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பக்கம் 1 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 
திட்டச்சுருக்கம் 

8.39.0 ஹெக்டடர் பரப்பளவு ஹகாண்ட                                           
மீனாட்சிபுரம் ரஃப் ஸ்டடான் மற்றும் கிராவல் குவாரி  

சர்டவ எண் : 212/7, 240/1A, 240/1B, 240/2, 207/3C, 
241/1, 243/1, 243/2 and 243/3 

கிராமம்  : மீனாட்சிபுரம் 
தாலுகா  : எட்டயபுரம் 
மாவட்டம்  : தூத்துக்குடி 
மாநிலம்  : தமிழ்நாடு 

திருவோளர்கள் எழில் ப்ளூ மமட்டல்ஸ் பிரரவேட் லிமிமடட் 
திரு. ேி.கிருஷ்ணகுமார், 
S/o. Shri.M. மேங்கட் ராமன் 

எண் 3/3, அரிஹந்த் ராஜ் பேன், 
எண் 8, திரு. ே ீகா சாரல 

ராயப்வபட்ரட, சென்னை - 600 014 

இந்த திட்டம் (EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் அதன் பின்டசற்கக) படி 1 (அ) சுரங்கங்கள் 
(B1) பிரிவின் கால அட்டவகை மற்றும் 12 டிசம்பர் 2018 அன்று வெளியிட்ட O.M F.No. L-11-

11/175/2018-IA-II (M) கீழ் கூறப்பட்டது.  

சுற்றுச்சுழல் தாக்க அறிக்கக ஆடலாசகர் 

ஹுபர்ட் என்ெிரரா ரேர் சிஸ்டம் (P) LTD, ஹசன்கை 
வசப்டம்பர் 2020 

 

திட்டச்சுருக்கம்  
1. நிறுவைத்தின் பின்ைைி 
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பக்கம் 2 

சுரங்கத்தின் சமோத்த பரப்பளவு 8.39.0 செக்டரோகும். இது தமிழ்நோட்டில் உள்ள தூத்துக்குடி 
மோவட்டம், எட்டயபுரம் தோலுகோ, மீனாட்சிபுரம் கிரோமத்தில் உள்ள ெ.டவ எண்: 212/7, 240/1A, 
240/1B, 240/2, 207/3C, 241/1, 243/1, 243/2 and 243/3யில் அனமந்துள்ளது.  

தமிழ்நாடு சிறு கனிம சலுரக 1959 ேிதியின்படி, 10.01.2019 அன்று கடித எண் ஆர்.சி எண் GM1-
46 / 2015 கீழ் 8-சி (3 பி) படி 90 நாட்களுக்குள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்ரத 90 
நாட்களுக்குள் தயாரிக்க துல்லியமான பகுதி தகேல் மதாடர்பு கடிதத்ரத தூத்துக்குடி மாேட்ட 
ஆட்சியர் மேளியிட்டார். 

அரதத் மதாடர்ந்து, M/s. எழில் ப்ளூ மமட்டல்ஸ் பிரரவேட் லிமிமடட் இந்த பகுதிக்கான 
சுரங்கத் திட்டத்ரத சமர்ப்பித்தது. 08.03.2019 அன்று தூத்துக்குடி மோவட்டம் புேியியல் மற்றும் 
சுரங்க இயக்குநரால், கடித எண் Rc.No.G.M.1-46/2015 மூலம் சுரங்க திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

மசப்டம்பர் 14, 2006 வததியிட்ட EIA அறிேிப்பு மற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்களின்படி 
இந்த திட்டம் பி 1 ேரக, அட்டேரண 1 (அ) இன் கீழ் ேருகிறது. சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வகாரி 
ேிண்ணப்பமானது ேரக B1, அட்டேரண 1 (அ) இன் கீழ் TN-SEIAA ேிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது 
(வகாப்பு எண் 7223/2019). 

இத்திட்டம் 29.02.2020 அன்று நனடசபற்ற 146வது SEAC கூட்டத்திலும், 18.05.2020 அன்று 
நனடசபற்ற 375வது SEIAA கூட்டத்திலும் இந்த திட்டம் மதிப்பிடப்பட்டது, டமலும் 
12.07.2018.05.2020 ஆம் டததி கடித எண். SEIAA-TN/F.No.7223/SEAC/ToR-698/2020-ன் கீழ் EIA / EMP 
அறிக்னக தயோரிக்க ToRஆைது வழங்கப்பட்டது. 

ேரரவு EIA / EMP அறிக்ரக மக்கள் கருத்துக்வகட்புக்கு கூட்டத்திற்காக (PH) 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் கருத்துக்வகட்புக்கு கூட்டம் நிரறேரடந்த பின்னர் மபாது 
மக்களால் வகட்கப்பட்ட வகள்ேிகளும் அதற்கான பதில்களும் EIA அறிக்ரகயில் 
இரணக்கப்படும். இறுதியில் சுற்றுச்சுழல் தாக்க மதிப்படீு அறிக்ரக TNSEAC-க்கு சுற்றுச்சுழல் 
அனுமதி மபறுேதற்காக சமர்ப்பிக்கப்படும். 

2. நிறுவை ஹபாறுப்டபற்பு 

திட்ட ஆதரோளர் சுற்றுச்சுழல் அனுமதிக்கு வதரேயான அரனத்ரதயும் உறுதியாக நிேர்த்தி 
மசய்து சுற்றுச்சூழல் வமலாண்ரம திட்டத்ரத மசயல்படுத்துோர். 
 

3. சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதிகள் 

கீடழ உள்ள அட்டவனை -1 இல் கோைப்படுவது டபோல், திட்ட எல்னையிைிருந்து 15 கி.மீ 
தூரத்திற்குள் அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதிகள் எதுவும் இல்னை. திட்ட 
எல்னையிைிருந்து 15 கி.மீ தூரத்திற்குள் எந்த மோநிை மற்றும் டதெிய எல்னையும் இல்னை. EIA 
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பக்கம் 3 

அறிவிப்பின் படி ெிறப்பு வனரயனற மற்றும் சபோதுவோை வனரயனறகனள இந்த திட்டம் 
ஈர்க்கவில்னை. திட்ட எல்னைக்கு 15 கிடைோமீட்டர் சதோனைவுக்குள் இருக்கும் ெிறப்பம்ெங்கள் 
அட்டவனை 1-ல் சகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
அட்டவகை - 1 திட்ட எல்கலக்கு 15 கி.மீ சுற்றளவில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் 

பகுதிகள்  

எண் பகுதிகள் வான்ஹவளி தூரம் (15 கி.மீ. 
பரிந்துகரக்கப்பட்ட  திட்ட இருப்பு எல்கல) 

1 ெர்வடதெ மரபுகளின் கீழ் 
போதுகோக்கப்படும் பகுதிகள், டதெிய 
அல்ைது உள்ளூர் ெட்டங்களின் கீழ் 
சுற்றுச்சூழல், நிைப்பரப்பு, கைோச்ெோர 
அல்ைது பிற சதோடர்புனடய 
மதிப்பிற்குட்பட்ட பகுதிகள். 

எண் சபயர் தூரம் 
(~ேி.மீ) தினெ 

1 எட்ரடயபுரம் அரண்மரன 6.16 SSE 

2 கதிவரசன் மரல புலி குரக 14.40 WSW 

3 கதிவரசன் வகாயில் 14.21 WSW 

4 மகாகேி சுப்பிரமணிய 
பாரதியார் அருங்காட்சியகம் 

6.25 SSE 
 

2 சுற்றுச்சூழல் கோரைங்களுக்கோை 
முக்கியமோை அல்ைது உைர்திறன் 
சகோண்ட பகுதிகள் - ஈரநிைங்கள், 
நீர்வழிகள் அல்ைது பிற 
நீர்நினைகள், கடடைோர பகுதி, 
உயிரிைங்கள், மனைகள், கோடுகள். 
 

எண் சபயர் தூரம் 
(~ேி.மீ) தினெ 

1 உப்பார் நதி  5.01  N 
2 ரேப்பார் நதி  6.57  NE 
3 வமல்கரண்ரட ஓரட  12.55  ENE 
4 இருக்கங்குடி நீர்த்வதக்கம் 14.08 N 
5 அர்ஜுனன் நதி 14.73 N  

3 வளர்ப்பு,இைவிருத்தி,ஓய்சவடுத்தல்,
குளிர்கோைம்,குடிடயற்றம் 

ஏதும் இல்னை 

4 கடற்கனரக்கு அப்போல்,  கடற்கனர, 
கடல் அல்ைது நிைத்தடி நீர் எண் சபயர் தூரம் 

(~ேி.மீ) தினெ 

1 உப்பார் நதி  5.01  N 
2 ரேப்பார் நதி  6.57  NE 
3 வமல்கரண்ரட ஓரட  12.55  ENE 

4 இருக்கங்குடி 
நீர்த்வதக்கம் 14.08 N 

5 அர்ஜுனன் நதி 14.73 N  
5 மோநிைம், டதெிய எல்னைகள் ஏதும் இல்னை 
6 சபோழுதுடபோக்கு அல்ைது  சுற்றுைோ 

பயைிகள் அணுகுவதற்கோக 
சபோதுமக்கள் பயன்படுத்தும் 
வழிகள் அல்ைது வெதிகள் 

➢ SH-44 ~ 5.5km (SSW) 
➢ NH-45b1 ~ 4.27km (ESE) 

7 ரோணுவ தளங்கள் ஏதும் இல்னை 
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பக்கம் 4 

8 அடர்ந்த மக்கள்சதோனக அல்ைது 
கட்டனமக்கப்பட்ட பகுதி 

 
எண் கிராமம் ஹபயர் (~ேி.மீ)தூரம் 

(திகச) 
மக்கள் 
ஹதாகக 

1 மீனாட்சிபுரம் 2.07km (NNW) 1135 
2 உருரலகுடி 3.32 km (NW) 1535 
3 கடரலயூர் 3.75 km (W) 3857 
4 ேரீபட்டி 4.00 km (NE) 877 
5 கருப்பூர் 4.4 KM (NNE) 801 

 

9 முக்கியமோை, உயர்தர அல்ைது 
பற்றோக்குனற வளங்கனளக் 
சகோண்ட பகுதிகள் (நிைத்தடி நீர் 
ஆதோரங்கள், டமற்பரப்பு வளங்கள், 
கோடுகள், விவெோயம், மீன்பிடி, 
சுற்றுைோ, கைிமம்) 

எண் சபயர் தூரம் 
(~ேி.மீ) தினெ 

1 உப்பார் நதி  5.01  N 
2 ரேப்பார் நதி  6.57  NE 
3 வமல்கரண்ரட ஓரட  12.55  ENE 

4 இருக்கங்குடி 
நீர்த்வதக்கம் 14.08 N 

5 அர்ஜுனன் நதி 14.73 N 
 

10 மண்டைங்கள் ஏற்கைடவ மோசுபோடு 
அல்ைது சுற்றுச்சூழல் டெதத்திற்கு 
உட்பட்டை. (தற்டபோது இருக்கும் 
ெட்ட சுற்றுச்சூழல் தரநினைகள் 
மீறியுள்ளை) 

ஏதும் இல்னை 

11 சுற்றுச்சூழல் பிரச்ெினைகள் 
(பூகம்பங்கள், ெோகுபடி, 
நிைச்ெரிவுகள், அரிப்பு, சவள்ளம் 
அல்ைது தீவிர அல்ைது போதகமோை 
கோைநினை நினைனமகள்) 

இந்த பகுதி நிை அதிர்வு மண்டைம்-II (குரறோன 
அபோயம்)  கீழ் வருகிறது.  
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பக்கம் 5 

 
படம் -1 திட்ட எல்னைக்கு 15 கி.மீ. சதோனைவில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதிகள் 
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பக்கம் 6 

 
4. ரஃப் ஸ்டடான் மற்றும் கிராவல் குவாரி ககயிருப்பு 
➢ மதிப்பிடப்பட்டுள்ள புவியியல் இருப்புக்கள் 23, 54,040மீ3 ரஃப் ஸ்டடோன் மற்றும் 3, 92,340மீ3 

கிரோவல் ஆகும். 
➢ சுரங்கக்கூடிய இருப்புக்கள் 9, 83,005 மீ3 ரஃப் ஸ்வடான் மற்றும் 3, 13,460 மீ3 கிரோவல் 

ஆகும். 
➢ முன்மமாழியப்பட்ட உற்பத்தி திறன் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு, 9, 83,005மீ3 ரஃப் ஸ்வடான் 

மற்றும் 3, 13,460மீ3 கிரோவல் ஆகும். 

5. ஹசயல்பாடு அளவின் சுருக்கம்  
➢ ரஃப் ஸ்டடோன் மற்றும் கிரோவல் குவோரி நடேடிக்ரக வமற்மகாள்ள திறந்த சவளி சுரங்க 

ேழிமுரறகள் வமற்மகாள்ளப்படுகிறது. சபஞ்ச் உயரம்  மற்றும் சபஞ்ச் அகைம் 5 
மீட்டரோகும். கம்ப்ரசர், ஜாக் ஹம்மமர், டயமண்ட் கம்பி, டி.ஜி திறன் ஆகியரே முக்கிய 
இயந்திரங்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. டிப்பர்ஸ் மற்றும் டம்பர்கள் 
வபாக்குேரத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

➢ முன்மமாழியப்பட்ட உற்பத்தி திறன் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு, 9, 83,005மீ3 ரஃப் ஸ்வடான் 
மற்றும் 3, 13,460மீ3 கிரோவல் ஆகும்.  

➢ சுரங்கக்கூடிய இருப்புக்கள் 9, 83,005 மீ3 ரஃப் ஸ்வடான் மற்றும் 3, 13,460 மீ3 கிரோவல் 
ஆகும். 

➢ மதிப்பிடப்பட்டுள்ள புவியியல் இருப்புக்கள் 23, 54,040மீ3 ரஃப் ஸ்டடோன் மற்றும் 3, 92,340மீ3 

கிரோவல் ஆகும்.  
6. திட்ட ரதவெேள் 

I. நிலத்டதகவ: 
➢ ரஃப் ஸ்டடோன் மற்றும் கிரோவல் சுரங்கத்தின் சமோத்த பரப்பளவு 8.39.0 செக்டரோகும்.. 
➢ இது தமிழ்நோட்டில் உள்ள தூத்துக்குடி மோவட்டம், எட்டயபுரம் தோலுகோ, மீனாட்சிபுரம் 

கிரோமத்தில் உள்ள ெ.டவ எண்: 212/7, 240/1A, 240/1B, 240/2, 207/3C, 241/1, 243/1, 243/2 and 
243/3யில் அட்சவரரக 09°12'09.86" N to 09°12'21.80" N மற்றும் தீர்க்கவரரக 77°58'53.00" E to 
77°59'05.77" E யில் அனமந்துள்ளது. 

➢ குத்தரக பகுதியானது மேற்று நிலப்பரப்ரப மகாண்டுள்ளது; கடல் மட்டத்தில் இருந்து 
66m உயரத்தில் உள்ளது. இந்தியா வடாவபா தாள் எண் 58 K/3, K/4, G/15 & G/16இன் 
கணக்மகடுப்பில் இந்த பகுதி குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகை -2: நில பயன்பாட்டின் வடிவம் 

எண் நில உபடயாகம் 
தற்ரபாவதய சுரங்ேத் திட்ட 
ோலத்தில் ரதவெப்படும் 

பகுதி (ஹெக்டடர்) 
1.  சுரங்க பயன்போட்டு பகுதி NIL 
2.  எதிர்கால சுரங்க 6.42.6 
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3.  ஸ்டாக்கிங் & மினரல் டிரஸ்ஸிங் 
யார்ட் 0.0 

4.  எதிர்கால உள்கட்டனமப்பு 0.01 
5.  சுரங்க சாரல 0.03 

6.  பசுனம வனளயம்/ சுரங்க 
பாதுகாப்பு 1.92.4 

ஹமாத்தம் 8.39 
II. நீர் டதகவ 
➢ மமாத்த நீர் வதரே 3.0KLD ஆகும் (குடிநீர் மற்றும் உட்புற டதனவ – 1.0KLD, , 

ெோனைகள் மீது தூெி அடக்குதல் – 1.0KLD & பசுனம வனளயம் – 1.0KLD). வடங்கர்கல் 
மூலம் மமாத்த நீர் வதரே பூர்த்தி மசய்யப்படும். 

➢ ரஃப் ஸ்டடோன் மற்றும் கிரோவல் குோரி எந்த நச்சு கழிவுகரளயும் திட, திரே அல்லது 
ோயு ேடிேத்தில் உற்பத்தி மசய்யாது. 

➢ குோரி மசயல்பாட்டின் மூலம் எந்த கழிவுநீரும் மேளிவயற்றப்படாது. உட்புற கழிவுநீர், 
கழிவு நீர் வசகரிக்கும் மதாட்டியில் அப்புறப்படுத்தப்படும். கழிவு நீர் வசகரிக்கும் 
மதாட்டியானது அவ்ேப்வபாது சுத்தம் மசய்யப்படும். 

III. மின்சாரம் மற்றும் எரிஹபாருள் டதகவ 

➢ சுரங்க நடேடிக்ரககளின் வபாது மின்சாரம் வதரேயில்ரல. பகல் வநரத்தில் வேரல 
காரல 9 மணி முதல் 5 மணி ேரர மட்டுவம மதிய உணவு இரடவேரளயாக 1PM 
முதல் 2PM ேரர தரடமசய்யப்பட்டுள்ளது. 

➢ குோரி இயந்திரங்களுக்கு டீசல் (HSD) பயன்படுத்தப்படும், ஒரு நாரளக்கு சுமார் 5,43,740 
லிட்டர் HSD பயன்படுத்தப்படும். 

IV. மைித வள டதகவ 
➢ இத்திட்டத்திற்கு மனிதேளம் வதரே 20 நபர்கள். 

V. திடக்கழிவு உற்பத்தி மற்றும் டமலாண்கம 
➢ இந்த சுரங்கத்தில் உற்பத்தியோகும் திட கழிவுகளின் அளவு 9kg/day ஆகும். இதில் மக்கும் 

தன்னம உனடய கழிவுகள் உள்ளூர் நகராட்சித் மதாட்டிகளின் மூலம் 
அப்புறப்படுத்தப்படும் மற்றும் மக்கும் தன்னம இல்ைோ கழிவுகள் (5kg/day) மறுசுழற்ெி 
செய்வதற்கோை TNPCB அங்கீகோரம் சபற்ற முகவர்களோல் அகற்றப்படும். 

➢ கழிவு எண்சைய் சகோள்கைன்களில் டெகரிக்கப்படும். இக்கழிவு மறுெீரனமப்பு / 
மறுசுழற்ெி செய்வதற்கோை TNPCB அங்கீகோரம் சபற்ற முகவர்களோல் அகற்றப்படும். 

7. திட்ட ஹசலவு 
➢ திட்டத்தின் சமோத்த முதலீடு (மூைதை) ரூ. 4,94,30,000/- ஆகும். இதில் EMP மசலவு 

ரூ.5,22,500/- உள்ளடங்கும். 
 

8. சுற்றுச்சூழல் ெிளக்ேம் 
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திட்ட ஆய்வு பகுதி (PIA): மீனாட்சிபுரம் ரஃப் ஸ்டடோன் மற்றும் கிரோவல் குவோரி 

எல்ரலயிலிருந்து 10 கி.மீ சுற்றளவு மகாண்ட ஒரு பகுதி அடிப்பரட ஆய்வுகளுக்கான ஆய்வுப் 
பகுதியாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆய்வுக்ோலம்: அடிப்பரட சுற்றுச்சூழல் கூராய்வுகள் (வம முதல் ஜூரல 2020 ேரர) ஆய்வு 

பகுதிக்குள் வமற்மகாள்ளப்பட்டன. 

அடிப்பவட ஆய்வுேளின் சுருக்ேம்: 

• குத்தரக பகுதியானது கடல் மட்டத்தில் இருந்து 66m உயரத்தில் உள்ளது. 
• திட்ட தளம் IS 1893 (பகுதி- I) இன் படி மண்டலம்- II (குரறந்த இடர் மண்டலம்) இன் 

கீழ் ேருகிறது. 
• ஆய்வுக் கோைத்தில் டமடைோங்கிய கோற்றின் தினெ ேடவமற்கு தினெயோகும். 
• ஆய்வு கோைத்தில் அதிகபட்ெ சவப்பநினை: 41oC, குனறந்தபட்ெ சவப்பநினை: 23oC 

மற்றும் சராசரி மேப்பநிரல: 31.6oC ஆகும். 
• ெோர்பு ஈரப்பதம் 61.17% ஆகும். 
• ஆய்வு கோைத்தில் ெரோெரி கோற்றின் டவகம் 2.79m/s. 

சுற்றுச்சூழல் காற்றின்  தன்கம: 

NAAQS, 2009 இன் படி 12 அளவுருக்களுக்கு 8 இடங்களில் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 
கண்காணிக்கப்பட்டுள்ளது. அரனத்து அளவுருக்களின் அதிகபட்ச மசறிவுகள் டதெிய 
சுற்றுச்சூழல் கோற்று தரநினைகளுக்குள் உள்ளது (CPCB, NAAQS, 2009): 

• PM10  : 51.30 µg/m³ - 59.72 µg/m³ (NAAQ தரநிரல 100 µg/m³) 
• PM2.5  : 26.65 µg/m³ - 30.86 µg/m³ (NAAQ தரநிரல 60 µg/m³) 
• SO2  : 9.19 µg/m³ - 13.87 µg/m³ (NAAQ தரநிரல 80 µg/m³) 
• NO2  : 17.37 µg/m³ - 26.80 µg/m³ (NAAQ தரநிரல 80 µg/m³) 

ஒலி சூழல்: 
• சதோழிற்ெோனை பகுதியில் பகல்சபோழுது இனரச்ெல் அளவுகள் 51.6 dB (A) மற்றும் இரவு 

டநர இனரச்ெல் அளவு 41.2 dB (A) உள்ளது, இனவ CPCB ஆல் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
ேரம்பிற்குள் உள்ளது (75dB (A) Day time & 70 dB (A) Night time). 

• குடியிருப்பு பகுதியில் பகல்சபோழுது இனரச்ெல் அளவுகள்  52.2 dB (A) முதல் 54.8 dB (A)  
ஆகவும், இரவு டநர இனரச்ெல் அளவு 41.7 dB (A) முதல் 44.7 dB (A)  ஆகவும் 
கைக்கிடப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுக்கோைத்தில் சுற்றுசூழல் ெப்தம் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் 
CPCB ஆல் பரிந்துனரக்கப்பட்ட ேரம்பிற்குள் உள்ளது (55 dB (A) பகல் & 45 dB (A) இரவு). 

நிலத்தடி நீரின் தரம்: 
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• 8 இடங்களில் நிலத்தடி நீரின் தரம் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. IS: 10500 (2012)- இன் படி 
நிலத்தடி நீர் மாதிரிகள் குடிநீர் தர தரங்களுக்கு குறிப்பிடப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட 
ேரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

• சராசரி pH 7.34 முதல் 8.32 ேரர இருக்கும். 
• TDS மதிப்பு 479 mg / l முதல் 920 mg / l வனர டவறுபடுகிறது. 
• குடளோனரடு மதிப்புகள் 102.4 mg/l முதல் 276.4 mg/l வனர டவறுபடுகிறது. 
• வசாடியம் மதிப்புகள் 49.4 mg/l முதல் 136.4 mg/l வனர டவறுபடுகிறது. 
• மபாட்டாசியம் மசறிவு 5.3 முதல் 8.1 mg/l ேரர டவறுபடுகிறது. 
• சமக்ைெீியம் மதிப்புகள் 21.5 முதல் 46.4 mg/l ேரர டவறுபடுகிறது, இது IS 10500: 2012 

இன் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள்டளடய இருக்கின்றது. 
• ெல்டபட் மதிப்புகள் 43.8 mg / l முதல் 98.2 mg / l வனர டவறுபடுகிறது, இது IS 10500: 2012 

இன் ஏற்றுக்மகாள்ளத்தக்க வரம்புகளுக்குள்டளடய இருக்கின்றது. 

டமற்பரப்பு நீரின் தரம்: 
• ISI-IS 2296: 1992 ேகுப்பு C இன் படி வமற்பரப்பு நீர் மாதிரிகள் அனுமதிக்கப்பட்ட 

ேரம்புகளுக்குள் உள்ளன (கிருமி நீக்கம் மசய்யப்படுேரதத் மதாடர்ந்து ேழக்கமான 
சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர்). 

• pH 6.83 முதல் 8.15 ேரர இருக்கும். 
• சமோத்த கனரந்த திட அளவு 259 mg / l முதல் 824 mg / l வனர உள்ளது. 
• குடளோனரடு மதிப்புகள் 61.2 mg/l முதல் 253.9 mg/l வனர டவறுபடுகிறது. 
• சல்வபட் உள்ளடக்கம் 13.73 mg/l முதல் 77.6 mg/l ேரர வேறுபடுகிறது. 
• சமோத்த கடிைத்தன்னம 107.5 mg/l முதல் 384 mg/l வனர டவறுப்படுகிறது. 
• BOD மதிப்பு 2.2 mg / l முதல் 8.1 mg / l ேரர இருக்கும். 
• COD மதிப்பு 8.6 mg / l முதல் 27.1 mg / l ேரர உள்ளது. 
• As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni மற்றும் Se டபோன்ற கைரக உடைோகங்களின் செறிவு IS 2296: 

1992 வனரயிைோை எல்னைகள் ஆகும் 

நில சுற்றுச்சூழல்: 
• ஆய்வு பகுதியில் எட்டு (08) இடங்களில் மண் மாதிரி வமற்மகாள்ளப்பட்டது. மண் 

ேரககள் மணல் களிமண் களிமண், களிமண், களிமண் மணல் மற்றும் களிமண் 
மற்றும் மண் மாதிரிகள் இயற்ரகயில் சற்று காரத்தன்ரம மகாண்டரே என்பரதக் 
காணலாம். 

• மண் மோதிரிகள் pH  7.72 முதல்8.31 வனர இருந்தை. 
• மண்ைின் கடத்தும் திறன் மண் மோதிரிகள் ஆய்வு செய்யும் டபோது மண்ைின் கடத்தும் 

திறன் 137 முதல் 426 μmho/cm வனர இருந்தை. 
• னநட்ரஜன் அளவு 56.2 mg/kg முதல் 172 mg/kg வனர இருந்தை. 
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• போஸ்பரஸ் அளவு  5.9 mg/kg முதல் 23.7 mg/kg வனர இருந்தை. 
• சபோட்டோெியம் உள்ளடக்கம் 199.5 mg/kg முதல் 1203.2 mg/kg வனர இருந்தை. 

உயிரியல் சுற்றுச்சூழல்: 
• ரமயப் பகுதியில் பதிவுமசய்யப்பட்ட தாேர இனங்கள் மற்றும் ேிலங்கினங்கள் எதுவும் 

அரிய / ஆபத்தான / உள்ளூர் / அச்சுறுத்தப்பட்ட ேரகரயச் வசர்ந்தரே அல்ல. 
பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் எதுவும் ேரகப்படுத்தப்பட்ட இனங்கள் காணப்படேில்ரல. 

• அரிதான / ஆபத்தான / உள்ளூர் / அச்சுறுத்தப்பட்ட ேரக இனங்கள் ஆய்வு பகுதியில் 
காணப்படேில்ரல. 

சமூக ஹபாருளாதார சூழல்: 
• திட்டத் தளம் தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி மாேட்டம், எட்டயபுரம் தாலுகாேின் 

மீனாட்சிபுரம் கிராமத்தில் அரமந்துள்ளது. ஆய்வு பகுதி (10 கி.மீ) சுற்றளேில் 47 
கிராமங்கள் உள்ளன, இப்பகுதிரயச் சுற்றியுள்ள மக்கள் மதாரக 105612 ஆகும். ஆய்வுப் 
பகுதியின் சராசரி கல்ேியறிவு ேிகிதம் 72.76% ஆகும், இது மாேட்ட கல்ேியறிவு 
ேிகிதமான 86.16% ஐ ேிடக் குரறவு. அரே வபாதுமான கல்ேி உள்கட்டரமப்புகரளக் 
மகாண்டுள்ளன, வமலும் ஆய்வுப் பகுதியிலுள்ள மக்கள் கல்ேி உள்கட்டரமப்புகளுடன் 
நன்கு இரணக்கப்பட்டுள்ளனர். இருப்பினும், சமூக மபாறுப்புணர்வு நடேடிக்ரககள் 
மூலம் மசய்யக்கூடிய கல்ேி ேசதிகளில் ேளர்ச்சி இருக்க வேண்டும். ஆய்வுப் 
பகுதியிலுள்ள மக்கள் அரசாங்க ஆரம்ப சுகாதார நிரலயங்கள் மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார 
துரண ரமயங்களுடன் நன்கு இரணக்கப்பட்டுள்ளனர். 

• மமாத்த உரழக்கும் மக்கள் மதாரக 42.7%, முக்கிய மதாழிலாளர்கள் 87.9%. ேிளிம்புத் 
மதாழிலாளர்கள் 12.1%, இதில் மபண் ேிளிம்புத் மதாழிலாளர்கள் 19.2%. 

9. எதிர்டநாக்கும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் 
குோரி மசயல்பாடுகள் காரணமாக எழக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக பண்புகளில் 
எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கங்கள் அரடயாளம் காணப்பட்டு, கணிக்கப்பட்டு மதிப்படீு 
மசய்யப்பட்டுள்ளன. 

• 8.39.0 செக்டர் பரப்பளவு மகாண்ட ரஃப் ஸ்டடோன் மற்றும் கிரோவல் சுரங்கம் 
தமிழ்நோட்டில் உள்ள தூத்துக்குடி மோவட்டம், எட்டயபுரம் தோலுகோ, மீனாட்சிபுரம் 
கிரோமத்தில் உள்ள ெ.டவ எண்: 212/7, 240/1A, 240/1B, 240/2, 207/3C, 241/1, 243/1, 243/2 and 
243/3யில் அனமந்துள்ளது. 

• குத்தரக பகுதியானது மேற்று நிலப்பரப்ரப மகாண்டுள்ளது; கடல் மட்டத்தில் இருந்து 
66m உயரத்தில் உள்ளது. தற்வபாதுள்ள உள்கட்டரமப்பில் தாக்கத்ரத / சிரமத்ரத 
குரறக்க அலுேலகம், கழிப்பரறகள் வபான்ற தன்னிரறவு உள்கட்டரமப்புடன் M/s. 
எழில் ப்ளூ மமட்டல்ஸ் பிரரவேட் லிமிமடட் ேழங்கப்படும். 
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• உமிழ்வுகள், துகள்கள், SO2 மற்றும் NOX ஆகியேற்ரறக் கட்டுப்படுத்த வதரேயான 
அரனத்து காற்று மாசு கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்ரககளும் பின்பற்றப்படும். 

• காற்றின் தரத்தில் மாதிரிகரள ஆய்வுகள் மூலம் காற்று சூழலில் ஏற்படும் தாக்கம் 
குறித்து ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. அரனத்து இடங்களிலும் NOx, PM10, PM2.5 மற்றும் SO2 
ஆகியேற்றின் முதல் 24 மணிவநர சராசரி மசறிவுகள் வதசிய சுற்றுப்புற காற்று தர 
நிர்ணயங்கள் (NAAQS), 2009 இல் நன்கு காணப்படுகின்றன. TSPM, PM10, PM 2.5, SO2 மற்றும் 
NOx க்கான முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் அதிகபட்ச மசறிவு முரறவய 335 μg/m3, 
66.84 μg/m3, 40.10 μg/ m3 3.33 μg/m3 மற்றும் 58.42 μg/m3 ஆகும். எனவே குோரி மசயல்பட்ட 
பின்னரும் கூட எதிர்பாக்கப்பட்ட தாக்கம் மிதமானது என்று முடிவு மசய்யலாம். 

• அடிப்பனட கூரோய்வின் முடிவுகள் ஒைி அளவோைது சதோழிற்ெோனைப் பகுதியிலும் 

குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் உள்ள ஒைி அளவுகள்  CPCBஆல் வனரயறுக்கப்பட்ட 

தரத்திற்குள் உள்ளது. மதாழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு நிர்ோகத் தரத்தின் 
வதரேகளுக்கு அப்பாற்பட்ட சத்தம் அளரேக் மகாண்ட ேடிேரமக்கப்பட்ட 
உபகரணங்கள் பயன்படுத்தப்படும். 

• இந்த திட்டத்திற்கான நீர் வதரே தனியார் வடங்கர்களிடமிருந்து பூர்த்தி மசய்யப்படும். 
குோரிரயச் சுற்றி சரியான ேடிகால் அரமக்கப்படும். உட்புற கழிவுநீர், கழிவு நீர் 
வசகரிக்கும் மதாட்டியில் அப்புறப்படுத்தப்படும். கழிவு நீர் வசகரிக்கும் மதாட்டியானது 
அவ்ேப்வபாது சுத்தம் மசய்யப்படும். சுரங்க மசயல்பாட்டின் மூலம் கழிவுப்மபாருட்கள் 
எதுவும் மேளிவயறாது. 

• மண்ணின் தரம், நீரின் தரம் மற்றும் மபாது சுகாதாரத்ரத சரியாக 

கட்டுப்படுத்தாேிட்டால் திடக்கழிவுகள் உருோகும் மபாது பாதிப்ரப ஏற்படுத்தும். 
உணவுக் கழிவுகள் உள்ளிட்ட நகராட்சி திடக்கழிவுகள் நகராட்சித் மதாட்டியில் 
அகற்றப்படுகின்றன. அபாயகரமான மற்றும் பிற கழிவுகள் (வமலாண்ரம மற்றும் 
நாடுகடந்த இயக்கம்) ேிதிகள் 1989 மற்றும் அதன்பிறகு 2016 இல் திருத்தங்களின் படி 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட மறுசுழற்சி மூலம் கழிவு டீசல் எண்மணய் முரறயாக அகற்றப்படும். 
வமல் பரப்பில் உள்ள மண் வசமிக்கப்பட்டு குத்தரக பகுதிக்குள் பசுரம ேரளயம் 
வமற்மகாள்ேதற்காக பயன்படுத்தப்படும். 

• சுரங்கப் பகுதியில் கோைப்படும் தோவர / விைங்கிைங்களுக்கு போதகமோை வினளவுகனள 
குனறக்க சுரங்கத்திைிருந்து உருவோகும் தூெியினைனய கட்டுபடுத்த நீர் சதளித்தல் 
மற்றும் நீர் சதளிக்க அனமப்புகள் ஆகியனவ உருவோக்கப்படும் இவ்வனமப்புகள் சுரங்க 
குத்தனக பகுதியில் நிறுவி தூெியோல் ஏற்படும் போதிப்புக்கள் இல்ைோமல் போர்த்து 
சகோள்ளப்படும். 

10. பசுகம வகளயம் டமம்பாடு 
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சுரங்கத் திட்டத்தின் முதல் 5 ஆண்டுகளில் 1.92.4 மஹக்வடர் பரப்பளவு பசுரம ேரளய 

ேளர்ச்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டது,. M/s. எழில் ப்ளூ மமட்டல்ஸ் பிரரவேட் லிமிமடட் ஆண்டுக்கு 

125 மரங்கரள நடவு மசய்ேவதாடு ஆண்டுக்கு ரூ.1,40,000 பசுரம ேரளய ேளர்ச்சி மற்றும் 
பராமரிப்பிற்காக மசலேிடப்படும் என முன்மமாழியப்பட்டது. 

11. மாற்று பகுப்பாய்வு 
கனிம ரேப்பு இயற்ரகயில் குறிப்பிட்ட தளம்; எனவே மாற்று தளத்ரதத் வதடும் வகள்ேி 

எழுேதில்ரல. இத்தளத்தில் இடமோற்றம் மற்றும் மறுவோழ்வு பிரச்ெினைகள், உணர்திறன் 

பகுதிகள் வபான்றேற்ரற இல்லாததால், இது ரஃப் ஸ்டடோன் மற்றும் கிரோவல் சுரங்கத்திற்கு 
ஏற்றதாக அரமகிறது. சுரங்கத்தின் மேற்றிக்கு முக்கியமான அரனத்து காரணிகளின் 
வதரேரயயும் இந்த தளம் பூர்த்தி மசய்கிறது மற்றும் இது ஒரு சிறந்த இடமாக 
இருக்கலாம். 

12. சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு திட்டம் 
சுற்றுச்சூழல் பண்புக்கூறுகளுக்கு (காற்று, நீர், சத்தம் மற்றும் மண்) சுற்றுச்சூழல் 
கண்காணிப்பு திட்டம் ேகுக்கப்பட்டுள்ளது, வமலும் இது CPCB ேழிகாட்டுதல்களின்படி 
மசயல்படுத்தப்படும். சுரங்க நடேடிக்ரககள் காரணமாக சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகரளத் தணிக்க 
சுற்றுச்சூழல் நிர்ோகத்தின் திறரமயான மசயல்படுத்தல் மற்றும் மநருக்கமான வமற்பார்ரே 
நடத்தப்படும். 

13. டபரிடர் டமலாண்கம திட்டம் 
டபரிடர் டமைோண்னம திட்டத்தின் ெிறப்பம்ெங்கள் பின்வருமோறு; 

• அவெரநினை பைிநிறுத்தம் நனடமுனற 
• தீ போதுகோப்பு அனமப்பு 
• அவெரகோை போதுகோப்பு உபகரைங்கள் & அறிக்னக மற்றும் அவெரகோை நினைனமகோை 

எதிர்ச்செயல்  
• அருகில் உள்ள சதோழிற்ெோனைகளிைிருந்து அவெர உதவிகள் மற்றும் அருகிலுள்ள 

சதோழில்கடளோடு இனைப்பிைிருப்பது. 

14. ஹபருநிறுவை சுற்றுச்சூழல் ஹபாறுப்பு 
➢ சுரங்க தளத்தில் இடமோற்றம் மற்றும் மறுவோழ்வு பிரச்ெினைகள் இல்னை. 
➢ சபரும்போைோை கிரோமங்கள் மீனாட்சிபுரம் கிரோமத்தில் பரஸ்பர பயன் அனடகிறது, 

சுரங்கம் செயல்ப்பட்டோல் சுரங்கத் மதாழில் மதாழிலாளர்களுக்கு மரறமுக 
வேரலகரள ோய்ப்புகரள வழங்குகிறது. கிரோமங்களில் சுரங்க ஊழியர் தங்குவதற்கு 
இடம் அளிக்கின்றது. 

➢ உணவு ேழங்கல் மற்றும் அத்தியாேசிய கரடகள் வபான்ற ஆதரோன மதாழில்கள் 
கிராமங்களில் மபாருளாதார ேளர்ச்சியாகும் 



                                                                       திட்ட சுருக்கம் 
                                           மீனாட்சிபுரம் ரஃப் ஸ்டடோன் மற்றும் கிரோவல் குவோரி  

பக்கம் 13 

➢ 1 ேது வம, 2018 வததியிட்ட MoEF & CC O.M- இல் குறிப்பிட்டபடி மமாத்த மசலேில் 2% 
(9.98 லட்சம்) CER நடேடிக்ரககளுக்கு ஒதுக்கப்படும். 

15. பரிந்துகரக்கப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் நன்கமகள் 
➢ இந்த சுரங்க நடவடிக்னகயின் முைம் 20 நபருக்கு டவனைவோய்ப்பு வழங்கும். 
➢ தைிநபர் வருவோயில் முன்டைற்றம். 
➢ கிரோமப்புற மற்றும் சபோருளோதோரத்தின் ெமூக-சபோருளோதோர நினைனமகள் இந்த 

திட்டத்தின் கோரைமோக அதிகரிக்கும், எைடவ அனைத்து அளவுருவங்கனளயும் 
கருத்தில் சகோண்டு திட்டத்னத அனுமதிக்க டவண்டும். 

➢ இத்திட்டம் சுற்றுச்சூழல் ரீதியோக இைக்கமோைதோகவும், நிதி ரீதியோக 
ெோத்தியமோைதோகவும், கட்டுமோைத் துனறக்கு பயன்யுள்ள வனகயிலும் இருக்கும்.  
இத்திட்டத்தின் மூைம் மக்களுக்கு மனறமுக முனறயில் நன்னம பயக்கும் 

 

 

 
 
 
 

 


