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பக்கம்1 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 
திட்டச்சுருக்கம் 

 
1.83.50 ஹெக்டடர் பரப்பளவு ஹகாண்ட வாகைகுளம் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

 

சர்டவ எண்: 492/2 

வாகைகுளம் கிராமம் 

ானுர் தாலுகா 

திருநெல்வவலி மாவட்டம் 

தமிழ்நாடு மாநிலம் 

 

jpl;l KjyPl;lhsh; 
திரு.அ.டென்சிங் ான 

த/பப, திரு.அருள்பாஜ் 

ண்.276, டநனின் ரபாடு, 

ைண்ணார்ட்டி ைிபாநம்,   

நானூர் தாலுைா 

திருடல்ரயி நாயட்ெம் 

 

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

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

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

சுற்றுச்சுழல்தாக்கஅறிக்ககஆடலாசகர் 

ெுபர்ட் என்விடரா டகர் சிஸ்டம் (P) LTD, ஹசன்கை 

 

ஜனவரி 2022 
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திட்டச்சுருக்கம்  

1. Kd;Diu  
jpU. m. nld;rpq; ghG mth;fs; epy msit vz;. 492/2> thifFsk; fpuhkk;> khD}h; 

tl;lk;> jpUney;Ntyp khtl;lj;jpy; 1.83.50 ncwf;Nlh; gug;gstpy; 5 Mz;Lfspy; 1>38>580  

fd kPl;lh; cilfy;  kw;Wk; 75>330  fd kPl;lh; fpuhtYk; jiuapypUe;J 25 kPl;lh; Moj;jpy; 

ntl;b vLg;gjw;F Rw;Wr;#oy; mDkjp Nfhhp tpz;zg;gpj;Js;shh;.  KO Fj;jifg; 

gFjpAk; jpU. m. nld;rpq; ghG trk; cs;sJ.  

 

 jpU. m. nld;rpq; ghG mth;fs; Ruq;f Fj;jiff;F (Lease) tpz;zg;gpj;J>  Gtpapay; 

kw;Wk; Ruq;fj; Jiw cjtp ,af;FehplkpUe;J>  திழ்நாடு சிறுகனி சலுகக லிதிகள், 

1959 இன் லிதி 8-c (3b) இன் படி, அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுங்கத் திட்டத்கத 90 நாட்களுக்குள் 

தாரிக்க துல்யிான பகுதி தகலல் பதாடர்பு கடிதம் திருடல்ரயி உதலி 

இக்குநர்   fbj vz;. RC.No.M3/36244/2019 ehs; 21.09.2020 md;W ngwg;gl;lJ. Fj;jif 

gFjpapy; Ruq;f gzp Nkw;nfhs;s Ruq;fk; jpl;lk; (Mining Plan) jahhpf;fg;gl;L Gtpapay; 

kw;Wk; Ruq;fj; Jiw cjtp ,af;FehplkpUe;J mDkjp fbj ண் RC.No.M3/36244/2019 ehs; 

05.10.2020 md;W ngwg;gl;lJ 

EIA அமிலிப்பு 2006 இன்படி 1 ( அ) சிறுகனிங்கரின் சுங்க ‘B2’ லககின் கீழ் 

குமிப்பிடப்படும் திட்டங்கள் ற்றும் அதன் திருத்தங்கள் ற்றும்  அதன் பின்னர், 

12.12.2018 ரததினில் பலரிிட்டுள்ர O.M- F.No L-11011/175/2018-IA-II (M) இன்படி, 

கிரஸ்டகக் கருத்தில் பகாண்டு இந்த திட்டம் அட்டலகை 1 (a) சிறுகனிங்கரின் 

சுங்க 'B1' யகைனில், TN SEIAA vide file No. 8493/2021 அகநந்துள்து. 
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இத்திட்டம் 29.06.2021 அன்று நகடபபற்ம 215லது SEAC கூட்டத்திலும், 23.07.2021 அன்று 

நகடபபற்ம 448லது SEIAA கூட்டத்திலும் இந்த திட்டம் திப்பிடப்பட்டது .  

Rw;Wr;#oy; fhLfs; kw;Wk; fhyepiy khw;wk; mikr;rk; (MOEF & CC) newpKiwfspd;gb 

khepy Rw;Wr;#oy; jhf;f kjpg;gPL Mizaj;jplkpUe;J (SEIAA Tamilnadu) Fwpg;G 

tpjpKiwfs; (ToR) fbj vz;. SEIAA-TN/F.No.8493/SEAC/ToR-990/2021 dated 28.07.2021 -d; gb 

ngwg;gl;Ls;sJ.   

,e;j jpl;lj;jpd; jdpg;gl;l Fj;jif gug;gsthdJ 5 ncwf;Nlh; epyg;gug;gpw;F Fiwthf 

cs;s NghjpYk; 500 kPl;lh; Rw;wstpy; ,jid cs;slf;fp cs;s Fthhpfspd; gug;gsT 

5.90.5 ncwf;Nlh; epyg;gug;gsthf cs;sjhy; ,e;j jpl;lk; B1 tifapy; tUfpwJ.   

,e;j jpl;lk; B1 $l;L tiff;F (B1 Cluster Category) cl;gl;L nghJkf;fs; fUj;J Nfl;G 

mtrpakhfpwJ.  

500 kPl;lh; Rw;wstpy; cs;s kw;w Ruq;f Fj;jiffspd; tpguk; gpd;tUkhW. 

vz;. Fj;jifjhuhpd; ngah; rh;Nt vz; kw;Wk;  

fpuhkk; 

Ruq;f 

Fj;jif 

gug;G 

(ncw;Nlhpy;) 

Fj;jif  

epiy 

 

1. fhyhtjpahd Fthhpfs; 

 

1. jpU. A. mUs;uhI;> 

 

97/1, 97/2 & 97/3,  

fhdhh;gl;b fpuhkk;> 

khD}h; tl;lk;> 

jpUney;Ntyp khtl;lk;. 

2.68.0 %lg;gl;Ls;sJ. 

 

2. jw;nghOJs;s Fthhpfs; 
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1. jpU. A. fdfuhI;> 

 

 

66/3, 67/1,  

fhdhh;gl;b fpuhkk;> 

khD}h; tl;lk;> 

jpUney;Ntyp khtl;lk;. 

1.42.0 %lg;gl;Ls;sJ. 

2. jpU. M. khhpj;Jiu> 

 

62 & 63,  

fhdhh;gl;b fpuhkk;> 

khD}h; tl;lk;> 

jpUney;Ntyp khtl;lk;. 

2.65.0 %lg;gl;Ls;sJ. 

3. Gjpa Fthhpfs; 

 

1. jpU. A. nld;rpq; ghG> 

 

492/2, 

thiff;Fsk; fpuhkk;> 

khD}h; tl;lk;> 

jpUney;Ntyp khtl;lk;. 

1.83.5 

 

  

Fwpg;G 

tpjpKiwfs; 

ngwg;gl;L 

Rw;Wr;#oy; 

mDkjpf;fhf 

nghJkf;fs; 

fUj;Jf; Nfl;Gf; 

$l;lk; elj;jg;gl;l 

gpd; jpl;lk; 

nray;gLj;jg;gLk;. 

 nkhj;j gug;gsT  5.90.5  

 

muR mDkjp fbj tpguk; 

1. Jy;ypa gug;gsT nfhz;l mDkjp fbjk; 

(Precise area communication letter) 

Gtpapay; kw;Wk; Ruq;fj; 

Jiw cjtp 

,af;FehplkpUe;J mDkjp 

fbj vz;. RC.No.M3/36244/2019 
ehs; 21.09.2020 

 

2. Ruq;f jpl;l (Mining Plan) mDkjp Gtpapay; kw;Wk; Ruq;fj; 

Jiw cjtp 

,af;FehplkpUe;J mDkjp 

fbjk; RC.No.M3/36244/2019 
ehs; 05.10.2020  
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3. Fwpg;G tpjpKiw (ToR) chpk fbj vz;. khepy Rw;Wr;#oy; jhf;f 

kjpg;gPL - jkpo;ehL fbj 

vz;.  SEIAA-
TN/F.No.8493/SEAC/ToR-990/2021 
dated 28.07.2021  

 

லகவு EIA / EMP அமிக்கக, க்கள் கருத்துக்ககட்புக் கூட்டத்திற்காக (Public Hearing) 

சர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ரது . க்கள் கருத்துக்ககட்புக் கூட்டம் நிகமலகடந்த பின்னர் பபாது 

க்கரால் ககட்கப்பட்ட ககள்லிகளும் அதற்கான பதில்களும் EIA அமிக்ககில், குயாரி 

உரிகநனாரின் டசனல் திட்ெங்ைராடு இகைக்கப்படும் . இறுதிில் சுற்றுச்சுறல் 

தாக்க திப்படீு அமிக்கக  TNSEAC-க்கு சுற்றுச்சுறல் அனுதி பபறுலதற்காக 

சர்ப்பிக்கப்படும். 

2. நிறுவை ஹபாறுப்டபற்பு 

திட்ட ஆதலாரர் அகனத்து சுற்றுச்சூறல் அனுதி நிபந்தகனககரபம் அதன் 

கதகலககரபம் SEIAA, TN இயிருந்து பபமப்பட்டவுடன் உறுதிாக நிலர்த்தி பசய்து 

சுற்றுச்சூறல் கயாண்க திட்டத்கத பசல்படுத்துலார். 

3. சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதிகள் 

கீகற உள்ர அட்டலகை - 1 இல் காைப்படுலது கபால் , திட்ட ல்கயியிருந்து 15 

கி.ீ தூத்திற்குள் அமிலிக்கப்பட்ட பக்கி சுற்றுச்சூறல் உைர்திமன் பகுதிகள் துவும் 

இல்கய. திட்ட ல்கயியிருந்து 15 கி.ீ தூத்திற்குள் ந்த ாநிய ற்றும் கதசி 

ல்கயபம் இல்கய. EIA அமிலிப்பின் படி சிமப்பு லககம ற்றும் பபாதுலான 

லககமககர இந்த திட்டம் ஈர்க்கலில்கய . திட்ட தரத்தியிருந்து 3 கி.ீ 

சுற்மரலில் 2 நீர் நிகயகள்உள்ரது. திட்ட ல்கயக்கு 15 கிகயாீட்டர் பதாகயவுக்குள் 

இருக்கும் சிமப்பம்சங்கள் அட்டலகை 1-ல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ரது. 
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அட்டவகை – 1 திட்ட எல்கலக்கு 15 கி.மீ சுற்றளவில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் 

உைர்திறன் பகுதிகள் 

எண் பகுதிகள் 
வான்ஹவளி தூரம் (15 கி.மீ. 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட  திட்ட இருப்பு எல்கல) 
1.  நிகைவுச்சின்ைங்கள், மற்றும் 

பாரம்பரியங்கள் பட்டியல் 
 

15 கி.ீ சுற்மரலில் துவும் இல்கய 

2.  நீர்நிகயகள் ற்றும் காடுகள் 
பட்டில் 
 

நீர்நிகலகள் 
 

எ
ண் 

ஹபயர் 
தூரம் 
(~கி.மீ) 

திகச 

1.  ள்ிக்ரைாட்கெ ைால்யாய் 0.16 SSW 

2.  ிள்கனார்கும் ைால்யாய் 1.15 NNE 

3.  சித்தாறு 1.24 NNE 

4.  யாகைகும் ைால்யாய் 1.87 N 

5.  நானூர் கும் 3.3 SSW 

6.  
டசட்டிகுிச்சி அருகில் உள்ர 
ஏகெ 

3.66 N 

7.  நானூர் ைால்யாய் 4.13 SW 

8.  டசமினல்லூர் ைால்யாய் 4.2 ENE 

9.  உக்ைிபன்ரைாட்கெ ைால்யாய் 4.38 WNW 

10.  ாநகெ கும் 4.81 SE 

11.  ிபாஞ்ரசரி கும் 7.66 E 

12.  
அருணாச்சனபம் அருகில் உள்ர 
ஏகெ 9.67 WNW 

13.  நபண்கெ ைால்யாய் 9.82 WSW 

14.  டட்டூர் ைால்யாய் 12.0 W 

15.  உப்ராகெ 14.5 ENE 

Reserve Forest: 

 
எண் ஹபயர் தூரம் (~கி.மீ) திகச 

1.  ைாயல்குட்டி பம்ன PF 7.0 WSW 

2.  ரைாட்கெநக PF 8.29 W 

3.  ஊத்துநக RF 9.41 NNW 
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4.  தாகமயூத்து நக RF 10.05 ESE 

5.  ைங்கைடைாண்ொன் PF 13.05 ESE 

6.  

ைங்கைடைாண்ொன் 
னள்ி நான் 
சபணானம் ESZ 14.71 ESE 

7.  

ைங்கைடைாண்ொன் 
னள்ி நான் 
சபணானம் Core/ 
ைங்கைடைாண்ொன் PF 14.72 ESE  

3.  ாநியம், கதசி ல்கயகள் 15 கி.ீ சுற்மரலில் துவும் இல்கய 
4.   

neLQ;rhiyfs; 

 

 NH44 (ஸ்ரீைர்-திருடல்ரயி-ைன்ினாகுநரி) (Old NH7) ~ 13.89km, E 
 SH41 (பாஜாகனம்-சங்ைபன்ரைாயில்-திருடல்ரயி) ~ 1.50km, E 

5.  ாடல தரங்கள் 15 கி.ீ சுற்மரலில் துவும் இல்கய 

6.  க்கள்பதாககபட்டில் 

 

எ
ண் ஹபயர் தூரம் 

(~கி.மீ) திகச மக்கள் 
ஹதாகக 

1.  டதற்கு யாகைகும் 1.26 NNW 4,489 

2.  அமைினாண்டினபம் 1.98 N -- 

3.  யெக்கு யாகைகும் 2.04 NNE 4,946 

4.  ைள்ம்னி 2.62 E 4,107 

5.  ிள்கனார்கும் 3.19 ESE 1,982 

7.  நியஅதிர்வு இந்த பகுதி நிய அதிர்வு ண்டயம்-II கீழ் லருகிமது.  
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படம் -1 திட்ட எல்கலக்கு 15 கி.மீ. ஹதாகலவில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதிகள் 
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படம்-2 ஆய்வுபகுதியின் தளடவறுபாட்டு எல்கலக்டகாடு வகரப்படம்
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4. கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி ககயிருப்பு 

 திப்பிடப்பட்டுள்ர புலிில் இருப்புக்கள் 4,20,320ீ3 கல் ற்றும் 1,05,080ீ3 

கிாலல் ஆகும். 

 சுங்கக்கூடி இருப்புக்கள் 1,38,580ீ3 கல் ற்றும் 75,330ீ3 கிாலல் ஆகும். 

 லறங்கப்பட்ட குமிப்பு லிதிபகமகரின் அடிப்பகடில் (ToR) 

பன்பாறிப்பட்ட உற்பத்தி திமன் ந்து ஆண்டுகளுக்கு, 1,38,580ீ3 கல் 

ற்றும் 75,330ீ3 கிாலல் ஆகும். 

5. ஹசயல்பாடு அளவின் சுருக்கம்  

 கல், குலாரி நடலடிக்கக  கற்பகாள்ர திமந்த பலரி சுங்க  லறிபகமகள் 

கற்பகாள்ரப்படுகிமது. பபஞ்ச் உம் ற்றும் பபஞ்ச் அகயம் 5 ீட்டாகும் . 

கம்ப்சர், ஜாக்ஹம்பர், டண்ட்கம்பி, டி.ஜி திமன் ஆகிகல பக்கி 

இந்திங்கராக பன்படுத்தப் படுகின்மன.  டிப்பர்ஸ் கபாக்குலத்துக்கு 

பன்படுத்தப்படும் . 

 லறங்கப்பட்ட குமிப்பு லிதிபகமகரின் அடிப்பகடில் (ToR) 

பன்பாறிப்பட்ட உற்பத்திதிமன் ந்து ஆண்டுகளுக்கு , 1,38,580ீ3 கல்  

ற்றும் 75,330ீ3 கிாலல் ஆகும். 

 சுங்கக் கூடி இருப்புக்கள் 1,38,580 ீ3 கல் ற்றும் 75,330ீ3 கிாலல் ஆகும் 

 திப்பிடப்பட்டுள்ர புலிில் இருப்புக்கள் 4,20,320ீ3 கல் ற்றும் 1,05,080ீ3 

கிாலல் ஆகும். 

 லறங்கப்பட்ட சுங்கத்தின் ஆறம் 18ீ இருக்கும். 

6. திட்டடதகவகள் 

I. நிலத்டதகவ: 

 யாகைகும் கல் ற்றும் கிாலல், சுங்கத்தின் பாத்த  பப்பரவு 1.83.50 

பஹக்டாகும். 
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 இது திழ்நாட்டில் உள்ர திருடல்ரயி ாலட்டம், நானூர் தாலுகா, 

யாகைகும் கிாத்தில் உள்ர ச.கல ண்: 492/2 இல் அட்சககக 08°53'27.06"N 

to 08°53'36.72"N ற்றும் தீர்க்கககக 77°38'16.08"E to 77°38'18.60"E ில் 

அகந்துள்ரது. 

 குத்தகக பகுதிானது பலற்று நியப்பப்கப பகாண்டுள்ரது; கடல் ட்டத்தில் 

இருந்து ~ 105ீ உத்தில் உள்ரது. இந்திா கடாகபா தாள் ண் 58H/09 இன் 

கைக்பகடுப்பில் இந்த பகுதி குமிக்கப்பட்டுள்ரது.  நிய பன்பாட்டு லடிலம் 

அட்டலகை -2ல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ரது. 

அட்டவகை -2: நில பயன்பாட்டின் வடிவம் 

எண் நில உபடயாகம் 
தற்டபாகதய சுரங்கத் திட்டகாலத்தில் 

டதகவப்படும் பகுதி (ஹெக்டடர்) 

1.  குலாரி குறி 1.32.0 

2.  உள் கட்டகப்பு 0.01.0 

3.  சாகய 0.02.0 

4.  பசுக லகரம் 0.48.5 

5.  பன்படுத்தப் படாத பகுதி 0.00.0 
ஹமாத்தம் 1.83.5 

II. குவாரி இருப்புக்கள் 
 

அட்டவகை -3: கல் மற்றும் கிராவல் இருப்புக்கள் 

எண் விளக்கம் கல்(ீ3) கிராவல்(ீ3) 

1.  புலிில்இருப்புக்கள் 4,20,320 1,05,080 

2.  சுங்கத்தின்இருப்புக்கள் 1,38,580 75,330 

3.  உற்பத்தி அரவு 1,38,580 75,330 
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III. நீர் டதகவ 

 பாத்த நீர் கதகல 2.3 KLD ஆகும் (குடிநீர் ற்றும் உட்பும கதகல – 0.3KLD, 

சாகைின்  தூசிகன ைட்டுப்டுத்துதல்– 1.5 KLD & பசுக லகரம் –0.5 KLD). 

கடங்கர் பயம் பாத்த நீர் கதகல பூர்த்தி பசய்ப்படும். 

 கல் ற்றும் கிாலல் குலாரி ந்த நச்சுகறிவுககரபம் திட, தில அல்யது 

லாப லடிலத்தில் உற்பத்திபசய்ாது. 

 குலாரி பசல்பாட்டின் பயம் ந்த கறிவுநீரும் பலரிகற்மப்படாது. உட்பும 

கறிவுநீர், கறிவுநீர் கசகரிக்கும் பதாட்டிில் அப்புமப்படுத்தப்படும் . கறிவுநீர் 

கசகரிக்கும் பதாட்டிானது அவ்லப்கபாது சுத்தம் பசய்ப்படும். 

அட்டவகை -4: நீர் டதகவ 
எண் விளக்கம் நீர் டதகவ (KLD) 

1.  குடிநீர் & உட்பும கதகல 0.3 

2.  தூசி அடக்குதல் 1.5 

3.  பசுக லகரம் 0.5 

ஹமாத்தம் 2.3 

 

IV. மின்சாரம் மற்றும் எரிஹபாருள் டதகவ 

 சுங்க நடலடிக்கககரின் கபாது ின்சாம் கதகலில்கய. ரநலும் சுபங்ை 

ெயடிக்கைைள் ைாக 6 நணி முதல் நாக 6 நணி யகப நட்டுரந 

கெடறும். 

 முழு திட்ெத்திற்கும் ரதகயனா 1,23,414 யிட்டர் ச்.ஸ்.டி(HSD) அருகிலுள்ர 

டீசல் பம்புகரியிருந்து பகாண்டு லப்படும். 

அட்டவகை 5: மின்சாரம் & எரிஹபாருள் டதகவ 

எண் விவரங்கள் கல் (லிட்டர்) கிராவல்(லிட்டர்) மூலம் 

1.  
டீசல் கதகலகள் 

கதாாாக (5 
12,550 1,10,864 

பஹச்பி / 

பிபிசில் / 
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ஆண்டுைலக்கு HSD 

இன் யிட்டர்) 

 

.ஏ.சி.ல் / 

ரிகயன்ஸ் 

 

V. மைிதவளடதகவ 

இத்திட்டத்திற்கு ரதகயனா னிதலரம் 10 நபர்கள். னிதலர லிலங்கள் 

அட்டவகை 6 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ரன. 

அட்டவகை -6 திட்டத்தின் மைித டதகவ 

எண் விளக்கம் 
நபர்களின் 

எண்ைிக்கக 

ஹதாழில்தட்ப நபர் 

1.  ஆபகட்டர் 2 

2.  பக்கானிக் 1 

3.  சுங்க கயாரர் / துகை கயாரர் 1 

4.  டிகலர் 2 

ஹதாழில்தட்பமற்ற நபர்  

1.  ஸ்டூர் / பதாறியாரர்கள் 4 

நாத்தம் 10 

VI. திடக்கழிவு உற்பத்தி மற்றும் டமலாண்கம 

 திட கழிவு டமலாண்கம 

அட்டவகை -7:நகராட்சி திடக்கழிவு உருவாக்கம் மற்றும் டமலாண்கம 

எண் வகக 
அளவு 

kg/day 
அகற்றும் முகற 

1.  

க்கும் 

தன்க 

உகட 

2.7 

உள்ளூர் நகாட்சித் பதாட்டிகரின் பயம் 

அப்புமப்படுத்தப்படும். (உைவு கறிவு உட்பட) 
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கறிவு 

2.  

க்கும் 

தன்க 

இல்யா 

கறிவு 

1.8 

றுசுறற்சி பசய்லதற்கான TNPCB அங்கீகாம் 

பபற்ம பகலர்கரால் அகற்மப்படும். 

ஹமாத்தம் 4.5  

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

 தஙீ்குவிகளக்கும் கழிவு டமலாண்கம 

 தீங்கு லிகரலிக்க கூடி கறிவுப் பபாருட்கரின் லகக ற்றும் அரவு 

அட்டலகை-8 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ரது. 

அட்டவகை- 8: தஙீ்கு விகளக்கும் கழிவு உற்பத்தி மற்றும் டமலாண்கம 

கழிவு வகக 

எண் 
விளக்கம் 

அளவு 

(L/Year) 
அகற்றும் முகற 

5.1 கறிவு ண்பைய் 3.0 

ைசியகெனாத பகாள்கயன்கரில் 
கசகரிக்கப்படும். றுசீகப்பு / 
றுசுறற்சி பசய்லதற்கான TNPCB 
அங்கீகாம் பபற்ம பகலர்கரால் 
அகற்மப்படும் 

VII. அருகிலுள்ளமைிதவசிப்பிடம் 

அருகிலுள்ர னித லசிப்பிடம் லிலங்கள் அட்டலகை-9 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ரன. 

அட்டவகை- 9 அருகிலுள்ள மைித வசிப்பிடம் 

எண் கிராமம் ஹபயர் 
தூரம் 
(≃கி.மீ) 

திகச 

மக்கள் ஹதாகக 
(2011 மக்கள் 

ஹதாகக 
கைக்ஹகடுப்பின்படி) 

1.  டதற்கு யாகைகும் 1.26 NNW 4,489 
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2.  அமைினாண்டினபம் 1.98 N -- 

3.  யெக்கு யாகைகும் 2.04 NNE 4,946 

4.  ைள்ம்னி 2.62 E 4,107 

5.  ிள்கனார்கும் 3.19 ESE 1,982 

7. நதாழிற்ோகலைளின் லிலங்கள் 

திட்ட தரத்தியிருந்து 15 கி.ீ சுற்மரலில் உள்ர டதாமிற்சாகைின் லிலங்கள் 
அட்டலகை-10 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ரன. 

அட்டவகை-10 15கி.மீ சுற்றளவில் உள்ள நதாழிற்ோகலைள் 

எண் ஹபயர் 
தூரம் 
(≃ைி.ீ) 

 
திகச 

1.  வ்யில் ஏம்ஸ் நானூர் 2.35 SSE 

2.  
ரசாார் யர் ிாண்ட்- 
ட்ிர்னபம் 4.08 E 

3.  
ண் ல் சி இந்தினா 
ிநிடெட் ரசாார் ிாண்ட் 4.85 SW 

4.  
ரசாார் யர் ிாண்ட்- 
நகபந்தி  6.02 SW 

5.  
ண் ல் சி ரசாார் யர் 
ிாண்ட்- நகபந்தி 6.8 SW 

6.  
ரசாார் யர் ிாண்ட்- 
டசமினல்லூர் 6.99 ENE 

7.  
ரசாார் யர் ிாண்ட்-  
டதற்குப்ட்டி 7.11 W 

8.  
ரசாார் யர் ிாண்ட்- 
ைிசப்னதூர் 7.92 ENE 

9.  
ரசாார் யர் ிாண்ட்- 
சுப்கனானபம் 8.26 W 

10.  
ரசாார் யர் ிாண்ட்- 
ைிசப்னதூர் 8.81 ENE 

11.  
ரசாார் யர் ிாண்ட்- 
டட்டூர் 9.47 W 

12.  
தக்ஷின் கப்ஸ் - ி யி சி  
கப் உற்த்தினார் 9.87 S 
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8. திட்ட ஹசலவு 

திட்டத்தின் பாத்த பதலீடு (பயதன ம்) ரூ .78.63.240/- ஆகும். இதில் EMP பசயவு 
ரூ.3,30,000/- உள்ரடங்கும். திட்டத்தின் பதலீடு அட்டலகை 11 இல் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ரது. 

அட்டவகை -11: மூலதை முதலீட்டு திட்டம் 
எண் ஹசலவு விவரம் ஹசலவு  

நிகலயாை ஹசலவு 
1.  நியத்தின் லிகய NIL (டசாந்த ிம்) 
2.  பதலுதலி அகம 10,000/- 
3.  பதாறியாரர் பகாட்டகக 30,000/- 
4.  சுகாதா லசதிகள் 20,000/- 

ஹமாத்தம் 60,000/- 
ஹசயல்பாட்டுஹசலவு 

1.  சுபங்ை டசவு 58,76,125/- 
2.  ைல் நற்றும் ரநல்நண் 15,97,080/- 

ஹமாத்தம் 74,73,240/- 
EMP ஹசலவு 

1.  காற்று த கசாதகன 40,000/- 
2.  நீர் த கசாதகன 40,000/- 
3.  சப்தம்கசாதகன 20,000/- 
4.  தக அதிர்வு 20,000/- 

ஹசலவு 
1.  குடிநீர் லசதி 40,000/- 
2.  சுகாதா ற்பாடுகள் 40,000/- 
3.  பாதுகாப்பு கருலிகள் 20,000/- 
4.  நீர் பதரித்தல் 80,000/- 

5.  நபம் யர்ப்ன 30,000/- 

ஹமாத்தம் EMP ஹதாகக 3,30,000/- 

ஹமாத்தம் 78,63,240/- 
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9. சுரங்க மூடல் திட்டம் 

 றுசீகப்பு ற்றும் றுலாழ்வு ஆகிலற்கம ீண்டும் நிப்புலதற்கான 

திட்டம் துவும் இல்கய.  குத்தகக லாழ்லின் படிலிற்குப் பிமகு குலாரி 

குறிகள் பபாது ற்றும் கால்நகடகரின் தகறகலத் தடுக்க பள்கலயி 

அகக்கப்படும். 

 சட்டங்கள் ற்றும் லிதிகரின்படி நடலடிக்கககள் டுக்கப்படும். 

 காற்மில் தூசி பவுலகதக் கட்டுப்படுத்த ஈான துகரிடும் பகம 

பயம் துகரிடுதல் கற்பகாள்ரப்படும். 

 குண்டுபலடிப்பு ட்டுப்படுத்தப்பட்ட அரலில் கற்பகாள்ரப்படும். காற்மில் 

தூசி பவுலகதத் தடுக்க சாகயில் படுபனி ீர் பதரித்தல் பரிந்துகக்கப் 

படுகிமது. 

10. சுற்றுச்சூழல் விளக்கம் 

திட்ட ஆய்வு பகுதி  (PIA): யாகைகும் கல் ற்றும் கிாலல் ல்கயியிருந்து 

10கி.ீ சுற்மரவு பகாண்ட எரு பகுதி அடிப்பகட ஆய்வுகளுக்கான ஆய்வுப்பகுதிாக 

எதுக்கப்பட்டுள்ரது. 

ஆய்வுக்காலம்: அடிப்பகட சுற்றுச்சூறல் கூாய்வுகள் (ஜூகய 2021  பதல்  

டசப்ெம்ர் 2021 லக) ஆய்வு பகுதிக்குள் கற்பகாள்ரப்பட்டன. 

அடிப்பகட ஆய்வுகளின் சுருக்கம்: 

 குத்தகக பகுதிானது கடல் ட்டத்தில் இருந்து 105ீ உத்தில் உள்ரது. 

 திட்டதரம் IS1893 (பகுதி- I) இன் படி ண்டயம்- III இன் கீழ் லருகிமது. 

 ஆய்வுக்காயத்தில் ககயாங்கி காற்மின் திகச ரநற்கு திகசாகும். 

 ஆய்வு காயத்தில் அதிகபட்ச பலப்பநிகய : 40oC, குகமந்தபட்ச பலப்பநிகய :24oC 

ற்றும் சாசரி பலப்பநிகய: 30.53oC ஆகும். 

 அதிகபட்ச சார்பு ஈப்பதம் : 100% ஆகும், குகமந்தபட்சசார்பு ஈப்பதம் : 31.34%, 

சாசரிசார்பு ஈப்பதம்: 64.25% 



திட்ட சுருக்கம்     யாகைகும் கல் ற்றும் கிாலல் குலாரி 
 

பக்கம்18 

 ஆய்வு காயத்தில் சாசரி காற்மின் கலகம் 2.70m/s. 

அட்டவகை -12: உமிழ்வுகளிலிருந்து ஹமாத்த அதிகபட்ச ஜி.எல்.சி. 

மாசுபடு 

அதிகபட்ச 
அடிப்பகட 
வரி ஹசறிவு 

(µg/m3) 

மதிப்பிடப்பட்ட 
அதிகரிக்கும் 
ஹசறிவு (µg/m3) 

ஹமாத்த 
ஹசறிவு 
(µg/m3) 

NAAQ 
தரநிகல 

% அடிப்பகட 
வரிக்கு டமடல 

ஹசறிவின் 
பங்களிப்பு 

PM10 60 33 93 100 55.00 

PM2.5 34 20 54 60 58.82 

SO2 14 2 16 80 14.29 

NOX 27 29 56 80 107.41 

சுற்றுச்சூழல் காற்றின்  தன்கம: 

NAAQS, 2009 இன்படி 12 அரவுருக்களுக்கு 8 இடங்கரில் சுற்றுப்பும காற்மின் தம் 

கண்காைிக்கப்பட்டுள்ரது. அகனத்து அரவுருக்கரின் அதிகபட்ச டசிவுைலம்  

கதசி சுற்றுச்சூறல் காற்று த நிகயகளுக்குள் உள்ரது (CPCB, NAAQS, 2009): 

 PM10 : 43.72 µg/m3 to 71.04 µg/m3 (NAAQ தநிகய 100 µg/m³) 

 PM2.5 : 24.54 µg/m3 to 40.25 µg/m3 (NAAQ தநிகய 60 µg/m³) 

 SO2 : 9.08 µg/m3 to 16.47 µg/m3 (NAAQ தநிகய 80 µg/m³) 

 NO2 : 19.40 µg/m3 to 31.94 µg/m3 (NAAQ தநிகய 80 µg/m³) 

ஒலி சூழல்: 

 பதாறிற்சாகய பகுதிில் பகல்பபாளது இகச்சல் அரவுகள் 72.3 dB(A) ற்றும் 

இவு கந  இகச்சல் அரவு 64.5 dB(A) உள்ரது, இகல CPCB ஆல் 

நிர்ைிக்கப்பட்ட லம்பிற்குள் உள்ரது. (75dB (A) பகல் கநம் ற்றும் 70 dB (A) 

இவு கநம்)  

 குடிிருப்புபகுதிில் பகல்பபாளது இகச்சல் அரவுகள்  49.2 dB(A) பதல் 53.4 

dB(A) ஆகவும், இவு கந இகச்சல் அரவு 40.2 dB(A) பதல் 43.1 dB(A) ஆகவும் 

கைக்கிடப்பட்டுள்ரது. 
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 ஆய்வுக்காயத்தில் சுற்றுசூறல் சப்தம் குடிிருப்புப் பகுதிகரில் CPCB ஆல் 

பரிந்துகக்கப்பட்ட 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 தபங்ைில் குமிப்பிடப்பட்ட, 

அனுதிக்கப்பட்ட லம்புகளுக்குள் உள்ரன . 

 சாசரி pH 7.28 பதல் 8.24 லக கலறுபடுகிமது. 

 TDS திப்பு 476 mg/l பதல் 691 mg/l லக கலறுபடுகிமது. 

 குராகபடு திப்பு 104.5mg/l பதல் 178.5 mg/l லக உள்து. 

 ரசாடினம் திப்பு 47.3 mg/l பதல் 85.6 mg/l லக உள்து. 

 டாட்ொசினம் திப்பு 4.8 mg/l பதல் 7.3 mg/l லக கலறுபடுகிமது,  

 டநக்ிசினம் திப்பு 21.8 mg/l பதல் 38.7 mg/l லக உள்து. 

 இது IS 10500: 2012 இன் ற்றுக்பகாள்ரத்தக்க லம்புகளுக்குள்கரக 

இருக்கின்மது. 

டமற்பரப்பு நீரின் தரம்: 

 IS 2296: 1992 லகுப்பு C இன் படி  கற்பப்பு நீர் ாதிரிகள் அனுதிக்கப்பட்ட 

லம்புகளுக்குள் உள்ரன (கிருி நீக்கம் பசய்ப்படுலகதத் பதாடர்ந்து 

லறக்கான சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் ). 

 pH 7.42 பதல் 8.34 லக இருக்கும். 

 பாத்த ககந்த திட அரவு (TDS) 591 mg/l பதல் 854 mg/l லக உள்ரது. 

 குராகபடு திப்பு 137.2 mg/l பதல் 208.6 mg/l லக உள்து 

 சல்ரட் திப்பு 49.6 mg/l பதல் 92.6 mg/l லக உள்து. 

 பாத்த கடினத்தன்க 241 mg/l பதல் 357mg/l லக கலறுப்படுகிமது. 

 BOD அரவு 3.3mg/l பதல் 7.3 mg/l லக கலறுப்படுகிமது. 

 COD அரவு 18.4mg/l பதல் 43.2mg/l லக கலறுப்படுகிமது. 
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 As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni ற்றும் Se கபான்ம கனக உகயாகங்கரின் பசமிவு  IS 

2296: 1992 லகியான ல்கயகள் ஆகும். 

நில சுற்றுச்சூழல்: 

 ஆய்வு பகுதிில் ட்டு (08) இடங்கரில் ண் ாதிரி கற்பகாள்ரப்பட்டது . 

ண் லகககள் ைல் ற்றும் கரிண் ாதிரிகள் இற்ககில் சற்று 

காத்தன்க பகாண்டகல ன்பகதக் காையாம் . 

 ண் ாதிரிகள் pH 7.03 பதல் 8.32 லக இருந்தன. 

 ண்ைின் கடத்தும் திமன் ண் ாதிரிகள் ஆய்வு பசய்பம் கபாது ண்ைின் 

கடத்தும் திமன் 235 μmhos/cm பதல் 463 μmhos/cm லக இருந்தன. 

 கநட்ஜன் அரவு 152.6 mg/kg பதல் 273.6 mg/kg லக இருந்தன. 

 பாஸ்பஸ் அரவு 56.3 mg/kg பதல் 107.5 mg/kg லக இருந்தன. 

 பபாட்டாசிம் உள்ரடக்கம் 293.4 mg/kg பதல் 452.7 mg/kg லக இருந்தன. 

உயிரியல் சுற்றுச்சூழல்: 

 யாகைகும் கல்குலாரி , யாகைகும் கிாத்தில்அகந்துள்ரது . 

பன்பாறிப்பட்ட திட்டம் இப்பகுதிின் நியப்பப்பு சுற்றுச்சூறயின் ந்த 

தாக்கத்கதபம் ற்படுத்தாது.  நல்ய சூறகயப் பாரிக்க பூர்லகீ இனங்ககர 

நடவு பசய்லதன் பயம் குலாரி பகுதிக பசுக லகரம் பயம் 

உருலாக்க படிபம். 

 திட்டதரத்தில் 7.00கி.ீ  டதாகயில் ைாப்னக்ைாடு என்று அகநந்துள்து. 

 திட்டதரத்தின் 10கி.ீ சுற்மரலில் கதசிபூங்கா, லனலியங்குசைாயம், 

லனலியங்கு தாழ்லாங்கள் ற்றும் புயி/ாகன இருப்பு துவும் இல்கய. 

 னகல, கயாண்க திட்டம் துவும் கதகலில்கய 

சமூக ஹபாருளாதார சூழல்: 

 தநிழ்ாட்டின் நக்ைள் டதாகைனில் திருடல்ரயி நாயட்ெம் 8யது இெத்தில் 

உள்து. 2011 க்கள் பதாகக கைக்பகடுப்பின் படி திருடல்ரயி 
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ாலட்டத்தின் பாத்த க்கள் பதாகக 3,077,233 ஆகும். இதில் 1,520,912 

ஆண்ைள் நற்றும் 1,556,321 டண்ைள் உள்ர்.  

 தநிழ்ாட்டின் ாலட்டத்தின் பாத்த க்கள்பதாகக அடர்த்தி எரு சது 

கிகயாீட்டருக்கு 460 நபர்கள் உள்ர். இம்நாயட்ெத்தில் டநாத்த 

நக்ைள்டதாகைனில் 49.4% ைர்ப்ன நக்ைள் டதாகை உள்து. 

 நாயட்ெ ாி யிைிதம் 1023 ஆை இருந்தது, இது நாி ாி யிைிதநா 

996  யிெ அதிைநாகும்.  

 இம்நாயட்ெத்தில் 1038 ாி யிைிததிலுள் ட்டினல் சாதினிர் உள்ர். 

 இம்நாயட்ெ ைல்யினிவு 82.5% ஆகும், இது நாித்தின் ைல்யினிவு 80.1%  

யிெ அதிைநாகும். 

 சங்ைபன்ரைாயில் தாலுக்ைாயில் அதிை நக்ைள் யசிக்கும் ைிபாநங்ைள் 83ஆைவும், 

டசங்ரைாட்கெ தாலுக்ைாயில் குகந்த ண்ணிக்கைனில் 9 ைிபாநங்ைலம் 

உள்.  

 அம்ாசமுத்திபம் தாலுைாயில் உள் ாாசம் ைாப்னக்ைாடு ைிபாநம் 35,692.44 

டெக்ரெர் பப்யில் டரின ைிபாநநாைவும், ாகனங்ரைாட்கெ 

தாலுக்ைாயில் உள் முத்தூர் டபட்டினார்ட்டி ைிபாநம் 9.61 டெக்ரெர் 

பப்வும் டைாண்ெ சிின ைிபாநநாகும்.  

11. எதிர்டநாக்கும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் 

குலாரி பசல்பாடுகள் காைாக றக்கூடி சுற்றுச்சூறல் ற்றும் சபகபண்புகரில் 

திர்பார்க்கப்படும் தாக்கங்கள் அகடாரம் காைப்பட்டு, கைிக்கப்பட்டு திப்படீு 

பசய்ப்பட்டுள்ரன. 

 1.83.5 பஹக்டர் பப்பரவு பகாண்ட யாகைகும் கல் ற்றும் கிாலல் 

சுங்கம் எரு ட்ொ நியம் , இது திழ்நாட்டில் உள்ர திருடல்ரயி 

ாலட்டம், நானூர் தாலுகா, யாகைகும் கிாத்தில் உள்ர ச.கல ண்: 492/2 

இல், அட்சககக 08°53'27.06"N to 08°53'36.72"N ற்றும் தீர்க்கககக 77°38'16.08"E to 

77°38'18.60"E ில் அகந்துள்ரது. 
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 குத்தகக பகுதிானது பலற்று நியப்பப்கப பகாண்டுள்ரது; கடல் ட்டத்தில் 

இருந்து ~ 105ீ உத்தில் உள்ரது.  லிண்ைப்பதாருக்கு தற்கபாதுள்ர 

உள்கட்டகப்பில் பாதிப்பு / சித்கத குகமக்க அலுலயகம், கறிப்பகமகள் 

கபான்ம தன்னிகமவு உள்கட்டகப்பு லறங்கப்படும். 

 உிழ்வுகள், துகள்கள், SO2 ற்றும்  NOX ஆகிலற்கமக் கட்டுப்படுத்த 

கதகலான அகனத்து காற்று ாசு கட்டுப்பாட்டு நடலடிக்கககளும் 

பின்பற்மப்படும். 

 காற்மின் தத்தில் ாதிரிககர ஆய்வுகள் பயம் காற்று சூறயில் ற்படும் 

தாக்கம் குமித்து ஆய்வு பசய்ப்பட்டது. அகனத்து இடங்கரிலும் NOx, PM10, 

PM2.5 ற்றும் SO2 ஆகிலற்மின் பதல் 24 ைி கந சாசரி பசமிவுகள் கதசி 

சுற்றுப்பும காற்று தநிர்ைங்கள் (NAAQS), 2009 இல் நன்கு காைப்படுகின்மன. 

PM10, PM2.5, SO2 ற்றும் NOx க்கான பன்பாறிப்பட்ட சுங்கத்தின் அதிகபட்ச 

பசமிவு பகமக PM10 - 60µg/m3, PM2.5 - 34µg/m3, SO2 - 14µg/m3 and NOx - 27µg/m3 

ஆகும். னகல குலாரி பசல்பட்ட பின்னரும் கூட திர்பாக்கப்பட்ட தாக்கம் 

ிதானது ன்று படிவு பசய்யாம். 

 அடிப்பகட கூாய்லின் படிவுகள் எயி அரலானது பதாறிற்சாகயப் 

பகுதிிலும் குடிிருப்பு பகுதிகரிலும் உள்ர எயி அரவுகள்  CPCB ஆல் 

லகறுக்கப்பட்ட தத்திற்குள் உள்ரது. பதாறில் சார் சுகாதாம் ற்றும் 

பாதுகாப்பு நிர்லாகத் தத்தின் கதகலகளுக்கு அப்பாற்பட்ட சத்தம் அரகலக் 

பகாண்ட லடிலகக்கப்பட்ட உபகைங்கள் பன்படுத்தப்படும் . 

 இந்த திட்டத்திற்கான நீர் கதகல தனிார் கடங்கர்கரிடிருந்து பூர்த்தி 

பசய்ப்படும். குலாரிகச் சுற்மி சரிான லடிகால் அகக்கப்படும். உட்பும 

கறிவுநீர், கறிவுநீர் கசகரிக்கும் பதாட்டிில் அப்புமப்படுத்தப்படும் . கறிவுநீர் 

கசகரிக்கும் பதாட்டிானது அவ்லப்கபாது சுத்தம் பசய்ப்படும். சுங்க 

பசல்பாட்டின் பயம் கறிவுப்பபாருட்கள் துவும் பலரிகமாது. 
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 ண்ைின் தம் , நீரின் தம் ற்றும் பபாது சுகாதாத்கத சரிாக 

கட்டுப்படுத்தாலிட்டால் திடக்கறிவுகள்  உருலாகும். பபாது பாதிப்கப 

ற்படுத்தும். உைவுக் கறிவுகள் உள்ரிட்ட நகாட்சி திடக்கறிவுகள் நகாட்சித் 

பதாட்டிில் அகற்மப்படுகின்மன . அபாகான ற்றும் பிம கறிவுகள் 

(கயாண்க ற்றும் நாடுகடந்த இக்கம் ) லிதிகள் 1989 ற்றும் அதன்பிமகு 

2016 இல் திருத்தங்கரின் படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட றுசுறற்சி பயம் கறிவு 

டீசல் ண்பைய் பகமாக அகற்மப்படும் . கல் பப்பில் உள்ர ண் 

கசிக்கப்பட்டு குத்தகக பகுதிக்குள் பசுக லகரம் கற்பகாள்லதற்காக 

பன்படுத்தப்படும் . 

 சுங்கப் பகுதிில்  காைப்படும் தால / லியங்கினங்களுக்கு பாதகான 

லிகரவுககர குகமக்க சுங்கத்தியிருந்து உருலாகும் தூசிிகனக 

கட்டுபடுத்தநீர் பதரித்தல் ற்றும் நீர் பதரிக்க அகப்புகள் ஆகிகல 

உருலாக்கப்படும் இவ்லகப்புகள் சுங்க குத்தகக பகுதிில் நிறுலி தூசிால் 

ற்படும் பாதிப்புக்கள் இல்யால் பார்த்து பகாள்ரப்படும் . 

12.  இடர் அகடயாளம் மற்றும் டமலாண்கம: 

திமந்த சுங்கத்தில் ஆபத்துககர அகடாரம் காடதல் 

 துகரிடுதல் 

 குண்டுபலடிப்பு 

 அதிகப்படிான சுகநகன ககாளுதல் 

 கனக இந்திங்கள் 

13. குவாரியில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் 

 பைிபுரிபம் குறிக்கு பபஞ்சின் அரகல தீர்ானிப்பதில் கபாதுான 

கலனம் பசலுத்தப்பட்டுள்ரது. 

 பபஞ்சுகள் சிதமால் இருக்க பபஞ்சுகள் 60 டிகிரி ககாைத்தில் சரிாக 

அகநக்ைப்ட்டுள்து. 
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 குறிின் கற்புமத்திலும் பபஞ்சுகரிலும், அரிப்பகதத் தடுக்க கபாதுான 

லடிகால் அகப்பு பசய்ப்படும். 

 நகமீகப ரசைரிக்ை குயாரிகன சுற்ிலும் யடிைால்ைள் (Garland Drains) 

அகநக்ைப்ட்டு குயாரினில் ீர் னைாதயண்ணம் ாதுைாக்ைப்டும். 

14.  jpl;lj;jpw;F gpe;ija சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு: 

அட்டவகை -13 : jpl;lj;jpw;F gpe;ija சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு 

எண் 
கண்காைிப்பு 

பகுதி 

மாதிரி 
நிகலயங்களின் 
எண்ைிக்கக 

மாதிரியின் 
அதிர்ஹவண் 

பகுப்பாய்வு ஹசய்ய 
டவண்டிய 

அளவுருக்கள் 

1.  
லானிகய 
ஆய்வு 

என்று 

எரு ைி 
கந ற்றும் 

தினசரி 
அடிப்பகடில் 

காற்மின் கலகம் 
ற்றும் திகச, 
பலப்பநிகய, 
ஈப்பதம், 

லரிண்டய 
அளத்தம், 

கறப்பபாறிவு. 

2.  
சுற்றுப்பும 

காற்மின் தம் 
2 நிகயங்கள் 
(கீழ் கநாக்கி) 

லாத்திற்கு 
இண்டு 

பகம: 24 
ைிகந 
காயம் 

PM10, PM2.5, SO2, and 
NO2 

3.  சத்தம் 

2 (க 
பகுதிக்குள் 

இண்டு ற்றும் 
இகடக 
பகுதிில் 
இண்டு) 

எவ்பலாரு 
பருலத்திற்கும் 
எரு பகம 

பகல் ற்றும் இவு 
கநத்தில் சுற்றுப்பும 

சான 
பதாடர்ச்சிான எயி 
அளத்த நிகயகள் 

(லீக்). 

4.  
டி.ஜி 

பதாகுப்பியிருந்து 
பலரிகற்மம் 

டி.ஜி பதாகுப்பின் 
அடுக்கு 

காயாண்டு PM10, PM2.5, SO2 & CO 

5.  லாகன உிழ்வு 
லாகனங்கள் 
நிறுத்துிடம் 

லாகனங்ககர  
அவ்லப்கபாது 
கண்காைித்தல் 

காற்று உிழ்வு 
ற்றும் சத்தம், 

பி.சி.ப. 
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6.  ண் 

திட்ட 
தரத்திற்குள் 

இண்டு 
இடங்கள் 

ஆண்டு எரு 
பகம 

இற்பில் 
கலதிில் 
பண்புகள், 

ஊட்டச்சத்துக்கள், 
கன உகயாகங்கள் 

7.  
நியப்பப்பு 
சூறயில் 

10 கி.ீ.க்குள், 
திட்டத்கத சுற்மி 

பன்று 
ஆண்டுகளுக்கு 
எரு பகம 

தாலங்கரில் 
காங்கரின் 
அமிகுமிகள் 

8.  
கற்பப்பு / 

நியத்தடி நீரின் 
தம் 

திட்ட 
தரத்திற்குள் 

இண்டு 
இடங்கள் 

ஆண்டுக்கு 
எரு பகம 

ISO-10500 நிகயான 
அரவுருக்கள் படி 

 

15. கழிவுககள அகற்றுவது 

சபக நற்றும் டிவு ாகனின் யடியத்திலுள் அதிை சுகந, ரதாண்டுதல் 

ணிக்கு ின், ல்க தடுப்ில் ரசைரிக்ைப்டும். ரதாண்ெப்ட்ெ ரநல்நண் 

நற்றும் டிவுாக, டிப்ர்ைில் ரபடினாை ற்ப்ட்டு சாக திட்ெம், 

தாழ்யா குதிைக ிபப்னதல் நற்றும் சநன் டசய்யதற்ைா ைட்டுநா 

ணிைலக்ைாை யாங்குயர்ைலக்கு அிக்ைப்டும்.  

 

16. ஹதாழில்சார் சுகாதார நடவடிக்கககள் 

 தண்ைகீ பதரித்தல் , தூசி கசகரிக்கும் அகநப்னென் கூடின துப்பைம் 

பன்படுத்துதல் அல்யது ஈபநா துகனிடுதல் கபான்ம தூசி எடுக்கும் 

நடலடிக்ககககர ரநற்பகாள்லது. 

 நபம் டுதல். 

 சாதகற்ம காற்று ற்றும் லரிண்டய நிகயககரின் கபாது 

பலடிப்பகதத் தயிர்க்ைப்டுதல். 

 தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகைங்கரின் பன்பாடு . டிஜிம்ஸ் 

சுற்மமிக்கககளுடன் இைக்கம் . 
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 தீ கபான்ம நிகழ்வுககர திர்த்துப் கபாாடுலதற்கு அலசகாய பதில் 

கருலிககர நிறுவுலகத உள்ரடக்கி அலசகாய பதில் திட்டம் . 

 அபாகான பபாருட்ககரக் ககாரத் கதகலான தனிப்பட்ட 

பாதுகாப்பு உபகைங்கள், அகனத்து பைிாரர்களுக்கும் லறங்கப்படும் . 

 ஆன்-கசட் பதலுதலி லசதிகள் லறங்கப்படும் ற்றும் அலசகாயங்கரில் 

உள்ளூர் சபகத்திற்கு ஊறிர்கள் லிரிவுபடுத்தப்படுலார்கள் . 

17. பசுகம வகளயம் டமம்பாடு 

சுங்கத் திட்டத்தின் பதல்  5 ஆண்டுகரில் 0.48.5 பஹக்கடர் பப்பரவு பசுக 

லகர லரர்ச்சிக்கு எதுக்கப்பட்டது . திரு.அ.டென்சிங் ான ஆண்டுக்கு 75  

ங்ககர நடவு பசய்லகதாடு ஆண்டுக்கு ரூ .30,000/- பசுக லகர லரர்ச்சி 

ற்றும் பாரிப்பிற்காக பசயலிடப்படும் ன பன்பாறிப்பட்டது . 

18. மாற்று பகுப்பாய்வு  

கனி கலப்பு இற்ககில் குமிப்பிட்ட தரம் ஆகும்; னகல ாற்றுதரத்கதத் 

கதடும் ககள்லி ளலதில்கய. இத்தரத்தில் இடாற்மம் ற்றும்  றுலாழ்வு 

பிச்சிகனகள், உைர்திமன் பகுதிகள் ரான்கய இல்யாததால், இது யாகைகும் 

கல் ற்றும் கிாலல் சுங்கத்திற்கு  ற்மதாக அககிமது. சுங்கத்தின் பலற்மிக்கு 

பக்கிான அகனத்து காைிகரின் கதகலகபம் இந்ததரம் பூர்த்தி பசய்கிமது 

ற்றும் இது எரு சிமந்த இடாக இருக்கயாம். 

 

19. சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு திட்டம் 

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

கண்காைிப்பு திட்டம் லகுக்கப்பட்டுள்ரது, கலும் இது CPCB லறிகாட்டுதல்கரின் 

படி பசல்படுத்தப்படும். சுங்க நடலடிக்கககள் காைாக சுற்றுச்சூறல் 

பாதிப்புககரத் தைிக்க சுற்றுச்சூறல் நிர்லாகத்தின் திமகான பசல்படுத்தல் 

ற்றும் பநருக்கான கற்பார்கல நடத்தப்படும். 
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20. டபரிடர் டமலாண்கம திட்டம் 

கபரிடர் கயாண்க திட்டத்தின் சிமப்பம்சங்கள் பின்லருாறு ; 

 அலசநிகய பைிநிறுத்தம் கெமுக. 

 தீ பாதுகாப்பு அகப்பு. 

 அலசகாய பாதுகாப்பு உபகைங்கள் & அமிக்கக ற்றும் அலசகாய 

நிகயககான திர்ச்பசல். 

 அருகில் உள்ர பதாறிற்சாகயகரியிருந்து அலச உதலிகள் ற்றும் 

அருகிலுள்ர பதாறில்ககராடு இகைப்பியிருப்பது. 

21. ஹபருநிறுவை சுற்றுச்சூழல் ஹபாறுப்பு 

 சுங்க தரத்தில் இடாற்மம் ற்றும் றுலாழ்வு பிச்சிகனகள் இல்கய. 

 பபரும்பாயான கிாங்கள்  யாகைகும் கிாத்தில் பஸ்ப பன் 

அகடகிமது, சுங்கம் பசல்ப்பட்டால் சுங்கத்பதாறில்  பதாறியாரர்களுக்கு 

கமபக கலகயலாய்ப்புககர லறங்குகிமது. கிாங்கரில் சுங்க ஊறிர் 

தங்குலதற்கு இடம் அரிக்கின்மது. 

 உைவு லறங்கல் ற்றும் அத்திாலசி ககடகள் கபான்ம ஆதலான 

பதாறில்கள் கிாங்கரில் பபாருராதா லரர்ச்சிாகும். 

 1லது க, 2018 கததிிட்ட MoEF& CC O.M-இல் குமிப்பிட்டபடி பாத்த பசயலில் 

2% (Rs.1,57,265/-) CER நடலடிக்கககளுக்கு எதுக்கப்படும். 

 

22.   cj;Njr சுரங்க திட்டத்தின் நன்கமகள் 

 இந்த சுங்க நடலடிக்ககின் பயம் 10 நபருக்கு கலகயலாய்ப்பு லறங்கும். 

 தனிநபர் லருலாில் பன்கனற்மம். 

 கிாப்பும ற்றும் பபாருராதாத்தின் சபக-  பபாருராதா நிகயககள் 

இந்த திட்டத்தின் காைாக அதிகரிக்கும், னகல அகனத்து 

அரவுருலங்ககரபம் கருத்தில் பகாண்டு திட்டத்கத அனுதிக்க கலண்டும் . 
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 இத்திட்டம் சுற்றுச்சூறல் ரீதிாக இைக்கானதாகவும் , நிதி ரீதிாக 

சாத்திானதாகவும், கட்டுானத் துகமக்கு னனுள் லககிலும் இருக்கும். 

இத்திட்டத்தின் பயம் க்களுக்கு கமபக பகமில் நன்க பக்கும்.  

 

 


