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பக்கம் 1 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டச்சுருக்கம் 

1.77.0 ஹெக்டடர் பரப்பளவு ஹகாண்ட                                           

எகறயூர் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

சர்டவ எண் : 102/1A, 102/1B2 & 102/1BH3 

கிராமம் : எகறயூர் 

தாலுகா : வானூர் 

மாவட்டம் : விழுப்புரம் 

மாநிலம் : தமிழ்நாடு 

தின. அ. அரிதாஸ் 

பள்ரி ததன, கடகம்பட்டு கிாம் 

லானூர் தாலுகா, 

லிளப்னம் ாலட்டம் – 605 502 

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

(B1) பிரிவின் கால அட்டவகை மற்றும் 12 டிசம்பர் 2018 அன்று ஹவளியிட்ட O.M F.No. L-11-

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

சுற்றுச்சுழல் தாக்க அறிக்கக ஆடலாசகர் 

ெுபர்ட் என்விடரா டகர் சிஸ்டம் (P) LTD, ஹசன்கை 

அக்டடாபர் 2020 
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திட்டச்சுருக்கம்  

1. திட்ட விளக்கம் 

சுங்கத்தின் தாத்த  பப்பரவு 1.77.0 தெக்டாகும். இது திழ்நாட்டில் உள்ர லிளப்னம் 

ாலட்டம், லானூர் தாலுகா, றமனைர் கிாத்தில் உள்ர ச.வல ண்:  102/1A, 102/1B2 & 

102/1BH3ில் அறந்துள்ரது.  

திழ்நாடு சிறு கனி சலுறக லிதிகள், 1959 லிதி 8-சி ( 3 பி) படி 90 நாட்களுக்குள் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுங்கத் திட்டத்றத தாரிக்க 30.01.2019 வததிிட்ட RC No. A/G&M/337/2018 

ன்ம துல்யிான பகுதி தகலல் ததாடர்ன கடிதத்றத லில்லுனம் ாலட்ட ஆட்சிர் 

தலரிிட்டார் 

அறதத் ததாடர்ந்து,  தின. அ. அரிதாஸ் இந்த பகுதிக்கான சுங்கத் திட்டத்றத சர்ப்பித்தது. 

04.03.2019 அன்று லிளப்னம் ாலட்டம் னலிில் ற்றும் சுங்க இக்குநால், கடித ண்  Rc. 

No. A/G&M/337/2018 னெயம் சுங்க திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

தசப்டம்பர் 14, 2006 வததிிட்ட EIA அமிலிப்ன ற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த தினத்தங்கரின்படி 

இந்த திட்டம் பி 1 லறக, அட்டலறை 1 (அ) இன் கீழ் லனகிமது. சுற்றுச்சூறல் அனுதி வகாரி 

லிண்ைப்பானது லறக B1, அட்டலறை 1 (அ) இன் கீழ் TN-SEIAA லிற்கு சர்ப்பிக்கப்பட்டது 

(வகாப்ன ண் 6977/2019). 

இத்திட்டம் 18.10.2019 அன்று நறடதபற்ம 137லது SEAC கூட்டத்திலும், 21.11.2019 அன்று 

நறடதபற்ம 361லது SEIAA கூட்டத்திலும் இந்த திட்டம் திப்பிடப்பட்டது , வலும் 19.11.2019 ஆம் 

வததி கடித ண் . SEIAA-TN/F.No.6977/SEAC/ToR-671/2019-ன் கீழ்  EIA / EMP அமிக்றக தாரிக்க 

ToRஆனது லறங்கப்பட்டது. 

லறவு EIA / EMP அமிக்றக க்கள் கனத்துக்வகட்னக்கு கூட்டத்திற்காக (PH) 

சர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ரது. க்கள் கனத்துக்வகட்னக்கு கூட்டம் நிறமலறடந்த பின்னர் தபாது 

க்கரால் வகட்கப்பட்ட வகள்லிகளும் அதற்கான பதில்களும் EIA அமிக்றகில் 

இறைக்கப்படும். இறுதிில் சுற்றுச்சுறல் தாக்க திப்படீு அமிக்றக  TNSEAC-க்கு சுற்றுச்சுறல் 

அனுதி தபறுலதற்காக சர்ப்பிக்கப்படும். 
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2. நிறுவை ஹபாறுப்டபற்பு 

திட்ட ஆதலாரர் சுற்றுச்சுறல் அனுதிக்கு வதறலான அறனத்றதனேம் உறுதிாக நிலர்த்தி 

தசய்து சுற்றுச்சூறல் வயாண்ற திட்டத்றத தசல்படுத்துலார். 

 

3. சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதிகள் 

கீவற உள்ர அட்டலறை - 1 இல் காைப்படுலது வபால் , திட்ட ல்றயியினந்து எசுடு ரி 

பமறலகள் சைாயம் ⋍ 14.0km (SE) ற்றும் திழ்நாடு பாண்டிச்வசரி ாநிய ல்றய ⋍ 

3.98km (SSW)  இல் அறந்துள்ரது.. EIA அமிலிப்பின் படி சிமப்ன லறறம ற்றும் தபாதுலான 

லறறமகறர இந்த திட்டம் ஈர்க்கலில்றய . திட்ட ல்றயக்கு 15 கிவயாீட்டர் 

ததாறயவுக்குள் இனக்கும் சிமப்பம்சங்கள் அட்டலறை 1-ல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ரது. 

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

பகுதிகள்  

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

1 சர்லவதச னகரின் கீழ் 
பாதுகாக்கப்படும் பகுதிகள், வதசி 
அல்யது உள்ளூர் சட்டங்கரின் கீழ் 
சுற்றுச்சூறல், நியப்பப்ன, கயாச்சா 
அல்யது பிம ததாடர்னறட 
திப்பிற்குட்பட்ட பகுதிகள். 

நிகைவுச்சின்ைங்கள்: 
1. தகாயிடிக் கல் லட்டங்கள், தினலக்கற ⋍ 3.30km 
(SSE) 

2.  அடக்கம் தரம் கடகம்பட்டு ⋍ 4.97km (SSE) 
3.  தகாயிதிக் கரின்கள் & ஸ்றடன் தசங்கதடு 
தகாயிதி ⋍ 6.10km (SE) 

2 சுற்றுச்சூறல் காைங்களுக்கான 
னக்கிான அல்யது உைர்திமன் 
தகாண்ட பகுதிகள் - ஈநியங்கள் , 
நீர்லறிகள் அல்யது பிம 
நீர்நிறயகள், கடவயா பகுதி , 
உிரினங்கள், றயகள், காடுகள். 
 

நீர்நிகலகள் 

ண் தபர் 
தூம் 
(~கி.மீ) திறச 

1 லிதூர் கிறர கால்லாய் 0.43 ESE 
2 லிதூர் அறை 4.98 W 

3 
லாொ நதி / 
சங்கபாைி நதி / ஜிங்கி 
நதி 4.07 

S 

4 சுட்டுகன்னி லய்கால் 7.34 SSE 

5 வகாண்டனெர் / நல்யவூர் 
நதி 9.59 NE 

6 வடாண்டி நதி 6.34 WNW 
7 லாொ நதி 6.67 SW 
8 பம்பாய் நதி 12.15 SSW 
9 உஸ்வதரி / உசுது ததாட்டி 14.68 SE 
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இருப்பு காடுகள்: 
 தல்தகாண்றட RF ⋍ 10.20km (W) 

வைவிலங்கு சரைாலயம்: 
 எசுடு ரி பமறலகள் சைாயம் ⋍14.01km (SE) 

3 லரர்ப்ன,இனலினத்தி,ஏய்தலடுத்தல்,
குரிர்காயம்,குடிவற்மம் 

இருப்பு காடுகள்: 
 தல்தகாண்றட RF ⋍ 10.20km (W) 

வைவிலங்கு சரைாலயம்: 
எசுடு ரி பமறலகள் சைாயம் ⋍14.01km (SE) 

4 கடற்கறக்கு அப்பால்,  கடற்கற , 
கடல் அல்யது நியத்தடி நீர் 

நீர்நிகலகள்  

ண் தபர் தூம் 
(~கி.மீ) திறச 

1 லிதூர் கிறர கால்லாய் 0.43 ESE 
2 லிதூர் அறை 4.98 W 

3 
லாொ நதி / 
சங்கபாைி நதி / ஜிங்கி 
நதி 4.07 

S 

4 சுட்டுகன்னி லய்கால் 7.34 SSE 

5 
வகாண்டனெர் / நல்யவூர் 
நதி 9.59 NE 

6 வடாண்டி நதி 6.34 WNW 
7 லாொ நதி 6.67 SW 
8 பம்பாய் நதி 12.15 SSW 
9 உஸ்வதரி / உசுது ததாட்டி 14.68 SE 

5 ாநியம், வதசி ல்றயகள் திழ்நாடு - பாண்டிச்வசரி ாநிய ல்றய ⋍ 3.98km 

(SSW)   
6 தபாளதுவபாக்கு அல்யது  சுற்றுயா 

பைிகள் அணுகுலதற்காக 
தபாதுக்கள் பன்படுத்தும் 
லறிகள் அல்யது லசதிகள் 

 SH-136 ~ 1.90 km (NNE) 
 NH- 132 ~ 8.47 km (NW) 

7 ாணுல தரங்கள் தும் இல்றய 
8 அடர்ந்த க்கள்ததாறக அல்யது 

கட்டறக்கப்பட்ட பகுதி 
 

ண் கிராமம் ஹபயர் 
(~கி.மீ)தூரம் 

(திகச) 
மக்கள் 
ஹதாகக 

1 வநியி 1.30 (SE) 987 
2 றனைர் 1.87 (ESE) 3257 
3 வகாைங்கயம் 2.78 (WNW) 1265 
4 காசனூர் 1.78 (ENE) 2862 
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9 னக்கிான, உர்த அல்யது 
பற்மாக்குறம லரங்கறரக் 
தகாண்ட பகுதிகள் (நியத்தடி நீர் 
ஆதாங்கள், வற்பப்ன லரங்கள் , 
காடுகள், லிலசாம், ீன்பிடி, 
சுற்றுயா, கனிம்) 

ண் தபர் 
தூம் 
(~கி.மீ) திறச 

1 லிதூர் கிறர கால்லாய் 0.43 ESE 
2 லிதூர் அறை 4.98 W 

3 
லாொ நதி / 
சங்கபாைி நதி / ஜிங்கி 
நதி 

4.07 S 

4 சுட்டுகன்னி லய்கால் 7.34 SSE 

5 
வகாண்டனெர் / நல்யவூர் 
நதி 9.59 NE 

6 வடாண்டி நதி 6.34 WNW 
7 லாொ நதி 6.67 SW 
8 பம்பாய் நதி 12.15 SSW 
9 உஸ்வதரி / உசுது ததாட்டி 14.68 SE 

 

10 ண்டயங்கள் ற்கனவல ாசுபாடு 
அல்யது சுற்றுச்சூறல் வசதத்திற்கு 
உட்பட்டன. (தற்வபாது இனக்கும்  
சட்ட சுற்றுச்சூறல் தநிறயகள்  
ீமினேள்ரன) 

தும் இல்றய 

11 சுற்றுச்சூறல் பிச்சிறனகள் 
(னகம்பங்கள், சாகுபடி, 
நியச்சரிவுகள், அரிப்ன, தலள்ரம் 
அல்யது தீலி அல்யது பாதகான 
காயநிறய நிறயறகள்) 

இந்த பகுதி நிய அதிர்வு ண்டயம் -II (குறமலான 
அபாம்)  கீழ் லனகிமது.  
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படம் -1 திட்ட ல்றயக்கு 15 கி.ீ. ததாறயலில் உள்ர சுற்றுச்சூறல் உைர்திமன் பகுதிகள் 
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4. ரஃப் ஸ்டடான் மற்றும் கிராவல் குவாரி ககயிருப்பு 

 திப்பிடப்பட்டுள்ர னலிில் இனப்னக்கள் 11,80,270ீ3 கல் ற்றும் 33,722ீ3 கிாலல் 

ஆகும். 

 சுங்கக்கூடி இனப்னக்கள் 1,60,630 ீ3 கல் ற்றும் 23,404 ீ3 கிாலல் ஆகும். 

 னன்தாறிப்பட்ட உற்பத்தி திமன் ந்து ஆண்டுகளுக்கு, 1,60,630 ீ3 கல் ற்றும் 23,404 

ீ3 கிாலல் ஆகும். 

5. ஹசயல்பாடு அளவின் சுருக்கம்  

 கல் ற்றும் கிாலல் குலாரி  நடலடிக்றக வற்தகாள்ர திமந்த தலரி சுங்க  

லறினறமகள் வற்தகாள்ரப்படுகிமது. தபஞ்ச் உம்  ற்றும் தபஞ்ச் அகயம் 5 

ீட்டாகும். கம்ப்சர், ஜாக் ெம்தர், டண்ட் கம்பி, டி.ஜி திமன் ஆகிறல னக்கி 

இந்திங்கராக பன்படுத்தப்படுகின்மன. டிப்பர்ஸ் ற்றும் டம்பர்கள் 

வபாக்குலத்துக்கு பன்படுத்தப்படும். 

 னன்தாறிப்பட்ட உற்பத்தி திமன் ந்து ஆண்டுகளுக்கு, 1,60,630 ீ3 கல் ற்றும் 23,404 

ீ3 கிாலல் ஆகும்.  

 சுங்கக்கூடி இனப்னக்கள் 1,60,630 ீ3 கல் ற்றும் 23,404 ீ3 கிாலல் ஆகும். 

 திப்பிடப்பட்டுள்ர னலிில் இனப்னக்கள் 11,80,270ீ3 கல் ற்றும் 33,722ீ3 கிாலல் 

ஆகும்.  

6. திட்ட டதகவகள் 

I. நிலத்டதகவ: 

 கல் ற்றும் கிாலல் சுங்கத்தின் தாத்த பப்பரவு 1.77.0 தெக்டாகும்.. 

 இது திழ்நாட்டில் உள்ர லிளப்னம் ாலட்டம், லானூர் தாலுகா, றமனைர் 

கிாத்தில் உள்ர ச.வல ண்: 102/1A, 102/1B2 & 102/1BH3ில் அட்சவறக 12°03'55.01" N to 

12°04'01.91" N ற்றும் தீர்க்கவறக 79°38'24.85" E to 79°38'32.27" E ில் அறந்துள்ரது. 

 குத்தறக பகுதிானது தலற்று நியப்பப்றப தகாண்டுள்ரது; கடல் ட்டத்தில் இனந்து 

48m உத்தில் உள்ரது. இந்திா வடாவபா தாள் ண் 57 P/12இன் கைக்தகடுப்பில் இந்த 

பகுதி குமிக்கப்பட்டுள்ரது. 
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அட்டவகை -2: நில பயன்பாட்டின் வடிவம் 

எண் நில உபடயாகம் தற்டபாகதய சுரங்கத் திட்ட காலத்தில் 
டதகவப்படும் பகுதி (ஹெக்டடர்) 

1.  சுங்க பன்பாட்டு பகுதி 1.19.0 
2.  திர்காய உள்கட்டறப்ன 0.01.00 
3.  சுங்க சாறய 0.01.00 
4.  பசுற லறரம் 0.10.00 
5.  பன்படுத்தப்படாத பகுதி 0.46.00 

ஹமாத்தம் 1.77.0 

II. நீர் டதகவ 

 தாத்த நீர் வதறல 4.5KLD ஆகும் (குடிநீர் ற்றும் உட்னம வதறல  – 1.0KLD, , 

சாறயகள் ீது தூசி அடக்குதல்  – 2.0KLD & பசுற லறரம்  – 1.5KLD). வடங்கர்கல் 

னெயம் தாத்த நீர் வதறல னர்த்தி தசய்ப்படும். 

 கல் ற்றும் கிாலல்  குலாரி ந்த நச்சு கறிவுகறரனேம் திட, தில அல்யது லானே 

லடிலத்தில் உற்பத்தி தசய்ாது. 

 குலாரி தசல்பாட்டின் னெயம் ந்த கறிவுநீனம் தலரிவற்மப்படாது. உட்னம கறிவுநீர், 

கறிவு நீர் வசகரிக்கும் ததாட்டிில் அப்னமப்படுத்தப்படும். கறிவு நீர் வசகரிக்கும் 

ததாட்டிானது அவ்லப்வபாது சுத்தம் தசய்ப்படும். 

III. மின்சாரம் மற்றும் எரிஹபாருள் டதகவ 

 சுங்க நடலடிக்றககரின் வபாது ின்சாம் வதறலில்றய. பகல் வநத்தில் வலறய 

காறய 9 ைி னதல் 5 ைி லற ட்டுவ தி உைவு இறடவலறராக 1PM 

னதல் 2PM லற தறடதசய்ப்பட்டுள்ரது. 

 குலாரி இந்திங்களுக்கு டீசல் (HSD) பன்படுத்தப்படும், என நாறரக்கு சுார் 1,32,396 

யிட்டர் HSD பன்படுத்தப்படும். 

IV. மைித வள டதகவ 

 இத்திட்டத்திற்கு னிதலரம் வதறல 24 நபர்கள். 

V. திடக்கழிவு உற்பத்தி மற்றும் டமலாண்கம 

 இந்த சுங்கத்தில் உற்பத்திாகும் திட கறிவுகரின் அரவு 10kg/day ஆகும் . இதில் 

க்கும் தன்ற உறட  கறிவுகள் உள்ளூர் நகாட்சித் ததாட்டிகரின் னெயம் 
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அப்னமப்படுத்தப்படும் ற்றும் க்கும் தன்ற இல்யா கறிவுகள்  (4kg/day) றுசுறற்சி 

தசய்லதற்கான TNPCB அங்கீகாம் தபற்ம னகலர்கரால் அகற்மப்படும். 

 கறிவு ண்தைய் தகாள்கயன்கரில் வசகரிக்கப்படும் . இக்கறிவு றுசீறப்ன / 

றுசுறற்சி தசய்லதற்கான TNPCB அங்கீகாம் தபற்ம னகலர்கரால் அகற்மப்படும். 

7. திட்ட ஹசலவு 

 திட்டத்தின் தாத்த னதலீடு (னெயதன) னொ . 37, 16,000/- ஆகும்.  இதில் EMP தசயவு 

னொ.8,60,000/- உள்ரடங்கும். 

 

8. சுற்றுச்சூழல் விளக்கம் 

திட்ட ஆய்வு பகுதி (PIA): றமனைர் கல் ற்றும் கிாலல் குலாரி ல்றயியினந்து 10 கி.ீ 

சுற்மரவு தகாண்ட என பகுதி அடிப்பறட ஆய்வுகளுக்கான ஆய்வுப் பகுதிாக 

எதுக்கப்பட்டுள்ரது. 

ஆய்வுக்காலம்: அடிப்பறட சுற்றுச்சூறல் கூாய்வுகள் (ஜனலரி னதல் ார்ச் 2020 லற) 

ஆய்வு பகுதிக்குள் வற்தகாள்ரப்பட்டன. 

அடிப்பகட ஆய்வுகளின் சுருக்கம்: 

 குத்தறக பகுதிானது கடல் ட்டத்தில் இனந்து 48m உத்தில் உள்ரது. 

 திட்ட தரம் IS 1893 (பகுதி- I) இன் படி ண்டயம்- II (குறமந்த இடர் ண்டயம்) இன் 

கீழ் லனகிமது. 

 ஆய்வுக் காயத்தில் வவயாங்கி காற்மின் திறச ததன்கிறக்கு திறசாகும். 

 ஆய்வு காயத்தில் அதிகபட்ச தலப்பநிறய : 33oC, குறமந்தபட்ச தலப்பநிறய : 21oC 

ற்றும் சாசரி தலப்பநிறய: 28.74oC ஆகும். 

 சார்ன ஈப்பதம் 69.09% ஆகும். 

 ஆய்வு காயத்தில் சாசரி காற்மின் வலகம் 1.62m/s. 

சுற்றுச்சூழல் காற்றின்  தன்கம: 

NAAQS, 2009 இன் படி 12 அரவுனக்களுக்கு 8 இடங்கரில் சுற்றுப்னம காற்மின் தம் 

கண்காைிக்கப்பட்டுள்ரது. அறனத்து அரவுனக்கரின் அதிகபட்ச தசமிவுகள் வதசி 

சுற்றுச்சூறல் காற்று தநிறயகளுக்குள் உள்ரது (CPCB, NAAQS, 2009): 
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 PM10  : 52.97 µg/m³ - 56.21 µg/m³ (NAAQ தநிறய 100 µg/m³) 

 PM2.5  : 24.74 µg/m³ - 28.98 µg/m³ (NAAQ தநிறய 60 µg/m³) 

 SO2  : 8.92 µg/m³ - 10.90 µg/m³ (NAAQ தநிறய 80 µg/m³) 

 NO2  : 22.10 µg/m³ - 28.42 µg/m³ (NAAQ தநிறய 80 µg/m³) 

ஒலி சூழல்: 

 ததாறிற்சாறய பகுதிில் பகல்தபாளது இறச்சல் அரவுகள்  53.9 dB (A) ற்றும் இவு 

வந இறச்சல் அரவு 41.5 dB (A) உள்ரது, இறல CPCB ஆல் நிர்ைிக்கப்பட்ட 

லம்பிற்குள் உள்ரது (75dB (A) Day time & 70 dB (A) Night time). 

 குடிினப்ன பகுதிில் பகல்தபாளது இறச்சல் அரவுகள்   49.6 dB (A) னதல் 51.3 dB (A)  

ஆகவும், இவு வந  இறச்சல் அரவு 39.0 dB (A) னதல் 40.9 dB (A)  ஆகவும் 

கைக்கிடப்பட்டுள்ரது. ஆய்வுக்காயத்தில் சுற்றுசூறல் சப்தம் குடிினப்னப் பகுதிகரில் 

CPCB ஆல் பரிந்துறக்கப்பட்ட லம்பிற்குள் உள்ரது (55 dB (A) பகல் & 45 dB (A) இவு). 

நிலத்தடி நீரின் தரம்: 

8 இடங்கரில் நியத்தடி நீரின் தம் திப்பிடப்பட்டுள்ரது. IS: 10500 (2012) - இன் படி நியத்தடி நீர் 

ாதிரிகள் குடிநீர் த தங்களுக்கு குமிப்பிடப்பட்ட அனுதிக்கப்பட்ட லம்னகளுக்குள் உள்ரன. 

 சாசரி pH 6.74 னதல் 7.39 லற இனக்கும். 

 TDS திப்ன 510 mg / l னதல் 1261 mg / l லற வலறுபடுகிமது. 

 குவராறடு திப்னகள் 66.9 mg/l னதல் 338.12 mg/l லற வலறுபடுகிமது. 

 வசாடிம் திப்னகள் 32 mg/l னதல் 156 mg/l லற வலறுபடுகிமது. 

 தபாட்டாசிம் தசமிவு 3 னதல் 9 mg/l லற வலறுபடுகிமது. 

 தக்னசீிம் திப்னகள் 13.1 னதல் 51.6 mg/l லற வலறுபடுகிமது, இது IS 10500: 2012 

இன் அனுதிக்கப்பட்ட லம்னகளுக்குள்வரவ இனக்கின்மது. 

 சல்வபட் திப்னகள்  55.9 mg / l னதல் 183.71 mg / l லற வலறுபடுகிமது , இது IS 10500: 

2012 இன் ற்றுக்தகாள்ரத்தக்க லம்னகளுக்குள்வரவ இனக்கின்மது. 
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டமற்பரப்பு நீரின் தரம்: 

 ISI-IS 2296: 1992 லகுப்ன C இன் படி  வற்பப்ன நீர் ாதிரிகள் அனுதிக்கப்பட்ட 

லம்னகளுக்குள் உள்ரன (கினி நீக்கம் தசய்ப்படுலறதத் ததாடர்ந்து லறக்கான 

சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர்). 

 pH 7.27 னதல் 8.33 லற இனக்கும். 

 தாத்த கறந்த திட அரவு 413 mg / l னதல் 1009 mg / l லற உள்ரது. 

 குவராறடு திப்னகள் 95.2 mg/l னதல் 251 mg/l லற வலறுபடுகிமது. 

 சல்வபட் உள்ரடக்கம் 44.2 mg/l னதல் 127.6 mg/l லற வலறுபடுகிமது. 

 தாத்த கடினத்தன்ற 121.6 mg/l னதல் 403.9 mg/l லற வலறுப்படுகிமது. 

 BOD திப்ன 1.3 mg / l னதல் 5.8 mg / l லற இனக்கும். 

 COD திப்ன 4 mg / l னதல் 72.5 mg / l லற உள்ரது. 

 As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni ற்றும் Se வபான்ம கனக உவயாகங்கரின் தசமிவு IS 2296: 1992 

லறியான ல்றயகள் ஆகும் 

நில சுற்றுச்சூழல்: 

 ஆய்வு பகுதிில் ட்டு (08) இடங்கரில் ண் ாதிரி வற்தகாள்ரப்பட்டது . ண் 

லறககள் ைல் கரிண் கரிண் , கரிண், கரிண் ைல் ற்றும் கரிண் 

ற்றும் ண் ாதிரிகள் இற்றகில் சற்று காத்தன்ற தகாண்டறல ன்பறதக் 

காையாம். 

 ண் ாதிரிகள் pH  6.29 னதல் 7.86 லற இனந்தன. 

 ண்ைின் கடத்தும் திமன் ண் ாதிரிகள் ஆய்வு தசய்னேம் வபாது ண்ைின் கடத்தும் 

திமன் 105 னதல் 314 μmho/cm லற இனந்தன. 

 றநட்ஜன் அரவு 143 mg/kg னதல் 237 mg/kg லற இனந்தன. 

 பாஸ்பஸ் அரவு 35 mg/kg னதல் 262 mg/kg லற இனந்தன. 

 தபாட்டாசிம் உள்ரடக்கம் 89mg/kg னதல் 351mg/kg லற இனந்தன. 

உயிரியல் சுற்றுச்சூழல்: 

 கல் ற்றும் குலாரி ரினைர் கிாத்தில் அறந்துள்ரது. னவல, வயாண்ற திட்டம் 

துவும் வதறலில்றய. னன்தாறிப்பட்ட திட்டம் இப்பகுதிின் நியப்பப்ன 

சுற்றுச்சூறயின் ந்த தாக்கத்றதனேம் ற்படுத்தாது. நல்ய சூறறயப் பாரிக்க னர்லகீ 
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உிரினங்கறர நடவு தசய்லதன் னெயம் குலாரி பகுதிற பசுறலரம் னெயம்  

உனலாக்க னடினேம். 

 திட்ட தரத்தின் 10 கி.ீ சுற்மரலில் வதசி னங்கா, லனலியங்கு சைாயம், 

உிர்க்வகார இனப்ன, லனலியங்கு தாழ்லாங்கள் ற்றும் னயி / ாறன இனப்ன 

துவும் இல்றய. திட்ட இடத்தியினந்து 14.01 கி.ீ ததாறயலில் எசுடு பமறலகள் 

சைாயம் உள்ரது ற்றும் லிலங்கள் அட்டலறைில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ரன. 

சமூக ஹபாருளாதார சூழல்: 

 லில்லுனம் ாலட்டத்தின் தாத்த க்கள் ததாறக 3 ,458,873 ஆக இனந்தது, இது 

திறகத்தில் அதிக க்கள் ததாறக அடிப்பறடில் 6 லது இடத்றதப் பிடித்துள்ரது. 

லில்லுனம் ாலட்டத்தின் க்கள் அடர்த்தி சது கி.ீ.க்கு 481 நபர்கறரக் 

தகாண்டுள்ரது, இது சாசரிாக சது கி.ீ.க்கு 555 நபர்கறரக் காட்டிலும் குறமலாக 

உள்ரது. 

 2011 க்கள் ததாறக கைக்தகடுப்பின்படி , லில்லுனம் ாலட்டத்தில் 15% 

நகர்ப்னம க்களும், 31.54% கிாப்னம க்களும் உள்ரனர். 

 2011 க்கள் ததாறக கைக்தகடுப்பின்படி , ாலட்டத்தின் பாயின லிகிதம் 996 

ன்ம ாநிய பாயின லிகிதத்றத லிட 987 குறமலாக உள்ரது. ாலட்டத்தில் 

கல்லிமிவு லிகிதம் 71.9% ஆக பதிலாகினேள்ரது. 

9. எதிர்டநாக்கும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் 

குலாரி தசல்பாடுகள் காைாக றக்கூடி சுற்றுச்சூறல் ற்றும் சனெக பண்னகரில் 

திர்பார்க்கப்படும் தாக்கங்கள் அறடாரம் காைப்பட்டு, கைிக்கப்பட்டு திப்படீு 

தசய்ப்பட்டுள்ரன. 

 1.77.0 தெக்டர் பப்பரவு தகாண்ட கல் ற்றும் கிாலல் சுங்கம் திழ்நாட்டில் உள்ர 

லிளப்னம் ாலட்டம், லானூர் தாலுகா, றமனைர் கிாத்தில் உள்ர ச.வல ண்: 102/1A, 

102/1B2 & 102/1BH3ில் அறந்துள்ரது. 

 குத்தறக பகுதிானது தலற்று நியப்பப்றப தகாண்டுள்ரது; கடல் ட்டத்தில் இனந்து 

48m உத்தில் உள்ரது . தற்வபாதுள்ர உள்கட்டறப்பில் தாக்கத்றத / சித்றத 
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குறமக்க அலுலயகம், கறிப்பறமகள் வபான்ம தன்னிறமவு உள்கட்டறப்னடன் M/s. 

றில் ப்ளூ தட்டல்ஸ் பிறவலட் யிிதடட் லறங்கப்படும். 

 உிழ்வுகள், துகள்கள், SO2 ற்றும் NOX ஆகிலற்றமக் கட்டுப்படுத்த வதறலான 

அறனத்து காற்று ாசு கட்டுப்பாட்டு நடலடிக்றககளும் பின்பற்மப்படும். 

 காற்மின் தத்தில் ாதிரிகறர ஆய்வுகள் னெயம் காற்று சூறயில் ற்படும் தாக்கம் 

குமித்து ஆய்வு தசய்ப்பட்டது. அறனத்து இடங்கரிலும் NOx, PM10, PM2.5 ற்றும் SO2 

ஆகிலற்மின் னதல் 24 ைிவந சாசரி தசமிவுகள் வதசி சுற்றுப்னம காற்று த 

நிர்ைங்கள் (NAAQS), 2009 இல் நன்கு காைப்படுகின்மன. TSPM, PM10, PM 2.5, SO2 ற்றும் 

NOx க்கான னன்தாறிப்பட்ட சுங்கத்தின் அதிகபட்ச தசமிவு னறமவ 192.3 μg/m3, 

72.76 μg/m3, 38.54 μg/ m3 11.11 μg/m3 ற்றும் 31.07 μg/m3 ஆகும். னவல குலாரி தசல்பட்ட 

பின்னனம் கூட திர்பாக்கப்பட்ட தாக்கம் ிதானது ன்று னடிவு தசய்யாம். 

 அடிப்பறட கூாய்லின் னடிவுகள் எயி அரலானது ததாறிற்சாறயப் பகுதிிலும் 

குடிினப்ன பகுதிகரிலும் உள்ர எயி அரவுகள்   CPCBஆல் லறறுக்கப்பட்ட 

தத்திற்குள் உள்ரது. ததாறில்சார் சுகாதாம் ற்றும் பாதுகாப்ன நிர்லாகத் தத்தின் 

வதறலகளுக்கு அப்பாற்பட்ட சத்தம் அரறலக் தகாண்ட லடிலறக்கப்பட்ட 

உபகைங்கள் பன்படுத்தப்படும். 

 இந்த திட்டத்திற்கான நீர் வதறல தனிார் வடங்கர்கரிடினந்து னர்த்தி தசய்ப்படும். 
குலாரிறச் சுற்மி சரிான லடிகால் அறக்கப்படும். உட்னம கறிவுநீர், கறிவு நீர் 

வசகரிக்கும் ததாட்டிில் அப்னமப்படுத்தப்படும். கறிவு நீர் வசகரிக்கும் ததாட்டிானது 

அவ்லப்வபாது சுத்தம் தசய்ப்படும். சுங்க தசல்பாட்டின் னெயம் கறிவுப்தபானட்கள் 

துவும் தலரிவமாது. 

 ண்ைின் தம் , நீரின் தம் ற்றும் தபாது சுகாதாத்றத சரிாக 

கட்டுப்படுத்தாலிட்டால் திடக்கறிவுகள்  உனலாகும் தபாது பாதிப்றப ற்படுத்தும் . 

உைவுக் கறிவுகள் உள்ரிட்ட நகாட்சி திடக்கறிவுகள் நகாட்சித் ததாட்டிில் 

அகற்மப்படுகின்மன. அபாகான ற்றும் பிம கறிவுகள் (வயாண்ற ற்றும் 

நாடுகடந்த இக்கம் ) லிதிகள் 1989 ற்றும் அதன்பிமகு 2016 இல் தினத்தங்கரின் படி 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட றுசுறற்சி னெயம் கறிவு டீசல் ண்தைய் னறமாக அகற்மப்படும் . 

வல் பப்பில் உள்ர ண் வசிக்கப்பட்டு குத்தறக பகுதிக்குள் பசுற லறரம் 

வற்தகாள்லதற்காக பன்படுத்தப்படும். 
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 சுங்கப் பகுதிில் காைப்படும் தால / லியங்கினங்களுக்கு பாதகான லிறரவுகறர 

குறமக்க சுங்கத்தியினந்து உனலாகும் தூசிிறனற கட்டுபடுத்த  நீர் ததரித்தல் 

ற்றும் நீர் ததரிக்க அறப்னகள் ஆகிறல உனலாக்கப்படும் இவ்லறப்னகள் சுங்க 

குத்தறக பகுதிில் நிறுலி தூசிால் ற்படும் பாதிப்னக்கள் இல்யால் பார்த்து 

தகாள்ரப்படும். 

10. பசுகம வகளயம் டமம்பாடு 

சுங்கத் திட்டத்தின் னதல் 5 ஆண்டுகரில் 0.10.0 தெக்வடர் பப்பரவு பசுற லறர 

லரர்ச்சிக்கு எதுக்கப்பட்டது, தின. அ. அரிதாஸ் 5 ஆண்டுக்கு 300 ங்கறர நடவு தசய்லவதாடு 

5 ஆண்டுக்கு னொ.60,000 பசுற லறர லரர்ச்சி ற்றும் பாரிப்பிற்காக தசயலிடப்படும் ன 

னன்தாறிப்பட்டது. 

11. மாற்று பகுப்பாய்வு 

கனி றலப்ன இற்றகில் குமிப்பிட்ட தரம்; னவல ாற்று தரத்றதத் வதடும் வகள்லி 

ளலதில்றய. இத்தரத்தில் இடாற்மம் ற்றும்  றுலாழ்வு பிச்சிறனகள், உைர்திமன் 

பகுதிகள் வபான்மலற்றம இல்யாததால், இது கல் ற்றும் கிாலல் சுங்கத்திற்கு ற்மதாக 

அறகிமது. சுங்கத்தின் தலற்மிக்கு னக்கிான அறனத்து காைிகரின் வதறலறனேம் 

இந்த தரம் னர்த்தி தசய்கிமது ற்றும் இது என சிமந்த இடாக இனக்கயாம். 

12. சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு திட்டம் 

சுற்றுச்சூறல் பண்னக்கூறுகளுக்கு (காற்று, நீர், சத்தம் ற்றும் ண்) சுற்றுச்சூறல் 

கண்காைிப்ன திட்டம் லகுக்கப்பட்டுள்ரது, வலும் இது CPCB லறிகாட்டுதல்கரின்படி 

தசல்படுத்தப்படும். சுங்க நடலடிக்றககள் காைாக சுற்றுச்சூறல் பாதிப்னகறரத் தைிக்க 

சுற்றுச்சூறல் நிர்லாகத்தின் திமறான தசல்படுத்தல் ற்றும் தநனக்கான வற்பார்றல 

நடத்தப்படும். 

13. டபரிடர் டமலாண்கம திட்டம் 

வபரிடர் வயாண்ற திட்டத்தின் சிமப்பம்சங்கள் பின்லனாறு; 

 அலசநிறய பைிநிறுத்தம் நறடனறம 

 தீ பாதுகாப்ன அறப்ன 
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 அலசகாய பாதுகாப்ன உபகைங்கள் & அமிக்றக ற்றும் அலசகாய நிறயறகான 

திர்ச்தசல்  

 அனகில் உள்ர ததாறிற்சாறயகரியினந்து அலச உதலிகள் ற்றும் அனகிலுள்ர 

ததாறில்கவராடு இறைப்பியினப்பது. 

14. ஹபருநிறுவை சுற்றுச்சூழல் ஹபாறுப்பு 

 சுங்க தரத்தில் இடாற்மம் ற்றும் றுலாழ்வு பிச்சிறனகள் இல்றய. 

 தபனம்பாயான கிாங்கள் றமனைர் கிாத்தில் பஸ்ப பன் அறடகிமது, சுங்கம் 

தசல்ப்பட்டால் சுங்கத் ததாறில் ததாறியாரர்களுக்கு றமனக வலறயகறர 

லாய்ப்னகறர லறங்குகிமது. கிாங்கரில் சுங்க ஊறிர் தங்குலதற்கு இடம் 

அரிக்கின்மது. 

 உைவு லறங்கல் ற்றும் அத்திாலசி கறடகள் வபான்ம ஆதலான ததாறில்கள் 

கிாங்கரில் தபானராதா லரர்ச்சிாகும் 

 1 லது வ, 2018 வததிிட்ட MoEF & CC O.M- இல் குமிப்பிட்டபடி தாத்த தசயலில் 2% 

(Rs. 92,900) CER நடலடிக்றககளுக்கு எதுக்கப்படும். 

15. பரிந்துகரக்கப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் நன்கமகள் 

 இந்த சுங்க நடலடிக்றகின் னயம் 24 நபனக்கு வலறயலாய்ப்ன லறங்கும். 

 தனிநபர் லனலாில் னன்வனற்மம். 

 கிாப்னம ற்றும் தபானராதாத்தின் சனெக-தபானராதா நிறயறகள் இந்த 

திட்டத்தின் காைாக அதிகரிக்கும், னவல அறனத்து அரவுனலங்கறரனேம் 

கனத்தில் தகாண்டு திட்டத்றத அனுதிக்க வலண்டும். 

 இத்திட்டம் சுற்றுச்சூறல் ரீதிாக இைக்கானதாகவும் , நிதி ரீதிாக 

சாத்திானதாகவும், கட்டுானத் துறமக்கு பன்னேள்ர லறகிலும் இனக்கும்.  

இத்திட்டத்தின் னெயம் க்களுக்கு றமனக னறமில் நன்ற பக்கும். 

 

 

 

 

 


