
திட்ட சுருக்கம் 
     ஐங்குணம்கல் குவாரி 

 

பக்கம்1 

 
சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டச்சுருக்கம் 
4.00.0 ஹெக்டடர் பரப்பளவு ஹகாண்டஐங்குணம்கல்குவாரி 

 
சர்டவ எண் : 135 (பகுதி7) 

கிராமம்  : ஐங்குணம் 

தாலுகா  : கீழ்ஹபன்னாத்தூர்  

மாவட்டம்  : திருவண்ணாமகை 

மாநிைம்  : தமிழ்நாடு   

திருப.ஆதிமூலம் 

த/பபபரசுராமன் 

எண்.1,காந்திநகர், வது பதரு6  

திருவண்ணாமலலமாவட்டம் – 606 601 

(இந்த திட்டம் (EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் அதன் பின்டசற்கக) படி 1 (அ) சுரங்கங்கள் 

(B1) பிரிவின் காை அட்டவகண மற்றும் 12 டிசம்பர் 2018 அன்று ஹவளியிட்ட O.M F.No. 

L-11011/175/2018-IA-II (M) கீழ் கூறப்பட்டது) 

சுற்றுச்சுழல்தாக்கஅறிக்ககஆடைாசகர் 

ெுபர்ட்என்விடராடகர்சிஸ்டம் (P) LTD, ஹசன்கன 

 

ஆகஸ்ட் 2021 
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பக்கம்2 

 

திட்டச்சுருக்கம்  

1. திட்டவிளக்கம் 

சுரங்கத்தின் பமாத்த பரப்பளவு 4.00.0 பெக்டராகும். இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள 

திருவண்ணாமலல மாவட்டம், கீழ் பபன்னாத்தூர்தாலுகா, ஐங்குணம் கிராமத்தில் உள்ள 

ச.வவ எண்: 135 (பகுதி 7)யில் அலமந்துள்ளது. 

 

தமிழ் நாடு சிறு கனிம சலுலக விதிகள், 1959 இன் விதி 8-c (3b) இன் படி, 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்லத 90 நாட்களுக்குள் தயாரிக்க துல்லியமான பகுதி 

தகவல் பதாடர்பு கடிதத்லத திருவண்ணாமலல துலண இயக்குனர்                   

RC No.53/கனிமம் /2020 - வததியிட்டு:04.03.2020. 

அலதத் பதாடர்ந்து, திருப.ஆதிமூலம் இந்த பகுதிக் கானசுரங்கத்திட்டத்லத 

சமர்ப்பித்தார். 15.07.2020 அன்று திருவண்ணாமலல மாவட்டம் புவியியல் மற்றும் சுரங்க 

உதவி இயக்குநர்கடித எண் Rc No. 53/கனிமம் /2020 மூலம் சுரங்க திட்டம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது.  

EIA அறிவிப்பு 2006 இன்படி 1 (அ) சிறு கனிமங்களின் சுரங்க ‘B2’ வலகயின் கீழ் 

குறிப்பிடப்படும் திட்டங்கள் மற்றும் அதன் திருத்தங்கள் மற்றும் அதன் பின்னர் O.M 

பவளியிட்டுள்ள F.No L-11011/175/2018-IA-II (M), வததியிட்டது: 12.12.2018 கிளஸ்டலரக் 

கருத்தில் பகாண்டு இந்ததிட்டம் அட்டவலண 1 (a) சிறு கனிமங்களின் சுரங்க'B1' வலக, 

TN SEIAA vide file No. 8335/2021 

இத்திட்டம்24.03.2021 அன்று நலடபபற்ற 208வது SEAC கூட்டத்திலும், 22.04.2021 அன்று 
நலடபபற்ற 441வது SEIAA கூட்டத்திலும் இந்த திட்டம் மதிப்பிடப்பட்டது.வமலும் 
30.04.2021ஆம் வததிகடித எண். SEIAA-TN/F.No.8335/SEAC/ToR-963/2021 யின் படி 
முன்ஹமாழியப்பட்ட குவாரியின் உற்பத்தி திறன் 5,29,180 மீ3 கல்  மற்றும் ஆழம் 
தகரமட்டத்திைிருந்து 35 மீ வகர கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது,  ஆனால் 
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கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உற்பத்தி திறன்  5,29,180 மீ3 கல் 65 மீ ஆழத்தில்தான் 
அகடயப்படும் எனடவ இது EIA/EMP அறிவிக்கககயத் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. 

வலரவு EIA / EMP அறிக்லக மக்கள் கருத்துக்வகட்புக்கு கூட்டத்திற்காக (PH) 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் கருத்துக்வகட்புக்கு கூட்டம் நிலறவலடந்த பின்னர் 

பபாது மக்களால் வகட்கப்பட்ட வகள்விகளும் அதற்கான பதில்களும் EIA அறிக்லகயில் 

இலணக்கப்படும். இறுதியில் சுற்றுச்சுழல் தாக்க மதிப்படீு அறிக்லக TNSEAC-க்கு 

சுற்றுச்சுழல் அனுமதி பபறுவதற்காக சமர்ப்பிக்கப்படும். 

2. நிறுவன ஹபாறுப்டபற்பு 

திட்ட ஆதரவாளர் அலனத்து சுற்றுச்சூழல் அனுமதி நிபந்தலனகலளயும் அதன் 

வதலவகலளயும் SEIAA, TN இலிருந்து பபறப்பட்டவுடன் உறுதியாக நிவர்த்தி பசய்து 

சுற்றுச்சூழல் வமலாண்லம திட்டத்லத பசயல்படுத்துவார். 
 

3. சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள் 

கீவழ உள்ள அட்டவலண -1 இல் காணப்படுவது வபால், திட்ட எல்லலயிலிருந்து 15 

கி.மீ தூரத்திற்குள் அறிவிக்கப்பட்ட முக்கிய சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள் எதுவும் 

இல்லல. திட்ட எல்லலயிலிருந்து 15 கி.மீ தூரத்திற்குள் எந்த மாநில மற்றும் வதசிய 

எல்லலயும் இல்லல. EIA அறிவிப்பின் படிசிறப்பு வலரயலற மற்றும் பபாதுவான 

வலரயலறகலள இந்த திட்டம் ஈர்க்கவில்லல. திட்ட தளத்திலிருந்து 3 கி.மீ 

சுற்றளவில் சுற்றளவில் எந்த நீர்நிலலகளும் இல்லல. திட்ட எல்லலக்கு 15 

கிவலாமீட்டர் பதாலலவுக்குள் இருக்கும் சிறப்பம்சங்கள் அட்டவலண 1-ல் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 



திட்ட சுருக்கம் 
     ஐங்குணம்கல் குவாரி 

 

பக்கம்4 

அட்டவகண - 1திட்ட எல்கைக்கு 15 கி.மீ சுற்றளவில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் 

உணர்திறன் பகுதிகள் 

எண் பகுதிகள் 
வான்ஹவளி தூரம் (15 கி.மீ. 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட  திட்ட இருப்பு 
எல்கை) 

1 சர்வவதசமரபுகளின்கீழ்பாதுகாக்க
ப்படும்பகுதிகள், வதசிய அல்லது 
உள்ளூர் சட்டங்களின் கீழ் 
சுற்றுச்சூழல், நிலப்பரப்பு, 
கலாச்சார அல்லது பிற 
பதாடர்புலடய மதிப்பிற்குட்பட்ட 
பகுதிகள். 

எ
ண் 

நிகனவுச்சின்னங்க
ள் 

தூரம் 
(~கி.மீ

) 
திகச 

1 

 

விராபக்ஷிகுொய் 

மற்றும் 

ஸ்கந்தாஷ்ரம் என 

அலழக்கப்படும் 

இயற்லக குலககள் 

மற்றும் ராமணாசிரம் 

திருவண்ணாமலலயி

ல் இருந்து பசல்லும் 

பாலத 

11.47 WSW 

2 
அருணச்சவலஸ்வரர் 

வகாயில் 

திருவண்ணாமலல 

10.82 WSW 
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2 சுற்றுச்சூழல் காரணங்களுக்கான 
முக்கியமான அல்லது 
உணர்திறன் பகாண்ட பகுதிகள் - 
ஈரநிலங்கள், நீர்வழிகள் அல்லது 
பிற நீர்நிலலகள், கடவலார 
பகுதி, உயிரினங்கள், மலலகள், 
காடுகள். 
 

  
எ
ண் 

ஹபயர் 
தூரம் 
(~கி.மீ) 

தி
கச 

1 துரிஞ்சல் R 5.78 WSW 

2 நந்தன் கல்வா 6.63 SW 

3 ஒலியார் R 6.77 SW 

4 திப்பக்காடு RF 7.99 SW 

5 வசாரகுலட்டூர்  RF 9.64 NNW 

6 கவூட்டிமலல  RF 13.28 WNW 

7 அண்ணாமலலRF 10.25 W 

8 கண்ணமலட RF 13.14 SW 

9 பக்கமலல RF 13.37 ESE 

10 
அல்லியலமங்கலம்  

RF 
14.35 NNE 

11 வராொ நதி 12.69 ESE 
3 வளர்ப்பு,இனவிருத்தி,ஓய்பவடுத்த

ல்,குளிர்காலம்,குடிவயற்றம் 
15 கி.மீ சுற்றளவில் எதுவும் இல்லல 

4 கடற்கலரக்கு அப்பால்,  
கடற்கலர, கடல் அல்லது 
நிலத்தடி நீர் 

நீர்நிகைகள் 

 
 

எ
ண் 

ஹபயர் தூரம் 
(~கி.மீ) 

தி
கச 

1 துரிஞ்சல் R 5.78 WSW 

2 நந்தன் கல்வா 6.63 SW 

3 ஒலியார் R 6.77 SW 

4 வராொ நதி 12.69 ESE 

5 மாநிலம், வதசிய எல்லலகள் 15 கி.மீ சுற்றளவில் எதுவும் இல்லல 
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6 பபாழுதுவபாக்கு அல்லது  
சுற்றுலா பயணிகள் 
அணுகுவதற்காக பபாதுமக்கள் 
பயன்படுத்தும் வழிகள் அல்லது 
வசதிகள் 

 

எ
ண் ஹபயர் 

தூரம் 
(~கி.மீ) 

தி
கச 

1. SH-133A 

(திருவண்ணாமலல-

அவலூர்வபட்லட 

சாலல) 

5.65 NW 

2. NH-77 (திண்டிவனம்-

திருவண்ணாமலல-

கிருஷ்ணகிரி) 

2.75 SSE 

7 ராணுவ தளங்கள் 15 கி.மீ சுற்றளவில் எதுவும் இல்லல 
8 அடர்ந்த மக்கள்பதாலக அல்லது 

கட்டலமக்கப்பட்ட பகுதி 
 

 

எ
ண் ஹபயர் 

தூர
ம் 

(~கி.
மீ) 

தி
கச 

மக்கள்
ஹதா
கக 

1 வசாமசவாடி 0.61 SSW 816 

2 அய்யங்குனம் 0.85 NW 2251 

3 கனபபுரம் 0.86 S 240 

4 அரியங்குப்பம் 0.98 N 546 

5 வட்டராபுதூர் 1.01 WNW 664 
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9 முக்கியமான, உயர்தர அல்லது 
பற்றாக்குலற வளங்கலளக் 
பகாண்ட பகுதிகள் (நிலத்தடி நீர் 
ஆதாரங்கள், வமற்பரப்பு 
வளங்கள், காடுகள், விவசாயம், 
மீன்பிடி, சுற்றுலா, கனிமம்) 

 

 

எ
ண் 

ஹபயர் 
தூரம் 
(~கி.மீ) 

தி
கச 

1 துரிஞ்சல் R 5.78 WSW 

2 நந்தன் கல்வா 6.63 SW 

3 ஒலியார் R 6.77 SW 

4 திப்பக்காடு RF 7.99 SW 

5 வசாரகுலட்டூர்  RF 9.64 NNW 

6 கவூட்டிமலல  RF 13.28 WNW 

7 அண்ணாமலலRF 10.25 W 

8 கண்ணமலட RF 13.14 SW 

9 பக்கமலல RF 13.37 ESE 

10 
அல்லியலமங்கலம்  

RF 
14.35 NNE 

11 வராொ நதி 12.69 ESE 

10 மண்டலங்கள் ஏற்கனவவ 
மாசுபாடு அல்லது சுற்றுச்சூழல் 
வசதத்திற்கு 
உட்பட்டன.(தற்வபாது 
இருக்கும்சட்ட சுற்றுச்சூழல் 
தரநிலலகள்மீறியுள்ளன) 

15 கி.மீ சுற்றளவில் எதுவும் இல்லல 

11 சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிலனகள் 
(பூகம்பங்கள், சாகுபடி, 
நிலச்சரிவுகள், அரிப்பு, பவள்ளம் 
அல்லது தீவிர அல்லது 
பாதகமான காலநிலல 
நிலலலமகள்) 

இந்த பகுதி நில அதிர்வு மண்டலம்-IIகீழ் 
வருகிறது. (குலறந்த வசத ஆபத்து 
மண்டலம்) 
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படம் -1 திட்ட எல்லலக்கு 15 கி.மீ. பதாலலவில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள் 
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படம்-2 ஆய்வு பகுதியின் தள வவறு பாட்டு எல்லலக்வகாடு வலரப்படம் 
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படம்-3 FMB 
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படம்-4 Village Map 
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Figure 5 ‘A’ Register 
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4. கல் குவாரிககயிருப்பு 

 மதிப்பிடப்பட்டுள்ள புவியியல் இருப்புக்கள் 19,62,345மீ3 கல் ஆகும். 

 சுரங்கக் கூடிய இருப்புக்கள் 6,41,300 மீ3 கல் ஆகும். 

 வழங்கப்பட்ட குறிப்பு விதிமுலறகளின் அடிப்பலடயில் (ToR) 

முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்திதிறன் *ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 5,29,180 மீ3கல் ஆகும். 

*குறிப்பு : 

சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் ToR பயன்பாட்டின் படி உற்பத்தி திறன் 6,41,300 மீ3 கல், 
சுரங்கத்தின்  ஆழம் நிைத்தடி மட்டத்திைிருந்து 75 மீ 5 வருடதிற்கு,  ஆனால் 
முன்ஹமாழியப்பட்ட குவாரி ஹசயல்பாட்டில் உற்பத்தி திறன் மற்றும் சுரங்கத்தின் 
ஆழம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது SEIAA, TN வழங்கிய ToR யின் படி 
முன்ஹமாழியப்பட்ட குவாரியின் உற்பத்தி திறன் 5,29,180 மீ3 கல்  மற்றும் ஆழம் 
தகரமட்டத்திைிருந்து 35 மீ வகர கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது,  ஆனால் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உற்பத்தி திறன்  5,29,180 மீ3 கல் 65 மீ ஆழத்தில்தான் 
அகடயப்படும் எனடவ இது EIA/EMP அறிவிக்கககயத் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. 

5. ஹசயல்பாடு அளவின் சுருக்கம்  

 கல், குவாரி நடவடிக்லக வமற் பகாள்ளதிறந்த பவளி சுரங்கவழி முலறகள் 

வமற்பகாள்ளப்படுகிறது. பபஞ்ச் உயரம் மற்றும் பபஞ்ச் அகலம் 5 மீட்டராகும். 

கம்ப்ரசர், ஜாக்ெம்பமர், டயமண்ட்கம்பி, டி.ஜிதிறன் ஆகியலவ முக்கிய 

இயந்திரங்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  டிப்பர்ஸ் மற்றும் டம்பர்கள் 

வபாக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

 வழங்கப்பட்ட குறிப்பு விதிமுலறகளின் அடிப்பலடயில் (ToR) 

முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்திதிறன் *ஐந்துஆண்டுகளுக்கு, 5,29,180 மீ3கல் ஆகும். 

 சுரங்கக்கூடிய இருப்புக்கள் 6,41,300 மீ3கல் ஆகும்.  

 மதிப்பிடப்பட்டுள்ள புவியியல் இருப்புக்கள் 19,62,345மீ3 கல் ஆகும். 

 வழங்கப்பட சுரங்கத்தின் படி சுரங்கத்தின் ஆழம் 35 மீ இருக்கும். 
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திட்டடதகவகள் 

I. நிைத்டதகவ: 

 ஐங்குணம்கல், சுரங்கத்தின் பமாத்தபரப்பளவு 4.00.0.பெக்டராகும். 

 இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருவண்ணாமலல மாவட்டம், 

கீழ்பபன்னாத்தூர்தாலுகா, ஐங்குணம் கிராமத்தில் உள்ள ச.வவ எண்: 135 (பகுதி 

7)யில் யில் அட்சவரலக 12°15'41" N to 12°15'53" N மற்றும் தீர்க்கவரலக 

79°09'45" E to 79°09'53" Eயில் அலமந்துள்ளது. 

குத்தகக பகுதியானது ஹவற்றுநிகைப்பரப்கப ஹகாண்டுள்ளது; கடல் மட்டத்தில் 

இருந்து ~ 260 மீ உயரத்தில் உள்ளது. இந்தியா டடாடபாதாள் எண் 57-P/03 

இன்கணக்ஹகடுப்பில் இந்தபகுதிகுறிக்கப்பட்டுள்ளது. நிை பயன்பாட்டு வடிவம் 

அட்டவகண -2ல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண -2: நிை பயன்பாட்டின் வடிவம் 

எ
ண் நிை உபடயாகம் 

தற்டபாகதயசுரங்கத்திட்டகாைத்தில்டதகவப்படும்பகுதி
(ஹெக்டடர்) 

1.  குவாரி குழி 3.33.0  

2.  உள்கட்டலமப்பு 0.01.0 

3.  சாலல 0.02.0 

4.  பசுலம வலளயம் 0.30.0  

5.  பயன்படுத்தப்படாத
பகுதி 0.34.0 

ஹமாத்தம் 4.00.0 
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II. குவாரி இருப்புக்கள் 
 

அட்டவகண -3: கல்இருப்புக்கள் 

எண் விளக்கம் கல் (m3) 

1 புவியியல்இருப்புக்கள் 19,62,345   

2 சுரங்கத்தின்இருப்புக்கள் 6, 41,300 

3 உற்பத்தி அளவு 5,29,180m3 

 

III. நீர் டதகவ 

 பமாத்தநீர் வதலவ 2.5KLD ஆகும் (குடிநீர் மற்றும் உட்புற வதலவ – 1.5KLD, 

சாலலகள் மீது தூசி அடக்குதல் – 0.5KLD & பசுலம வலளயம் – 0.5KLD). வடங்கர் 

கல் மூலம் பமாத்த நீர் வதலவ பூர்த்தி பசய்யப்படும். 

 கல் குவாரி எந்த நச்சுகழிவுகலளயும்திட, திரவ அல்லது வாயு வடிவத்தில் 

உற்பத்தி பசய்யாது. 

 குவாரி பசயல்பாட்டின் மூலம் எந்த கழிவு நீரும் பவளிவயற்றப்படாது. 

உட்புறகழிவுநீர், கழிவுநீர்வசகரிக்கும் பதாட்டியில் அப்புறப்படுத்தப்படும். 

கழிவுநீர் வசகரிக்கும் பதாட்டியானது அவ்வப்வபாது சுத்தம் பசய்யப்படும். 

அட்டவகண -4: நீர் டதகவ 
எண் விளக்கம் நீர் டதகவ(KLD) 
1 குடிநீர்&உட்புற வதலவ 1.5 

2 தூசி அடக்குதல் 0.5 

3 பசுலம வலளயம் 0.5 

ஹமாத்தம் 2.5 
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IV. மின்சாரம் மற்றும் எரிஹபாருள் டதகவ 

 சுரங்க நடவடிக்லககளின் வபாது மின்சாரம் வதலவயில்லல. 
பகல்வநரத்தில்காலல 9 மணி முதல் 5 மணி வலர 1PM முதல் 2PM வலர மதிய 
உணவு இலடவவலளயாகும். 

 முழு திட்ட வாழ்க்லகக்கும் 5,13,040 லிட்டர் எச்.எஸ்.டி அருகிலுள்ள டீசல் 
பம்புகளிலிருந்து பகாண்டு வரப்படும். 

அட்டவகண 5: மின்சாரம் & எரிஹபாருள் டதகவ 

எண் விவரங்கள் கல் (ைிட்டர்) மூைம் 

1 

டீசல் வதலவகள் 

வதாராயமாக (5 

ஆண்டுகளாக HSD இன் 

லிட்டர்) 

 

5,13,040 

பெச்பி / 

பிபிசிஎல் / 

ஐ.ஓ.சி.எல் / 

ரிலலயன்ஸ் 

 

V. மனிதவளடதகவ 

இத்திட்டத்திற்குமனிதவளம் வதலவ 24நபர்கள். மனிதவள விவரங்கள் அட்டவகண 

6இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண -6 திட்டத்தின் மனித டதகவ 
எண் விளக்கம் நபர்களின்எண்ணிக்கக 

திறலமயானவர் 
1 ஆபவரட்டர் 8 
2 பமக்கானிக் 1 
3 சுரங்க வமலாளர் / துலணலய 1 

அலர- திறலமயானவர் 
1 டிலரவர் 4 

திறலமயற்றவர் 
1 மஸ்டூர் / பதாழிலாளர்கள் 10 

Total  24 
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VI. திடக்கழிவுஉற்பத்தி மற்றும் டமைாண்கம 

 திட கழிவு டமைாண்கம 

அட்டவகண -7:நகராட்சி திடக்கழிவு உருவாக்கம் மற்றும் டமைாண்கம 

எண் வகக 

அளவு 

கிடைா/ 

நாள் 

அகற்றும் முகற 

1 

மக்கும் 

தன்லம 

உலடய 

கழிவு 

6.48 

உள்ளூர்நகராட்சித்பதாட்டிகளின்மூலம்அப்புறப்படுத்தப்படும் 

(உணவுகழிவு உட்பட) 

2 

மக்கும் 

தன்லம 

இல்லா 

கழிவு 

4.32 

மறுசுழற்சி பசய்வதற்கான TNPCB அங்கீகாரம் பபற்ற 

முகவர்களால் அகற்றப்படும் 

ஹமாத்தம் 10.8  

குறிப்பு : CPCB வழிகாட்டுதைின் படி: (MSW) சராசரி திடக்கழிவு உற்பத்தி/நாள் = 0.45 

 தீங்குவிகளக்கும் கழிவு டமைாண்கம 

       தீங்கு விலளவிக்க கூடிய கழிவுப் பபாருட்களின் வலக மற்றும் அளவு 

அட்டவலண -8இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவகண -8:தீங்கு விகளக்கும் கழிவு உற்பத்தி மற்றும் டமைாண்கம 

கழிவு வகக 

எண் 
விளக்கம் 

அளவு 

(L/Year) 
அகற்றும் முகற 

5.1 கழிவுஎண்பணய் 3.0 

பகாள்கலன்களில் வசகரிக்கப்படும். 
மறுசீரலமப்பு / மறுசுழற்சி 
பசய்வதற்கான TNPCB அங்கீகாரம் 
பபற்ற முகவர்களால் அகற்றப்படும் 

 

VII. அருகிலுள்ளமனிதவசிப்பிடம் 

அருகிலுள்ளமனிதவசிப்பிடம்விவரங்கள் அட்டவகண 9 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண -9:அருகிலுள்ள மனித வசிப்பிடம் 

எண் கிராமம் 
பபயர் 

தூரம் (≃கி.மீ) மற்றும் 
திலச 

மக்கள் பதாலக (2011 
மக்கள் பதாலக 

கணக்பகடுப்பின்படி) 
1 வசாமசவாடி 0.61 (SSW) 816 
2 அய்யங்குனம் 0.85 (NW) 2251 
3 கனபபுரம் 0.86 (S) 240 
4 அரியங்குப்பம் 0.98 (N) 546 
5 வட்டராபுதூர் 1.01 (WNW) 664 

6. ஹதாழில்கள் 

திட்ட தளத்திைிருந்து 15 கி.மீ சுற்றளவில் உள்ள ஹதாழில்களின் விவரங்கள் 

அட்டவகண -10 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண -10: 15 கி.மீ சுற்றளவில் உள்ள ஹதாழில்கள் 

Description Distance (~km) Direction 
ஸ்ரீ மீனாட்சி வபவர்ஸ் மற்றும் ஃப்லளஷ் 3.97 E 
வி.ஆர்.டி பபஸ்ட்ஃபுட்ஸ் பிலரவவட் லிமிபடட் 2.89 NNE 
எஸ்ஆர்எம் காகித வாரியங்கள் 3.46 NNE 
சுந்த்ரம் ஃபாஸ்படனர்ஸ் லிமிபடட் 7.33 SE 
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டி.வி.எஸ் சுந்தரம் பிவரக் லலனிங்ஸ் லிமிபடட் 10.38 ESE 
அய்யனார் மில்ஸ் 10.91 SSE 
சீனிவாச மலரன் பகமிக்கல்ஸ் 6.7 NW 
முதல் ஆலட Mfg வகா 8.42 NE 
பகர்ன் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பிலரவவட் லிமிபடட் 8.48 NE 
ஜாஸ் ஓவர்சீஸ் எக்ஸ்வபார்ட் லிமிபடட் 12.35 NE 
வர்ணா லபகள் 9.34 NNE 
இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பவரஷன் லிமிபடட் மதுலர 
படர்மினல் 8.35 N 

தியாகராஜர் மில்ஸ் பிலரவவட் லிமிபடட் 8.72 NNW 
பிரிட்டானியா இண்டஸ்ட்ரீஸ் 9.66 NNW 
பஜயகிருஷ்ணா மாவு ஆலல 9.79 N 
எக்லைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிபடட் 9.58 N 
சக்தி கார்ட்ஸ் பிலரவவட் லிமிபடட் 9.42 N 
ஜாஸ்மின் டவல் பிலரவவட் லிமிபடட் 13.48 ENE 
வி.ஆர்.எல் லாஜிஸ்டிக்ஸ் 8.7 N 
அருண் பாலிமர்ஸ் 10.41 W 
பாரமவுண்ட் மில்ஸ் 10.6 W 
இந்துஸ்தான் பபட்வராலியம் கார்ப்பவரஷன் 
லிமிபடட் 

8.51 N 

பாரத் பபட்வராலியம் கார்ப்பவரஷன் லிமிபடட் 8.6 N 
விடிஎம் லிமிபடட் 9.81 N 
படல்லிவரி பிலரவவட் லிமிபடட் 9.56 N 
மகிழ்ச்சி பின்னல். சாக்ஸ் உற்பத்தி 9.35 N 
அவசாகா பிளாஸ்டிக் 9.25 N 
ஸ்ரிகாரா வபக்வகஜிங் பிலரவவட் லிமிபடட் 9.25 N 
என்.ரங்க ராவ் & மகன்கள் பிலரவவட் லிமிபடட் 9.17 N 
இெிதா இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிலரவவட் லிமிபடட் 9.2 N 
தனுஷ் வபக்வகஜிங் பதாழில்கள் 9.15 N 
சாரா வபக்வகஜிங் 9.03 N 
ஸ்வரனி படக்ஸ்லடல்ஸ் 9.39 N 
மதுலர ஆக்மி எண்டர்பிலரசஸ் பிலரவவட் 
லிமிபடட் 9.5 N 

லெ படக் அராய் பிலரவவட் லிமிபடட் 9.53 N 
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வசஃப் எக்ஸ்பிரஸ் பிலரவவட் லிமிபடட் 9.59 N 
ஸ்ரீ அம்மான் பாலிமர்ஸ் 9.82 N 
மெிந்திரா டி வி சுந்த்ரம் ஐயங்கார் & சன்ஸ் 
லிமிபடட் 9.84 N 

பபங்குயின் அப்பரல்ஸ் (பி) லிமிபடட் 9.35 N 
குமரன் ஸ்டீல்ஸ் 11.68 N 
மயில் அப்பரல்ஸ் பிலரவவட் லிமிபடட் 10.37 N 
ரமணி கார்ஸ் பிலரவவட் லிமிபடட் 
வவாக்ஸ்வாகன் 10.33 N 

தினமலர் படய்லி நியூஸ் வபப்பர் கட்டிடம் 10.46 N 
அனாமலலஸ் படாவயாட்டா 10.55 N 
டான்சி கட்டுமானத் பதாழில் 9.41 NNW 
மகாலட்சுமி பகமிக்கல்ஸ் 9.39 NNW 
வஜ.ஜி. சூப்பர்ரன் ரப்பர் பிலரவவட் லிமிபடட் 9.31 NNW 
வஜாதி பகமிக்கல்ஸ் 9.07 N 
ஜக்ரித் பாலிமர்ஸ் பிலரவவட் லிமிபடட் 9.06 N 
பார்வல பிஸ்கட் பதாழிற்சாலல-பட்வாரி வபக்கர்ஸ் 
பிலரவவட் லிமிபடட் 10.14 N 

டி வி சுந்த்ரம் ஐயங்கார் & சன்ஸ் லிமிபடட். 10.1 N 
 

7. திட்ட ஹசைவு 

திட்டத்தின் பமாத்த முதலீடு (மூலதன) ரூ.2, 30, 70,000/- ஆகும். இதில் EMP பசலவு ரூ. 
6, 20,000/- உள்ளடங்கும். திட்டத்தின் முதலீடு அட்டவலண 11 இல் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண -11: மூைதன முதலீட்டு திட்டம் 
எண் பசலவு விவரம் பசலவு இலட்சத்தில் 

நிலலயான பசலவு   
1 நிலத்தின் விலல 1,50,00,000/- 

2 முதலுதவி அலற 1,00,000/- 

3 பதாழிலாளர் பகாட்டலக 1,00,000/- 



திட்ட சுருக்கம் 
     ஐங்குணம்கல் குவாரி 

 

பக்கம்21 

4 சுகாதார வசதிகள் 1,00,000/- 

பமாத்தம் 
 

1, 53,00,000/- 

பசயல்பாட்டுபசலவு 
  

1 இயந்திரங்கள் 70,00,000/- 

2 வவலிக்கான பசலவு 1,50,000/- 

பமாத்தம் 
 

71,50,000/- 

EMP பசலவு 
  

1 காற்று தர வசாதலன 40,000/- 

2 நீர் தர வசாதலன 40,000/- 
3 சப்தம்வசாதலன 20,000/- 
4 தலர அதிர்வு 20,000/- 

பசலவு 
  

1 குடிநீர் வசதி 1,50,000/- 

2 சுகாதார ஏற்பாடுகள் 50,000/- 
3 பாதுகாப்பு கருவிகள் 50,000/- 

4 நீர் பதளித்தல் 1,50,000/- 

5 பசுலம வலளயம் 50,000/- 

6 பதாண்டுக்கான பசலவு 50,000/- 

பமாத்தம் EMP 
பதாலக  

6, 20,000/- 

பமாத்தம் 
 

2,30,70,000/- 

 

8. சுரங்க மூடல் திட்டம் 

 

 மறுசீரலமப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு ஆகியவற்லற மீண்டும் நிரப்புவதற்கான 

திட்டம் எதுவும் இல்லல. குத்தலக வாழ்வின் முடிவிற்குப் பிறகு குவாரி 
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குழிகள் பபாது மற்றும் கால்நலடகளின் உள்ளார்ந்த நுலழலவத் தடுக்க 

முள்வவலி வவலி பயன்படுத்தி வவலி அலமக்கப்படும். 

 சட்டங்கள் மற்றும் விதிகளின்படி நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும். 

 காற்றில் தூசி பரவுவலதக் கட்டுப்படுத்த ஈரமான துலளயிடும் முலற மூலம் 

துலளயிடுதல் வமற்பகாள்ளப்படும். 

  குண்டுபவடிப்பு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் வமற்பகாள்ளப்படும். காற்றில் 

தூசி பரவுவலதத் தடுக்க ொல் சாலலயில் மூடுபனி பதளித்தல் 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. 

 

9. சுற்றுச்சூழல்விளக்கம் 

திட்டஆய்வுபகுதி (PIA): ஐங்குணம் கல் குவாரி எல்லலயிலிருந்து 10 கி.மீ சுற்றளவு 

பகாண்ட ஒரு பகுதி அடிப்பலட ஆய்வுகளுக்கான ஆய்வுப்பகுதியாக 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆய்வுக்காலம்:அடிப்பலடசுற்றுச்சூழல்கூராய்வுகள்(மார்ச்முதல்வம2021வலர) 

ஆய்வுபகுதிக்குள்வமற்பகாள்ளப்பட்டன. 

அடிப்பகடஆய்வுகளின்சுருக்கம்: 

 குத்தலகபகுதியானதுகடல் மட்டத்தில் இருந்து 260மீ உயரத்தில் உள்ளது. 

 திட்டதளம் IS 1893 (பகுதி- I) இன்படிமண்டலம்- IIஇன்கீழ்வருகிறது. 

 ஆய்வுக்காலத்தில் வமவலாங்கிய காற்றின் திலச வட வமற்கு திலசயாகும். 

 ஆய்வு காலத்தில் அதிகபட்ச பவப்பநிலல:40oC, குலறந்தபட்ச 

பவப்பநிலல:21oCமற்றும்சராசரிபவப்பநிலல: 32.17oCஆகும். 

 சார்பு ஈரப்பதம் 47.74 %ஆகும். 

 ஆய்வு காலத்தில் சராசரி காற்றின் வவகம் 2.27 m/s. 

 



திட்ட சுருக்கம் 
     ஐங்குணம்கல் குவாரி 

 

பக்கம்23 

அட்டவகண -12: உமிழ்வுகளிைிருந்து ஹமாத்த அதிகபட்ச ஜி.எல்.சி. 

மாசுபடு 

அதிகபட்ச 
அடிப்ப

லட வரி 
பசறிவு 
(µg/m3) 

மதிப்பிடப்பட்
ட 

அதிகரிக்கும் 
பசறிவு (µg/m3) 

பமாத்த 
பசறிவு 
(µg/m3) 

NAAQ 
தரநி
லல 

% அடிப்பலட வரிக்கு 
வமவல பசறிவின் 

பங்களிப்பு 

TSPM 165 67 232 500 40.61 
PM10 66 13 79 100 19.7 
PM2.5 29 8 37 60 27.59 
SO2 13 3 16 80 23.08 
NOX 28 40 68 80 142.86 

 

சுற்றுச்சூழல் காற்றின்  தன்கம: 

NAAQS, 2009 இன்படி 12 அளவுருக்களுக்கு 8 இடங்களில் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

கண் காணிக்கப்பட்டுள்ளது. அலனத்து அளவுருக்களின் அதிகபட்சபசறிவுகள் 

வதசியசுற்றுச் சூழல்காற்றுதரநிலலகளுக்குள்உள்ளது (CPCB, NAAQS, 2009): 

 PM10  : 51µg/m3to 55µg/m3(NAAQ தரநிலல 100 µg/m³) 

 PM2.5 : 21µg/m3to 25µg/m3(NAAQ தரநிலல 60 µg/m³) 

 SO2 : 8 µg/m3to11µg/m3(NAAQ தரநிலல 80 µg/m³) 

 NO2 : 19µg/m3 to 23µg/m3(NAAQ தரநிலல 80 µg/m³) 

ஒைி சூழல்: 

 பதாழிற்சாலலபகுதியில் பகல்பபாழுது இலரச்சல் அளவுகள்55.4 dB (A) மற்றும் 

இரவு வநரஇலரச்சல் அளவு 49.8 dB(A) உள்ளது, இலவ CPCB 

ஆல்நிர்ணயிக்கப்பட்டவரம்பிற்குள்உள்ளது (75dB (A) பகல் வநரம் மற்றும் 70 dB 

(A) இரவு வநரம்)  

 குடியிருப்புபகுதியில் பகல்பபாழுது இலரச்சல் அளவுகள்50.3 dB(A) முதல் 52.8 

dB(A) ஆகவும், இரவு வநரஇலரச்சல் அளவு 40.2 dB(A) முதல் 43.1dB(A) ஆகவும் 
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கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுக் காலத்தில் சுற்றுசூழல் சப்தம் குடியிருப்புப் 

பகுதிகளில் CPCB ஆல் பரிந்துலரக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் உள்ளது (55 dB (A) 

பகல்& 45 dB (A) இரவு). 

நிைத்தடிநீரின்தரம்: 

 8 இடங்களில் நிலத்தடிநீரின் தரம் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. IS: 10500 (2012) - இன் 

படி நிலத்தடி நீர் மாதிரிகள் குடிநீர் தர தரங்களுக்கு குறிப்பிடப்பட்ட 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

 சராசரி pH 6.78 முதல் 7.42 வலர இருக்கும். 

 TDS மதிப்பு 426mg/l முதல் 1137 mg/l வலர வவறுபடுகிறது. 

 சல்வபட் மதிப்புகள்39.37 mg/l முதல் 173.81 mg/l வலர வவறுபடுகிறது, இது IS 

10500: 2012 இன் ஏற்றுக்பகாள்ளத்தக்க வரம்புகளுக்குள்வளவய இருக்கின்றது. 

டமற்பரப்பு நீரின் தரம்: 

 ISI-IS 2296: 1992 வகுப்பு C இன் படிவமற்பரப்பு நீர் மாதிரிகள் அனுமதிக்கப்பட்ட 

வரம்புகளுக்குள் உள்ளன (கிருமி நீக்கம் பசய்யப்படுவலதத் பதாடர்ந்து 

வழக்கமான சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர்). 

 pH 7.27 முதல் 8.33வலர இருக்கும். 

 பமாத்த கலரந்த திட அளவு 457 mg/l முதல் 967 mg/l வலர உள்ளது. 

 பமாத்த கடினத்தன்லம 125.4 mg/l முதல்402.8 mg/l வலர வவறுப்படுகிறது.. 

 BOD அளவு1.7 mg/l முதல்14.7 mg/lவலர வவறுப்படுகிறது. 

 COD அளவு14.8 mg/l.  முதல்76.5 mg/l வலர வவறுப்படுகிறது. 

 As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni மற்றும் Se வபான்ற கனரக உவலாகங்களின் பசறிவு IS 

2296: 1992 வலரயிலான எல்லலகள் ஆகும் 

நிை சுற்றுச்சூழல்: 

 ஆய்வு பகுதியில் எட்டு (08) இடங்களில் மண் மாதிரி வமற்பகாள்ளப்பட்டது. 

மண் வலககள் மணல் களிமண் களிமண், களிமண், களிமண் மணல் மற்றும் 
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களிமண் மற்றும் மண் மாதிரிகள் இயற்லகயில் சற்று காரத்தன்லம 

பகாண்டலவ என்பலதக் காணலாம். 

 மண் மாதிரிகள் pH 6.59முதல் 8.1 வலர இருந்தன. 

 மண்ணின் கடத்தும் திறன் மண் மாதிரிகள் ஆய்வு பசய்யும் வபாது மண்ணின் 

கடத்தும் திறன் 103 முதல் 243μmhos/cm வலர இருந்தன. 

 லநட்ரஜன் அளவு 143 kg/ha முதல் 237 kg/ha வலர இருந்தன. 

 பாஸ்பரஸ் அளவு 35 kg/ha முதல் 262 kg/ha வலர இருந்தன. 

 பபாட்டாசியம் உள்ளடக்கம் 89 kg/ha முதல் 351 kg/ha வலர இருந்தன. 

உயிரியல் சுற்றுச்சூழல்: 

 ஐங்குணம் கல்குவாரி, ஐங்குணம் கிராமத்தில் அலமந்துள்ளது. எனவவ, 

வமலாண்லம திட்டம் எதுவும் வதலவயில்லல. முன்பமாழியப்பட்ட திட்டம் 

இப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு சுற்றுச்சூழலின் எந்ததாக்கத்லதயும் ஏற்படுத்தாது. 

நல்ல சூழலலப் பராமரிக்க பூர்வகீ இனங்கலள நடவுபசய்வதன் மூலம் குவாரி 

பகுதிலய பசுலம வலளயம் மூலம் உருவாக்க முடியும். 

 திட்டதளத்தின் 10 கி.மீ சுற்றளவில் வதசிய பூங்கா, வனவிலங்கு சரணாலயம், 

வனவிலங்கு தாழ்வாரங்கள் மற்றும் புலி / யாலன இருப்பு எதுவும் இல்லல. 

 திட்ட தளத்தின் 10 கி.மீ சுற்றளவில் 1 இனங்கள் காணப்படுவதால் 

வனவிலங்கு உலரயாடல் திட்டம் தயாரிக்கப்படுகிறது. 

சமூக ஹபாருளாதார சூழல்: 

 இத்திட்டம் தமிழ்நாடு, கில்ஹபன்னாதூர் தாலுகா, திருவண்ணாமகை 
மாவட்டத்தில் அகமந்துள்ளது. மாவட்ட மக்கள் ஹதாகக 24,64,875 ஆகும், 
இதில் 2011 மக்கள் ஹதாகக கணக்ஹகடுப்பின்படி 12,35,889 ஆண்களும் 
12,28,986 ஹபண்களும் உள்ளனர். 2011 மக்கள் ஹதாகக கணக்ஹகடுப்பின்படி, 
திருவண்ணாமகை மாவட்டம் 20.08% நகர்ப்புற மக்களும் 79.92% கிராமப்புற 
மக்களும் உள்ளனர். 
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 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்ஹதாகக கணக்ஹகடுப்பின்படி, திருவண்ணாமகை 
மாவட்டத்தில் கல்வியறிவு விகிதம் 74.21% ஆகும். ஆய்வு பகுதியின் சராசரி 
கல்வியறிவு விகிதம் 64.88% ஆகும். 

 
10.  எதிர்டநாக்கும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் 

குவாரி பசயல் பாடுகள் காரணமாக எழக்கூடிய சுற்றுச் சூழல் மற்றும் 

சமூகபண்புகளில் எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கங்கள் அலடயாளம் காணப்பட்டு, 

கணிக்கப்பட்டு மதிப்படீு பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 4.00.0 பெக்டர்பரப்பளவுபகாண்டஐங்குணம்கல்சுரங்கம்ஒரு அரசு நிலம்,இது 

தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருவண்ணாமலலமாவட்டம்,கீழ்பபன்னாத்தூர்தாலுகா, 

ஐங்குணம் கிராமத்தில் உள்ள ச.வவ எண்: 135 (பகுதி 7)யில் அலமந்துள்ளது. 

 குத்தலக பகுதி நிலப்பரப்பு மலலப்பாங்கான நிலப்பரப்லப பகாண்டுள்ளது; 

கடல் மட்டத்தில் இருந்து 260மீ உயரத்தில் உள்ளது. விண்ணப்பதாரருக்குதற் 

வபாதுள்ள உள்கட்டலமப்பில் பாதிப்பு / சிரமத்லத குலறக்க அலுவலகம், 

கழிப்பலறகள் வபான்ற தன்னிலறவு உள்கட்டலமப்பு வழங்கப்படும். 

 உமிழ்வுகள், துகள்கள், SO2 மற்றும் NOX ஆகியவற்லறக் கட்டுப்படுத்த 

வதலவயான அலனத்து காற்று மாசுகட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளும் 

பின்பற்றப்படும். 

 காற்றின் தரத்தில் மாதிரிகலள ஆய்வுகள் மூலம் காற்று சூழலில் ஏற்படும் 

தாக்கம் குறித்து ஆய்வு பசய்யப்பட்டது. அலனத்து இடங்களிலும் NOx, PM10, 

PM2.5 மற்றும் SO2 ஆகியவற்றின் முதல் 24 மணி வநர சராசரி பசறிவுகள் வதசிய 

சுற்றுப்புற காற்று தரநிர்ணயங்கள் (NAAQS), 2009 இல் நன்கு காணப்படுகின்றன. 

TSPM, PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NOxக்கான முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

அதிகபட்சபசறிவு முலறவய TSPM is 165 µg/m3, PM10 is 66 µg/m3, PM2.5 is 29 µg/m3, 

SO2 is 13 µg/m3 and NOx is 28 µg/m3 ஆகும். 
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எனவவ குவாரி பசயல் பட்டபின்னரும்கூட எதிர்பாக்கப்பட்ட தாக்கம் 

மிதமானது என்று முடிவு பசய்யலாம். 

 அடிப்பலட கூராய்வின் முடிவுகள் ஒலி அளவானது பதாழிற்சாலலப் 

பகுதியிலும் குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் உள்ள ஒலி அளவுகள் CPCB ஆல் 

வலரயறுக்கப்பட்ட தரத்திற்குள் உள்ளது. பதாழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு நிர்வாகத்தரத்தின் வதலவகளுக்கு அப்பாற்பட்ட சத்தம் அளலவக் 

பகாண்ட வடிவலமக்கப்பட்ட உபகரணங்கள் பயன்படுத்தப்படும். 

 இந்த திட்டத்திற்கான நீர் வதலவ தனியார் வடங்கர்களிடமிருந்து பூர்த்தி 

பசய்யப்படும். குவாரிலயச் சுற்றி சரியான வடிகால் அலமக்கப்படும். 

உட்புறகழிவுநீர், கழிவுநீர் வசகரிக்கும் பதாட்டியில் அப்புறப்படுத்தப்படும். 

கழிவுநீர் வசகரிக்கும் பதாட்டியானது அவ்வப்வபாது சுத்தம் பசய்யப்படும். 

சுரங்க பசயல்பாட்டின் மூலம் கழிவுப்பபாருட்கள் எதுவும் பவளிவயறாது. 

 மண்ணின் தரம், நீரின் தரம் மற்றும் பபாது சுகாதாரத்லத சரியாக 

கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் திடக்கழிவுகள்உருவாகும் பபாது பாதிப்லப 

ஏற்படுத்தும். உணவுக் கழிவுகள் உள்ளிட்ட நகராட்சி திடக்கழிவுகள் நகராட்சித் 

பதாட்டியில் அகற்றப்படுகின்றன. அபாயகரமான மற்றும் பிற கழிவுகள் 

(வமலாண்லம மற்றும் நாடுகடந்த இயக்கம்) விதிகள் 1989 மற்றும் அதன்பிறகு 

2016 இல் திருத்தங்களின் படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட மறுசுழற்சி மூலம் கழிவு 

டீசல் எண்பணய் முலறயாக அகற்றப்படும். வமல் பரப்பில் உள்ள மண் 

வசமிக்கப்பட்டு குத்தலக பகுதிக்குள் பசுலம வலளயம் வமற்பகாள்வதற்காக 

பயன்படுத்தப்படும். 

 சுரங்கப் பகுதியில்காணப்படும் தாவர / விலங்கினங்களுக்கு பாதகமான 

விலளவுகலள குலறக்க சுரங்கத்திலிருந்து உருவாகும் தூசியிலனலய 

கட்டுபடுத்தநீர் பதளித்தல் மற்றும் நீர் பதளிக்க அலமப்புகள் ஆகியலவ 

உருவாக்கப்படும் இவ்வலமப்புகள் சுரங்க குத்தலக பகுதியில் நிறுவி தூசியால் 

ஏற்படும் பாதிப்புக்கள் இல்லாமல் பார்த்து பகாள்ளப்படும். 



திட்ட சுருக்கம் 
     ஐங்குணம்கல் குவாரி 

 

பக்கம்28 

11.  இடர் அகடயாளம் மற்றும் டமைாண்கம: 

     திறந்த சுரங்கத்தில் ஆபத்துககள அகடயாளம் காணுதல் 

• துகளயிடுதல் 

• குண்டு ஹவடிப்பு 

• அதிகப்படியான ககயாளுதல் 

• கனரக இயந்திரங்கள் 

  குவாரியில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் 

• பணிபுரியும் குழிக்கு ஹபஞ்சின் அளகவ தீர்மானிப்பதில் டபாதுமான 

கவனம் ஹசலுத்தப்பட்டுள்ளது. 

• ஹபஞ்சுகள் சிதறாமல் இருக்க ஹபஞ்சுகள் 60 டிகிரி டகாணத்தில் சரியாக 

சாய்ந்தன. 

• ஹபஞ்சுகள் அரிப்பகதத் தடுக்க குழியின் டமற்புறத்திலும் ஹபஞ்சுகளிலும் 

டபாதுமான வடிகால் அகமப்பு ஹசய்யப்படும். 

• புயல் நீர் வடிகால் சுற்றுவட்டாரத்கத சுற்றி மாகைகள் வடிகால் 

குவாரிகள் பாதுகாக்கப்படும். 

12.  திட்ட கண்காணிப்பு சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு: 

அட்டவகண -13 : திட்ட கண்காணிப்பு சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு 

எண் 
கண்காணிப்பு 

பகுதி 

மாதிரி 
நிலலயங்களின் 
எண்ணிக்லக 

மாதிரியின் 
அதிர்பவண் 

பகுப்பாய்வு பசய்ய 
வவண்டிய 

அளவுருக்கள் 

1 
வானிலல 
ஆய்வு ஒன்று 

மணிவநர 
மற்றும் 
தினசரி 

அடிப்பலடயில் 

காற்றின் வவகம் 
மற்றும் திலச, 

பவப்பநிலல, உறவினர் 
ஈரப்பதம், வளிமண்டல 

அழுத்தம், 
மலழப்பபாழிவு. 
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2 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 
2 நிலலயங்கள் 
(கீழ்வநாக்கி) 

வாரத்திற்கு 
இரண்டு 
முலற: 24 
மணிவநர 
காலம் 

PM10, PM2.5, SO2, and 
NO2 

3 சத்தம் 

2 (லமய 
பகுதிக்குள் 
இரண்டு 
மற்றும் 
இலடயக 
பகுதியில் 
இரண்டு) 

ஒவ்பவாரு 
பருவத்திற்கும் 
ஒரு முலற 

பகல் மற்றும் இரவு 
வநரத்தில் சுற்றுப்புற 

சமமான 
பதாடர்ச்சியான ஒலி 
அழுத்த நிலலகள் 

(லீக்). 

4 
டி.ஜி 

பதாகுப்பிலிருந்து 
பவளிவயற்றம் 

டி.ஜி 
பதாகுப்பின் 
அடுக்கு 

காலாண்டு PM10, PM2.5, SO2 & CO 

5 வாகன உமிழ்வு வாகனங்கள் 
நிறுத்துமிடம் 

வாகனங்கலள 
அவ்வப்வபாது 
கண்காணித்தல் 

காற்று உமிழ்வு 
மற்றும் சத்தம், பி.சி.யு. 

6 மண் 

திட்ட 
தளத்திற்குள் 

இரண்டு 
இடங்கள் 

ஆண்டு 
ஒருமுலற 

இயற்பியல் 
வவதியியல் பண்புகள், 
ஊட்டச்சத்துக்கள், கன 

உவலாகங்கள் 

7 
நிலப்பரப்பு 
சூழலியல் 

10 கி.மீ.க்குள், 
திட்டத்லத 

சுற்றி 

மூன்று 
ஆண்டுகளுக்கு 
ஒரு முலற 

தாவரங்களில் 
காயங்களின் 
அறிகுறிகள் 

8 
வமற்பரப்பு / 

நிலத்தடி நீரின் 
தரம் 

திட்ட 
தளத்திற்குள் 

இரண்டு 
இடங்கள் 

ஆண்டு 
ஒருமுலற 

ஐஎஸ்ஓ 10500 
நிலலயான 

அளவுருக்கள் படி 
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13. கழிவுககள அகற்றுவது 

முழு கல் குவாரி பசயல்பாட்டின் வபாது எதிர்பார்க்கப்படும் அதிக சுலம இல்லல. 

14. ஹதாழில்சார் சுகாதார நடவடிக்கககள் 

• தண்ணகீர ஹதளித்தல், தூசி டசகரிக்கும் முகறயுடன் துரப்பணிகயப் 

பயன்படுத்துதல் அல்ைது ஈரமான பயிற்சிககளப் டபான்ற தூசி ஒடுக்கும் 

நடவடிக்ககககள ஏற்றுக்ஹகாள்வது. 

• டதாட்டம். 

• சாதகமற்ற காற்று மற்றும் வளிமண்டை நிகைகமகளின் டபாது 

ஹவடிப்பகதத் தவிர்க்கவும். 

• தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் பயன்பாடு. டிஜிஎம்எஸ் 

சுற்றறிக்கககளுடன் இணக்கம். 

• தீ டபான்ற நிகழ்வுககள எதிர்த்துப் டபாராடுவதற்கு அவசரகாை பதில் 

கருவிககள நிறுவுவகத உள்ளடக்கிய அவசரகாை பதில் திட்டம். 

• அபாயகரமான ஹபாருட்ககளக் ககயாளத் டதகவயான அகனத்து 

பணியாளர்களுக்கும் ககயாளப்படும் அபாயகரமான ஹபாருளுக்கு ஏற்ற 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்படும். 

• ஆன்-கசட் முதலுதவி வசதிகள் வழங்கப்படும் மற்றும் அவசர 

காைங்களில் உள்ளூர் சமூகத்திற்கு ஊழியர்கள் விரிவுபடுத்தப்படுவார்கள். 

15. பசுகம வகளயம் டமம்பாடு 

சுரங்கத்திட்டத்தின்முதல் 5 ஆண்டுகளில் 0.30.0 பெக்வடர் பரப்பளவு பசுலம 

வலளய வளர்ச்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. திரு. ப .ஆதிமூலம் ஆண்டுக்கு 40 மரங்கலள 

நடவு பசய்வவதாடு ஆண்டுக்கு ரூ. 50,000/- பசுலம வலளய வளர்ச்சி மற்றும் 

பராமரிப்பிற்காக பசலவிடப்படும் என முன் பமாழியப்பட்டது. 
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16. மாற்றுபகுப்பாய்வு 

கனிமலவப்பு இயற்லகயில் குறிப்பிட்டதளம்; எனவவ மாற்று தளத்லதத் வதடும் 

வகள்வி எழுவதில்லல. இத்தளத்தில் இடமாற்றம் மற்றும் மறுவாழ்வு 

பிரச்சிலனகள், உணர்திறன்பகுதிகள் வபான்றவற்லற இல்லாததால், சுரங்கத்தின் 

பவற்றிக்கு முக்கியமான அலனத்து காரணிகளின் வதலவலயயும் இந்ததளம் பூர்த்தி 

பசய்கிறது மற்றும் இது ஒருசிறந்த இடமாக இருக்கலாம். 

17. சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

சுற்றுச்சூழல் பண்புக்கூறுகளுக்கு (காற்று, நீர், சத்தம்மற்றும்மண்) சுற்றுச்சூழல் 

கண்காணிப்புதிட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது, வமலும்இது CPCB வழிகாட்டுதல்களின் 

படிபசயல் படுத்தப்படும்.  சுரங்க நடவடிக்லககள் காரணமாக சுற்றுச்சூழல் 

பாதிப்புகலளத் தணிக்கசுற்றுச் சூழல் நிர்வாகத்தின் திறலமயான பசயல்படுத்தல் 

மற்றும் பநருக்கமான வமற்பார்லவ நடத்தப்படும். 

18. டபரிடர்டமைாண்கமதிட்டம் 

வபரிடர் வமலாண்லம திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள் பின்வருமாறு; 

 அவசர நிலல பணி நிறுத்தம் நலட முற. 

 தீ பாதுகாப்பு அலமப்பு. 

 அவசர கால பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் & அறிக்லக மற்றும் அவசர கால 

நிலலலம கான எதிர்ச் பசயல். 

 அருகில் உள்ள பதாழிற்சாலலகளிலிருந்து அவசர உதவிகள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள பதாழில்கவளாடு இலணப்பிலிருப்பது. 

19. ஹபருநிறுவன சுற்றுச்சூழல் ஹபாறுப்பு 

 சுரங்கதளத்தில் இடமாற்றம் மற்றும் மறுவாழ்வுபிரச்சிலனகள் இல்லல. 

 பபரும்பாலான கிராமங்கள் ஐங்குணம்கிராமத்தில்பரஸ்பர பயன் அலடகிறது, 

சுரங்கம் பசயல்ப்பட்டால் சுரங்கத் பதாழில் பதாழிலாளர்களுக்கு மலற 
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முகவவலலகலள வாய்ப்புகலள வழங்குகிறது. கிராமங்களில் சுரங்க ஊழியர் 

தங்குவதற்கு இடம் அளிக்கின்றது. 

 உணவு வழங்கல் மற்றும் அத்தியாவசிய கலடகள் வபான்ற ஆதரவான 

பதாழில்கள் கிராமங்களில் பபாருளாதார வளர்ச்சியாகும். 

 1 வதுவம, 2018 வததியிட்டMoEF& CC O.M-இல்குறிப்பிட்டபடிபமாத்தபசலவில் 2% 

(4.61லட்சம்) CER நடவடிக்லககளுக்குஒதுக்கப்படும். 

20. பரிந்துகரக்கப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் நன்கமகள் 

 இந்தசுரங்கநடவடிக்லகயின் முலம் 24நபருக்கு வவலலவாய்ப்பு வழங்கும். 

 தனிநபர்வருவாயில்முன்வனற்றம். 

 கிராமப்புற மற்றும் பபாருளாதாரத்தின் சமூக-பபாருளாதார நிலலலமகள் 

இந்த திட்டத்தின் காரணமாக அதிகரிக்கும், எனவவ அலனத்து 

அளவுருவங்கலளயும் கருத்தில் பகாண்டு திட்டத்லத அனுமதிக்க வவண்டும். 

 இத்திட்டம் சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக இணக்கமானதாகவும், நிதி ரீதியாக 

சாத்தியமானதாகவும், கட்டுமானத் துலறக்கு பயன்யுள்ள வலகயிலும் 

இருக்கும். இத்திட்டத்தின் மூலம் மக்களுக்கு மலறமுக முலறயில் நன்லம 

பயக்கும். 

 

 


