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சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டச்சுருக்கம் 

 
 

17.99.5 ஹெக்டடர் பரப்பளவு  

ஹகாண்ட ஹென்னம்பட்டி 
ொதாரணகற்கள் குழும 

குவாரிகள் 
 

 

 
வ.எண் விண்ணப்பதாரர்கள் புல எண் 

1 திரு.செ.மாதரசு 170 (பகுதி - 4) 

2 திரு.செ.க ாகுல்ெந்கதாஷ் 170 (பகுதி - 3) 

3 திரு.க .எஸ்.செல்வராஜ் 170 (பகுதி - 2) 

4 திரு.எஸ்.செல்வகுமார் 170 (பகுதி - 1) 

 

கிராமம்    : ஹென்னம்பட்டி  

                               தாலுகா       : அந்தியுர் 

              மாவட்டம்    :  ஈடராடு 

              மாநிலம்        : தமிழ்நாடு 

 

 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க அறிக்கக அடலாெகர் 

ஜிடயா எக்ஸ்ஹபாளடரென் அண்டு 
கமனிங் ஹொல்யுென்ஸ், டெலம். 
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1. அறிமுகம் -  

 திரு.செ.மாதரசு, திரு.செ.க ாகுல்ெந்கதாஷ், திரு.க .எஸ்.செல்வராஜ் மற்றும் 

திரு.எஸ்.செல்வகுமார், என்பவர் ள் ஈகராடு மாவட்டத்தின், அந்தியுர் தாலு ாவில் 

உள்ள சென்னம்பட்டி  ிராமத்தில் 16.37.50 செக்கடர் பரப்பளவில் ொதாரண  ற் ள்  

 ிளஸ்டர் (குழும) குவாரி குத்தக க்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர். 

  உத்கதெிக் ப்பட்ட திட்ட தளத்திலிருந்து 500 மீ சுற்றளவில் ஏற் னகவ 

நகடமுகறயில் இருக்கும்மற்றும் உத்கதெிக் ப்பட்ட சமாத்த குவாரி ளின் 

ஒட்டுசமாத்த பரப்பளவு 17.99.5 செக்கடர். 

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

குவாரி குழு பகுதியில் அகம ிறது, நகடமுகறயில் இருக்கும் மற்றும் 

உத்கதெிக் ப்பட்ட சமாத்த குவாரி ளின் ஒட்டுசமாத்த பரப்பளவு 17.99.5 செக்கடர். 

 எனகவ, விரிவான சுற்றுச்சூழல் தாக்  மதிப்பீடு (EIA) அறிக்க  16.37.50 

செக்கடர் பரப்பளவில் உள்ள 4 சுரங் ங் கள உள்ளடக் ியது.  

 

எளிதான பிரதிநிதித்துவங்களுக்கு குவாரிகளும் குத்தகககள்  

விளக்கம் 

குத்தகக 1 

திரு.ஹெ.மாதரசு 

விண்ணப்பித்துள்ள 

குவாரி 

குத்தகக 2 

திரு.ஹெ.ககாகுல் 
சந்கதாஷ் 

விண்ணப்பித்துள்ள 

குவாரி 

குத்தகக 3 

திரு.கக.எஸ்.சசல்வராஜ் 

விண்ணப்பித்துள்ள 

குவாரி 

புல எண் 170 (பகுதி - 4) 170 (பகுதி - 3) 170 (பகுதி - 2) 
விரிவாக் ம் 

மற்றும் 

வக ப்பாடு 

2.99.00 செக்கடர், 

ரசு குத்தக   அ
குவாரி 

3.75.00 செக்கடர், 

ரசு குத்தக   அ
குவாரி 

4.63.50 செக்கடர், 

ரசு குத்தக   குவாரிஅ  

 ிராமம், 

தாலு ா, 

மாவட்டம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

பட்டின்னம்செ   ிராமம், ந்தியுர்அ   தாலு ா, ஈகராடு மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு 

சமாத்த 

குவாரி ளின் 

பரப்பளவின் 

பரப்பளவு 

17.99.5 செக்கடர் 
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விளக்கம் 

குத்தகக 4 

திரு.எஸ்.சசல்வகுமார் 

விண்ணப்பித்துள்ள குவாரி 

குத்தகக 1 

திரு.டக.எஸ்.ஹெல்வராஜ் 

நடப்பில் உள்ள குவாரி 

புல எண் 170 (பகுதி - 1) 177/2 
விரிவாக் ம் 

மற்றும் 

வக ப்பாடு 

5.00.00 செக்கடர், ரசு அ
குத்தக   குவாரி 

1.62.0 செக்கடர், ரசு குத்தக  அ
 குவாரி  

 ிராமம், தாலு ா, 

மாவட்டம் 

மற்றும் மாநிலம் 

ன்னம்பட்டிசெ   ிராமம், ந்தியுர்அ   தாலு ா, ஈகராடு மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு 

சமாத்த 

குவாரி ளின் 

பரப்பளவின் 

பரப்பளவு 

17.99.5 செக்கடர் 

 

 திரு.செ.மாதரசு, திரு.செ.க ாகுல்ெந்கதாஷ், திரு.க .எஸ்.செல்வராஜ் மற்றும் 

திரு.எஸ்.செல்வகுமார் ஆ ிகயார் ொதாரண ற் ள்  குவாரிக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர். 

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் முக் ிய அம்ெங் ள்  ீகழ அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

திட்டத்தின் முக் ிய அம்ெங் ள் 

விளக்கம் குத்தகக -1 

அடிப்பகட விவரங் ள்  

எம்.எஸ்.எல்( டல் 

மட்டத்திலிருந்து) 
284-264 மீ உயரம் 

அட்ெகரக  11º41’37.24’’N to 11º41’46.24’’N 

தீர்க் கரக  77º41’13.48”E to 77º41’21.47’’N 

சுரங்  இருப்புக் ள் 5,58,755 மீ3  ொதாரண ற் ள் 

உத்கதெிக் ப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாகதய திட்ட  ாலத்தில்  
61 மீ 

 

 

 

விளக்கம் குத்தகக-2 

அடிப்பகட விவரங் ள்  

எம்.எஸ்.எல்( டல் 

மட்டத்திலிருந்து) 
292-264 மீ உயரம் 

அட்ெகரக  11º41’43.26’’N to 11º41’50.43’’N 

தீர்க் கரக  77º41’13.48”E to 77º41’22.96’’N 

சுரங்  இருப்புக் ள் 6,05,220 மீ3   ொதாரண ற் ள் 

உத்கதெிக் ப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாகதய திட்ட  ாலத்தில்  
61  மீ 
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விளக்கம் குத்தகக-3 

அடிப்பகட விவரங் ள்  

எம்.எஸ்.எல்( டல் 

மட்டத்திலிருந்து) 
272 - 308 மீ உயரம் 

அட்ெகரக  11º41’47.54’’N to 11º41’55.84’’N 

தீர்க் கரக  77º41’15.25”E to 77º41’24.69’’N 

சுரங்  இருப்புக் ள் 8,41,215 மீ3   ொதாரண ற் ள் 

உத்கதெிக் ப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாகதய திட்ட  ாலத்தில்  
51 மீ 

 

 

 

விளக்கம் குத்தகக-4 

அடிப்பகட விவரங் ள்  

எம்.எஸ்.எல்( டல் 

மட்டத்திலிருந்து) 
288 – 240 மீ உயரம் 

அட்ெகரக  11º41’53.82’’N to 11º42’03.11’’N 

தீர்க் கரக  77º41’17.55”E to 77º41’27.54’’N 

சுரங்  இருப்புக் ள் 11,51,628 மீ3   ொதாரண ற் ள் 

உத்கதெிக் ப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாகதய திட்ட  ாலத்தில்  
61 மீ 

 

 

 

சுற்றுச்சூழல் அம்சங்கள்  

பாது ாக் ப்பட்ட 

வனப்பகுதி 
எதுவும் இல்கல 

பகுதியின் நிலப்பரப்பு 16.37.50 செக்கடர் 

நிலத்தடி நீர் மட்டம்  தகர மட்டத்திலிருந்து 69 மீ -64மீ 

சுரங் ங் ள் நிலத்தடி நீர் அளவிற்கு  கமகல ெிறப்பா  

கமற்ச ாள்ளப்படும், எனகவ இந்த திட்டத்தின் 

 ாரணமா  நிலத்தடி நீர் அளவு பாதிக் ப்படாது.  

• சவட்டப்பட்ட ொதாரண ற் ள் அரு ாகமயில் உள்ள  ிரஷருக்கு ச ாண்டு 

செல்லப்படும். 

• திறந்த சவளி சுரங் ம், முழுகமயா  இயந்திரமயமாக் ப்பட்ட சுரங் ம் 

ஆரத்தின்உயரம் சுமார் 5 மீட்டர் மற்றும் ஆரத்தின்அ லம் 5 மீட்டர் ொய்வு 90 °.  

• சுரங் ங் ள் இறுதி குழி வரம்கப அகடந்தபின், சவட்டப்பட்ட குழியானது நீர் 

கெ ரிப்பதற்க் ா  பயன்படுத்தபடும்.  

• இந்த திட்டத்திற்கு சுரங்  நடவடிக்க  ளுக்கு எந்தசவாரு மின்ொரம் 

கதகவயில்கல, ஆனால் அலுவல  வளா ங் ள் மற்றும் பிற உள் 

உள் ட்டகமப்பு ளில் பயன்படுத்த மின்ொரம் தமிழ்நாடு மின்ொர 

வாரியத்திலருந்து சபறப்படும். சுரங்  செயல்பாடு ப ல் கநரத்தில் மட்டுகம 

பரிந்துகரக் ப்படு ிறது {சபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM (மதிய உணவு இகடகவகள 

12 PM - 1 PM). 

• ஏர்  ம்ப்ரெருடன் ஜாக்ொம்மர் துகளப்பான் ள் 32-35 மிமீ விட்டம் ச ாண்ட 

குறு ிய துகள துகளயிடுதல். 
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•  னிம கபாக்குவரத்து, கெகவத் துகற, க கரஜ் ள்,  கட ள் / க ண்டீன் 

கபான்ற துகற ளில் சுமார் 163 கபருக்கு மற்றும் 200 கபருக்கு கநரடி கவகல 

வாய்ப்பு ள் மற்றும் சுற்றியுள்ள பிராந்தியத்திற்குள் மகறமு  கவகல 

வாய்ப்பு ள் வழங் ப்படவுள்ளன. 

• வனவிலங்கு (பாது ாப்பு) ெட்டம், 1972 இன்  ீழ் அறிவிக் ப்பட்ட 

பாது ாக் ப்பட்ட பகுதி ளான எதுவும் இல்கல, மத்திய மாசு  ட்டுப்பாட்டு 

வாரியத்தால் அறிவிக் ப்பட்ட விமர்ென மாசுபட்ட பகுதி ள், அறிவிக் ப்பட்ட 

சுற்றுச்சூழல்-உணர்திறன் பகுதி ள், மாநிலங் ளுக்கு இகடகயயான 

எல்கல ள் மற்றும் ெர்வகதெ எல்கல ள், தவிர கதெிய பூங் ாக் ள்,  ாப்புக் 

 ாடு உயிர்க்க ாள இருப்பு, யாகன வழித்தடம், ெதுப்புநில வன, சதால்சபாருள் 

நிகனவுச்ெின்னங் ள், பாரம்பரிய தளம் கபான்றகவ திட்ட தளத்திலிருந்து 10 

 ி.மீ சுற்றளவில் எதுவும் இல்கல. 

• திட்டப்பணிகயச் சுற்றியுள்ள ெமூ  நலனுக் ா  பல்கவறு துகற ளில் ெமூ  

சபாறுப்புணர்வு நடவடிக்க  கள சுரங்  உரிகமயாளர் கமற்ச ாள்வார், 

சதாடர்ந்து செய்வார். மற்றும் சுரங்  உரிகமயாளர் இன்று வகர ரூ .10 லட்ெம் 

செலவிட்டார். 

• திட்டப்பகுதியின் நில அதிர்வு உணர்திறன் மண்டலம் II, பி.எம்.டி.பி.ெி படி 

குகறந்த கெத அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிர்வு மண்டலத்தின் 

பாதிப்பு அட்லஸ் ஐ.எஸ்: 1893 - 2002 என வக ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

3. சுற்றுச்சூழலின் விளக்கம் - 

 தரவு கள கெ ரித்தல் சுற்றுச்சூழல் தாக்  மதிப்படீ்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியா  

அகம ிறது, இது பல்கவறு சுற்றுச்சூழல் பண்பு ளில்  ணிக் ப்பட்ட தாக் ங் கள 

மதிப்படீு செய்ய உதவு ிறது மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கமலாண்கம திட்டத்கத (EMP) 

தயாரிக்  உதவு ிறது, சுற்றுச்சூழல் தரம் மற்றும் எதிர் ால விரிவாக் ங் ளின் 

கநாக் த்கத கமம்படுத்துவதற் ான நடவடிக்க  கள க ாடிட்டுக்  ாட்டு ிறது. 

சுற்றுச்சூழல் நிகலயான வளர்ச்ெி. 
 நிலவும் சுற்றுச்சூழல் அகமப்பு ளின் தரத்கத தீர்மானிக்   ாற்று, நீர் 

(கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர்), நிலம் மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் ெமூ -

சபாருளாதார நிகல உள்ளிட்ட பல்கவறு சுற்றுச்சூழல் அளவுருக் ளுக்கு அடிப்பகட 

தரவு உருவாக் ப்பட்டது. 2020 ஆம் ஆண்டில் (அக்கடாபர் - டிெம்பர்) பருவத்தில் 

அடிப்பகட தர   ஆய்வு  நடத்தப்பட்டது. 

3.1 நில சுற்றுச்சூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முகற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இருந்து 10 

 ிகலாமீட்டருக்குள் புவன் (இஸ்கரா) மூலம் அறியப்படு ிறது. இப்பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டு முகற வறண்ட தரிசு நிலம், உரிகமயளர் பட்டா நிலம், எந்த வன நிலமும் 

ெம்பந்தப்படவில்கல. 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் சபரும்பகுதி விவொய பயிர் நிலம் 39.24 %, 

சமாத்த சுரங் ப் பகுதி ள் இந்த சுரங் ப் பகுதியிலிருந்து 0.08 ஆகும்,  

மண் சூழல்  

 நான்கு மண் மாதிரி இடங் ள் கதர்வு செய்யப்பட்டு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. 

இயற்க யில் மண்  ாணப்பட்டதுமிதமான  ார pH வரம்புடன் (7.47 to 8.21). 

கநட்ரஜனின் செறிவு  மற்றும் பாஸ்பரஸ் வரம்பு மி வும் குறைவா  ஆ  உள்ளது. 
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நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்கத மதிப்பிடுவதற்கு நீர் மாதிரி ள் சுமார் 4 நிலத்தடியில் மற்றும் 2 

நிலத்தின் கமற்பரப்பில் இருந்தும் கெ ரிக் ப்பட்டது  ிராமங் ளின் துகள 

 ிணறு ளிலிருந்து நிலத்தடி நீர் மாதிரி ள் எடுக் ப்பட்டன. ஏரி ள் மற்றும் குவாரியின் 

கமற்பரப்பு நீர் மாதிரி ள் எடுக் ப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர் - 

• 7.02 to 8.02 mg/l வகர கவறுபடு ிறது. 

• சமாத்த  கரெல் ள் மதிப்பு ள் 451 - 525 mg/l வகர உள்ளது  

•  டினத்தன்கம மதிப்பு ள் 132.8 – 229 mg/lவகர இருக்கும் 

கமற்பரப்பு நீர் (சுரங்க குழி நீர்) - 

• PH மதிப்பு 7.68  mg/l 

• சமாத்த  கரெல் ள் 462 mg/l 

 செவிசமட்டல் வரம்பிற்குள் இருப்பது  ண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியல்-

கவதியியல் மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இந்த நீர் ெிபிெிபி தரத்தின்படி 

நிர்ணயிக் ப்பட்ட வரம்பு ளுக்குள் உள்ளது என்பகத சவளிப்படுத்தியது. 

3.2 காற்று சூழல் - 

வானிகல ஆய்வு (காலநிகல) - 

 ஆய்வு பகுதி சவப்பமண்டல  ாலநிகலயின் ஒரு பகுதியாகும். நாள் 

சவப்பநிகல ஜனவரி முதல் படிப்படியா  அதி ரிக்கும். மி க் 

குகறவானதுசவப்பநிகல ஜனவரியில் எட்டப்படு ிறது. ஏப்ரல் மற்றும் கம மாதங் ள் 

ஆண்டின் சவப்பமான மாதங் ள். 

 உத்கதெிக் ப்பட்ட  சுரங் த் திட்டத்திற் ான அரு ிலுள்ள ஐஎம்டி நிகலயம் 

க ாயம்புத்தூர். 
காற்றின் தர கண்காணிப்பு -  

 திட்ட தளத்கதப் சபாறுத்தவகரயில் முன்கனாடி  ீழ்கநாக் ிய திகெயின் 

அடிப்பகடயில் சுற்றுப்புற  ாற்று தர நிகலயங் ள் கதர்ந்சதடுக் ப்பட்டன. 

ஆறுமகழக் ாலத்திற்கு முந்கதய  ாற்றளவுப்படம் முகற மற்றும் 

கதர்ந்சதடுக் ப்பட்ட தளங் ளின் அணு ல் ஆ ியவற்கறக்  ருத்தில் ச ாண்டு 

சுற்றுப்புற  ாற்று தர  ண் ாணிப்பு (AAQM) நிகலயங் ள் கதர்ந்சதடுக் ப்பட்டன. 

• PM10 இன் மதிப்பு 36.5 µg/m3 to 44.3 µg/m3, இகடயில் கவறுபடு ிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 15.2 µg/m3 to 22.5 µg/m3க்கு இகடயில் கவறுபடு ிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் ெராெரி செறிவு 4.0 µg/m3 to 7.9 µg/m3 மற்றும் 15.1 µg/m3 to 

19.9 µg/m3 PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆ ியவற்றின் செறிவு ள் நன்கு 

 ாணப்படு ின்றன சதாழில்துகற மற்றும்  ிராமப்புற / குடியிருப்பு 

மண்டலங் ளுக்கு மத்திய மாசு  ட்டுப்பாட்டு வாரியம் (ெிபிெிபி) 
பரிந்துகரக்கும் NAAQ தரநிகல ள். 

3.3 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவடீ்டு ொதனத்கதப் பயன்படுத்தி 7 இடங் ளில் அடிப்பகட ஒலி 
அளவு ள்  ண் ாணிக் ப்பட்டன.  ாகல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வகர 

ப ல் நிகல ள்  ண் ாணிக் ப்பட்டனஇரவு 10 மணி முதல்  ாகல 6 மணி 
வகர. 
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• ஆய்வுக்  ாலத்தில் ப ல் 46.6 – 47.2 dB (A) Leq இரவு 37.2 – 37.9 dB (A) Leq. வரம்பில் 

இருந்தன. 

 முடிவு ளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு ஒலியின் அளவு ள் சதாழில்துகற / 

வணி  / குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி தரநிகல ளுக்குள் இருப்பகதக் 

 ாணலாம். 

3.4 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பகட சுற்றுச்சூழல் நிகல, முக் ியமான மலர் கூறு ள் மற்றும் 

விலங் ினங் ளின்  ட்டகமப்கபப் புரிந்து ச ாள்ள சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு 

கமற்ச ாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அரு ில் எந்த மருந்து ஆகல ளும் இல்கல, வனவிலங்கு 

பாது ாப்பு ெட்டம் 1972 இன் படி அல்லது அச்சுறுத்தப்பட்ட உயிரினங் ளின் ஐ.யூ.ெி.என் 

ெிவப்பு பட்டியலில் அச்சுறுத்தப்பட்ட பிரிவின்  ீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில்கல. 

 

3.5 சமூக சபாருளாதாரம் - 

 அப்பகுதியின் ெமூ -சபாருளாதார சூழல் குறித்த தரமான த வல் கள 

கெ ரிக்  மாதிரி  ணக்ச டுப்பு கமற்ச ாள்ளப்பட்டது. ொகல ள், குடிநீர் வெதி ள், 

ந ரமயம்,  ல்வி நிறுவனம், க ாயில் ள், மருத்துவ வெதி ள் மற்றும் மின்ொர 

வெதி ள் கபான்ற அகனத்து அடிப்பகட வெதி களயும் இந்த ஆய்வு பகுதி 
ச ாண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள  ிராமங் ளில் விவொயகம முக் ிய சதாழிலா  இருந்தாலும், இது 

50-60% குடும்பங் ளுக்கு மட்டுகம கவகல வாய்ப்பு கள வழங் ியுள்ளது. மீதமுள்ள 

மக் ள் சதாக  முக் ியமா  சதாழிலாளர் ள் மற்றும் மற்ற வக  கவகல 

வாய்ப்பு கள ொர்ந்துள்ளனர். 

4 எதிர்பார்க்கின்ற சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கககள் - 

4.1 நில சுற்றுச்சூழல்: 

 திறந்த சவளி சுரங்  முகறயில் சபரிய தாக் ம் ஆ   ருதப்படுவது நில 

சுற்றுச்சூழல், இப்பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முகற வறண்ட தரிசு நிலம், இந்த 

திட்டத்தில் எந்த வன நிலமும் ஈடுபடவில்கல. சுரங்  நடவடிக்க  ளுக்கு 16.37.50 

செக்கடர் நிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும். சுரங் த்தின் முடிவில், 

சவட்டிசயடுக் ப்பட்ட குழி, தற் ாலி  நீர்த்கதக் மா  செயல்படும்  மற்றும் மகழநீகர 

கெமிக்  அனுமதிக் ப்படும். 

 மரம் (செடி வளர்ப்பு பகுதிக்கு) வளர்ச்ெிக்கு கபாதுமான இடம்  ஒதுக் ப்பட்டது. 

 தற்கபாது திட்டப்பகுதியில் தாவரங் ள் எதுவும் இல்கல, சுரங்  நடவடிக்க  

முடிந்ததும் திட்ட இடத்தில் மரங் ளின் வளர்ச்ெியின் வதீம் அதி ரிக்கும்.  

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்  நடவடிக்க க் ான உத்கதெிக் ப்பட்ட  ஆழம் நிலத்தடி நீர் மட்டத்திற்கு 

கமகல உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் கமற்பரப்பு நீர் (நீகராகட ள்,  ால்வாய், ஓகட  

கபான்றகவ) சதன்படவில்கல. 

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• சுரங் ப் பகுதிக்கு கமற்பரப்பு மகழநீர் ஓட்டத்கத குவாரிக்குள் வராமல் தடுக்  

மண் திட்டு அகமக் ப்படும்  

• வடி ால்  ட்டுமானம் அகமக் ப்படும் 
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4.3 காற்று சூழல்– 

 சுரங்  நடவடிக்க  ள் மற்றும் கபாக்குவரத்தால் உருவாக் ப்படும்  ாற்றில் 

பரவும் து ள் ள் முக் ிய  ாற்று மாசுபடுத்து ின்றன. ெல்பர் கட ஆக்கெடு (SO2), 

கநட்ரஜன் ஆக்கெடு ள் (NO2) ஆ ியவற்றின் உமிழ்வு ள் ொகலயில் செல்லும் 

வா னங் ளால் ஏற்படும். 

 சுரங்  பகுதிக்கு சவளிகய சுரங் த்தின் தாக் ம் மனித மற்றும் விலங்கு ளின் 

ஆகராக் ியத்திலும், அப்பகுதியின் தாவரங் ளிலும் எந்தவிதமான பாத மான 

விகளகவயும் ஏற்படுத்தாது என்பகத இது  ாட்டு ிறது. 

தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

•  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிப்பு நுட்பங் ள் (Controlled Blasting) செயல்படுத்தப்படும் 

•  னிமத்கத ஏற்றுதல் மற்றும் க யாளுதல் ஆ ிய நடவடிக்க  ளில் இருந்து 

தூெி சவளிகயற்றத்கதக்  ட்டுப்படுத்த கவகல செய்யும் ஆர மு ப்பில் நீர் 

சதளித்தல் பாகதயில் நீர் சதளித்தல் 

•  னர  இயந்திரத்கத இயக்கும்கபாது தூெி உற்பத்திகயக் குகறக்  சுரங் த்தின் 

உட்புற ொகல ளில் நீர் சதளிப்பான் ள் அகமத்தல் 

• தூெி சவளிகயற்றத்கதக் குகறப்பதற் ா  அவ்வப்கபாது நீர்  ழிவு ள் மற்றும் 

ொகல ளில் நீர் சதளித்தல் 

• துகளயிடும் முன்பு சதாழிலாளர் ளுக்கு மு க் வெங் ள் வழங்குதல் மற்றும் 

பாது ாப்பா  குவாரி செய்ய நிறுவனங் ள் மூலம் பயிற்ெி அளித்தல் 

• தாதுப் கபாக்குவரத்தின் கபாது டிப்பர் கள அதி  சுகம செய்வகதத் தவிர்ப்பது 

மற்றும் ஏற்றப்பட்ட டிப்பர் கள டார்பாலின் ளுடன் மூடுவது 

• தூெித் து ள் களக் க து செய்ய மரம் வளர்ச்ெி கமற்ச ாள்ளப்படும்.  

• மாசுபாட்கடக்  ட்டுப்படுத்த நடவடிக்க  எடுக்   ாற்றின் தரத்கத 

அவ்வப்கபாது  ண் ாணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

  னிமத்கத எடுக்  சவடி கவப்பதனால், எந்திரங் ளின் செயல்பாடு மற்றும் 

சுரங் ங் ளில் அவ்வப்கபாது டிப்பர் கள இயக்குவதால் ெத்த மாசு ஏற்படு ிறது.  

 

தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

•  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிக்கும் நுட்பங் ள் செயல்படுத்தப்படும், சுரங் த் 

தளத்திலிருந்து சவடிப்பதால் ஏற்படும் ஒலி குறிப்பிடத்தக் தா  இருக் ாது, 

அது முழு நாளிலும் ெில வினாடி ள் வகர இருக்கும்.  

• அதி  ஒலி ச ாண்ட கவகல செய்யும் பகுதி ளில்  ாதகடப்பான் ள், அல்லது 

கவறு சபாருத்தமான தனிப்பட்ட பாது ாப்பு உப ரணங் ள் 

சதாழிலாளர் ளுக்கு வழங் ப்படும்.  

• ெரியான நடவடிக்க  எடுப்பதற்கு வழக் மான ஒலி நிகல  ண் ாணிப்பு 

அவ்வப்கபாது செய்யப்படும். 

• சுரங் த் தளம், அலுவல க்  ட்டடங் ள் மற்றும் உள் ொகலகயச் சுற்றியுள்ள 

பசுகம கமம்பாடு மூலத்திற்கும் சபறுநருக்கும் இகடயில் ஒரு தகடகய 

உருவாக்கும் வக யில் நகடமுகறயில் இருக்கும், இதனால் ஒலி அளவு 

சவளிப்பாடு நிகல குகறக் ப்படு ிறது. 
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4.5 உயிரியல் சூழல்  

  ாடு ள், வனவிலங்கு ெரணாலயங் ள் இல்லாததால் பல்லுயிர் பாதிப்பு 

எதிர்பார்க் ப்படுவதில்கல. 10 ிமீ சுற்றளவில் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் 

மண்டலம்கபான்ற சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டின் தாக் ம் வாயு மாசு கபான்றவற்கற 

சவளிகயற்றுவதால் ஏற்படும் NO2.தூெி சவளிகயற்றத்கதக்  ட்டுப்படுத்த கபாதுமான 

தூெி  ட்டுப்பாட்டு நடவடிக்க  ள் எடுக் ப்படும். AAQ தரநிகல ளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 

மற்றும் NO2 க் ான  ாற்றின் தரத் தரங் களத் தவிரதூெி உமிழ்கவக்  ட்டுப்படுத்த 

சுரங் ப் பகுதி மற்றும் ொகல ளில் தடிமனான மரம் வளர்ச்ெி கமற்ச ாள்ளப்படும். 

4.6 சமூக சபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்  நடவடிக்க  ள்  ாரணமா  163 சதாழிலாளர் ள் கநரடியா  

பயன்சபறுவார் ள். சுமார் 200 எண்ணிக்க யிலான மக் ளுக்கு மகறமு மா  கவகல 

வாய்ப்பு ள்  ிகடக்கும். 

 ெி.எஸ்.ஆர் / ெி.இ.ஆர் நடவடிக்க  ளின்  ீழ் மருத்துவ,  ல்வி மற்றும் 

உள் ட்டகமப்பு கமம்பாடு கபான்ற கூடுதல் வெதி ளும் நகடசபறும். 

 ெமூ  - சபாருளாதார மற்றும் ெமூ வியல் தாக் த்கத  ருத்தில் ச ாண்டு, 

மக் ளின் சபாருளாதார நிகல மற்றும் வாழ்க்க த் தரம் சபாதுவா  அதி ரிக்கும் 

என்பது  வனிக் ப்பட்டது.  

5 மாற்று பகுப்பாய்வு (சதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

தள மாற்றுகள் - 

 ொதாரண ற் ள் இயற்க யில் ெில குறிப்பிட்ட இடங் ளில் மட்டும் இருக்கும் 

உத்கதெிக் ப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும்  னிம 

படிவு ளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாற்று தளம் எதுவும் 

ஒதுக் ப்படவில்கல. 

சுரங்க சதாழில்நுட்ப மாற்றுகள் - 

 முழு இயந்திரமயமாக் ப்பட்ட சுரங்  கவகல ள் கமற்ச ாள்ளப்படும், இது 

மி வும் சபாருளாதார ரீதியா  ொத்தியமானது, கமலும் தாதுக் ள் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழகலப் பாது ாப்பகதப் பாது ாக் ிறது. மற்ற சதாழில் களப் கபாலன்றி, 
திட்டத்கத மற்ற தளங் ளுக்கு மாற்ற முடியாது. 

 கமற்பரப்பு  னிம கவப்புக் ள் மற்றும் அதி   னிம பாது ாப்கப உறுதி 
செய்வதால் இந்த திட்டம் திறந்த சவளி சுரங்  முகறகயப் பின்பற்றும். நிலத்தடி 

முகறயுடன் ஒப்பிடும்கபாது திறந்த சவளி முகறயின் சுரங் மானது அதி  உற்பத்தி 
மற்றும் ெிக் னமா  இருக்கும். 

6 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் - 

 வழக் மா  ஒரு தாக்  மதிப்படீ்டு ஆய்வு குறு ிய  ாலத்தில் 

கமற்ச ாள்ளப்படு ிறது மற்றும் இயற்க  அல்லது மனித நடவடிக்க  ளால் 

தூண்டப்பட்ட அகனத்து மாறுபாடு களயும் தரவு ச ாண்டு வர முடியாது. எனகவ 

சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் மாற்றங் கள  ணக் ில் எடுத்துக்ச ாள்ள சுற்றுச்சூழல் 

வழக் மான  ண் ாணிப்பு திட்டம் அவெியம்.  ண் ாணிப்பின் குறிக்க ாள் - 

•  ட்டுப்பாட்டு நடவடிக்க  ளின் செயல்திறகன ெரிபார்க்  அல்லது  மதிப்படீு 

செய்ய; 

• எதிர் ால தாக்  மதிப்பீட்டு ஆய்வு ளுக் ான தரவு தளத்கத நிறுவுதல். 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர் மதிப்பீடு மற்றும் தீங்கு - 
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 இந்த சுரங்  வழக் ில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் சதாடர்புகடய கூறு ள் 

துகளயிடுதல் மற்றும் சவடித்தல்,  ழிவு குப்கப,  னர  இயந்திரங் ள் மற்றும் 

சவடிக்கும் கெமிப்பு ஆ ியகவ அடங்கும். கமகல குறிப்பிடப்பட்ட கூறு ளிலிருந்து 

ஏகதனும் ெம்பவங் ள் ஏற்படுவகதக் குகறப்பதற்கும் தவிர்ப்பதற்கும் நடவடிக்க  ள் 

சுரங் த் சதாடங் ியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு செயல்படுத்தப்படும்; கமகல 

விவாதிக் ப்பட்ட ஆபத்து  ாரணி களத் தவிர்ப்பதற் ான நடவடிக்க  ள் இதில் 

அடங்கும். எந்தவிதமான விபத்து / கபரழிகவத் தவிர்க்  ெரியான இடர் கமலாண்கம 

திட்டம் முன்சமாழியப்படும். 

8 திட்ட நன்கமகள் - 

• உள் ட்டகமப்பில் முன்கனற்றம் 

• ெமூ  உள் ட்டகமப்பில் முன்கனற்றம் 

• கவகல வாய்ப்பு 

• ெமூ  விழிப்புணர்வு திட்டம், சு ாதார மு ாம் ள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப நல 

மு ாம் ள் கபான்ற ெமூ  சபாறுப்புணர்வு நடவடிக்க  கள சுரங்  

உரிகமயாளர் ள் கமற்ச ாள்வார் ள்.  

• சுரங் த்தின் கமாெமான விகளவு களத் தணிக் வும், அதன் சுற்றியுள்ள 

பகுதி ளின் சுற்றுப்புறத்கதயும் சுற்றுச்சூழகலயும் கமம்படுத்தவும் சுரங் ப் 

பகுதியில் ஒரு  ாடு வளர்த்து உருவாக் ப்படும். 

9 சுற்றுச்சூழல் சசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுற்றுச்சூழல் செலவ நன்கம பகுப்பாய்வு பரிந்துகரக் ப்படவில்கல. 

 சுற்றுச்சூழல் கமலாண்கம திட்டம் - 

 சுற்றுச்சூழல் கமலாண்கம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பகட நிகல 

சுற்றுச்சூழல் நிகல, சுரங்  முகற மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் 

அடிப்பகடயில் உருவாக் ப்பட்ட ஒரு தள குறிப்பிட்ட திட்டமாகும். தாக் த்தின் 

ஒவ்சவாரு பகுதி ளிலும், குறிப்பிடத்தக்  பாத மான தாக் ங் கள குகறக்  

நடவடிக்க  ள் எடுக் ப்பட கவண்டும், இகவ இயற்க யில் நன்கம பயக்கும் 

இடங் ளில், இத்தக ய தாக் ங் ள் கமம்படுத்தப்பட கவண்டும் / அதி ரிக் ப்பட 

கவண்டும், இதனால் ஒட்டுசமாத்த பாத மான தாக் ங் ள் முடிந்தவகர குகறந்த 

மட்டத்திற்கு குகறக் ப்படு ின்றன. 

 ஆதரவாளர் ள் ஒரு ஒழுங் கமக்  கவண்டும் சுற்றுச்சூழல்  ட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்க  கள நிர்வ ித்தல் மற்றும் செயல்படுத்துவதற்கு சபாறுப்பான 

சுற்றுச்சூழல்  ண் ாணிப்பு அகமப்பு. அடிப்பகடயில், அங் ீ ரிக் ப்பட்ட சவளி 
நிறுவனங் கள நியமிப்பதன் மூலம் சுற்றுப்புற  ாற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் 

தரம் மற்றும் ஒலி நிகல கபான்ற சுற்றுச்சூழல் மாசு அளகவக்  ண் ாணிப்பகத இந்த 

துகற  ண் ாணிக்கும். 

. சுரங் ச் ெட்டத்தின் வழி ாட்டுதல் ளின்படி சதாழிலாளர் ளின் உடல்நலம் மற்றும் 

பாது ாப்பு குறித்து கதகவயான அகனத்து முன்சனச்ெரிக்க  நடவடிக்க  களயும் 

ஆதரவாளர் எடுப்பார், குத்தக ப் பகுதிக்குள் சு ாதார வெதி ள் வழங் ப்படும். 

 ஆதரவாளர் ள் இப்பகுதியில் உள்ள மக் ளின் ஒட்டுசமாத்த வளர்ச்ெிக் ான 

ெமூ  சபாறுப்புணர்வு நடவடிக்க  கள கமற்ச ாள்வார் ள். இந்த நடவடிக்க  ளில் 

மருத்துவ மு ாம் ள், நீர் வழங் ல், பள்ளி உள் ட்டகமப்பு கமம்பாடு கபான்றகவ 

அடங்கும். திட்டப்பணிகயச் சுற்றியுள்ள ெமூ  நலனுக் ா  பல்கவறு துகற ளில் 

ெமூ  சபாறுப்புணர்வு நடவடிக்க  கள உரிகமயாளர் கமற்ச ாண்டு வரு ின்றனர்.  
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10 முடிவுகர - 

 சுரங்  நடவடிக்க  ள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமான பாத மான 

விகளகவயும் ஏற்படுத்தாது என்று பல்கவறு சுற்றுச்சூழல் கூறு ளின் மீதான 

கநர்மகறயான மற்றும் எதிர்மகறயான விகளவு ளின் அடிப்பகடயில், 

தாக் ங் ளின் ஒட்டுசமாத்த மதிப்படீ்டிலிருந்து இந்த  முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்  நடவடிக்க  ள்  ாரணமா  ஏற்படும் பாதிப்பு களத் தணிக் , 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் கமலாண்கம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான 

பிந்கதய திட்ட  ண் ாணிப்பு அகமப்பு ஆ ியகவ சதாடர்ச்ெியான  ண் ாணிப்பு 

மற்றும் உடனடித் திருத்தத்திற் ா  வழங் ப்படு ின்றன. சுரங்  நடவடிக்க  ள் 

 ாரணமா , திட்ட தளத்திலும் அகதச் சுற்றியுள்ள ெமூ  சபாருளாதார 

நிகலகம ளும்  ணிெமா  கமம்படுத்தப்படும். எனகவ, சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 
விகரவில் வழங் ப்படும் என எதிர்பார்க் ப்படு ிறது. 

 


