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தேல்பறம திட்டச் சுருக்கம்
1 பன்னுற
பசனற் பொினொர் அயர்கின் நணல் குயொரி 12.00.0 பெக்டர் பப்யில்
பு ண் 495/1(குதி) இல் - ொகப்ட்டிம் நொயட்டம், சீர்கொமி தொலுகொ, அகபத்தூர்
ன்னும் கிபொநத்தி

அறநந்துள்து. இப்குதி யடக்கு அட்சரபறக 11˚15’13.27”ய

பதல் 11˚15’32.90”ய யறபனிலும், கிமக்கு தீர்க்கரபறக 79˚38’56.36”கி பதல் 79˚39’03.00”கி
யறபனிலும் உள்து.
பசப்டம்ர் 14, 2006 ரததினிட்ட சுற்றுச்சூமல் தொக்க நதிப்ீடு (EIA) அியிப்ின்டி,
இந்த திட்டம் 1(அ) தொதுக்கள் சுபங்கங்கள், யறக - ி 1 குத்தறக குதி >5 நற்றும் <100
பெக்ரடர் ஆகினயற்ின் கீ ழ் யயகிது.
ரநற்கண்டயற்றக் கயத்தில் பகொண்டு, 11.11.2019 அன்று யிண்ணப்தொபர் SEIAA
/SEAC க்கு யிண்ணப்த்றத சநர்ப்ித்தொர். இந்த பன்பநொமிவு 23.11.2019 அன்று 139 யது
நொி நதிப்ீட்டுக் கூட்டத்தில் றயக்கப்ட்டுள்து நற்றும் குிப்பு யிதிபறகற
யமங்கினது, கடித ண்.SEIAA-TN/F. No.7253/SEAC/TOR-690/2020 dated 10.02.2020.
திட்டத்தின் நாக்கம்
பசனற் பொினொர் அயர்கின் நணல் குயொரினின் சுற்றுச்சூமல் பதிவு
அனுநதிக்கொ பன்பநொமிவு, குிப்பு யிதிபறகின் டி - கடித SEIAA-TN/F.
No.7253/SEAC/TOR-690/2020

dated

10.02.2020,

சுற்றுச்சூமல்

தொக்க

நதிப்ீடு

அிக்றக

ரதறயப்டுகிது.
2.0. திட்ட லிரக்கம்
அட்டலறை எண். 1.1 திட்ட லிலங்கள்
தகலல்

லிலம்

யிண்ணப்தாபர் தனர்

பசனற் பொினொர்

தநாத்த சுபங்க குத்தறக பப்வு

12.00.0 பெக்டர் (அபசொங்க ிம்)

பு ண்

495/1(குதி)

புயினினல் ஒருங்கிறணப்பு
(geographical co-ordinates)

இறடயிக்க யறபதாள்
(Toposheet No.)

உனபம் (Elevation)

அச்சதபறக 11°15’13.27” ய இருந்து
11°15’32.90”ய யறப

தீர்க்கதபறக 79°38’56.36”கி இருந்து
79°39’03.00”கி

யறப

58M/11
8.550 நீ ட்டர் கடல் நட்டத்திிருந்து தந
உள்து.

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்
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அணுகல்தன்ற (Accessibility)
அருகிலுள் கிபாநம்
அருகிலுள் கபம்

அகபத்தூர் – 700நீ - யடகிமக்கு
திறசனில்
சீர்கொமி - 9.4 கீ .நீ - பதன்கிமக்கு திறசனில்
ரதசின படுஞ்சொற 45  - சீர்கொமி ரபொடு,
பசன்ற - ொகப்ட்டிம் - 7.8 கீ .நீ –

அருகிலுள் தடுஞ்சாற

கிமக்கு திறசனில்

ரதசின படுஞ்சொற 227 - சிதம்பம் கொட்டுநன்ொர்ரகொனில் - 6.11 கீ .நீ –
யடரநற்கு திறசனில்

அருகிலுள் ததாடர்யண்டி
ிறனம்

அருகிலுள் யிநா ிறனம்

சீர்கொமி பனில் ிறனம் - 8.5 கி.நீ –
பதன்கிமக்கு திறசனில்

ொண்டிச்ரசரி யிநொ ிறனம்
–

யடரநற்கு

–80.5 கி.நீ

திறசனில்

சுற்றுச்சூறல் உைர்திமன் (Environmental Sensitiveness)
நாி ல்ற

ஆந்திபொ-தநிழ்ொடு நொிங்களுக்கு
இறடரனனொ ல்ற -198 கி.நீ –
யடரநற்கு
யங்கொ யிரிகுடொ, சுபங்கத்தில் இருந்து

கடற்கறப நண்டம்

கிமக்கு திறசனில் 20.8 கி.நீ ததாறயில்
உள்து.
10 கிதா நீ ட்டர் ஆபத்துக்குள் ந்த ஒரு

காப்புக்காடு

காப்புக்காடு இல்ற.

ரய, இந்த குதி ய ொதுகொப்பு சட்டம்,
1980  ஈர்க்கயில்ற.

அருகிலுள் யயிங்கு
சபணானம்

10 கிதா நீ ட்டர் ஆபத்துக்குள் ந்த ஒரு
யயிங்கு சபணானம் இல்ற.

ரய இப்குதி யயிங்கு ொதுகொப்பு
சட்டம், 1972  ஈர்க்கயில்ற

இந்த திட்டரந ீர்ிறகில் (பகொள்ிடம்
தி) யிழுகிது.

உப்ொறு - 3.5 கீ .நீ - பதன்ரநற்கு
ொயொய - 2.2 கீ .நீ – பதன்கிமக்கு

டதபக்குடி கிபொந கும் - 8 கீ .நீ – கிமக்கு
அருகிலுள் ீர்ிற,ஆறு,கும்

பயநொள் ரகொனில் கும் - 8.8 கீ .நீ பதன்கிமக்கு

ஏறசொனகி ரகொனில் கும் - 8.73 கீ .நீ –
பதன்கிமக்கு

ரகொனில் கும் - 3.4 கீ . நீ - பதன்ரநற்கு
பூங்குடி ரொந்து - 3.5 கீ .நீ - யடகிமக்கு
ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

3

செயற் சபாறியாளர், மணல் குவாரி , தஞ்ொவூர்
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அகபத்தூர்-660நீ -2645 ர்கள் யடகிமக்கு
யடபங்கம் - 610நீ

-2225 ர்கள் -யடகிமக்கு

அபசூர் - 1.3கீ .நீ - 2631 ர்கள் - பதன்ரநற்கு
புத்தூர் - 7.6 கீ .நீ - 2995 ர்கள் – யடகிமக்கு

யாளம் இடங்களும்

யள்ளுயன்குடி- 2.9கீ .நீ -1981 ர்கள்- கிமக்கு
பகொண்டல்- 2.2கீ .நீ -3336 ர்கள்-பதன்கிமக்கு
அதியூர் - 5.8 கீ .நீ - 1536 ர்கள் - கிமக்கு

குன்ம் -4.1 கீ .நீ -3290 ர்கள் - யடகிமக்கு
ாதுகாப்பு ிறுயல்கள் (Defense

10 கிதா நீ ட்டர் ஆபத்துக்குள் ந்த ஒரு

சுநார் 500 நீ ட்டர் ஆபத்றத

500 நீ ட்டர்

Installations)

ாதுகாப்பு ிறுயல்களும் இல்ற

சுற்ிபள் கற்சுபங்கங்கள்

சுற்று

யட்டத்தில் குயாரிகள்

துவுரந கொணப்டயில்ற
சுரங்க விவரங்கள்

சுங்க பறம

பகுதி இந்திொன சுங்க முறம

புயினினல் றகனிருப்பு

3,60,000

க நீ ட்டர்

உற்த்தி றகனிருப்பு

3,18,175

க நீ ட்டர்

சுபங்க உற்த்தி (100% நீ ட்பு)

1,98,175 க நீ ட்டர் (11 நொதம்)

தநல் நண்

இல்ற

கிந ிபாகரிப்பு (0%)

இல்ற

தாது கமிவு யிகிதம்

1:0

பன்தநாமினப்ட்ட சுபங்க ஆமம்;

1 நீ ட்டர் தறப நட்டத்திற்கு கிழ்

ீர் நட்டம்

6-8 நீ ட்டர் தறப நட்டத்திற்கு கிழ்

3.0. சூறல் பற்மி லிரக்கம்
3.1. அடிப்பறட சுற்றுச்சூறல் ஆய்வு
அடிப்றட

தகயல்கள்

தசகரிப்ின்

ஒருங்கிறணந்த

குதினாது

சுற்றுச்சூமல் ாதிப்பு நதிப்ீடு (EIA) அிக்றக. இப்குதினில் ிவும் சுற்றுச்சூமல்
சூழ்ிறறன

நதிப்ிடுயதற்கு

ருயக் காத்திற்கு பன்

(டிசம்ர்

1,

2019

-

ிப்பயரி 29, 2020) ஆய்வு தநற்தகாள்ப்ட்டுள்து. சுற்றுச்சூமல் ாதிப்பு நதிப்ீடு
(EIA)

ஆய்வுகள்

தாக்கத்திற்காக,

சுபங்க

குத்தறக

குதிறன

றநன

நண்டநாகவும் நற்றும் சுபங்க குத்தறக ல்றக்குள் இருந்து 10km ஆபம் யறப
தயிதன

உள்

குத்தறக

குதிறன

இறடனக நண்டம்

(Buffer

Zone)



கருதப்ட்டது.

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்
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அட்டலறை எண். 1. 2 அடிப்பறட தவு
நுண்துகள்கள்

லிலங்கள்

தநிறய

யிநண்டயினல் (டிசம்ர் 1, 2019 நறம(சபாசரி)

125

நில்ிநீ ட்டர்

தயப் ிற(சபாசரி)

26-36o தசல்சினஸ்

காற்ின் தயகம்

3.01 நீ ட்டர் / யிாடி

காற்டிக்கும் திறச

ிப்பயரி 29, 2020)
-------

பதன்ரநற்கு பதல்

---

யடகிமக்கு யறப

சுற்றுச்சூறல் கொற்று தம்
(சதேி சுற்றுப்பும கொற்று தநிறயகள் (NAAQS))
சுயாசத்தில் தசல்லும்

ஒரு க நீ ட்டர்- இல் 33.2-

ஒரு க நீ ட்டர்- இல் 100

காற்ில் நிதக்கும் தூசி

ஒரு க நீ ட்டர் இல் 20-32.3

(PM2.5)

றநக்தபா கிபாம் (μg/m3

ஒரு க நீ ட்டர் இல் 60

சல்ர் றடனாக்றைடு

ஒரு க நீ ட்டர் இல் 4.8– 12.3

ஒரு க நீ ட்டர் இல் 80

றட்பஜன் றட ஆக்றசடு

ஒரு க நீ ட்டர் இல் 4.8-13.2

ஒரு க நீ ட்டர் இல் 80

தண் துகள் (PM10)

(S02)

(NOx)

3

57.2 றநக்தபா கிபாம் (μg/m )

3

றநக்தபா கிபாம் (μg/m )
3

றநக்தபா கிபாம் (μg/m )

றநக்தபா கிபாம் (μg/m3)
றநக்தபா கிபாம் (μg/m3)
றநக்தபா கிபாம் (μg/m3)
றநக்தபா கிபாம் (μg/m3)

ேத்தம் நிறய

(த்தி ொசு கட்டுப்பொட்டு லொரிம் தநிறயகள் (CPCB))
கல் தபம்

(6.00 am – 10.00 pm)

இபவு தபம்

(10.00 pm – 6.00 am)

றநன நண்டம்: 33.2– 48.9dB
(A)

இறடப்குதி: 33.2 – 45.6 dB (A)
றநன நண்டம்: 29.7 –32.1dB
(A)

இறடப்குதி: 31.7 – 32.2 dB (A)

ததொறிற்ேொறய பகுதி
கல் தபம் - 75 dB (A)
குடிிருப்பு பகுதிில்

கல் தபம் - 55 dB (A)
ததொறிற்ேொறய பகுதி
இபவு தபம் – 70 dB (A)
குடிிருப்பு பகுதிில்

இபவு தபம் - 45 dB (A)

நீர் தம்

(இந்தி தநிறயகள்: 10500:2012 (யிரும்த்தக்க யபம்புகள்))
காப-அநித்தன்றந (pH)

7.46 பதல் 8.06 யறப

6.5 பதல் 8.5

தநாத்த கறபந்த திட

ஒரு ிட்டரில் 437 பதல்

ஒரு ிட்டரில் 500 நில்ி

(TDS)

440 நில்ி

கிபாம்

ஒரு ிட்டரில் 200 நில்ி

றநன நண்டம்: ஒரு
தநாத்த கடித்தன்றந
தான் CaCO3

கிபாம்

கிபாம்

ிட்டரில் 47.96 நில்ி
கிபாம்

இறடப்குதி: ஒரு

ிட்டரில் 220 நில்ி

கிபாம்

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்
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ண் தம்
காப-அநித்தன்றந (pH)

8.10 பதல் 8.31 யறப

கொபத்தன்றந

ஒரு க அவு

தநாத்த அடர்த்தி

தசன்டிநீ ட்டர் ஒன்றுக்கு 1.52
– 1.66 கிபாம் (g/cc)

தாயப யர்ச்சிக்கு

சாதகநா இனல்புிற

நீர் நியலில்
சுபங்க ஆமம்

1 நீ ட்டர் தறப நட்டத்திற்கு

குயாரி டயடிக்றககள்

கிழ்

அறத்தும் ித்தடி ீர்
அட்டயறணக்கு 5-7

6-8 நீ ட்டர் (தறப

தண்ணர்ீ அட்டயறண

நீ ட்டருக்கு தநத

நட்டத்திற்கு கீ தம)

றடதறுகிது

4.0. எதிர்லரும் சுற்றுச்சூறல் தொக்கங்கள் ற்றும் தடுப்பு நடலடிக்றககள்
4.1. கொற்மின் சுற்றுச்சூறல் (Air Environment)
பயிப்றடனொ

சுபங்கத்

(Open

Cast

Mining)

பதொமிில்

கொற்று

நொசுடுயதற்கு பக்கின கொபணினொக பசனல்டுயது ‘கொற்ில் பவும் துகள்கர’.
சுபங்க

டயடிக்றக

இனந்திபயினல்

பற

ரநற்பகொள்ப்டுயதற்கு
ஆகும்,

இதில்

ற்றுக்பகொள்ப்ட்ட

நணல்

ற்றுதல்,

இக்குதல்,

பற
நணல்

ரொக்குயபத்து ஆகின அடங்கும்
நணல் ற்றுதல், இக்குதல் நற்றும் தாக்குயபத்து ஆகினயற்ின் தாது
PM10 உநிழ்வு NAAQS இன் தபத்திற்குள் இருந்தது.
4.2. சுற்றுசூறல் ஓயி (Noise Environment)
ஒி நாசுாடு, ஒரு தரின சுகாதாப ஆத்றத சுபங்க ததாமிார்களுக்கு
ற்டுத்துகிது. ின்யருறய திந்ததயி சுபங்க திட்டத்தால் ற்டுகி சத்த
ஆதாபங்காகும் அறய பூநினில் கபக இனந்திபங்கற தகாண்டு கர்த்துதல்
(HEMM) நற்றும் யாக இனக்கத்தின் தசனல்ாடுகாகம். சுபங்க டயடிக்றககள்
பம்

உருயாகும்

சத்தங்கள்னாவும் றநன

நண்டத்துக்குள் இருந்து

சிதறுகின். இதன் காபணநாக ததாடர்புள் தூபம் நற்றும் நற் ிப்குதி
அம்சங்களும் சத்தம் கயிப்புக்குள் தசர்க்கப்டுகின். இந்த படிவுகிிருந்து,
நத்தின நாசு கட்டுப்ாட்டு யாரினம் (CPCB) நற்றும் சுபங்கப் ாதுகாப்பு தாது
இனக்குபகம்

(DGMS)

சத்ததின் அவு
யபம்புக்குள்

(ாள்

ரிந்துறபக்கப்டும்

நற்றும் இபவு தபம்)

உள்றத காணாம் .

ஈடுடயில்ற.

யிதிபறகின்

இருப்ினும்,

தற்தாது

டி

சுற்றுச்சூமல்

90dB (A) ஆக அனுநதிக்கப்ட்ட
ந்த ஒரு சுபங்கத்

திர்ார்க்கப்டும்

இறபச்சின்

ததாமிலும்

அவுகள்

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

ந்த
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யிறறயபம் தகாண்டிருக்கயில்ற. ணினார்கள் 8 நணி தபம் ணிகற
தசய்யதற்கு துயாய் சத்தத்தின் அவு பன்தச்சரிக்றகனாக 85 dB (A) கீ தம
குறக்கப் ட்டுள்து.
4.3. நீர் சூறல் (Water Environment)
சுபங்க டயடிக்றககள் ித்தடி ீர் தபத்றத  யமிகில் ாதிக்காம்.
தரும்ான்றநனாக தயிப்டுயது தண்ணர்ீ

அட்டயறணக்கு கீ ழ்

சுபங்கங்கள்

காணப்டுயது, அறயகள் ித்தடி குமி அல்து திந்த குமிகள் ஆகும். இது
ீர்யமிகளுக்கு தபடினாக யமி யகுக்கிது. ித்தில் உள் கமிவுீர் நற்றும்
னன்டுத்தப்ட்ட

ீர்கள்

ஊடுயயதொல் ித்தடி ீர்
இபசானப்

தநற்பப்பு

தாருட்கால்

ித்தடி

ீருக்குள்

தபம் ொதிக்கடொம். சுபங்கம் னன்ாட்டின்தாது

தாருட்கறதனா

அல்து

அானகபநா

தாருட்கறதனா

னன்டுத்தாததன் காபணநாக ீர் தபத்தில் சுபங்கத்தின் தாக்கம் பக்கினநற்தாக
இருக்கும்



அட்டயறணறன

திர்ார்க்கப்டுகிது.
குறுக்கிடாது.

சுபங்க

றநன

டயடிக்றக

நண்டத்துடன்

எப்ிடும்ரொது, கொட்டொங்குடினிியந்து யயம் ீர் நொதிரி
நற்றும் குரொறபடுகில் நிக அதிகநொக உள்து

.

ித்தடி

ீர்

(ரநற்பப்பு ீர்

)

(ித்தடி ீர் ) TH

குத்தறக குதிக்கும்

அயகிலுள் கிபொநத்திற்கும் இறடனில் புயினினல் பிவுகள் இல்ற ன்றத
இது பதியொகக் கொட்டுகிது . ரய பன்பநொமினப்ட்ட சுபங்க டயடிக்றக
கொபணநொக, அயகிலுள் ித்தடி ீரின் பசொன ண்புகள் எயரொதும் நொொது .
றநன நண்டத்திியந்து யயம் ீர் நொதிரி இனற்ினல்

-ரயதினினல்

குப்ொய்யில் ல்து ,

ஆொல் அதில் பநொத்த ண்ணிக்றகனிொ பநொத்த

ரகொிஃொர்ம் உள்து .

கட்டொங்குடினிியந்து யயம் ீர் நொதிரி உனிரினல்

ரசொதறனில் சிந்தது,

ஆொல் பநொத்த கடித்தன்றந அதிகம்

.

ீரின் தபக்

குினீட்டு நட்டத்தின் அடிப்றடனில், ரகொர் நண்டத்திியந்து யயம் ீர் நொதிரி
குடிீர் ரொக்கங்களுக்கொக யடிகட்டுதல்

,

உறதல்,

பகொதித்தல் ரொன்

பறனொ சிகிச்றசனின்ி ரநொசநொக உள்து நற்றும் கட்டொங்குடினிியந்து
யயம் ீர் நொதிரி தறகீ ழ் சவ்வூடுபயல் உதயியுடன் குடிப்மக்கத்திற்கு
ற்து..
4.4. ண் சூறல் (Soil Environment)
குயொரி குதினில் நண் துவும்

கொணப்டயில்ற

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்
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4.5. கழிவு (அதிக சுரம / ிராகரித்தல்) டம்ப் மற்றும் கராட்ெி திடக்கழிவு
நமலாண்ரம
குயொரி

நற்றும் நணல் ரரொல்கள் ரதறயப்டும் யொடிக்றகனொர்

தத்திற்கு பகொண்டு பசல்ப்டும் . சுகொதொப யசதி அறப ிபந்தப கட்டறநப்ொக
கட்டப்டும்.

ரய கபொட்சி திடக்கமிவுகள் அறப ிபந்தப கட்டறநப்ில்

ரசகரிக்கப்ட்டு நொசு கட்டுப்ொட்டு யொரினம் யிதிபறகின்டி ொதுகொப்ொகவும்
அவ்யப்ரொது அகற்ப்டும்.
4.6. உிரில் சூறல் (Biological Environment)
சுபங்க தசனல்ாடுகால் இவ்யிடத்தில் யாளம் உனிரினல் இங்களுக்கு
ந்த ஒரு ஆத்தும் தரிடயில்ற. தய, சுபங்க டயடிக்றககால் உனிரின
சூமலுக்கு

குிப்ிடத்தக்க

டயடிக்றககால்
தாக்கம்

ந்த

உற்த்தினாகும்

ற்டுகின்.

இதற

தாக்கபம்
தூசினின்

ற்டயில்ற.

காபணநாக

சுபங்கத்திற்கு

சுபங்க

உனிரினல்

தயிதன

சூமில்

யர்க்கப்டுகின்

தசடிகால் குறக்கப்டுகின்து.
4.7. நிய சூறல் (Land Environment)
ஆற்ங்கறபனில்
உள்ிட்ட

சுபங்கநொது

பழுறநனொ

பசனல்ொட்டு

ரதறயகற

நதிப்ிடப்ட்டுள்து.
நறமக்கொத்தில்

ி

ரசல்

னன்ொட்டு

கயத்தில்

பகொண்டு

அகழ்யொபொய்ச்சி
ிபப்ப்டும்.

யடியினல்,

டுக்றக

பறறன

நணற

நொற்க்கூடும்.

திட்டத்திற்கொ

பசய்னப்ட்ட

உனபம்

ி

ரதறய

குதி

அகற்றுயது

அடுத்த

ரர்நறனொ

தொக்கங்கற நட்டுரந ற்டுத்தும், பில் இது ஆற்ின் ீறபச் சுநக்கும்
திற

அதிகரிக்கும்.

டயடிக்றக

ச்சு

கொபணநொக

கூறுகற

தறபனில்

பதொடர்புறடன

யிடுயிக்கயில்ற.

இறடனக

சுபங்க

நண்டத்தின்

ி

னன்ொட்டில் ந்தயிதநொ ொதிப்புகளும் திர்ொர்க்கப்டுயதில்ற, பில்
அறத்து டயடிக்றககளும் திட்ட தத்திற்குள் கட்டுப்டுத்தப்டும்.
ி

னன்ொட்டு

குப்ொய்வுகள்

இப்குதி

பக்கினநொக

யியசொனத்றத

பகொண்டுள்து ன்றதக் கொட்டுகிது, அதன்ிகு ஆய்வுப் குதினின் இறடனக
நண்டங்கள்
அகழ்யொபொய்ச்சி

உள்.

பன்பநொமினப்ட்ட

பசய்த

ிகு,

தி

குயொரிகில்

சுநக்கும்

தின்

இயந்து

நணற

அதிகரிக்கும்.

இதன்

யிறயொக தி ஏட்டம் திறச எயரொதும் திறசதியப்ப்டுயதில்ற நற்றும்
ந்த

னிர்கறயும்

உற்த்தினின்

ண்புகறயும்

அவு

ொதிக்கொது.

அதிகரிக்கக்கூடும்

ஆண்டுரதொறும்
ன்று

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

பநொத்த

பொதுயொக
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செயற் சபாறியாளர், மணல் குவாரி , தஞ்ொவூர்

மாவட்டம்

எப்புக்பகொள்ப்டுகிது. யயகொ னிர் உற்த்தினின் கொபணநொக சி தரிசு
ிங்களும் அதிகரிக்கின், இது சுபங்க டயடிக்றக கொபணநொக ரர்நறனொ
தொக்கத்றதக் கொட்டுகிது.
4.8. ேபக தபொருரொதொ சூறல் (Socio Economic Environment)
சுபங்க டயடிக்றககால் திட்ட குதிபனுள் தபடினாகவும் அதத தால்
நறபகநாகவும் ிச்சனநாக தயற யாய்ப்ற அதிகரிக்கும். இந்த தாக்கங்கள்
சி ன்றநகற னக்கும். தயறயாய்ப்பு, கல்யி நற்றும் சுகாதாப யசதிகற
தாக்கிபள்து

இப்குதினில்

டயடிக்றககில்

இருந்து

யாளம்

உருயாகும்

நக்கின்

திர்ார்ப்பு.

தாருாதாப

ன்றநகள்

சுபங்க
பம்

கல்யினியில் யிகிதம் அதிகரிக்கப்டாம்.
அட்டலறை எண். 1.3 சுற்றுசூறல் சயொண்ற திட்டம்
லரிறே
எண்

அரவுருக்கள்

சுங்க

நடலடிக்றககள்

தடுப்பு டவடிக்ரககள்
 சுறந ற்றுயதற்க்கு பன்ாக

சுறந ற்றுதல்

தாதுக்கள் நீ து தண்ணிபால்
ஈபாநாக்காப்டுகிது.

 தாதுாறதனின் க்கயாட்டில்

தண்ணிறப ததிப்தன் பம்
தாதுக்கள் நற்றும் கமிவுகள்

டுத்து தசல்லும் தாது ற்டும்
காற்ில் பவும் தூசிகள்
தாக்குயபத்து

கட்டுடுத்தடுகிது.

 அதிக சுறந ற்றுயறத
தடுக்கப்டும்
காற்ின்
1

 தார்ப்ாின் உள்டக்கின

சுற்றுசூமல்

டிபக்குகள்/ டம்ர்கள்

(Air Environment)

னன்டுத்தடுகிது

 நணல் குயொரிக்கு நிசொபம்
தஜதபட்டர்

தும் ரதறயப்டொது.

 அதொல் பெபரபட்டர்
ரதறயப்டொது

தாது

டயடிக்றககள்

 சுற்றுச்சூமல், ய நற்றும்

காிற நாற்ம் அறநச்சின்

(MoEF) யிதிபறகின் டி

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்
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மாவட்டம்

அயன்ப நபங்கற சாறகின்
ஓபங்கிலும், சுபங்க குதி

சுற்ிலும் றயக்கப்ட்டு காற்ில்
நாசு பவுயறத தடுக்கடுகிது.
 தூசி இறடதனர்ச்சி குதினில்
தயற தசய்பம் ர்களுக்கு

உதாகம் உள் சுபங்கங்கில்

(MMR,1961) யிதிபறகள் டி

காது நச்றச, பகபடி, ாதுகாப்பு
கண்ணாடி தான் ாதுகாப்பு

உகபங்கள் யமங்கப்டுகிது.
 ாதிக்கப்ட்ட குதினில் தயற

தசய்பம் ததாமிார்கள் நற்றும்
அருகிலுள் கிபாநயாசிகள்

யமக்காநா சுகாதாப தசாதற
தநற்தகாள்ப்டுகிது. தநலும்

ததாமிற்ச்சாறகள் சட்டதின் டி
ஊமினர்கின் யமக்கநா
ததாமில் சுகதாப நதிப்ீடு
தநற்தகாள்ப்டுகிது.

 தயிப்பு காற்ின் தபம்

கண்காணிப்பு பற யமக்கநா
அடிப்றடனில் டத்தப்ட்டு,
சுற்றுப்பு காற்ின் தபத்றத
நதிப்ீடு தசய்னப்டுகிது.

2

ீர் சூமல்

(Water

தநற்ப்பப்பு ீர்

Environment)

 நணல் குயொரி கொபணநொக

உற்த்தி பசய்னப்டும் கமிவு ீர்
துவும் இல்ற.

 நணல் சுபங்கநொது 1 நீ ஆமம்
நற்றும் ீர் அட்டயறண தறப

ித்தடி ீர்

நட்டத்திியந்து 6-8 நீ .


ரய சுபங்க பசனல்ொடு

ித்தடி ீர் அட்டயறணறன
பயட்டொது.

 அடிப்றடனில் சுபங்க குதி தி
தயள் ீர்

ிற.

 நறமக்கொங்கில், பயள் ீர்
தி ிற யமினொக ஆற்ின்

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்
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மாவட்டம்

ஏட்டம் திறசனில் ொயும்.
 தி ஏட்டத்தின் ரொது, சுபங்க
டயடிக்றககள் ிறுத்தப்டும்

தாது

டயடிக்றககள்

 ீரின் தபத்றத யமக்கநா
பறனில் கண்காணிப்பு நற்றும்
குப்ாய்வு தசய்னப்டும்.

 யாகங்கள், இனந்திபங்கள்

நற்றும் ி உகபணங்கற
பறனா நற்றும் யமக்கநாக
பாநரிக்கதயண்டும்.

 இனந்திபங்கள் நற்றும் ி

உகபணங்களுக்கு பறனா
உபாய்வு காப்புதாருள் (lubrication)
னன்டுத்துயதன் பம்

இறபச்சல் (noise) உருயாகுயறத
குறக்கப்டும்.

 இறபச்சின் அறய,

யறபனறுக்க்ப்ட்ட நிதநா

தயகத்தில் தயற்று யாகங்கள்
குயாரினில் தறமபம் தாதும்

3

ஒி (Noise)

தாக்குயபத்து

அல்து தயின தசல்யதன்
பம் குறக்கப்டும்.
 அறத்து டீசல் யறக

இனந்திபங்களுக்கு தாதுநா
ஒி உிஞ்சி (silencer) கருயி
னன்டுத்த தயண்டும்.

 கிபாநபு குதினில் யாகங்கள்
தசல்லும் தாது யாகத்தின்
தயகம் 10கி.நீ-வும் நற்றும்

ஒிதருக்கினின் உதனகத்தின்
அறய குறயாகவும்
னன்டுத்த தயண்டும்.
 அறத்து தாக்குயபத்து
யாகங்களுக்கும், நாசு

கட்டுாட்டின் கீ ழ் சரினா

சான்ிதல்கள் யமங்கப்ட்டுள்து.
ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்
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 அதிக இறபச்சல் (noise)

உருயாகும் இடங்கில் தயற

தசய்பம் ததாமிார்கள் திப்ட்ட
ாதுகாப்பு சாதங்கா காது
நச்றச நற்றும் காது ிாக்ஸ்

ஆகினய னன்டுத்தப்டுகிது.
 ஊமினர்கள் ஒய்தயடுக்க ணினிட
சத்தம் இல்ாத குதி
தாது

டயடிக்றககள்

தகாடுக்கப்ட்டுள்து.

 இறபச்சற குறப்தற்காக
சுபங்கப்குதிறன சுற்ிலும்

தசடிகள் யர்க்கப்டுகிது.
 ஊமினர்களுக்கு இறபச்சல் ிற
யிறவுகள் ற்ின யிமிப்புண்ர்வு
தகாடுக்கப்டுகிது. தநலும்

ஊமினர்களுக்கு யமக்கநா
நருத்துய ரிதசாதற
தசய்னப்டுகிது.
நண் சூமல்

4

(soil
Environment)

தநற்ப்பப்பு
நண்

கமிவுக்

5

கமிவு கிடங்கு

(waste dump)

குயினல்கள்

(dump)

ிறப்டுத்துத
ல்

குயொரி குதினில் நண் துவும்
கொணப்டயில்ற.
பழு நணல் நற்றும் நணல்
ரரொல்கள் ரதறயப்டும்
யொடிக்றகனொர் தத்திற்கு
ரபடினொக பகொண்டு பசல்ப்டும்.
 சுபங்க சுற்றுபுத்தில் நபங்கள்

யர்ப்தன் பம் தூசு நற்றும்

இறபச்சல் கட்டுடுத்தப்டுகிது.

6

நபம்

யர்த்தல்

சுபங்க குதி /
கமிவு

குயினல்கள்

 ஒவ்தயாரு யருடபம்

தயட்டப்டும் நபங்கற

கணக்தகடுத்து, ின்பு சீபா கா
இறடதயினில் கட்டனநாக

டுநாறு ரிதுறபக்கப்டுகிது.
 தாயப ாற்ங்காில் இருந்து
உனிர் ிறமப்தற்கா

யாய்ப்புகள் அதிகம் உள்
ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்
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மாவட்டம்

தசடிகள் நட்டும் டப்டுகின்.

7

ி
சுற்றுசூமல்

 அகழ்யொபொய்ச்சி பசய்னப்ட்ட

குதி அடுத்த நறமக்கொத்தில்
ிபப்ப்டும்.

 சரினா பாநரிப்பு பறகற
னன்டுத்துயதன் பம்

இனங்திபத்தின் இறபச்சல் அவு
கட்டுப்டுத்தடுகிது.
 சுபங்க குதிறன சுற்ிலும்
நத்தின நாசுக்கட்டுப்ாட்டு
யாரினத்தின் (CPCB)

யமிகாட்டுதின்டி சுறந குதி
அறநக்கப்டுகிது.

 சுபங்கதின் றநனப்குதினில்
காற்று நாசுப்ாட்றட தகுந்த

கட்டுப்ாட்டு பறகின் பம்
குறக்கப்டுகிது.

 தீனறணப்பு, நீ ட்பு ணி நற்றும்

8

சபக

தாருா
தாபம்

உள்ளூர் தகயல் ததாடர்பு

ஆகினயற்றக் றகனாள்யதற்கு

அயசபகா தனார்ிறத் திட்டம்
பன்கூட்டிதன

தனாரிக்கப்டுகிது.
 இந்தின தபிறகள்
ணினகத்தின் (BIS)

ரிந்துறபனின்டி தயற

ஆட்கின் ாதுகாப்றக்கருதி,
திநித ாதுகாப்பு

உகபணங்கா றகபற,

தறகயசம், ாதுகாப்பு கால்

உற, கண்ணாடி, தநல் சட்றட,
பக்கு உற நற்றும் காது

ாதுகாப்ான் யமங்கப்டுகிது.
 சபக தாறுப்புணர்வு

டயடிக்றககின் ஒரு குதினாக
உள்ளூர் கிபாந ஞ்சானத்துக்கு
யிண்ணப்தாபர் பம் சபக

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்
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மாவட்டம்

 டயடிக்றககள்
டுக்கப்டுகின்.

 சுபங்க யிதி ண் (44)-ன் டி,
பதல்லுதயிக்கா யசதிகள்
ற்ப்டுத்தப்ட்டுள்து.

 யிதி ண் 29B & 45(A)-னின் டி,
ஆபம் நற்றும் சீபா கா

இறடதயினில் ததாமிார்கின்
உடல்ிற ரிதசாதற
டத்தடுகிது.

9

ததாமில்சார்

 சுபங்கத்தில் ணிபுரிபம்

சுகாதாபம்

ததாமிார்களுக்கு ஆபள்
காப்ீடு யமங்கப்டுகிது.
 தயற ஆட்கின்
ாதுகாப்றக்கருதி, திநித
ாதுகாப்பு உகபணங்கா

றகபற, தறகயசம், ாதுகாப்பு
கால் உற, கண்ணாடி, தநல்

சட்றட, பக்கு உற நற்றும்
காது ாதுகாப்ான்
யமங்கப்டுகிது.

5. ொற்றுக்கொன ஆய்வு
பன்பநொமினப்ட்ட
யமிகறயும்

சுபங்க

தத்தின்

நொற்றுகளுக்கொ

அறத்து

ொங்கள் குப்ொய்வு பசய்துள்ரொம். இந்த திட்டம் நணல் சொர்ந்த

திட்டம் நற்றும் தற்ரொதுள் சுபங்க குத்தறகனின் ி னன்ொட்றட தி ிற


யறகப்டுத்தப்ட்டுள்து,

ின்யம்

பதொடயம்,

ரய

இது
இந்த

தற்ரொறதன
திட்டத்திற்கு

சுபங்க

திட்டம்

படிந்த

தம்

துவும்

நொற்று

ரிந்துறபக்கப்டயில்ற.
6. சுற்றுச்சூறல் கண்கொைிப்பு திட்டம்
சுற்றுச்சூமல் கண்காணிப்பு திட்டம்

SEIAA-ஆல் யமங்கப்டும் சுற்றுச்சூமல்

சீர்திருத்த கடிதத்தில் யறபனறுக்கப்ட்ட ிந்தறகளுக்குட்ட்ட ல்தயறு
சுற்றுச்சூமல் கூறுகளுக்கு டத்தப்டும். இதற்க்கா

தசனல்ட ஒப்புதல்

,

தநிழ்ாடு நாசு கட்டுப்ாட்டு யாரினம் (TNPCB)-ஆல் யமங்கப்டும்.

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்
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மாவட்டம்

அட்டலறை எண்: 1.4 எதிர்கொய திட்டம் சுற்றுசூறல் கண்கொைிப்பு திட்டம்
லரி

றே.

எண்

சுற்றுச்சூறல்
கொைிகள்

கண்கொைிப்பு
இடம்

கொய

அரவு

அதிர்தலண்

காற்று தயகம்,

சுபங்க றநனப்குதி
1

யாிற
நற்றும்

காற்றுத் தபம்

ததடர்ச்சினா

கண்காணிக்கப்டுகிது /
அருகிலுள் இந்தினா

குமிப்புகள்

திறச,
24 நணி
தபம்

நாதம் ஒரு
பற

யாினல் துற (IMD)

தயப்ிற,
ஈபப்தம்
நற்றும்

நறமப்தாமி

ிறனம்

வு.

ஆறு இடங்கில் (றநன
நண்டத்தில் உள்

ஒரு ிறனம் நற்றும்
அருகிலுள்
காற்று நாசு
2

கண்காணிப்பு

(PM2.5, PM10, SO2
and NOx)

குடினிருப்புகில்

குறந்தட்சம் ஒன்று,
குதி, தநல்தாக்கி
திறசனில் ஒன்று,

8 நணி
தபம்

யருடத்திற்கு 1
பற

கீ ழ்ிற திறசனில்

தன் தூசி
நாதிரி

நற்றும் சுயாச
தூசி நாதிரி

இபண்டு ிறனம்

நற்றும் குறுக்கு காற்று
திறசனில் ஒன்று.)

சுபங்க கமிவுகின்

அருகிலுள் குதிகின்
3

ீர் நாசு

கண்காணிப்பு

ித்தடி நற்றும்

ஒரு

தநற்பப்பு தண்ணறப,
ீ

யருடத்திற்கு

பந்றதன நற்றும்

ஒருபற

ிந்றதன ருயநறம

காத்தின் தாது கிபாப்

இனற்ினல்-

தயதினினல்,

தண்ணுனிரின
ல் ண்புகள்

நாதிரிகள் றகப்ற்றுதல்.
இறடப்குதி

நண்டத்தில் இருந்து
4

ீர்ப்புயினினல்

(buffer zone) 1 கிநீ

சுற்ிபள், திந்த

-

குிப்ிட்ட கிணறுகில்

ஆறு

நாதத்திற்கு

ஒரு பற

ீர் ிற.

5

ஒி

சுபங்க ல்ற, அதிக

இறபச்சல் உருயாக்கும்
குத்தறக குதி உள்த

24 நணி
தபம்

நாதம்

ஒருபற

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

ீர் ிற

கண்காணிப்பு
சாதங்கள்

னன்டுத்தப்
டும்.

ஒி ிற
நீ ட்டர்
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மாவட்டம்

நற்றும் அருகில் உள்
குடினிருப்பு குதினில்
உள் குதிகள்.
றநனப்குதி
6

நண்

இனற்ினல்

நண்டம்(core) நற்றும்

ஒரு

நண்டம்(buffer) (கிபாப்

ஒருபற

இறடனக

யருடத்திற்கு

நாதிரிகள்)

நற்றும்

தயதினினல்
ண்புகள்

7. திட்டத்தின் நன்றகள்
திரு.

கடறநகள் நிகத் ததிவுடன்
கிபொநத்தில்,

அபசுப் 

ரிந்துறபக்கப்டுகிது.

ள்ினில்,

கிபொந சொறனில்

நபம் யர்ப்பு

அறத தயிப தப்ிதனாடின நாசு நற்றும் இறபச்சல்

பனற்சிகள், யல்லுர்கின் உதயி
தசனல்டுத்தப்டும்.

உருயாக்கும்.

அயர்கின்

உள்ொர். நபம் யர்ப்பு திட்டதின் அடிப்றடனில் ,

ீக்குயதற்க்கா அமகினல் ததாட்டம்
உடன்

அயர்கள், சபதானத்தில்

செயற் சபாறியாளர்

நற்றும்

நற் நகத்தா தருந்ததாட்ட

நற்றும் உள்ளூர் சபகத்தின்

ஒத்துறமப்பு

சுபங்க டயடிக்றக கிபாநப்பு தயறயாய்ப்ற

கூடுதாக, தயறயாய்ப்பு யசதிகற ிர்நாணித்தல்

,

நணல்

தாக்குயபத்து, சுகாதாபம், தாருட்கள், தசறயகள் நற்றும் ி சபக தசறயகள்
யமங்குயது தான் ஒப்ந்த தயறகில் ருக்கு நறபக தயறயாய்ப்பு
இருக்கும்.

உள்ளூர் நக்களுக்கு தயறயாய்ப்பு கிறடக்கும்

.

நாி அபசால்

உரிறநத்ததாறக உள்ளூர் ிறுயங்களுக்கும், கிபாநத்தின்  யர்ச்சிக்கொகவும்
யமங்கப்டுகிது.

யிண்ணப்தொர் அயர்கள் ,

கிபாநங்களுக்கு கல்யி யசதிகள்

யிறனாட்டு உகபணங்கள் , ள்ிகளுக்கு குடிீர் தான் ன்புரி யசதிகள்

,

,

கிபாநங்களுக்கு சாற யசதிகள் நற்றும் அருகிலுள் கிபாநயாசிகளுக்கு தயற
யாய்ப்புகள் யமங்குயதன் பம் கிபாநப்பு சபக தாருாதாப யர்ச்சிக்கு
உதவுகிார். இாத்தில் இருந்து

2.5% கூட்டாண்றந சபகப் தாறுப்புத் திட்ட

(CSR) ட்தஜட்டுக்கு ஒதுக்கீ டு பசய்கிொர்.

8. படிவுற
யியாதிக்கப்ட்டடி, இந்த திட்டநாது சூமினல் நற்றும் சுற்றுச்சூமில்
தாக்கத்றத ற்டுத்த யாய்ப்பு இல்ற நற்றும் ாதுகாப்ாது

.

அனுநதிக்கப்ட்ட யபம்புகளுக்குள்ாக நாசுடுத்திகறக் கட்டுப்டுத்த
தாதுநா தடுப்பு டயடிக்றககள் தநற்தகாள்ப்டும்.
ரயினறநப்பு

ஆகின

அங்கீ கரிக்கப்ட்ட

திட்டம்

நணல்
டி

உயயொக்கம்,

பசனல்டுத்தப்டும்.

சூமினல் ரசதநொது றநன நண்டத்றத உள்டக்கி உள்து. தநாத்த சுபங்க
டயடிக்றக ததாமிார்களுக்கு ிதாகவும் குறந்தட்ச ஆத்துடன்
டத்தப்டும்.

பன்தநாமினப்ட்ட சுற்றுச்சூமல் தநாண்றந திட்டம் ஆது

சுற்றுப்பு குதிறன ாதுகாப்ா சூமில் றயக்கும். சுபங்க டயடிக்றககாால்
ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்
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ற்டும் தாக்கத்றத
தயறயாய்ப்பு,
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யர்ப்ின்

பம்

மாவட்டம்

கட்டுப்டுத்தப்டுகிது.

தகயல் ததாடர்பு நற்றும் உள்கட்டறநப்பு தநம்ாடு தான்

சபக-தாருாதாப ன்கற பன்தற்றுயதில் சுபங்க டயடிக்றக
உதவுகிது.

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம், தசம்

17

