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சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டச்சுருக்கம் 

1.05.5 ஹெக்டடர் பரப்பளவு ஹகாண்ட 

பள்ளி    & சரகள      
சர்டே எண் : 51/4 & 51/5A1B 

 கிராமம் : பள்ளி 

தாலுகா: ஹசய்யார் 

மாேட்டம்: திருேண்ணாமகை 
மாநிைம்: தமிழ்நாடு 

 

 . சிவசூரியமாதவ ராஜா 

S/o.சுப்ரமணியன், 

எண்: 9/13, சண்முகா நகர், 

மண்ணிவாக்கம், சசன்ளை. 

பின் குறியடீு- 600048. 
 

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

(B1) பிரிேின் காை அட்டேகண மற்றும் 12 டிசம்பர் 2018 அன்று ஹேளியிட்ட O.M F.No. 

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

சுற்றுச்சுழல்தாக்கஅறிக்ககஆடைாசகர் 

ெுபர்ட்என்ேிடராடகர்சிஸ்டம் (P) LTD, ஹசன்கை 

      2022 



திட்ட சுருக்கம் 
     பள்ளி    மற்றும் சரளள      

 

2 

 

திட்டச்சுருக்கம்  

1. திட்டேிளக்கம் 

சுரங்கத்தின் சமாத்தபரப்பளவு 1.05.5 செக்டராகும். இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள 

திருவண்ணாமளை மாவட்டம், சசய்யார் தாலுகா, பள்ளி கிராமத்தில் உள்ள ச.வவ 

எண்: 51/4 & 51/5A1B இல் அளமந்துள்ளது.                              , 1959 

        8-c (3b)      ,                            90          

                                                    

       RC No.09/Kanimam/2018,          :14.12.2018. 

 
அளதத்சதாடர்ந்து, இந்த பகுதிக்காை சுரங்கத்திட்ட                

திருவண்ணாமளை மாவட்டம் புவியியல் மற்றும் சுரங்க துளண இயக்குநர்/உதவி 

இயக்குநர்கடித எண் RC No.09/Kanimam/2018, 24.01.2019 மூைம் சுரங்கதிட்டம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

EIA அறிவிப்பு 2006 இன்படி 1 (அ) சிறு கைிமங்களின் சுரங்க ‘B2’ வளகயின் கீழ் 

குறிப்பிடப்படும் திட்டங்கள் மற்றும் அதன் திருத்தங்கள் மற்றும் அதன் பின்ைர் O.M 

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

கருத்தில் சகாண்டு இந்ததிட்டம் அட்டவளண 1 (a) சிறு கைிமங்களின் சுரங்க'B1' 

வளகயில் உள்ளது. 

இத்திட்டம் 03.03.2022 அன்று நளடசபற்ற 250வது SEAC கூட்டத்திலும்,  19.03.2022 அன்று 

நளடசபற்ற 494 வது SEIAA கூட்டத்திலும் மதிப்பிடப்பட்டது.வமலும் 21.03.2022 ஆம் வததி 

கடித எண். SEIAA-TN/F.No.8835/SEAC/ToR-1101/2021-ன் கீழ் EIA/EMP அறிக்ளக தயாரிக்க ToR 

ஆைது வழங்கப்பட்டது. 
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வளரவு EIA / EMP அறிக்ளக மக்கள் கருத்துக்வகட்புக்கு கூட்டத்திற்காக (PH) 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் கருத்துக்வகட்புக்கு கூட்டம் நிளறவளடந்த பின்ைர் 

சபாது மக்களால் வகட்கப்பட்ட வகள்விகளும் அதற்காை பதில்களும் EIA அறிக்ளகயில் 

இளணக்கப்படும். இறுதியில் சுற்றுச்சுழல் தாக்க மதிப்படீு அறிக்ளக TNSEAC-க்கு 

சுற்றுச்சுழல் அனுமதி சபறுவதற்காக சமர்ப்பிக்கப்படும். 

நிறுேை ஹபாறுப்டபற்பு 

திட்ட ஆதரவாளர் அளைத்து சுற்றுச்சூழல் அனுமதி நிபந்தளைகளளயும் அதன் 

வதளவகளளயும் SEIAA, TN இைிருந்து சபறப்பட்டவுடன் உறுதியாக நிவர்த்தி சசய்து 

சுற்றுச்சூழல் வமைாண்ளம திட்டத்ளத சசயல்படுத்துவார். 

 

2. சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள் 

கீவழ உள்ள அட்டவளண -1 இல் காணப்படுவது வபால், திட்ட எல்ளையிைிருந்து 15 

கி.மீ தூரத்திற்குள் EIA அறிவிப்பின் படிசிறப்பு வளரயளற மற்றும் சபாதுவாை 

வளரயளறகளள இந்த திட்டம் ஈர்க்கவில்ளை. 
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அட்டேகண – 1 திட்ட எல்கைக்கு 15 கி.மீ சுற்றளேில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் 

உணர்திறன் பகுதிகள் 

எண் பகுதிகள் 
ோன்ஹேளி தூரம் (15 கி.மீ. 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட  திட்ட இருப்பு எல்கை) 
1 சர்வவதசமரபுகளின் கீழ் 

பாதுகாக்கப்படும் பகுதிகள், 
வதசிய அல்ைது உள்ளூர் 
சட்டங்களின் கீழ் சுற்றுச்சூழல், 
நிைப்பரப்பு, கைாச்சார அல்ைது 
பிற சதாடர்புளடய 
மதிப்பிற்குட்பட்ட பகுதிகள். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

எ
ண் 

ஹபயர் 
தூரம் 
(~கி.மீ) 

திகச 

1 பாளற சவட்டப்பட்ட 
குளககள் நரசமங்கைம் 6.24 ENE 

2 பாளற சவட்டப்பட்ட 
குளக சிற்பங்கள் 
மற்றும் கல்சவட்டுகள் 
மாமண்டூர் 

6.35 ENE 

3 சமகாைிதிக் சிஸ்ட்கள் 
மற்றும் சகய்ர்ன்ஸ் 
வட்டங்கள் 
வசத்துப்பட்டு 

7.99 SSE 

4 சபருநகரின் 
சபருங்கற்கள் மற்றும் 
சகய்ர்ன்கள் 

9.86 SSE 

5 
பாளற சவட்டப்பட்ட 
வகாவில் குரங்கைில் 
முட்டம் 

10.22 ENE 

6 சநடுங்கல் 
சபருங்கற்காை 
நீர்க்கட்டிகள் மற்றும் 
கயிறுகள் 
 

10.39 SSE 

7 சநடுங்கல் 
சபருங்கற்காை 
நீர்க்கட்டிகள் மற்றும் 
கயிறுகள் 
 

10.46 SSE 



திட்ட சுருக்கம் 
     பள்ளி    மற்றும் சரளள      

 

5 

 

எண் பகுதிகள் 
ோன்ஹேளி தூரம் (15 கி.மீ. 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட  திட்ட இருப்பு எல்கை) 

8 சநடுங்கல் 
சபருங்கற்காை 
நீர்க்கட்டிகள் மற்றும் 
கயிறுகள் 
 

10.75 SSE 

9 

சமகாைிதிக் சிஸ்ட்ஸ் 
சதத்துளர 10.91 SSE 
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எண் பகுதிகள் 
ோன்ஹேளி தூரம் (15 கி.மீ. 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட  திட்ட இருப்பு எல்கை) 
2 சுற்றுச்சூழல் காரணங்களுக்காை 

முக்கியமாை அல்ைது 
உணர்திறன் சகாண்ட பகுதிகள் 
- ஈரநிைங்கள், நீர்வழிகள் 
அல்ைது பிற நீர்நிளைகள், 
கடவைார பகுதி, உயிரிைங்கள், 
மளைகள், காடுகள். 
 

நீர்நிகைகள்  

எ
ண் 

ஹபயர் 
தூரம் 
(~கி.மீ) 

திகச 

1 

திட்ட தளத்திற்கு 
அருகில் உள்ள 
குளம் 
 

0.08km W 

2 
சாணார்பந்ளத 
அருவக ஏரி 
 

1.04km NNW 

3 

பள்ளி சமட்டு 
காைைி அருவக 
ஏரி 
 

1.57km SW 

4 
சுமங்கைி அருவக 
ஏரி 
 

6.34km WNW 

5 அைக்காவூர் எரி 
 12.23km SW 

3 வளர்ப்பு,இைவிருத்தி,ஓய்சவடுத்
தல்,குளிர்காைம்,குடிவயற்றம் 

 



திட்ட சுருக்கம் 
     பள்ளி    மற்றும் சரளள      

 

7 

 

எண் பகுதிகள் 
ோன்ஹேளி தூரம் (15 கி.மீ. 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட  திட்ட இருப்பு எல்கை) 
4 கடற்களரக்கு அப்பால்,  

கடற்களர, கடல் அல்ைது 
நிைத்தடி நீர் 

நீர்நிகைகள்  

எ
ண் 

ஹபயர் 
தூரம் 
(~கி.மீ) 

திகச 

1 

திட்ட தளத்திற்கு 
அருகில் உள்ள 
குளம் 
 

0.08km W 

2 
சாணார்பந்ளத 
அருவக ஏரி 
 

1.04km NNW 

3 

பள்ளி சமட்டு 
காைைி அருவக 
ஏரி 
 

1.57km SW 

4 
சுமங்கைி அருவக 
ஏரி 
 

6.34km WNW 

5 அைக்காவூர் எரி 
 12.23km SW 

5 மாநிைம், வதசிய எல்ளைகள் 15 கி.மீ சுற்றளவில் எதுவும் இல்ளை 
6 சபாழுதுவபாக்கு அல்ைது  

சுற்றுைா பயணிகள் 
அணுகுவதற்காக சபாதுமக்கள் 
பயன்படுத்தும் வழிகள் அல்ைது 
வசதிகள் 

  SH-116 (        -       ) ~ 6.07 
கி.மீ(ESE) 

 NH-48(சடல்ைி-சசன்ளை) ~ 16.88 கி.மீ(NNE) 
 

 
7 ராணுவ தளங்கள் 15 கி.மீ சுற்றளவில் எதுவும் இல்ளை 
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எண் பகுதிகள் 
ோன்ஹேளி தூரம் (15 கி.மீ. 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட  திட்ட இருப்பு எல்கை) 
8 அடர்ந்த மக்கள்சதாளக 

அல்ைது கட்டளமக்கப்பட்ட 
பகுதி 

 

 

எ
ண் 

ஹபயர் 
தூரம் 
(~கி.மீ) 

தி
கச 

மக்கள்
ஹதா
கக 

1 
இருமந்தங்கள் 
 0.95km S 

350 

2 
 

          
      

1.06km SW 750 

3 
சாணார்பண்
ளட 1.19km N 300 

4 
பாண்டியம்பாக்

கம் 
1.25km SSE 937 

5 வகாைவிவமடு 1.27km NW 40 

6 

அருகில் 

உள்ள நகரம் - 

காஞ்சிபுரம் 

 

13km NE - 
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எண் பகுதிகள் 
ோன்ஹேளி தூரம் (15 கி.மீ. 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட  திட்ட இருப்பு எல்கை) 
9 முக்கியமாை, உயர்தர அல்ைது 

பற்றாக்குளற வளங்களளக் 
சகாண்ட பகுதிகள் (நிைத்தடி நீர் 
ஆதாரங்கள், வமற்பரப்பு 
வளங்கள், காடுகள், விவசாயம், 
மீன்பிடி, சுற்றுைா, கைிமம்) 

 

எ
ண் 

ஹபயர் 
தூரம் 
(~கி.மீ) 

திகச 

1 

திட்ட தளத்திற்கு 
அருகில் உள்ள 
குளம் 
 

0.08km W 

2 
சாணார்பந்ளத 
அருவக ஏரி 
 

1.04km NNW 

3 

பள்ளி சமட்டு 
காைைி அருவக 
ஏரி 
 

1.57km SW 

4 
சுமங்கைி அருவக 
ஏரி 
 

6.34km WNW 

5 அைக்காவூர் எரி 
 12.23km SW 

10 மண்டைங்கள் ஏற்கைவவ 
மாசுபாடு அல்ைது சுற்றுச்சூழல் 
வசதத்திற்கு 
உட்பட்டை.(தற்வபாது 
இருக்கும்சட்ட சுற்றுச்சூழல் 
தரநிளைகள்மீறியுள்ளை) 

15 கி.மீ சுற்றளவில் எதுவும் இல்ளை 

11 சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிளைகள் 
(பூகம்பங்கள், சாகுபடி, 
நிைச்சரிவுகள், அரிப்பு, சவள்ளம் 
அல்ைது தீவிர அல்ைது 
பாதகமாை காைநிளை 
நிளைளமகள்) 

இந்த பகுதி நிை அதிர்வு மண்டைம்-III கீழ் 
வருகிறது. (குளறந்த வசத ஆபத்து மண்டைம்) 
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படம் -1 திட்ட எல்ளைக்கு 15 கி.மீ. சதாளைவில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள்
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3. கல் மற்றும் கிராேல் குோரிககயிருப்பு 

 மதிப்பிடப்பட்டுள்ள புவியியல் இருப்புக்கள் 5,20,800 m3 மீ3 கல் மற்றும் சரளள 

ஆகும். 
 சுரங்கக் கூடிய இருப்புக்கள் 99,440 மீ3 கல் மற்றும் 14,322 மீ3 சரளள ஆகும். 

 முன்சமாழியப்பட்ட உற்பத்திதிறன் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ToR    

                     ன் 99,440 மீ3 கல் மற்றும் 14,322 மீ3 சரளள 

ஆகும். 

அட்டேகண – 2            

S. No Particulars Details 

1.  திட்டஇடம் 

        : 51/4 & 51/5A1B   

பள்ளி கிராமத்தில், 

சசய்யார் தாலுகா, 

திருவண்ணாமளை மாவட்டம் 

2.  நிைவளகப்பாடு           

3.  குத்தளகபகுதியின்பரப்பளவு (Ha.) 1.05.5 ha 

4.  புவியியல்வளங்கள்m3 சாதாரணகல் & சரளள : 5,20,800   

5.  சுரங்கவளங்கள்m3 சாதாரணகல்: 99,440  & சரளள: 14,322 

6.  முன்சமாழியப்பட்டஉற்பத்திதிறன் சாதாரணகல்: 99,440  & சரளள: 14,322 

7.  சுரங்கத்தின்ஆழம் 42.0 m 

8.  சுரங்கமுளற ஓபன்சஷ்டிசசமிவமசைிஸிட்முளற 

9.  நீர்வதளவ(KLD) 2.5 

10.  நீர்ஆதாரங்கள் சாளைவடங்கர் 

11.  எரிசபாருள்வதளவகள்(litres of HSD for 5 
years) 

81,942 
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12.  மைிதவளம்(Nos) 18 

13.  நகராட்சிதிடக்கழிவுஉருவாக்கம்(kg/day) 8.1 

14.  கழிவுஎண்சணய்உற்பத்தி(Lts/Year) 3.0 

15.  திட்டசசைவு(Rs.) 27,67,500/- 

 
அட்டேகண -3: கல், மற்றும் கிராேல்இருப்புக்கள் 

எண் ேிளக்கம் கல்(m3
)     (m3

) 

1 புவியியல்இருப்புக்கள் 5,20,800  

2 சுரங்கத்தின்இருப்புக்கள் 99,440 99,440 

3 உற்பத்தி அளவு 99,440 99,440 

அட்டேகண -4: புேியியல்ேளங்கள் 

புேியியல்ேளங்கள் 

பிரிவு நீளம் (m) அகைம்(m) ஆழம் (m) 
ஹதாகுதி ( 

m3) 
புேியியல்ேளங்கள் 

m3 

XY - AB 112 93 50 520800 520800 

Total 520800 

 

அட்டேகண- 5 சுரங்கேளங்கள் 

பிரி
வு 

நீள
ம் 
(m) 

அகைம்(m
) 

ஆழ
ம் (m) 

ஹதாகு
தி ( m3) 

டமல்ம
ண் m3 

 

     

     
   

சுரங்கேளங்கள் 

(m3) 

XY-

AB 

XY-

CD 

I 93 77 2 14322 14322 -- 

II 88 72 5 31680 -- 31680 

III 78 62 5 24180 -- 24180 

IV 68 52 5 17680 -- 17680 

V 58 42 5 12180 -- 12180 

VI 48 32 5 7680 -- 7680 
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VII 38 22 5 4180 -- 4180 

VIII 28 12 5 1680 -- 1680 

IX 18 2 5 180 -- 180 

சமாத்தம் 

  

 

211860 

சமாத்தம் 
14322 

914130 

 

அட்டேகண- 6 முன்ஹமாழியப்பட்டஉற்பத்திதிறன் 

 

ஆ
ண்டு 

 

பிரிவு ஹபஞ்ச் நீளம்  
(m) 

அக
ைம் 
(m) 

ஆழ
ம்  
(m) 

ஹதாகு
தி ( m3) 

டமல்ம
ண் m3 

முன்ஹமாழியப்ப
ட்டஉற்பத்திதிற

ன் 

I XY-AB 
I 59 77 2 9086 9086 --  

II 60 72 5 21600  -- 21600 

சமாத்தம் 
9086 21600 

II XY-AB 

I 34 77 2 5236 5236 - 

II 28 72 5 10080  -- 10080 

III 35 62 5 10850  -- 10850 

சமாத்தம் 
5236 20930 

III XY-AB 
III 43 62 5 13330  -- 13330 

IV 25 52 5 6500  -- 6500 

சமாத்தம் 
 -- 19830 

IV XY-AB 
IV 43 52 5 11180  -- 11180 

V 58 42 5 12180  -- 12180 

சமாத்தம் 
 -- 23360 
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V XY-AB 

V 48 32 5 7680  -- 7680 

VI 38 22 5 4180  4180 

VII 28 12 5 1680  1680 

IX 18 2 5 180  180 

சமாத்தம 
 -- 13720 

சமாத்தம் 14322 99440 
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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 

 

அட்டேகண-7 முன்ஹமாழியப்பட்ட குோரி (                ) 

S. No Particulars Details 

1.  திட்டஇடம் 

        : 51/4 & 51/5A1B   

பள்ளி கிராமத்தில், 

சசய்யார் தாலுகா, 

திருவண்ணாமளை மாவட்டம் 

2.  நிைவளகப்பாடு           

3.  குத்தளகபகுதியின்பரப்பளவு (Ha.) 1.05.5 ha 

4.  புவியியல்வளங்கள்m3 சாதாரணகல் & சரளள : 5,20,800   

5.  சுரங்கவளங்கள்m3 சாதாரணகல்: 99,440  & சரளள: 14,322 
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6.  முன்சமாழியப்பட்டஉற்பத்திதிறன் சாதாரணகல்: 99,440  & சரளள: 14,322 

7.  சுரங்கத்தின்ஆழம் 42.0 m 

8.  சுரங்கமுளற ஓபன்சஷ்டிசசமிவமசைிஸிட்முளற 

9.  நீர்வதளவ(KLD) 2.5 

10.  நீர்ஆதாரங்கள் சாளைவடங்கர் 

11.  எரிசபாருள்வதளவகள்(litres of HSD for 5 
years) 

81,942 

12.  மைிதவளம்(Nos) 18 

13.  நகராட்சிதிடக்கழிவுஉருவாக்கம்(kg/day) 8.1 

14.  கழிவுஎண்சணய்உற்பத்தி(Lts/Year) 3.0 

15.  திட்டசசைவு(Rs.) 27,67,500/- 

 

4. ஹசயல்பாடு அளேின் சுருக்கம்  

 கல், குவாரி நடவடிக்ளக வமற்சகாள்ள திறந்த சவளி  சுரங்க வழி முளறகள் 

வமற்சகாள்ளப்படுகிறது. சபஞ்ச் உயரம் மற்றும் சபஞ்ச் அகைம் 5 மீட்டராகும். 

கம்ப்ரசர், ஜாக்ெம்சமர், டயமண்ட்கம்பி, டி.ஜி திறன் ஆகியளவ முக்கிய 

இயந்திரங்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றை. டிப்பர்ஸ் மற்றும் டம்பர்கள் வபாக்கு 

வரத்துக்குப் பயன்படுத்தப்படும். 

 முன்சமாழியப்பட்ட உற்பத்திதிறன் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ToR    

                     ன் 99,440 மீ3 கல் மற்றும் 14,322 மீ3 சரளள 

ஆகும். 

 சுரங்கக் கூடிய இருப்புக்கள் 99,440 மீ3 கல் மற்றும் 14,322 மீ3 சரளள ஆகும் 

 மதிப்பிடப்பட்டுள்ள புவியியல் இருப்புக்கள் 5,20,800 m3 மீ3 கல் மற்றும் சரளள 

ஆகும். 
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              42 மீ         . 

திட்டடதகேகள் 

I. நிைத்டதகே: 

         கல் சுரங்கத்தின் சமாத்த பரப்பளவு 1.05.5. செக்டராகும். 

 இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருவண்ணாமளை மாவட்டம், சசய்யார் தாலுகா, 

பள்ளி கிராமத்தில் உள்ள ச.வவ எண்: 51/4 & 51/5A1B  இல் அட்சவரளக 12° 43' 

11.47" Nto 12° 43' 15.68" N 79° 36' 36.51" E to 79° 36' 41.37" E யில் அளமந்துள்ளது. 

குத்தளகப் பகுதியாைது      நிைப்பரப்ளப சகாண்டுள்ளது; கடல் மட்டத்தில் 

இருந்து 101-104 மீ உயரத்தில் உள்ளது. இந்தியா வடாவபாதாள் எண் 57-P/10இன் 

கணக்சகடுப்பில் இந்த பகுதிகுறிக்கப்பட்டுள்ளது. சுரங்க குத்தளகயின் ைித்தாைஜி 

இறுதி EIA அறிக்ளகயில் சமர்ப்பிக்கப்படும்.நிை பயன்பாட்டு வடிவம் அட்டவளண -2ல் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
அட்டேகண -9 : நிை பயன்பாட்டின் ேடிேம் 

எண் நிை உபடயாகம் 
தற்டபாகதய பகுதி 

(ஹெக்டடர்) 

தற்டபாகதய 
சுரங்கத்திட்ட காைத்தில் 

டதகேப்படும் பகுதி 
(ஹெக்டடர்) 

1.  குவாரி குழி      0.72.0 

2.  உள்கட்டளமப்பு      0.01.0 

3.  சாளை      0.01.0 

4.  பசுளம வளளயம்      0.10.0 

5.  பயன்படுத்தப்படாதபகுதி 1.05.5 0.21.5 

ஹமாத்தம் 1.05.5 1.05.5 
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II. நீர் டதகே 

 சமாத்த நீர் வதளவ 2.5 KLD ஆகும் (குடி நீர் மற்றும் உட்புற வதளவ – 1.0 KLD, 

சாளைகள் மீது தூசி அடக்குதல் – 1.0 KLD & பசுளம வளளயம் – 0.5 KLD). 

              மூைம் சமாத்த நீர்வதளவ பூர்த்தி சசய்யப்படும். 

 கல், மற்றும் கிராவல் குவாரி எந்த நச்சு கழிவுகளளயும் திட, திரவ அல்ைது 

வாயு வடிவத்தில் உற்பத்தி சசய்யாது. 

 குவாரி சசயல்பாட்டின் மூைம் எந்த கழிவு நீரும் சவளிவயற்றப்படாது. 

உட்புறகழிவுநீர், கழிவுநீர் வசகரிக்கும் சதாட்டியில் அப்புறப்படுத்தப்படும். 

கழிவுநீர் வசகரிக்கும் சதாட்டியாைது அவ்வப்வபாது சுத்தம் சசய்யப்படும். 

 

அட்டேகண -10 : நீர் டதகே 
எண் ேிளக்கம் நீர் டதகே(KLD) 
1 குடிநீர் & உட்புற வதளவ 1.0 
2 தூசி அடக்குதல் 1.0 
3 பசுளம வளளயம் 0.5 

ஹமாத்தம் 2.5 

III. மின்சாரம் மற்றும் எரிஹபாருள் டதகே 

 சுரங்க நடவடிக்ளககளின் வபாது மின்சாரம் வதளவயில்ளை.  

 பகல் வநரத்தில் வவளை காளை 9 மணி முதல் 6 மணி வளர மட்டுவம. 

 முழு திட்ட வாழ்க்ளகக்கும் 81,942 ைிட்டர் எச்.எஸ்.டி அருகிலுள்ள டீசல் 

பம்புகளிைிருந்து சகாண்டு வரப்படும். 

அட்டேகண 11 : மின்சாரம்& எரிஹபாருள் டதகே 

எண் ேிேரங்கள் கல் (ைிட்டர்) சரளள (ைிட்டர்) மூைம் 

1 

          

          ( 5 
        HSD 

        ) 

2,390 79,552 

அருகில் டீசல் 
பம்புகள் 
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IV. மைிதேளடதகே 

இத்திட்டத்திற்கு மைித வளம் வதளவ 18 நபர்கள். மைிதவள விவரங்கள் 
அட்டேகண 6 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளை. 

அட்டேகண - 12 திட்டத்தின் மைித டதகே 
எண் ேிளக்கம் நபர்களின்எண்ணிக்கக 
திறளமயாைவர் 

1         2 

2          1 

3          1 
 

            வர்  
4       2 

திறளமயற்றவர் 3 

5 மஸ்டூர் / சதாழிைாளர்கள் 7 

6 சுத்தம் சசய்பவர்கள் 2 

7 அலுவைக உதவியாளர் 1 

வமைாண்ளம மற்றும் வமற்பார்ளவ ஊழியர்கள் 2 

ஹமாத்தம்  18 

 

V. திடக்கழிவுஉற்பத்தி மற்றும் டமைாண்கம 

 திட கழிவு டமைாண்கம 

அட்டேகண -13 : நகராட்சி திடக்கழிவு உருோக்கம் மற்றும் டமைாண்கம 

எண் ேகக 
அளவு கிடைா/ 

நாள் 
அகற்றும் முகற 

1 
மக்கும் 

தன்ளம 
4.86 

உள்ளூர்நகராட்சித் சதாட்டிகளின் மூைம் 

அப்புறப்படுத்தப்படும் (உணவுகழிவு 
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உளடய 

கழிவு 

உட்பட) 

2 

மக்கும் 

தன்ளம 

இல்ைா 

கழிவு 

3.24 

மறுசுழற்சி சசய்வதற்காை TNPCB 

அங்கீகாரம் சபற்ற முகவர்களால் 

அகற்றப்படும் 

ஹமாத்தம் 8.1  

குறிப்பு : CPCB ேழிகாட்டுதைின் படி: (MSW)சராசரிதிடக்கழிவு உற்பத்தி/நாள் = 0.45 

                             

தீங்கு விளளவிக்க கூடிய கழிவுப் சபாருட்களின் வளக மற்றும் அளவு அட்டவளண 

-14 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டேகண -14: தஙீ்கு ேிகளக்கும் கழிவு உற்பத்தி மற்றும் டமைாண்கம 

கழிவு ேகக 

எண் 
ேிளக்கம் 

அளவு 

(L/Year) 
அகற்றும் முகற 

5.1 கழிவுஎண்சணய் 3.0 

சகாள் கைன்களில் வசகரிக்கப்பட்டு 

மறு சீரளமப்பு / மறு சுழற்சி 

சசய்வதற்காை TNPCB அங்கீகாரம் 

சபற்ற முகவர்களால் அகற்றப்படும் 

VI.                       

அருகிலுள்ள மைிதேசிப்பிடம் விவரங்கள் அட்டேகண 15 இல் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளை. 
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அட்டேகண -15: அருகிலுள்ள மைித ேசிப்பிடம் 

எண்  கிராமம் ஹபயர் தூரம் (≃கி.மீ) மற்றும் 
திகச 

மக்கள் ஹதாகக (2011 
மக்கள் ஹதாகக 

கணக்ஹகடுப்பின்படி) 

1 சித்தத்தூர் 
2.5 km, NE 1,444 

2 
கைகம் 
 1.5 km, NW 243 

3 
குன்ைவாக்கம் 
 3.8 km, SE 

277 

4 பள்ளி 1.5km, SW 777 

 

5. திட்ட ஹசைவு 

திட்டத்தின் சமாத்த முதலீடு (மூைதை) ரூ. 66,74,000/- ஆகும். இதில் EMP சசைவு 
ரூ.1,20,000/- உள்ளடங்கும்.திட்டத்தின் முதலீடு அட்டவளண 17 இல் 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டேகண -17 : மூைதை முதலீட்டு திட்டம் 
எண் ஹசைவு ேிேரம் ஹசைவு இைட்சத்தில் 
 நிகையாை ஹசைவு 

1 நிைத்தின் விளை 5,27,500/- 

2 சதாழிைாளர் சகாட்டளக 1,00,000/- 

3 சுகாதார வசதிகள் 1,00,000/- 

Total 11,24,000/- 

 சசயல்பாட்டு 

1 இயந்திரங்கள் விளை 15,00,000/- 

Total  51,00,000/- 
 EMP சசைவு 

1 காற்று தர வசாதளை 40,000/- 

2 நீர் தர வசாதளை 40,000/- 

3 சப்தம் வசாதளை 20,000/- 
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எண் ஹசைவு ேிேரம் ஹசைவு இைட்சத்தில் 

      சசைவு 

1 குடிநீர் வசதி 1,20,000/- 

3 பாதுகாப்பு கருவிகள் 40,000/- 

4 நீர் சதளித்தல் 1,00,000/- 

5 பசுளம வளளயம் 60,000/- 

ஹமாத்தம்  5,40,000/- 

ஹமாத்தம்       27,67,500/- 

 

6. சுரங்க மூடல் திட்டம் 

 மறுசீரளமப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு ஆகியவற்ளற மீண்டும் நிரப்புவதற்காை 

திட்டம் எதுவும் இல்ளை. குத்தளக வாழ்வின் முடிவிற்குப் பிறகு குவாரி 

குழிகள் சபாது மற்றும் கால்நளடகளின் உள்ளார்ந்த நுளழளவத் தடுக்க 

முள்வவைி பயன்படுத்தி வவைி அளமக்கப்படும். 

 சட்டங்கள் மற்றும் விதிகளின்படி நடவடிக்ளககள் எடுக்கப்படும். 

 காற்றில் தூசி பரவுவளதக் கட்டுப்படுத்த ஈரமாை துளளயிடும் முளற மூைம் 

துளளயிடுதல் வமற்சகாள்ளப்படும். 

 குண்டுசவடிப்பு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் வமற்சகாள்ளப்படும். காற்றில் 

தூசி பரவுவளதத் தடுக்க ொல் சாளையில் நீர் சதளித்தல் 

பரிந்துளரக்கப்படுகிறது. 
 

7. சுற்றுச்சூழல்ேிளக்கம் 

திட்டஆய்வுபகுதி (PIA): பள்ளி கல் குவாரி எல்ளையிைிருந்து 10 கி.மீ சுற்றளவு 

சகாண்ட ஒரு பகுதி அடிப்பளட  ஆய்வுகளுக்காை ஆய்வுப்பகுதியாக ஒதுக்கப் 

பட்டுள்ளது.  
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ஆய்வுக்காைம்: அடிப்பளட சுற்றுச்சூழல் கூராய்வுகள் (நவம்பர் 2021 முதல் ஜைவரி 

2022 வளர)  ஆய்வுபகுதிக்குள் வமற்சகாள்ளப்பட்டை. 
அடிப்பகட ஆய்வுகளின் சுருக்கம்: 

 குத்தளக பகுதியாைது கடல் மட்டத்தில் இருந்து ~101-104 மீ உயரத்தில் 

உள்ளது. 

 திட்டதளம் IS 1893 (பகுதி- I) இன்படிமண்டைம்- III இன்கீழ்வருகிறது. 

 ஆய்வுக்காைத்தில் வமவைாங்கிய காற்றின் திளச      திளசயாகும். 

 ஆய்வு காைத்தில் அதிகபட்ச சவப்பநிளை: 33oC, குளறந்தபட்ச 

சவப்பநிளை:28.66oC மற்றும்சராசரிசவப்பநிளை: 21.0oCஆகும். 

 சார்பு ஈரப்பதம் 84.50%ஆகும். 

 ஆய்வு காைத்தில் சராசரி காற்றின் வவகம் 2.31 m/s 

 

       -18 :                               .  .  . 

      

        
       

   
      
(µg/m3) 

            
         
      
(µg/m3) 

            
(µg/m3) 

NAAQ 
       

%        
     
     
        
        

TSPM 183 27 210 500 14.79 

PM10 73 6 79 100 8.22 

PM2.5 35 4 39 60 11.43 

SO2 10 0.5 10.5 80 5.00 

NOX 28 0.8 28.8 80 2.86 
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சுற்றுச்சூழல் காற்றின்  தன்கம: 

NAAQS, 2009 இன்படி 12 அளவுருக்களுக்கு 8 இடங்களில் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

கண்காணிக்கப்பட்டுள்ளது. அளைத்து அளவுருக்களின் அதிகபட்ச சசறிவுகள் வதசிய 

சுற்றுச்சூழல் காற்று தர நிளைகளுக்குள் உள்ளது (CPCB, NAAQS, 2009): 

 PM10  : 42.1 to 72.8 µg/m³ (NAAQ தரநிளை 100 µg/m³) 

 PM2.5 : 18.6 to 34.9 µg/m³ (NAAQ தரநிளை 60 µg/m³) 

 SO2 : 5.5 to 10.3 µg/m³ (NAAQ தரநிளை 80 µg/m³) 

 NO2 : 15.3 to 28.2 µg/m (NAAQ தரநிளை 80 µg/m³) 

 

 ஒைி சூழல்: 

 சதாழிற்சாளைபகுதியில் பகல்சபாழுது இளரச்சல் அளவுகள் 60.3 dB(A)மற்றும் 

இரவு வநரஇளரச்சல் அளவு 50.1 dB(A) உள்ளது, இளவ CPCB 

ஆல்நிர்ணயிக்கப்பட்டவரம்பிற்குள்உள்ளது (75dB (A) பகல் வநரம் மற்றும் 70 dB 

(A) இரவு வநரம்) 

 குடியிருப்புபகுதியில் பகல்சபாழுது இளரச்சல் அளவுகள் 50.7 dB (A) முதல் 

56.1 dB (A)  ஆகவும், இரவு வநரஇளரச்சல் அளவு 41.5 dB(A)முதல் 45.7 dB(A) 

ஆகவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுக்காைத்தில் சுற்றுசூழல் சப்தம் 

குடியிருப்புப் பகுதிகளில் CPCB ஆல் பரிந்துளரக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் உள்ளது 

(55 dB (A) பகல் & 45 dB (A) இரவு). 

நிைத்தடிநீரின்தரம்: 

 8 இடங்களில் நிைத்தடிநீரின் தரம் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. IS: 10500 (2012) - இன் 

படி நிைத்தடி நீர் மாதிரிகள் குடிநீர் தர தரங்களுக்கு குறிப்பிடப்பட்ட 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளை. 

 சராசரி pH 7.18 முதல் 7.80 வளர இருக்கும். 

 TDS மதிப்பு 372 mg/l முதல் 878 mg/l வளர வவறுபடுகிறது. 
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 சல்வபட் மதிப்புகள் 33.1 mg/l முதல் 77.9 mg/l வளர வவறுபடுகிறது, இது IS 10500: 

2012 இன் ஏற்றுக்சகாள்ளத்தக்க வரம்புகளுக்குள்வளவய இருக்கின்றது. 

டமற்பரப்பு நீரின் தரம்: 

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

வரம்புகளுக்குள் உள்ளை (கிருமி நீக்கம் சசய்யப்படுவளதத் சதாடர்ந்து 

வழக்கமாை சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர்). 

 pH 7.34 முதல் 8.03 வளர உள்ளது. 

 சமாத்த களரந்த திட அளவு 638 mg/l முதல் 1262 mg/l வளர உள்ளது. 

 சமாத்த கடிைத்தன்ளம 169.9 mg/l முதல் 366.1 mg/l வளர வவறுப்படுகிறது. 

 BOD அளவு 9.3 mg/l முதல் 12.9 mg/lவளர வவறுப்படுகிறது. 

 COD அளவு 30.5 mg/l.  முதல் 56.2 mg/l வளர வவறுப்படுகிறது. 

 As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni மற்றும் Se வபான்றகைஉவைாகங்களின்சசறிவுIS 2296: 

1992 வளரயிைாைவரம்புகளுக்குள்வளவய உள்ளது. 

 

நிை சுற்றுச்சூழல்: 

 ஆய்வு பகுதியில் எட்டு (08) இடங்களில் மண் மாதிரி வமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

மண் வளககள் மணல் களிமண் களிமண், களிமண், களிமண் மணல் மற்றும் 

களிமண் மற்றும் மண் மாதிரிகள் இயற்ளகயில் சற்று காரத்தன்ளம 

சகாண்டளவ என்பளதக் காணைாம். 

 மண் மாதிரிகள் pH 6.87 முதல் 8.03 வளர உள்ளது. 

 மண்ணின் கடத்தும் திறன் 84 முதல் 229 μmhos/cm வளர இருந்தை. 

 ளநட்ரஜன் அளவு 130.5 mg/kg முதல் 292.6 mg/kg வளர இருந்தை. 

 பாஸ்பரஸ் அளவு 30.71 mg/kg முதல் 97.28 mg/kg வளர இருந்தை. 

 சபாட்டாசியம் உள்ளடக்கம் 78.49 mg/kg  முதல் 143.57 mg/kg வளர இருந்தை. 
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உயிரியல் சுற்றுச்சூழல்: 

 திட்டதளத்தின் 10 கி.மீ சுற்றளவில் வதசியபூங்கா, வைவிைங்குசரணாையம், 

வைவிைங்கு தாழ்வாரங்கள் மற்றும் புைி / யாளைசரணாையம் எதுவும் 

இல்ளை. 

 அழிந்துவபாை தாவர மற்றும் விைங்கிை இைங்கள் ஆய்வு பகுதியில் இல்ளை. 

ஐ.யூ.சி.என் அந்தஸ்தின் படி கவைிக்கப்பட்ட இைங்கள் குளறந்த கவளையில் 

உள்ளை. 

 முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் இப்பகுதியின் நிைப்பரப்பு சுற்றுச்சூழைின் 

எந்ததாக்கத்ளதயும் ஏற்படுத்தாது.  

 நல்ை சூழளைப் பராமரிக்க பூர்வகீ இைங்களள நடவுசசய்வதன் மூைம் குவாரி 

பகுதிளய பசுளம வளளயம் மூைம் உருவாக்க முடியும். 
சமூக ஹபாருளாதார சூழல்: 

 இத்திட்டம் தமிழ்நாடு மாநிைம், திருவண்ணாமளை மாவட்டம், சசய்யார் 

தாலுகாவில் உள்ள பள்ளி கிராமத்தில் அளமந்துள்ளது. 2011 ஆம் ஆண்டில், 

திருவண்ணாமளை மக்கள் சதாளக 2,464,875 ஆக இருந்தது, இதில் ஆண்கள் 

மற்றும் சபண்கள் முளறவய 1,235,889 மற்றும் 1,228,986. 2001 மக்கள் சதாளக 

கணக்சகடுப்பின்படி, திருவண்ணாமளை மக்கள் சதாளக 2,186,125 ஆகும், அதில் 

ஆண்கள் 1,095,859 மற்றும் மீதமுள்ள 1,090,266 சபண்கள். திருவண்ணாமளை 

மாவட்ட மக்கள் சதாளக சமாத்த மகாராஷ்டிர மக்கள் சதாளகயில் 3.42 

சதவதீம் 

 
8. எதிர்டநாக்கும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் 

குவாரி சசயல் பாடுகள் காரணமாக எழக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

சமூகபண்புகளில் எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கங்கள் அளடயாளம் காணப்பட்டு, 

கணிக்கப்பட்டு மதிப்படீு சசய்யப்பட்டுள்ளை. 
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 1.05.5 செக்டர் பரப்பளவு சகாண்ட பள்ளி சுரங்கம்      நிைம், தமிழ்நாட்டில் 

உள்ள திருவண்ணாமளை மாவட்டம், சசய்யார் தாலுகா, பள்ளி கிராமத்தில் 

உள்ள ச.வவ எண்: 51/4 & 51/5A1B  யில் அளமந்துள்ளது. 

      பகுதியாைது      நிைப்பரப்ளப சகாண்டுள்ளது; கடல் மட்டத்தில் 

இருந்து ~101-104 மீ உயரத்தில் உள்ளது. விண்ணப்ப தாரருக்கு தற்வபாதுள்ள 

உள் கட்டளமப்பில்பாதிப்பு/சிரமத்ளத குளறக்க அலுவைகம், கழிப்பளறகள் 

வபான்றதன்ைிளறவு உள்கட்டளமப்பு வழங்கப்படும். 

 உமிழ்வுகள்,துகள்கள், SO2 மற்றும் NOX ஆகியவற்ளறக்கட்டுப் படுத்தவதளவயாை 

அளைத்துகாற்று மாசு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககளும் பின்பற்றப்படும். 

 காற்றின்தரத்தில் மாதிரிகளள ஆய்வுகள் மூைம் காற்று சூழைில் ஏற்படும் 

தாக்கம் குறித்து ஆய்வு சசய்யப்பட்டது. அளைத்து இடங்களிலும் NOx, PM10, 

PM2.5 மற்றும் SO2 ஆகியவற்றின் முதல் 24 மணிவநர சராசரி சசறிவுகள் வதசிய 

சுற்றுப்புற காற்று தரநிர்ணயங்கள் (NAAQS), 2009 இல் நன்கு காணப்படுகின்றை. 

TSPM, PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NOxக்காை முன் சமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

அதிகபட்சசசறிவு முளறவய 343 µg/m3, PM10 97 µg/m3, PM2.5 is 55 µg/m3, SO2 is 15 

µg/m3 மற்றும் NOx is 50 µg/m3 ஆகும். 

எைவவ குவாரி சசயல் பட்டபின்ைரும் கூட எதிர்பாக்கப்பட்ட 

தாக்கம்மிதமாைது என்று முடிவு சசய்யைாம். 

 அடிப்பளட கூராய்வின் முடிவுகள் ஒைி அளவாைது குத்தளகபகுதியிலும் 

குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் உள்ள ஒைி அளவுகள் CPCBஆல் வளரயறுக்கப்பட்ட 

தரத்திற்குள் உள்ளது. சதாழில் சார்சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

நிர்வாகத்தரத்தின் வதளவகளுக்கு அப்பாற்பட்ட சத்தம் அளளவக் சகாண்ட 

வடிவளமக்கப்பட்ட உபகரணங்கள் பயன்படுத்தப்படும். 

 இந்த திட்டத்திற்காை நீர் வதளவ               பூர்த்தி சசய்யப்படும். 

குவாரிளயச் சுற்றிவடிகால் அளமக்கப்படும். உட்புறகழிவுநீர், 
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கழிவுநீர்வசகரிக்கும் சதாட்டியில் அப்புறப்படுத்தப்படும். கழிவுநீர் வசகரிக்கும் 

சதாட்டியாைது அவ்வப்வபாது சுத்தம் சசய்யப்படும். சுரங்கசசயல் பாட்டின் 

மூைம் கழிவுப்சபாருட்கள் எதுவும் சவளிவயறாது. இறுதி EIA அறிக்ளகயில் 

நீர்நிளை ஆய்வு சமர்ப்பிக்கப்படும். 

 மண்ணின் தரம், நீரின் தரம் மற்றும் சபாது சுகாதாரத்ளத சரியாக 

கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் திடக்கழிவுகள் உருவாகும் சபாது பாதிப்ளப 

ஏற்படுத்தும். உணவுக் கழிவுகள் உள்ளிட்ட நகராட்சி திடக்கழிவுகள் நகராட்சித் 

சதாட்டியில் அகற்றப்படுகின்றை. அபாயகரமாை மற்றும் பிற கழிவுகள் 

(வமைாண்ளம மற்றும் நாடுகடந்த இயக்கம்) விதிகள் 1989 மற்றும் அதன்பிறகு 

2016 இல் திருத்தங்களின் படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட மறுசுழற்சி மூைம் கழிவு 

டீசல் எண்சணய் முளறயாக அகற்றப்படும். வமல் பரப்பில் உள்ள மண் 

வசமிக்கப்பட்டு குத்தளக பகுதிக்குள் பசுளம வளளயம் வமற்சகாள்வதற்காக 

பயன்படுத்தப்படும். 

 சுரங்கப் பகுதியில் காணப்படும் தாவர / விைங்கிைங்களுக்கு பாதகமாை 

விளளவுகளள குளறக்க சுரங்கத்திைிருந்து உருவாகும் தூசியிளைளய 

கட்டுபடுத்தநீர் சதளித்தல் மற்றும் நீர் சதளிக்க அளமப்புகள் ஆகியளவ 

உருவாக்கப்படும் இவ்வளமப்புகள் சுரங்க குத்தளக பகுதியில் நிறுவி தூசியால் 

ஏற்படும் பாதிப்புக்கள் இல்ைாமல் பார்த்து சகாள்ளப்படும். 

9. இடர் அகடயாளம் மற்றும் டமைாண்கம: 

 திறந்த சுரங்கத்தில் ஆபத்துகளள அளடயாளம் காணுதல் 

 துளளயிடுதல் 

 குண்டு சவடிப்பு 

 அதிகப்படியாை ளகயாளுதல் 

 கைரக இயந்திரங்கள் 

 குவாரியில் பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககள் 
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 பணிபுரியும் குழிக்கு சபஞ்சின் அளளவ தீர்மாைிப்பதில் வபாதுமாை கவைம் 

சசலுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 சபஞ்சுகள் சிதறாமல் இருக்க சபஞ்சுகள் 60 டிகிரி வகாணத்தில் சரியாக 

சாய்ந்தை. 

 சபஞ்சுகள் அரிப்பளதத் தடுக்க குழியின் வமற்புறத்திலும் சபஞ்சுகளிலும் 

வபாதுமாை வடிகால் அளமப்பு சசய்யப்படும். 

 புயல் நீர் வடிகால் சுற்றுவட்டாரத்ளத சுற்றி மாளைகள் வடிகால் குவாரிகள் 

பாதுகாக்கப்படும். 

 

10. திட்ட கண்காணிப்பு சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு: 

 

அட்டேகண -19 : திட்ட கண்காணிப்பு சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு 

எண் 
கண்காணிப்பு 

பகுதி 

மாதிரி 
நிகையங்களின் 
எண்ணிக்கக 

மாதிரியின் 
அதிர்ஹேண் 

பகுப்பாய்வு ஹசய்ய 
டேண்டிய 

அளவுருக்கள் 

1. 

வாைிளை 
ஆய்வு 

 

ஒன்று 

 

மணிவநர 
மற்றும் 
திைசரி 

அடிப்பளடயில் 

 

காற்றின் வவகம் 
மற்றும் திளச, 

சவப்பநிளை, உறவிைர் 
ஈரப்பதம், வளிமண்டை 

அழுத்தம், 
மளழப்சபாழிவு. 

2. 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 
2 நிளையங்கள் 
(கீழ்வநாக்கி) 

வாரத்திற்கு 
இரண்டு 

முளற: 24 
மணிவநர 
காைம் 

PM10, PM2.5, SO2, and NO2 

3. 
சத்தம் 

 

2 (ளமய 
பகுதிக்குள் 

இரண்டு மற்றும் 
இளடயக 
பகுதியில் 
இரண்டு) 

ஒவ்சவாரு 
பருவத்திற்கும் 
ஒரு முளற 

 

பகல் மற்றும் இரவு 
வநரத்தில் சுற்றுப்புற 

சமமாை 
சதாடர்ச்சியாை ஒைி 
அழுத்த நிளைகள் 

(லீக்). 
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எண் 
கண்காணிப்பு 

பகுதி 

மாதிரி 
நிகையங்களின் 
எண்ணிக்கக 

மாதிரியின் 
அதிர்ஹேண் 

பகுப்பாய்வு ஹசய்ய 
டேண்டிய 

அளவுருக்கள் 

4 
டி.ஜி 

சதாகுப்பிைிருந்து 
சவளிவயற்றம் 

டி.ஜி சதாகுப்பின் 
அடுக்கு 

காைாண்டு 

 
PM10, PM2.5, SO2 & CO 

5 வாகை உமிழ்வு 
வாகைங்கள் 
நிறுத்துமிடம் 

வாகைங்களள 
அவ்வப்வபாது 
கண்காணித்தல் 

காற்று உமிழ்வு 
மற்றும் சத்தம், பி.சி.யு. 

 

6 
மண் 

 

திட்ட 
தளத்திற்குள் 

இரண்டு 
இடங்கள் 

ஆண்டு 
ஒருமுளற 

இயற்பியல் 
வவதியியல் பண்புகள், 
ஊட்டச்சத்துக்கள், கை 

உவைாகங்கள் 

7 
நிைப்பரப்பு 
சூழைியல் 

10 கி.மீ.க்குள், 
திட்டத்ளத சுற்றி 

மூன்று 
ஆண்டுகளுக்கு 
ஒரு முளற 

தாவரங்களில் 
காயங்களின் 
அறிகுறிகள் 

8 

வமற்பரப்பு / 
நிைத்தடி நீரின் 

தரம் 

 

திட்ட 
தளத்திற்குள் 

இரண்டு 
இடங்கள் 

ஆண்டு 
ஒருமுளற 

ஐஎஸ்ஓ 10500 
நிளையாை 

அளவுருக்கள் படி 

 

11. கழிவுககள அகற்றுேது 

                                                    

                              ,        ,            

                                                

          ,                     ,           

                          .                       

        ,                                            

                                 .  

                                               

                                       /       
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                   . 

 
12. ஹதாழில்சார் சுகாதார நடேடிக்கககள் 

 தண்ணளீர சதளித்தல், தூசி வசகரிக்கும் முளறயுடன் துரப்பணிளயப் 

பயன்படுத்துதல் அல்ைது தூசி ஒடுக்கும் நடவடிக்ளககளள ஏற்றுக்சகாள்வது. 

 சாதகமற்ற காற்று மற்றும் வளிமண்டை நிளைளமகளின் வபாது சவடிப்பளதத் 

தவிர்க்கவும். 

 தைிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் பயன்பாடு. டிஜிஎம்எஸ் 

சுற்றறிக்ளககளுடன் இணக்கம். 

தீ வபான்ற நிகழ்வுகளள எதிர்த்துப் வபாராடுவதற்கு அவசரகாை பதில் 

கருவிகளள நிறுவுவளத உள்ளடக்கிய அவசரகாை பதில் திட்டம். 

 அபாயகரமாை சபாருட்களளக் ளகயாளத் வதளவயாை அளைத்து 

பணியாளர்களுக்கும் ளகயாளப்படும் அபாயகரமாை சபாருளுக்கு ஏற்ற 

தைிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்படும். 

 ஆன்-ளசட் முதலுதவி வசதிகள் வழங்கப்படும் மற்றும் அவசர காைங்களில் 

உள்ளூர் சமூகத்திற்கு ஊழியர்கள் விரிவுபடுத்தப்படுவார்கள். 

 
13. பசுகம ேகளயம் டமம்பாடு 

சுரங்கத்திட்டத்தின் முதல் 5 ஆண்டுகளில் 0.10.00 செக்வடர் பரப்பளவு பசுளம 

வளளய வளர்ச்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. ஆண்டுக்கு 40 மரங்களள நடவு சசய்வவதாடு 

ஆண்டுக்கு ரூ.60,000/- பசுளமவளளய வளர்ச்சி மற்றும் பராமரிப்பிற்காக 

சசைவிடப்படும் எை முன் சமாழியப்பட்டது. 
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14. மாற்றுபகுப்பாய்வு 

கைிமளவப்பு இயற்ளகயில் குறிப்பிட்டதளம்; எை வவமாற்றுதளத்ளதத் வதடும் 

வகள்வி எழுவதில்ளை. இத்தளத்தில் இடமாற்றம் மற்றும் மறுவாழ்வு 

பிரச்சிளைகள், உணர்திறன் பகுதிகள்வபான்றவற்ளற இல்ைாததால், இது         

கல் சுரங்கத்திற்கு ஏற்றதாக அளமகிறது. 

சுரங்கத்தின் சவற்றிக்கு முக்கியமாை அளைத்து காரணிகளின் வதளவளயயும் 

இந்ததளம் பூர்த்தி சசய்கிறது மற்றும் இது ஒரு சிறந்த இடமாக இருக்கைாம். 

15. சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

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

கண்காணிப்பு திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது, வமலும் இது CPCB வழிகாட்டுதல்களின் 

படி சசயல்படுத்தப்படும். 

சுரங்க நடவடிக்ளககள் காரணமாக சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளளத் தணிக்க 

சுற்றுச்சூழல் நிர்வாகத்தின் திறளமயாை சசயல்படுத்தல் மற்றும் சநருக்கமாை 

வமற்பார்ளவ நடத்தப்படும். 

16. டபரிடர் டமைாண்கம திட்டம் 

வபரிடர் வமைாண்ளம திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள் பின்வருமாறு; 

 அவசர நிளைபணிநிறுத்தம் நளடமுளற 

 தீபாதுகாப்புஅளமப்பு 

 அவசரகாைபாதுகாப்புஉபகரணங்கள்&அறிக்ளகமற்றும்அவசரகாைநிளைளமகாை

எதிர்ச்சசயல் 

 அருகில்உள்ளசதாழிற்சாளைகளிைிருந்துஅவசரஉதவிகள்மற்றும்அருகிலுள்ள

சதாழில்கவளாடுஇளணப்பிைிருப்பது. 

17. ஹபருநிறுேை சுற்றுச்சூழல் ஹபாறுப்பு 

 சுரங்கதளத்தில் இடமாற்றம் மற்றும் மறுவாழ்வு பிரச்சிளைகள் இல்ளை. 
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 சபரும்பாைாை கிராமங்கள்         கிராமத்தில்பரஸ்பர பயன் அளடகிறது, 

சுரங்கம் சசயல்ப்பட்டால்  சுரங்கத் சதாழில் சதாழிைாளர்களுக்கு மளற 

முகவவளை வாய்ப்புகளள வழங்குகிறது. கிராமங்களில் சுரங்க ஊழியர் 

தங்குவதற்கு இடம் அளிக்கின்றது. 

  5.0 ைட்சம் CER நடவடிக்ளககளுக்கு ஒதுக்கப்படும். 

18. பரிந்துகரக்கப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் நன்கமகள் 

 இந்த சுரங்க நடவடிக்ளகயின் முைம் 18 நபருக்கு வவளைவாய்ப்பு 

வழங்கப்படும். 

 தைிநபர்வருவாயில் முன்வைற்றம். 

 கிராமப்புற மற்றும் சபாருளாதாரத்தின் சமூக-சபாருளாதார நிளைளமகள் 

இந்த திட்டத்தின் காரணமாக அதிகரிக்கும், எைவவ அளைத்து 

அளவுருவங்களளயும் கருத்தில் சகாண்டு திட்ட ஒப்புதல்வகாருகிவறாம் 

 இத்திட்டம் சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக இணக்கமாைதாகவும், நிதி ரீதியாக 

சாத்தியமாைதாகவும், கட்டுமாைத் துளறக்கு பயன்யுள்ள வளகயிலும் 

இருக்கும். இத்திட்டத்தின் மூைம் மக்களுக்கு மளறமுக முளறயில் நன்ளம 

பயக்கும். 

 

 


