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சயாண்ச திட்டச் சுருக்கம்      
 [(MoEFCC அமிலிப்பின் படி S.O. 804 (E),-14.03.2017 & TOR -F.No.23-227 / 2018-IA.III(V))] 

லசக: ஏ 
 

உரிமாரர்   
M/s , டால்ிா பாத் சுகர் & இண்டஸ்ட்ரீஸ் யிிடடட், 
சேயம், திழ் நாடு - 636012, 
டதாமயசபேி : 0427 2346762 
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                     ன ண்  : 6 
                     கிபொநம்           :   டேட்டிச்ோலடி 

                     யட்டம்         : சேயம் 

                                                     நொயட்டம்      :   சேயம் 

 

   
டேல்திட்ட டதாகுப்பாரர்  

ஆதி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் ததொறில்நுட்ப நிறுலனம், 
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(சதேின சுற்றுச்சுமல் துறனிொல் அங்கீகரிக்கப்ட்ட ஆசொேக ிறுயம்) 
ண் 3/216, சக.ஸ்.யி.கர், 

பசேொதிப்ட்டி, சேம் - 636 004. 

ததொறசேி ண்  :   (0427) 2440446, 

அறசேி ண்  :   98427 29655 
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தேல்பறம திட்டச் சுருக்கம் 

1 னன்னுறப 
            M/s, டால்ிா பாத் சுகர் & இண்டஸ்ட்ரீஸ் யிிடடட் நிறுலனத்தின் 

சக்னமேட் ற்றும் டூமனட் சுங்கம் 449.364 டெக்டர் பப்பரலில் னய ண் 6 
இல் - சேயம் நொயட்டம், சேயம் தொலுகொ, டேட்டிச்ோலடி ன்னும் கிபொநத்தில் 
அறநந்துள்து. இந்த சுங்கப்பகுதி இந்தி ஆய்வு சடாசபாளீட் ண். 58I/2 இல் 
குமிப்பிடப்பட்டுள்ரது. இப்குதி யடக்கு அட்ேசபறக 11 °43'09.71‛ னதல் 
11°44'36.233‛ல யறபனிலும், கிமக்கு தீர்க்கசபறக 78°07'23.268" னதல் 78°09'13.068‛கி 
யறபனில் உள்து. இந்தி சுங்க பைிகம் றுஆய்வு டேய்த சுங்கத் 
திட்டத்மத M/s, டால்ிா பாத் சுகர் & இண்டஸ்ட்ரீஸ் யிிடடட் 
நிறுலனத்திற்கு கடித ண். TN/SLM/MG&DU/ROMP-1646.MDS dated 30/03/2021 னெயம் 
எப்னதல் அரித்தது 

                                                                      
       டேப்டம்பர் 14, 2006 சததிிட்ட சுற்றுச்சூறல் தாக்க திப்படீு (ஈ) 

அமிலிப்பின்படி, இந்த திட்டம் 1(அ) தாதுக்கள் சுங்கத்தின் கீழ் லருகிமது. 100 
டெக்சடருக்கும் அதிகான குத்தமகப் பகுதிமனேம், னக்கி கனித்மதனேம் 
கருத்தில் டகாண்டு இது ‚‛ லமகாகக் கருதப்படுகிமது. சற்கண்டலற்மமக் 
கருத்தில் டகாண்டு, 16.03.2018 அன்று லிண்ைப்பதார் EAC, டடல்யி க்கு 
லிண்ைப்பத்மத ேர்ப்பித்தார். இந்த னன்டாறிவு 31.12.2020 அன்று 40 லது 
த்தி சுற்றுசூறல் திப்படீ்டுக் கூட்டத்தில் மலக்கப்பட்டுள்ரது ற்றும் குமிப்ன 
லிதினமமகமர லறங்கிது, கடித ண் F.No:23-227/2018-IA.III (V) dated 05.02.2021.  
 

1.1 திட்டத்தின் ச ாக்கம் 
 

 M/s, டால்ிா பாத் சுகர் & இண்டஸ்ட்ரீஸ் யிிடடட் நிறுலனத்தின் 
சக்னமேட் ற்றும் டூமனட் சுங்கத்தின் சுற்றுச்சூறல் டதரிவு அனுதிக்கான 
னன்டாறிவு குமிப்ன லிதினமமகரின் கடித ண் F.No:23-227/2018-IA.III (V) dated 
05.02.2021 படி சுற்றுச்சூறல் சேத திப்படீு , பரிகாம் திட்டம் , இற்மக லர 
சம்பாட்டுத் திட்டம் ற்றும் ேனெக லர சம்பாடு திட்டம் உடனான 
சுற்றுச்சூறல் தாக்க திப்படீு அமிக்மக சதமலப்படுகிமது . 

 
    1.2. திட்ட லிரக்கம் 

அட்டலறை எண். 1.1 திட்ட லிலங்கள் 
தகலல் லிலம் 

யிண்ணப்தொபர் தனர் M/s, டால்ிா பாத் சுகர் & இண்டஸ்ட்ரீஸ் யிிடடட் 
தநொத்த சுபங்க குத்தறக 449.364 டெக்டர் (டபாமம்சபாக்கு ிம்) 
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பப்வு 
ன ண் 6 
னயினினல் 
ஒருங்கிறணப்ன 
(geographical co-ordinates) 

அட்ேசபறக 11
°
43'09.71” னதல் 11

°
44'36.233”ல  

தீர்க்கசபறக 78
°
07'23.268" னதல் 78

°
09'13.068”கி 

இறடயிக்க யறபதொள்  
(Toposheet No.) 

58I/2 

உனபம் (Elevation) 348-400 நீட்டர் கடல் நட்டத்திிருந்து சந உள்து. 
அணுகல்தன்ற (Accessibility) 

அருகிலுள் குடிிருப்ன 850 ீ  - டேட்டிச்ேலாடி கிாம்- டதன்கிறக்கு  ற்றும் 
ேிய அங்கீகரிக்கப்படாத டகாட்டமககள் குத்தமக 
ல்மயின் டதற்குப் பகுதிில்  உள்ரன. 

அருகிலுள் கிபொநம் டேட்டிச்ேலாடி - 850 ீ – டதன்கிறக்கு திறேனில் 
அருகிலுள் கபம் சேயம்  - 6 கி .ீ - டதற்கு திறேனில் 
அருகிலுள் 
தடுஞ்ேொற 

சத.டந 7 - சேயம்- டபங்களூரு - 3.0 கி.ீ - டதன்சற்கு 
திமேில் 
ா.டந 188- சேயம் - ற்காடு - 3.12 கி.ீ - டதன்கிறக்கு 
னக்கி ாலட்ட ோமய 696 – னத்துநாய்க்கன்பட்டி  
ோமய(சேயம்) - 5.0 கி.ீ - டதன்சற்கு திமேில் 

அருகிலுள் 
ததொடர்யண்டி ிறனம் 

சேயம் ேந்திப்ன டதாடர்லண்டி நிமயம் - 6 கி.ீ – 
டதற்கு திமேில் 

அருகிலுள் யிநொ 
ிறனம் 

சேயம்  லிான நிமயம் – 12 கி.ீ –  லடசற்கு 
திமேில் 

சுற்றுச்சூறல் உைர்திமன் (Environmental Sensitiveness) 
நொி ல்ற திழ்நாடு – கர்நாடக ல்மய, சுங்கத்தில் இருந்து 

லடசற்கு திமேில் 55 கி.ீ டதாமயலில் உள்ரது. 
கடற்கறப நண்டம் லங்கார லிரிகுடா , சுங்கத்தில் இரு ந்து கிறக்கு 

திமேில் 176 கி.ீ டதாமயலில் உள்ரது. 
னசல இப்பகுதி கடசயா எளங்கு னமம ண்டய 

அமிலிப்ன, 1991  ஈர்க்கலில்மய 

கொப்னக்கொடு 1. குரும்பப்பட்டி காப்னக்காடு - 310ீ  - லடகிறக்கு  
2. நாகர்மய காப்னக்காடு - 100ீ - கிறக்கு  
3. கப்னட்டு காப்னக்காடு - 4 கி.ீ - கிறக்கு  
4. பனிகடு காப்னக்காடு- 3.6 கி.ீ - லடக்கு  
5. கஞ்சேரி  காப்னக்காடு - 7கி.ீ - லடக்கு  
6. ேன்ாேிமய  காப்னக்காடு - 9.2 கி.ீ - 

லடகிறக்கு   
ஆனால் னன்டாறிப்பட்ட திட்டம் லனப் 
டபாருட்களுக்கு ந்தத் தீங்கும் டேய்ாது 

அருகிலுள் யயிங்கு குரும்பப்பட்டி லியங்கில் னங்கா – 4 கி.ீ லடகிறக்கு 



M/s.டால்ிா பாத் சுகர் & இண்டஸ்ட்ரீஸ் யிிடடட்,  சேயம்  ாலட்டம் 

ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததொமில்தட் ிறுயம் , சேம் 4 

 

ேபணொனம்  
அருகிலுள் 
ீர்ிற,ஆறு,கும் 

கன்னங்குமிச்ேி ரி - 4.7 கி.ீ - டதன்கிறக்கு  
கன்னங்குமிச்ேி னது ரி - 4.64கி.ீ- டதன்கிறக்கு  
டலள்ரக்கால்பட்டி ரி - 1.12 கி.ீ- டதன்சற்கு  
ரி- சதேி டநடுஞ்ோமய அருகாமில் - 2.9கி.ீ - 
டதன்சற்கு  
இந்திாநகர் ரி - 3.14கி.ீ - டதன்சற்கு  
ேனத்திம் ரி - 4.40கி.ீ - சற்கு    

யொளம் இடங்களும் டேட்டிச்ோலடி- 850ீ-கிறக்கு- 4868 க்கள் டதாமக 
டலள்ரக்கல்பட்டி- 800ீ- டதன்சற்கு- 5475க்கள் 
டதாமக 
தட்டாஞ்ோலடி- 2.6 கி.ீ- சற்கு-13967 க்கள் டதாமக 
கருப்னர்-3.2 கி.ீ- டதன்சற்கு- 13967 க்கள் டதாமக 
டலள்ராரப்பட்டி- 4.3கி.ீ-சற்கு- 6833 க்கள் டதாமக 
னெங்கில்பாடி- 3.0 கி.ீ- சற்கு- 4560 க்கள் டதாமக 
சேமனடகௌண்டனூர்-3.0கி.ீ- சற்கு- 4560 க்கள் 
டதாமக 
சதக்கம்பட்டி- 3.1கி.ீ- லடசற்கு- 10396 க்கள் டதாமக 
தாத்மதன்கற்பட்டி- 3.1கி.ீ- லடசற்கு- 7679 
க்கள் டதாமக 
சகாரிசடு- 3.4கி.ீ- கிறக்கு- 6892 க்கள் டதாமக 
டகாண்டப்பநாக்கன்பட்டி- 2.0 கி.ீ-லடக்கு- 6892 க்கள் 
டதாமக 
லிநாகம்பட்டி- 4.0கி.ீ- லடகிறக்கு-  6892 க்கள் 
டதாமக 
நமசோதிப்பட்டி- 3.7கி.ீ- டதற்கு- 4768 க்கள் டதாமக 

ொதுகொப்ன ிறுயல்கள் 
(Defense Installations) 

10 கிசொ நீட்டர் ஆபத்துக்குள் ந்த ஒரு ொதுகொப்ன 
ிறுயல்களும் இல்ற 

சுநொர் 500 நீட்டர் ஆபத்றத 
சுற்ினேள் கற்சுபங்கங்கள் 

ஸ்.ஆர்.ேி.ல் ற்றும் டான்ாக் ஆகி இண்டு 
சுங்கங்கள் டால்ிா சுங்க குத்தமக ல்மயின் 
500 ீ சுற்மரலில் அமந்துள்ரன 

சுங்க லிலங்கள் 
சுங்க பறம திமந்த டலரி இந்திாக்கப்பட்ட சுங்கம் 
சக்னமேட் இருப்னக்கள் 
ற்றும் லரங்கள் 

11.015979 ில்யின் டன் 

டூமனட் இருப்னக்கள் 
ற்றும் லரங்கள் 

31.463288 ில்யின் டன் 

சுபங்க உற்த்தி (60% 
நீட்ன)  

சக்னமேட்டின் ோேரி உற்பத்தி: ஆண்டுக்கு 0.061 
ில்யின் டன்  

டூமனட்டின் ோேரி உற்பத்தி: ஆண்டுக்கு 0.14 
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ில்யின் டன் 
சநல் நண்  - 
கறிவு உருலாக்கம்  ோேரி கறிவு 1.204 ில்யின் டன் / ஆண்டு  
னன்தநொமினப்ட்ட சுபங்க 
ஆறம்;  

ோேரி கடல் ட்டத்தியிருந்து 335 ீ ஆர்.ல் ஆறம் 
லம சுங்கத்மத னன்டாறிப்பட்டது 

ீர் நட்டம்  குத்தமகப் பகுதிின் சற்குப் ல்மய ஏப்  பகுதிில் 
உள்ர நியத்தடி நீர் அட்டலமை ோேரி கடல் 
ட்டத்தியிருந்து 325ீ ஆர் .ல். ீதனள்ர பகுதிில் , 
நியத்தடி நீர் அட்டலமை ோேரி கடல் 
ட்டத்தியிருந்து 335ீ ஆர்.ல். 

எட்டுடாத்த குறி ோய்வு 45° 
குத்தமக காயம் சுங்கங்கள் ற்றும் தாதுக்கள் (அபிலிருத்தி ற்றும் 

எளங்குனமம) திருத்தச் ேட்டம் 2015 இன் பிரிவு 8 () 
(5) இன் படி , ங்கள் குத்தமக 2030 ார்ச் 31 ஆம் சததி 
னடிலமடனேம் காயம் லம நீட்டிக்கப்பட்டுள்ரது. 

திட்ட டேயவு ரூ. 1957.07 யட்ேம் 
சுற்றுச்சூறல் சயாண்ம 
திட்ட டேயவு 

ரூ.19.95/- யட்ேம்/ ஆண்டுக்கு 

1.3. சூறல் பற்மி லிரக்கம் 

1.3.1 அடிப்பறட சுற்றுச்சூறல்  

அடிப்றட தகயல்கள் சேகரிப்ின் ஒருங்கிறணந்த குதினொது சுற்றுச்சூமல்  
ொதிப்ன நதிப்டீு (EIA) அிக்றக. இப்குதினில் ிவும் சுற்றுச்சூமல் சூழ்ிறறன 
நதிப்ிடுயதற்கு ருயக் கொத்திற்கு பின் (டிேம்பர் 1, 2020 -  பிப்லரி 28, 2021) 
ஆய்வு சநற்தகொள்ப்ட்டுள்து. சுற்றுச்சூமல் ொதிப்ன நதிப்டீு (EIA) ஆய்வுகள் 
சொக்கத்திற்கொக, சுபங்க குத்தறக குதிறன றநன நண்டநொகவும் நற்றும் 
சுபங்க குத்தறக ல்றக்குள் இருந்து 10 கி.ீ  ஆபம் யறப தயிசன உள் 
குத்தறக குதிறன இறடனக நண்டம் (Buffer Zone)  கருதப்ட்டது. 

அட்டலறை எண். 1.2 அடிப்பறட தவு 

நுண்துகள்கள் லிலங்கள் தநிறய 

யிநண்டயினல் (டிேம்பர் 1, 2020 -  பிப்லரி 28, 2021) 
நறம(ேபொேரி 33 லருடம்) 651.92  நில்ிநீட்டர் 

(ஓபொண்டுக்கு) 
--- 

தயப் ிற(ேபொேரி) 18-36° தேல்ேினஸ் --- 
கொற்ின் சயகம் 3.4நீ/யிொடி --- 
கொற்டிக்கும் திறே டதன்சற்கு டதன்கிறக்கு --- 



M/s.டால்ிா பாத் சுகர் & இண்டஸ்ட்ரீஸ் யிிடடட்,  சேயம்  ாலட்டம் 

ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததொமில்தட் ிறுயம் , சேம் 6 

 

ற்றும் டதற்கு திமேியிருந்து 
சுற்றுச்சூறல் கொற்று தம் 

(சதேி சுற்றுப்பும கொற்று தநிறயகள் (NAAQS)) 
சுயொேத்தில் தேல்லும் 
தண் துகள் (PM10) 

டிேம்பர் 2020 - ஒரு க நீட்டர் 
இல் 39-60 றநக்சபொ கிபொம் 
(μg/m3) 
ஜனலரி 2021- ஒரு க நீட்டர் 
இல் 42-60 றநக்சபொ கிபொம் 
(μg/m3) 
பிப்லரி 2021- ஒரு க நீட்டர் 
இல் 42-61 றநக்சபொ கிபொம் 
(μg/m3) 

ஒரு க நீட்டர்இல் 100 
றநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 

கொற்ில் நிதக்கும் தூேி 
(PM2.5) 

டிேம்பர் 2020 - ஒரு க நீட்டர் 
இல் 19-32 றநக்சபொ கிபொம் 
(μg/m3) 
ஜனலரி 2021- ஒரு க நீட்டர் 
இல் 21-32 றநக்சபொ கிபொம் 
(μg/m3) 
பிப்லரி 2021- ஒரு க நீட்டர் 
இல் 19-31 றநக்சபொ கிபொம் 
(μg/m3) 

ஒரு க நீட்டர் இல் 60 
றநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 

ேல்ர் றடனொக்றைடு 
(S02) 

டிேம்பர் 2020 - ஒரு க நீட்டர் 
இல் 4-13 றநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 
ஜனலரி 2021- ஒரு க நீட்டர் 
இல் 4-13 றநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 
பிப்லரி 2021- ஒரு க நீட்டர் 
இல் 5-13 றநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 

ஒரு க நீட்டர் இல் 80 
றநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 

றட்பஜன் றட 
ஆக்றேடு (NOx) 

டிேம்பர் 2020 - ஒரு க நீட்டர் 
இல் 9-18 றநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 
ஜனலரி 2021- ஒரு க நீட்டர் 
இல் 9-19 றநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 
பிப்லரி 2021- ஒரு க நீட்டர் 
இல் 8-17 றநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 

ஒரு க நீட்டர் இல் 80 
றநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 

ேத்தம் நிறய  
(த்தி ொசு கட்டுப்பொட்டு லொரிம் தநிறயகள் (CPCB)) 

கல் சபம் 
(6.00 am – 10.00 pm) 

றநன நண்டம்:  
40.8-45.8 dB (A)  
இறடப்குதி:  
43.3 – 45.8dB (A) 

ததொறிற்ேொறய பகுதி 
கல் சபம் - 75 dB (A) 
குடிிருப்பு பகுதிில் 
கல் சபம் - 55 dB (A) 

இபவு சபம் 
(10.00 pm – 6.00 am) 

றநன நண்டம்:  
34.1 – 41.8 dB (A) 

ததொறிற்ேொறய பகுதி 
இபவு சபம் – 70 dB (A) 
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இறடப்குதி:  
38.1 – 41.8 dB(A) 

குடிிருப்பு பகுதிில் 
இபவு சபம் - 45 dB (A) 

நீர் தம்  
(இந்தி தநிறயகள்: 10500:2012 (யிரும்த்தக்க யபம்னகள்)) 

கொப-அநித்தன்றந (pH) 7.43 னதல் 9.48 யறப 6.5 னதல் 8.5 
தநொத்த கறபந்த திட 
(TDS) 

ஒரு யிட்டரில் 334 னதல் 906 
ில்யி  கிபொம்   

ஒரு யிட்டரில் 500 
ில்யி  கிபொம்   

தநொத்த கடித்தன்றந 
சொன் CaCO3 

ஒரு யிட்டரில் 190 னதல் 280 
ில்யி  கிபொம்   

ஒரு யிட்டரில் 200 
ில்யி  கிபொம்   

ண் தம் 

கொப-அநித்தன்றந (pH) 7.62 னதல் 8.64 யறப 
நடுநிமய னதல் னதல் 
காானது 

தநொத்த அடர்த்தி ஒரு க அவு தேன்டிநீட்டர் 
ஒன்றுக்கு 1.21 – 1.47 கிபொம் (g/cc) 

தொயப யர்ச்ேிக்கு 
ேொதகநொ 
இனல்னிற 

நீர் நியலில் 
சுபங்க ஆமம் ோேரி கடல் ட்டத்தியிருந்து 335 ீ ஆர்.ல் ஆறம் லம 

சுங்கத்மத னன்டாறிப்பட்டது 
தண்ணரீ் அட்டயறண குத்தமகப் பகுதிின் சற்கு ல்மய ஏப் பகுதிில் 

உள்ர நியத்தடி நீர் அட்டலமை ோேரி கடல் 
ட்டத்தியிருந்து 325ீ ஆர்.ல். ீதனள்ர பகுதிில், 
நியத்தடி நீர் அட்டலமை ோேரி கடல் ட்டத்தியிருந்து 
335ீ ஆர்.ல். 

 

1.4 எதிர்லரும் சுற்றுச்சூறல் தொக்கங்கள் ற்றும் தடுப்பு நடலடிக்றககள் 

1.4.1. கொற்மின் சுற்றுச்சூறல் (Air Environment) 

திமந்தடலரி சுபங்கத் (Open Cast Mining) ததொமிில் கொற்று நொசுடுயதற்கு னக்கின 
கொபணினொக தேனல்டுயது ‘கொற்ில் பவும் துகள்கச’. சுபங்க டயடிக்றக 
சநற்தகொள்ப்டுயதற்கு ற்றுக்தகொள்ப்ட்ட னற திமந்த டலரி 
இந்திாக்கப்பட்ட சுங்கம் னமம ஆகும், இதில் துறனிடுதல், தயடித்தல், 
ற்றுதல், இளத்தல் நற்றும் இக்குதல் ஆகின அடங்கும்.  

சக்னமேட் ற்றும் டூமனட் துமரிடுதல், டலடித்தல் ற்றும் சபாக்குலத்து 
ஆகிலற்மின் சபாது PM10 உிழ்வு NAAQS இன் தத்திற்குள் இருந்தது. 
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ப. எண் 1: சடாசபாளீட் குத்தசக பகுதிச சுற்மி 10 கி.ீ சுற்மரவு காட்டுகிமது 
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1.4.2. சுற்றுசூறல் ஓயி (Noise Environment) 

ஒி நொசுொடு, ஒரு தரின சுகொதொப ஆத்றத சுபங்க ததொமிொர்களுக்கு 
ற்டுகிது. ின்யருறய திந்ததயி சுபங்க திட்டத்தொல் ற்டுகி ேத்த  
ஆதொபங்கொககும் அறய, துறனிடுதல், தயடி தயடித்தல், நற்றும் யொக 
இனக்கத்தின் தேனல்ொடுகொகம். சுபங்க டயடிக்றககள் னெம் உருயொகும் 
ேத்தங்கள்னொவும் றநன  நண்டத்துக்குள் இருந்து ேிதறுகின் . இதன் 
கொபணநொக ததொடர்னள் தூபம் நற்றும் நற் ிப்குதி அம்ேங்களும் ேத்தம் 
கயிப்னக்குள் சேர்க்கப்டுகின். இந்த னடிவுகிிருந்து, நத்தின நொசு 
கட்டுப்ொட்டு யொரினம் (CPCB) நற்றும் சுபங்கப் ொதுகொப்ன தொது இனக்குபகம் 
(DGMS) ரிந்துறபக்கப்டும் யிதினறகின் டி சுற்றுச்சூமல் ேத்ததின் அவு 
(ொள் நற்றும் இபவு சபம்) 90dB (A) ஆக அனுநதிக்கப்ட்ட யபம்னக்குள் உள்றத 
கொணொம். தற்சொது ந்த ஒரு சுபங்கத்  ததொமிலும் ஈடுடயில்ற . இருப்ினும், 
திர்ொர்க்கப்டும் இறபச்ேின் அவுகள் ந்த யிறறயனேம் 
தகொண்டிருக்கயில்ற. ணினொர்கள் 8 நணி சபம் ணிகற தேய்யதற்கு 
துயொய் ேத்தத்தின் அவு னன்தச்ேரிக்றகனொக 85 dB (A) கீசம குறக்கப் 
ட்டுள்து. ஒரு 400 கி.கி டலடி ருந்து தயடிப்ொது தொடிக்கு 5 
நில்ிநீட்டருக்கு (mm) உச்ே துகள் சயகத்திற்கு கீசம உள்து. ினும், 
தயடிப்னகின் தொக்கங்கள் கொபணநொக ி அதிர்வுகறனேம் நற்றும் ொறகள் 
ப்றத தயிர்க்கவும் ேட்டரீதினொ கூடுதல் கட்டுப்ொடு டயடிக்றககற 
ற்றுக்தகொள்ப்ட சயண்டும். 

1.4.3. நீர் சூறல் (Water Environment) 

சுங்க நடலடிக்மககள் நியத்தடி நீர் தத்மத பய லறிகரில் பாதிக்கயாம். 
டபரும்பான்மாக டலரிப்படுலது தண்ைரீ் அட்டலமைக்கு கீழ் சுங்கங்கள் 
காைப்படுலது, அமலகள் நியத்தடி குறி அல்யது திமந்த குறிகள் ஆகும். இது 
நீர்லறிகளுக்கு சநடிாக லறி லகுக்கிமது. நியத்தில் உள்ர கறிவுநீர் ற்றும் 
பன்படுத்தப்பட்ட நீர்கள் சற்பப்ன டபாருட்கரால் நியத்தடி நீருக்குள் 
ஊடுருலதால் நியத்தடி நீர் தம் பாதிக்கபடயாம். சுங்கம் பன்பாட்டின்சபாது 
இோனப் டபாருட்கமரசா அல்யது அபாகான டபாருட்கமரசா 
பன்படுத்தாததன் காைாக நீர் தத்தில் சுங்கத்தின் தாக்கம் னக்கிற்மதாக 
இருக்கும் ன திர்பார்க்கப்படுகிமது. சுங்க நடலடிக்மக நியத்தடி நீர் 
அட்டலமைம குறுக்கிடாது. ம ண்டயத்தியிருந்து லரும் இண்டு நீர் 
ாதிரிகள் pH இல் அதிகாக உள்ரன, அதாலது 8.5 க்கு அப்பால் ற்றும் ற்ம 
அமனத்து கிாங்கரியிருந்தும் நீர் ாதிரி டாத்த கமந்த திடப்டபாருட்கரிலும் 
டாத்த கடினத்தன்மிலும் னமமச 500mg / l ற்றும் 200mg / l க்கு அப்பால் 
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உள்ரது. உிரில் அரவுருக்கரில், அமனத்து ஆய்வு பகுதிகரியிருந்தும் நீர் 
ாதிரிகள் நன்மாக உள்ரன, அதாலது நீர் ாதிரிகரில் டாத்த சகாயிஃபார்ம் 
ற்றும் ஈ.சகாயி இல்மய. கைக்கிடப்பட்ட நீர் தக் குமிடீ்டின் அடிப்பமடில், 
நீரின் தம் நன்மாக இருக்கும் கருப்னர் கிாத்மதத் தலி அமனத்து 
இடங்கரியிருந்தும் நீர் தம் ேிமந்தது. கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கும் சயாக நடத்தி 
லரும் சக்னமேட் & டுமனட் சுங்கத்தின் காைாக நீரின் தம் ாமலில்மய 
ன்பது டதரிலாக  டதரிகிமது. 

1.4.4. ண் சூறல் (Soil Environment) 

இது ற்கனசல இருக்கும் சுங்காக இருப்பதால் , அடுத்த ந்தாண்டு 
திட்டத்திற்கு சல் ண் அகற்றுதல் இல்மய . 

1.4.5. கறிவுகரின் குலில் (Waste Dump) 

தற்சபாதுள்ர னென்று குறிகள் உள்ரன - குறி ண் 31, குறி ண் 36 ற்றும் குறி 
ண் 23 ஆகிமல அடுத்த ந்து ஆண்டுகளுக்கு சதாண்டப்படும். அடுத்த ந்து 
ஆண்டுகளுக்கு னென்று குறிகரியிருந்து டாத்த உற்பத்தி 1010892 டட்ரிக் டன் 
டக்னமேட் ற்றும் டுமனட் ன திப்பிடப்பட்டுள்ரது. அடுத்த ந்துக்கான 
சுங்க நடலடிக்மகியிருந்து கறிவு உற்பத்தி 6020997 டட்ரிக் டன் ன 
திப்பிடப்பட்டுள்ரது. கறிவு உற்பத்தி குத்தமக பகுதிக்குள் ஸ்பாய்ல் சபங்க் ண் 
4, 5, 6, 7, 8 இல் டகாட்டப்படும். குறி 31 இயிருந்து உருலாகும் கறிவுகள் ஸ்பாய்ல் 
சபங்க்  ண் 7 இல் டகாட்டப்படும். பின்னர் குறி 36 ற்றும் குறி 23 இயிருந்து 
உருலாகும் கறிவுகள் னமமச ஸ்பாய்ல் சபங்க்  ண் 8 ற்றும் ஸ்பாய்ல் 
சபங்க் ண் 4, 5,6 ஆகிலற்மில் டகாட்டப்படும். அமனத்து டம்ப்களும் ற்கனசல 
இருக்கும் டம்ப் ஆகும் 

1.4.6. உிரில் சூறல் (Biological Environment) 

சுபங்க தேனல்ொடுகொல் இவ்யிடத்தில் யொளம் உனிரினல் இங்களுக்கு ந்த 
ஒரு ஆத்தும் சரிடயில்ற. சய, சுபங்க டயடிக்றககொல் உனிரின 
சூமலுக்கு குிப்ிடத்தக்க ந்த தொக்கனம் ற்டயில்ற. சுபங்க 
டயடிக்றககொல் உற்த்தினொகும் தூேினின் கொபணநொக உனிரினல் சூமில் 
தொக்கம் ற்டுகின். இதற சுபங்கத்திற்குள்ளும் தயிசனவும் 
யர்க்கப்டுகின் தேடிகொல் குறக்கப்டுகின்து. 
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1.4.7. நிய சூறல் (Land Environment) 

சக்னமேட் ற்றும் டூமனட் சுபங்கத்திற்க்கொக னன்டுத்தப்டும் ிங்கள் 
சுபங்க னடியில் ித்தின் னன்கற தகடுத்துயிடுகின்து. சுபங்க 
தேனல்ொடுகின் சொது ி ேீபமிவுகற தயிர்க்க னடினொததறய. அறயகள், 
சதொண்டுதல், அதிகப்டினொ குயினல்கள் நண் ிரித்ததடுத்தல் சொன்றய. 
இதொல் நீட்ன டயடிக்றககொக சுபங்கத்தில் தயட்டிதனடுக்கப்டும் ித்திலும் 
நற்றும் தஞ்ச் அறநக்கும் னறனிலும் னக்கினத்துயம் தகொடுக்கப்டுகிது. 
சுபங்க குமினில் சதங்குகின் தண்ணறீபப் ம்ப் னெம் சுபங்கத்றத சுற்ினேள் 
இடங்களுக்கு தேலுத்துயதொல் யியேொன யர்ச்ேிக்கும் நற்றும் கொடு 
யர்ப்னக்கும் யமியறகதேய்கின், இதொல் சுபங்க டயடிக்றகனின் சநல் 
ஒரு சர்நற தொக்கம் கொணப்டுகிது.  

1.4.8. ேபக தபொருரொதொ சூறல் (Socio Economic Environment) 

சுபங்க டயடிக்றககொல் திட்ட குதினேனுள் சபடினொகவும் அசத சொல் 
நறனகநொகவும் ிச்ேனநொக சயற யொய்ப்ற அதிகரிக்கும். இந்த தொக்கங்கள் 
ேி ன்றநகற னக்கும். சயறயொய்ப்ன, கல்யி நற்றும் சுகொதொப யேதிகற 
சொக்கினேள்து இப்குதினில் யொளம் நக்கின் திர்ொர்ப்ன. சுபங்க 
டயடிக்றககில் இருந்து உருயொகும் தொருொதொப ன்றநகள் னெம் 
கல்யினியில் யிகிதம் அதிகரிக்கப்டொம். 
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அட்டலறை எண். 1.3 சுற்றுசூறல் சயொண்ற திட்டம் 

லரிறே 
எண் 

அரவுருக்கள் சுங்க நடலடிக்றககள் 
தடுப்பு நடலடிக்றககள் 

 
1 கொற்ின் சுற்றுசூமல் 

(Air Environment) 
துறனிடுதல்  கொற்ின் னெம் பவும் தூேிகற கட்டுடுத்த ீறப 

னன்டுத்தி துறனிடும் இனந்திபங்கள் னன்டுத்தடுகிது. 
 துறனிடல் துறகளுக்கு கூர்றநனொ துபப்ண 

துணுக்குகின் னன்ொடு , உகந்த தயடிக்கறயக்கும் தின் 
நற்றும் சப தொநதம் டிசட்டொறப னன்டுத்தி 
தயடிக்கறயப்தன் னெம் கொற்று நொசு அறடயறத 
கட்டுடுத்தடுகிது 

தயடித்தல்  யமக்கநொ இறடதயினில் துறனிடும் குயினல்கின் நீது 
ீறப ததிப்தன் னெம் கிேநொ நொசு குறக்கப்டுகிது . 

சுறந ற்றுதல்  சுறந ற்றுயதற்க்கு னன்ொக  தொதுக்கள் நீது தண்ணிபொல் 
ஈபொநொக்கொப்டுகிது. 

சொக்குயபத்து  தொதுொறதனின் க்கயொட்டில் தண்ணிறப ததிப்தன் னெம் 
தொதுக்கள் நற்றும் கமிவுகள் டுத்து தேல்லும் சொது ற்டும் 
கொற்ில் பவும் தூேிகள் கட்டுடுத்தடுகிது. 

 அதிக சுறந ற்றுயறத தடுக்கப்டும் 
 தொர்ப்ொின் உள்டக்கின டிபக்குகள்/ டம்ர்கள் 

னன்டுத்தடுகிது 
தஜதபட்டர்  நின்ேொபம் இல்தொ சபத்தில் நட்டும் தொன் தஜசபட்டர் 

இனக்கப்டும். 
 நத்தின நொசு கட்டுப்ொட்டு யொரினம் யிதிகின் டி , 

தஜசபட்டர் (D.G) தேட்டுகளுக்கொ தொதுநொ ஸ்டொக் 
உனபம் அறநக்கப்டும். 
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தொது டயடிக்றககள்  சுற்றுச்சூமல், ய நற்றும் கொிற நொற்ம் அறநச்ேின் 
(MoEF) யிதினறகின் டி அயன்னே நபங்கற 
ேொறகின் ஓபங்கிலும் , சுபங்க குதி சுற்ிலும் 
றயக்கப்ட்டு கொற்ில் நொசு பவுயறத தடுக்கடுகிது. 

 தூேி இறடதனர்ச்ேி குதினில் சயற தேய்னேம் ர்களுக்கு  
உசொகம் உள் சுபங்கங்கில் (MMR,1961) யிதினறகள் 
டி கொது நச்றே , னகனெடி, ொதுகொப்ன கண்ணொடி சொன் 
ொதுகொப்ன உகபங்கள் யமங்கப்டுகிது. 

 ொதிக்கப்ட்ட குதினில் சயற தேய்னேம் ததொமிொர்கள் 
நற்றும் அருகிலுள் கிபொநயொேிகள் யமக்கொநொ சுகொதொப 
சேொதற சநற்தகொள்ப்டுகிது. சநலும் ததொமிற்ச்ேொறகள் 
ேட்டதின் டி ஊமினர்கின் யமக்கநொ ததொமில் சுகதொப 
நதிப்டீு சநற்தகொள்ப்டுகிது . 

 தயிப்ன கொற்ின் தபம் கண்கொணிப்ன னற யமக்கநொ 
அடிப்றடனில் டத்தப்ட்டு , சுற்றுப்ன கொற்ின் தபத்றத 
நதிப்டீு தேய்னப்டுகிது. 

2 ீர் சூமல் 
(Water Environment) 

சநற்ப்பப்ன ீர்  குத்தமகப் பகுதிில் சற்பப்ன நீர் ஏட்டம் இல்மய. 
மறின் சபாது காைப்படும் சற்பப்ன நீர் ஏட்டம்  மற 
டபய்த உடசனச லமண்டு சபாகும். 

ித்தடி ீர்  சுபங்க டயடிக்றகனின் னெம் ித்தடி ீர் ொதிக்கப்ட 
நொட்டொது. 

 நியத்தடி நீர் குமமவு இல்மய. இருப்பினும், கருத்தில் 
கட்டத்தில், டலட்டிடடுக்கப்பட்ட குறி நீர் சதக்காக 
ாற்மப்படும், இது நியத்தடி நீர் அட்டலமைம ரீோர்ஜ் 
டேய் உதவும் ற்றும் அருகிலுள்ர கிாங்களுக்கு  குடிநீர் 
சநாக்கங்களுக்காக பன்படுத்தப்படும் . 
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 ருயநறம ருயத்திற்கு னன்னம் நற்றும் ின்னம் 
உடடினொக தூர் டுப்ன (desilting) ிகழ்வு சநற்தகொள்ப்டும்.  

தயள் ீர்  நறமீர் சேகரிப்தற்கு சுபங்க குமிகள் னன்டுத்தப்டும் . 
 சுங்க குறிில் மற நீர் சேகரிக்கப்படும் ற்றும் 

கடுமான நீர் பற்மாக்குமம காயத்தில் சுற்மினேள்ர 
கிாங்கள் குடிப்பதற்கு  பன்படுத்தபடும். 

 மறநீர் சேகரிப்பின் எரு பகுதிாக மறநீம ஆதரிப்பலர் 
சேகரித்து நீதி ரீதிாகப் பன்படுத்துலார். 

தொது டயடிக்றககள்  ீரின் தபத்றத யமக்கநொ னறனில் கண்கொணிப்ன நற்றும் 
குப்ொய்வு தேய்னப்டும் . 

3 ஒி (Noise) துறனிடுதல்  அதிக ஒி ற்டும் சபத்தில் , யறபனறுக்கப்ட்ட கொ 
அயில் நட்டுசந ஊமினர்கற சயற தேய்ன 
அனுநதிக்கடும். 

தயடித்தல்   கல் சபங்கில் நட்டுசந தயடித்தல் ிகழ்வு 
சநற்தகொள்ப்டுகிது நற்றும் சநகனெட்டநொ  சபங்கில் 
தயடித்தல் ிகழ்வு சநற்தகொள்ப்டுயதில்ற. 

 துறனிடல் துறகளுக்கு கூர்றநனொ துபப்ண 
துணுக்குகின் னன்ொடு , உகந்த தயடிக்கறயக்கும் தின் 
நற்றும் சப தொநதம் டி.டிசட்டொறப னன்டுத்தி 
தயடிக்கறயப்தன் னெம் ஒினின் அவு குறக்கப்டும். 

 இறபச்ேல் னெம் நற்றும் ேத்தம் தப கூடின 
உகபணங்கிிருந்து சயற தேய்னேம் ததொமிொர்களுக்கு 
னறனொ இறபச்ேல் ஆதொபம் உற  (noise proof enclosure) 
யமங்கப்டுகின். 

சொக்குயபத்து  யொகங்கள், இனந்திபங்கள் நற்றும் ி உகபணங்கற 
னறனொ நற்றும் யமக்கநொக பொநரிக்கசயண்டும் . 
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 இனந்திபங்கள் நற்றும் ி உகபணங்களுக்கு னறனொ 
உபொய்வு கொப்னதொருள் (lubrication) னன்டுத்துயதன் னெம் 
இறபச்ேல் (noise) உருயொகுயறத குறக்கப்டும். 

 இறபச்ேின் அறய, யறபனறுக்க்ப்ட்ட நிதநொ சயகத்தில் 
தயற்று யொகங்கள் சுங்கத்தில் தறமனேம் சொதும் அல்து 
தயின தேல்யதன் னெம் குறக்கப்டும். 

 அறத்து டீேல் யறக இனந்திபங்களுக்கு சொதுநொ ஒி 
உிஞ்ேி (silencer) கருயி னன்டுத்த சயண்டும். 

 கிபொநன குதினில் யொகங்கள் தேல்லும் சொது யொகத்தின் 
சயகம் 10கி.நீ-வும் நற்றும் ஒிதருக்கினின் உசனகத்தின் 
அறய குறயொகவும் னன்டுத்த சயண்டும். 

 அறத்து சொக்குயபத்து யொகங்களுக்கும் , நொசு 
கட்டுொட்டின் கீழ் ேரினொ ேொன்ிதல்கள் யமங்கப்ட்டுள்து . 

தொது டயடிக்றககள்  அதிக இறபச்ேல் (noise) உருயொகும் இடங்கில் சயற 
தேய்னேம் ததொமிொர்கள் திப்ட்ட ொதுகொப்ன ேொதங்கொ  
கொது நச்றே  நற்றும் கொது ிொக்ஸ் ஆகினய 
னன்டுத்தப்டுகிது  

 ஊமினர்கள் ஒய்தயடுக்க ணினிட ேத்தம் இல்ொத குதி 
தகொடுக்கப்ட்டுள்து. 

 இறபச்ேற குறப்தற்கொக சுபங்கப்குதிறன  சுற்ிலும் 
தேடிகள் யர்க்கப்டுகிது.  

 ஊமினர்களுக்கு இறபச்ேல் ிற யிறவுகள் ற்ின 
யிமிப்னண்ர்வு தகொடுக்கப்டுகிது. சநலும் ஊமினர்களுக்கு 
யமக்கநொ நருத்துய ரிசேொதற தேய்னப்டுகிது . 

4 அதிர்வு (Vibration) தயடித்தல்  குிப்ிட்ட நின்னூட்ட யிகிதங்கள் தகொண்ட , னறனொன் 
சேொதற அதிர்வு ஆய்வுகள் னெம் யடியறநக்கப்ட 
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சயண்டும். 
 தயடித்தல் ிகழ்வுகின் சொது ற்டும் அதிர்வுகற 

கட்டுப்டுத்த 25-50நில்ி தொடி யறப தொநதநொக தயடிக்க 
கூடின நில்ி தொடி தயடித்தூண்டி  (detonators) 
னன்டுத்தசயண்டும். 

 அறத்து டயடிக்றககறனேம் தேய்த சொதும் ஒப்னதல் 
தற் ிடுக்கப்திவு கருயிறன  (தொது இனக்குபகம் 
சுபங்க ொதுகொப்ன ) னன்டுத்தி அதிர்வு நற்றும் இறபச்ேறத் 
ததொடர்ந்து கண்கொணிக்க சயண்டும். 

5 நண் சூமல் 
(Land Environment) 

சநற்ப்பப்ன நண்  யப்குதி நற்றும் சயொண்றநனில் நீண்டும் 
னன்டுத்துயதற்கொக நக்கின  தொயப நண் உள்டக்கின சநல் 
நண் ொதுகொக்கப்டுகிது. 

 சநல் நண்ணுடண் ிபொகரிப்ட்ட கிநங்கள் நற்றும் ி 
கமிவுகள் கக்க கூடொது . சுங்க யொகங்கில் ேிப்ொ 
னன்ொடு னெம் சநற்ப்பப்ன நண் ொதுகொக்கப்டுகிது . 

 சுபங்கத்றத சுற்ிலும் ீர்யடிக்கொல் அறநக்கட சயண்டும். 
நறம ீர் னெம் சுங்கத்தின் உள்ச உள் ந்த 
நண்றணனேம் தயிசன அடித்து தேல்யறத கமிவுக் 
குயினல்கள் (dump) னெம் தடுக்கப்டுகிது. இறயகள் நண் 
அரிப்ன நற்றும் யண்டல் நண் டிவு ஆகினயற்ற தடுக்கிது , 
சநலும் திட்டுகின் (benches) ிறப்னதன்றந 
ொதுகொக்கப்டுகிது. 

 1.20 ீட்டர் உனள்ர கல் சுலர்கள் கறிவுப்டபாருட்கரின் 
அடித்தரத்தில்  சுற்மி கட்டப்படும். 

6 கமிவு கிடங்கு கமிவுக் குயினல்கள்  கறிவுக் குலில்கமர இற்மகான ீள் சகாைத்துடன் 
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(waste dump) (dump) ிறப்டுத்துதல் ேரிாக பாரிக்கப்படும். ிகு சநற்பப்ன நண்றண 
கமிவு குயினல்கள் நீது பப்சயண்டும் . தண்ணறீப 
தக்கறயக்கும் தொருத்தநொ நபங்கற  நண் சநச 
டுயதன் னெம் கமிவு குயினல்கின் ேொய்வு நற்றும் 
அடிகுதிகற ிறப்டுத்தப்டுகிது .  

 கமிவுக் குயினல்கற சுற்ினேள் ீர்யடிக்கொல் ஆது 
சநற்ப்பப்ன ிபொல் உருயொகும் ீர்ிற அளத்தொல் கமிவுக் 
குயினில் உள் கமிவுகற அடித்து தேல்ொநல் 
இருக்கவும், ேிறதனொநல் இருக்கவும் னன்டுகிது . 

7 நபம் யர்த்தல் சுபங்க குதி / கமிவு 
குயினல்கள் 

 சுபங்க சுற்றுனத்தில் நபங்கள் யர்ப்தன் னெம் தூசு 
நற்றும் இறபச்ேல் கட்டுடுத்தப்டுகிது . 

 நபம் யர்ப்தன் னெம் கமிவு 
குயினல்கின்ிறப்னதன்றநறன உறுதிப்டுத்துகிது . 

 ஒவ்தயொரு யருடனம் ேீபொ கொ இறடதயினில் 
கட்டனநொக டுநொறு ரிதுறபக்கப்டுகிது . 

 தொயப ொற்ங்கொில் இருந்து உனிர் ிறமப்தற்கொ 
யொய்ப்னகள் அதிகம் உள் தேடிகள் நட்டும் டப்டுகின் . 

8 ி சுற்றுசூமல்   கமிவு சதக்க இடத்றத சுற்ிலும் கமிவுீர்யடிகொல் 
அறநக்கப்ட்டிருக்கிது. 

 சயகநொக யபகூடின நபங்கள் நற்றும் இருிடத்தில் 
யபகூடின தேடிகள் ித்தின் ிறப்னதன்றநக்கொக யர்க்க 
டுகிது. 

 சுறநப்குதி (Green Belt) யர்ச்ேிக்கொ தொருத்தநொ 
டயடிக்றககள் டுத்துதகொள்ப்டுகிது . 

 சுபங்க ள்நொது நறமீறப சேகரித்து ித்தடிீறப அதிக 
டுத்துயததொடு நட்டும்  அல்ொநல் அருகில் உள் 
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கிாங்கரின் குடிநீர் உபசாகத்திற்கு ற்றும் யியேொன 
ிங்கின் ொேத்திற்க்கும் உதவுகிது . 

9 ேனெக 
தொருொதொபம் 

  ேரினொ பொநரிப்ன னறகற னன்டுத்துயதன் னெம் 
இனங்திபத்தின் இறபச்ேல் அவு கட்டுப்டுத்தடுகிது . 

 சுபங்க குதிறன சுற்ிலும் நத்தின நொசுக்கட்டுப்ொட்டு  
யொரினத்தின் (CPCB) யமிகொட்டுதின்டி சுறந குதி 
அறநக்கப்டுகிது. 

 ேரினொ கொ அட்டயறடி , யறபனறுக்கப்ட்ட குதினில்  
துறமனிடுதல், தயடித்தல் நற்றும் நற் ிகழ்வுகள் 
ிகழ்த்தப்டுகிது.  

 சுபங்கதின் றநனப்குதினில் கொற்று நொசுப்ொட்றட தகுந்த 
கட்டுப்ொட்டு னறகின் னெம் குறக்கப்டுகிது. 

 தீனறணப்ன, நீட்ன ணி நற்றும் உள்ளூர் தகயல் ததொடர்ன 
ஆகினயற்றக் றகனொள்யதற்கு அயேபகொ தனொர்ிறத் 
திட்டம் னன்கூட்டிசன தனொரிக்கப்டுகிது . 

 இந்தின தபிறகள் ணினகத்தின்  (BIS) ரிந்துறபனின்டி 
சயற ஆட்கின் ொதுகொப்றக்கருதி, திநித ொதுகொப்ன 
உகபணங்கொ றகனேற, தறகயேம், ொதுகொப்ன கொல் 
உற, கண்ணொடி, சநல் ேட்றட, னெக்கு உற நற்றும் கொது 
ொதுகொப்ொன் யமங்கப்டுகிது. 

 ேனெக தொறுப்னணர்வு டயடிக்றககின் ஒரு குதினொக 
உள்ளூர் கிபொந ஞ்ேொனத்துக்கு யிண்ணப்தொபர்  னெம் ேனெக 
 டயடிக்றககள் டுக்கப்டுகின். 

10 ததொமில்ேொர் 
சுகொதொபம் 

  சுபங்க யிதி ண் (44)-ன் டி, னதல்லுதயிக்கொ யேதிகள்  
ற்ப்டுத்தப்ட்டுள்து . 

 யிதி ண் 29B & 45(A)-னின் டி , ஆபம் நற்றும் ேீபொ கொ 
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இறடதயினில் ததொமிொர்கின் உடல்ிற ரிசேொதற 
டத்தடுகிது. 

 சுபங்கத்தில் ணினரினேம் ததொமிொர்களுக்கு ஆனேள் கொப்டீு 
யமங்கப்டுகிது. 

 சயற ஆட்கின் ொதுகொப்றக்கருதி, திநித ொதுகொப்ன 
உகபணங்கொ றகனேற, தறகயேம், ொதுகொப்ன கொல் 
உற, கண்ணொடி, சநல் ேட்றட, னெக்கு உற நற்றும் கொது 
ொதுகொப்ொன் யமங்கப்டுகிது. 

 
1.5. ொற்றுக்கொன ஆய்வு 

சுபங்கத் தம் ியினல் நற்றும் தொதுப் டிதல் ஆகினயற்ற ேொர்ந்துள்து. சய , இந்த திட்டம் குிப்ிட்ட கிந தம் 
நற்றும் இந்த திட்டத்திற்கொ நொற்று தம் இல்ற.   
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1.6. சுற்றுச்சூறல் கண்கொைிப்பு திட்டம் 

சுற்றுச்சூமல் கண்கொணிப்ன திட்டம் EAC-ஆல் யமங்கப்டும் சுற்றுச்சூமல் ேீர்திருத்த 
கடிதத்தில் யறபனறுக்கப்ட்ட ிந்தறகளுக்குட்ட்ட ல்சயறு சுற்றுச்சூமல் 
கூறுகளுக்கு டத்தப்டும். இதற்க்கொ  தேனல்ட ஒப்னதல் , தநிழ்ொடு  நொசு 
கட்டுப்ொட்டு யொரினம் (TNPCB)-ஆல் யமங்கப்டும். 

அட்டலறை எண்: 1.4 எதிர்கொய திட்டம் சுற்றுசூறல் கண்கொைிப்பு திட்டம் 

லரி
றே.
எண் 

சுற்றுச்சூறல் 
கொைிகள் இடம் 

கண்கொைிப்பு 

குமிப்புகள் கொய 
அரவு 

அதிர்தலண் 

1 

யொிற 
நற்றும் 
கொற்றுத் 
தபம் 

சுபங்க றநனப்குதி 
ததடர்ச்ேினொ 
கண்கொணிக்கப்டுகி
து / அருகிலுள் 
இந்தினொ யொினல் 
துற (IMD) ிறனம் 

24 நணி 
சபம் 

நொதம் ஒரு 
னற 

கொற்று 
சயகம், 
திறே, 
தயப்ிற, 
ஈபப்தம் 
நற்றும் 
நறமப்தொமி
வு. 

2 

கொற்று நொசு 
கண்கொணிப்ன 
(PM2.5, PM10, 
SO2 and 
NOx) 

ஆறு இடங்கில் 
(றநன நண்டத்தில் 
உள் ஒரு ிறனம் 
நற்றும் அருகிலுள் 
குடினிருப்னகில் 
குறந்தட்ேம் ஒன்று, 
குதி, சநல்சொக்கி 
திறேனில் ஒன்று, 
கீழ்ிற திறேனில் 
இபண்டு ிறனம் 
நற்றும் குறுக்கு 
கொற்று திறேனில் 
ஒன்று.) 

8 நணி 
சபம் 

ஆறு 
ாதத்திற்கு  
எரு னமம 

தன் தூேி 
நொதிரி 
நற்றும் 
சுயொே தூேி 
நொதிரி 

3 ீர் நொசு 
கண்கொணிப்ன 

சுபங்க கமிவுகின் 
அருகிலுள் 
குதிகின் ித்தடி 
நற்றும் சநற்பப்ன 
தண்ணறீப, னந்றதன 
நற்றும் ிந்றதன 

 
ஆறு 
ாதத்திற்கு  
எரு னமம 

இனற்ினல்- 
சயதினினல், 
தண்ணுனிரி
னல் 
ண்னகள் 
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ருயநறம கொத்தின் 
சொது கிபொப் 
நொதிரிகள் 
றகப்ற்றுதல். 

4 ீர்ப்னயினினல் 

இறடப்குதி 
நண்டத்தில் இருந்து 
(buffer zone) 1 கிநீ 
சுற்ினேள், திந்த 
குிப்ிட்ட 
கிணறுகில் ீர் 
ிற. 

- 
ஆறு 
நொதத்திற்கு 
ஒரு னற  

ீர் ிற 
கண்கொணிப்ன 
ேொதங்கள் 
னன்டுத்தப்
டும். 

5 ஒி 

சுபங்க ல்ற, அதிக 
இறபச்ேல் 
உருயொக்கும் குத்தறக 
குதி உள்ச நற்றும் 
அருகில் உள் 
குடினிருப்ன குதினில் 
உள் குதிகள். 

24 நணி 
சபம் 

நொதம் 
ஒருனற 

ஒி ிற 
நீட்டர் 

6 அதிர்வு 
அருகில் உள் 
குடினிருப்னகில் 

(அிக்றகனிடல்)  
 

தயடித்தல் 
தேனல்ொடு 

ிடுக்கப்
திவு கருயி 
(டிஜிட்டல் 
ேீஸ்சநொகிபொ
ஃப்) 

7 நண் 

றநனப்குதி 
நண்டம்(core) நற்றும் 
இறடனக 
நண்டம்(buffer) (கிபொப் 
நொதிரிகள்) 

 
ஆறு 
ாதத்திற்கு  
எரு னமம 

இனற்ினல் 
நற்றும் 
சயதினினல் 
ண்னகள் 

 

1.7. திட்டத்தின் நன்றகள் 

M/s.டால்ிா பாத் சுகர் & இண்டஸ்ட்ரீஸ் யிிடடட் , ேனதொனத்தில் அந்த 
நிறுலைத்தின் கடறநகள் பற்மி நிகத் ததிவுடன் உள்ரது. நபம் யர்ப்ன 
திட்டதின் அடிப்றடனில் , சுபங்கத்றத சுற்ினேம் நபம் யர்ப்ன 
ரிந்துறபக்கப்டுகிது. அறத தயிப தப்ிசனொடின நொசு நற்றும் இறபச்ேல் 
ீக்குயதற்கொக அமகினல் சதொட்டம்  நற்றும் நற் நகத்தொ தருந்சதொட்ட 
னனற்ேிகள், யல்லுர்கின் உதயி  நற்றும் உள்ளூர் ேனெகத்தின்  ஒத்துறமப்ன 
உடன் தேனல்டுத்தப்டும். சுபங்க டயடிக்றக கிபொநப்ன சயறயொய்ப்ற  
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உருயொக்கும். கூடுதொக, சயறயொய்ப்ன யேதிகற ிர்நொணித்தல் , தொது 
சொக்குயபத்து, சுகொதொபம், தொருட்கள், சேறயகள் நற்றும் ி ேனெக சேறயகள் 
யமங்குயது சொன் ஒப்ந்த சயறகில் ருக்கு நறனக சயறயொய்ப்ன 
இருக்கும். உள்ளூர் நக்களுக்கு சயறயொய்ப்ன கிறடக்கும் . நொி அபேொல் 
உரிறநத்ததொறக உள்ளூர் ிறுயங்களுக்கும் , கிபொநத்தின் னுக்கும்  ற்றும்  
யர்ச்ேிக்கொக யமங்கப்டுகிது. லிண்ைப்பதாபர் அலர்கள் , கிபொநங்களுக்கு 
கல்யி யேதிகள் , யிறனொட்டு உகபணங்கள் , ள்ிகளுக்கு குடிீர் சொன் 
ன்னரி யேதிகள் , கிபொநங்களுக்கு ேொற யேதிகள் நற்றும் அருகிலுள் 
கிபொநயொேிகளுக்கு சயற யொய்ப்னகள் யமங்குயதன் னெம் கிபொநப்ன ேனெக 
தொருொதொப யர்ச்ேிக்கு உதவுகிொர் . இொத்தில் இருந்து 2.5% கூட்டொண்றந 
ேனெகப் தொறுப்னத் திட்ட (CSR) ட்தஜட்டுக்கு ஒதுக்கீடு டேய்கிமார்.  

1.8. படிவுற 

யியொதிக்கப்ட்டடி, இந்த திட்டநொது சூமினல் நற்றும் சுற்றுச்சூமில் 
தொக்கத்றத ற்டுத்த யொய்ப்ன இல்ற நற்றும் ொதுகொப்ொது . 
அனுநதிக்கப்ட்ட யபம்னகளுக்குள்ொக நொசுடுத்திகறக் கட்டுப்டுத்த 
சொதுநொ தடுப்ன டயடிக்றககள் சநற்தகொள்ப்டும்.  சக்னமேட் ற்றும் 
டூமனட் உருலாக்கம், சலயிமப்ன ஆகின அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டம் படி 
டேல்படுத்தப்படும். சூறயில் சேதானது ம ண்டயத்மத உள்ரடக்கி 
உள்ரது.  
 

தநொத்த சுபங்க டயடிக்றக ததொமிொர்களுக்கு ிதொகவும் குறந்தட்ே 
ஆத்துடன் டத்தப்டும்.  னன்தநொமினப்ட்ட சுற்றுச்சூமல் சநொண்றந திட்டம் 
ஆது சுற்றுப்ன  குதிறன ொதுகொப்ொ சூமில் றயக்கும் . சுபங்க 
டயடிக்றககொல் ற்டும் தொக்கத்றத  நபம் யர்ப்ின் னெம் 
கட்டுப்டுத்தப்டுகிது. சயறயொய்ப்ன, தகயல் ததொடர்ன நற்றும் உள்கட்டறநப்ன 
சநம்ொடு சொன் ேனெக-தொருொதொப ன்கற னன்சற்றுயதில் சுபங்க 
டயடிக்றக உதவுகிது.  
 


