
மணல் குவாரியின்  வரரவு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு 
மதிப்பீட்டின் செயல்முரற திட்டச் சுருக்கம் 

      [EIA அியிப்ின்டி,2006 (14.09.2006) நற்றும் திருத்தங்கள்] 
 
உரிரமயாளர்   
 

செயற் சபாறியாளர் 
 

பொதுப்ணித்துற,   
சுபங்க நற்றும் கண்கொணிப்ன ிரிவு , 
யிலப்னபம்  நொயட்டம் 
 
                                   மணல் குவாரி 
  
         
 
 
 
 
 

செயல்திட்ட சதாகுப்பாளர்  
ஆதி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் ததொறில்நுட்ப நிறுலனம், 

சேயம் 
(ததசின சுற்றுச்சுமல் துறனிால் அங்கீகரிக்கப்ட்ட ஆதாசக ிறுயம்) 

ண் 3/216, தக.ஸ்.யி.கர், 
பதசாதிப்ட்டி, தசம் - 636 004. 
ததாறதசி ண் : (0427) 2440446,  

அறதசி ண் : 98427 29655 

         நின்ஞ்சல் பகயரி  : suriyakumarsemban@gmail.com 
 

 
 

 பு ண்  :  198(குதி) 
 பப்வு  :  11.00.0 பெக்டர் 
 கிபாநம்  :  ொதிநங்கம் 
 யட்டம்  :  தினக்ககொனிலூர் 
 நாயட்டம்  :  யிலப்னபம் 

mailto:suriyakumarsemban@gmail.com


செயற் சபாறியாளர், மணல் குவாரி , விழுப்புரம் மாவட்டம் 

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம் , தசம் 2 

 

தேல்பறம திட்டச் சுருக்கம் 

1.0 பன்னுற 
 

            பெனற் பொினொர் அயர்கின் நணல் குயொரி 11.00.0 பெக்டர் 
பப்யில் ன ண் 198(குதி) இல் - யிலப்னபம் நாயட்டம், தினக்ககொனிலூர் 
தாலுகா, ொதிநங்கம் ன்னும் கிபாநத்தில் அறநந்துள்து.  இப்குதி யடக்கு 
அட்சதபறக 11˚54’26.84ய பதல் 11˚54’41.67”ய யறபனிலும், கிமக்கு தீர்க்கதபறக 
79˚23’20.28”கி பதல் 79˚23’38.54”கி  யறபனிலும் உள்து.  

 

பெப்டம்ர் 14, 2006 கததினிட்ட சுற்றுச்சூமல் தொக்க நதிப்டீு (EIA) அியிப்ின்டி, 
இந்த திட்டம் 1(அ) தொதுக்கள் சுபங்கங்கள், யறக - ி 1 குத்தறக குதி >5 
நற்றும் <100 பெக்கடர் ஆகினயற்ின் கீழ் யனகிது. கநற்கண்டயற்றக் 
கனத்தில் பகொண்டு, 09.08.2019 அன்று யிண்ணப்தொபர் SEIAA / SEAC க்கு 
யிண்ணப்த்றத ெநர்ப்ித்தொர். இந்த னன்பநொமிவு 17.09.2019 அன்று 137 யது 
நொி நதிப்டீ்டுக் கூட்டத்தில் றயக்கப்ட்டுள்து நற்றும் குிப்ன 
யிதினறகற யமங்கினது, கடித ண் SEIAA-TN/ F.No.6629/SEAC/TOR-657/2019 dated 
06.11.2019. 

[ 
 

1.1 திட்டத்தின் நாக்கம் 

பெனற் பொினொர் அயர்கின் நணல் குயொரினின் சுற்றுச்சூமல் ததிவு 
அனுநதிக்கா பன்தநாமிவு, குிப்பு  யி திபறகின் டி - கடித  SEIAA-TN/ 
F.No.6629/SEAC/TOR-657/2019 dated 06.11.2019, சுற்றுச்சூமல் தாக்க நதிப்டீு அிக்றக 
ததறயப்டுகிது. 

2.0. திட்ட லிரக்கம் 

அட்டலறை எண். 1.1 திட்ட லிலங்கள் 
தகலல் லிலம் 

யிண்ணப்தாபர் தனர் பெனற் பொினொர் 
தநாத்த சுபங்க குத்தறக பப்வு 11 பெக்டர் (அபெொங்க ிம்) 
பு ண் 198(குதி) 
புயினினல் ஒருங்கிறணப்பு 
(geographical co-ordinates) 

அச்சதபறக 11˚54’26.84ய இருந்து 
11˚54’41.67”ய யறப 
தீர்க்கதபறக 79˚23’20.28”கி இருந்து 
79˚23’38.54”கி  யறப 

இறடயிக்க யறபதாள்  
(Toposheet No.) 

58 M/5 
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உனபம் (Elevation) 56.560 நீட்டர் கடல் நட்டத்திிருந்து 
தந உள்து. 

அணுகல்தன்ற (Accessibility) 
அருகிலுள் கிபாநம் ொதிநங்கம் – 340நீ – பதற்கு   

திறசனில் 
அருகிலுள் கபம் யிலப்னபம் – 8.5 கி.நீ –  யடகிமக்கு  

திறசனில் 
அருகிலுள் தடுஞ்சாற நொி படுஞ்ெொற 69- யிலப்னபம் - 

உலந்தூர்கட்றட – 500 நீ - பதற்கு 
திறசனில் 
கதெின படுஞ்ெொற 45 ி- யிலப்னபம் – 
உலந்தூர்கட்றட – 6.3 கி.நீ 
பதன்கிமக்கு திறசனில் 

அருகிலுள் ததாடர்யண்டி ிறனம் நொம்ப்ட்டு ிறனம் -5 கி.நீ – 
யடகநற்கு திறசனில் 

அருகிலுள் யிநா ிறனம் ொண்டிச்கெரி யிநொ ிறனம்  – 46 
கி.நீ –  யடகிமக்கு  திறசனில்  

சுற்றுச்சூறல் உைர்திமன் (Environmental Sensitiveness) 
நாி ல்ற 10 கிதா நீட்டர் ஆபத்துக்குள் நொி 

ல்ற கிறடனொது. 
கடற்கறப நண்டம் யங்கொ யிரிகுடொ, சுபங்கத்தில் இருந்து   

கிமக்கு திறசனில் 45.6 கி.நீ ததாறயில் 

உள்து. 
காப்புக்காடு அடுக்கம் காப்புக்காடு – 18.24 கி.நீ - 

யடகநற்கு 
உதனத்தம் காப்புக்காடு – 15.5 கி.நீ - 
யடகநற்கு   
கங்கொயபம் காப்புக்காட - 20 கி.நீ - 
யடகநற்கு 
துரிஞ்ெிக்கொடு காப்புக்காடு – 18.7 கி.நீ - 
யடகநற்கு 
கறடனம் காப்புக்காடு – 19.5 கி.நீ - 
யடகநற்கு 
 

10 கிதா நீட்டர் ஆபத்துக்குள் ந்த ஒரு 
காப்புக்காடு இல்ற. 
கய, இந்த குதி ய ொதுகொப்ன ெட்டம், 
1980  ஈர்க்கயில்ற. 

அருகிலுள் யயிங்கு 
சபணானம் 

10 கிதா நீட்டர் ஆபத்துக்குள் ந்த ஒரு 
யயிங்கு சபணானம் இல்ற. 
கய இப்குதி யயிங்கு ொதுகொப்ன 
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ெட்டம், 1972  ஈர்க்கயில்ற 
அருகிலுள் ீர்ிற,ஆறு,கும் கறண ரி – 3.7 கி.நீ யடக்கு 

கொரிங்கிப்ட்டி ரி –2.9 கி.நீ யடக்கு 
பகொட்டநங்கம் ரி – 3.7 கி.நீ யடகிமக்கு 
பயண்நணினதுர் ரி – 2 கி.நீ யடகிமக்கு 
ெட்டி ட்டு ரி – 3.5 கி.நீ யடகிமக்கு 
குப்னர் ரி – 1.5 கி.நீ கிமக்கு 
ள்ினொண்டூர் ரி – 6.6 கி.நீ யடக்கு 
குப்ம்  ரி – 6 கி.நீ யடகிமக்கு 
அகபம் ெித்தொனெர் ரி –7.8 கி.நீ யடகிமக்கு 
ககொமிட்டு ரி – 8.8 கி.நீ யடகநற்கு 
ம்ற  யொய்க்கொல் – 5.7 கி.நீ யடகநற்கு 
த்தகநடு ரி – 3.6 கி.நீ யடகநற்கு 
நொம்ப்ட்டு ரி - 5 கி.நீ யடகநற்கு 
ெிறுந துறப ரி - 2 கி.நீ பதன்கநற்கு 
ெிறுயனெர் ரி – 2 கி.நீ பதன்கிமக்கு 
பதன்நங்கம் ரி - 7 கி.நீ பதன்கிமக்கு 
கநல்நங்கம் ரி – 4.7 கி.நீ பதன்கிமக்கு 
ந்துறப ரி -  7.8 கி.நீ பதன்கநற்கு 

யாளம் இடங்களும் ொதிநங்கம் – 340 நீ – 3861ர்கள் 
ட்சுநினபம் – 760 நீ – 647 ர்கள் 
படி – 1.2 கி.நீ – 2973 ர்கள் 
ெினயொக்கூர் – 2.2 கி.நீ – 2172 ர்கள் 
கல்ட்டு – 3.3 கி.நீ – 4281 ர்கள் 
குப்ம் – 5.4 கி.நீ – 1966 ர்கள் 
ெிறுயொனுர் – 1.9 கி.நீ – 2285 ர்கள் 
கண்டினநறட – 5.8 கி.நீ – 271 ர்கள் 
கப்னர் – 2.3 கி.நீ – 4050 ர்கள் 
T.இறடனைர் – 5.8 கி.நீ – 3406 ர்கள் 
றனைர் – 3.3 கி.நீ – 3484 ர்கள் 
T.னதுப்ொறனம் –8.6கி.நீ –4532 ர்கள் 
ஆர்க்கொடு – 7.2 கி.நீ – 5360 ர்கள் 
கங்றகனொனூர் – 6.8கி.நீ – 1509 ர்கள் 

ாதுகாப்பு ிறுயல்கள் (Defense 
Installations) 

10 கிதா நீட்டர் ஆபத்துக்குள் ந்த ஒரு 
ாதுகாப்பு ிறுயல்களும் இல்ற 

சுநார் 500 நீட்டர் ஆபத்றத 
சுற்ிபள் கற்சுபங்கங்கள் 

குத்தறக ல்றனில் இனந்து 500நீ 

சுற்யில் குயொரிகள் துவும் 

கொணப்டயில்ற 
சுங்க லிலங்கள் 

சுங்க பறம பகுதி இந்திொன சுங்க முறம 
புயினினல் றகனிருப்பு  5,76,502  க நீட்டர்  
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உற்த்தி றகனிருப்பு  2,46,502  க நீட்டர்   
சுபங்க உற்த்தி (100% நீட்பு)  123251 க நீட்டர் (ஓபாண்டுக்கு)  
தநல் நண்  இல்ற 
கிந ிபாகரிப்பு (0%) இல்ற 
தாது கமிவு யிகிதம்  1:0 
பன்தநாமினப்ட்ட சுபங்க ஆமம்;  1 நீட்டர் தறப நட்டத்திற்கு கிழ்  
ீர் நட்டம்  6-7 நீட்டர் தறப நட்டத்திற்கு கிழ்  
திட்ட பெவு னொ 42.108 ட்ெம் 
சுற்றுச்சூமல் கநொண்றந திட்ட 
பெவு 

னொ 3.73 ட்ெம் 

3.0. சூறல் பற்மி லிரக்கம் 
 

3.1. அடிப்பறட சுற்றுச்சூறல் ஆய்வு 
 

அடிப்றட தகயல்கள் தசகரிப்ின் ஒருங்கிறணந்த குதினாது சுற்றுச்சூமல்  
ாதிப்பு நதிப்டீு (EIA) அிக்றக. இப்குதினில் ிவும் சுற்றுச்சூமல் சூழ்ிறறன 
நதிப்ிடுயதற்கு ருயக் காத்திற்கு பன்  (அக்கடொர் 1, 2019 -  டிெம்ர் 31, 2019) 
ஆய்வு தநற்தகாள்ப்ட்டுள்து. சுற்றுச்சூமல் ாதிப்பு நதிப்டீு (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. 

அட்டலறை எண். 1. 2 அடிப்பறட தவு 

 

நுண்துகள்கள் லிலங்கள் தநிறய 

யிநண்டயினல்  
(அக்கடொர் 1, 2019 -  டிெம்ர் 31, 2019) 

நறம(சபாசரி) 620.3  நில்ிநீட்டர் --- 
தயப் ிற(சபாசரி) 23.33o தசல்சினஸ் --- 

காற்ின் தயகம் 1.09 நீட்டர் / யிாடி --- 
காற்டிக்கும் திறச யடகிமக்கு னதல் 

பதன்கநற்கு யறப 
--- 

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

சுயாசத்தில் தசல்லும் 
தண் துகள் (PM10) 

ஒரு க நீட்டர்- இல் 30-59 
றநக்தபா கிபாம் (μg/m3) 

ஒரு க நீட்டர்- இல் 100 
றநக்தபா கிபாம் (μg/m3) 

காற்ில் நிதக்கும் தூசி 
(PM2.5) 

ஒரு க நீட்டர் இல் 16- 32 
றநக்தபா கிபாம் (μg/m3 

ஒரு க நீட்டர் இல் 60 
றநக்தபா கிபாம் (μg/m3) 

சல்ர் றடனாக்றைடு ஒரு க நீட்டர் இல் 3-13 ஒரு க நீட்டர் இல் 80 
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(S02) றநக்தபா கிபாம் (μg/m3) றநக்தபா கிபாம் (μg/m3) 
றட்பஜன் றட ஆக்றசடு 

(NOx) 
ஒரு க நீட்டர் இல் 4-16 
றநக்தபா கிபாம் (μg/m3) 

ஒரு க நீட்டர் இல் 80 
றநக்தபா கிபாம் (μg/m3) 

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

கல் தபம் 
(6.00 am – 10.00 pm) 

றநன நண்டம்: 43.1– 50.3dB 
(A)  

இறடப்குதி: 46.5 – 49.1 dB (A) 

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

இபவு தபம் 
(10.00 pm – 6.00 am) 

றநன நண்டம்: 31.5 –36.2dB 
(A) 

இறடப்குதி: 30.4 – 38.6 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) 7.37 பதல் 7.79 யறப 6.5 பதல் 8.5 
தநாத்த கறபந்த திட 

(TDS) 
ஒரு ிட்டரில் 288 பதல் 
1700 நில்ி  கிபாம்  mg/l 

ஒரு ிட்டரில் 500 நில்ி  
கிபாம்   

தநாத்த கடித்தன்றந 
தான் CaCO3 

றநன நண்டம்: ஒரு 
ிட்டரில் 150 நில்ி  கிபாம்  

 இறடப்குதி: ஒரு 
ிட்டரில் 772 நில்ி  கிபாம் 

ஒரு ிட்டரில் 200 நில்ி  
கிபாம்   

ண் தம் 

காப-அநித்தன்றந (pH) 7.07 பதல் 7.36 யறப 
நிதநா காபத்தன்றநக்கு 

டுிறனில் 
தநாத்த அடர்த்தி ஒரு க அவு 

தசன்டிநீட்டர் ஒன்றுக்கு 1.33 
– 1.42 கிபாம் (g/cc) 

தாயப யர்ச்சிக்கு 
சாதகநா இனல்புிற 

நீர் நியலில் 
சுபங்க ஆமம் 1 நீட்டர் தறப நட்டத்திற்கு 

கிழ் 
குயாரி டயடிக்றககள் 
அறத்தும் ித்தடி ீர் 

அட்டயறணக்கு 5-6 
நீட்டருக்கு தநத 
றடதறுகிது 

தண்ணரீ் அட்டயறண 6-7 நீட்டர் (தறப 
நட்டத்திற்கு கீதம) 

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

தயிப்றடனா சுபங்கத் (Open Cast Mining) ததாமிில் காற்று நாசுடுயதற்கு 
பக்கின காபணினாக தசனல்டுயது ‘காற்ில் பவும் துகள்கத’. சுபங்க 
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டயடிக்றக தநற்தகாள்ப்டுயதற்கு ற்றுக்தகாள்ப்ட்ட பற 
இனந்திபயினல் பற ஆகும், இதில் நணல் ற்றுதல், இக்குதல், நணல் 
கொக்குயபத்து 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) ரிந்துறபக்கப்டும் யிதிபறகின் டி சுற்றுச்சூமல் 
சத்ததின் அவு (ாள் நற்றும் இபவு தபம்) 90dB (A) ஆக அனுநதிக்கப்ட்ட 
யபம்புக்குள் உள்றத காணாம் . தற்தாது ந்த ஒரு சுபங்கத்  ததாமிலும் 
ஈடுடயில்ற. இருப்ினும், திர்ார்க்கப்டும் இறபச்சின் அவுகள் ந்த 
யிறறயபம் தகாண்டிருக்கயில்ற. ணினார்கள் 8 நணி தபம் ணிகற 
தசய்யதற்கு துயாய் சத்தத்தின் அவு பன்தச்சரிக்றகனாக 85 dB (A) கீதம 
குறக்கப் ட்டுள்து.  

4.3. நீர் சூறல் (Water Environment) 

சுபங்க டயடிக்றககள் ித்தடி ீர் தபத்றத  யமிகில் ொதிக்கொம். 
பனம்ொன்றநனொக பயிப்டுயது தண்ணரீ் அட்டயறணக்கு கீழ் சுபங்கங்கள் 
கொணப்டுயது, அறயகள் ித்தடி குமி அல்து திந்த குமிகள் ஆகும். இது 
ீர்யமிகலக்கு கபடினொக யமி யகுக்கிது. ித்தில் உள் கமிவுீர் நற்றும் 
னன்டுத்தப்ட்ட ீர்கள் கநற்பப்ன பொனட்கொல் ித்தடி ீனக்குள் 
ஊடுனயதொல் ித்தடி ீர் தபம் ொதிக்கடொம். சுபங்கம் னன்ொட்டின்கொது 
இபெொனப் பொனட்கறகனொ அல்து அொனகபநொ பொனட்கறகனொ 
னன்டுத்தொததன் கொபணநொக ீர் தபத்தில் சுபங்கத்தின் தொக்கம் னக்கினநற்தொக 
இனக்கும்  திர்ொர்க்கப்டுகிது. சுபங்க டயடிக்றக ித்தடி ீர் 
அட்டயறணறன குறுக்கிடொது. ககொர் நண்டத்துடன் (கநற்பப்ன ீர்) 
எப்ிடும்கொது, ககொயிந்தனபத்திினந்து யனம் ீர் நொதிரி (ித்தடி ீர்) பநொத்த 
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கறபந்த திடப்பொனள்கள், பநொத்த கடித்தன்றந நற்றும் குகொறபடுகில் நிக 
அதிகநொக உள்து. குத்தறக குதிக்கும் அனகிலுள் கிபொநத்திற்கும் இறடனில் 
னயினினல் னிவுகள் இல்ற ன்றத இது பதியொகக் கொட்டுகிது. கய 
னன்பநொமினப்ட்ட சுபங்க டயடிக்றக கொபணநொக, அனகிலுள் ித்தடி ீரின் 
பெொன ண்னகள் எனகொதும் நொொது. றநன நண்டத்திினந்து யனம் ீர் 
நொதிரி கயதினினல் கெொதறனிலும், உனிரினல் கெொதறனில் கநொெநொகவும் 
உள்து, கநலும் ககொயிந்தனபத்திினந்து யனம் ீர் நொதிரி உனிரினல் 
கெொதறனிலும், பெொன கெொதறனில் கநொெநொகவும் உள்து. ீர் தபக் 
குினடீ்டு நட்டத்தின் அடிப்றடனில், பகொதிிற, குகொரிகரன் நற்றும் 
தறகீழ் ெவ்வூடுபயல் கொன் ெரினொ ெிகிச்றெனின்ி ககொர் 
நண்டத்திினந்து யனம் ீர் நொதிரி குடிப்மக்கங்கலக்கு ற்தல், கநலும் 
பகொயிந்தனபத்திினந்து யனம் ீர் நொதிரி பகொதித்தல் கொன் ின னன் 
ெிகிச்றெக்குப் ிகு குடிப்மக்கத்திற்கு ற்து. 

4.4. ண் சூறல் (Soil Environment) 

குயொரி குதினில் நண் துவும்  கொணப்டயில்ற  

4.5. கழிவு (அதிக சுரம / ிராகரித்தல்) டம்ப் மற்றும் கராட்ெி திடக்கழிவு 
நமலாண்ரம 

குயொரி நற்றும் நணல் கரொல்கள் கதறயப்டும் யொடிக்றகனொர் தத்திற்கு 
பகொண்டு பெல்ப்டும் . சுகொதொப யெதி அறப ிபந்தப கட்டறநப்ொக கட்டப்டும் . 
கய கபொட்ெி திடக்கமிவுகள் அறப ிபந்தப கட்டறநப்ில் கெகரிக்கப்ட்டு 
நொசு கட்டுப்ொட்டு யொரினம் யிதினறகின்டி ொதுகொப்ொகவும் அவ்யப்கொது 
அகற்ப்டும். 

4.6. உிரில் சூறல் (Biological Environment) 

சுபங்க தசனல்ாடுகால் இவ்யிடத்தில் யாளம் உனிரினல் இங்களுக்கு ந்த 
ஒரு ஆத்தும் தரிடயில்ற. தய, சுபங்க டயடிக்றககால் உனிரின 
சூமலுக்கு குிப்ிடத்தக்க ந்த தாக்கபம் ற்டயில்ற. சுபங்க 
டயடிக்றககால் உற்த்தினாகும் தூசினின் காபணநாக உனிரினல் சூமில் 
தாக்கம் ற்டுகின். இதற சுபங்கத்திற்கு தயிதன யர்க்கப்டுகின் 
தசடிகால் குறக்கப்டுகின்து. 
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4.7. நிய சூறல் (Land Environment) 

ஆற்ங்கறபனில் சுபங்கநொது கெல் யடியினல், டுக்றக உனபம் உள்ிட்ட 
னலறநனொ ி னன்ொட்டு னறறன நொற்க்கூடும். பெனல்ொட்டு 
கதறயகற கனத்தில் பகொண்டு திட்டத்திற்கொ ி கதறய 
நதிப்ிடப்ட்டுள்து. அகழ்யொபொய்ச்ெி பெய்னப்ட்ட குதி அடுத்த 
நறமக்கொத்தில் ிபப்ப்டும். நணற அகற்றுயது கர்நறனொ 
தொக்கங்கற நட்டுகந ற்டுத்தும், பில் இது ஆற்ின் ீறபச் சுநக்கும் 
திற அதிகரிக்கும். ச்சு கூறுகற தறபனில் யிடுயிக்கயில்ற. சுபங்க 
டயடிக்றக கொபணநொக பதொடர்னறடன இறடனக நண்டத்தின் ி 
னன்ொட்டில் ந்தயிதநொ ொதிப்னகலம் திர்ொர்க்கப்டுயதில்ற, பில் 
அறத்து டயடிக்றககலம் திட்ட தத்திற்குள் கட்டுப்டுத்தப்டும். 

ி னன்ொட்டு குப்ொய்வுகள் இப்குதி னக்கினநொக யியெொனத்றத 
பகொண்டுள்து ன்றதக் கொட்டுகிது, அதன்ிகு ஆய்வுப் குதினின் இறடனக 
நண்டங்கள் உள். னன்பநொமினப்ட்ட குயொரிகில் இனந்து நணற 
அகழ்யொபொய்ச்ெி பெய்த ிகு, தி சுநக்கும் தின் அதிகரிக்கும். இதன் 
யிறயொக தி ஏட்டம் திறெ எனகொதும் திறெதினப்ப்டுயதில்ற நற்றும் 
ந்த னிர்கறனேம் ண்னகறனேம் ொதிக்கொது. ஆண்டுகதொறும் பநொத்த 
உற்த்தினின் அவு அதிகரிக்கக்கூடும் ன்று பொதுயொக 
எப்னக்பகொள்ப்டுகிது. னயகொ னிர் உற்த்தினின் கொபணநொக ெி தரிசு 
ிங்கலம் அதிகரிக்கின், இது சுபங்க டயடிக்றக கொபணநொக கர்நறனொ 
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 யாளம் நக்கின் திர்ார்ப்பு. சுபங்க 
டயடிக்றககில் இருந்து உருயாகும் தாருாதாப ன்றநகள் பம் 
கல்யினியில் யிகிதம் அதிகரிக்கப்டாம். 
 



அட்டலறை எண். 1.3 சுற்றுசூறல் சயொண்ற திட்டம் 

லரிறே 
எண் 

அரவுருக்கள் 
சுங்க 
நடலடிக்றககள் 

தடுப்பு நடலடிக்றககள் 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
காற்ின் 
சுற்றுசூமல் 
(Air Environment) 

சுறந ற்றுதல்  சுறந ற்றுயதற்க்கு பன்ாக  தாதுக்கள் நீது தண்ணிபால் 
ஈபாநாக்காப்டுகிது. 

தாக்குயபத்து  தாதுாறதனின் க்கயாட்டில் தண்ணிறப ததிப்தன் பம் தாதுக்கள் 
நற்றும் கமிவுகள் டுத்து தசல்லும் தாது ற்டும் காற்ில் பவும் 
தூசிகள் கட்டுடுத்தடுகிது. 

 அதிக சுறந ற்றுயறத தடுக்கப்டும் 
 தார்ப்ாின் உள்டக்கின டிபக்குகள்/ டம்ர்கள் னன்டுத்தடுகிது 

தஜதபட்டர்  நின்சாபம் இல்தா தபத்தில் நட்டும் தான் தஜதபட்டர் இனக்கப்டும் . 
 நத்தின நாசு கட்டுப்ாட்டு யாரினம் யிதிகின் டி , தஜதபட்டர் (D.G) 

தசட்டுகளுக்கா தாதுநா ஸ்டாக் உனபம் அறநக்கப்டும் . 
தாது டயடிக்றககள்  சுற்றுச்சூமல், ய நற்றும் காிற நாற்ம் அறநச்சின் (MoEF) 

யிதிபறகின் டி 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 நதிப்டீு 
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தநற்தகாள்ப்டுகிது. 
 தயிப்பு காற்ின் தபம் கண்காணிப்பு பற யமக்கநா 

அடிப்றடனில் டத்தப்ட்டு , சுற்றுப்பு காற்ின் தபத்றத நதிப்டீு 
தசய்னப்டுகிது. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 

ீர் சூமல் 
(Water 
Environment) 
 
 
 
 
 
 

தநற்ப்பப்பு ீர்  நணல் குயொரி கொபணநொக உற்த்தி பெய்னப்டும் கமிவு ீர் துவும் 
இல்ற. 

ித்தடி ீர்  நணல் சுபங்கநொது 1 நீ ஆமம் நற்றும் ீர் அட்டயறண தறப 
நட்டத்திினந்து 6-7 நீ. கய சுபங்க பெனல்ொடு ித்தடி ீர் 
அட்டயறணறன பயட்டொது. 

தயள் ீர்  அடிப்றடனில் சுபங்க குதி தி ிற. நறமக்கொங்கில், பயள் ீர் 
தி ிற யமினொக ஆற்ின் ஏட்டம் திறெனில் ொனேம். 

 தி ஏட்டத்தின் கொது, சுபங்க டயடிக்றககள் ிறுத்தப்டும் 
தாது டயடிக்றககள்  ீரின் தபத்றத யமக்கநா பறனில் கண்காணிப்பு நற்றும் குப்ாய்வு 

தசய்னப்டும். 

 
3 
 

 
ஒி (Noise) 

 
தாக்குயபத்து 

 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 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 
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குறயாகவும் னன்டுத்த தயண்டும். 
 அறத்து தாக்குயபத்து யாகங்களுக்கும் , நாசு கட்டுாட்டின் கீழ் 

சரினா சான்ிதல்கள் யமங்கப்ட்டுள்து . 
தாது டயடிக்றககள்  அதிக இறபச்சல் (noise) உருயாகும் இடங்கில் தயற தசய்பம் 

ததாமிார்கள் திப்ட்ட ாதுகாப்பு சாதங்கா  காது நச்றச நற்றும் 
காது ிாக்ஸ் ஆகினய னன்டுத்தப்டுகிது  

 ஊமினர்கள் ஒய்தயடுக்க ணினிட சத்தம் இல்ாத குதி 
தகாடுக்கப்ட்டுள்து. 

 இறபச்சற குறப்தற்காக சுபங்கப்குதிறன  சுற்ிலும் தசடிகள் 
யர்க்கப்டுகிது.  

 ஊமினர்களுக்கு இறபச்சல் ிற யிறவுகள் ற்ின யிமிப்புண்ர்வு 
தகாடுக்கப்டுகிது. தநலும் ஊமினர்களுக்கு யமக்கநா நருத்துய 
ரிதசாதற தசய்னப்டுகிது . 

4 நண் சூமல் 
(soil 
Environment) 

தநற்ப்பப்பு நண் குயொரி குதினில் நண் துவுந  கொணப்டயில்ற . 

5 கமிவு கிடங்கு 
(waste dump) 

கமிவுக் குயினல்கள் 
(dump) 
ிறப்டுத்துதல் 

னல நணல் நற்றும் நணல் கரொல்கள் கதறயப்டும் யொடிக்றகனொர் 
தத்திற்கு கபடினொக பகொண்டு பெல்ப்டும்.  

6 நபம் 
யர்த்தல் 

சுபங்க குதி / கமிவு 
குயினல்கள் 

 சுபங்க சுற்றுபுத்தில் நபங்கள் யர்ப்தன் பம் தூசு நற்றும் 
இறபச்சல் கட்டுடுத்தப்டுகிது. 

 ஒவ்தயாரு யருடபம் தயட்டப்டும் நபங்கற கணக்தகடுத்து , ின்பு 
சீபா கா இறடதயினில் கட்டனநாக டுநாறு ரிதுறபக்கப்டுகிது . 

 தாயப ாற்ங்காில் இருந்து உனிர் ிறமப்தற்கா யாய்ப்புகள் 
அதிகம் உள் தசடிகள் நட்டும் டப்டுகின் . 

7 ி   அகழ்யொபொய்ச்ெி பெய்னப்ட்ட குதி அடுத்த நறமக்கொத்தில் 
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சுற்றுசூமல் ிபப்ப்டும். 
8 சபக 

தாருாதாப
ம் 

  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, நீட்பு ணி நற்றும் 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  டயடிக்றககள் 
டுக்கப்டுகின். 

9 ததாமில்சார் 
சுகாதாபம் 

  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. 

 சுபங்கத்தில் ணிபுரிபம் ததாமிார்களுக்கு ஆபள் காப்டீு 
யமங்கப்டுகிது. 

 தயற ஆட்கின் ாதுகாப்றக்கருதி, திநித ாதுகாப்பு 
உகபணங்கா றகபற, தறகயசம், ாதுகாப்பு கால் உற, 
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கண்ணாடி, தநல் சட்றட, பக்கு உற நற்றும் காது ாதுகாப்ான் 
யமங்கப்டுகிது. 

 
5. ொற்றுக்கொன ஆய்வு 

னன்பநொமினப்ட்ட சுபங்க தத்தின் நொற்றுகலக்கொ அறத்து யமிகறனேம்  ொங்கள் குப்ொய்வு பெய்துள்கொம். இந்த 
திட்டம் நணல் ெொர்ந்த திட்டம் நற்றும் தற்கொதுள் சுபங்க குத்தறகனின் ி னன்ொட்றட தி ிற    
யறகப்டுத்தப்ட்டுள்து, இது தற்கொறதன சுபங்க திட்டம் னடிந்த ின்னம் பதொடனம், கய இந்த திட்டத்திற்கு நொற்று 
தம் துவும் 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. 

அட்டலறை எண்: 1.4 எதிர்கொய திட்டம் சுற்றுசூறல் கண்கொைிப்பு திட்டம் 

லரி
றே.
எண் 

சுற்றுச்சூறல் 
கொைிகள் 

இடம் 

கண்கொைிப்பு 

குமிப்புகள் கொய 
அரவு 

அதிர்தல
ண் 

1 யாிற 
நற்றும் 

காற்றுத் தபம் 

சுபங்க றநனப்குதி 
ததடர்ச்சினா 

கண்காணிக்கப்டுகிது 
/ அருகிலுள் இந்தினா 
யாினல் துற (IMD) 

ிறனம் 

24 நணி 
தபம் 

நாதம் ஒரு 
பற 

காற்று 
தயகம், 
திறச, 

தயப்ிற, 
ஈபப்தம் 
நற்றும் 

நறமப்தாமி
வு. 

2 காற்று நாசு 
கண்காணிப்பு 
(PM2.5, PM10, 
SO2 and NOx) 

ஆறு இடங்கில் 
(றநன நண்டத்தில் 
உள் ஒரு ிறனம் 
நற்றும் அருகிலுள் 
குடினிருப்புகில் 

குறந்தட்சம் ஒன்று, 
குதி, தநல்தாக்கி 
திறசனில் ஒன்று, 

கீழ்ிற திறசனில் 
இபண்டு ிறனம் 

நற்றும் குறுக்கு காற்று 
திறசனில் ஒன்று.) 

8 நணி 
தபம் 

ஆறு 
நாதத்திற்கு 
ஒரு பற 

தன் தூசி 
நாதிரி 
நற்றும் 

சுயாச தூசி 
நாதிரி 

3 ீர் நாசு 
கண்காணிப்பு 

சுபங்க கமிவுகின் 
அருகிலுள் 

குதிகின் ித்தடி 
நற்றும் தநற்பப்பு 

தண்ணறீப, பந்றதன 
நற்றும் ிந்றதன 

ருயநறம காத்தின் 
தாது கிபாப் நாதிரிகள் 

 ஆறு 
நாதத்திற்கு 
ஒரு பற 

இனற்ினல்- 
தயதினினல், 
தண்ணுனிரின
ல் ண்புகள் 
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றகப்ற்றுதல். 

4 ீர்ப்புயினின
ல் 

இறடப்குதி 
நண்டத்தில் இருந்து 

(buffer zone) 1 கிநீ 
சுற்ிபள், திந்த 

குிப்ிட்ட 
கிணறுகில் ீர் ிற. 

- ஆறு 
நாதத்திற்கு 
ஒரு பற 

ீர் ிற 
கண்காணிப்பு 
சாதங்கள் 
னன்டுத்தப்

டும். 

5 ஒி சுபங்க ல்ற, அதிக 
இறபச்சல் உருயாக்கும் 
குத்தறக குதி உள்த 
நற்றும் அருகில் உள் 
குடினிருப்பு குதினில் 

உள் குதிகள். 

24 நணி 
தபம் 

நாதம் 
ஒருபற 

ஒி ிற 
நீட்டர் 

6 நண் றநனப்குதி 
நண்டம்(core) நற்றும் 

இறடனக 
நண்டம்(buffer) (கிபாப் 

நாதிரிகள்) 

 ஆறு 
நாதத்திற்கு 
ஒரு பற 

இனற்ினல் 
நற்றும் 

தயதினினல் 
ண்புகள் 

7. திட்டத்தின் நன்றகள் 

தின. பெனற் பொினொர் அயர்கள் , ெனதொனத்தில் அயர்கின் கடறநகள் நிகத் 
பதிவுடன் உள்ொர். நபம் யர்ப்ன திட்டதின் அடிப்றடனில் , கிபொநத்தில், அபசுப் 
ள்ினில், கிபொந ெொறனில் நபம் யர்ப்ன ரிந்துறபக்கப்டுகிது . அறத தயிப 
தப்ிகனொடின நொசு நற்றும் இறபச்ெல் ீக்குயதற்க்கொ அமகி னல் கதொட்டம் நற்றும் 
நற் நகத்தொ பனந்கதொட்ட னனற்ெிகள் , யல்லுர்கின் உதயி நற்றும் 
உள்லர் ெனெகத்தின் எத்துறமப்ன உடன் பெனல்டுத்தப்டும் . 
 
சுபங்க டயடிக்றக கிபொநப்ன கயறயொய்ப்ற  உனயொக்கும். கூடுதொக, 
கயறயொய்ப்ன யெதிகற ிர்நொணித்தல் , நணல் கொக்குயபத்து, சுகொதொபம், 
பொனட்கள், கெறயகள் நற்றும் ி ெனெக கெறயகள் யமங்குயது கொன் 
எப்ந்த கயறகில் னக்கு நறனக கயறயொய்ப்ன இனக்கும் . உள்லர் 
நக்கலக்கு கயறயொய்ப்ன கிறடக்கும். 
 
நொி அபெொல் உரிறநத்பதொறக உள்லர் ிறுயங்கலக்கு கிபொநத்தின் 
னுக்கும், யர்ச்ெிக்கொக யமங்கப்டுகிது. யிண்ணப்தொர் அயர்கள் , 
கிபொநங்கலக்கு கல்யி யெதிகள் , யிறனொட்டு உகபணங்கள் , ள்ிகலக்கு 
குடிீர் கொன் ன்னரி யெதிகள் , கிபொநங்கலக்கு ெொற யெதிகள் நற்றும் 
அனகிலுள் கிபொநயொெிகலக்கு கயற யொய்ப்னகள் யமங்குயதன் னெம் 
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கிபொநப்ன ெனெக பொனொதொப யர்ச்ெிக்கு உதவுகிொர் . இொத்தில் இனந்து 2.5% 
கூட்டொண்றந ெனெகப் பொறுப்னத் திட்ட (CSR) ட்பெட்டுக்கு எதுக்கீடு பெய்கிொர். 
 

8. படிவுற  
யியொதிக்கப்ட்டடி, இந்த திட்டநொது சூமினல் நற் றும் சுற்றுச்சூமில் 
தொக்கத்றத ற்டுத்த யொய்ப்ன இல்ற நற்றும்  ொதுகொப்ொது. 
அனுநதிக்கப்ட்ட யபம்னகலக்குள்ொக  நொசுடுத்திகறக் கட்டுப்டுத்த 
கொதுநொ தடுப்ன டயடிக்றககள் கநற்பகொள்ப்டும் . நணல் உனயொக்கம் , 
கயினறநப்ன ஆகின அங்கீகரிக்கப்ட்ட திட்டம் டி பெனல்டுத்தப்டும் . 
சூமினல் கெதநொது றநன நண்டத்றத உள்டக்கி உள்து . 
 

பநொத்த சுபங்க டயடிக்றக பதொமிொர்கலக்கு ிதொகவும் குறந்தட்ெ 

ஆத்துடன் டத்தப்டும். னன்பநொமினப்ட்ட சுற்றுச்சூமல் கநொண்றந திட்டம் 

ஆது சுற்றுப்ன குதிறன ொதுகொப்ொ சூமில் றயக்கும். சுபங்க 

டயடிக்றககொொல் ற்டும் தொக்கத்றத நபம் யர்ப்ின் னெம் 

கட்டுப்டுத்தப்டுகிது. கயறயொய்ப்ன, தகயல் பதொடர்ன நற்றும் உள்கட்டறநப்ன 

கநம்ொடு கொன் ெனெக-பொனொதொப ன்கற னன்கற்றுயதில் சுபங்க 

டயடிக்றக உதவுகிது. 


