
 சுற்றுச்சூமல் தாக்கம் நற்றும் பாநரிப்பு 
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 5 யருட உற்த்தி தின்  :6,77,950m3  கல் , 1,36,500m3 ஜல்ி, 55,932m3  கிபாயல் 

திட்ட நதிப்ீடு - ரூ. 74.46 ட்சம் 
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1.0 முன்னுகப: 

திரு. ஜி.கருப்சாநி அயர்கள், சர்வய ண் 35/4 , 35/4 ி, 35/4 சி, 35/4 டி, 35/4 இ, 35/4 ஃப், 35/4 

ஜி, 35/4 ச் நற்றும் 35/4 , திருநல்வயி நாயட்டம், ஆங்கும் தாலுகா, நருதம்னத்தூர் குதி 

-1 கிபாநத்தில் 3.99.0 நெக்டர் பப்யில் கல், ஜல்ி நற்றும் கிபாயல் குயாரிக்கா சுபங்க 

குத்தககக்கு யிண்ணப்ித்துள்ார். னழு குத்தககப் குதினேம் திரு. ஜி.கருப்சாநி யசம் 

உள்து. 

திரு. ஜி.கருப்சாநி அயர்கள் சுபங்க குத்தககக்கு (Lease) யிண்ணப்ித்து நாயட்ட 

ஆட்சினரிடநிருந்து அனுநதி கடிதம் Rc.No.M1/24418/2017, வததி 06.09.2018. அன்று நப்ட்டது. 

குத்தகக குதினில் சுபங்க ணி வநற்நகாள் சுபங்க திட்டம் (Mining Plan) தனாரிக்கப்ட்டு 

னயினினல் நற்றும் சுபங்கத் துக உதயி இனக்குரிடநிருந்து அனுநதி கடிதம் 

Rc.No.M1/24418/2017 வததி 09.10.2018. அன்று நப்ட்டது.  

இந்த கல், ஜல்ி நற்றும் கிபாயல் குயாரிக்கு திரு.ஜி.கருப்சாநி, அயர்கள் சுற்றுச்சூமல் 

அனுநதிகன ந யிண்ணப்ித்தார்.  

சுற்றுச்சூமல் காடுகள் நற்றும் காிக நாற்ம் அகநச்சகம் (MOEF & CC), நினககின் 

டி நாி சுற்றுச்சூமல் தாக்க நதிப்ிடு ஆகணனத்திடநிருந்து (SEIAA TAMILNADU) ஆய்வு 

குிப்டீு (TOR) உரிந கடித ண் SEIAA-TN/F.No.7194/SEAC/TOR-679/2020 ாள் 03.01.2020 அன்று 

நப்ட்டது.  

இச்சுற்றுச்சூமல்  ஆய்வு குிப்ீட்டின்டி, சுற்றுச்சூமல் தாக்கம் நற்றும் பாநரிப்பு 

ற்ின அிக்கக தனாரிக்கப்ட்டுள்து (EIA/EMP Report). அதன் சுருக்கம் ின்யருநாறு: 
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2.0 இருப்ிட யிக்கம்: 

1. திட்டத்தின் நனர் 
- 

 திரு.ஜி.கருப்சாநி அயர்கின் கல், ஜல்ி நற்றும் கிபாயல் 

குயாரி  

2. திட்ட இருப்ிடம் 
- 

நருதம்னத்தூர் குதி -1 கிபாநம்,  ஆங்கும் தாலுகா, 

திருநல்வயி நாயட்டம், தநிழ்ாடு 

3 சுபங்க குத்தகக பப்ன - 3.99 நெக்டர்  

4. 5 ஆண்டு குத்தகக 

காத்திற்கு உற்த்தி தின் 

- 6,77,950m3  கல்  

1,36,500m3 ஜல்ி   
55,932m3  கிபாயல் 

5. அட்சவபகக நற்றும் 

தீர்க்கவபகக  
- 

08°49'11"N to 08°49'19"N யடக்கு  

77°31'22"E to 77°31'31"E கிமக்கு 

6. சுபங்க வநற்பப்ின் உனபம்   126m - MSL  

7. ியகக - குத்தகக குதி னள் னதர்ககக் நகாண்ட ட்டா ிநாகும். 

8. யருடாந்திப சபாசரி நகம 

அவு 
- 

814.8  நிநீ  

9. அருகிலுள் நடுஞ்சாக 
- 

NH-208 திருநங்கம் - நதன்காசி -  31.5கிநீ  - வநற்கு 

(SH-39) திருநல்வயி – ஆங்கும்-3.5 கிநீ -(N) யடக்கு 

10. அருகிலுள் பனில் 

ிகனம் 
- 

 அம்ாசனத்திபம் -15.5 கிநீ நதன் வநற்கு 

11. அருகிலுள் யிநா 

ிகனம் 
- 

தூத்துக்குடி - 56.0 கிநீ நதன்கிமக்கு 

12 அருகிலுள் நரின ீர் 

ிககள் (1௦ கி.நீ 

சுற்யில்) 

- 

.ண் நனர் தூபம் திகச 

1 நபாண்டாய் கால்யாய் 4.7கிநீ யட கிமக்கு 

2 நானூர் கால்யாய் 6.3 கிநீ யடக்கு 

3 தாநிபபணி ஆறு 9.8 கிநீ நதற்கு 

4 வயல் ஏகட 1.1 கிநீ நதன்வநற்கு 

 

ஏகட  வநற்கு திகசனில் உள்து. ாதுகாப்ன தூபம் 50 நீ 

இகடநயி யிடப்ட்டுள்து. ஆய்வு குதினில் எரு சி 

குங்கள் உள். 

 

13. ாதுகாப்ன ிறுயங்கள்/ 

நதால்ினல் / னக்கின 

இடங்கள்/ வதசின 

னங்காக்கள்/ 

சபணானங்கள்/ யபாற்று 

சின்ம் / சுற்றுா தம் 

- 

10 கிநீ சுற்யில் இல்க. 

14 எதுக்கப்ட்ட / 

ாதுகாக்கப்ட்ட காடுகள் 

- 

 .ண் நனர் தூபம் திகச 

1 வகாட்டநக RF 6.6 கிநீ யட கிமக்கு 

2 காயல்குட்டி பம்ன RF 6.6 கிநீ யட கிமக்கு 

3 எக்கிந்திபன் நாட்டல் 

RF 

8.0 கிநீ யட வநற்கு 

4 ாதுகாக்கப்ட்ட காடுகள் 6.9 கிநீ வநற்கு 
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15 அருகிலுள் கபம் - ஆங்கும்-5.0 கிநீ 

16 அருகிலுள் கிபாநங்கள் 

- 

 

.ண் நனர் தூபம் திகச 

1 கந்தம்ட்டி 1.1 கிநீ நதன் வநற்கு 

2 நருதம்னத்தூர் 1.2 கிநீ யடவநற்கு  

3 ாங்குருச்சி 2.1 கிநீ நதன் கிமக்கு 

4 நசாக்கம்ட்டி 3.8 கிநீ நதன் வநற்கு 
 

17. இதப நதாமிற்சாககள்  

(1௦ கிநீ சுற்யில்) - 
கல்குயாரிகள் நற்றும் சி காற்ாககள் தயிப, வயறு ந்த 

நரின நதாமில்கலம் ஆய்வு குதினில் இல்க. 

18. ி அதிர்வு நண்டம் - குதி – II (நிக குகந்த யாய்ப்னள் நண்டம்)  

 

 

2.1  திட்ட யிக்கம்: 

1. நநாத்த கிந இருப்னகள் - கல் - 25,82,125.நீ3 

ஜல்ி – 1,98625 நீ3 

கிபாயல் – 79450 நீ3 

2. நயட்டிநனடுக்கக் கூடின 

கிந இருப்னகள் 

- கல் - 677950.நீ3 

நஜல்ி – 136500 நீ3 

கிபாயல் – 55932  நீ3 

3. சுபங்க ஆனேள் காம் - 5  யருடம் 

4. நநாத்த திட கமிவு - இந்த குயாரி டயடிக்ககனில் கமிவு துவும் இல்க. 

6. சுபங்கம் நயட்டிநனடுக்கும் 

னக 

- இனந்திபநனநாக்கப்ட்ட திந்த நயி சுபங்கம். 

 

 இனந்திபத்தின் யியபம்  ஜாக்ொநர், கம்ப்பசர், க்ஸ்வயட்டர், டிப்ர்/ாரி 

7. சுபங்க அடுக்கு அகநப்ன - சுபங்க உனபம் - 5 நீ,  சுபங்க அகம் - 5 நீ,  

8. அதிகட்ச ஆமம் - சுபங்கத்தின் ஆமம் 72 நீ. 

9. வயகனாட்கின் 

ண்ணிக்கக 

- வபடினாக - 19 ர்கள், நகனகநாக – 100  ர்கள். 

10. ீர்த்வதகய / ீர் ஆதாபம் - இந்த திட்டத்திற்கா நநாத்த ீர் வதகய 3.5KLD ஆக இருக்கும். 

ஆபம்த்தில் நயி இடங்கிிருந்து நப்டும். ின்ர் சுபங்க 

குதினில் வசகரிக்கப்ட்ட நகமீர் இந்த வதகயக்கு 

னன்டுத்தப்டும். 

11. நின்சாப வதகய  அகத்து உகபணங்கலம் டீசல் னெம் இனக்கப்டும்.  ணிநக, 

அலுயகம் நற்றும்   ஏய்வு அக வான்கயகாண நின் வதகய,  

நாி நின் நதாகுப்ிிருந்து நப்டும்.  

12. சுபங்க உள்கட்டகநப்ன - ணிநக, அலுயகம், னதலுதயி அக, சிற்றுண்டி 

அகனேடன்கூடின ஏய்வு அக, சுபங்க குதினில் அகநக்கப்டும் 

13. சனெக வநம்ாட்டிற்கா ிதி - ரூ .2௦ ட்சம் / 5 யருடத்திற்கு 

14. திட்ட நதிப்டீு - ரூ. 74.46 ட்சம் 
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3.௦ தற்வாகதன சுற்றுச்சூமல் யிபம்: 

3.1 ஹாதுவுகப: 

சுற்றுச்சூமல் காடுகள் நற்றும் காிக நாற்ம் அகநச்சகம் (MOEF & CC), இந்தின 

தபக்கட்டுப்ாடு ிறுயம் (IS Code) யமிகாட்டுதல் நற்றும் சுற்றுச்சூமல் ஆய்வு குிப்டீுகின் 

டி(TOR), தற்வாகதன சுற்றுச்சூமல் ஆய்வு, டிசம்ர் – 2019 – ிப்பயரி – 2020 காத்தில் 

திபட்டப்ட்டுள். இந்த சுற்றுச்சூமல் ஆய்வுக்காக 3.99 நெக்டர் சுபங்க குத்தகக குதி (core 

zone) நற்றும் அகத சுற்ினேள் 10 கிநீ சுற்வு ஆய்வு குதி (buffer zone) டுத்து 

நகாள்ப்ட்டுள்து. 

 

3.2 சமூக ஹாருாதாப சூமல்: 

 2011 வநற்நகாள்ப்ட்ட அபசாங்க நக்கள் நதாகக கணக்நகடுப்ின்டி சுபங்க குத்தகக 

குதினிிருந்து 10 கிநீ சுற்யில்     39 கிபாநங்கள், 3 கர்ப்னங்கள், அதாயது ல்லூர், 

ஆங்கும், நற்றும் னக்கூடல் கர்ப்னங்கள் உள்.  

நக்கள் ஹதாகக யிபம்: (2011 நக்கள் ஹதாகக கணஹகடுப்ின்டி) 

ஆண்கள் 
: 92411(49.22%) 

நண்கள் 
: 95346(50.78%) 

ஹநாத்தம் 
: 187757(100%) 

தாழ்த்தப்ட்வடார் 
: 24214 (12.90%) 

மங்குடினிர் 
: 320 (0.17%) 

கல்யினிவு நற்யர்கள் 
: 

131837 (70.22%) (ஆண்கள் – 37.85%,  

நண்கள் – 32.36%) 

நநாத்தம் னக்கின நதாமிார்கள் : 95755 (51.00%) 

நநாத்த குறு நதாமிார்கள் : 7120 (3.80%) 

நற்யர்கள் : 84882 (45.20%) 

 

3.3. தற்வாதுள் சுற்றுச்சூமல்: 

3.3.1 காற்ின் தன்கந: 

சுற்று யட்டாப காற்ின் தன்கந குித்து ரிந்துகபக்கப்ட்ட யமிகாட்டுதல்கள் / 

னககின்டி 5 இடங்கில் வநற்நகாள்ப்ட்ட.அதன் யிபம் யருநாறு: 

 



சுற்றுச்சூமல் தாக்கம் நற்றும் பாநரிப்பு ற்ின அிக்ககனின் சுருக்கம் -  

திரு. ஜி.கருப்சாநி அயர்கின் கல், ஜல்ி நற்றும் கிபாயல் குயாரி - குத்தகக பப்பு 3.99 

ஹெக்வடர்- நருதம்புத்தூர் குதி -1, ஆங்கும் தாலுகா, திருஹல்வயி நாயட்டம். 
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ஆய்வு காம்: (டிசம்ர் – 2019 – ிப்பயரி - 2020)  (அவுகள் g/m3) 

யரிகச 

ண் 

யிபம் 

சுயாசிக்கும் 

நிதக்கும் 

துகள்கள் 

(PM.10) 

தண் 

நிதக்கும் 

துகள்கள் 

(PM.2.5) 

கந்தக 

கடஆக்கை
டு (SO2) 

கட்பஜன்கட 

ஆக்கைடு 

(NO2) 

1 குத்தகக குதி (1 இடம்)  62.2 to 79.3 28.4 to 36.4 4.9 to 9.4 7.7 to 11.5 

2 ஆய்வுப்குதி (4) இடங்கள்) 36.1 to 67.1 16.5 to 31.6 3.1 to 9.7 5.4 to 11.9 

யகபனறுக்கப்ட்டஅவு 100 60 80 80 

குிப்ன: BDL - கண்டுிடிக்ககூடின அவுக்கு கீழ், DL - கண்டுிடிக்ககூடின அவு. 

முடிவு: வநற்கண்ட அட்டயகணப்டி நிதக்கும் துகள்கள் (PM10), தண் நிதக்கும் துகள்கள்(PM2.5), கந்தக கட 

ஆக்கசடு (SO2), கட்பஜன் ஆக்கசடு   (NO2) இகய அகத்தும் நத்தின நாசுகட்டுப்ாடு யாரினம் (CPCB) 

யகபனறுக்கப்ட்ட 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3& 80 µg/m3  அயிற்குள் உள்தாக கண்டினப்ட்டுள்து.  

 3.3. 2. ீரின் தன்கந: 

ீரின் தன்கந அின 5 இடங்கில் ித்தடி ீர் நாதிரி டுக்கப்ப்ட்டது. 

5 - ீர் நாதிரிகள் (ஆழ்துக கிணறு)  (டிசம்ர் – 2019 – ிப்பயரி - 2020) 

இனற்ினல்/ 

வயதினினல் 

அவுகள் 

pH 

நதிப்ன 

நநாத்த 

ககபந்துள் 

துகள்கின் 

அவு, 

(நிகி/ி) 

குவா
கபடு 

(நிகி/ி) 

நநாத்த 

கடித்த
ன்கந 

(நிகி/ி) 

நநாத்த 

காபத்தன்
கந 

(நிகி/ி) 

சல்வட் 

(நிகி/ி) 

இரும்ன 

(நிகி/ி
) 

கட்
வபட் 

(நிகி/ி
) 

ஃனவா
கபடு 

(நிகி/ி) 

ஆய்வுப்குதி 
 (5 இடங்கள்) 

7.55 - 

8.01 
435 - 736 114 to 234 142 to 492 192 to 336 48.9 to 180 

0.03 to 

0.07 

BDL to 

2.44 

0.42 to 

0.62 

யகபனறுக்க
ப்ட்டஅவு 

6.5-8.5 2000 1000 600 600 400 0.3 45 1.5 

முடிவு: அகத்து ீர் நாதிரினின் தன்கந ISO10500 : 2012 ிபசுரிக்கப்ட்ட குடிீர் தபங்கலக்குள் இருப்தாக 

அினப்ட்டது. 
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3.3.3. ஒிச்சுமல்: 

ஆய்வுப்குதி – 5 குிர்காம் (டிசம்ர் – 2019 – ிப்பயரி - 2020) 

ஒி அவு 

ஹடசில் (அ) 

சுபங்கப்குதி 
ஹடசில் (அ))(1 

இடம்) 

யகபனறுக்கப்ட்ட 

வயகப்குதி அவு 

ஹடசில் (அ) 

ஆய்வுப் குதி 
ஹடசில் (அ) 

(4 இடங்கள்) 

*(MOEF&CC) 

யகபனறுக்கப்ட்ட 

அவு 

ஹடசில் (அ) 

கல் வப சநம் 
50.5 

90 

44.5 to 49.2 55 

இபவு வப சநம் 
41.8 

39.8 to 42.2 45 

* நத்தின சுற்றுச்சூமல், காடுகள் நற்றும் காிக நாற்ம் அகநச்சகம் யகபனறுக்கப்ட்ட அவு 

முடிவு : வநற்கூின ஆய்யின் னெம் கண்டினப்ட்ட எி அயாது நத்தின சுற்றுச்சூமல், காடுகள் நற்றும் 

காிக நாற்ம் அகநச்சகத்தின் யகபனறுக்கப்ட்ட அயின் கீழ் உள்து. 

 

3.3.4. நண்ணின் தபம் அின எடுக்கப்ட்ட 5 நாதிரின் டி. 

யிபம் ி.எச் 

நின் 

கடத்தும் 

தின் 

(Mhos/cm) 

கரிந 

தன்கந 

அவு % 

ஹநாத்த 

கட்பஜன் 

நி.கி/கி.கி 

ாஸ்பஸ் 

நி.கி/கி.கி 
வசாடினம் 

நி.கி/கி.கி 

ஹாட்டாசி
னம் 

நி.கி/கி.கி 

குத்தகக குதி 
 (1 இடம்) 

6.32 46.72 1.10 77.6 1.9 420.6 1340 

ஆய்வுப்குதி 
(4 இடம்) 

6.14 – 
6.96 

21.94 - 181.2 0.58 – 1.30 53.6 – 644.0 1.2 – 3.1 203 – 1055 737 - 1290 

 

 

3.3.5. ிச்சூமல்: 

குத்தககப்குதி நற்றும் 10 கிநீ சுற்வு ஆய்வுப்குதி ிப்னன்ாட்கட 

நசனற்ககக்வகாள் டங்கள் னெநாக கண்டினப்ட்டதில் 14.08% யியசான ிங்கள், 19.81% 

னிரிடுதல், 16.53% யியசானத்திற்கு உகந்த ிங்கள், 36.08% னதர்கள், 1.77% குடிவனற்னம், 3.55% 

திந்தநயி காடுகள், 6.38% தரிசு குதி, 0.86% சுபங்கம்/ நதாமில்கள் நற்றும் ீர்ிககில் 0.94% 

ஆகினகய உள்.   
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3.3.6 உனிரினல் சூமல்: 

குத்தகக குதினில் னட்னதர்கள், தா, ானேருயி, துதி, கருவயம், வயம்ன வான்கய 

காணப்டுகின். ஆய்வு குதினில் வயம்ன, அபசு, ருக்கநசடி, ானேருயி, துதி, நதன்க, 

கருவயம், யாகம வான் நாதுயா தாயப யகககள். காணப்டுகின்.  

10 கிநீ. பப்யில் யயிங்கு சபணானம் அல்து வதசின னங்காக்கள் இல்க. 

ஆய்வு குதினில் நாதுயா யடீ்டு யிங்குகள் நற்றும் கயகள் காணப்டுகின். 

3.3.7 ீரினல் ஆய்வு: 

குத்தககப் குதினின் வநற்குப் குதினில் ஏகட உள்து, இதற்காக 50 நீ ாதுகாப்ன 

இகடநயி தூபம் யிடப்ட்டுள்து. 

இந்த குதினின் ீர்ிக அகநப்ன நாதுயாக இபண்டு யககப்டுகிது. அதாயது 

குகந்த அவு ீர் நட்டம் யகபனேம், நற்நான்று அதிகவு ித்தடி ீர் நட்டம். யகபனேம் 

காணப்டுகின். நகம காங்கில் நட்டும் குகந்த அவு, ீர் நட்டத்தின் திந்த நயி 

கிணற்ின் னெநாக ீர் கிகடக்க யாய்ப்னள்து. நாதுயாக அதிக அவு ீர் நட்டம் குதினில், 

ஆழ்துக கிணறுகள் னெநாக ீர் கிகடக்க நறுகிது. வகாகட காத்தில் நரும்ாா 

கிணறுகள் யண்டு உள். ித்தடி  }ºÁÍ Áõ¶¯zvß ஆய்வுப்டி ீர் நட்டம் அதிக ஆமத்தில் 

நரும்ாலும் உள்து. நற்றும் இந்த குதி குகயா ீர் நயிவனற்த்கத நகாண்டுள்து.  

நாதுயாக ீர் ஊடுருவும் நற்றும் உற்த்தின் அதன் ாகயககனிக சார்ந்ததாக 

இருக்கும். சுபங்கப் குதினாது கடிநா ாகககக் நகாண்டுள்தால் ீர் ஏட்ட 

நதாடர்ச்சி குகந்வத காணப்டும். சுபங்கத்தினுள் ீர் கசிவு நயகு குகயாகவய இருக்கும். 

சுபங்கத்தில் இருந்து நரினவு ீர் நயிவனற்ம் துவும் திர்ார்க்கப்டயில்க.  

குத்தகக குதி நற்றும் அதன் அருகிலுள் குதினில் ித்தடி ீர் நட்டம்  

ாதிக்கயண்ணம் னனுள் நகம ீர் வசகரிப்ன திட்டம் நசனல்டுத்தப்டும். 

4.0  எதிர்வாக்கும் சுற்றுச்சூமல் தாக்கம் நற்றும் தடுப்பு டயடிக்கககள்: 

சுபங்கப்ணினில் சரினா சுற்றுச்சூமல் டயடிக்கககக ின்ற்ாயிட்டால் 

இப்குதினில் இருக்கும் சுற்றுச்சூமல் அகநப்ன ாதிக்கப்டாம். வய ல்வயறு 

சுற்றுச்சூமல் தாக்கத்கத நதிப்ிடுயது நிகவும் அயசினநாகும்.  



சுற்றுச்சூமல் தாக்கம் நற்றும் பாநரிப்பு ற்ின அிக்ககனின் சுருக்கம் -  

திரு. ஜி.கருப்சாநி அயர்கின் கல், ஜல்ி நற்றும் கிபாயல் குயாரி - குத்தகக பப்பு 3.99 

ஹெக்வடர்- நருதம்புத்தூர் குதி -1, ஆங்கும் தாலுகா, திருஹல்வயி நாயட்டம். 
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னதின சுபங்கப்ணி இனக்கத்தின்வாது ற்டும் சுற்றுச்சூமல் தாக்கம் நற்றும் 

அதற்க்கா தடுப்ன டயடிக்கககலக்கா திட்டம் தனாரிக்கப்ட்டு உள்து. அதன் யிபம் 

ின்யருநாறு. 

4.1  காற்றுச்சுமல்: 

சுபங்கம் நற்றும் அதனுடன் நதாடர்னகடன கீழ்க்கண்ட நசனல்ாடுகள் தகுந்த 

டயடிக்கக டுக்கப்டாயிட்டால் நாசு காபணநாக காற்ின் தபத்தில் நரும் தாக்கத்கத 

ற்டுத்தகூடும். 

 துகனிடுதல் நற்றும் நயடித்தல்  

 சுபங்கப்ணி வநற்நகாள்லம் நாழுது 

 ஸ்கவயட்டர் நற்றும் டிப்ர்கள்/ ாரிகள் இனக்கும் நாழுது 

 ாரி வாக்குயபத்து 

சுபங்க டயடிக்ககனிால் காற்று நாசு டுயகதத் தயிர்க்க கீழ்க்கண்ட யமினககள் 

ின்ற்ப்டும். 

o கூின துகனிடும் சாதத்கத னன்டுத்துதல்.  

o சுபங்க ணினின் வாது சாககில் தண்ணரீ் நதிப்ான் னெம் ீர் நதித்து 

தூசுகள் நயியபாயண்ணம் தடுத்தல்  

o னகனா சாக பாநரிப்ன 

o கல் நகாண்டு நசல்லும் யாகத்தில் தூசு நயியபாயண்ணம் தார்ப்ாின் 

னெம் னெடி நகாண்டு நசல்லுதல் 

o அகத்து இனந்திபங்கள் நற்றும் ாரிகக சரினாக பாநரித்தல் 

o யாக ஏட்டுருக்கு னகனா ாதுகாப்ன நற்றும் சுற்றுச்சூமல் 

யிமிப்னணர்வு னிற்சினித்தல் 

o சுபங்கப்குதி, சாக நற்றும் சாத்தினநா இடத்தில் அடர்ந்த நபங்கக 

யர்த்து சுகநயகனம் ற்டுத்துதல் 

 சுபங்க டயடிக்ககனின் வாது காற்றுச்சூமில் உருயாகும் தாக்கம்  கணிி நாதிரிகள் 

( ISCST) னெம் கணக்கிடப்ட்டுள்து.  



சுற்றுச்சூமல் தாக்கம் நற்றும் பாநரிப்பு ற்ின அிக்ககனின் சுருக்கம் -  

திரு. ஜி.கருப்சாநி அயர்கின் கல், ஜல்ி நற்றும் கிபாயல் குயாரி - குத்தகக பப்பு 3.99 

ஹெக்வடர்- நருதம்புத்தூர் குதி -1, ஆங்கும் தாலுகா, திருஹல்வயி நாயட்டம். 
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சுபங்க டயடிக்ககக்குப் ின்னம் காற்ில் சுயாசிக்கும் நிதக்கும் துகள்கின் அவு 

(PM10)48.48 g/m3 to 80.3 g/m3 ஆகவும், சுயாசிக்கும் தண் நிதக்கும் துகள்கின் அவு (PM2.5)23.7 

g/m3 to 36.9 g/m3 ஆக இருக்குநாறு கணக்கிடப்ட்டுள்து. இது சுபங்க டயடிக்ககக்கு ின்னும்  

நத்தின நாசுக்கட்டுப்ாடு யாரினத்தால் ிர்ணனிக்கப்ட்ட சுயாசிக்கும் நிதக்கும் துகள்கள் PM10 

(100µg/m3), PM2.5(60µg/m3), SO2(80 µg/m3), NOX(80µg/m3) &  

CO(4000 µg/m3) தபத்திற்கு உட்ட்வட இருக்கும்  கண்டினப்ட்டுள்து. 

வநற்கண்ட பாநரிப்ன ணிகள் நதாடர்ந்து நசனல்டுத்தப்ட்டு சுற்றுச்சூமில் 

நிதவு தாக்கம் ற்டாநல் காற்ின் தன்கந ாதுகாக்கப்டும். 

 

4.2 ீர்ச்சுமல்: 

சுபங்க டயடிக்ககனின் வாது ீர் நதித்தல்(WATER SPRINKLING), சுகநப்வார்கய 

யர்த்தல்(GREEN BELT),  குடிீர் நற்றும் இதப வதகயக்கு ாள் என்றுக்கு சுநார் 3.5 கிவா 

ிட்டர்  ீர் வதகயப்டும்,  ஆபம்த்தில் நயி இடங்கிிருந்து நப்டும். ின்ன ீர் வதகய 

சுபங்கத்தில் வசகரிக்கப்ட்ட நகம ீர் னெம் னர்த்திநசய்னப்டும். 

இந்த திட்டத்திிருந்து நயிவனறும் கமிப்க கமிவுகள் நசப்டிக் நதாட்டினில் 

வசகரிக்கப்டும். 

குயாரினிிருந்து கல் னழுயதும் வபடினாக தகர்வயாருக்கு அனுப்ப்டும் ன்தால், 

இந்த சுபங்கத்தில் கல் குயினல் அல்து கமிவுக் கற்கள் துவும் இருக்காது. குயாரினில் யிழும் 

நகம ீர் குயாரினின் அடி நட்டத்தில் உள் சம்ில்(SUMP) வசநிக்கப்டும். 

வநற்பப்ில், குயாரிகனச் சுற்ி நாக யடிகால் கட்டப்ட்டு, இறுதினில் டிவு ீர் 

நதாட்டிகள் னெம் நயிவனறும் நதியா ீர் அருகிலுள் ஏகடனில் நயிவனற்ப்டும். 

இங்கு கடநவுள் சுபங்கணினிால் ந்த எரு திபய கமிவுகலம் உற்த்தினாக 

யாய்ப்ில்க. இந்த சுபங்கத் திட்டத்தில் ீர் கமிவுகள் இல்க. இப்குதினில் ித்தடி ீர் 

வசநிப்க  அதிகரிக்க நகமீர் வசநிப்னக்கா ல்வயறு டயடிக்கககள் டுக்கப்டும்.      

ீர்ிக ாதுகாப்பு / வநம்ாடு நற்றும் நகமீர் வசகரிப்பு: 

அருகிலுள் ீர்ிககள் ாதுகாப்ன நற்றும் வநம்ாட்டிற்க்காக கிழ்க்கண்ட 

டயடிக்கககள் வநற்நகாள்ப்டும்: 



சுற்றுச்சூமல் தாக்கம் நற்றும் பாநரிப்பு ற்ின அிக்ககனின் சுருக்கம் -  

திரு. ஜி.கருப்சாநி அயர்கின் கல், ஜல்ி நற்றும் கிபாயல் குயாரி - குத்தகக பப்பு 3.99 

ஹெக்வடர்- நருதம்புத்தூர் குதி -1, ஆங்கும் தாலுகா, திருஹல்வயி நாயட்டம். 
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 வநற்கு திகசனில் உள் ஏகடனில் இருந்து 50 நீ ாதுகாப்ன இகடநயி யிட்டு சுபங்க 

ணிகள் வநற்நகாள்ப்டும். 

 சுபங்க குதினில் அருகிலுள் ஏகடனின் இரு னனம் நண் வநடு நற்றும் வயி 
அகநத்து  ஏகடனில் நகம ீர் யபத்திற்க்கு ந்த ாதிப்னம் ற்ட யண்ணம் 

ாதுகாக்கப்டும்.  

 ாதுகாப்ன இகடநயி குதினில் சுகந யகனம் அகநக்கப்டும். 

 சுபங்கத்தினுள் வசகரிக்கப்ட்ட நகம ீபாது தகப தத்தில் உள் டிவு ீர் 

நதாட்டிகள் னெம் அருகிலுள் நக்கின் வதகயவகற் னன்ாட்டிற்க்காக 

யமங்கப்டும். 

 அருகிலுள் ரி, குங்கள் தூர்யாபப்ட்டு அதன் நகாள்வு அதிகரிக்கப்ட்டு நகம 

ீர் வசநிகரிப்ன வநம்டும்.  

 இப்குதினில் ித்தடி ீர்  வசநிப்க அதிகரிக்க, நகமீர் யடிகால் நற்றும் ீர் வதக்க 

நதாட்டி அகநத்தல், ிர்யாக அலுயகத்தில்(OFFICE) வநற்கூகப நகமீர் வசகரிப்ன, 

அருகிலுள் ள்ிகள், நருத்துய கநனங்கில் நகமீர் வசகரிப்ன கட்டகநப்னகள் 

அகநத்தல் வான் ல்வயறு டயடிக்கககள் டுக்கப்டும். 

4.3 ஒிச்சுமல்: 

சுபங்க டயடிக்கககின் வாது  இனக்கப்டும் யாகங்கில் சத்தம் உருயாகும். 

சுபங்கப் ணினின்வாது இனந்திபங்கள் னெம் ற்டும் எி தாக்கத்தின் அவு அருகிவவன 

கட்டுடுத்தப்டுயதால் நதாமிற்சாகக்கு அனுநதிக்கப்ப்ட்டுள் யபம்கயிட குகயாக 

இருக்கும். அடர்த்தினா சுகந யகனங்கக அகநத்தல், இனந்திபங்கின் யடியகநப்ன 

நற்றும் பாநரிப்ன, எி தயிர்க்கும் கருயி, எித்தகடகலம், அகடப்ான்கலம் நாருத்துதல் 

வான் டயடிக்கககால்  எினின் அவு   குகயாக  இருக்கும். இகய  சுற்றுச்சூமல் 

ாதுகாப்ன யிதிகள் நற்றும் யபம்னகலக்குள்வவன இருக்கும். 

4.3.1 ி அதிர்வு: 

சுபங்க ணிகின் வாது, ின்யரும் டயடிக்கககால் ிஅதிர்வு 

கட்டுப்டுத்தப்டும். 

(a) சரினா இகடநயி யிட்டுத் துகனிடுதல். 

(b) நயடி நருந்துகள் நிகக் குகந்த அயில் சார்ஜ் நசய்தல்.  

(c) டிவ நடடவட்டர் னன்டுத்தல். 

(d) சாத்தினநாஇடங்கில்கல்உகடப்ான்.(ROCKBRAKER) னன்டுத்தப்டுத்தல். 

சுபங்க டயடிக்கககிால் ற்டும் ிஅதிர்வு கணிி நாதிரிகள் னெம் 

கணக்கிடப்ட்டதில்  சுபங்கப்குதி அருகில்  DGMS யிதித்துள் ி அதிர்வு யபம்ிற்கு 



சுற்றுச்சூமல் தாக்கம் நற்றும் பாநரிப்பு ற்ின அிக்ககனின் சுருக்கம் -  

திரு. ஜி.கருப்சாநி அயர்கின் கல், ஜல்ி நற்றும் கிபாயல் குயாரி - குத்தகக பப்பு 3.99 

ஹெக்வடர்- நருதம்புத்தூர் குதி -1, ஆங்கும் தாலுகா, திருஹல்வயி நாயட்டம். 
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(10நிநீ/நாடி) உட்ட்வட உள்து. இதன் னெம் ி அதிர்யிால் ற்டும் யிகவு 

சுபங்கத்தின் அருகிவவன  கட்டுப்டுத்தப்டுயதால் நற் இடங்கில் ந்தப் ாதிப்னம் 

இருக்காது. 

4. 4 ிச்சுமல்: 

3.99 நெக்வடர் குத்தககப் குதினில், சுபங்கத்திற்கு னன்டுத்தப்ட்ட 2.80 நெக்வடர் 

ிப்பப்ாது சுபங்க ணி னடியில் நகம ீர் வசகரிப்ன குதினாக உருயாக்கப்ட்டு 

அருகிலுள் நக்கின் ீர் வதகயக்கு யமியகுக்கும். சுநார் 1.18 நெக்வடர் ாதுகாப்ன குதினில் 

நபம், நசடிகள் யர்க்கப்ட்டு சும்வார்கயனாக நாற் டயடிக்கக டுக்கப்டும். சுபங்கத்கத 

சுற்ி வயி அகநத்து ாதுகாக்கப்டும்.  

4.5 உனிர்ச்சுமல்: 

சுபங்க குத்தகக குதினில் நரும்ாலும் கருவயம்( Prosopis juliflora) னட்னதர்கள் 

நற்றும் சிின நசடிகள் காணப்டுகின். குத்தகக குதினில், சுபங்க சுற்யில் 7.5 நீ & 50 நீ 

நீட்டர் ாதுகாப்ன இகடநயினில் நநாத்தம் 1.18 நெக்வடர் பப்யில் சுகந யகனம் 

யர்க்கப்டும்.  

சுபங்கத்தின் அருகில் காணப்டும் நபங்கள், நசடிகள், நற்றும் யிங்கிங்கலக்கு ந்த 

எரு ாதிப்னம் ற்டாத யண்ணம் சுபங்க டயடிக்ககனின் வாது வநற்கூின ல்வயறு 

டயடிக்கககள் வநற்நகாள்ப்டும் 

4.6 சமூக ஹாருாதாப சுமல்: 

குத்தகக ிம் அகத்தும் ஜி.கருப்சாநி அயர்கின் யசம் உள்து. சுபங்ககுதினில் 

யடீு நற்றும் குடினிருப்னகள் இல்க. ஆககனால் ி இமப்வா அல்து யடீுகள் நாற்வநா 

இருக்காது. 

சுபங்க டயடிக்ககனின் னெம் கீழ் கண்ட சனெக நாருாதாப னன்வற்ம் ற்ட 

யாய்ப்னள்து: 

 சுநார் 19 வருக்கு வபடி வயக யாய்ப்ன. 

 திட்ட டயடிக்கககலடன் நதாடர்னகடன கீழ்கண்ட ல்வயறு டயடிக்கககள் னெம் 

இப்குதினில் யருநா ிககள் நற்றும் யாழ்க்ககத் தபங்கக உனர்த்துயதற்கா 

கீழ் கண்ட நகனக வயகயாய்ப்ன: 

 கல் நற்றும் கிபயல் நகாண்டு நசல்யதற்கா யாக வாக்குயபத்து. 



சுற்றுச்சூமல் தாக்கம் நற்றும் பாநரிப்பு ற்ின அிக்ககனின் சுருக்கம் -  

திரு. ஜி.கருப்சாநி அயர்கின் கல், ஜல்ி நற்றும் கிபாயல் குயாரி - குத்தகக பப்பு 3.99 

ஹெக்வடர்- நருதம்புத்தூர் குதி -1, ஆங்கும் தாலுகா, திருஹல்வயி நாயட்டம். 
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 யாகம் நற்றும் சுபங்க ணி சார்ந்த சிறு குறு நதாமில்கள், யினாாபம் 

நற்கய.  

 எப்ந்த வயக நற்றும் வசகய யாய்ப்ன. 

 நத்தின நாித்திற்கு யரி நற்றும் இதப யாய்ப்னகள். 

இப்குதினின் சனெக நாருாதாப வநம்ாட்டு டயடிக்கககலக்காக ரூாய் 2௦.00 ட்சம் 

(ந்து யருடத்திற்கு) எதுக்கீடு நசய்னப்ட்டுள்து. சனக வநம்ட்டிருக்காக கீழ் கண்ட 

டயடிக்கககள் நசனல்டுத்தப்டும்: 

 யறுகந வகாட்டிற்கு கீழ் உள் நாணயர்கலக்கு ள்ி னத்தகங்கள், சீருகடகள், 

கல்யி உதயி நதாகக, யமங்குதல்.  

 அருகில் உள் ள்ி கட்டிடங்கள் ழுதுார்ப்து, பாநரிப்ன, சீர்நசய்தல் 

 நகமீர்  வசநிப்க வநம்டுத்த ீர் கால்யாய்கள் நற்றும் ரி குங்கில் தூர் 

யாருதல். 

 நாது நருத்துய னகாம் டத்துதல் 

4.7 வாக்குயபத்து நீதா தாக்கம்: 

சுபங்க உற்த்தி யாக வாக்குயபத்தின் வாது கீழ்கண்ட தடுப்ன டயடிக்கககள் 

வநற்நகாள்ப்டும். 

 சுபங்க நற்றும் அகத சுற்ினேள் சாக குதிகள் நற்றும் கற்கில் ீர் நதித்து 

ாரிகள் னெம் நகாண்டு நசல்லும்வாது தூசிகள் நயியபயண்ணம் 

கட்டுப்டுத்த்துதல். 

 சாககக னகனாக பாநரித்தல் 

 யாகங்கக னகனாக பாநரித்தல் 

 கல் ற்ியரும் டிப்ர் ாரிகில் அதிக சுகநககத் தயிர்ப்து. 

 ாரிகில் தார்ின் நகாண்டு னெடுதல். 

 

4.8 கமிவு வநாண்கந: 

இந்த சுபங்கத்தில் இருந்து கமிவு உற்த்தி துவும் இல்க.. தநிமக அபசு. GO(Ms)No.84 

டி ிாஸ்டிக் நாருட்கின் னன்ாடு சுபங்க குதினில் தகட நசய்னப்டும். நதாமிார்கள் 

நீண்டும் னன்டுத்தக்கூடின நாருகப் னன்டுத்த ஊக்குயிக்கப்டுயார்கள். 
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5.௦ சுற்றுச்சூமல் கண்காணிப்பு திட்டம்: 

சுற்றுச்சூமல் ிர்ணினக்கட்ட  தப அவுகள் உள்யாறு கண்காணிப்தற்கும், ல்வயறு 

கட்டுப்ாட்டு டயடிக்கககக கடனகப்டுத்துயகத கண்காணிப்தற்கும் நாருத்தநா 

சுற்றுச்சூமல் கண்காணிப்ன திட்டம்  கடனகடுத்தப்டும் 

சுபங்க வநார் னெம் ல்வயறு சுற்றுச்சூமல் கட்டுப்ாடு டயடிக்கககள் 

உடடினாகவும் திம்டவும் வநற்நகாள்ப்டும். 

சுற்றுச்சூமல் டயடிக்கககலக்காக ரூாய் 8.0 ட்சம் னெதநாக 

(CAPITAL COST)எதுக்கீடு நசய்னப்டவுள்து. இகத தயிப ஆண்டுக்கு ரூாய். 7.0 ட்சம் 

நதாடர் நசயிம் (RECURRING COST) கீழ் நசயிடப்டும். 

 

6.0 முடிவுகப: 

சுபங்கணினின் வாது னன்டுத்த உள் யீ நதாமில்தட்ம் நற்றும் 

நாசுக்கட்டுாட்டு னககால், சுற்றுச்சூமில் நரின அவு ாதிப்ன ற்டாநல் சுற்றுச்சூமல் 

யாரினத்தால் யகபனறுக்கப்ட்ட தப அவுக்குவவன கட்டுப்டுத்தப்ட்டு இருக்கும். 

சுபங்கணினின் னெம் வயகயாய்ப்ன நற்றும் ல்வயறு சனெக னன்வற் ன்கள் 

உருயாகும். இகதத்தயிப நத்தின நற்றும் நாி அபசாங்கங்கள் ிதியருயாய் னெம் GST யரி, 

வான்கய வபடினாக நற்றும் நகனகநாக கிகடக்கும். சுகந வார்கய அகநப்தன் 

னெம் உனிரினல் னன்வற்ம் அகடனேம். 

 

 

* * * * * * * * * 

 


