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பக்கம் 1 

சுற்றுச்சூறல் தாக்க திப்பீட்டு அமிக்ககின் 

திட்டச்சுருக்கம் 

4.50.0 ஹெக்டடர் பப்பரவு ஹகாண்ட ஆகைல்லூர் கல் 

குலாரி  

சர்டல எண் : 374/5 (பகுதி-12) 

கிாம்  : ஆகைல்லூர் 

தாலுகா  : ஆற்காடு 

ாலட்டம்  : டலலூர் (முன்னதாக) 

ாநியம்  : திழ்நாடு   

திருதி ஸ். அருட்செல்லி  

W/o திரு..லி.ொதி, 

ண். 34, R-1, வலலூர் சின் வாடு, 

ஆற்காடு,  

வலலூர் ாலட்டம் - 632 503 

(இந்த திட்டம் (EIA அமிலிப்பு 2006 ற்றும் அதன் பின்டசற்கக) படி 1 (அ) சுங்கங்கள் (B1) 

பிரிலின் காய அட்டலகை ற்றும் 12 டிசம்பர் 2018 அன்று ஹலரிிட்ட O.M F.No. L-11-11/175/2018-

IA-II (M) கீழ் கூமப்பட்டது) 

சுற்றுச்சுறல் தாக்க அமிக்கக ஆடயாசகர் 

ெுபர்ட் என்லிடா டகர் சிஸ்டம் (P) LTD, ஹசன்கன 

நலம்பர் 2020 
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திட்டச்சுருக்கம்  

1. திட்ட லிரக்கம் 

சுங்கத்தின் சாத்த  பப்பரவு 4.50.0 செக்டாகும். இது திழ்நாட்டில் உள்ர வலலூர் 

ாலட்டம், ஆற்காடு தாலுகா, ஆணைல்லூர் கிாத்தில் உள்ர ெ.வல ண்:  374/5 (பகுதி-12)ில் 

அணந்துள்ரது.  

திழ்நாடு ெிறு கனி ெலுணக 1959 லிதிின்படி, 26.11.2019 அன்று கடித ண்  Rc. No. 

317/2019(கனிம்) கீழ் 8 (பி) படி 90 நாட்கலக்குள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுங்கத் திட்டத்ணத 90 

நாட்கலக்குள் தாரிக்க துல்யிான பகுதி தகலல் சதாடர்ன கடிதத்ணத வலலூர் ாலட்ட 

ஆட்ெிர் சலரிிட்டார். 

அணதத் சதாடர்ந்து, திருதி ஸ்.அருட்செல்லி இந்த பகுதிக்கான சுங்கத் திட்டத்ணத 

ெர்ப்பித்தார். 28.01.2020 அன்று வலலூர் ாலட்டம் னலிில் ற்றும் சுங்க இக்குநால், கடித 

ண் Rc. No. 317/2019(கனிம்) னெயம் சுங்க திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.  

செப்டம்பர் 14, 2006 வததிிட்ட EIA அமிலிப்ன ற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கரின்படி இந்த 

திட்டம் பி 1 லணக, அட்டலணை 1 (அ) இன் கீழ் லருகிமது . சுற்றுச்சூறல் அனுதி வகாரி 

லிண்ைப்பானது லணக B1, அட்டலணை 1 (அ) இன் கீழ் TN-SEIAA லிற்கு ெர்ப்பிக்கப்பட்டது 

(வகாப்ன ண் 7679/2019). 

இத்திட்டம் 07.08.2020 அன்று நணடசபற்ம 169லது SEAC கூட்டத்திலும், 24.09.2020  அன்று 

நணடசபற்ம 399லது SEIAA கூட்டத்திலும் இந்த திட்டம் திப்பிடப்பட்டது . வலும் 06.10.2020 ஆம் 

வததி கடித ண். SEIAA-TN/F.No.7679/SEAC/ToR-770/2020-ன் கீழ் EIA / EMP அமிக்ணக தாரிக்க ToRஆனது 

லறங்கப்பட்டது. 

லணவு EIA / EMP அமிக்ணக க்கள் கருத்துக்வகட்னக்கு கூட்டத்திற்காக (PH) 

ெர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ரது. க்கள் கருத்துக்வகட்னக்கு கூட்டம் நிணமலணடந்த பின்னர் சபாது 

க்கரால் வகட்கப்பட்ட வகள்லிகலம் அதற்கான பதில்கலம் EIA அமிக்ணகில் இணைக்கப்படும் . 

இறுதிில் சுற்றுச்சுறல் தாக்க திப்படீு அமிக்ணக  TNSEAC-க்கு சுற்றுச்சுறல் அனுதி 

சபறுலதற்காக ெர்ப்பிக்கப்படும். 
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2. நிறுலன ஹபாறுப்டபற்பு 

திட்ட ஆதலாரர் சுற்றுச்சுறல் அனுதிக்கு வதணலான அணனத்ணதனேம் உறுதிாக நிலர்த்தி 

செய்து சுற்றுச்சூறல் வயாண்ண திட்டத்ணத செல்படுத்துலார். 

 

3. சுற்றுச்சூறல் உைர்திமன் பகுதிகள் 

கீவற உள்ர அட்டலணை - 1 இல் காைப்படுலது வபால் , திட்ட ல்ணயியிருந்து 15 கி.ீ 

தூத்திற்குள் அமிலிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூறல் உைர்திமன் பகுதிகள் துவும் இல்ணய. திட்ட 

ல்ணயியிருந்து 15 கி.ீ தூத்திற்குள் ந்த ாநிய ற்றும் வதெி ல்ணயனேம் இல்ணய. EIA 

அமிலிப்பின் படி  ெிமப்ன லணணம ற்றும் சபாதுலான லணணமகணர இந்த திட்டம் 

ஈர்க்கலில்ணய. திட்ட ல்ணயக்கு 15 கிவயாீட்டர் சதாணயவுக்குள் இருக்கும் ெிமப்பம்ெங்கள் 

அட்டலணை 1-ல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ரது. 

 

அட்டலகை - 1 திட்ட எல்கயக்கு 15 கி.ீ சுற்மரலில் உள்ர சுற்றுச்சூறல் உைர்திமன் 

பகுதிகள்  

எண் பகுதிகள் லான்ஹலரி தூம் (15 கி.ீ. 
பரிந்துகக்கப்பட்ட  திட்ட இருப்பு எல்கய) 

1 ெர்லவதெ னகரின் கீழ் 
பாதுகாக்கப்படும் பகுதிகள், வதெி 
அல்யது உள்லர் ெட்டங்கரின் கீழ் 
சுற்றுச்சூறல், நியப்பப்ன, கயாச்ொ 
அல்யது பிம சதாடர்னணட 
திப்பிற்குட்பட்ட பகுதிகள். 

எ
ண் 

நினைவுச்சின்ைங்கள் தூம் 
(~கி.ீ) திகச 

1 

 

பாறம சிற்பங்கள் 
ற்றும் குறககள் 
லியப்பாக்கம் 

4.50 N 

2 ககனான் ஆர்காட் 10.86 NE 

3 

சூதிக்கு அருகிலுள்ர 
கட்டிடம் ற்றும் 
இண்டு குரங்கள் 
ஆர்காட் 

10.84 NE 

4 

ஸ்கித் ற்றும் 
ஆர்காட்டின் 
ககாட்றடின் 
கற்கில் இண்டு 
குரங்கள் 

10.80 NE 

5 டடல்யி ககட் ஆர்காட் 11.56 NE 
6 ஆர்காட் 11.63 NE 
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முப்படுடலட்டிில் 
உள்ர பறற 
ககாட்றடின் 
டலரிப்புமத்தின் 
லடகிறக்கு மூறயில்  

2 சுற்றுச்சூறல் காைங்கலக்கான 
னக்கிான அல்யது உைர்திமன் 
சகாண்ட பகுதிகள் - ஈநியங்கள் , 
நீர்லறிகள் அல்யது பிம 
நீர்நிணயகள், கடவயா பகுதி , 
உிரினங்கள், ணயகள், காடுகள். 
 

நீர்நிகயகள்  

எ
ண் ஹபர் 

தூம் 
(~கி.ீ) 

தி
கச 

1 காவலரி ஏடாய் 2.83 N 
2 பாயார் நதி 10.38 NNE 
3 சபான்னாய் நதி 12.11 N 
4 எட்சடரிக்கனார் நதி 12.81 WNW 

5 சசெந்திலாடி 
வெனல் 

12,97 ENE 

6 
காவலரிபக் னதன்ண 
வெனல் 12.9 ENE 

7 இஸநாகவனாப்ன நதி 14.4 WSW 
8 நாகநாடி நதி 13.83 SW 
9 இரும்வபடுாடுவு நதி 12.39 SSE 

  இருப்பு காடுகள்: 
எ
ண் ஹபர் 

தூம் 
(~கி.ீ) 

தி
கச 

1 பாயணட RF 10.05 W 
2 கனிம்பாடி RF 8.05 WSW 
3 னங்கனூர் சதற்கு RF 5.69 W 
4 னங்கனூர் RF 4.91 NW 
5 னங்கனூர் RF 12.85 NW 
6 கில்ினல் RF 14.44 NNW 
7 RF 14.89 NNW 
8 திருலரம் RF 13.58 N 
9 னட்டூர் ஸ்வடட் RF 3.21 SSE 
10 சலட்டிண்வடாலுலம் 

RF 8.53 SSW 
 

3 லரர்ப்ன,இனலிருத்தி,ஏய்சலடுத்தல்,
குரிர்காயம்,குடிவற்மம் 

துவும் இல்ணய 
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4 கடற்கணக்கு அப்பால்,  கடற்கண , 
கடல் அல்யது நியத்தடி நீர் 

நீர்நிகயகள்  


ண் சபர் 

தூம் 
(~கி.ீ) திணெ 

1 காவலரி ஏடாய் 2.83 N 
2 பாயார் நதி 10.38 NNE 
3 சபான்னாய் நதி 12.11 N 
4 எட்சடரிக்கனார் நதி 12.81 WNW 

5 சசெந்திலாடி 
வெனல் 

12,97 ENE 

6 
காவலரிபக் னதன்ண 
வெனல் 12.9 ENE 

7 இஸநாகவனாப்ன நதி 14.4 WSW 
8 நாகநாடி நதி 13.83 SW 
9 இரும்வபடுாடுவு நதி 12.39 SSE 

5 ாநியம், வதெி ல்ணயகள் துவும் இல்ணய 
6 சபாலதுவபாக்கு அல்யது  சுற்றுயா 

பைிகள் அடகுலதற்காக 
சபாதுக்கள் பன்படுத்தும் லறிகள் 
அல்யது லெதிகள் 

  SH-129 ⋍ 3 கி.ீ (W) 

7 ாடல தரங்கள் துவும் இல்ணய 
8 அடர்ந்த க்கள்சதாணக அல்யது 

கட்டணக்கப்பட்ட பகுதி 
 

 

எ
ண் 

ஹபர் தூம் 
(~கி.ீ) 

தி
கச 

க்கள் 
ஹதாகக 

1 ஆணைல்லூர் 2 N 2494 
2 நம்பண 1.3 S 1618 
3 பாடி 1.5 E 382 
4 வலதாஜினம் 1.8 W 1532 
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9 னக்கிான, உர்த அல்யது 
பற்மாக்குணம லரங்கணரக் 
சகாண்ட பகுதிகள் (நியத்தடி நீர் 
ஆதாங்கள், வற்பப்ன லரங்கள் , 
காடுகள், லிலொம், ீன்பிடி, 
சுற்றுயா, கனிம்) 

நீர்நிகயகள் 

இருப்பு காடுகள்: 
எ
ண் ஹபர் 

தூம் 
(~கி.ீ) 

தி
கச 

1 பாயணட RF 10.05 W 
2 கனிம்பாடி RF 8.05 WSW 
3 னங்கனூர் சதற்கு RF 5.69 W 
4 னங்கனூர் RF 4.91 NW 
5 னங்கனூர் RF 12.85 NW 
6 கில்ினல் RF 14.44 NNW 
7 RF 14.89 NNW 
8 திருலரம் RF 13.58 N 
9 னட்டூர் ஸ்வடட் RF 3.21 SSE 
10 சலட்டிண்வடாலுலம் 

RF 8.53 SSW 
 

எ
ண் ஹபர் 

தூம் 
(~கி.ீ) 

தி
கச 

1 காவலரி ஏடாய் 2.83 N 
2 பாயார் நதி 10.38 NNE 
3 சபான்னாய் நதி 12.11 N 
4 எட்சடரிக்கனார் நதி 12.81 WNW 

5 சசெந்திலாடி 
வெனல் 

12,97 ENE 

6 
காவலரிபக் னதன்ண 
வெனல் 12.9 ENE 

7 இஸநாகவனாப்ன நதி 14.4 WSW 
8 நாகநாடி நதி 13.83 SW 
9 இரும்வபடுாடுவு நதி 12.39 SSE 

10 ண்டயங்கள் ற்கனவல ாசுபாடு 
அல்யது சுற்றுச்சூறல் வெதத்திற்கு 
உட்பட்டன. (தற்வபாது இருக்கும்  
ெட்ட சுற்றுச்சூறல் தநிணயகள்  
ீமினேள்ரன) 

CEPI இன் படி ாைிவபட் ிகவும் ாசுபட்ட பகுதி 
ற்றும் 14.73 கி.ீ தூத்தில் உள்ரது. 

11 சுற்றுச்சூறல் பிச்ெிணனகள் 
(னகம்பங்கள், ொகுபடி, 
நியச்ெரிவுகள், அரிப்ன, சலள்ரம் 
அல்யது தீலி அல்யது பாதகான 
காயநிணய நிணயணகள்) 

இந்த பகுதி நிய அதிர்வு ண்டயம் -III கீழ் 
லருகிமது.  
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படம் -1 திட்ட ல்ணயக்கு 15 கி.ீ. சதாணயலில் உள்ர சுற்றுச்சூறல் உைர்திமன் பகுதிகள் 
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4. கல் ற்றும் கிாலல் குலாரி ககிருப்பு 

 திப்பிடப்பட்டுள்ர னலிில் இருப்னக்கள் 31,28,158 ீ3 கல் ற்றும் 48,888 ீ3 

படிவுப்பாணம ஆகும். 

 சுங்கக்கூடி இருப்னக்கள் 16, 74,688 ீ3 கல் ற்றும் 35,728 ீ3 படிவுப்பாணம ஆகும். 

 னன்சாறிப்பட்ட உற்பத்தி திமன் ந்து ஆண்டுகலக்கு, 13, 00,238 ீ3 கல் ற்றும் 

35,728 ீ3 படிவுப்பாணம ஆகும். 

5. ஹசல்பாடு அரலின் சுருக்கம்  

 கல், குலாரி நடலடிக்ணக வற்சகாள்ர திமந்த சலரி சுங்க  லறினணமகள் 

வற்சகாள்ரப்படுகிமது. சபஞ்ச் உம் ற்றும் சபஞ்ச் அகயம் 5 ீட்டாகும் . கம்ப்ெர், 

ஜாக் ெம்சர், டண்ட் கம்பி, டி.ஜி திமன் ஆகிணல னக்கி இந்திங்கராக 

பன்படுத்தப்படுகின்மன. டிப்பர்ஸ் ற்றும் டம்பர்கள் வபாக்குலத்துக்கு 

பன்படுத்தப்படும். 

 னன்சாறிப்பட்ட உற்பத்தி திமன் ந்து ஆண்டுகலக்கு, 13, 00,238 ீ3 கல் ற்றும் 

35,728 ீ3 படிவுப்பாணம ஆகும்  

 சுங்கக்கூடி இருப்னக்கள் 16, 74,688 ீ3 கல் ற்றும் 35,728 ீ3 படிவுப்பாணம ஆகும்  

 திப்பிடப்பட்டுள்ர னலிில் இருப்னக்கள் 31,28,158 ீ3 கல் ற்றும் 48,888 ீ3 

படிவுப்பாணம ஆகும்.  

6. திட்ட டதகலகள் 

I. நியத்டதகல: 

 கல், சஜல்யி ற்றும் கிாலல் சுங்கத்தின் சாத்த பப்பரவு 4.50.0 செக்டாகும்.. 

 இது திழ்நாட்டில் உள்ர வலலூர் ாலட்டம், ஆற்காடு தாலுகா, ஆணைல்லூர் 

கிாத்தில் உள்ர ெ.வல ண்:  374/5 (பகுதி-12)ில் அட்ெவணக 12°49'18.52" N to 

12°49'28.99"N ற்றும் தீர்க்கவணக 79°16'13.20" E to 79°16'21.80" E ில் அணந்துள்ரது. 

 குத்தணக பகுதிானது ணயப்பாங்கான நிணயப்பப்ணப சகாண்டுள்ரது ; கடல் 

ட்டத்தில் இருந்து 240 ீ – 295 ீ உத்தில் உள்ரது . இந்திா வடாவபா தாள் ண் 57 

P/5 இன் கைக்சகடுப்பில் இந்த பகுதி குமிக்கப்பட்டுள்ரது. 
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அட்டலகை -2: நிய பன்பாட்டின் லடிலம் 

எண் நிய உபடாகம் தற்டபாகத சுங்கத் திட்ட காயத்தில் 
டதகலப்படும் பகுதி (ஹெக்டடர்) 

1.  சுங்க பன்பாட்டு பகுதி 3.34.08 
2.  உள்கட்டணப்ன 0.01.00 
3.  சுங்க ொணய 0.02.00 
4.  பசுண லணரம் 0.64.57 
5.  பன்படுத்தப்படாத பகுதி 0.48.35 

ஹாத்தம் 4.50.0 

II. நீர் டதகல 

 சாத்த நீர் வதணல 4.5KLD ஆகும் (குடிநீர் ற்றும் உட்னம வதணல  – 1.9KLD, ொணயகள் 

ீது தூெி அடக்குதல் – 1.5KLD & பசுண லணரம் – 2.0KLD). வடங்கர்கல் னெயம் சாத்த 

நீர் வதணல னர்த்தி செய்ப்படும். 

 கல், சஜல்யி ற்றும் கிாலல்  குலாரி ந்த நச்சு கறிவுகணரனேம் திட, தில அல்யது 

லானே லடிலத்தில் உற்பத்தி செய்ாது. 

 குலாரி செல்பாட்டின் னெயம் ந்த கறிவுநீரும் சலரிவற்மப்படாது. உட்னம கறிவுநீர், 

கறிவு நீர் வெகரிக்கும் சதாட்டிில் அப்னமப்படுத்தப்படும். கறிவு நீர் வெகரிக்கும் 

சதாட்டிானது அவ்லப்வபாது சுத்தம் செய்ப்படும். 

III. ின்சாம் ற்றும் எரிஹபாருள் டதகல 

 சுங்க நடலடிக்ணககரின் வபாது ின்ொம் வதணலில்ணய. பகல் வநத்தில் வலணய 

காணய 9 ைி னதல் 5 ைி லண ட்டுவ தி உைவு இணடவலணராக 1PM 

னதல் 2PM லண தணடசெய்ப்பட்டுள்ரது. 

 குலாரி இந்திங்கலக்கு டீெல் (HSD) பன்படுத்தப்படும், எரு நாணரக்கு சுார் 

10,46,140 யிட்டர் HSD பன்படுத்தப்படும். 

IV. னித லர டதகல 

 இத்திட்டத்திற்கு னிதலரம் வதணல 40 நபர்கள். 

V. திடக்கறிவு உற்பத்தி ற்றும் டயாண்க 

 இந்த சுங்கத்தில் உற்பத்திாகும் திட கறிவுகரின் அரவு 18kg/day ஆகும் . இதில் 

க்கும் தன்ண உணட  கறிவுகள் உள்லர் நகாட்ெித் சதாட்டிகரின் னெயம் 
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அப்னமப்படுத்தப்படும் ற்றும் க்கும் தன்ண இல்யா கறிவுகள்  (7.2kg/day) றுசுறற்ெி 

செய்லதற்கான TNPCB அங்கீகாம் சபற்ம னகலர்கரால் அகற்மப்படும். 

 கறிவு ண்சைய் சகாள்கயன்கரில் வெகரிக்கப்படும் . இக்கறிவு றுெீணப்ன / 

றுசுறற்ெி செய்லதற்கான TNPCB அங்கீகாம் சபற்ம னகலர்கரால் அகற்மப்படும். 

7. திட்ட ஹசயவு 

 திட்டத்தின் சாத்த னதலீடு (னெயதன) ரூ . 4, 62, 30,000/- ஆகும்.  இதில் EMP செயவு 

ரூ.7,50,000/- உள்ரடங்கும். 

 

8. சுற்றுச்சூறல் லிரக்கம் 

திட்ட ஆய்வு பகுதி (PIA): ஆணைல்லூர் கல்  குலாரி ல்ணயியிருந்து 10 கி.ீ சுற்மரவு 

சகாண்ட எரு பகுதி அடிப்பணட ஆய்வுகலக்கான ஆய்வுப் பகுதிாக எதுக்கப்பட்டுள்ரது. 

ஆய்வுக்காயம்: அடிப்பணட சுற்றுச்சூறல் கூாய்வுகள் (ஜனலரி னதல் ார்ச் 2020 லண) ஆய்வு 

பகுதிக்குள் வற்சகாள்ரப்பட்டன. 

அடிப்பகட ஆய்வுகரின் சுருக்கம்: 

 குத்தணக பகுதிானது கடல் ட்டத்தில் இருந்து 240 ீ – 295 ீ உத்தில் உள்ரது. 

 திட்ட தரம் IS 1893 (பகுதி- I) இன் படி ண்டயம்- III இன் கீழ் லருகிமது. 

 ஆய்வுக் காயத்தில் வவயாங்கி காற்மின் திணெ கிறக்கு திணொகும். 

 ஆய்வு காயத்தில் அதிகபட்ெ சலப்பநிணய : 35oC, குணமந்தபட்ெ சலப்பநிணய : 2 0oC 

ற்றும் ொெரி சலப்பநிணய: 27.5oC ஆகும். 

 ொர்ன ஈப்பதம் 71.61% ஆகும். 

 ஆய்வு காயத்தில் ொெரி காற்மின் வலகம் 2.87m/s. 

சுற்றுச்சூறல் காற்மின்  தன்க: 

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

கண்காைிக்கப்பட்டுள்ரது. அணனத்து அரவுருக்கரின் அதிகபட்ெ செமிவுகள் வதெி 

சுற்றுச்சூறல் காற்று தநிணயகலக்குள் உள்ரது (CPCB, NAAQS, 2009): 

 PM10  : 52.88 µg/m³ - 61.37 µg/m³ (NAAQ தநிணய 100 µg/m³) 

 PM2.5  : 27.48 µg/m³ - 31.78 µg/m³ (NAAQ தநிணய 60 µg/m³) 
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 SO2  : 7.86 µg/m³ - 11.45 µg/m³ (NAAQ தநிணய 80 µg/m³) 

 NO2  : 14.71 µg/m³ - 21.92 µg/m³ (NAAQ தநிணய 80 µg/m³) 

ஒயி சூறல்: 

 சதாறிற்ொணய பகுதிில் பகல்சபாலது இணச்ெல் அரவுகள்  66.7 dB (A) ற்றும் இவு 

வந இணச்ெல் அரவு 41.5 dB (A) உள்ரது, இணல CPCB ஆல் நிர்ைிக்கப்பட்ட 

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

 குடிிருப்ன பகுதிில் பகல்சபாலது இணச்ெல் அரவுகள்   52.8 dB (A) னதல் 41.5 dB (A)  

ஆகவும், இவு வந  இணச்ெல் அரவு 42.5 dB (A) னதல் 44.5 dB (A)  ஆகவும் 

கைக்கிடப்பட்டுள்ரது. ஆய்வுக்காயத்தில் சுற்றுசூறல் ெப்தம் குடிிருப்னப் பகுதிகரில் 

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

நியத்தடி நீரின் தம்: 

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

நியத்தடி நீர் ாதிரிகள் குடிநீர் த தங்கலக்கு குமிப்பிடப்பட்ட அனுதிக்கப்பட்ட 

லம்னகலக்குள் உள்ரன. 

 ொெரி pH 6.77 னதல் 8.11 லண இருக்கும். 

 TDS திப்ன 506 mg / l னதல் 1313 mg / l லண வலறுபடுகிமது. 

 ெல்வபட் திப்னகள் 35.7 mg / l னதல் 146.7 mg / l லண வலறுபடுகிமது , இது IS 10500: 

2012 இன் ற்றுக்சகாள்ரத்தக்க லம்னகலக்குள்வரவ இருக்கின்மது. 

டற்பப்பு நீரின் தம்: 

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

லம்னகலக்குள் உள்ரன (கிருி நீக்கம் செய்ப்படுலணதத் சதாடர்ந்து லறக்கான 

சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர்). 

 pH 7.08 னதல் 8.22 லண இருக்கும். 

 சாத்த கணந்த திட அரவு 361 mg / l னதல் 1129 mg / l லண உள்ரது. 

 சாத்த கடினத்தன்ண 176.4 mg/l னதல் 464.6 mg/l லண வலறுப்படுகிமது.. 

 BOD அரவு 1.9 mg/l னதல் 18 mg/l லண வலறுப்படுகிமது. 

 COD அரவு 12 mg/l னதல் 97 mg/l லண வலறுப்படுகிமது. 
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 As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni ற்றும் Se வபான்ம கனக உவயாகங்கரின் செமிவு IS 2296: 

1992 லணியான ல்ணயகள் ஆகும் 

நிய சுற்றுச்சூறல்: 

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

லணககள் ைல் கரிண் கரிண் , கரிண், கரிண் ைல் ற்றும் கரிண் 

ற்றும் ண் ாதிரிகள் இற்ணகில் ெற்று காத்தன்ண சகாண்டணல ன்பணதக் 

காையாம். 

 ண் ாதிரிகள் pH 6.72 னதல் 7.94 லண இருந்தன. 

 ண்ைின் கடத்தும் திமன் ண் ாதிரிகள் ஆய்வு செய்னேம் வபாது ண்ைின் கடத்தும் 

திமன் 127 னதல் 652 μmho/cm லண இருந்தன. 

 ணநட்ஜன் அரவு 149 mg/kg னதல் 304 mg/kg லண இருந்தன. 

 பாஸ்பஸ் அரவு 12.1 mg/kg னதல் 34.6 mg/kg லண இருந்தன. 

 சபாட்டாெிம் உள்ரடக்கம் 167 mg/kg னதல் 306 mg/kg லண இருந்தன. 

உிரில் சுற்றுச்சூறல்: 

 கல் குலாரி ஆணைல்லூர் கிாத்தில் அணந்துள்ரது. னவல, வயாண்ண 

திட்டம் துவும் வதணலில்ணய. னன்சாறிப்பட்ட திட்டம் இப்பகுதிின் நியப்பப்ன 

சுற்றுச்சூறயின் ந்த தாக்கத்ணதனேம் ற்படுத்தாது. நல்ய சூறணயப் பாரிக்க னர்லகீ 

இனங்கணர நடவு செய்லதன் னெயம் குலாரி பகுதிண பசுண லணரம் னெயம் 

உருலாக்க னடினேம். 

 திட்ட தரத்தின் 10 கி.ீ சுற்மரலில் வதெி னங்கா, லனலியங்கு ெைாயம், 

லனலியங்கு தாழ்லாங்கள் ற்றும் னயி / ாணன இருப்ன துவும் இல்ணய 

சமூக ஹபாருராதா சூறல்: 

 வலலூர் ாலட்டத்தின் சாத்த க்கள் சதாணக 3,936,331 ஆக இருந்தது, இது 

திழ்நாட்டில் அதிக க்கள் சதாணக அடிப்பணடில் 3 லது இடத்தில் உள்ரது. வலலூர் 

ாலட்டத்தின் க்கள் அடர்த்தி ெது கி.ீ.க்கு 648 வபர் உள்ரனர். 

 வலலூர் ாலட்டத்தில் 43.2% நக க்கள் உள்ரனர் ன்று 2011 க்கள் சதாணக 

கைக்சகடுப்பில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரது. 



                                                                       திட்ட சுருக்கம் 
      ` ஆணைல்லூர் கல் குலாரி’  

பக்கம் 13 

 2011 க்கள் சதாணக கைக்சகடுப்பின்படி, ாலட்டத்தின் பாயின லிகிதம் 1007 ஆகும், 

இது ாநிய பாயின லிகிதான 996  லிட அதிகாகும். ாலட்டத்தில் கல்லிமிவு 

லிகிதம் 79.2% ஆக பதிலாகினேள்ரது. 

9. எதிர்டநாக்கும் சுற்றுச்சூறல் தாக்கங்கள் 

குலாரி செல்பாடுகள் காைாக றக்கூடி சுற்றுச்சூறல் ற்றும் ெனெக பண்னகரில் 

திர்பார்க்கப்படும் தாக்கங்கள் அணடாரம் காைப்பட்டு, கைிக்கப்பட்டு திப்படீு 

செய்ப்பட்டுள்ரன. 

 4.50.0 செக்டர் பப்பரவு சகாண்ட கல் சுங்கம் திழ்நாட்டில் உள்ர வலலூர் 

ாலட்டம், ஆற்காடு தாலுகா, ஆணைல்லூர் கிாத்தில் உள்ர ெ.வல ண்:  374/5 

(பகுதி-12) ில் அணந்துள்ரது. 

 குத்தணக பகுதிானது சலற்று நியப்பப்ணப சகாண்டுள்ரது; கடல் ட்டத்தில் இருந்து 

240ீ – 295ீ உத்தில் உள்ரது . லிண்ைப்பதாருக்கு தற்வபாதுள்ர உள்கட்டணப்பில் 

பாதிப்ன / ெித்ணத குணமக்க அலுலயகம், கறிப்பணமகள் வபான்ம தன்னிணமவு 

உள்கட்டணப்ன லறங்கப்படும். 

 உிழ்வுகள், துகள்கள், SO2 ற்றும் NOX ஆகிலற்ணமக் கட்டுப்படுத்த வதணலான 

அணனத்து காற்று ாசு கட்டுப்பாட்டு நடலடிக்ணககலம் பின்பற்மப்படும். 

 காற்மின் தத்தில் ாதிரிகணர ஆய்வுகள் னெயம் காற்று சூறயில் ற்படும் தாக்கம் 

குமித்து ஆய்வு செய்ப்பட்டது. அணனத்து இடங்கரிலும் NOx, PM10, PM2.5 ற்றும் SO2 

ஆகிலற்மின் னதல் 24 ைிவந ொெரி செமிவுகள் வதெி சுற்றுப்னம காற்று த 

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

NOx க்கான னன்சாறிப்பட்ட சுங்கத்தின் அதிகபட்ெ செமிவு னணமவ 232 µg/m3, PM10 

is 37 µg/m3, PM2.5 is 28 µg/m3, SO2 is 0.33 µg/m3 and NOx is 7 µg/m3 ஆகும். னவல குலாரி 

செல்பட்ட பின்னரும் கூட திர்பாக்கப்பட்ட தாக்கம் ிதானது ன்று னடிவு 

செய்யாம். 

 அடிப்பணட கூாய்லின் னடிவுகள் எயி அரலானது சதாறிற்ொணயப் பகுதிிலும் 

குடிிருப்ன பகுதிகரிலும் உள்ர எயி அரவுகள்  CPCBஆல் லணறுக்கப்பட்ட 

தத்திற்குள் உள்ரது. சதாறில்ொர் சுகாதாம் ற்றும் பாதுகாப்ன நிர்லாகத் தத்தின் 
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வதணலகலக்கு அப்பாற்பட்ட ெத்தம் அரணலக் சகாண்ட லடிலணக்கப்பட்ட 

உபகைங்கள் பன்படுத்தப்படும். 

 இந்த திட்டத்திற்கான நீர் வதணல தனிார் வடங்கர்கரிடிருந்து னர்த்தி செய்ப்படும். 
குலாரிணச் சுற்மி ெரிான லடிகால் அணக்கப்படும். உட்னம கறிவுநீர், கறிவு நீர் 

வெகரிக்கும் சதாட்டிில் அப்னமப்படுத்தப்படும். கறிவு நீர் வெகரிக்கும் சதாட்டிானது 

அவ்லப்வபாது சுத்தம் செய்ப்படும். சுங்க செல்பாட்டின் னெயம் கறிவுப்சபாருட்கள் 

துவும் சலரிவமாது. 

 ண்ைின் தம் , நீரின் தம் ற்றும் சபாது சுகாதாத்ணத ெரிாக 

கட்டுப்படுத்தாலிட்டால் திடக்கறிவுகள்  உருலாகும் சபாது பாதிப்ணப ற்படுத்தும் . 

உைவுக் கறிவுகள் உள்ரிட்ட நகாட்ெி திடக்கறிவுகள் நகாட்ெித் சதாட்டிில் 

அகற்மப்படுகின்மன. அபாகான ற்றும் பிம கறிவுகள் (வயாண்ண ற்றும் 

நாடுகடந்த இக்கம் ) லிதிகள் 1989 ற்றும் அதன்பிமகு 2016 இல் திருத்தங்கரின் படி 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட றுசுறற்ெி னெயம் கறிவு டீெல் ண்சைய் னணமாக அகற்மப்படும் . 

வல் பப்பில் உள்ர ண் வெிக்கப்பட்டு குத்தணக பகுதிக்குள் பசுண லணரம் 

வற்சகாள்லதற்காக பன்படுத்தப்படும். 

 சுங்கப் பகுதிில் காைப்படும் தால / லியங்கினங்கலக்கு பாதகான லிணரவுகணர 

குணமக்க சுங்கத்தியிருந்து உருலாகும் தூெிிணனண கட்டுபடுத்த  நீர் சதரித்தல் 

ற்றும் நீர் சதரிக்க அணப்னகள் ஆகிணல உருலாக்கப்படும் இவ்லணப்னகள் சுங்க 

குத்தணக பகுதிில் நிறுலி தூெிால் ற்படும் பாதிப்னக்கள் இல்யால் பார்த்து 

சகாள்ரப்படும். 

10. பசுக லகரம் டம்பாடு 

சுங்கத் திட்டத்தின் னதல் 5 ஆண்டுகரில் 0.48.35 செக்வடர் பப்பரவு பசுண லணர 

லரர்ச்ெிக்கு எதுக்கப்பட்டது. திருதி ஸ்.அருட்செல்லி ஆண்டுக்கு 200 ங்கணர நடவு 

செய்லவதாடு ஆண்டுக்கு ரூ. 1, 50,000/- பசுண லணர லரர்ச்ெி ற்றும் பாரிப்பிற்காக 

செயலிடப்படும் ன னன்சாறிப்பட்டது. 
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11. ாற்று பகுப்பாய்வு 

கனி ணலப்ன இற்ணகில் குமிப்பிட்ட தரம்; னவல ாற்று தரத்ணதத் வதடும் வகள்லி 

லலதில்ணய. இத்தரத்தில் இடாற்மம் ற்றும்  றுலாழ்வு பிச்ெிணனகள், உைர்திமன் 

பகுதிகள் வபான்மலற்ணம இல்யாததால், இது கல், சஜல்யி ற்றும் கிாலல் சுங்கத்திற்கு 

ற்மதாக அணகிமது. சுங்கத்தின் சலற்மிக்கு னக்கிான அணனத்து காைிகரின் 

வதணலணனேம் இந்த தரம் னர்த்தி செய்கிமது ற்றும் இது எரு ெிமந்த இடாக 

இருக்கயாம். 

12. சுற்றுச்சூறல் கண்காைிப்பு திட்டம் 

சுற்றுச்சூறல் பண்னக்கூறுகலக்கு (காற்று, நீர், ெத்தம் ற்றும் ண்) சுற்றுச்சூறல் 

கண்காைிப்ன திட்டம் லகுக்கப்பட்டுள்ரது, வலும் இது CPCB லறிகாட்டுதல்கரின்படி 

செல்படுத்தப்படும். சுங்க நடலடிக்ணககள் காைாக சுற்றுச்சூறல் பாதிப்னகணரத் தைிக்க 

சுற்றுச்சூறல் நிர்லாகத்தின் திமணான செல்படுத்தல் ற்றும் சநருக்கான வற்பார்ணல 

நடத்தப்படும். 

13. டபரிடர் டயாண்க திட்டம் 

வபரிடர் வயாண்ண திட்டத்தின் ெிமப்பம்ெங்கள் பின்லருாறு; 

 அலெநிணய பைிநிறுத்தம் நணடனணம 

 தீ பாதுகாப்ன அணப்ன 

 அலெகாய பாதுகாப்ன உபகைங்கள் & அமிக்ணக ற்றும் அலெகாய நிணயணகான 

திர்ச்செல்  

 அருகில் உள்ர சதாறிற்ொணயகரியிருந்து அலெ உதலிகள் ற்றும் அருகிலுள்ர 

சதாறில்கவராடு இணைப்பியிருப்பது. 

14. ஹபருநிறுலன சுற்றுச்சூறல் ஹபாறுப்பு 

 சுங்க தரத்தில் இடாற்மம் ற்றும் றுலாழ்வு பிச்ெிணனகள் இல்ணய. 

 சபரும்பாயான கிாங்கள் ஆணைல்லூர் கிாத்தில்  பஸ்ப பன் அணடகிமது, 

சுங்கம் செல்ப்பட்டால் சுங்கத் சதாறில் சதாறியாரர்கலக்கு ணமனக 

வலணயகணர லாய்ப்னகணர லறங்குகிமது. கிாங்கரில் சுங்க ஊறிர் தங்குலதற்கு 

இடம் அரிக்கின்மது. 
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 உைவு லறங்கல் ற்றும் அத்திாலெி கணடகள் வபான்ம ஆதலான சதாறில்கள் 

கிாங்கரில் சபாருராதா லரர்ச்ெிாகும் 

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

(9.25 யட்ெம்) CER நடலடிக்ணககலக்கு எதுக்கப்படும். 

 

15. பரிந்துகக்கப்பட்ட சுங்க திட்டத்தின் நன்ககள் 

 இந்த சுங்க நடலடிக்ணகின் னயம் 40 நபருக்கு வலணயலாய்ப்ன லறங்கும். 

 தனிநபர் லருலாில் னன்வனற்மம். 

 கிாப்னம ற்றும் சபாருராதாத்தின் ெனெக-சபாருராதா நிணயணகள் இந்த 

திட்டத்தின் காைாக அதிகரிக்கும், னவல அணனத்து அரவுருலங்கணரனேம் 

கருத்தில் சகாண்டு திட்டத்ணத அனுதிக்க வலண்டும். 

 இத்திட்டம் சுற்றுச்சூறல் ரீதிாக இைக்கானதாகவும் , நிதி ரீதிாக 

ொத்திானதாகவும், கட்டுானத் துணமக்கு பன்னேள்ர லணகிலும் இருக்கும்.  

இத்திட்டத்தின் னெயம் க்கலக்கு ணமனக னணமில் நன்ண பக்கும் 

 

 

 

 


