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சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டச்சுருக்கம் 

2.06.0 ஹெக்டடர் பரப்பளவு ஹகாண்ட 

                

திட்ட ஹெலவு 66,74,000/- 

ெர்டே எண் : 8/1B & 8/2 

 கிராமம் :         

தாலுகா:      

மாேட்டம்:         

மாநிலம்: தமிழ்நாடு 

 .                   

                             

   .  .  .         

     173/1,              

       ,          

 (இந்த திட்டம் (EIA அறிேிப்பு 2006 மற்றும் அதன் பின்டெற்கக) படி 1 (அ) சுரங்கங்கள் 

(B1) பிரிேின் கால அட்டேகை மற்றும் 12 டிெம்பர் 2018 அன்று ஹேளியிட்ட O.M F.No. 

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

சுற்றுச்சுழல்தாக்கஅறிக்ககஆடலாெகர் 

ெுபர்ட்என்ேிடராடகர்ெிஸ்டம் (P) LTD, ஹென்கை 

      2021 
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திட்டச்சுருக்கம்  

1. திட்டேிளக்கம் 

சுரங்கத்தின் ம ொத்தபரப்பளவு 2.06.0 மெக்டரொகும். இது த ிழ்நொட்டில் உள்ள 

         ொவட்டம்,      தொலுகொ,         கிரொ த்தில் உள்ள ச.வவ எண்: 

8/1B & 8/2 இல் அம ந்துள்ளது. 

                             , 1959         8-c (3b)      , 

                           90                               

                                      RC No. A/G&M357/2018 

        :04.01.2019. 

அமதத்மதொடர்ந்து, இந்த பகுதிக்கொன சுரங்கத்திட்ட               .04.02.2019 அன்று 

         ொவட்டம் புவியியல்  ற்றும் சுரங்க துமை இயக்குநர்/உதவி 

இயக்குநர்கடித எண் Rc.No.A/G&M/357/2018 மூலம் சுரங்கதிட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

EIA அறிவிப்பு 2006 இன்படி 1 (அ) சிறு கனி ங்களின் சுரங்க ‘B2’ வமகயின் கீழ் 

குறிப்பிடப்படும் திட்டங்கள்  ற்றும் அதன் திருத்தங்கள்  ற்றும் அதன் பின்னர் O.M 

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

கருத்தில் மகொண்டு இந்ததிட்டம் அட்டவமை 1 (a) சிறு கனி ங்களின் சுரங்க'B1' 

வமகயில் உள்ளது. 

இத்திட்டம் 11.06.2021 அன்று நமடமபற்ற 213வது SEAC கூட்டத்திலும்,  11.06.2021 அன்று 

நமடமபற்ற 447 வது SEIAA கூட்டத்திலும்  திப்பிடப்பட்டது.வ லும் 05.07.2021 ஆம் வததி 

கடித எண். SEIAA-TN/F.No.6829/SEAC/ToR-968/2021-ன் கீழ் EIA/EMP அறிக்மக தயொரிக்க ToR 

ஆனது வழங்கப்பட்டது. 

வமரவு EIA / EMP அறிக்மக  க்கள் கருத்துக்வகட்புக்கு கூட்டத்திற்கொக (PH) 

ச ர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  க்கள் கருத்துக்வகட்புக்கு கூட்டம் நிமறவமடந்த பின்னர் 



திட்ட சுருக்கம் 

                     

 

3 

 

மபொது  க்களொல் வகட்கப்பட்ட வகள்விகளும் அதற்கொன பதில்களும் EIA அறிக்மகயில் 

இமைக்கப்படும். இறுதியில் சுற்றுச்சுழல் தொக்க  திப்படீு அறிக்மக TNSEAC-க்கு 

சுற்றுச்சுழல் அனு தி மபறுவதற்கொக ச ர்ப்பிக்கப்படும். 

நிறுேை ஹபாறுப்டபற்பு 

திட்ட ஆதரவொளர் அமனத்து சுற்றுச்சூழல் அனு தி நிபந்தமனகமளயும் அதன் 

வதமவகமளயும் SEIAA, TN இலிருந்து மபறப்பட்டவுடன் உறுதியொக நிவர்த்தி மசய்து 

சுற்றுச்சூழல் வ லொண்ம  திட்டத்மத மசயல்படுத்துவொர். 

 

2. சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதிகள் 

கீவழ உள்ள அட்டவமை -1 இல் கொைப்படுவது வபொல், திட்ட எல்மலயிலிருந்து 15 

கி. ீ தூரத்திற்குள்                       ESZ ~ 11.25 km (SSE),        

                   /   /            ~ 11.83 km (SE).          

        அறிவிக்கப்பட்ட       சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதிகள் எதுவும் 

இல்மல. திட்ட எல்மலயிலிருந்து TN-PY            ~ 2.97 KM (SE)             

  , TN-PY            ~ 3.21 KM (SE)                     . EIA அறிவிப்பின் 

படிசிறப்பு வமரயமற  ற்றும் மபொதுவொன வமரயமறகமள இந்த திட்டம் 

ஈர்க்கவில்மல. 
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அட்டேகை – 1 திட்ட எல்கலக்கு 15 கி.மீ சுற்றளேில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் 

உைர்திறன் பகுதிகள் 

எண் பகுதிகள் 
ோன்ஹேளி தூரம் (15 கி.மீ. 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட  திட்ட இருப்பு எல்கல) 

1 சர்வவதச ரபுகளின் கீழ் 
பொதுகொக்கப்படும் பகுதிகள், 

வதசிய அல்லது உள்ளூர் 
சட்டங்களின் கீழ் சுற்றுச்சூழல், 

நிலப்பரப்பு, கலொச்சொர அல்லது 
பிற மதொடர்புமடய 
 திப்பிற்குட்பட்ட பகுதிகள். 

எ
ண் 

ஹபயர் 
தூரம் 
(~கி.மீ) 

திகெ 

1                

            
4.49 SSW 

2                  

             

        

4.15 S 

3                   

         
3.48 SW 

4                 

       
14.77 SSW 
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எண் பகுதிகள் 
ோன்ஹேளி தூரம் (15 கி.மீ. 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட  திட்ட இருப்பு எல்கல) 

2 சுற்றுச்சூழல் கொரைங்களுக்கொன 
முக்கிய ொன அல்லது 
உைர்திறன் மகொண்ட பகுதிகள் 
- ஈரநிலங்கள், நீர்வழிகள் 
அல்லது பிற நீர்நிமலகள், 

கடவலொர பகுதி, உயிரினங்கள், 

 மலகள், கொடுகள். 
 

நீர்நிகலகள் 

 

               

 

எ
ண் 

ஹபயர் 
தூரம் 
(~கி.மீ) 

திகெ 

1 

         / 

             
/          

4.68 SW 

2          
8.66 WNW 

3 
          

       1.30 SSW 

4             
13.83 ENE 

5 
         
        5.59 S 

6          
10.14 WNW 

7 
        
/          8.63 NNE 

8          
11.87 S 

எ
ண் 

ஹபயர் 
தூரம் 
(~கி.மீ) 

திகெ 

1 
வ ல்மகொண்டொய் 

 RF 
13.78 W 

3 வளர்ப்பு,இனவிருத்தி,ஓய்மவடுத்
தல்,குளிர்கொலம்,குடிவயற்றம் 

S. 

No 
Places 

Distance 

(~Km) 
Direction 

1  

       
       

        ESZ 

11.25 SE 

2 

       
       

        

    /   /     

11.83 SSE 
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எண் பகுதிகள் 
ோன்ஹேளி தூரம் (15 கி.மீ. 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட  திட்ட இருப்பு எல்கல) 

      
 

4 கடற்கமரக்கு அப்பொல்,  
கடற்கமர, கடல் அல்லது 
நிலத்தடி நீர் 

நீர்நிகலகள்  

எ
ண் 

ஹபயர் 
தூரம் 
(~கி.மீ) 

திகெ 

1 

         / 

             
/          

4.68 SW 

2          
8.66 WNW 

3 
          

       1.30 SSW 

4             
13.83 ENE 

5 
         
        5.59 S 

6          
10.14 WNW 

7 
        
/          8.63 NNE 

8          
11.87 S 

5  ொநிலம், வதசிய எல்மலகள் TN-PY            ~ 2.97 KM (SE)      

         . 

TN-PY            ~ 3.21 KM (SE)        
              

6 மபொழுதுவபொக்கு அல்லது  
சுற்றுலொ பயைிகள் 
அணுகுவதற்கொக மபொது க்கள் 
பயன்படுத்தும் வழிகள் அல்லது 
வசதிகள் 

  SH-136 (     -       -       ) ⋍0.58 கி. ீ(NE) 

 NH-32 (      -         –
      )~ 7.67 கி. ீ(ENE) 

 

 

7 ரொணுவ தளங்கள் 15 கி. ீ சுற்றளவில் எதுவும் இல்மல 
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எண் பகுதிகள் 
ோன்ஹேளி தூரம் (15 கி.மீ. 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட  திட்ட இருப்பு எல்கல) 

8 அடர்ந்த  க்கள்மதொமக 
அல்லது கட்டம க்கப்பட்ட 
பகுதி 

 

 

எ
ண் 

ஹபயர் 
தூரம் 
(~கி.மீ) 

தி
கெ 

மக்கள்
ஹதா
கக 

1       0.75 N 2862 

2         0.94 S 1419 

3      1.56 W 3257 

4         1.87 E 3393 

5           2.69 WSW 558 

9 முக்கிய ொன, உயர்தர அல்லது 
பற்றொக்குமற வளங்கமளக் 
மகொண்ட பகுதிகள் (நிலத்தடி நீர் 
ஆதொரங்கள், வ ற்பரப்பு 
வளங்கள், கொடுகள், விவசொயம், 

 ீன்பிடி, சுற்றுலொ, கனி ம்) 

நீர்நிகலகள் 
 

எ
ண் 

ஹபயர் 
தூரம் 
(~கி.மீ) 

திகெ 

1 

         / 

             
/          

4.68 SW 

2          
8.66 WNW 

3 
          

       1.30 SSW 

4             
13.83 ENE 

5 
         
        5.59 S 

6          
10.14 WNW 

7 
        
/          8.63 NNE 

8          
11.87 S 

10  ண்டலங்கள் ஏற்கனவவ 
 ொசுபொடு அல்லது சுற்றுச்சூழல் 
வசதத்திற்கு 
உட்பட்டன.(தற்வபொது 
இருக்கும்சட்ட சுற்றுச்சூழல் 
தரநிமலகள் ீறியுள்ளன) 

15 கி. ீ சுற்றளவில் எதுவும் இல்மல 

11 சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிமனகள் 
(பூகம்பங்கள், சொகுபடி, 

இந்த பகுதி நில அதிர்வு  ண்டலம்-III கீழ் 
வருகிறது. (குமறந்த வசத ஆபத்து  ண்டலம்) 
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எண் பகுதிகள் 
ோன்ஹேளி தூரம் (15 கி.மீ. 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட  திட்ட இருப்பு எல்கல) 

நிலச்சரிவுகள், அரிப்பு, மவள்ளம் 
அல்லது தீவிர அல்லது 
பொதக ொன கொலநிமல 
நிமலம கள்) 
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படம் -1 திட்ட எல்மலக்கு 15 கி. ீ. மதொமலவில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதிகள்
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3. கல் மற்றும் கிராேல் குோரிககயிருப்பு 

  திப்பிடப்பட்டுள்ள புவியியல் இருப்புக்கள் 9,14,130  ீ3 கல்  ற்றும் 40,628  ீ3 

    ஆகும். 

 சுரங்கக் கூடிய இருப்புக்கள் 2,98,440  ீ3 கல்  ற்றும் 30,740  ீ3     ஆகும். 

 முன்ம ொழியப்பட்ட உற்பத்திதிறன் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ToR    

                     ன் 2,89,870  ீ3 கல்  ற்றும் 30,740  ீ3     ஆகும். 

அட்டேகை – 2            

S. No Particulars Details 

1.  திட்டஇடம் 

        : 8/1B & 8/2 

              , 

          ,  

               

2.  நிலவமகப்பொடு           

3.  குத்தமகபகுதியின்பரப்பளவு (Ha.) 2.06.0Ha 

4.  புவியியல்வளங்கள்m3 சொதொரைகல்: 9,14,130 &     (Earth) : 40,628 

5.  சுரங்கவளங்கள்m3 சொதொரைகல்: 2,98,440 &     (Earth): 30,740 

6.  முன்ம ொழியப்பட்டஉற்பத்திதிறன் 
சொதொரைகல்: 2,89,870 &     (Earth)  : 30,740  

(Restricted as per ToR Issued) 

7.  சுரங்கத்தின்ஆழம் 
 37 m தமர டத்திற்குகீழ் 

(Restricted as per ToR Issued) 

8.  சுரங்கமுமற ஓபன்சஷ்டிமச ிவ சனிஸிட்முமற 

9.  நீர்வதமவ(KLD) 2.0 

10.  நீர்ஆதொரங்கள் சொமலவடங்கர் 

11.  எரிமபொருள்வதமவகள்(litres of HSD for 5 

years) 
1,54,340 
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12.   னிதவளம்(Nos) 19 

13.  நகரொட்சிதிடக்கழிவுஉருவொக்கம்(kg/day) 3.8 

14.  கழிவுஎண்மைய்உற்பத்தி(Lts/Year) 3.0 

15.  திட்டமசலவு(Rs.) 0.6674 

 

அட்டேகை -3: கல், மற்றும் கிராேல்இருப்புக்கள் 

எண் ேிளக்கம் கல்(m3
)     (m3

) 

1 புவியியல்இருப்புக்கள் 9,14,130 40,628 

2 சுரங்கத்தின்இருப்புக்கள் 2,98,440 30740 

3 உற்பத்தி அளவு 2,89,870 30740 

அட்டேகை -4: புேியியல்ேளங்கள் 

பிரிவு 
நீளம் 

(m) 

அகலம்(

m) 

ஆழ
ம் (m) 

ஹதாகு
தி ( m3) 

டமல்மண் m3 
புேியியல்ேளங்கள்ொதாரை

கல்(m3) 

XY-AB 

153 102 2 31212 31212   

153 102 45 702270   702270 

Total   31212 702270 

XY-CD 

44 107 2 9416 9416   

44 107 45 211860   211860 

Total   9416 211860 

Grand Total 40628 914130 

 

அட்டேகை- 5 சுரங்கேளங்கள் 

பிரிவு 
ஹபஞ்

ச் 

நீள
ம்  

(m) 

அகல
ம் (m) 

ஆழ
ம்  

(m) 

ஹதாகு
தி ( m3) 

டமல்மண் m3 
சுரங்கேளங்கள்ொதார

ைகல் (m3) 

XY-AB 
I 145 85 2 24650 24650   

II 144 83 5 59760   59760 
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III 139 73 5 50735   50735 

IV 134 63 5 42210   42210 

V 129 53 5 34185   34185 

VI 124 43 5 26660   26660 

VII 119 33 5 19635   19635 

VIII 114 23 5 13110   13110 

IX 109 13 5 7085   7085 

X 99 3 5 1485   1485 

Total 24650 254865 

XY-CD 

I 35 87 2 6090 6090   

II 34 85 5 14450   14450 

III 29 75 5 10875   10875 

IV 24 65 5 7800   7800 

V 19 55 5 5225   5225 

VI 14 45 5 3150   3150 

VII 9 35 5 1575   1575 

VIII 4 25 5 500   500 

Total 6090 43575 

Grand Total 30740 298440 

 

அட்டேகை- 6 முன்ஹமாழியப்பட்டஉற்பத்திதிறன் 

YEARWISE PRODUCTION 

ஆ
ண்டு 

பிரி
வு 

ஹப
ஞ்ச் 

நீள
ம்  

(m) 

அக
லம் 

(m) 

ஆழ
ம்  

(m) 

ஹதா
குதி ( 
m3) 

டமல்ம
ண்  m3 

முன்ஹமாழியப்பட்டஉற்பத்திதிறன்
ொதாரைகல்  m3 

I 
XY-AB 

I 145 85 2 24650 24650   

II 144 83 5 59760   59760 

TOTAL 24650 59760 
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II 

XY-

CD 

I 35 87 2 6090 6090   

II 34 85 5 14450   14450 

III 29 75 5 10875   10875 

XY-AB III 94 73 5 34310   34310 

TOTAL 6090 59635 

III 

XY-AB 
III 45 73 5 16425   16425 

IV 134 63 5 42210   42210 

XY-

CD IV 4 65 5 1300   1300 

TOTAL   59935 

IV 

XY-

CD 

IV 20 65 5 6500   6500 

V 19 55 5 5225   5225 

XY-AB 
V 129 53 5 34185   34185 

VI 64 43 5 13760   13760 

TOTAL   59670 

V 

XY-AB 

VI 60 43 5 12900   12900 

VII 119 33 5 19635   19635 

VIII 114 23 5 13110   13110 

XY-

CD 

VI 14 45 5 3150   3150 

VII 9 35 5 1575   1575 

VIII 4 25 5 500   500 

TOTAL   50870 

GRAND TOTAL 30740 289870 
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படம் -2 Quarry Lease & Surface Plan of the Quarry 
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படம் -3 Conceptual Plan& Section of the Quarry 
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படம் -4 Year wise Production Plan & Section of the Quarry 
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அட்டேகை-7 500m குள்உள்ளகுோரிேிேரங்கள் 

ஹெயல்பட்டுஹகாண்டுஇருக்கும்குோரி - 6 No’s 

எண் 
குத்தககதாரரின்ஹபயர் கைிமங்களின்

ஹபயர் 

தாலுகா & 

கிராமம் 

S.F.Nos. பகுதி (in ha) 

 

E1       .  .       , 

W/o.     , 

No.14, 3         , 

      , 

        

சொதொரை கல் 
     

        

11/5A,  

11/6,  

11/7,  

16/2, 

16/3,  

16/4, 

16/5,  

16/6,  

16/7,  

16/8B,  

16/9,  

16/10 

0.14.0 

0.17.0 

0.19.0 

0.11.0 

0.11.0 

0.15.0 

0.12.0 

0.16.0 

0.24.0 

0.23.0 

0.08.5 

1.62.0 

3.32.5 

E2 
   .  .    , 

S/o.          , 

14,             , 

       ,         

சொதொரை கல்      

        

2/1 

2/2 

2/3 

2/4 

2/5 

3/1 

3/2 

3/3 

   3/4 

3/5 

3/6 

3/7 

 

0.45.5 

0.22.0 

0.22.0 

0.23.5 

0.25.0 

0.32.5 

0.33.5 

0.81.0 

0.20.0 

0.22.5 

0.21.0 

0.18.0 

3.66.5 
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E3   .        , 

S/o.        , 

No.41,          , 

         

      - 107 

சொதொரை கல்      

        

 

35/1B 

35/2A2(P) 

35/2B(P) 

 

 

1.04.0 

          0.19.5/0.48.0 

          0.23.0/0.48.0 

 

1.46.5 

E4 
   .  .       , 

No.18,        , 

            , 

      - 600 045 

சொதொரை கல்      

        

1/3A, 

12/3 

12/5B1 

0.58.0 

0.60.5 

2.38.5 

3.57.0 

E5 
M/s.      

         , 

No.49/A,            , 

       ,         

      

       

     

      

169/9 

169/10 

169/12 

172/1(P) 

0.25.0 

0.25.0 

0.28.5 

0.60.0 

1.38.5 

E6 
   .     ,  

S/o.       , 

          , 

           

      

சொதொரை கல்      

        

26/1 2.42.5 

முன்ஹமாழியப்பட்டகுோரி- 1 No’s 

எண் 
குத்தககதாரரின்ஹபயர் கைிமங்களின்

ஹபயர் 

தாலுகா & 

கிராமம் 

S.F.Nos. பகுதி(in 

ha) 

P1. 
                  

             

                

   .  .  .         

     173/1,              

சொதொரைகல்      

        

8/1B and 

8/2 

2.06.0 
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       ,         

 

ககேிடப்பட்டகுோரி- 3 No 

எண் 
குத்தககதாரரின்ஹபயர் கைிமங்

களின்

ஹபயர் 

தாலுகா & 

கிராமம் 

S.F.Nos. பகுதி (in ha) 

 

A1 
D.         ,  

                 

       ,       

     (Post), 

     

சொதொரை

கல் 

     
        

 

35/2A1 

9/3 

 

1.06.0 

0.33.5 

 

 

1.39.5 

A2 
  .             , 

S/o.             , 

     ,    . 

சொதொரை
கல் 

     
        

4/1 

4/2A 

4/2B 

4/2C 

6/2B 

0.40.0 

0.04.5 

0.10.0 

0.80.5 

0.61.0 

1.96.0 

A3 
 .         , 

S/o.        , 

     ,   .         

     (Post), 

    .  

சொதொரை
கல் 

     
        

1/3B 
1.52.0 
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அட்டேகை-8 முன்ஹமாழியப்பட்ட குோரி (                ) 

S. No Particulars Details 

1.  திட்டஇடம் 

        : 8/1B & 8/2 

              , 

          ,  

               

2.  நிலவமகப்பொடு           

3.  குத்தமகபகுதியின்பரப்பளவு (Ha.) 2.06.0Ha 

4.  புவியியல்வளங்கள்m3 சொதொரைகல்: 9,14,130 &     (Earth) : 40,628 

5.  சுரங்கவளங்கள்m3 சொதொரைகல்: 2,98,440 &     (Earth): 30,740 

6.  முன்ம ொழியப்பட்டஉற்பத்திதிறன் 
சொதொரைகல்: 2,89,870 &     (Earth)  : 30,740  

(Restricted as per ToR Issued) 

7.  சுரங்கத்தின்ஆழம் 
 37 m தமர டத்திற்குகீழ் 

(Restricted as per ToR Issued) 

8.  சுரங்கமுமற ஓபன்சஷ்டிமச ிவ சனிஸிட்முமற 

9.  நீர்வதமவ(KLD) 2.0 

10.  நீர்ஆதொரங்கள் சொமலவடங்கர் 

11.  எரிமபொருள்வதமவகள்(litres of HSD for 5 

years) 
1,54,340 

12.   னிதவளம்(Nos) 19 

13.  நகரொட்சிதிடக்கழிவுஉருவொக்கம்(kg/day) 3.8 

14.  கழிவுஎண்மைய்உற்பத்தி(Lts/Year) 3.0 

15.  திட்டமசலவு(Rs.) 0.6674 

 

4. ஹெயல்பாடு அளேின் சுருக்கம்  

 கல், குவொரி நடவடிக்மக வ ற்மகொள்ள திறந்த மவளி  சுரங்க வழி முமறகள் 

வ ற்மகொள்ளப்படுகிறது. மபஞ்ச் உயரம்  ற்றும் மபஞ்ச் அகலம் 5  ீட்டரொகும். 
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கம்ப்ரசர், ஜொக்ெம்ம ர், டய ண்ட்கம்பி, டி.ஜி திறன் ஆகியமவ முக்கிய 

இயந்திரங்களொக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. டிப்பர்ஸ்  ற்றும் டம்பர்கள் வபொக்கு 

வரத்துக்குப் பயன்படுத்தப்படும். 

 முன்ம ொழியப்பட்ட உற்பத்திதிறன் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ToR    

                     ன் 2,89,870  ீ3 கல்  ற்றும் 30,740  ீ3     ஆகும். 

 சுரங்கக்கூடிய இருப்புக்கள் 2,98,440  ீ3 கல்  ற்றும் 30,740  ீ3     ஆகும்.  

  திப்பிடப்பட்டுள்ள புவியியல் இருப்புக்கள் 9,14,130  ீ3 கல்  ற்றும் 40,628  ீ3 

    ஆகும். 

 ToR                              37  ீ         . 

திட்டடதகேகள் 

I. நிலத்டதகே: 

         கல் சுரங்கத்தின் ம ொத்த பரப்பளவு 2.06.0. மெக்டரொகும். 

 இது த ிழ்நொட்டில் உள்ள          ொவட்டம்,      தொலுகொ,         

கிரொ த்தில் உள்ள ச.வவ எண்: 8/1B & 8/2 இல் அட்சவரமக 12°03'30" N to 12°03'36" 

N  ற்றும் தீர்க்கவரமக 79°40'23" E to 79°40'30" E யில் அம ந்துள்ளது. 

குத்தமகப் பகுதியொனது      நிலப்பரப்மப மகொண்டுள்ளது; கடல்  ட்டத்தில் 

இருந்து 94  ீ உயரத்தில் உள்ளது. இந்தியொ வடொவபொதொள் எண் 57 P/12 இன் 

கைக்மகடுப்பில் இந்த பகுதிகுறிக்கப்பட்டுள்ளது. சுரங்க குத்தமகயின் லித்தொலஜி 

இறுதி EIA அறிக்மகயில் ச ர்ப்பிக்கப்படும்.நில பயன்பொட்டு வடிவம் அட்டவமை -2ல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
அட்டேகை -9 : நில பயன்பாட்டின் ேடிேம் 

எண் நில உபடயாகம் 
தற்டபாகதய பகுதி 

(ஹெக்டடர்) 

தற்டபாகதய 
சுரங்கத்திட்ட காலத்தில் 

டதகேப்படும் பகுதி 
(ஹெக்டடர்) 

1.  குவொரி குழி      1.57.00 
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2.  உள்கட்டம ப்பு      0.01.0 

3.  சொமல      0.02.0 

4.  பசும  வமளயம்      0.15.00 

5.  பயன்படுத்தப்படொதபகுதி 2.06.0 0.31.00 

ஹமாத்தம் 2.06.0 2.06.0 

 

II. நீர் டதகே 

 ம ொத்த நீர் வதமவ 2.0 KLD ஆகும் (குடி நீர்  ற்றும் உட்புற வதமவ – 0.5 

KLD,சொமலகள்  ீது தூசி அடக்குதல் – 1.0 KLD & பசும  வமளயம் – 0.5 KLD). 

              மூலம் ம ொத்த நீர்வதமவ பூர்த்தி மசய்யப்படும். 

 கல்,  ற்றும் கிரொவல் குவொரி எந்த நச்சு கழிவுகமளயும் திட, திரவ அல்லது 

வொயு வடிவத்தில் உற்பத்தி மசய்யொது. 

 குவொரி மசயல்பொட்டின் மூலம் எந்த கழிவு நீரும் மவளிவயற்றப்படொது. 

உட்புறகழிவுநீர், கழிவுநீர் வசகரிக்கும் மதொட்டியில் அப்புறப்படுத்தப்படும். 

கழிவுநீர் வசகரிக்கும் மதொட்டியொனது அவ்வப்வபொது சுத்தம் மசய்யப்படும். 

 

அட்டேகை -10 : நீர் டதகே 

எண் ேிளக்கம் நீர் டதகே(KLD) 

1 குடிநீர் & உட்புற வதமவ 0.5 

2 தூசி அடக்குதல் 1.0 

3 பசும  வமளயம் 0.5 

ஹமாத்தம் 2.0 

III. மின்ொரம் மற்றும் எரிஹபாருள் டதகே 

 சுரங்க நடவடிக்மககளின் வபொது  ின்சொரம் வதமவயில்மல.  

 பகல் வநரத்தில் வவமல கொமல 9  ைி முதல் 6  ைி வமர  ட்டுவ . 

 முழு திட்ட வொழ்க்மகக்கும் 1,54,340 லிட்டர் எச்.எஸ்.டி அருகிலுள்ள டீசல் 

பம்புகளிலிருந்து மகொண்டு வரப்படும். 
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அட்டேகை 11 : மின்ொரம்& எரிஹபாருள் டதகே 

எண் ேிேரங்கள் கல்(லிட்டர்) மூலம் 

1 

          

          ( 5 
        HSD    

     ) 

1,54,340 
HP/BPCL/ 

IOCL/Reliance 

 

IV. மைிதேளடதகே 

இத்திட்டத்திற்கு  னித வளம் வதமவ 19 நபர்கள்.  னிதவள விவரங்கள் 
அட்டேகை 6 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டேகை - 12 திட்டத்தின் மைித டதகே 

எண் ேிளக்கம் நபர்களின்எண்ைிக்கக 

திறம யொனவர் 

1         7 

2          1 

3          1 

4       3 

5  ஸ்டூர் / மதொழிலொளர்கள் 
7 

ஹமாத்தம் 19 

 

V. திடக்கழிவுஉற்பத்தி மற்றும் டமலாண்கம 

 திட கழிவு டமலாண்கம 

அட்டேகை -13 : நகராட்ெி திடக்கழிவு உருோக்கம் மற்றும் டமலாண்கம 

எண் ேகக 
அளவு கிடலா/ 

நாள் 
அகற்றும் முகற 

1 
 க்கும் 

தன்ம  
2.28 

உள்ளூர்நகரொட்சித் மதொட்டிகளின் மூலம் 

அப்புறப்படுத்தப்படும் (உைவுகழிவு 
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உமடய 

கழிவு 

உட்பட) 

2 

 க்கும் 

தன்ம  

இல்லொ 

கழிவு 

1.52 

 றுசுழற்சி மசய்வதற்கொன TNPCB 

அங்கீகொரம் மபற்ற முகவர்களொல் 

அகற்றப்படும் 

ஹமாத்தம் 3.8  

குறிப்பு : CPCB ேழிகாட்டுதலின் படி: (MSW)ெராெரிதிடக்கழிவு உற்பத்தி/நாள் = 0.45 

                             

தீங்கு விமளவிக்க கூடிய கழிவுப் மபொருட்களின் வமக  ற்றும் அளவு அட்டவமை 

-14 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டேகை -14: தஙீ்கு ேிகளக்கும் கழிவு உற்பத்தி மற்றும் டமலாண்கம 

கழிவு ேகக 

எண் 
ேிளக்கம் 

அளவு 

(L/Year) 
அகற்றும் முகற 

5.1 கழிவுஎண்மைய் 3.0 

மகொள் கலன்களில் வசகரிக்கப்பட்டு 

 று சீரம ப்பு /  று சுழற்சி 

மசய்வதற்கொன TNPCB அங்கீகொரம் 

மபற்ற முகவர்களொல் அகற்றப்படும் 

VI.                       

அருகிலுள்ள மைிதேெிப்பிடம் விவரங்கள் அட்டேகை 15 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டேகை -15: அருகிலுள்ள மைித ேெிப்பிடம் 

எண்  கிராமம் ஹபயர் தூரம் (≃கி.மீ) மற்றும் மக்கள் ஹதாகக (2011 
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திகெ மக்கள் ஹதாகக 
கைக்ஹகடுப்பின்படி) 

1 
      0.75 (N) 2862 

2 
        0.94 (S) 1419 

3 
     1.56(W) 3257 

4 
        1.87(E) 3393 

5 
          2.69 (WSW) 558 

5.               

                15   .                                     

       16                 . 

                   16- 10   .                            

எண் ஹபயர் தூரம்  
(கி.மீ) 

(திகெ) 

1.                  
9.60 SE 

2.  
                       

        9.76 SE 

3.  
      &               
                      9.67 SE 

4.    &                        
9.69 SE 

5.                        
9.97 SE 

6.  
                           
                       10.05 SE 

7.                       
10.33 SE 

8.                         
10.35 SE 
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9.  

                 & 

                   

       .         10.32 SE 

10.  
                     

                  10.31 SE 

11.  
                   
                10.25 SE 

12.  
           (      ) 
       .         10.46 SE 

13.                            
10.56 SE 

14.                   
10.48 SE 

15.                       10.12 SE 

16.                
10.60 SE 

17.               
10.63 SE 

18.  
              -         
      10.72 SE 

19.  
                        

        10.72 SE 

20.                PVT. LTD 
10.83 SE 

21.  
                       

               10.46 SE 

22.                             
11.04 SE 

23.  
                  

                11.19 SE 

24.  
                  

       .         11.01 SE 



திட்ட சுருக்கம் 

                     

 

27 

 

25.  
               (  ) 
        10.99 SE 

26.  
                      

        10.71 SE 

27.  
                     

        10.79 SE 

28.  
                        

                        
10.80 SE 

29.  
                      

                10.53 SE 

30.  
                       . 

        10.97 SE 

31.  
Nanoceut Therapeutics        . 

        11.21 SE 

32.                       
13.98 SSW 

33.  
                  

                14.42 S 

34.                            
13.85 S 

35.                           
14.05 S 

36.                
14.27 S 

37.  
                   

        14.34 SSW 

38.  
                        

        13.96 S 

39.  

                        
                        
     0.57 SE 

40.  
                   
       1.99 SSE 
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41.                    
3.91 E 

 

6. திட்ட ஹெலவு 

திட்டத்தின் ம ொத்த முதலீடு (மூலதன) ரூ. 66,74,000/- ஆகும். இதில் EMP மசலவு 
ரூ.1,20,000/- உள்ளடங்கும்.திட்டத்தின் முதலீடு அட்டவமை 17 இல் 
மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டேகை -17 : மூலதை முதலீட்டு திட்டம் 

எண் ஹெலவு ேிேரம் ஹெலவு இலட்ெத்தில் 

 நிகலயாை ஹெலவு 

1 நிலத்தின் விமல 8,24,000/- 

2 மதொழிலொளர் மகொட்டமக 1,00,000/- 

3 சுகொதொர வசதிகள் 1,00,000/- 

4                        1,00,000/- 

Total 11,24,000/- 

 மசயல்பொட்டு 

1 இயந்திரங்கள் விமல 50,00,000/- 

2      விமல 1,00,000/- 

Total  51,00,000/- 

 EMP மசலவு 

1 கொற்று தர வசொதமன 40,000/- 

2 நீர் தர வசொதமன 40,000/- 

3 சப்தம் வசொதமன 20,000/- 

4             20,000/- 

      மசலவு 

1 குடிநீர் வசதி 1,00,000/- 

2 சுகொதொர ஏற்பொடுகள் 25,000/- 

3 பொதுகொப்பு கருவிகள் 50,000/- 
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எண் ஹெலவு ேிேரம் ஹெலவு இலட்ெத்தில் 

4 நீர் மதளித்தல் 1,00,000/- 

5 பசும  வமளயம் 30,000/- 

6                25,000/- 

ஹமாத்தம்  4,50,000/- 

ஹமாத்தம்       66,74,000/- 

 

7. சுரங்க மூடல் திட்டம் 

  றுசீரம ப்பு  ற்றும்  றுவொழ்வு ஆகியவற்மற  ீண்டும் நிரப்புவதற்கொன 

திட்டம் எதுவும் இல்மல. குத்தமக வொழ்வின் முடிவிற்குப் பிறகு குவொரி 

குழிகள் மபொது  ற்றும் கொல்நமடகளின் உள்ளொர்ந்த நுமழமவத் தடுக்க 

முள்வவலி பயன்படுத்தி வவலி அம க்கப்படும். 

 சட்டங்கள்  ற்றும் விதிகளின்படி நடவடிக்மககள் எடுக்கப்படும். 

 கொற்றில் தூசி பரவுவமதக் கட்டுப்படுத்த ஈர ொன துமளயிடும் முமற மூலம் 

துமளயிடுதல் வ ற்மகொள்ளப்படும். 

 குண்டுமவடிப்பு  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் வ ற்மகொள்ளப்படும். கொற்றில் 

தூசி பரவுவமதத் தடுக்க ெொல் சொமலயில் நீர் மதளித்தல் 

பரிந்துமரக்கப்படுகிறது. 
 

8. சுற்றுச்சூழல்ேிளக்கம் 

திட்டஆய்வுபகுதி (PIA):         கல் குவொரி எல்மலயிலிருந்து 10 கி. ீ சுற்றளவு 

மகொண்ட ஒரு பகுதி அடிப்பமட  ஆய்வுகளுக்கொன ஆய்வுப்பகுதியொக ஒதுக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

ஆய்வுக்கொலம்: அடிப்பமட சுற்றுச்சூழல் கூரொய்வுகள் (    -      2021 வமர)  

ஆய்வுபகுதிக்குள் வ ற்மகொள்ளப்பட்டன. 
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அடிப்பகட ஆய்வுகளின் சுருக்கம்: 

 குத்தமக பகுதியொனது கடல்  ட்டத்தில் இருந்து ~94  ீ உயரத்தில் உள்ளது. 

 திட்டதளம் IS 1893 (பகுதி- I) இன்படி ண்டலம்- III இன்கீழ்வருகிறது. 

 ஆய்வுக்கொலத்தில் வ வலொங்கிய கொற்றின் திமச      திமசயொகும். 

 ஆய்வு கொலத்தில் அதிகபட்ச மவப்பநிமல: 40oC, குமறந்தபட்ச மவப்பநிமல:24oC 

 ற்றும்சரொசரிமவப்பநிமல: 30.87oCஆகும். 

 சொர்பு ஈரப்பதம் 67.65 %ஆகும். 

 ஆய்வு கொலத்தில் சரொசரி கொற்றின் வவகம் 3.34 m/s 

 

       -18 :                               .  .  . 

      

        
       

   

      

(µg/m3) 

            

         

      

(µg/m3) 

            

(µg/m3) 

NAAQ 

       

%        

     

     

        

        
TSPM 138 205 343 500 148.55 

PM10 55 42 97 100 76.36 

PM2.5 30 25 55 60 83.33 

SO2 13 2 15 80 15.38 

NOX 23 27 50 80 117.39 

 

சுற்றுச்சூழல் காற்றின்  தன்கம: 

NAAQS, 2009 இன்படி 12 அளவுருக்களுக்கு 8 இடங்களில் சுற்றுப்புற கொற்றின் தரம் 

கண்கொைிக்கப்பட்டுள்ளது. அமனத்து அளவுருக்களின் அதிகபட்ச மசறிவுகள் வதசிய 

சுற்றுச்சூழல் கொற்று தர நிமலகளுக்குள் உள்ளது (CPCB, NAAQS, 2009): 

 PM10  : 49 µg/m3 to 55 µg/m3 (NAAQ தரநிமல 100 µg/m³) 

 PM2.5 : 23 µg/m3 to 30 µg/m3 (NAAQ தரநிமல 60 µg/m³) 



திட்ட சுருக்கம் 

                     

 

31 

 

 SO2 : 9 µg/m3 to 13 µg/m3 (NAAQ தரநிமல 80 µg/m³) 

 NO2 : 18 µg/m3 to 23 µg/m3 (NAAQ தரநிமல 80 µg/m³) 

 

 ஒலி சூழல்: 

 மதொழிற்சொமலபகுதியில் பகல்மபொழுது இமரச்சல் அளவுகள் 59.2 dB(A) ற்றும் 

இரவு வநரஇமரச்சல் அளவு 53.8 dB(A) உள்ளது, இமவ CPCB 

ஆல்நிர்ையிக்கப்பட்டவரம்பிற்குள்உள்ளது (75dB (A) பகல் வநரம்  ற்றும் 70 dB 

(A) இரவு வநரம்) 

 குடியிருப்புபகுதியில் பகல்மபொழுது இமரச்சல் அளவுகள் 47.4 dB(A) முதல் 49.7 

dB(A) ஆகவும், இரவு வநரஇமரச்சல் அளவு 40.1 dB(A) முதல் 41.6 dB(A) ஆகவும் 

கைக்கிடப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுக்கொலத்தில் சுற்றுசூழல் சப்தம் குடியிருப்புப் 

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

பகல் & 45 dB (A) இரவு). 

நிலத்தடிநீரின்தரம்: 

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

படி நிலத்தடி நீர்  ொதிரிகள் குடிநீர் தர தரங்களுக்கு குறிப்பிடப்பட்ட 

அனு திக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

 சரொசரி pH 7.35 முதல் 8.04 வமர இருக்கும். 

 TDS  திப்பு 517 mg/l முதல் 958 mg/l வமர வவறுபடுகிறது. 

 சல்வபட்  திப்புகள் 28.4 mg/l முதல் 107.23 mg/l வமர வவறுபடுகிறது, இது IS 

10500: 2012 இன் ஏற்றுக்மகொள்ளத்தக்க வரம்புகளுக்குள்வளவய இருக்கின்றது. 

டமற்பரப்பு நீரின் தரம்: 

 ISI-IS 2296: 1992 வகுப்பு C இன் படிவ ற்பரப்பு நீர்  ொதிரிகள் அனு திக்கப்பட்ட 

வரம்புகளுக்குள் உள்ளன (கிரு ி நீக்கம் மசய்யப்படுவமதத் மதொடர்ந்து 

வழக்க ொன சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர்). 
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 pH 7.26 முதல் 8.13 வமர உள்ளது. 

 ம ொத்த கமரந்த திட அளவு 568 mg/l முதல் 1047 mg/l வமர உள்ளது. 

 ம ொத்த கடினத்தன்ம  200.5 mg/l முதல் 437.8 mg/l வமர வவறுப்படுகிறது. 

 BOD அளவு 1.9 mg/l முதல் 34.9 mg/lவமர வவறுப்படுகிறது. 

 COD அளவு 12 mg/l.  முதல் 74 mg/l வமர வவறுப்படுகிறது. 

 As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni  ற்றும் Se வபொன்றகனஉவலொகங்களின்மசறிவுIS 2296: 

1992 வமரயிலொனவரம்புகளுக்குள்வளவய உள்ளது. 

 

நில சுற்றுச்சூழல்: 

 ஆய்வு பகுதியில் எட்டு (08) இடங்களில்  ண்  ொதிரி வ ற்மகொள்ளப்பட்டது. 

 ண் வமககள்  ைல் களி ண் களி ண், களி ண், களி ண்  ைல்  ற்றும் 

களி ண்  ற்றும்  ண்  ொதிரிகள் இயற்மகயில் சற்று கொரத்தன்ம  

மகொண்டமவ என்பமதக் கொைலொம். 

  ண்  ொதிரிகள் pH 7.35 முதல் 8.01 வமர உள்ளது. 

  ண்ைின் கடத்தும் திறன் 142 முதல் 294 μmhos/cm வமர இருந்தன. 

 மநட்ரஜன் அளவு 142 mg/kg முதல் 294 mg/kg வமர இருந்தன. 

 பொஸ்பரஸ் அளவு 7.1 mg/kg முதல் 11.6 mg/kg வமர இருந்தன. 

 மபொட்டொசியம் உள்ளடக்கம் 158 mg/kg  முதல் 297 mg/kg வமர இருந்தன. 

உயிரியல் சுற்றுச்சூழல்: 

 திட்டதளத்தின் 10 கி. ீ சுற்றளவில் வதசியபூங்கொ, வனவிலங்குசரைொலயம், 

வனவிலங்கு தொழ்வொரங்கள்  ற்றும் புலி / யொமனசரைொலயம் எதுவும் 

இல்மல. 

 அழிந்துவபொன தொவர  ற்றும் விலங்கின இனங்கள் ஆய்வு பகுதியில் இல்மல. 

ஐ.யூ.சி.என் அந்தஸ்தின் படி கவனிக்கப்பட்ட இனங்கள் குமறந்த கவமலயில் 

உள்ளன. 
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 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டம் இப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு சுற்றுச்சூழலின் 

எந்ததொக்கத்மதயும் ஏற்படுத்தொது.  

 நல்ல சூழமலப் பரொ ரிக்க பூர்வகீ இனங்கமள நடவுமசய்வதன் மூலம் குவொரி 

பகுதிமய பசும  வமளயம் மூலம் உருவொக்க முடியும். 
ெமூக ஹபாருளாதார சூழல்: 

 இத்திட்டம் த ிழ்நொடு,          ொவட்டம்,      தொலுகொ,         

கிரொ த்தில் அம ந்துள்ளது.    ொவட்டத்தில் 2,195,776  க்கள் உள்ளனர், 

இதில் 1,234,479     ,      9,61,297       உள்ளனர்.  

                    ொவட்டத்தில் கைக்மகடுப்பில் 2001         

2011          . வவளொண்  ற்றும் வொழ்வொதொர ஆய்வு விவரங்கள் 

இறுதி EIA அறிக்மகயில் ச ர்ப்பிக்கப்படும். 

 

9. எதிர்டநாக்கும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் 

குவொரி மசயல் பொடுகள் கொரை ொக எழக்கூடிய சுற்றுச்சூழல்  ற்றும் 

சமூகபண்புகளில் எதிர்பொர்க்கப்படும் தொக்கங்கள் அமடயொளம் கொைப்பட்டு, 

கைிக்கப்பட்டு  திப்படீு மசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 2.06.0 மெக்டர் பரப்பளவு மகொண்ட         சுரங்கம்      நிலம், 

த ிழ்நொட்டில் உள்ள          ொவட்டம்,      தொலுகொ,         

கிரொ த்தில் உள்ள ச.வவ எண்: 8/1B & 8/2 யில் அம ந்துள்ளது. 

      பகுதியொனது      நிலப்பரப்மப மகொண்டுள்ளது; கடல்  ட்டத்தில் 

இருந்து ~94  ீ உயரத்தில் உள்ளது. விண்ைப்ப தொரருக்கு தற்வபொதுள்ள உள் 

கட்டம ப்பில்பொதிப்பு/சிர த்மத குமறக்க அலுவலகம், கழிப்பமறகள் 

வபொன்றதன்னிமறவு உள்கட்டம ப்பு வழங்கப்படும். 

 உ ிழ்வுகள்,துகள்கள், SO2  ற்றும் NOX ஆகியவற்மறக்கட்டுப் படுத்தவதமவயொன 

அமனத்துகொற்று  ொசு கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்மககளும் பின்பற்றப்படும். 
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 கொற்றின்தரத்தில்  ொதிரிகமள ஆய்வுகள் மூலம் கொற்று சூழலில் ஏற்படும் 

தொக்கம் குறித்து ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. அமனத்து இடங்களிலும் NOx, PM10, 

PM2.5  ற்றும் SO2 ஆகியவற்றின் முதல் 24  ைிவநர சரொசரி மசறிவுகள் வதசிய 

சுற்றுப்புற கொற்று தரநிர்ையங்கள் (NAAQS), 2009 இல் நன்கு கொைப்படுகின்றன. 

TSPM, PM10, PM2.5, SO2  ற்றும் NOxக்கொன முன் ம ொழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

அதிகபட்சமசறிவு முமறவய 343 µg/m3, PM10 97 µg/m3, PM2.5 is 55 µg/m3, SO2 is 15 

µg/m3  ற்றும் NOx is 50 µg/m3 ஆகும். 

எனவவ குவொரி மசயல் பட்டபின்னரும் கூட எதிர்பொக்கப்பட்ட 

தொக்கம் ித ொனது என்று முடிவு மசய்யலொம். 

 அடிப்பமட கூரொய்வின் முடிவுகள் ஒலி அளவொனது குத்தமகபகுதியிலும் 

குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் உள்ள ஒலி அளவுகள் CPCBஆல் வமரயறுக்கப்பட்ட 

தரத்திற்குள் உள்ளது. மதொழில் சொர்சுகொதொரம்  ற்றும் பொதுகொப்பு 

நிர்வொகத்தரத்தின் வதமவகளுக்கு அப்பொற்பட்ட சத்தம் அளமவக் மகொண்ட 

வடிவம க்கப்பட்ட உபகரைங்கள் பயன்படுத்தப்படும். 

 இந்த திட்டத்திற்கொன நீர் வதமவ               பூர்த்தி மசய்யப்படும். 

குவொரிமயச் சுற்றிவடிகொல் அம க்கப்படும். உட்புறகழிவுநீர், 

கழிவுநீர்வசகரிக்கும் மதொட்டியில் அப்புறப்படுத்தப்படும். 

கழிவுநீர்வசகரிக்கும்மதொட்டியொனதுஅவ்வப்வபொதுசுத்தம்மசய்யப்படும். 

சுரங்கமசயல் பொட்டின் மூலம் கழிவுப்மபொருட்கள் எதுவும் மவளிவயறொது. 

இறுதி EIA அறிக்மகயில் நீர்நிமல ஆய்வு ச ர்ப்பிக்கப்படும். 

  ண்ைின் தரம், நீரின் தரம்  ற்றும் மபொது சுகொதொரத்மத சரியொக 

கட்டுப்படுத்தொவிட்டொல் திடக்கழிவுகள் உருவொகும் மபொது பொதிப்மப 

ஏற்படுத்தும். உைவுக் கழிவுகள் உள்ளிட்ட நகரொட்சி திடக்கழிவுகள் நகரொட்சித் 

மதொட்டியில் அகற்றப்படுகின்றன. அபொயகர ொன  ற்றும் பிற கழிவுகள் 

(வ லொண்ம   ற்றும் நொடுகடந்த இயக்கம்) விதிகள் 1989  ற்றும் அதன்பிறகு 

2016 இல் திருத்தங்களின் படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட  றுசுழற்சி மூலம் கழிவு 
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டீசல் எண்மைய் முமறயொக அகற்றப்படும். வ ல் பரப்பில் உள்ள  ண் 

வச ிக்கப்பட்டு குத்தமக பகுதிக்குள் பசும  வமளயம் வ ற்மகொள்வதற்கொக 

பயன்படுத்தப்படும். 

 சுரங்கப் பகுதியில் கொைப்படும் தொவர / விலங்கினங்களுக்கு பொதக ொன 

விமளவுகமள குமறக்க சுரங்கத்திலிருந்து உருவொகும் தூசியிமனமய 

கட்டுபடுத்தநீர் மதளித்தல்  ற்றும் நீர் மதளிக்க அம ப்புகள் ஆகியமவ 

உருவொக்கப்படும் இவ்வம ப்புகள் சுரங்க குத்தமக பகுதியில் நிறுவி தூசியொல் 

ஏற்படும் பொதிப்புக்கள் இல்லொ ல் பொர்த்து மகொள்ளப்படும். 

10. இடர் அகடயாளம் மற்றும் டமலாண்கம: 

 திறந்த சுரங்கத்தில் ஆபத்துகமள அமடயொளம் கொணுதல் 

 துமளயிடுதல் 

 குண்டு மவடிப்பு 

 அதிகப்படியொன மகயொளுதல் 

 கனரக இயந்திரங்கள் 

 குவொரியில் பொதுகொப்பு நடவடிக்மககள் 

 பைிபுரியும் குழிக்கு மபஞ்சின் அளமவ தீர் ொனிப்பதில் வபொது ொன கவனம் 

மசலுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 மபஞ்சுகள் சிதறொ ல் இருக்க மபஞ்சுகள் 60 டிகிரி வகொைத்தில் சரியொக 

சொய்ந்தன. 

 மபஞ்சுகள் அரிப்பமதத் தடுக்க குழியின் வ ற்புறத்திலும் மபஞ்சுகளிலும் 

வபொது ொன வடிகொல் அம ப்பு மசய்யப்படும். 

 புயல் நீர் வடிகொல் சுற்றுவட்டொரத்மத சுற்றி  ொமலகள் வடிகொல் குவொரிகள் 

பொதுகொக்கப்படும். 
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11. திட்ட கண்காைிப்பு சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு: 

 

அட்டேகை -19 : திட்ட கண்காைிப்பு சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு 

எண் 
கண்காைிப்பு 

பகுதி 

மாதிரி 
நிகலயங்களின் 
எண்ைிக்கக 

மாதிரியின் 
அதிர்ஹேண் 

பகுப்பாய்வு ஹெய்ய 
டேண்டிய 

அளவுருக்கள் 

1. 

வொனிமல 
ஆய்வு 

 

ஒன்று 

 

 ைிவநர 
 ற்றும் 
தினசரி 

அடிப்பமடயில் 

 

கொற்றின் வவகம் 
 ற்றும் திமச, 

மவப்பநிமல, உறவினர் 
ஈரப்பதம், வளி ண்டல 

அழுத்தம், 

 மழப்மபொழிவு. 

2. 
சுற்றுப்புற 

கொற்றின் தரம் 

2 நிமலயங்கள் 
(கீழ்வநொக்கி) 

வொரத்திற்கு 
இரண்டு 

முமற: 24 
 ைிவநர 
கொலம் 

PM10, PM2.5, SO2, and NO2 

3. 
சத்தம் 

 

2 (ம ய 
பகுதிக்குள் 

இரண்டு  ற்றும் 
இமடயக 
பகுதியில் 
இரண்டு) 

ஒவ்மவொரு 
பருவத்திற்கும் 
ஒரு முமற 

 

பகல்  ற்றும் இரவு 
வநரத்தில் சுற்றுப்புற 

ச  ொன 
மதொடர்ச்சியொன ஒலி 
அழுத்த நிமலகள் 

(லீக்). 

4 

டி.ஜி 
மதொகுப்பிலிருந்து 
மவளிவயற்றம் 

டி.ஜி மதொகுப்பின் 
அடுக்கு 

கொலொண்டு 

 
PM10, PM2.5, SO2 & CO 

5 வொகன உ ிழ்வு 
வொகனங்கள் 
நிறுத்து ிடம் 

வொகனங்கமள 
அவ்வப்வபொது 
கண்கொைித்தல் 

கொற்று உ ிழ்வு 
 ற்றும் சத்தம், பி.சி.யு. 

 

6 
 ண் 

 

திட்ட 
தளத்திற்குள் 

இரண்டு 
இடங்கள் 

ஆண்டு 
ஒருமுமற 

இயற்பியல் 
வவதியியல் பண்புகள், 

ஊட்டச்சத்துக்கள், கன 
உவலொகங்கள் 

7 
நிலப்பரப்பு 
சூழலியல் 

10 கி. ீ.க்குள், 

திட்டத்மத சுற்றி 
மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு 
தொவரங்களில் 
கொயங்களின் 
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எண் 
கண்காைிப்பு 

பகுதி 

மாதிரி 
நிகலயங்களின் 
எண்ைிக்கக 

மாதிரியின் 
அதிர்ஹேண் 

பகுப்பாய்வு ஹெய்ய 
டேண்டிய 

அளவுருக்கள் 

ஒரு முமற அறிகுறிகள் 

8 

வ ற்பரப்பு / 
நிலத்தடி நீரின் 

தரம் 

 

திட்ட 
தளத்திற்குள் 

இரண்டு 
இடங்கள் 

ஆண்டு 
ஒருமுமற 

ஐஎஸ்ஓ 10500 
நிமலயொன 

அளவுருக்கள் படி 

 

12. கழிவுககள அகற்றுேது 

                                                    

                              ,        ,            

                                                

          ,                     ,           

                          .                       

        ,                                            

                                 .  

                                               

                                       /       

                                                 

                   . 

 

13. ஹதாழில்ொர் சுகாதார நடேடிக்கககள் 

 தண்ைமீர மதளித்தல், தூசி வசகரிக்கும் முமறயுடன் துரப்பைிமயப் 

பயன்படுத்துதல் அல்லது தூசி ஒடுக்கும் நடவடிக்மககமள ஏற்றுக்மகொள்வது. 

 சொதக ற்ற கொற்று  ற்றும் வளி ண்டல நிமலம களின் வபொது மவடிப்பமதத் 

தவிர்க்கவும். 
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 தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு உபகரைங்களின் பயன்பொடு. டிஜிஎம்எஸ் 

சுற்றறிக்மககளுடன் இைக்கம். 

தீ வபொன்ற நிகழ்வுகமள எதிர்த்துப் வபொரொடுவதற்கு அவசரகொல பதில் 

கருவிகமள நிறுவுவமத உள்ளடக்கிய அவசரகொல பதில் திட்டம். 

 அபொயகர ொன மபொருட்கமளக் மகயொளத் வதமவயொன அமனத்து 

பைியொளர்களுக்கும் மகயொளப்படும் அபொயகர ொன மபொருளுக்கு ஏற்ற 

தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு உபகரைங்கள் வழங்கப்படும். 

 ஆன்-மசட் முதலுதவி வசதிகள் வழங்கப்படும்  ற்றும் அவசர கொலங்களில் 

உள்ளூர் சமூகத்திற்கு ஊழியர்கள் விரிவுபடுத்தப்படுவொர்கள். 

 

14. பசுகம ேகளயம் டமம்பாடு 

சுரங்கத்திட்டத்தின் முதல் 5 ஆண்டுகளில் 0.15.00 மெக்வடர் பரப்பளவு பசும  

வமளய வளர்ச்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. ஆண்டுக்கு 25  ரங்கமள நடவு மசய்வவதொடு 

ஆண்டுக்கு ரூ.30,000/- பசும வமளய வளர்ச்சி  ற்றும் பரொ ரிப்பிற்கொக 

மசலவிடப்படும் என முன் ம ொழியப்பட்டது. 

15. மாற்றுபகுப்பாய்வு 

கனி மவப்பு இயற்மகயில் குறிப்பிட்டதளம்; என வவ ொற்றுதளத்மதத் வதடும் 

வகள்வி எழுவதில்மல. இத்தளத்தில் இட ொற்றம்  ற்றும்  றுவொழ்வு 

பிரச்சிமனகள், உைர்திறன் பகுதிகள்வபொன்றவற்மற இல்லொததொல், இது         

கல் சுரங்கத்திற்கு ஏற்றதொக அம கிறது. 

சுரங்கத்தின் மவற்றிக்கு முக்கிய ொன அமனத்து கொரைிகளின் வதமவமயயும் 

இந்ததளம் பூர்த்தி மசய்கிறது  ற்றும் இது ஒரு சிறந்த இட ொக இருக்கலொம். 

16. சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு திட்டம் 
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சுற்றுச்சூழல் பண்புக்கூறுகளுக்கு (கொற்று, நீர், சத்தம்  ற்றும்  ண்) சுற்றுச்சூழல் 

கண்கொைிப்பு திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது, வ லும் இது CPCB வழிகொட்டுதல்களின் 

படி மசயல்படுத்தப்படும். 

சுரங்க நடவடிக்மககள் கொரை ொக சுற்றுச்சூழல் பொதிப்புகமளத் தைிக்க 

சுற்றுச்சூழல் நிர்வொகத்தின் திறம யொன மசயல்படுத்தல்  ற்றும் மநருக்க ொன 

வ ற்பொர்மவ நடத்தப்படும். 

17. டபரிடர் டமலாண்கம திட்டம் 

வபரிடர் வ லொண்ம  திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள் பின்வரு ொறு; 

 அவசர நிமலபைிநிறுத்தம் நமடமுமற 

 தீபொதுகொப்புஅம ப்பு 

 அவசரகொலபொதுகொப்புஉபகரைங்கள்&அறிக்மக ற்றும்அவசரகொலநிமலம கொன

எதிர்ச்மசயல் 

 அருகில்உள்ளமதொழிற்சொமலகளிலிருந்துஅவசரஉதவிகள் ற்றும்அருகிலுள்ள

மதொழில்கவளொடுஇமைப்பிலிருப்பது. 

18. ஹபருநிறுேை சுற்றுச்சூழல் ஹபாறுப்பு 

 சுரங்கதளத்தில் இட ொற்றம்  ற்றும்  றுவொழ்வு பிரச்சிமனகள் இல்மல. 

 மபரும்பொலொன கிரொ ங்கள்         கிரொ த்தில்பரஸ்பர பயன் அமடகிறது, 

சுரங்கம் மசயல்ப்பட்டொல்  சுரங்கத் மதொழில் மதொழிலொளர்களுக்கு  மற 

முகவவமல வொய்ப்புகமள வழங்குகிறது. கிரொ ங்களில் சுரங்க ஊழியர் 

தங்குவதற்கு இடம் அளிக்கின்றது. 

 1 வதுவ , 2018 வததியிட்டMoEF& CC O.M-இல்குறிப்பிட்டபடிம ொத்தமசலவில் 2% 

(1.33 லட்சம்) CER நடவடிக்மககளுக்கு ஒதுக்கப்படும். 

19. பரிந்துகரக்கப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் நன்கமகள் 

 இந்த சுரங்க நடவடிக்மகயின் முலம் 19 நபருக்கு வவமலவொய்ப்பு 

வழங்கப்படும். 
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 தனிநபர்வருவொயில் முன்வனற்றம். 

 கிரொ ப்புற  ற்றும் மபொருளொதொரத்தின் சமூக-மபொருளொதொர நிமலம கள் 

இந்த திட்டத்தின் கொரை ொக அதிகரிக்கும், எனவவ அமனத்து 

அளவுருவங்கமளயும் கருத்தில் மகொண்டு திட்ட ஒப்புதல்வகொருகிவறொம் 

 இத்திட்டம் சுற்றுச்சூழல் ரீதியொக இைக்க ொனதொகவும், நிதி ரீதியொக 

சொத்திய ொனதொகவும், கட்டு ொனத் துமறக்கு பயன்யுள்ள வமகயிலும் 

இருக்கும். இத்திட்டத்தின் மூலம்  க்களுக்கு  மறமுக முமறயில் நன்ம  

பயக்கும். 

 

 


