தில் தசல்லும்

ஒரு க நீ ட்டர்- இல் 51-60

ஒரு க நீ ட்டர்- இல் 100

காற்ில் நிதக்கும் தூசி

ஒரு க நீ ட்டர் இல் 26-31

ஒரு க நீ ட்டர் இல் 60

சல்ர் றடனாக்றைடு

ஒரு க நீ ட்டர் இல் 5-7

ஒரு க நீ ட்டர் இல் 80

(S02)

றநக்தபா கிபாம் (μg/m )

றநக்தபா கிபாம் (μg/m3)

றட்பஜன் றட ஆக்றசடு

ஒரு க நீ ட்டர் இல் 8-10

ஒரு க நீ ட்டர் இல் 80

தண் துகள் (PM10)
(PM2.5)

(NOx)

3

றநக்தபா கிபாம் (μg/m )
3

றநக்தபா கிபாம் (μg/m

3

3

றநக்தபா கிபாம் (μg/m )

றநக்தபா கிபாம் (μg/m3)
றநக்தபா கிபாம் (μg/m3)

றநக்தபா கிபாம் (μg/m3)

ெத்தம் நிறய

(த்தி ாசு கட்டுப்பாட்டு லாரிம் தநிறயகள் (CPCB))
கல் தபம்

(6.00 am – 10.00 pm)

றநன நண்டம்: 43.6 - 46.2
dB (A)

இறடப்குதி: 42 – 45.6 dB (A)

சதாறிற்ொறய பகுதி
கல் தபம் - 75 dB (A)
குடிிருப்பு பகுதிில்

கல் தபம் - 55 dB (A)

ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

5

திரு. மு.சரண்ராஜ், சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி,

இராமாதபுரம் நாயட்டம்
இபவு தபம்

சதாறிற்ொறய பகுதி

றநன நண்டம்: 30.9 – 33.6

(10.00 pm – 6.00 am)

dB (A)

இபவு தபம் – 70 dB (A)
குடிிருப்பு பகுதிில்

இறடப்குதி: 30.3 – 34.4 dB(A)

இபவு தபம் - 45 dB (A)
நீர் தம்

(இந்தி தநிறயகள்: 10500:2012 (யிரும்த்தக்க யபம்னகள்))
காப-அநித்தன்றந (pH)

7.06 னதல் 7.20 யறப

6.5 னதல் 8.5

தநாத்த கறபந்த திட

ஒரு ிட்டரில் 416 னதல்

ஒரு ிட்டரில் 500 நில்ி

தநாத்த கடித்தன்றந

றநன நண்டம்: ஒரு

ஒரு ிட்டரில் 200 நில்ி

(TDS)

தான் CaCO3

1780 நில்ி

கிபாம்

ிட்டரில் 743 நில்ி

கிபாம்

கிபாம்

கிபாம்

இறடப்குதி: ஒரு

ிட்டரில் 1040 நில்ி
கிபாம்

ண் தம்
காப-அநித்தன்றந (pH)

7.42 னதல் 7.56 யறப

தநாத்த அடர்த்தி

ஒரு க அவு

நிதநா காபத்தன்றநக்கு

தசன்டிநீ ட்டர் ஒன்றுக்கு 1.38
– 1.63 கிபாம் (g/cc)

டுிறனில்
தாயப யர்ச்சிக்கு

சாதகநா இனல்னிற

நீர் நியலில்
சுபங்க ஆமம்

19 நீ ட்டர் தறப நட்டத்திற்கு

தண்ணர்ீ அட்டயறண

21 - 24 நீ ட்டர் (தறப

கிழ்

நட்டத்திற்கு கீ தம)

குயாரி டயடிக்றககள்

அறத்தும் ித்தடி ீர்
அட்டயறணக்கு 2 - 5
நீ ட்டருக்கு தநத
றடதறுகிது

4.0. எதிர்லரும் சுற்றுச்சூறல் தாக்கங்கள் ற்றும் தடுப்பு நடலடிக்றககள்
4.1. காற்மின் சுற்றுச்சூறல் (Air Environment)
தயிப்றடனா

சுபங்கத்

(Open

Cast

Mining)

ததாமிில்

காற்று

நாசுடுயதற்கு

னக்கின காபணினாக தசனல்டுயது ‘காற்ில் பவும் துகள்கத’. சுபங்க டயடிக்றக
தநற்தகாள்ப்டுயதற்கு ற்றுக்தகாள்ப்ட்ட னற இனந்திபயினல் னற ஆகும்,
இதில் துறனிடுதல், தயடித்தல், கம்ி-தயட்டு தயட்டு (Wire-Saw cutting), ற்றுதல்,
இளத்தல் நற்றும் இக்குதல் ஆகின அடங்கும்.
ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்
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திரு. மு.சரண்ராஜ், சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி,

இராமாதபுரம் நாயட்டம்
சாதாபண கல் ற்றுதல், இக்குதல் நற்றும் தாக்குயபத்து ஆகினயற்ின் தாது
PM10 உநிழ்வு NAAQS இன் தபத்திற்குள் இருந்தது
4.2. சுற்றுசூறல் ஓயி (Noise Environment)
ஒி

நாசுாடு,

ற்டுகிது.

ஒரு

தரின

ின்யருறய

ஆதாபங்காககும்
இனந்திபங்கற

அறய,

சுகாதாப

ஆத்றத

திந்ததயி

சுபங்க

துறனிடுதல்,

தயடி

தகாண்டு கர்த்துதல்

தசனல்ாடுகாகம்.

சுபங்க

ததாமிார்களுக்கு

திட்டத்தால் ற்டுகி சத்த
தயடித்தல்,

(HEMM)

டயடிக்றககள்

சுபங்க

நற்றும்

னெம்

னநினில்

யாக

உருயாகும்

கபக

இனக்கத்தின்

சத்தங்கள்னாவும்

றநன நண்டத்துக்குள் இருந்து சிதறுகின். இதன் காபணநாக ததாடர்னள் தூபம்
நற்றும் நற் ிப்குதி அம்சங்களும் சத்தம் கயிப்னக்குள் தசர்க்கப்டுகின்.
இந்த னடிவுகிிருந்து, நத்தின நாசு கட்டுப்ாட்டு யாரினம் (CPCB) நற்றும் சுபங்கப்
ாதுகாப்ன

தாது

சுற்றுச்சூமல்

இனக்குபகம்

சத்ததின்

அவு

(DGMS)

ரிந்துறபக்கப்டும்

(ாள்

நற்றும்

இபவு

யிதினறகின்

தபம்)

90dB

(A)

டி
ஆக

அனுநதிக்கப்ட்ட யபம்னக்குள் உள்றத காணாம் . தற்தாது ந்த ஒரு சுபங்கத்
ததாமிலும் ஈடுடயில்ற . இருப்ினும், திர்ார்க்கப்டும் இறபச்சின் அவுகள்
ந்த யிறறயனேம் தகாண்டிருக்கயில்ற. ணினார்கள் 8 நணி தபம் ணிகற
தசய்யதற்கு
குறக்கப்

துயாய்

சத்தத்தின்

ட்டுள்து.

ஒரு

அவு

165

னன்தச்சரிக்றகனாக

கி.கி

குண்டு

85

தயடிப்ாது

dB

(A)

கீ தம

தாடிக்கு

5

நில்ிநீ ட்டருக்கு (mm) உச்ச துகள் தயகத்திற்கு கீ தம உள்து. ினும், குண்டு
தயடிப்னகின்
ப்றத

தாக்கங்கள்

தயிர்க்கவும்

காபணநாக

ி

சட்டரீதினா

அதிர்வுகறனேம்

கூடுதல்

கட்டுப்ாடு

தபத்றத



நற்றும்

ாறகள்

டயடிக்றககற

ற்றுக்தகாள்ப்ட தயண்டும்.
4.3. நீர் சூறல் (Water Environment)
சுபங்க

டயடிக்றககள்

தரும்ான்றநனாக

ித்தடி

தயிப்டுயது

காணப்டுயது,

அறயகள்

ித்தடி

ீர்யமிகளுக்கு

தபடினாக

யமி

ீர்

தண்ணர்ீ
குமி

அட்டயறணக்கு

அல்து

யகுக்கிது.

யமிகில்

திந்த

ித்தில்

ாதிக்காம்.

கீ ழ்

குமிகள்

உள்

சுபங்கங்கள்
ஆகும்.

கமிவுீர்

இது

நற்றும்

னன்டுத்தப்ட்ட ீர்கள் தநற்பப்ன தாருட்கால் ித்தடி ீருக்குள் ஊடுருயதால்
ித்தடி

ீர்

தபம்

தாருட்கறதனா
காபணநாக

ீர்

ாதிக்கடாம்.

அல்து

தபத்தில்

சுபங்கம்

அானகபநா

சுபங்கத்தின்

னன்ாட்டின்தாது இபசானப்

தாருட்கறதனா

தாக்கம்

னன்டுத்தாததன்

னக்கினநற்தாக

ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

இருக்கும்
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திரு. மு.சரண்ராஜ், சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி,

இராமாதபுரம் நாயட்டம்
திர்ார்க்கப்டுகிது.

சுபங்க

டயடிக்றக

ித்தடி

ீர்

அட்டயறணறன

குறுக்கிடாது. லநன நண்டத்திிருந்து யரும் ீர் நாதிரி உனிரினல் கசாதலனில்
கநாசநாக உள்து நற்றும் கீ மபாநதி கிபாநத்திிருந்து யரும் ீர் நாதிரி பநாத்த
கடித்தன்லந,

டி.டி.ஸ் நற்றும் உனிரினல் கசாதலனில் கநாசநாக உள்

கணக்கிடப்ட்ட ீர் தபக்

குினீட்டின் அடிப்லடனில் ,

லநன

நற்றும் இலடனக

நண்டம் இபண்டிலும் ீரின் தபம் கநாசநாக உள்து
சவ்வூடுபயல்,

பகாதிில,

து.

,

இது தலகீ ழ்

குகாரிகரன் கான் சரினா பன் சிகிச்லச

இல்ாநல் குடிப்மக்கத்திற்கு ற்து அல்.
4.4. ண் சூறல் (Soil Environment)
நண்ணினுறடன தண்றந தாயபம் யர்யதற்கு ற்த்தாங்க உள்து. சுபங்கத்தின்
தநல்நண் ஆது நிகவும் குலந்த அவு நட்டுதந உள்ாது. தநல் நண் துவும்
ீக்கடயில்ற.
4.5. கறிவுகள் சகாட்டப்படுகின்மன (Waste Dump)
நண்ணின் யலபனறுக்கப்ட்ட அவு குத்தலகப் குதி
கிமக்கு திலசனில்

7.5

னின் பதன்கநற்கு நற்றும்

நீ உள் ல்லனில் பகாட்டப்டும்

உற்த்தி யிகிதம் சுநார்

694819 க நீ ட்டர்

ஆகினலய அனுநதிக்கப்ட்ட ஆமம் யலப
அடுத்த ந்து ஆண்டுகளுக் கு பநாத்த கமிவு

.

நற்றும் சபல

சாதாபண கல்ின்
50309 க நீ ட்டர்

95% நீ ட்பு ன் யிகிதத்தில் உள் .
(ிபாகரி + சபல) 86878 க நீ ட்டர்

ஆக இருக்கும் . அடுத்த ந்து ஆண்டுகளுக்கு எட்டுபநாத்த தாது நற்றும் கமிவு
யிகிதம் 1: 0.12 ஆகும்.
4.6. உிரில் சூறல் (Biological Environment)
சுபங்க தசனல்ாடுகால் இவ்யிடத்தில் யாளம் உனிரினல் இங்களுக்கு ந்த ஒரு
ஆத்தும்

தரிடயில்ற.

குிப்ிடத்தக்க

ந்த

தய,

தாக்கனம்

சுபங்க

டயடிக்றககால்

ற்டயில்ற.

சுபங்க

உனிரின

டயடிக்றககால்

உற்த்தினாகும் தூசினின் காபணநாக உனிரினல் சூமில் தாக்கம்
இதற

சுபங்கத்திற்குள்ளும்

தயிதனவும்

சூமலுக்கு

யர்க்கப்டுகின்

ற்டுகின்.
தசடிகால்

குறக்கப்டுகின்து.

ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்
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திரு. மு.சரண்ராஜ், சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி,

இராமாதபுரம் நாயட்டம்
4.7. நிய சூறல் (Land Environment)
சாதாபண

கல்

ித்தின்

னன்கற

சீபமிவுகற

சுபங்கத்திற்க்காக

னன்டுத்தப்டும்

தகடுத்துயிடுகின்து.

தயிர்க்க

னடினாததறய.

சுபங்க

ிங்கள்

சுபங்க

தசனல்ாடுகின்

அறயகள், ததாண்டுதல் ,

னடியில்

தாது

ி

அதிகப்டினா

குயினல்கள் நண் ிரித்ததடுத்தல் தான்றய. இதால் நீ ட்ன டயடிக்றககாக
சுபங்கத்தில்

தயட்டிதனடுக்கப்டும்

னறனிலும்

னக்கினத்துயம்

ித்திலும்

தகாடுக்கப்டுகிது.

நற்றும்
சுபங்க

தஞ்ச்

அறநக்கும்

குமினில்

ததங்குகின்

தண்ணறபப்
ீ
ம்ப் னெம் சுபங்கத்றத சுற்ினேள் இடங்களுக்கு தசலுத்துயதால்
யியசான யர்ச்சிக்கும் நற்றும் காடு யர்ப்னக்கும் யமியறகதசய்கின், இதால்
சுபங்க டயடிக்றகனின் தநல் ஒரு தர்நற தாக்கம் காணப்டுகிது.
4.8. ெபக சபாருராதா சூறல் (Socio Economic Environment)
சுபங்க

டயடிக்றககால்

திட்ட

குதினேனுள்

தபடினாகவும்

அதத

தால்

நறனகநாகவும் ிச்சனநாக தயற யாய்ப்ற அதிகரிக்கும். இந்த தாக்கங்கள்
சி ன்றநகற னக்கும். தயறயாய்ப்ன, கல்யி நற்றும் சுகாதாப யசதிகற
தாக்கினேள்து இப்குதினில் யாளம் நக்கின் திர்ார்ப்ன. சுபங்க டயடிக்றககில்
இருந்து

உருயாகும்

தாருாதாப

ன்றநகள்

னெம்

கல்யினியில்

யிகிதம்

அதிகரிக்கப்டாம்.
அட்டலறை எண். 1.3 சுற்றுசூறல் சயாண்ற திட்டம்
லரிறெ
எண்

1

அரவுருக்கள்
காற்ின்

சுற்றுசூமல்

சுங்க

தடுப்பு நடலடிக்றககள்

நடலடிக்றககள்
துறனிடுதல்



காற்ின் னெம் பவும்

தூசிகற கட்டுடுத்த தூசிகற
ிரித்ததடுக்கும் இனந்திபம்

(Air Environment)

நற்றும் ீறப னன்டுத்தி

துறனிடும் இனந்திபங்கள்


னன்டுத்தடுகிது.

துறனிடல் துறகளுக்கு
கூர்றநனா துபப்ண

துணுக்குகின் னன்ாடு

,

உகந்த தயடிக்கறயக்கும் தின்
நற்றும் தப தாநதம்

டிதட்டாறப னன்டுத்தி
ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

9

திரு. மு.சரண்ராஜ், சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி,

இராமாதபுரம் நாயட்டம்
தயடிக்கறயப்தன் னெம்
காற்று நாசு அறடயறத
கட்டுடுத்தடுகிது
தயடித்தல்



யமக்கநா இறடதயினில்

துறனிடும் குயினல்கின் நீ து
ீறப ததிப்தன் னெம்
கிசநா நாசு

குறக்கப்டுகிது.
சுறந ற்றுதல்



சுறந ற்றுயதற்க்கு னன்ாக
தாதுக்கள்

நீ து தண்ணிபால்

ஈபாநாக்காப்டுகிது.
தாக்குயபத்து



தாதுாறதனின் க்கயாட்டில்

தண்ணிறப ததிப்தன் னெம்
தாதுக்கள் நற்றும் கமிவுகள்

டுத்து தசல்லும் தாது ற்டும்
காற்ில் பவும் தூசிகள்


கட்டுடுத்தடுகிது.

அதிக சுறந ற்றுயறத
தடுக்கப்டும்



தார்ப்ாின் உள்டக்கின
டிபக்குகள்/ டம்ர்கள்
னன்டுத்தடுகிது

தஜதபட்டர்



நின்சாபம் இல்தா தபத்தில்
நட்டும் தான் தஜதபட்டர்



இனக்கப்டும்.

நத்தின நாசு கட்டுப்ாட்டு
யாரினம் யிதிகின் டி
தஜதபட்டர்

,

(D.G)

தசட்டுகளுக்கா தாதுநா

ஸ்டாக் உனபம் அறநக்கப்டும்.
தாது



டயடிக்றககள்

சுற்றுச்சூமல்,

ய நற்றும்

காிற நாற்ம் அறநச்சின்

(MoEF)

யிதினறகின் டி

அயன்னே நபங்கற சாறகின்
ஓபங்கிலும்,

சுபங்க குதி

சுற்ிலும் றயக்கப்ட்டு காற்ில்
நாசு பவுயறத தடுக்கடுகிது.


தூசி இறடதனர்ச்சி குதினில்

ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

10

திரு. மு.சரண்ராஜ், சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி,

இராமாதபுரம் நாயட்டம்
தயற தசய்னேம் ர்களுக்கு

உதாகம் உள் சுபங்கங்கில்

(MMR,1961)

யிதினறகள் டி

காது நச்றச

,

னகனெடி,

ாதுகாப்ன கண்ணாடி தான்
ாதுகாப்ன உகபங்கள்


யமங்கப்டுகிது.

ாதிக்கப்ட்ட குதினில் தயற
தசய்னேம் ததாமிார்கள்
நற்றும் அருகிலுள்

கிபாநயாசிகள் யமக்காநா
சுகாதாப தசாதற

தநற்தகாள்ப்டுகிது. தநலும்

ததாமிற்ச்சாறகள் சட்டதின் டி
ஊமினர்கின் யமக்கநா
ததாமில் சுகதாப நதிப்ீடு


தநற்தகாள்ப்டுகிது.

தயிப்ன காற்ின் தபம்

கண்காணிப்ன னற யமக்கநா
அடிப்றடனில் டத்தப்ட்டு

,

சுற்றுப்ன காற்ின் தபத்றத
நதிப்ீடு தசய்னப்டுகிது.

2

ீர் சூமல்

தநற்ப்பப்ன ீர்



சுபங்கத்தில் இருந்து

தயிதனற்ப்டும் கமிவு

(Water

ீபாது,

Environment)

ததாட்டினில்

உறபனாகும்

(settling

tank)

சுத்திக்கரிப்ட்டு, ிகு தூசிகற
கட்டுப்டுத்தவும் நற்றும் நபம்
யர்ப்தற்க்கும்

னன்டுத்தப்டுகிது.
ித்தடி ீர்



சுபங்க டயடிக்றகனின் னெம்
ித்தடி ீர் ாதிக்கப்ட
நாட்டாது.



ருயநறம ருயத்திற்கு
னன்னம் நற்றும் ின்னம்

உடடினாக தூர் டுப்ன (desilting)
ிகழ்வு தநற்தகாள்ப்டும்.
தயள் ீர்



நறமீர் தசகரிப்தற்கு சுபங்க

ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

11

திரு. மு.சரண்ராஜ், சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி,

இராமாதபுரம் நாயட்டம்


குமிகள் னன்டுத்தப்டும்.

நறமீர் தசநிக்கும் ள்த்தில்

இருந்து நறமீறப தயிதனற்ி
அதற தநற்ப்பப்ன

(15m

ிறிறுத்த ததாட்டினில்

x 10m x 3m) தசநிக்கப்டுகிது.
இதன் னெம்

ீக்கப்டுகிது.

திடப்தாருட்க்கள்

சுத்திக்கரிக்கப்ட்ட நறம ீறப
தூசிகற அகற்ற்வும்

தசடிகளுக்கு தண்ணிர் ஊற்வும்

,

னன்டுத்தப்டுகிது.
தாது



டயடிக்றககள்

3

ஒி (Noise)

துறனிடுதல்

ீரின் தபத்றத யமக்கநா

னறனில் கண்காணிப்ன நற்றும்
குப்ாய்வு தசய்னப்டும்.


அதிக ஒி ற்டும் தபத்தில்
யறபனறுக்கப்ட்ட கா

,

அயில் நட்டுதந ஊமினர்கற

தயற தசய்ன அனுநதிக்கடும்.
தயடித்தல்



கல் தபங்கில் நட்டுதந
தயடித்தல் ிகழ்வு

தநற்தகாள்ப்டுகிது நற்றும்
தநகனெட்டநா

தயடித்தல் ிகழ்வு


தபங்கில்

தநற்தகாள்ப்டுயதில்ற.
துறனிடல் துறகளுக்கு
கூர்றநனா துபப்ண

துணுக்குகின் னன்ாடு

உகந்த தயடிக்கறயக்கும் தின்

,

நற்றும் தப தாநதம்

டி.டிதட்டாறப னன்டுத்தி
தயடிக்கறயப்தன் னெம்


ஒினின் அவு குறக்கப்டும்.

இறபச்சல் னெம் நற்றும் சத்தம்
தப கூடின உகபணங்கிிருந்து
தயற தசய்னேம்

ததாமிார்களுக்கு னறனா
இறபச்சல் ஆதாபம் உற
ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

(noise
12

திரு. மு.சரண்ராஜ், சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி,

இராமாதபுரம் நாயட்டம்

proof

யமங்கப்டுகின்.
தாக்குயபத்து



யாகங்கள்,

enclosure)

இனந்திபங்கள்

நற்றும் ி உகபணங்கற

னறனா நற்றும் யமக்கநாக


பாநரிக்கதயண்டும்.

இனந்திபங்கள் நற்றும் ி

உகபணங்களுக்கு னறனா
உபாய்வு காப்னதாருள்

(lubrication)

னன்டுத்துயதன்

னெம் இறபச்சல்


(noise)

உருயாகுயறத குறக்கப்டும்.
இறபச்சின் அறய

யறபனறுக்க்ப்ட்ட நிதநா

,

தயகத்தில் தயற்று யாகங்கள்
குயாரினில் தறமனேம் தாதும்
அல்து தயின தசல்யதன்


னெம் குறக்கப்டும்.
அறத்து டீசல் யறக

இனந்திபங்களுக்கு தாதுநா
ஒி உிஞ்சி


(silencer)

கருயி

னன்டுத்த தயண்டும்.

கிபாநன குதினில் யாகங்கள்
தசல்லும் தாது யாகத்தின்
தயகம்

10கி.நீ -வும் நற்றும்

ஒிதருக்கினின் உதனகத்தின்
அறய குறயாகவும்


னன்டுத்த தயண்டும்.

அறத்து தாக்குயபத்து
யாகங்களுக்கும்,

நாசு

கட்டுாட்டின் கீ ழ் சரினா
சான்ிதல்கள்

யமங்கப்ட்டுள்து.
தாது

டயடிக்றககள்



அதிக இறபச்சல்

(noise)

உருயாகும் இடங்கில் தயற
தசய்னேம் ததாமிார்கள்
திப்ட்ட ாதுகாப்ன

ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

13

திரு. மு.சரண்ராஜ், சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி,

இராமாதபுரம் நாயட்டம்
சாதங்கா

காது நச்றச

நற்றும் காது ிாக்ஸ்

ஆகினய னன்டுத்தப்டுகிது


ஊமினர்கள் ஒய்தயடுக்க

ணினிட சத்தம் இல்ாத குதி


தகாடுக்கப்ட்டுள்து.

இறபச்சற குறப்தற்காக
சுபங்கப்குதிறன

சுற்ிலும்

தசடிகள் யர்க்கப்டுகிது.


ஊமினர்களுக்கு இறபச்சல் ிற
யிறவுகள் ற்ின
யிமிப்னண்ர்வு

தகாடுக்கப்டுகிது. தநலும்

ஊமினர்களுக்கு யமக்கநா
நருத்துய ரிதசாதற
தசய்னப்டுகிது.

4

அதிர்வு

தயடித்தல்



குிப்ிட்ட நின்னூட்ட
யிகிதங்கள் தகாண்ட

(Vibration)

னறனான் தசாதற அதிர்வு

,

ஆய்வுகள் னெம்


யடியறநக்கப்ட தயண்டும்.

தயடித்தல் ிகழ்வுகின் தாது
ற்டும் அதிர்வுகற

கட்டுப்டுத்த 25-50நில்ி தாடி

யறப தாநதநாக தயடிக்க கூடின
நில்ி தாடி தயடித்தூண்டி

(detonators)


னன்டுத்ததயண்டும்.

அதிர்வு யபம்றத் தாண்டிால் ,
ீண்ட அகமி 6 நீ ட்டர் ஆமத்தில்
அறீம் அறகற

உறடக்க அறகள் இனக்கத்தின்
திறசனில் தயட்டக்கூடும் ,

இது

தநற்பப்னக்கு அருகில் நற்றும்
இறடிற நண்டத்திற்கு


அருகில் னணிக்கிது.

அறத்து டயடிக்றககறனேம்
தசய்த தாதும் ஒப்னதல் தற்

ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

14

திரு. மு.சரண்ராஜ், சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி,

இராமாதபுரம் நாயட்டம்
ிடுக்கப்திவு கருயிறன

(தாது இனக்குபகம் சுபங்க

ாதுகாப்ன) னன்டுத்தி அதிர்வு
நற்றும் இறபச்சறத்

ததாடர்ந்து கண்காணிக்க
தயண்டும்.

5

நண் சூமல்

தநற்ப்பப்ன நண்



யப்குதி நற்றும்

தயாண்றநனில் நீ ண்டும்

(Land

னன்டுத்துயதற்காக நக்கின

Environment)

தாயப நண் உள்டக்கின தநல்


நண் ாதுகாக்கப்டுகிது.

தநல் நண்ணுடண் ிபாகரிப்ட்ட
கிநங்கள் நற்றும் ி

கமிவுகள் கக்க கூடாது . குயாரி
யாகங்கில் சிப்ா

னன்ாடு னெம் தநற்ப்பப்ன


நண் ாதுகாக்கப்டுகிது.
சுபங்கத்றத சுற்ிலும்

ீர்யடிக்கால் அறநக்கட

தயண்டும். நறம ீர் னெம்

குயாரினின் உள்த உள் ந்த

நண்றணனேம் தயிதன அடித்து
தசல்யறத கமிவுக் குயினல்கள்

(dump) னெம் தடுக்கப்டுகிது.
இறயகள் நண் அரிப்ன நற்றும்
யண்டல் நண் டிவு

ஆகினயற்ற தடுக்கிது
தநலும் திட்டுகின்
ிறப்னதன்றந

,

(benches)

ாதுகாக்கப்டுகிது.

6

கமிவு கிடங்கு

கமிவுக்

(waste dump)

குயினல்கள் (dump)
ிறப்டுத்துதல்

குத்தலகப்
நற்றும்
உள்

குதினின்

கிமக்கு

திலசனில்

ல்லனில்

நட்டுப்டுத்தப்ட்ட
பகாட்டப்டும்.

8434 க நீ ட்டர்

ிபாகரிக்கப்டுயது
உருயாக்குயதற்கு

ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

பதன்கநற்கு
7.5

நீ

நண்ணின்
அவு

சுபங்கத்திிருந்து
சாலகல

சபலகாக

15

திரு. மு.சரண்ராஜ், சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி,

இராமாதபுரம் நாயட்டம்
னன்டுத்தப்டும்.

7

நபம் யர்த்தல்

சுபங்க

குதி

/



கமிவு குயினல்கள்

சுபங்க சுற்றுனத்தில் நபங்கள்
யர்ப்தன் னெம் தூசு நற்றும்



இறபச்சல் கட்டுடுத்தப்டுகிது.
நபம் யர்ப்தன் னெம் கமிவு
குயினல்கின்ிறப்னதன்றந



றன உறுதிப்டுத்துகிது.
ஒவ்தயாரு யருடனம்

தயட்டப்டும் நபங்கற

கணக்தகடுத்து, ின்ன சீபா கா
இறடதயினில் கட்டனநாக


டுநாறு ரிதுறபக்கப்டுகிது.
தாயப ாற்ங்காில் இருந்து
உனிர் ிறமப்தற்கா

யாய்ப்னகள் அதிகம் உள்

தசடிகள் நட்டும் டப்டுகின்.

8

ி சுற்றுசூமல்



(Back

நீ ள்ிபப்ல்

சுபங்கதின் கமிவுகள்

Filling)

,

அறடக்கப்ட்டு அதன் நீ து
தநடுக்கு நண்ணால்

ிபப்டுயதன் னெம் சீபமிந்த
ிம்


(degraded

நீ ட்கப்டுகிது.

land)

கமிவு ததக்க இடத்றத சுற்ிலும்
கமிவுீர்யடிகால்



அறநக்கப்ட்டிருக்கிது.

தயகநாக யபகூடின நபங்கள்
நற்றும் இருிடத்தில்

யபகூடின தசடிகள் ித்தின்

ிறப்னதன்றநக்காக யர்க்க
டுகிது.


சுறநப்குதி

(Green

Belt)

யர்ச்சிக்கா தாருத்தநா
டயடிக்றககள்


டுத்துதகாள்ப்டுகிது.

சுபங்க ள்நாது நறமீறப
தசகரித்து ித்தடிீறப அதிக
டுத்துயததாடு நட்டும்

ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

16

திரு. மு.சரண்ராஜ், சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி,

இராமாதபுரம் நாயட்டம்
அல்ாநல் அருகில் உள்
யியசான ிங்கின்

ாசத்திற்க்கும் உதவுகிது.

9

சனெக



தாருாதாபம்

சரினா பாநரிப்ன னறகற
னன்டுத்துயதன் னெம்

இனங்திபத்தின் இறபச்சல் அவு


கட்டுப்டுத்தடுகிது.

சுபங்க குதிறன சுற்ிலும்
நத்தின நாசுக்கட்டுப்ாட்டு

(CPCB)

யாரினத்தின்

யமிகாட்டுதின்டி சுறந


குதி அறநக்கப்டுகிது.

சரினா கா அட்டயறடி

,

யறபனறுக்கப்ட்ட குதினில்
துறமனிடுதல்,

தயடித்தல்

நற்றும் நற் ிகழ்வுகள்


ிகழ்த்தப்டுகிது.
சுபங்கதின்
காற்று

றநனப்குதினில்

நாசுப்ாட்றட

கட்டுப்ாட்டு

தகுந்த

னறகின்

னெம் குறக்கப்டுகிது.


தீனறணப்ன, நீ ட்ன ணி நற்றும்
உள்ளூர் தகயல் ததாடர்ன

ஆகினயற்றக் றகனாள்யதற்கு

அயசபகா தனார்ிறத் திட்டம்
னன்கூட்டிதன


தனாரிக்கப்டுகிது.

இந்தின தபிறகள்

(BIS)

ணினகத்தின்
ரிந்துறபனின்டி
ஆட்கின்
திநித

தயற

ாதுகாப்றக்கருதி,

ாதுகாப்ன

உகபணங்கா
தறகயசம்,

றகனேற,

ாதுகாப்ன

கால்

நற்றும்

காது

உற, கண்ணாடி, தநல் சட்றட,
னெக்கு


உற

ாதுகாப்ான் யமங்கப்டுகிது.
சனெக தாறுப்னணர்வு

ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

17

திரு. மு.சரண்ராஜ், சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி,

இராமாதபுரம் நாயட்டம்
டயடிக்றககின் ஒரு

குதினாக உள்ளூர் கிபாந

ஞ்சானத்துக்கு யிண்ணப்தாபர்
னெம் சனெக 
டயடிக்றககள்

டுக்கப்டுகின்.

10

ததாமில்சார்



சுகாதாபம்

சுபங்க

யிதி

(44)-ன்

ண்

டி,

னதல்லுதயிக்கா யசதிகள்
ற்ப்டுத்தப்ட்டுள்து.


யிதி ண் 29B & 45(A)-னின் டி,
ஆபம்

நற்றும்

இறடதயினில்



சீபா

ததாமிார்கின்

உடல்ிற

சுபங்கத்தில்

ணினரினேம்

ரிதசாதற டத்தடுகிது.
ததாமிார்களுக்கு



கா

ஆனேள்

காப்ீடு யமங்கப்டுகிது.
தயற

ஆட்கின்

ாதுகாப்றக்கருதி,

திநித

ாதுகாப்ன

உகபணங்கா

ாதுகாப்ன

கால்

றகனேற,

தறகயசம்,
உற,

கண்ணாடி, தநல் சட்றட, னெக்கு
உற

நற்றும்

காது

ாதுகாப்ான் யமங்கப்டுகிது.

5. ாற்றுக்கான ஆய்வு
சுபங்கத் தம் ியினல் நற்றும் தாதுப் டிதல் ஆகினயற்ற சார்ந்துள்து.
தய, இந்த திட்டம் குிப்ிட்ட கிந தம் நற்றும் இந்த திட்டத்திற்கா நாற்று
தம் இல்ற.
6. சுற்றுச்சூறல் கண்காைிப்பு திட்டம்
சுற்றுச்சூமல் கண்காணிப்ன திட்டம்

SEIAA-ஆல் யமங்கப்டும் சுற்றுச்சூமல் சீர்திருத்த

கடிதத்தில் யறபனறுக்கப்ட்ட ிந்தறகளுக்குட்ட்ட ல்தயறு சுற்றுச்சூமல்

ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

18

திரு. மு.சரண்ராஜ், சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி,

இராமாதபுரம் நாயட்டம்
கூறுகளுக்கு டத்தப்டும். இதற்க்கா

தசனல்ட ஒப்னதல் , தநிழ்ாடு

நாசு

கட்டுப்ாட்டு யாரினம் (TNPCB)-ஆல் யமங்கப்டும்.
அட்டலறை எண்: 1.4 எதிர்காய திட்டம் சுற்றுசூறல் கண்காைிப்பு திட்டம்
லரி

றெ.

எண்

1

கண்காைிப்பு

சுற்றுச்சூறல்

இடம்

காைிகள்

அரவு

யாிற

சுபங்க

நற்றும்

ததடர்ச்சினா

காற்றுத் தபம்

காய

றநனப்குதி

24

நணி

தபம்

கண்காணிக்கப்டுகிது

அதிர்சலண்
நாதம்

னற

ஒரு

ிறனம்

காற்று
தயகம்,
திறச,

/ அருகிலுள் இந்தினா
யாினல் துற (

குமிப்புகள்

தயப்ிற,

IMD)

ஈபப்தம்
நற்றும்

நறமப்தாமி
வு.

2

காற்று நாசு

கண்காணிப்ன
(PM2.5,

SO2

NOx)

ஆறு

இடங்கில்

(றநன நண்டத்தில்

8

தபம்

PM10, உள் ஒரு ிறனம்

நணி

யருடத்திற்

கு 1 னற

தன்

நாதிரி

தூசி

நற்றும்

and நற்றும் அருகிலுள்

சுயாச தூசி
நாதிரி

குடினிருப்னகில்

குறந்தட்சம் ஒன்று ,
குதி,

தநல்தாக்கி

திறசனில் ஒன்று

கீ ழ்ிற திறசனில்

,

இபண்டு ிறனம்

நற்றும் குறுக்கு காற்று
திறசனில் ஒன்று.)

3

ீர் நாசு

கண்காணிப்ன

சுபங்க கமிவுகின்

ஒரு

இனற்ினல் -

அருகிலுள்

யருடத்திற்

தயதினினல்,

நற்றும் தநற்பப்ன

ஒருனற

ல் ண்னகள்

குதிகின் ித்தடி
தண்ணறப,
ீ

கு

தண்ணுனிரின

னந்றதன

நற்றும் ிந்றதன

ருயநறம காத்தின்
தாது கிபாப் நாதிரிகள்
ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

19

திரு. மு.சரண்ராஜ், சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி,

இராமாதபுரம் நாயட்டம்
றகப்ற்றுதல்.

4

ீர்ப்னயினின
ல்

-

இறடப்குதி

நண்டத்தில் இருந்து
(buffer

zone)

1

ஆறு

ீர் ிற

ஒரு னற

சாதங்கள்

நாதத்திற்கு

கிநீ

சுற்ினேள், திந்த

னன்டுத்தப்
டும்.

குிப்ிட்ட

கிணறுகில் ீர் ிற.

5

ஒி

சுபங்க ல்ற ,

கண்காணிப்ன

அதிக

இறபச்சல் உருயாக்கும்
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தபம்

நணி

நாதம்

ஒி ிற

தயடித்தல்

ிடுக்கப்

ஒருனற

நீ ட்டர்

குத்தறக குதி உள்த

நற்றும் அருகில் உள்
குடினிருப்ன குதினில்
உள் குதிகள்.

6

அதிர்வு

அருகில் உள்

தசனல்ாடு

குடினிருப்னகில்

)அிக்றகனிடல்(

திவு கருயி
(டிஜிட்டல்

சீஸ்தநாகிபா
ஃப்)

7

நண்

றநனப்குதி

ஒரு

இனற்ினல்

இறடனக

கு

தயதினினல்

நண்டம்(core) நற்றும்

யருடத்திற்
ஒருனற

நண்டம்(buffer) (கிபாப்
நாதிரிகள்)

நற்றும்

ண்னகள்

7. திட்டத்தின் நன்றகள்
திரு. மு.சரண்ராஜ்

அயர்கள், சனதானத்தில் அயர்கின் கடறநகள் நிகத் ததிவுடன்

உள்ார். நபம் யர்ப்ன திட்டதின் அடிப்றடனில்

,

சுபங்கத்றத சுற்ினேம் நபம்

யர்ப்ன ரிந்துறபக்கப்டுகிது . அறத தயிப தப்ிதனாடின நாசு நற்றும் இறபச்சல்
ீக்குயதற்காக அமகினல் ததாட்டம்

நற்றும்

நற் நகத்தா தருந்ததாட்ட

னனற்சிகள், யல்லுர்கின் உதயி நற்றும் உள்ளூர் சனெகத்தின் ஒத்துறமப்ன உடன்
தசனல்டுத்தப்டும். சுபங்க டயடிக்றக கிபாநப்ன தயறயாய்ப்ற
கூடுதாக, தயறயாய்ப்ன யசதிகற ிர்நாணித்தல்
சுகாதாபம்,

தாருட்கள்,

,

உருயாக்கும்.

தாது தாக்குயபத்து ,

தசறயகள் நற்றும் ி சனெக தசறயகள் யமங்குயது

தான் ஒப்ந்த தயறகில் ருக்கு நறனக தயறயாய்ப்ன இருக்கும்
ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

.
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திரு. மு.சரண்ராஜ், சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி,

இராமாதபுரம் நாயட்டம்
உள்ளூர் நக்களுக்கு தயறயாய்ப்ன கிறடக்கும் . நாி அபசால் உரிறநத்ததாறக

உள்ளூர் ிறுயங்களுக்கு கிபாநத்தின் னுக்கும், யர்ச்சிக்காக யமங்கப்டுகிது.
யிண்ணப்தாபர் அயர்கள்
உகபணங்கள்,

,

கிபாநங்களுக்கு கல்யி யசதிகள்

ள்ிகளுக்கு குடிீர் தான் ன்னரி யசதிகள்

,

யிறனாட்டு

,

கிபாநங்களுக்கு

சாற யசதிகள் நற்றும் அருகிலுள் கிபாநயாசிகளுக்கு தயற யாய்ப்னகள்
யமங்குயதன் னெம் கிபாநப்ன சனெக தாருாதாப யர்ச்சிக்கு உதவுகிார்

.

இாத்தில் இருந்து 2.5% கூட்டாண்றந சனெகப் தாறுப்னத் திட்ட (CSR) ட்தஜட்டுக்கு
ஒதுக்கீ டு பசய்கிார்.

8. படிவுற
யியாதிக்கப்ட்டடி,

இந்த

திட்டநாது

சூமினல் நற்றும் சுற்றுச்சூமில்

தாக்கத்றத ற்டுத்த யாய்ப்ன இல்ற நற்றும் ாதுகாப்ாது

. அனுநதிக்கப்ட்ட

யபம்னகளுக்குள்ாக நாசுடுத்திகறக் கட்டுப்டுத்த தாதுநா தடுப்ன
டயடிக்றககள் தநற்தகாள்ப்டும்.

சாதாபண

கல்

உருயாக்கம்,

கயினலநப்பு

ஆகின அங்கீ கரிக்கப்ட்ட திட்டம் டி பசனல்டுத்தப்டும். சூமினல் கசதநாது
லநன நண்டத்லத உள்டக்கி உள்து.
தநாத்த

சுபங்க

டயடிக்றக ததாமிார்களுக்கு ிதாகவும் குறந்தட்ச

ஆத்துடன் டத்தப்டும்.

னன்தநாமினப்ட்ட சுற்றுச்சூமல் தநாண்றந திட்டம்

ஆது சுற்றுப்ன

குதிறன

ாதுகாப்ா சூமில் றயக்கும்

டயடிக்றககால்

ற்டும் தாக்கத்றத

நபம்

. சுபங்க

யர்ப்ின்

னெம்

கட்டுப்டுத்தப்டுகிது. தயறயாய்ப்ன, தகயல் ததாடர்ன நற்றும் உள்கட்டறநப்ன
தநம்ாடு தான் சனெக-தாருாதாப ன்கற னன்தற்றுயதில் சுபங்க
டயடிக்றக உதவுகிது.

ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்
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