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பக்கம் 1 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டச்சுருக்கம் 

3.92.70 ஹெக்டடர் பரப்பளவு ஹகாண்ட கஸ்துரிஹரங்கபுரம் 

பகுதி-II கல், ஹெல்லி மற்றும் கிராவல் குவாரி  

திட்ட ஹெலவு : ரூ. 94, 80,800/- 

ெர்டவ எண் : 192 (P) 

கிராமம்  : கஸ்துரிஹரங்கபுரம் பகுதி-II 

தாலுகா  : திகெயன்விகள 

மாவட்டம்  : திருஹெல்டவலி 

மாெிலம்  : தமிழ்ொடு 

திரு. சி. சுகு, 

S/o. ரசல்லப்பன், 

எண். 12-1B, விளவங்ககாடு, 

சித்தெல் கபாஸ்ட்,  

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629 151 

இந்த திட்டம் (EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் அதன் பின்டெற்கக) படி 1 (அ) சுரங்கங்கள் (B1) 

பிரிவின் கால அட்டவகை மற்றும் 12 டிெம்பர் 2018 அன்று ஹவளியிட்ட O.M F.No. L-11-

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

சுற்றுச்சுழல் தாக்க அறிக்கக ஆடலாெகர் 

ெுபர்ட் என்விடரா டகர் ெிஸ்டம் (P) LTD, ஹென்கை 

ெவம்பர் 2020 
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பக்கம் 2 

திட்டச்சுருக்கம்  

1. திட்ட விளக்கம் 

சுெங்கத்தின் ரமாத்த பெப்பளவு 3.92.70 ரெக்டொகும். இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருரநல்கவலி 

மாவட்டம், திசசயன்விசள தாலுகா, கஸ்தூரிங்கபுெம் பகுதி -2 கிொமத்தில் உள்ள ச.கவ எண்: 

192 (P) யில் அசமந்துள்ளது.  

தமிழ்நாடு சிறு கனிம சலுசக 1959 விதியின்படி, 08.04.2019 அன்று கடித எண் Rc. No. 

M1/27170/2018 கீழ் 8-சி (3 பி) படி 90 நாட்களுக்குள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுெங்கத் திட்டத்சத 90 

நாட்களுக்குள் தயாரிக்க துல்லியமான பகுதி தகவல் ரதாடர்பு கடிதத்சத திருரநல்கவலி 

மாவட்ட ஆட்சியர் ரவளியிட்டார். 

அசதத் ரதாடர்ந்து, திரு. சி. சுகு இந்த பகுதிக்கான சுெங்கத் திட்டத்சத சமர்ப்பித்தது. 13.05.2019 

அன்று திருரநல்கவலி மாவட்டம் புவியியல் மற்றும் சுெங்க இயக்குநொல், கடித எண் Rc. No. 

M1/27170/2018 மூலம் சுெங்க திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

ரசப்டம்பர் 14, 2006 கததியிட்ட EIA அறிவிப்பு மற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்களின்படி 

இந்த திட்டம் பி 1 வசக, அட்டவசை 1 (அ) இன் கீழ் வருகிறது. சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ககாரி 

விண்ைப்பமானது வசக B1, அட்டவசை 1 (அ) இன் கீழ் TN-SEIAA விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது 

(ககாப்பு எண் 6975/2019). 

இத்திட்டம் 06.09.2020 அன்று நசடரபற்ற 135வது SEAC கூட்டத்திலும், 11.12.2019  அன்று 

நசடரபற்ற 363வது SEIAA கூட்டத்திலும் இந்த திட்டம் மதிப்பிடப்பட்டது, கமலும் 11.12.2019 ஆம் 

கததி கடித எண். SEIAA-TN/F.No.6975/SEAC/ToR-678/2020-ன் கீழ் EIA / EMP அறிக்சக தயாரிக்க 

ToRஆனது வழங்கப்பட்டது. 

வசெவு EIA / EMP அறிக்சக மக்கள் கருத்துக்ககட்புக்கு கூட்டத்திற்காக (PH) 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் கருத்துக்ககட்புக்கு கூட்டம் நிசறவசடந்த பின்னர் ரபாது 

மக்களால் ககட்கப்பட்ட ககள்விகளும் அதற்கான பதில்களும் EIA அறிக்சகயில் 

இசைக்கப்படும். இறுதியில் சுற்றுச்சுழல் தாக்க மதிப்படீு அறிக்சக TNSEAC-க்கு சுற்றுச்சுழல் 

அனுமதி ரபறுவதற்காக சமர்ப்பிக்கப்படும். 
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பக்கம் 3 

2. ெிறுவை ஹபாறுப்டபற்பு 

திட்ட ஆதெவாளர் சுற்றுச்சுழல் அனுமதிக்கு கதசவயான அசனத்சதயும் உறுதியாக நிவர்த்தி 

ரசய்து சுற்றுச்சூழல் கமலாண்சம திட்டத்சத ரசயல்படுத்துவார். 

 

3. சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதிகள் 

கீகழ உள்ள அட்டவசை -1 இல் காைப்படுவது கபால், திட்ட எல்சலயிலிருந்து 15 கி.மீ 

தூெத்திற்குள் அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதிகள் எதுவும் இல்சல. திட்ட 

எல்சலயிலிருந்து 15 கி.மீ தூெத்திற்குள் எந்த மாநில மற்றும் கதசிய எல்சலயும் இல்சல. EIA 

அறிவிப்பின் படி சிறப்பு வசெயசற மற்றும் ரபாதுவான வசெயசறகசள இந்த திட்டம் 

ஈர்க்கவில்சல. திட்ட எல்சலக்கு 15 கிகலா மீட்டர் ரதாசலவுக்குள் இருக்கும் சிறப்பம்சங்கள் 

அட்டவசை 1-ல் ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகை - 1 திட்ட எல்கலக்கு 15 கி.மீ சுற்றளவில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் 
பகுதிகள்  

எண் பகுதிகள் 
வான்ஹவளி தூரம் (15 கி.மீ. 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட  திட்ட இருப்பு எல்கல) 

1 சர்வகதச மெபுகளின் கீழ் 

பாதுகாக்கப்படும் பகுதிகள், கதசிய 
அல்லது உள்ளூர் சட்டங்களின் கீழ் 
சுற்றுச்சூழல், நிலப்பெப்பு, கலாச்சாெ 
அல்லது பிற ரதாடர்புசடய 
மதிப்பிற்குட்பட்ட பகுதிகள். 

எதுவும் இல்சல 

2 சுற்றுச்சூழல் காெைங்களுக்கான 
முக்கியமான அல்லது உைர்திறன் 
ரகாண்ட பகுதிகள் - ஈெநிலங்கள், 

நீர்வழிகள் அல்லது பிற 
நீர்நிசலகள், கடகலாெ பகுதி, 
உயிரினங்கள், மசலகள், காடுகள். 
 

ெீர்ெிகலகள் 

இருப்பு காடுகள்: 

 சாத்தான்குளம்RF ⋍ 14.99km (NE) 

எ
ண் 

ரபயர் 
தூெம் 
(~கி.மீ) 

திசச 

1 
நம்பியார் ஆற்றில் 
இருந்து ஒடாய் 

0.81 NE 

2 நம்பியார் நதி 1.92 E 

3 வங்காள விரிகுடா 3.98 SE 

4 

ரசாக்கலிங்கபுெம் 
அருககயுள்ள 
கால்வாய் 

6.45 NE 

5 ொதாபுெம் கால்வாய் 10.30 WSW 

6 நம்பியார் அசை 11.86 NNW 

7 கல்லங்கல் ஒடாய் 12.65 NNW 
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3 வளர்ப்பு,இனவிருத்தி,ஓய்ரவடுத்தல்,

குளிர்காலம்,குடிகயற்றம் 

எதுவும் இல்சல 

4 கடற்கசெக்கு அப்பால்,  கடற்கசெ, 
கடல் அல்லது நிலத்தடி நீர் 

ெீர்ெிகலகள்  

எ
ண் 

ரபயர் 
தூெம் 
(~கி.மீ) 

திசச 

1 
நம்பியார் ஆற்றில் 
இருந்து ஒடாய் 

0.81 NE 

2 நம்பியார் நதி 1.92 E 

3 வங்காள விரிகுடா 3.98 SE 

4 

ரசாக்கலிங்கபுெம் 
அருககயுள்ள 
கால்வாய் 

6.45 NE 

5 ொதாபுெம் கால்வாய் 10.30 WSW 

6 நம்பியார் அசை 11.86 NNW 

7 கல்லங்கல் ஒடாய் 12.65 NNW 

5 மாநிலம், கதசிய எல்சலகள் எதுவும் இல்சல 

6 ரபாழுதுகபாக்கு அல்லது  சுற்றுலா 
பயைிகள் அணுகுவதற்காக 
ரபாதுமக்கள் பயன்படுத்தும் 
வழிகள் அல்லது வசதிகள் 

 (SH-176) தூத்துக்குடி- கன்னியாகுமரி ⋍3.5km (S) 
 (NH-7) கசலம்- கன்னியாகுமரி⋍ 23.5km (W) 

7 ொணுவ தளங்கள் ஐ.என்.எஸ் கட்டகபாம்மன் ⋍ 11.05km (NNW) 

8 அடர்ந்த மக்கள்ரதாசக அல்லது 
கட்டசமக்கப்பட்ட பகுதி 

 

 அருகிலுள்ள நகெம்: திசசயன்விசள  ⋍10.5 
கி.மீ. 
 அருகிலுள்ள நகெம்: திருரநல்கவலி ⋍ 51.0 

கி.மீ. 

9 முக்கியமான, உயர்தெ அல்லது 
பற்றாக்குசற வளங்கசளக் 
ரகாண்ட பகுதிகள் (நிலத்தடி நீர் 
ஆதாெங்கள், கமற்பெப்பு வளங்கள், 

காடுகள், விவசாயம், மீன்பிடி, 

சுற்றுலா, கனிமம்) 

ெீர்ெிகலகள் 

இருப்பு காடுகள்: 

சாத்தான்குளம்RF ⋍ 14.99km (NE) 

எ
ண் 

ரபயர் 
தூெம் 
(~கி.மீ) 

திசச 

1 
நம்பியார் ஆற்றில் 
இருந்து ஒடாய் 

0.81 NE 

2 நம்பியார் நதி 1.92 E 

3 வங்காள விரிகுடா 3.98 SE 

4 

ரசாக்கலிங்கபுெம் 
அருககயுள்ள 
கால்வாய் 

6.45 NE 

5 ொதாபுெம் கால்வாய் 10.30 WSW 

6 நம்பியார் அசை 11.86 NNW 

7 கல்லங்கல் ஒடாய் 12.65 NNW 
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10 மண்டலங்கள் ஏற்கனகவ மாசுபாடு 
அல்லது சுற்றுச்சூழல் கசதத்திற்கு 
உட்பட்டன. (தற்கபாது இருக்கும் 

சட்ட சுற்றுச்சூழல் தெநிசலகள் 

மீறியுள்ளன) 

எதுவும் இல்சல 

11 சுற்றுச்சூழல் பிெச்சிசனகள் 
(பூகம்பங்கள், சாகுபடி, 

நிலச்சரிவுகள், அரிப்பு, ரவள்ளம் 
அல்லது தீவிெ அல்லது பாதகமான 
காலநிசல நிசலசமகள்) 

இந்த பகுதி நில அதிர்வு மண்டலம்-II 
(குசறவான அபாயம்)  கீழ் வருகிறது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       திட்ட சுருக்கம் 

   `கஸ்துரிரெங்கபுெம் கல், ரெல்லி மற்றும் கிொவல் குவாரி’  
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படம் -1 திட்ட எல்கலக்கு 15 கி.மீ. ஹதாகலவில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதிகள் 
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4. கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி ககயிருப்பு 

 மதிப்பிடப்பட்டுள்ள புவியியல் இருப்புக்கள் 23,54,880மீ3 கல், 1,56,992மீ3 படிவுப்பாசற 

மற்றும் 39,248 மீ3 கிொவல் ஆகும். 

 சுெங்கக்கூடிய இருப்புக்கள் 9,63,820மீ3 கல் 1,31,704மீ3 படிவுப்பாசற மற்றும் 34,776மீ3 

கிொவல் ஆகும். 

 முன்ரமாழியப்பட்ட உற்பத்தி திறன் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு, 9,63,820மீ3 கல் 1,31,704மீ3 

படிவுப்பாசற மற்றும் 34,776மீ3 கிொவல் ஆகும். 

5. ஹெயல்பாடு அளவின் சுருக்கம்  

 கல், ரெல்லி மற்றும் கிொவல் குவாரி நடவடிக்சக கமற்ரகாள்ள திறந்த ரவளி சுெங்க 

வழிமுசறகள் கமற்ரகாள்ளப்படுகிறது. ரபஞ்ச் உயெம்  மற்றும் ரபஞ்ச் அகலம் 5 

மீட்டொகும். கம்ப்ெசர், ொக் ெம்ரமர், டயமண்ட் கம்பி, டி.ெி திறன் ஆகியசவ முக்கிய 

இயந்திெங்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. டிப்பர்ஸ் மற்றும் டம்பர்கள் 

கபாக்குவெத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

 முன்ரமாழியப்பட்ட உற்பத்தி திறன் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு9,63,820மீ3 கல் 1,31,704மீ3 

படிவுப்பாசற மற்றும் 34,776மீ3 கிொவல் ஆகும்  

 சுெங்கக்கூடிய இருப்புக்கள் 9,63,820மீ3 கல் 1,31,704மீ3 படிவுப்பாசற மற்றும் 34,776மீ3 

கிொவல் ஆகும்  

 மதிப்பிடப்பட்டுள்ள புவியியல் இருப்புக்கள் 23,54,880மீ3 கல், 1,56,992மீ3 படிவுப்பாசற 

மற்றும் 39,248 மீ3 கிொவல் ஆகும்.  

6. திட்ட டதகவகள் 

I. ெிலத்டதகவ: 

 கல், ரெல்லி மற்றும் கிொவல் சுெங்கத்தின் ரமாத்த பெப்பளவு 3.92.70 ரெக்டொகும்.. 

 இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருரநல்கவலி மாவட்டம், திசசயன்விசள தாலுகா, 

கஸ்தூரிங்கபுெம் பகுதி -2 கிொமத்தில் உள்ள ச.கவ எண்: 192 (P) யில் அட்சகெசக 

08°16'09"N to 08°16'17"N மற்றும் தீர்க்ககெசக 77°46'48"E to 77°46'55"E யில் அசமந்துள்ளது. 

 குத்தசக பகுதியானது ரவற்று நிலப்பெப்சப ரகாண்டுள்ளது; கடல் மட்டத்தில் இருந்து 

114m உயெத்தில் உள்ளது. இந்தியா கடாகபா தாள் எண் 58 H/11, 58H/12, 58H/15, 58H/16இன் 

கைக்ரகடுப்பில் இந்த பகுதி குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவகை -2: ெில பயன்பாட்டின் வடிவம் 

எண் ெில உபடயாகம் 
தற்டபாகதய 

பகுதி (ஹெக்டடர்) 

தற்டபாகதய சுரங்கத் திட்ட 

காலத்தில் டதகவப்படும் 

பகுதி (ஹெக்டடர்) 
1.  சுெங்க பயன்பாட்டு பகுதி Nil 3.31.20 

2.  உள்கட்டசமப்பு Nil 0.01.00 

3.  சுெங்க சாசல Nil 0.02.00 

4.  பசுசம வசளயம் Nil 0.30.00 

5.  பயன்படுத்தப்படாத பகுதி 3.92.70 0.28.50 

ஹமாத்தம் 3.92.70 3.92.70 

II. ெீர் டதகவ 

 ரமாத்த நீர் கதசவ 4.5KLD ஆகும் (குடிநீர் மற்றும் உட்புற கதசவ – 1.0KLD, சாசலகள் 

மீது தூசி அடக்குதல் – 2.5KLD & பசுசம வசளயம் – 1.0KLD). கடங்கர்கல் மூலம் ரமாத்த 

நீர் கதசவ பூர்த்தி ரசய்யப்படும். 

 கல், ரெல்லி மற்றும் கிொவல் குவாரி எந்த நச்சு கழிவுகசளயும் திட, திெவ அல்லது 

வாயு வடிவத்தில் உற்பத்தி ரசய்யாது. 

 குவாரி ரசயல்பாட்டின் மூலம் எந்த கழிவுநீரும் ரவளிகயற்றப்படாது. உட்புற கழிவுநீர், 

கழிவு நீர் கசகரிக்கும் ரதாட்டியில் அப்புறப்படுத்தப்படும். கழிவு நீர் கசகரிக்கும் 

ரதாட்டியானது அவ்வப்கபாது சுத்தம் ரசய்யப்படும். 

III. மின்ொரம் மற்றும் எரிஹபாருள் டதகவ 

 சுெங்க நடவடிக்சககளின் கபாது மின்சாெம் கதசவயில்சல. பகல் கநெத்தில் கவசல 

காசல 9 மைி முதல் 5 மைி வசெ மட்டுகம மதிய உைவு இசடகவசளயாக 1PM 

முதல் 2PM வசெ தசடரசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 குவாரி இயந்திெங்களுக்கு டீசல் (HSD) பயன்படுத்தப்படும், ஒரு நாசளக்கு சுமார் 5,53,560 

லிட்டர் HSD பயன்படுத்தப்படும். 

IV. மைித வள டதகவ 

 இத்திட்டத்திற்கு மனிதவளம் கதசவ 23 நபர்கள். 

V. திடக்கழிவு உற்பத்தி மற்றும் டமலாண்கம 

 இந்த சுெங்கத்தில் உற்பத்தியாகும் திட கழிவுகளின் அளவு 10.35kg/day ஆகும். இதில் 

மக்கும் தன்சம உசடய கழிவுகள் உள்ளூர் நகொட்சித் ரதாட்டிகளின் மூலம் 
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அப்புறப்படுத்தப்படும் மற்றும் மக்கும் தன்சம இல்லா கழிவுகள் (6.21kg/day) மறுசுழற்சி 

ரசய்வதற்கான TNPCB அங்கீகாெம் ரபற்ற முகவர்களால் அகற்றப்படும். 

 கழிவு எண்ரைய் ரகாள்கலன்களில் கசகரிக்கப்படும். இக்கழிவு மறுசீெசமப்பு / 

மறுசுழற்சி ரசய்வதற்கான TNPCB அங்கீகாெம் ரபற்ற முகவர்களால் அகற்றப்படும். 

7. திட்ட ஹெலவு 

 திட்டத்தின் ரமாத்த முதலீடு (மூலதன) ரூ. 94, 80,800/- ஆகும். இதில் EMP ரசலவு 

ரூ.5,10,000/- உள்ளடங்கும். 

 

8. சுற்றுச்சூழல் விளக்கம் 

திட்ட ஆய்வு பகுதி (PIA): கஸ்துரிரெங்கபுெம் கல், ரெல்லி மற்றும் கிொவல் குவாரி 

எல்சலயிலிருந்து 10 கி.மீ சுற்றளவு ரகாண்ட ஒரு பகுதி அடிப்பசட ஆய்வுகளுக்கான ஆய்வுப் 

பகுதியாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆய்வுக்காலம்: அடிப்பசட சுற்றுச்சூழல் கூொய்வுகள் (ெைவரி முதல் மார்ச் 2020 வகர) 

ஆய்வு பகுதிக்குள் கமற்ரகாள்ளப்பட்டன. 

அடிப்பகட ஆய்வுகளின் சுருக்கம்: 

 குத்தசக பகுதியானது கடல் மட்டத்தில் இருந்து 114m உயெத்தில் உள்ளது. 

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

கீழ் வருகிறது. 

 ஆய்வுக் காலத்தில் கமகலாங்கிய காற்றின் திசச கிழக்கு திசசயாகும். 

 ஆய்வு காலத்தில் அதிகபட்ச ரவப்பநிசல: 32.8oC, குசறந்தபட்ச ரவப்பநிசல: 23.4oC 

மற்றும் சொசரி ரவப்பநிசல: 27.8oC ஆகும். 

 சார்பு ஈெப்பதம் 74.5% ஆகும். 

 ஆய்வு காலத்தில் சொசரி காற்றின் கவகம் 16.2m/s. 

சுற்றுச்சூழல் காற்றின்  தன்கம: 

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

கண்காைிக்கப்பட்டுள்ளது. அசனத்து அளவுருக்களின் அதிகபட்ச ரசறிவுகள் கதசிய 

சுற்றுச்சூழல் காற்று தெநிசலகளுக்குள் உள்ளது (CPCB, NAAQS, 2009): 
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 PM10  : 50.18 µg/m³ - 53.87 µg/m³ (NAAQ தெநிசல 100 µg/m³) 

 PM2.5  : 24.71 µg/m³ - 27.54 µg/m³ (NAAQ தெநிசல 60 µg/m³) 

 SO2  : 8.72 µg/m³ - 10.42 µg/m³ (NAAQ தெநிசல 80 µg/m³) 

 NO2  : 22.12 µg/m³ - 26.74 µg/m³ (NAAQ தெநிசல 80 µg/m³) 

ஒலி சூழல்: 

 ரதாழிற்சாசல பகுதியில் பகல்ரபாழுது இசெச்சல் அளவுகள் 59.4 dB (A) மற்றும் இெவு 

கநெ இசெச்சல் அளவு 48.3 dB (A) உள்ளது, இசவ CPCB ஆல் நிர்ையிக்கப்பட்ட 

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

 குடியிருப்பு பகுதியில் பகல்ரபாழுது இசெச்சல் அளவுகள்  49.3 dB (A) முதல் 52.3 dB (A)  

ஆகவும், இெவு கநெ இசெச்சல் அளவு 40.1 dB (A) முதல் 43.7 dB (A)  ஆகவும் 

கைக்கிடப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுக்காலத்தில் சுற்றுசூழல் சப்தம் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் 

CPCB ஆல் பரிந்துசெக்கப்பட்ட வெம்பிற்குள் உள்ளது (55 dB (A) பகல் & 45 dB (A) இெவு). 

ெிலத்தடி ெீரின் தரம்: 

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

நிலத்தடி நீர் மாதிரிகள் குடிநீர் தெ தெங்களுக்கு குறிப்பிடப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட 

வெம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

 சொசரி pH 6.82 முதல் 8.1 வசெ இருக்கும். 

 TDS மதிப்பு 490 mg / l முதல் 829 mg / l வசெ கவறுபடுகிறது. 

 குகளாசெடு மதிப்புகள் 77.53 mg/l முதல் 187.36 mg/l வசெ கவறுபடுகிறது. 

 ரமாத்த கடினத்தன்சம வெம்புகள் 207 mg/l - 482 mg/l க்கு இசடயில் இருக்கும். 

 சல்கபட் மதிப்புகள் 39.75 mg / l முதல் 90.46 mg / l வசெ கவறுபடுகிறது, இது IS 10500: 

2012 இன் ஏற்றுக்ரகாள்ளத்தக்க வெம்புகளுக்குள்களகய இருக்கின்றது. 

டமற்பரப்பு ெீரின் தரம்: 

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

வெம்புகளுக்குள் உள்ளன (கிருமி நீக்கம் ரசய்யப்படுவசதத் ரதாடர்ந்து வழக்கமான 

சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர்). 

 pH 7.27 முதல் 8.33 வசெ இருக்கும். 
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 ரமாத்த கசெந்த திட அளவு 413 mg / l முதல் 1009 mg / l வசெ உள்ளது கடல் நீர் 

மாதிரி 40507mg / l ஆகும்.. 

 சல்கபட் உள்ளடக்கம் 44.2 mg/l முதல் 237 mg/l வசெ கவறுபடுகிறது, கடல் நீர் மாதிரி 

2107.27 mg/l ஆகும். 

 ரமாத்த கடினத்தன்சம 121.6 mg/l முதல் 1476 mg/l வசெ கவறுப்படுகிறது கடல் நீர் 

மாதிரி 8102.8 mg/l ஆகும்.. 

 As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni மற்றும் Se கபான்ற கனெக உகலாகங்களின் ரசறிவு IS 2296: 

1992 வசெயிலான எல்சலகள் ஆகும் 

ெில சுற்றுச்சூழல்: 

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

வசககள் மைல் களிமண் களிமண், களிமண், களிமண் மைல் மற்றும் களிமண் 

மற்றும் மண் மாதிரிகள் இயற்சகயில் சற்று காெத்தன்சம ரகாண்டசவ என்பசதக் 

காைலாம். 

 மண் மாதிரிகள் pH 6.6 முதல் 7.86 வசெ இருந்தன. 

 மண்ைின் கடத்தும் திறன் மண் மாதிரிகள் ஆய்வு ரசய்யும் கபாது மண்ைின் கடத்தும் 

திறன் 109 முதல் 314 μmho/cm வசெ இருந்தன. 

 சநட்ெென் அளவு 142 mg/kg முதல் 238 mg/kg வசெ இருந்தன. 

 பாஸ்பெஸ் அளவு 9 mg/kg முதல் 372 mg/kg வசெ இருந்தன. 

 ரபாட்டாசியம் உள்ளடக்கம் 94 mg/kg முதல் 468 mg/kg வசெ இருந்தன. 

உயிரியல் சுற்றுச்சூழல்: 

 சமயப் பகுதியில் பதிவுரசய்யப்பட்ட தாவெ இனங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் எதுவும் 

அரிய / ஆபத்தான / உள்ளூர் / அச்சுறுத்தப்பட்ட வசகசயச் கசர்ந்தசவ அல்ல. 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் எதுவும் வசகப்படுத்தப்பட்ட இனங்கள் காைப்படவில்சல. 

 அரிதான / ஆபத்தான / உள்ளூர் / அச்சுறுத்தப்பட்ட வசக இனங்கள் ஆய்வு பகுதியில் 

காைப்படவில்சல. 

ெமூக ஹபாருளாதார சூழல்: 

 இந்த திட்டம் திருரநல்கவலி மாவட்டத்தின் திசசயன்விசள தாலுகாவின் 

கஸ்தூரிங்கபுெம் பகுதி -2 கிொமத்தில் அசமந்துள்ளது. திருரநல்கவலி மாவட்டத்தின் 
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ரமாத்த மக்கள் ரதாசக 30, 77,233 ஆகும், இதில் 15, 20,912 ஆண்கள் மற்றும் 15, 56,321 

ரபண்கள் உள்ளனர். திருரநல்கவலி மாவட்டத்தில் கிொம மக்கள் ரதாசக 15, 57,004, 

நகெ மக்கள் ரதாசக 15, 20,229. சங்கென்ககாயில் தாலுகாவில் அதிக மக்கள் வசிக்கும் 

கிொமங்கள் 83 உள்ளன, ரசங்ககாட்சட தாலுகா இதுகபான்ற 9 கிொமங்கசளக் ரகாண்ட 

மிகக் குசறந்த எண்ைிக்சகயில் உள்ளது. திருரநல்கவலி மாவட்டத்தில் ரமாத்த 

வடீுகளின் எண்ைிக்சக 8, 15,528 ஆகும், இதில் 8, 13,866 சாதாெை குடும்பங்கள், 1270 

நிறுவனங்கள் மற்றும் 392 வடீற்றவர்கள் உள்ளனர்%. 

9. எதிர்டொக்கும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் 

குவாரி ரசயல்பாடுகள் காெைமாக எழக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக பண்புகளில் 

எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கங்கள் அசடயாளம் காைப்பட்டு, கைிக்கப்பட்டு மதிப்பீடு 

ரசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 3.92.70 ரெக்டர் பெப்பளவு ரகாண்ட கல், ரெல்லி மற்றும் கிொவல் சுெங்கம் 

தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருரநல்கவலி மாவட்டம், திசசயன்விசள தாலுகா, 

கஸ்தூரிங்கபுெம் பகுதி -2 கிொமத்தில் உள்ள ச.கவ எண்: 192 (P) யில் அசமந்துள்ளது. 

 குத்தசக பகுதியானது ரவற்று நிலப்பெப்சப ரகாண்டுள்ளது; கடல் மட்டத்தில் இருந்து 

114m உயெத்தில் உள்ளது. விண்ைப்பதாெருக்கு தற்கபாதுள்ள உள்கட்டசமப்பில் பாதிப்பு 

/ சிெமத்சத குசறக்க அலுவலகம், கழிப்பசறகள் கபான்ற தன்னிசறவு உள்கட்டசமப்பு 

வழங்கப்படும். 

 உமிழ்வுகள், துகள்கள், SO2 மற்றும் NOX ஆகியவற்சறக் கட்டுப்படுத்த கதசவயான 

அசனத்து காற்று மாசு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்சககளும் பின்பற்றப்படும். 

 காற்றின் தெத்தில் மாதிரிகசள ஆய்வுகள் மூலம் காற்று சூழலில் ஏற்படும் தாக்கம் 

குறித்து ஆய்வு ரசய்யப்பட்டது. அசனத்து இடங்களிலும் NOx, PM10, PM2.5 மற்றும் SO2 

ஆகியவற்றின் முதல் 24 மைிகநெ சொசரி ரசறிவுகள் கதசிய சுற்றுப்புற காற்று தெ 

நிர்ையங்கள் (NAAQS), 2009 இல் நன்கு காைப்படுகின்றன. TSPM, PM10, PM 2.5, SO2 மற்றும் 

NOx க்கான முன்ரமாழியப்பட்ட சுெங்கத்தின் அதிகபட்ச ரசறிவு முசறகய 173 µg/m3, 35 

µg/m3, 21 µg/m3, 1 µg/m3 and 24 µg/m3 ஆகும். எனகவ குவாரி ரசயல்பட்ட பின்னரும் கூட 

எதிர்பாக்கப்பட்ட தாக்கம் மிதமானது என்று முடிவு ரசய்யலாம். 
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 அடிப்பசட கூொய்வின் முடிவுகள் ஒலி அளவானது ரதாழிற்சாசலப் பகுதியிலும் 

குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் உள்ள ஒலி அளவுகள் CPCBஆல் வசெயறுக்கப்பட்ட 

தெத்திற்குள் உள்ளது. ரதாழில்சார் சுகாதாெம் மற்றும் பாதுகாப்பு நிர்வாகத் தெத்தின் 

கதசவகளுக்கு அப்பாற்பட்ட சத்தம் அளசவக் ரகாண்ட வடிவசமக்கப்பட்ட 

உபகெைங்கள் பயன்படுத்தப்படும். 

 இந்த திட்டத்திற்கான நீர் கதசவ தனியார் கடங்கர்களிடமிருந்து பூர்த்தி ரசய்யப்படும். 

குவாரிசயச் சுற்றி சரியான வடிகால் அசமக்கப்படும். உட்புற கழிவுநீர், கழிவு நீர் 

கசகரிக்கும் ரதாட்டியில் அப்புறப்படுத்தப்படும். கழிவு நீர் கசகரிக்கும் ரதாட்டியானது 

அவ்வப்கபாது சுத்தம் ரசய்யப்படும். சுெங்க ரசயல்பாட்டின் மூலம் கழிவுப்ரபாருட்கள் 

எதுவும் ரவளிகயறாது. 

 மண்ைின் தெம், நீரின் தெம் மற்றும் ரபாது சுகாதாெத்சத சரியாக 

கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் திடக்கழிவுகள் உருவாகும் ரபாது பாதிப்சப ஏற்படுத்தும். 

உைவுக் கழிவுகள் உள்ளிட்ட நகொட்சி திடக்கழிவுகள் நகொட்சித் ரதாட்டியில் 

அகற்றப்படுகின்றன. அபாயகெமான மற்றும் பிற கழிவுகள் (கமலாண்சம மற்றும் 

நாடுகடந்த இயக்கம்) விதிகள் 1989 மற்றும் அதன்பிறகு 2016 இல் திருத்தங்களின் படி 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மறுசுழற்சி மூலம் கழிவு டீசல் எண்ரைய் முசறயாக அகற்றப்படும். 

கமல் பெப்பில் உள்ள மண் கசமிக்கப்பட்டு குத்தசக பகுதிக்குள் பசுசம வசளயம் 

கமற்ரகாள்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும். 

 சுெங்கப் பகுதியில் காைப்படும் தாவெ / விலங்கினங்களுக்கு பாதகமான விசளவுகசள 

குசறக்க சுெங்கத்திலிருந்து உருவாகும் தூசியிசனசய கட்டுபடுத்த நீர் ரதளித்தல் 

மற்றும் நீர் ரதளிக்க அசமப்புகள் ஆகியசவ உருவாக்கப்படும் இவ்வசமப்புகள் சுெங்க 

குத்தசக பகுதியில் நிறுவி தூசியால் ஏற்படும் பாதிப்புக்கள் இல்லாமல் பார்த்து 

ரகாள்ளப்படும். 

10. பசுகம வகளயம் டமம்பாடு 

சுெங்கத் திட்டத்தின் முதல் 5 ஆண்டுகளில் 0.30.0 ரெக்கடர் பெப்பளவு பசுசம வசளய 

வளர்ச்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. திரு. சி. சுகு ஆண்டுக்கு 40 மெங்கசள நடவு ரசய்வகதாடு 

ஆண்டுக்கு ரூ.40,000 பசுசம வசளய வளர்ச்சி மற்றும் பொமரிப்பிற்காக ரசலவிடப்படும் என 

முன்ரமாழியப்பட்டது. 
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பக்கம் 14 

11. மாற்று பகுப்பாய்வு 

கனிம சவப்பு இயற்சகயில் குறிப்பிட்ட தளம்; எனகவ மாற்று தளத்சதத் கதடும் ககள்வி 

எழுவதில்சல. இத்தளத்தில் இடமாற்றம் மற்றும் மறுவாழ்வு பிெச்சிசனகள், உைர்திறன் 

பகுதிகள் கபான்றவற்சற இல்லாததால், இது கல், ரெல்லி மற்றும் கிொவல் சுெங்கத்திற்கு 

ஏற்றதாக அசமகிறது. சுெங்கத்தின் ரவற்றிக்கு முக்கியமான அசனத்து காெைிகளின் 

கதசவசயயும் இந்த தளம் பூர்த்தி ரசய்கிறது மற்றும் இது ஒரு சிறந்த இடமாக 

இருக்கலாம். 

12. சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு திட்டம் 

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

கண்காைிப்பு திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது, கமலும் இது CPCB வழிகாட்டுதல்களின்படி 

ரசயல்படுத்தப்படும். சுெங்க நடவடிக்சககள் காெைமாக சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகசளத் தைிக்க 

சுற்றுச்சூழல் நிர்வாகத்தின் திறசமயான ரசயல்படுத்தல் மற்றும் ரநருக்கமான கமற்பார்சவ 

நடத்தப்படும். 

13. டபரிடர் டமலாண்கம திட்டம் 

கபரிடர் கமலாண்சம திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள் பின்வருமாறு; 

 அவசெநிசல பைிநிறுத்தம் நசடமுசற 

 த ீபாதுகாப்பு அசமப்பு 

 அவசெகால பாதுகாப்பு உபகெைங்கள் & அறிக்சக மற்றும் அவசெகால நிசலசமகான 

எதிர்ச்ரசயல்  

 அருகில் உள்ள ரதாழிற்சாசலகளிலிருந்து அவசெ உதவிகள் மற்றும் அருகிலுள்ள 

ரதாழில்ககளாடு இசைப்பிலிருப்பது. 

14. ஹபருெிறுவை சுற்றுச்சூழல் ஹபாறுப்பு 

 சுெங்க தளத்தில் இடமாற்றம் மற்றும் மறுவாழ்வு பிெச்சிசனகள் இல்சல. 

 ரபரும்பாலான கிொமங்கள் கஸ்துரிரெங்கபுெம் கிொமத்தில் பெஸ்பெ பயன் அசடகிறது, 

சுெங்கம் ரசயல்ப்பட்டால் சுெங்கத் ரதாழில் ரதாழிலாளர்களுக்கு மசறமுக 

கவசலகசள வாய்ப்புகசள வழங்குகிறது. கிொமங்களில் சுெங்க ஊழியர் தங்குவதற்கு 

இடம் அளிக்கின்றது. 



                                                                       திட்ட சுருக்கம் 

   `கஸ்துரிரெங்கபுெம் கல், ரெல்லி மற்றும் கிொவல் குவாரி’  

பக்கம் 15 

 உைவு வழங்கல் மற்றும் அத்தியாவசிய கசடகள் கபான்ற ஆதெவான ரதாழில்கள் 

கிொமங்களில் ரபாருளாதாெ வளர்ச்சியாகும் 

 1 வது கம, 2018 கததியிட்ட MoEF & CC O.M-இல் குறிப்பிட்டபடி ரமாத்த ரசலவில் 2% 

(1.89 லட்சம்) CER நடவடிக்சககளுக்கு ஒதுக்கப்படும். 

15. பரிந்துகரக்கப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் ென்கமகள் 

 இந்த சுெங்க நடவடிக்சகயின் முலம் 23 நபருக்கு கவசலவாய்ப்பு வழங்கும். 

 தனிநபர் வருவாயில் முன்கனற்றம். 

 கிொமப்புற மற்றும் ரபாருளாதாெத்தின் சமூக-ரபாருளாதாெ நிசலசமகள் இந்த 

திட்டத்தின் காெைமாக அதிகரிக்கும், எனகவ அசனத்து அளவுருவங்கசளயும் 

கருத்தில் ரகாண்டு திட்டத்சத அனுமதிக்க கவண்டும். 

 இத்திட்டம் சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக இைக்கமானதாகவும், நிதி ரீதியாக 

சாத்தியமானதாகவும், கட்டுமானத் துசறக்கு பயன்யுள்ள வசகயிலும் இருக்கும்.  

இத்திட்டத்தின் மூலம் மக்களுக்கு மசறமுக முசறயில் நன்சம பயக்கும் 

 

 

 

 


