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பக்கம் 1 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டச்சுருக்கம் 

4.34.00 ஹெக்டடர் பரப்பளவு ஹகாண்ட                                                                                         

மாடதஸ்வரன் சாதாரண கல்  குவாரி 

                               சர்டவ எண் : 15/1 

         கிராமம்   : டி.நல்லலம் 
         தாலுகா   : மரக்காணம் 
      மாவட்டம்  : விழுப்புரம் 
       மாநிலம்   : தமிழ்நாடு 

 

திரு. என். மாததஸ்வரன், 
S/O நாச்சியப்பன் 

டி.நல்லலம் கிராமம் 
பபருமூக்கல் தபாஸ்ட் 
மரக்காணம் தாலுகா 
விழுப்புரம் மாவட்டம் 

 

இந்த திட்டம் (EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் அதன் திருத்தங்களின்படி) 1 (அ) 

சுரங்கங்கள் (B1) பிரிவின் கால அட்டவகண மற்றும் 12 டிசம்பர் 2018 

அன்று ஹவளியிட்ட O.M F.No. L-11-11/175/2018-IA-II (M) கீழ் கூறப்பட்டது.  

சுற்றுச்சுழல் ஆடலாசகர் 

ெுயூபர்ட் என்விடரா டகர் சிஸ்டம்ஸ் (பி) லிமிஹடட், ஹசன்கை  

ஜூன் 2021 
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பக்கம் 2 

திட்டச்சுருக்கம் 

1. திட்ட விளக்கம் 

சுரங்கத்தின் பமாத்த பரப்பளவு 4.34.0 பெக்டராகும். இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள விழுப்புரம் 

மாவட்டம், மரக்காணம் தாலுகா, டி.நல்லலம் கிராமத்தில் உள்ள ச.தவ எண்: 15/1 யில் 

அமமந்துள்ளது.  

தமிழ்நாடு சிறு கனிம சலுமக விதிகள், 1959 விதி 8-சி (3 பி) படி  

ஐந்து வருடங்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்மத தயாரிப்பதற்கான உத்தரவு, 

20.08.2019 தததியிட்ட கடிதம் எண் Rc. No.B/G&M/684/2019 வழியாக விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் 

உத்தரவு பவளியிட்டார்.  

அமதத் பதாடர்ந்து,  திரு. என். மாததஸ்வரன், இந்த பகுதிக்கான சுரங்கத் திட்டத்மத 

சமர்ப்பித்தார். 08.01.2020அன்று விழுப்புரம் மாவட்டம் புவியியல் மற்றும் சுரங்க இயக்குநரால், 

கடித எண் Rc. No.B/G&M/684/2019 மூலம் சுரங்க திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

பசப்டம்பர் 14, 2006 தததியிட்ட EIA அறிவிப்பு மற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்களின்படி இந்த 

திட்டம் பி 1 வமக, அட்டவமண 1 (அ) இன் கீழ் வருகிறது. சுற்றுச்சூழல் அனுமதி தகாரி 

விண்ணப்பமானது வமக B1, அட்டவமண 1 (அ) இன் கீழ் TN-SEIAA விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது 

(தகாப்பு எண் 6977/2019). 

இத்திட்டம் 01.10.2020 அன்று நமடபபற்ற 178வது SEAC கூட்டத்திலும், 28.10.2020 மற்றும் 29.10.2020 

அன்று நமடபபற்ற 408வது SEIAA கூட்டத்திலும் இந்த திட்டம் விவாதிக்கப்பட்டு, 28.10.2020 ஆம் 

தததி கடித எண். SEIAA- TN/F.No.7718/SEAC/ToR-816/2020-ன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்படீு / 

சுற்றுச்சூழல் தமலாண்மம திட்டம் தயாரிக்க குறிப்பு விதிமுமறகள் வழங்கப்பட்டது. 

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்படீு அறிக்மக மக்கள் கருத்துக்தகட்புக் கூட்டத்திற்காக (PH) 

சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. மக்கள் கருத்துக்தகட்புக்கு கூட்டம் நிமறவமடந்த பின்னர் பபாது 

மக்களால் தகட்கப்பட்ட தகள்விகளும் அதற்கான பதில்களும் EIA அறிக்மகயில் இமணக்கப்படும். 

இறுதியில் சுற்றுச்சுழல் தாக்க மதிப்படீு அறிக்மக TNSEIAA-க்கு சுற்றுச்சுழல் அனுமதி 

பபறுவதற்காக சமர்ப்பிக்கப்படும். 
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பக்கம் 3 

2. நிறுவை ஹபாறுப்டபற்பு 

திட்ட ஆதரவாளர் சுற்றுச்சுழல் அனுமதிக்கு ததமவயான அமனத்மதயும் பதாடர்ந்து 

பசயல்படுத்தி, உறுதியாக நிவர்த்தி பசய்து சுற்றுச்சூழல் தமலாண்மம திட்டத்மத 

பசயல்படுத்துவார். 

 

3. சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள் 

கீதழ உள்ள அட்டவமண -1 இல் காணப்படுவது தபால், EIA அறிவிப்பின் படி சிறப்பு வமரயமற 

மற்றும் பபாதுவான வமரயமறகமள இந்த திட்டம் ஈர்க்கவில்மல. திட்ட எல்மலக்கு 15 

கிதலாமீட்டர் பதாமலவுக்குள் இருக்கும் சிறப்பம்சங்கள் அட்டவமண 1-ல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
அட்டவகண - 1 திட்ட எல்கலக்கு 15 கி.மீ சுற்றளவில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் 

பகுதிகள்  

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

1 சர்வததச மரபுகளின் கீழ் 
பாதுகாக்கப்படும் பகுதிகள், ததசிய 
அல்லது உள்ளூர் சட்டங்களின் கீழ் 
சுற்றுச்சூழல், நிலப்பரப்பு, 
கலாச்சார அல்லது 
பிறபதாடர்புமடயமதிப்பிற்குட்பட்ட 
பகுதிகள். 

இல்மல  

2 சுற்றுச்சூழல் காரணங்களுக்கான 
முக்கியமான அல்லது உணர்திறன் 
பகாண்ட பகுதிகள் - ஈரநிலங்கள், 
நீர்வழிகள் அல்லது பிற 
நீர்நிமலகள், கடதலார பகுதி, 
உயிரினங்கள், மமலகள், காடுகள். 
 

எண் பபயர் தூரம் 
(~கி.மீ) திமச 

1 பிரம்மததசம் ஏரி 0.99 ESE 
2 நல்லலம் அருதக ஏரி 0.7 WNW 
3 எண்டூர் ஏரி 2.84 ENE 
4 முன்னூர் ஏரி 5.10 E 
5 கிலியனூர்  ஏரி 7.26 S 
6 தமட்டுப்பாமளயம் ஏரி 2.73 SSW 
7 நல்லலம் ஏரி 2.05 NW 
8 பகாந்தமூர்/ நல்லவூர்அர் 6.68 SSW 

9 கலிதவலி பதாட்டி 9.84 ESE 

10 சரம் ஆர் 11.34 NNW 

11 ஓங்கூர் தசனல் 11.54 N 
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எண் பகுதிகள் வான்ஹவளி தூரம் (15 கி.மீ. 
பரிந்துகரக்கப்பட்ட  திட்ட இருப்பு எல்கல) 

நீர்நிகலகள் 
இருப்பு காடுகள்: 
எண் பபயர் தூரம் 

(~கி.மீ) 
திமச 

1 தசவூர் ஆர்.எஃப் 3.60 NNW 

2 குமலம்பட்டு ஆர்.எஃப் 3.98 SE 

3 குரும்புரம் ஆர்.எஃப் 13.75 E 

 

12 திருமலபுரம் (தபாத்ததரி 
ஏரி) அருகிலுள்ள ஏரி 

12.23 WNW 

13 ஒங்குர்ஆர் 12.58 NE 

3 சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக முக்கிய 

பகுதிகள் (ததசிய பூங்கா / 

வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் / 

உயிர்க்தகாளம் இருப்புக்கள்) 

இல்மல 
 

4 கடற்கமரக்கு அப்பால்,  கடற்கமர, 
கடல் அல்லது நிலத்தடி நீர் 

நீர்நிகலகள்  

எண் பபயர் தூரம் 
(~கி.மீ) திமச 

1 பிரம்மததசம் ஏரி 0.99 ESE 
2 நல்லலம் அருதக ஏரி 0.7 WNW 
3 எண்டூர் ஏரி 2.84 ENE 
4 முன்னூர் ஏரி 5.10 E 
5 கிலியனூர்  ஏரி 7.26 S 
6 தமட்டுப்பாமளயம் ஏரி 2.73 SSW 
7 நல்லலம் ஏரி 2.05 NW 
8 பகாந்தமூர்/ நல்லவூர்அர் 6.68 SSW 

9 கலிதவலி பதாட்டி 9.84 ESE 

10 சரம் ஆர் 11.34 NNW 

11 ஓங்கூர் தசனல் 11.54 N 

12 திருமலபுரம் (தபாத்ததரி ஏரி) 

அருகிலுள்ள ஏரி 

12.23 WNW 

13 ஒங்குர்ஆர் 12.58 NE 

5 மாநிலம், ததசிய எல்மலகள் இல்மல 
6 பபாழுதுதபாக்கு அல்லது  சுற்றுலா 

பயணிகள் அணுகுவதற்காக 
பபாதுமக்கள் பயன்படுத்தும் 
வழிகள் அல்லது வசதிகள் 

 SH 134 (திண்டிவனம் – மரக்காணம்)  ~0.59km (N) 

 ததசிய பநடுஞ்சாமல 32 லிருந்து (பசன்மன-
கடலூர்- தூத்துக்குடி) 7.20km (WSW) 

7 ராணுவ தளங்கள் ஏதும் இல்மல 
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பக்கம் 5 

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

8 அடர்ந்த மக்கள்பதாமக அல்லது 
கட்டமமக்கப்பட்ட பகுதி 

 

எண் கிராமம் ஹபயர் (~கி.மீ)தூரம் 
(திகச) 

மக்கள் 
ஹதாகக 

1  பவள்ளக்குளம் 0.47km (NNE) 993 

2 கில்சிவிரி    0.49km (S) 1491 

3 அலகியாபக்கம் 1.04km (N) 225 

4 பிரம்மததசம் 1.87km (E) 1946 
 

9 முக்கியமான, உயர்தர அல்லது 
பற்றாக்குமற வளங்கமளக் 
பகாண்ட பகுதிகள் (நிலத்தடி நீர் 
ஆதாரங்கள், தமற்பரப்பு வளங்கள், 
காடுகள், விவசாயம், மீன்பிடி, 
சுற்றுலா, கனிமம்) 

 

எண் பபயர் தூரம் 
(~கி.மீ) திமச 

1 பிரம்மததசம் ஏரி 0.99 ESE 
2 நல்லலம் அருதக ஏரி 0.7 WNW 
3 எண்டூர் ஏரி 2.84 ENE 
4 முன்னூர் ஏரி 5.10 E 
5 கிலியனூர்  ஏரி 7.26 S 
6 தமட்டுப்பாமளயம் ஏரி 2.73 SSW 
7 நல்லலம் ஏரி 2.05 NW 
8 பகாந்தமூர்/ நல்லவூர்அர் 6.68 SSW 

9 கலிதவலி பதாட்டி 9.84 ESE 

10 சரம் ஆர் 11.34 NNW 

11 ஓங்கூர் தசனல் 11.54 N 

12 திருமலபுரம் (தபாத்ததரி ஏரி) 

அருகிலுள்ள ஏரி 

12.23 WNW 

13 ஒங்குர்ஆர் 12.58 NE 

10 ஏற்கனதவ மாசுபாடு அல்லது 
சுற்றுச்சூழல் தசதத்திற்கு உட்பட்ட 
மண்டலங்கள். (தற்தபாது இருக்கும் 
சட்ட சுற்றுச்சூழல் தரநிமலகள் 
மீறியுள்ளன) 

ஏதும் இல்மல 

11 சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிமனகள் 
(பூகம்பங்கள், சாகுபடி, 
நிலச்சரிவுகள், அரிப்பு, பவள்ளம் 
அல்லது தீவிர அல்லது பாதகமான 
காலநிமல நிமலமமகள்) 

இந்த பகுதி நில அதிர்வு மண்டலம்-II (குமறவான 
அபாயம்)  கீழ் வருகிறது.  
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படம் -1 திட்ட எல்மலக்கு 15 கி.மீ. பதாமலவில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள் 



                                                                              திட்ட சுருக்கம் 

  மாததஸ்வரன் சாதாரண கல்  குவாரி 

பக்கம் 8 

4. குவாரி ககயிருப்பு 

 மதிப்பிடப்பட்டுள்ள புவியியல் இருப்புக்கள் 19,51,740மீ3 கல் மற்றும் 43,372மீ3 தமல் மண் 

ஆகும். 

 சுரங்கக்கூடிய இருப்புக்கள் 5,07,270 மீ3 கல் மற்றும் 8,164மீ3 தமல் மண் ஆகும். 

 முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி திறன் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு, 5,07,270மீ3 கல் மற்றும் 8,164மீ3 

தமல் மண் ஆகும். 

5. ஹசயல்பாடு அளவின் சுருக்கம்  

 கல் மற்றும் தமல் மண் குவாரி நடவடிக்மக தமற்பகாள்ள திறந்த பவளி சுரங்க 

வழிமுமறகள் தமற்பகாள்ளப்படுகிறது. பபஞ்ச் உயரம்  மற்றும் பபஞ்ச் அகலம் 5 

மீட்டராகும். கம்ப்ரசர், ஜாக் ெம்பமர், டி.ஜி திறன் ஆகியமவ முக்கிய இயந்திரங்களாக 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. டிப்பர்ஸ் மற்றும் டம்பர்கள் தபாக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுத்தப்படும். 

 முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி திறன் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு, 5,07,270மீ3 கல் மற்றும் 8,164மீ3 

தமல் மண் ஆகும்.  

 சுரங்கக்கூடிய இருப்புக்கள் 5,07,270 மீ3 கல் மற்றும் 8,164மீ3 தமல் மண் ஆகும். 

 மதிப்பிடப்பட்டுள்ள புவியியல் இருப்புக்கள் 19,51,740மீ3 கல் மற்றும் 43,372 மீ3 தமல் மண் 

ஆகும். 

6. திட்ட டதகவகள் 

I. நிலத்டதகவ: 

 கல் மற்றும் தமல் மண் சுரங்கத்தின் பமாத்த பரப்பளவு 4.34.0Ha பெக்டராகும்.. 

 இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் தாலுகா, டி.நல்லலம் 

கிராமத்தில் உள்ள ச.தவ எண்: 15/1 யில் அட்சதரமக 12°11'39"N to 12'11'50"N மற்றும் 

தீர்க்கதரமக 79°45'23"E to 79'45'32"E.யில் அமமந்துள்ளது. 

 குத்தமக பகுதியானது பவற்று நிலப்பரப்மப பகாண்டுள்ளது; கடல் மட்டத்தில் இருந்து 

34 மீ3 உயரத்தில் உள்ளது. இந்தியா தடாதபா தாள் எண் 57-P/16 இன் கணக்பகடுப்பில் 

இந்த பகுதி குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவகண -2: நில பயன்பாட்டின் வடிவம் 

எண் நில உபடயாகம் 
தற்டபாகதய சுரங்கத் திட்ட 

காலத்தில் டதகவப்படும் பகுதி 
(ஹெக்டடர்) 

1.  சுரங்க பயன்பாட்டு பகுதி          3.37.0 

2.  எதிர்கால உள்கட்டமமப்பு 0.01.0 

3.  சுரங்க சாமல 0.02.0 

4.  பசுமம வமளயம் 0.30.0 

5.  பயன்படுத்தப்படாத பகுதி 0.64.0 

ஹமாத்தம் 4.34.0 

II. நீர் டதகவ 

பமாத்த நீர் ததமவ 4.5KLD ஆகும். (குடிநீர் மற்றும் பிற ததமவகள) – 1.0KLD, சாமலகள் மீது தூசி 

அடக்குதல் – 2.0KLD & பசுமம வமளயம் – 1.5KLD). தனியார் நீர் தடங்கர்களிடமிருந்து பமாத்த நீர் 

ததமவ பூர்த்தி பசய்யப்படும். 
 கல் மற்றும் தமல் மண் குவாரி எந்த நச்சு கழிவுகமளயும் திட, திரவ அல்லது வாயு 

வடிவத்தில் உற்பத்தி பசய்யாது. 

 குவாரி பசயல்பாட்டின் மூலம் எந்த கழிவுநீரும் பவளிதயற்றப்படாது. உட்புற கழிவுநீர், 

கழிவு நீர் தசகரிக்கும் பதாட்டியில் அப்புறப்படுத்தப்படும். கழிவு நீர் தசகரிக்கும் 

பதாட்டியானது அவ்வப்தபாது சுத்தம் பசய்யப்படும். 

III. மின்சாரம் மற்றும் எரிஹபாருள் டதகவ 

 சுரங்க நடவடிக்மககளின் தபாது மின்சாரம் ததமவயில்மல. பகல் தநரத்தில் தவமல 

காமல 9 மணி முதல் 5 மணி வமர மட்டுதம மதிய உணவு இமடதவமளயாக 1PM 

முதல் 2PM வமர தமடபசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 குவாரி இயந்திரங்களுக்கு டீசல் (HSD) பயன்படுத்தப்படும், ஒரு நாமளக்கு சுமார் 2,54,350 

லிட்டர் HSD பயன்படுத்தப்படும். 

IV. மைித வள டதகவ 

 இத்திட்டத்திற்கு மனிதவளம் ததமவ 26 நபர்கள். 
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V. திடக்கழிவு உற்பத்தி மற்றும் டமலாண்கம 

 இந்த சுரங்கத்தில் உற்பத்தியாகும் திட கழிவுகளின் அளவு 12.9kg/day ஆகும். இதில் மக்கும் 

தன்மம உமடய கழிவுகள் உள்ளூர் நகராட்சித் பதாட்டிகளின் மூலம் 

அப்புறப்படுத்தப்படும் மற்றும் மக்கும் தன்மம இல்லா கழிவுகள் மறுசுழற்சி 

பசய்வதற்கான TNPCB அங்கீகாரம் பபற்ற முகவர்களால் அகற்றப்படும். 

 கழிவு எண்பணய் பகாள்கலன்களில் தசகரிக்கப்படும். இக்கழிவு மறுசீரமமப்பு / 

மறுசுழற்சி பசய்வதற்கான TNPCB அங்கீகாரம் பபற்ற முகவர்களால் அகற்றப்படும். 

7. திட்ட ஹசலவு 

 திட்டத்தின் பமாத்த முதலீடு (மூலதன) ரூ. 1,76,30,000/- ஆகும். இதில் EMP பசலவு ரூ. 

7,70,000/-உள்ளடங்கும். 

 

8. சுற்றுச்சூழல் விளக்கம் 

திட்ட ஆய்வு பகுதி (PIA): டி.நல்லலம் கல் மற்றும் தமல் மண் குவாரி எல்மலயிலிருந்து 10 கி.மீ 

சுற்றளவு பகாண்ட ஒரு பகுதி அடிப்பமட ஆய்வுகளுக்கான ஆய்வுப் பகுதியாக 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆய்வுக்காலம்: அடிப்பமட சுற்றுச்சூழல் கூராய்வுகள் (ஜூமல 2020  முதல் பசப்டம்பர் 2020 

வமர) ஆய்வு பகுதிக்குள் தமற்பகாள்ளப்பட்டன. 

அடிப்பகட ஆய்வுகளின் சுருக்கம்: 

 குத்தமக பகுதியானது கடல் மட்டத்தில் இருந்து 34m உயரத்தில் உள்ளது. 

 திட்ட தளம் IS 1893 (பகுதி- I) இன் படி மண்டலம்- II (குமறந்த இடர் மண்டலம்) இன் கீழ் 

வருகிறது. 

 ஆய்வுக் காலத்தில் தமதலாங்கிய காற்றின் திமச பதன்கிழக்கு திமசயாகும். 

 ஆய்வு காலத்தில் அதிகபட்ச பவப்பநிமல: 34°C, குமறந்தபட்ச பவப்பநிமல: 26°C மற்றும் 

சராசரி பவப்பநிமல: 30.7°C ஆகும். 

 சார்பு ஈரப்பதம் 66 %ஆகும். 
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 ஆய்வு காலத்தில் சராசரி காற்றின் தவகம் 2.37m/s. 

 

சுற்றுச்சூழல் காற்றின்  தன்கம: 

NAAQS, 2009 இன் படி 12 அளவுருக்களுக்கு 8 இடங்களில் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

கண்காணிக்கப்பட்டுள்ளது. அமனத்து அளவுருக்களின் அதிகபட்ச பசறிவுகள் ததசிய சுற்றுச்சூழல் 

காற்று தரநிமலகளுக்குள் உள்ளது (CPCB, NAAQS, 2009): 

 PM10  : 51 µg/m
3 

- 57 µg/m
3 (NAAQ தரநிமல 100 µg/m³) 

 PM2.5  : 21 µg/m
3 

- 28 µg/m
3 (NAAQ தரநிமல 60 µg/m³) 

 SO2  : 7 µg/m
3 

- 8µg/m
3 (NAAQ தரநிமல 80 µg/m³) 

 NO2  : 22 µg/m
3 

- 28 µg/m
3 (NAAQ தரநிமல 80 µg/m³) 

ஒலி சூழல்: 

 பதாழிற்சாமல பகுதியில் பகல்பபாழுது இமரச்சல் அளவுகள் 59 dB (A) மற்றும் இரவு 

தநர இமரச்சல் அளவு 48 dB (A) உள்ளது, இமவ CPCB ஆல் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் 

உள்ளது (75dB (A) Day time & 70 dB (A) Night time). 

 குடியிருப்பு பகுதியில் பகல்பபாழுது இமரச்சல் அளவுகள்  49 dB (A) முதல் 52 dB (A)  

ஆகவும், இரவு தநர இமரச்சல் அளவு 40 dB (A) முதல் 43.7 dB (A)  ஆகவும் 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுக்காலத்தில் சுற்றுசூழல் சப்தம் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் 

CPCB ஆல் பரிந்துமரக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் உள்ளது (55 dB (A) பகல் & 45 dB (A) இரவு). 

நிலத்தடி நீரின் தரம்: 

8 இடங்களில் நிலத்தடி நீரின் தரம் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. IS: 10500 (2012) - இன் படி நிலத்தடி நீர் 

மாதிரிகள் குடிநீர் தர தரங்களுக்கு குறிப்பிடப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

 சராசரி pH 6.82 முதல் 8.1 வமர இருக்கும். 

 TDS மதிப்பு 490 mg / l முதல் 829 mg / l வமர தவறுபடுகிறது. 

 குதளாமரடு மதிப்புகள் 77.53 mg/l முதல் 187.36 mg/l. வமர தவறுபடுகிறது. 

 பமாத்த கடினத்தன்மம 207 mg/l முதல் 482 mg/l வமர தவறுப்படுகிறது. 

 சல்தபட் மதிப்புகள் 39.75 mg / l முதல் 90.64 mg / l வமர தவறுபடுகிறது, இது IS 10500: 2012 

இன் ஏற்றுக்பகாள்ளத்தக்க வரம்புகளுக்குள்தளதய இருக்கின்றது 
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டமற்பரப்பு நீரின் தரம்: 

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

வரம்புகளுக்குள் உள்ளன (கிருமி நீக்கம் பசய்யப்படுவமதத் பதாடர்ந்து வழக்கமான 

சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர்). 

 pH 7.27 முதல் 8.33 வமர இருக்கும். 

 பமாத்த கமரந்த திட அளவு 413 mg / l முதல் 1009 mg / l வமர உள்ளது. 

 சல்தபட் உள்ளடக்கம் 44.2 mg/l முதல் 237 mg/l வமர தவறுபடுகிறது. 

 பமாத்த கடினத்தன்மம 121.6 mg/l முதல் 1476 mg/l வமர தவறுப்படுகிறது. 

 As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni மற்றும் Se தபான்ற கனரக உதலாகங்களின் பசறிவு IS 2296: 1992 

வமரயிலான எல்மலகள் ஆகும் 

நில சுற்றுச்சூழல்: 

 ஆய்வு பகுதியில் எட்டு (08) இடங்களில் மண் மாதிரி தமற்பகாள்ளப்பட்டது. மண் 

வமககள் மணல் களிமண், மணல் மற்றும் மண் மாதிரிகள் இயற்மகயில் சற்று 

காரத்தன்மம பகாண்டமவ என்பமதக் காணலாம். 

 மண் மாதிரிகள் pH  6.6 முதல் 7.86 வமர இருந்தன. 

 மண்ணின் கடத்தும் திறன் மண் மாதிரிகள் ஆய்வு பசய்யும் தபாது மண்ணின் கடத்தும் 

திறன் 109 முதல் 314 μmho/cm வமர இருந்தன. 

 மநட்ரஜன் அளவு 142 mg/kg முதல் 238 mg/kg வமர இருந்தன. 

 பாஸ்பரஸ் அளவு 9 mg/kg முதல் 372 mg/kg வமர இருந்தன. 

 பபாட்டாசியம் உள்ளடக்கம் 94 mg/kg முதல் 468 mg/kg வமர இருந்தன. 

உயிரியல் சுற்றுச்சூழல்: 

 கல் மற்றும் குவாரி எரியூர் கிராமத்தில் அமமந்துள்ளது. திட்ட தளத்தின் 10 கி.மீ 

சுற்றளவில் ததசிய பூங்கா, வனவிலங்கு சரணாலயம், உயிர்க்தகாள இருப்பு, 

வனவிலங்கு தாழ்வாரங்கள் மற்றும் புலி / யாமன இருப்பு எதுவும் இல்மல. திட்ட 
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இடத்திலிருந்து 14.01 கி.மீ பதாமலவில் ஒசுடு பறமவகள் சரணாலயம் உள்ளது மற்றும் 

விவரங்கள் அட்டவமணயில் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

சமூக ஹபாருளாதார சூழல்: 

 விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் பமாத்த மக்கள் பதாமக 30, 77,233 ஆக இருந்தது, இது 

தமிழகத்தில் அதிக மக்கள் பதாமக அடிப்பமடயில் 5 வது இடத்மதப் பிடித்துள்ளது. 

விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் மக்கள் அடர்த்தி சதுர கி.மீ.க்கு 481 நபர்கமளக் பகாண்டுள்ளது, 

இது சராசரியாக சதுர கி.மீ.க்கு 555 நபர்கமளக் காட்டிலும் குமறவாக உள்ளது. 

 2011 மக்கள் பதாமக கணக்பகடுப்பின்படி, வில்லுபுரம் மாவட்டத்தில் 15% நகர்ப்புற 

மக்களும், 31.54% கிராமப்புற மக்களும் உள்ளனர். 

 2011 மக்கள் பதாமக கணக்பகடுப்பின்படி, மாவட்டத்தின் பாலின விகிதம் 996 என்ற மாநில 

பாலின விகிதத்மத விட 987 குமறவாக உள்ளது. மாவட்டத்தில் கல்வியறிவு விகிதம் 

71.9% ஆக பதிவாகியுள்ளது. 

9. எதிர்டநாக்கும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் 

குவாரி பசயல்பாடுகள் காரணமாக எழக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக பண்புகளில் 

எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கங்கள் அமடயாளம் காணப்பட்டு, கணிக்கப்பட்டு மதிப்படீு 

பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 4.34.0 பெக்டர் பரப்பளவு கல் மற்றும் தமல் மண் குவாரி  தமிழ்நாட்டில் உள்ள 

விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூர் தாலுகா, எமறயூர் கிராமத்தில் உள்ள ச.தவ எண்: 15/1 

யில் அமமந்துள்ளது. 

 குத்தமக பகுதியானது பவற்று நிலப்பரப்மப பகாண்டுள்ளது; கடல் மட்டத்தில் இருந்து 

34m உயரத்தில் உள்ளது. தற்தபாதுள்ள உள்கட்டமமப்பில் தாக்கத்மத / சிரமத்மத 

குமறக்க அலுவலகம், கழிப்பமறகள் தபான்ற தன்னிமறவு உள்கட்டமமப்புடன் திரு. என். 

மாததஸ்வரன் வழங்கப்படும். 

 உமிழ்வுகள், துகள்கள், SO2 மற்றும் NOX ஆகியவற்மறக் கட்டுப்படுத்த ததமவயான 

அமனத்து காற்று மாசு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்மககளும் பின்பற்றப்படும். 
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 காற்றின் தரத்தில் மாதிரிகமள ஆய்வுகள் மூலம் காற்று சூழலில் ஏற்படும் தாக்கம் 

குறித்து ஆய்வு பசய்யப்பட்டது. அமனத்து இடங்களிலும் NOx, PM10, PM2.5 மற்றும் SO2 

ஆகியவற்றின் முதல் 24 மணிதநர சராசரி பசறிவுகள் ததசிய சுற்றுப்புற காற்று தர 

நிர்ணயங்கள் (NAAQS), 2009 இல் நன்கு காணப்படுகின்றன. TSPM, PM10, PM 2.5, SO2 மற்றும் 

NOx க்கான முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் அதிகபட்ச பசறிவு முமறதய 170 µg/m3, 68 

µg/m3, 33 µg/m3, 15µg/m3 மற்றும் 33 µg/m3 ஆகும். எனதவ குவாரி பசயல்பட்ட பின்னரும் 

கூட எதிர்பாக்கப்பட்ட தாக்கம் மிதமானது என்று முடிவு பசய்யலாம். 

 அடிப்பமட கூராய்வின் முடிவுகள் ஒலி அளவானது பதாழிற்சாமலப் பகுதியிலும் 

குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் உள்ள ஒலி அளவுகள்  CPCB ஆல் வமரயறுக்கப்பட்ட 

தரத்திற்குள் உள்ளது. பதாழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு நிர்வாகத் தரத்தின் 

ததமவகளுக்கு அப்பாற்பட்ட சத்தம் அளமவக் பகாண்ட வடிவமமக்கப்பட்ட 

உபகரணங்கள் பயன்படுத்தப்படும். 

 இந்த திட்டத்திற்கான நீர் ததமவ தனியார் தடங்கர்களிடமிருந்து பூர்த்தி பசய்யப்படும். 

குவாரிமயச் சுற்றி சரியான வடிகால் அமமக்கப்படும். உட்புற கழிவுநீர், கழிவு நீர் 

தசகரிக்கும் பதாட்டியில் அப்புறப்படுத்தப்படும். கழிவு நீர் தசகரிக்கும் பதாட்டியானது 

அவ்வப்தபாது சுத்தம் பசய்யப்படும். சுரங்க பசயல்பாட்டின் மூலம் கழிவுப்பபாருட்கள் 

எதுவும் பவளிதயறாது. 

 மண்ணின் தரம், நீரின் தரம் மற்றும் பபாது சுகாதாரத்மத சரியாக கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் 

திடக்கழிவுகள் உருவாகும் பபாது பாதிப்மப ஏற்படுத்தும். உணவுக் கழிவுகள் உள்ளிட்ட 

நகராட்சி திடக்கழிவுகள் நகராட்சித் பதாட்டியில் அகற்றப்படுகின்றன. அபாயகரமான 

மற்றும் பிற கழிவுகள் (தமலாண்மம மற்றும் நாடுகடந்த இயக்கம்) விதிகள் 1989 மற்றும் 

அதன்பிறகு 2016 இல் திருத்தங்களின் படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட மறுசுழற்சி மூலம் கழிவு 

டீசல் எண்பணய் முமறயாக அகற்றப்படும். தமல் பரப்பில் உள்ள மண் தசமிக்கப்பட்டு 

குத்தமக பகுதிக்குள் பசுமம வமளயம் தமற்பகாள்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும். 

 சுரங்கப் பகுதியில் காணப்படும் தாவர / விலங்கினங்களுக்கு பாதகமான விமளவுகமள 

குமறக்க சுரங்கத்திலிருந்து உருவாகும் தூசியிமனமய கட்டுபடுத்த நீர் பதளித்தல் 

மற்றும் நீர் பதளிக்க அமமப்புகள் ஆகியமவ உருவாக்கப்படும் இவ்வமமப்புகள் சுரங்க 

குத்தமக பகுதியில் நிறுவி தூசியால் ஏற்படும் பாதிப்புக்கள் இல்லாமல் பார்த்து 

பகாள்ளப்படும். 
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10. பசுகம வகளயம் டமம்பாடு 

சுரங்கத் திட்டத்தின் முதல் 5 ஆண்டுகளில் 0.30.00 பெக்தடர் பரப்பளவு பசுமம வமளய 

வளர்ச்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டது, திரு. என். மாததஸ்வரன் 5 ஆண்டுக்கு 40 மரங்கமள நடவு 

பசய்வததாடு 5 ஆண்டுக்கு ரூ.60,000 பசுமம வமளய வளர்ச்சி மற்றும் பராமரிப்பிற்காக 

பசலவிடப்படும் என முன்பமாழியப்பட்டது. 

11. மாற்று பகுப்பாய்வு 

கனிம மவப்பு இயற்மகயில் குறிப்பிட்ட தளம் எனதவ மாற்று தளத்மதத் ததடும் தகள்வி 

எழுவதில்மல. இத்தளத்தில் இடமாற்றம் மற்றும் மறுவாழ்வு பிரச்சிமனகள், உணர்திறன் 

பகுதிகள் தபான்றவற்மற இல்லாததால், இது கல் மற்றும் தமல் மண் சுரங்கத்திற்கு ஏற்றதாக 

அமமகிறது. சுரங்கத்தின் பவற்றிக்கு முக்கியமான அமனத்து காரணிகளின் ததமவமயயும் 

இந்த தளம் பூர்த்தி பசய்கிறது மற்றும் இது ஒரு சிறந்த இடமாக இருக்கலாம். 

12. சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

சுற்றுச்சூழல் பண்புக்கூறுகளுக்கு (காற்று, நீர், சத்தம் மற்றும் மண்) சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு 

திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது, தமலும் இது CPCB வழிகாட்டுதல்களின்படி பசயல்படுத்தப்படும். 

சுரங்க நடவடிக்மககள் காரணமாக சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகமளத் தணிக்க சுற்றுச்சூழல் 

நிர்வாகத்தின் திறமமயான பசயல்படுத்தல் மற்றும் பநருக்கமான தமற்பார்மவ நடத்தப்படும். 

13. டபரிடர் டமலாண்கம திட்டம் 

தபரிடர் தமலாண்மம திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள் பின்வருமாறு; 

 அவசரநிமல பணிநிறுத்தம் நமடமுமற 

 தீ பாதுகாப்பு அமமப்பு 

 அவசரகால பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் & அறிக்மக மற்றும் அவசரகால நிமலமமகான 

எதிர்ச்பசயல்  

 அருகில் உள்ள பதாழிற்சாமலகளிலிருந்து அவசர உதவிகள் மற்றும் அருகிலுள்ள 

பதாழில்கதளாடு இமணப்பிலிருப்பது. 

14. ஹபருநிறுவை சுற்றுச்சூழல் ஹபாறுப்பு 

 சுரங்க தளத்தில் இடமாற்றம் மற்றும் மறுவாழ்வு பிரச்சிமனகள் இல்மல. 



                                                                              திட்ட சுருக்கம் 

  மாததஸ்வரன் சாதாரண கல்  குவாரி 
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 பபரும்பாலான கிராமங்கள் டி.நல்லலம் கிராமத்தில் பரஸ்பர பயன் அமடகிறது, சுரங்கம் 

பசயல்ப்பட்டால் சுரங்கத் பதாழில் பதாழிலாளர்களுக்கு மமறமுக தவமலகமள 

வாய்ப்புகமள வழங்குகிறது. கிராமங்களில் சுரங்க ஊழியர் தங்குவதற்கு இடம் 

அளிக்கின்றது. 

 உணவு வழங்கல் மற்றும் அத்தியாவசிய கமடகள் தபான்ற ஆதரவான பதாழில்கள் 

கிராமங்களில் பபாருளாதார வளர்ச்சியாகும் 

 1 வது தம, 2018 தததியிட்ட MoEF & CC O.M- இல் குறிப்பிட்டபடி பமாத்த பசலவில் 2% 

(13.526 lakhs) CER நடவடிக்மககளுக்கு ஒதுக்கப்படும். 

15. பரிந்துகரக்கப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் நன்கமகள் 

 இந்த சுரங்க நடவடிக்மகயின் முலம் 26 நபருக்கு தவமலவாய்ப்பு வழங்கும். 

 தனிநபர் வருவாயில் முன்தனற்றம். 

 கிராமப்புற மற்றும் பபாருளாதாரத்தின் சமூக-பபாருளாதார நிமலமமகள் இந்த 

திட்டத்தின் காரணமாக அதிகரிக்கும், எனதவ அமனத்து அளவுருவங்கமளயும் 

கருத்தில் பகாண்டு திட்டத்மத அனுமதிக்க தவண்டும். 

 இத்திட்டம் சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக இணக்கமானதாகவும், நிதி ரீதியாக 

சாத்தியமானதாகவும், கட்டுமானத் துமறக்கு பயன்யுள்ள வமகயிலும் இருக்கும்.  

இத்திட்டத்தின் மூலம் மக்களுக்கு மமறமுக முமறயில் நன்மம பயக்கும். 

 

 

 


