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சுண்ணாம்பு கல்  சுரங்கத்தின்  வரரவு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு 
மதிப்பீட்டின் செயல்முரற திட்டச் சுருக்கம்      

 [EIA அியிப்ின்டி,2006 (14.09.2006) நற்றும் திருத்தங்கள்] 
வரக: பி 

 

உரிமாரர்   
திரு.ன்.கிருஷ்ணனெர்த்தி 

No.159/136, சாடினகன்ட்டி ோன 

திருலாக்கவுண்டனூர்,  
சேயம் – 636 005 
மகசபேி ண் : +919842747682 
 

சுண்ணாம்பு கல் சுரங்கம் 

                     பப்வு                 : 4.15.8 ஹெக்டர் 
                     ன ண்  : 824/1B (P), 824/2 (P), 824/3 (P),    

825/1B(P), 825/2B & 825/3B  

                     கிபாநம்           :   லலமை 

                     யட்டம்         : கடவூர் 

                                                     நாயட்டம்      :   கரூர் 

 

   

செயல்திட்ட சதாகுப்பாளர்  
ஆதி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் ததொறில்நுட்ப நிறுலனம், 

சேயம் 

(சதேின சுற்றுச்சுமல் துனனிால் அங்கீகரிக்கப்ட்ட ஆசாேக ிறுயம்) 

ண் 3/216, சக.ஸ்.யி.கர், 

பசோதிப்ட்டி, சேம் - 636 004. 

ததானசேி ண்  :   (0427) 2440446, 

அனசேி ண்  :   98427 29655 

நின்ஞ்ேல் னகயப  :   suriyakumarsemban@gmail.com 

இமைதரம்     :   www.abmenvirotec.com 

        மகசபேி : 9842729655, 9443290855 
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 தேல்பறம திட்டச் சுருக்கம் 
1 னன்னுனப 

            திரு.ன்.கிருஷ்ணனெர்த்தி அலர்கரின் சுண்ைாம்னகல் சுங்கம் 4.15.8 

ஹெக்டர் பப்பரலில் னய ண் 824/1B (Part), 824/2(Part), 824/3(Part), 825/1B (Part), 825/2B 

& 825/3B இல் - கரூர் நாயட்டம், கடவூர் தாலுகா, லலமை ன்னும் கிபாநத்தில் 
அனநந்துள்து. இந்த சுங்கப்பகுதி இந்தி ஆய்வு சடாசபாளீட் ண். 58J/2 இல் 

குமிப்பிடப்பட்டுள்ரது. இப்குதி யடக்கு அட்ேசபனக 10o45’05.41” ய னதல் 10°45’ 

12.83” ய, கிமக்கு தீர்க்கசபனக 78°13’21.47” கி னதல் 78°13’30.22” கி  யனபனில் 

உள்து. 14.10.2005 அன்று குத்தமக எப்பந்தம் நிமமசலற்மப்பட்டதியிருந்து 20 

லருட காயத்திற்கு   கடித ண்  Rc.No.14384/MM4/1995 dated  29.07.2005 னெயம்  

னதல் சுங்க குத்தமக லறங்கப்பட்டது. குத்தமக 13.10.2025 அன்று 

காயாலதிாகும். இருப்பினும் ேீபத்தி MMDR திருத்தச் ேட்டம் 2015 ன் படி, 

சுங்க குத்தமகின் ஹேல்லுபடிாகும் காயம் 13.10.2055 லம 
நீட்டிக்கப்பட்டுள்ரது. தற்சபாது இந்தி சுங்க பைிகம் றுஆய்வு ஹேய்த 
சுங்கத் திட்டத்மத திரு.ன்.கிருஷ்ணனெர்த்தி அலர்களுக்கு கடித ண். 

TN/KRR/LST/MS/1650. MDS dated 21.06.2021 னெயம் எப்னதல் அரித்தது. ஹேப்டம்பர் 14, 
2006 சததிிட்ட சுற்றுச்சூறல் தாக்க திப்படீு (ஈ) அமிலிப்பின்படி, இந்த 
திட்டம் 1 (அ) தாதுக்கள் சுங்கத்தின் கீழ் லருகிமது. 100 ஹெக்சடருக்கும் 

குமமலான குத்தமகப் பகுதிமனேம், னக்கி கனித்மதனேம் கருத்தில் ஹகாண்டு 

இது பி லமகாகக் கருதப்படுகிமது. சற்கண்டலற்மமக் கருத்தில் ஹகாண்டு, 

02.04.2018 அன்று லிண்ைப்பதார் SEIAA / SEAC க்கு லிண்ைப்பத்மத ேர்ப்பித்தார். 
இந்த னன்ஹாறிவு 13.04.2018 அன்று 107 லது ாநிய திப்படீ்டுக் கூட்டத்தில் 

மலக்கப்பட்டுள்ரது ற்றும் குமிப்ன லிதினமமகமர லறங்கிது, கடித ண் 

SEIAA-TN/F. No.6221/TOR-347/2018 dated 14.05.2018.  
 

    1.1 திட்டத்தின் நாக்கம் 
 

 திரு.ன்.கிருஷ்ணனெர்த்தி அலர்கரின் சுண்ைாம்னகல் சுங்கத்தின் சுற்றுச்சூறல் 
ஹதரிவு அனுதிக்கான னன்ஹாறிவு குமிப்ன லிதினமமகரின் கடித ண் SEIAA-

TN/F. No.6221/TOR-347/2018 dated 14.05.2018 படி சுற்றுச்சூறல் தாக்க திப்படீு அமிக்மக 
சதமலப்படுகிமது. 

 

    1.2. திட்ட லிரக்கம் 

அட்டலறை எண். 1.1 திட்ட லிலங்கள் 

தகலல் லிலம் 

யிண்ணப்தாபர் தனர் திரு.ன்.கிருஷ்ணனெர்த்தி 
தநாத்த சுபங்க குத்தனக 
பப்வு 

4.15.8 ஹெக்டர் (பட்டா ிம்) 

ன ண் 824/1B(Part), 824/2(Part), 824/3(Part), 825/1B(Part), 825/2B & 825/3B 
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னயினினல் 

ஒருங்கினணப்ன 
(geographical co-ordinates) 

அட்ேசபனக: 10o45’05.41” ய னதல் 10°45’ 12.83” ய 

தீர்க்கசபனக: 78°13’21.47” கி னதல் 78°13’30.22” கி 

இனடயிக்க யனபதாள்  

(Toposheet No.) 

58J/2 

உனபம் (Elevation) 176 நீட்டர் கடல் நட்டத்திிருந்து சநல் உள்து. 

அணுகல்தன்ற (Accessibility) 

அருகிலுள் குடிிருப்ன 175 ீ - ஹதற்கு 

அருகிலுள் கிபாநம் லலமை - 175 ீ – ஹதற்கு தினேனில் 

அருகிலுள் கபம் கரூர்  – 25 கி.நீ – லடகிறக்கு தினேனில் 

அருகிலுள் 

தடுஞ்ோன 

சத.ஹந 67 - கரூர் - திருச்ேி -20 கி.ீ –  
லடக்கு திமேில் 

ா.ஹந 199- 8 ீ - கிறக்கு திமேில் 

னக்கி ாலட்ட ோமய 280 – மயம்பட்டி – 
பாமரம் ோமய - 2.18 கி.ீ ஹதற்கு திமேில் 

லலமை கிா ோமய - 95 ீ லடக்கு திமேில் 

அருகிலுள் 

ததாடர்யண்டி ினனம் 

பாமரம்  ஹதாடர்லண்டி நிமயம் - 10.8 கி.ீ – 
ஹதன்சற்கு திமேில் 

அருகிலுள் யிநா 

ினனம் 

திருச்ேி  லிான நிமயம் – 53 கி.ீ –  கிறக்கு  

திமேில் 

சுற்றுச்சூறல் உைர்திமன் (Environmental Sensitiveness) 

நாி ல்ன திழ்நாடு - சகரா  ல்மய, சுங்கத்தில் இருந்து 

ஹதன்சற்கு திமேில் 119 கி.ீ ஹதாமயலில் உள்ரது. 

கடற்கனப நண்டம் லங்கார லிரிகுடா , சுங்கத்தில் இருந்து   ஹதன்கிறக்கு 

திமேில் 128 கி.ீ ஹதாமயலில் உள்ரது. 

னசல இப்பகுதி கடசயா எழுங்கு னமம ண்டய 

அமிலிப்ன, 1991  ஈர்க்கலில்மய 

காப்னக்காடு 1. மலமய காப்னக்காடு – 8.4 கி.ீ - ஹதன்சற்கு 

திமேில்   

ஆனால் னன்ஹாறிப்பட்ட திட்டம் லனப் 
ஹபாருட்களுக்கு ந்தத் தீங்கும் ஹேய்ாது 

அருகிலுள் யயிங்கு 

ேபணானம் 

10 கி.ீ சுற்மரலில் ந்த லனலியங்கு ேைாயனம் 

இல்மய. 

னசல இப்பகுதி லனலியங்கு பாதுகாப்ன ேட்டம், 1972  

ஈர்க்கலில்மய. 

அருகிலுள் 

ீர்ின,ஆறு,கும் 

கருைாகுரம்-2.10 கி.ீ- லடசற்கு 

பஞ்ேபட்டிகுரம் – 9.33- கி.ீ- லடகிறக்கு 

தகம்பட்டிகுரம் – 3.9 -கி.ீ- கிறக்கு 

பி.உதபட்டிகுரம்- 3.3-கி.ீ- லடகிறக்கு 

எட்டகுரம்- 4.9 -கி.ீ- லடக்கு 
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னலாய் குரம் – 4.67-கி.ீ-லடசற்கு 

லத்தூர் குரம்- 6.5- கி.ீ- ஹதற்கு  

யாளம் இடங்களும் 

லரிமே 
ண் 

கிாத்தின் ஹபர் 

2011 க்கள் ஹதாமக 
கைக்ஹகடுப்பின்படி 

ஹாத்த க்கள் 

ஹதாமக 

1 லலமை  

4985 2 சுண்டுக்குரிப்சபட்மட 

3 குரதூர் 

4 ாத்துப்பட்டி 

5 மயம்பட்டி 5275 

6 ேிந்தைிப்பட்டி 

7 சலயப்பட்டி 3854 

8 ேின்னந்திப்பட்டி 

9 தகம்ப்பட்டி 

10 ஹதன்னிமய 4323 

 Total 18437 
 

ாதுகாப்ன ிறுயல்கள் 

(Defense Installations) 

10 கிசா நீட்டர் ஆபத்துக்குள் ந்த ஒரு ாதுகாப்ன 
ிறுயல்களும் இல்ன 

சுநார் 500 நீட்டர் ஆபத்னத 
சுற்ினேள் கற்சுபங்கங்கள் 

குத்தமக ல்மயின் சுற்மரலில் இருந்து 500 ீ 

சுற்மரலில் 6.5 ஹெக்சடர் ஹகாண்ட னென்று  

குலாரிகள் காைப்படுகின்மன. 
AD Letter. No: Roc.No101/Mines/2017 dated 30.01.2017  

சுங்க லிலங்கள் 

சுங்க பறம திமந்த ஹலரி மகசடு சுங்க னமம 

னயினினல் னகனிருப்ன  707901 ஹட்ரிக் டன் (100%) & 424741 ஹட்ரிக் டன் (60% 

ீட்ன) 
உற்த்தி னகனிருப்ன  497498 ஹட்ரிக் டன் (100%) & 298499 ஹட்ரிக் டன் (60% 

ீட்ன) 
சுபங்க உற்த்தி (60% 
நீட்ன)  

ோேரி உற்பத்தி: 35360.2  ஹட்ரிக் டன் (ஓபாண்டுக்கு)  

சநல் நண்  17685 ஹட்ரிக் டன் அடுத்த திட்ட காயத்திற்கு 

கிந ிபாகரிப்ன  (40%) 97368 ஹட்ரிக் டன் அடுத்த திட்ட காயத்திற்கு 

னன்தநாமினப்ட்ட சுபங்க 
ஆறம்;  

சுங்கத்தின் ஹாத்த ஆறம் - 19 ீ தனப நட்டத்திற்கு 

கிழ் 

ீர் நட்டம்  மறக்காயத்தில் 40 ீ தனப நட்டத்திற்கு கிழ் ற்றும் 
சகாமட காயத்தில் 50 ீ தனப நட்டத்திற்கு கிழ் 

எட்டுஹாத்த குறி ோய்வு 45° 

குத்தமக காயம் சுண்ைாம்ன சுங்கத்திற்கு 50 ஆண்டுகள்  
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(MMDR Amendment Act 2015) 

திட்ட ஹேயவு ரூ. 10,00,000/- 

சுற்றுச்சூறல் சயாண்ம 
திட்ட ஹேயவு 

ரூ. 1,05,000/- 

1.3. சூறல் பற்மி லிரக்கம் 

1.3.1 அடிப்பறட சுற்றுச்சூறல்  

அடிப்னட தகயல்கள் சேகரிப்ின் ஒருங்கினணந்த குதினாது சுற்றுச்சூமல்  

ாதிப்ன நதிப்டீு (EIA) அிக்னக. இப்குதினில் ிவும் சுற்றுச்சூமல் சூழ்ினனன 

நதிப்ிடுயதற்கு ருயக் காத்திற்கு பின் (அக்சடாபர் 1, 2019 -  டிேம்பர் 31, 2019) 
ஆய்வு சநற்தகாள்ப்ட்டுள்து. சுற்றுச்சூமல் ாதிப்ன நதிப்டீு (EIA) ஆய்வுகள் 

சாக்கத்திற்காக, சுபங்க குத்தனக குதினன னநன நண்டநாகவும் நற்றும் 

சுபங்க குத்தனக ல்னக்குள் இருந்து 10 கி.ீ  ஆபம் யனப தயிசன உள் 

குத்தனக குதினன இனடனக நண்டம் (Buffer Zone)  கருதப்ட்டது. 

அட்டலறை எண். 1.2 அடிப்பறட தவு 

நுண்துகள்கள் லிலங்கள் தநிறய 

யிநண்டயினல் (அக்சடாபர் 1, 2019 -  டிேம்பர் 31, 2019) 
நனம(ேபாேரி) 745 நில்ிநீட்டர் (ஓபாண்டுக்கு) --- 

தயப் ின(ேபாேரி) 22-35° தேல்ேினஸ் --- 

காற்ின் சயகம் 3.05 நீ/யிாடி --- 

காற்டிக்கும் தினே லடக்கு, ஹதன்சற்கு, ஹதற்கு 

ற்றும் லடகிறக்கு 

திமேியிருந்து 

--- 

சுற்றுச்சூறல் கொற்று தம் 

(சதேி சுற்றுப்பும கொற்று தநிறயகள் (NAAQS)) 

சுயாேத்தில் தேல்லும் 

தண் துகள் (PM10) 

ஒரு க நீட்டர்- இல் 39-43 
னநக்சபா கிபாம் (μg/m3) 

ஒரு க நீட்டர்இல் 100 
னநக்சபா கிபாம் (μg/m3) 

காற்ில் நிதக்கும் தூேி 
(PM2.5) 

ஒரு க நீட்டர் இல் 19-24 
னநக்சபா கிபாம் (μg/m3 

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

ேல்ர் னடனாக்னைடு 

(S02) 

ஒரு க நீட்டர் இல் 7-8 

னநக்சபா கிபாம் (μg/m3) 

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

னட்பஜன் னட 

ஆக்னேடு (NOx) 

ஒரு க நீட்டர் இல் 11-12 
னநக்சபா கிபாம் (μg/m3) 

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

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

கல் சபம் னநன நண்டம்:  ததொறிற்ேொறய பகுதி 
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(6.00 am – 10.00 pm) 37.9 – 41.1 dB (A)  

இனடப்குதி:  
37.7-39.1 dB (A) 

கல் சபம் - 75 dB (A) 

குடிிருப்பு பகுதிில் 

கல் சபம் - 55 dB (A) 

இபவு சபம் 

(10.00 pm – 6.00 am) 
னநன நண்டம்:  

32.6 – 34.1 dB (A) 

இனடப்குதி:  
34.8-36.2 dB(A) 

ததொறிற்ேொறய பகுதி 
இபவு சபம் – 70 dB (A) 
குடிிருப்பு பகுதிில் 

இபவு சபம் - 45 dB (A) 

நீர் தம்  

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

காப-அநித்தன்னந (pH) 7.21 னதல் 7.71 யனப 6.5 னதல் 8.5 

தநாத்த கனபந்த திட 

(TDS) 

ஒரு யிட்டரில் 294 னதல் 436 
ில்யி  கிபாம்   

ஒரு யிட்டரில் 500 

ில்யி  கிபாம்   

தநாத்த கடித்தன்னந 

சான் CaCO3 

ஒரு யிட்டரில் 233 னதல் 331 
ில்யி  கிபாம்   

ஒரு யிட்டரில் 200 

ில்யி  கிபாம்   

ண் தம் 

காப-அநித்தன்னந (pH) 7.87 னதல் 8.81 யனப 
ேற்று அியானது 

னதல் காானது 

தநாத்த அடர்த்தி ஒரு க அவு தேன்டிநீட்டர் 
ஒன்றுக்கு 1.37 – 1.42 கிபாம் (g/cc) 

தாயப யர்ச்ேிக்கு 

ோதகநா 

இனல்னின 

நீர் நியலில் 

சுபங்க ஆமம் சுங்கத்தின் ஹாத்த ஆறம் - 19 ீ தனப நட்டத்திற்கு கிழ் 

தண்ணரீ் அட்டயனண மறக்காயத்தில் 40 ீ தனப நட்டத்திற்கு கிழ் ற்றும் 

சகாமட காயத்தில் 50 ீ தனப நட்டத்திற்கு கிழ் 
 

1.4 எதிர்லரும் சுற்றுச்சூறல் தொக்கங்கள் ற்றும் தடுப்பு நடலடிக்றககள் 

1.4.1. கொற்மின் சுற்றுச்சூறல் (Air Environment) 

தயிப்னடனா சுபங்கத் (Open Cast Mining) ததாமிில் காற்று நாசுடுயதற்கு 
னக்கின காபணினாக தேனல்டுயது ‘காற்ில் பவும் துகள்கச’. சுபங்க 
டயடிக்னக சநற்தகாள்ப்டுயதற்கு ற்றுக்தகாள்ப்ட்ட னன திமந்த ஹலரி 
மகசடு சுங்க னமம ஆகும் , இதில் துனனிடுதல், தயடித்தல், ற்றுதல், 

இளத்தல் நற்றும் இக்குதல் ஆகின அடங்கும்.  

சுண்ைாம்னகல் துமரிடுதல், ஹலடித்தல் ற்றும் சபாக்குலத்து ஆகிலற்மின் 

சபாது PM10 உிழ்வு NAAQS இன் தத்திற்குள் இருந்தது. 
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ப. எண் 1: நடாநபாஶீட் குத்தரக பகுதிரய சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளரவக் காட்டுகிறது
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ஆதி பூநி சுரங்கம் (ந) சுற்றுச்சூழல் ததாழில்நுட் ிறுவம், சேலம்        7(a) 

 

 

 

ப. எண் 2: வரவனை சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கத்தின் பபாதுவாை பார்னவனை 

காட்டும் புனகப்படங்கள் 
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ஆதி பூநி சுரங்கம் (ந) சுற்றுச்சூழல் ததாழில்நுட் ிறுவம், சேலம்        7(b) 

 

ஆண்டு வாரியாக உற்பத்தி விவரங்கள் 

 

வரிசை 

எண் 

உற்பத்தி 
ஆண்டு 

சுரங்க காலத்தில் 

முன்ம ாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி 

அசடயப்பட்ட  

உற்பத்தி 

சுரங்கத் திட்டம் 

1 2006-2007 1318 266 

2 2007-2008 1318 706 

3 2008-2009 1318 680 

4 2009-2010 1318 425 

5 2010-2011 1318 1175 

6 2011-2012 - 3202 

ம ாத்தம் 6590 6454 

                    சுரங்கத் திட்டம் 

7 2011-2012 - 3202 

8 2012-2013 8663 5229 

9 2013-2014 22241 5437 

10 2014-2015 63398 4480 

11 2015-2016 86668 4840 

ம ாத்தம் 180970 23188 

 சுரங்கத்தின் இரண்டாவது திட்டம் 

12 2016-2017 23231 6658.550 

13 2017-2018 38667 - 

14 2018-2019 42333 - 

15 2019-2020 40820 - 

15 2020-2021 42247 - 

 ம ாத்தம் 187298 6658.550 

16 2021-22 35555 - 

17 2022-23 35424 - 

18 2023-24 35064 - 

19 2024-25 35505 - 

20 2025-26 35253 - 

ம ாத்தம் 176801 - 
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1.4.2. சுற்றுசூறல் ஓயி (Noise Environment) 

ஒி நாசுாடு, ஒரு தரின சுகாதாப ஆத்னத சுபங்க ததாமிார்களுக்கு 

ற்டுகிது. ின்யருனய திந்ததயி சுபங்க திட்டத்தால் ற்டுகி ேத்த  

ஆதாபங்காககும் அனய, துனனிடுதல், தயடி தயடித்தல், நற்றும் யாக 

இனக்கத்தின் தேனல்ாடுகாகம். சுபங்க டயடிக்னககள் னெம் உருயாகும் 

ேத்தங்கள்னாவும் னநன  நண்டத்துக்குள் இருந்து ேிதறுகின் . இதன் 

காபணநாக ததாடர்னள் தூபம் நற்றும் நற் ிப்குதி அம்ேங்களும் ேத்தம் 

கயிப்னக்குள் சேர்க்கப்டுகின். இந்த னடிவுகிிருந்து, நத்தின நாசு 
கட்டுப்ாட்டு யாரினம் (CPCB) நற்றும் சுபங்கப் ாதுகாப்ன தாது இனக்குபகம் 

(DGMS) ரிந்துனபக்கப்டும் யிதினனகின் டி சுற்றுச்சூமல் ேத்ததின் அவு 

(ாள் நற்றும் இபவு சபம்) 90dB (A) ஆக அனுநதிக்கப்ட்ட யபம்னக்குள் உள்னத 
காணாம். தற்சாது ந்த ஒரு சுபங்கத்  ததாமிலும் ஈடுடயில்ன . இருப்ினும், 

திர்ார்க்கப்டும் இனபச்ேின் அவுகள் ந்த யினனயனேம் 

தகாண்டிருக்கயில்ன. ணினார்கள் 8 நணி சபம் ணிகன தேய்யதற்கு 

துயாய் ேத்தத்தின் அவு னன்தச்ேரிக்னகனாக 85 dB (A) கீசம குனக்கப் 
ட்டுள்து. ஒரு 28 கி.கி குண்டு தயடிப்ாது தாடிக்கு 5 நில்ிநீட்டருக்கு (mm) 

உச்ே துகள் சயகத்திற்கு கீசம உள்து. ினும், குண்டு தயடிப்னகின் 

தாக்கங்கள் காபணநாக ி அதிர்வுகனனேம் நற்றும் ானகள் ப்னத 
தயிர்க்கவும் ேட்டரீதினா கூடுதல் கட்டுப்ாடு டயடிக்னககன 

ற்றுக்தகாள்ப்ட சயண்டும். 

1.4.3. நீர் சூறல் (Water Environment) 

சுங்க நடலடிக்மககள் நியத்தடி நீர் தத்மத பய லறிகரில் பாதிக்கயாம். 

ஹபரும்பான்மாக ஹலரிப்படுலது தண்ைரீ் அட்டலமைக்கு கீழ் சுங்கங்கள் 

காைப்படுலது, அமலகள் நியத்தடி குறி அல்யது திமந்த குறிகள் ஆகும். இது 

நீர்லறிகளுக்கு சநடிாக லறி லகுக்கிமது. நியத்தில் உள்ர கறிவுநீர் ற்றும் 

பன்படுத்தப்பட்ட நீர்கள் சற்பப்ன ஹபாருட்கரால் நியத்தடி நீருக்குள் 

ஊடுருலதால் நியத்தடி நீர் தம் பாதிக்கபடயாம். சுங்கம் பன்பாட்டின்சபாது 

இோனப் ஹபாருட்கமரசா அல்யது அபாகான ஹபாருட்கமரசா 
பன்படுத்தாததன் காைாக நீர் தத்தில் சுங்கத்தின் தாக்கம் னக்கிற்மதாக 
இருக்கும் ன திர்பார்க்கப்படுகிமது. சுங்க நடலடிக்மக நியத்தடி நீர் 
அட்டலமைம குறுக்கிடாது. நீர் ாதிரி TH இல் அதிகாக உள்ரது ற்றும் 

ம ண்டயம் ற்றும் குருனிகுயத்துப்பட்டி கிாத்தியிருந்து லரும் நீர் 
ாதிரிில் ஹாத்த சகாயிஃபார்ம் ற்றும் ஈ.சகாயி ஆகிமல உள்ரன. 
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நீர் தக் குமிடீ்டின் அடிப்பமடில், அமனத்து இடங்கரிலும் நீரின் தம் 

ேிமந்துள்ரது, இது குடிப்பதற்கு ற்மது.  

ம ண்டயம் ற்றும் குருனிகுயத்துப்பட்டி ஆகிலற்மின் நீர் ாதிரிில் 

ஹாத்த சகாயிஃபார்ம் ற்றும் ஈ.சகாயி இருப்பதால், தண்ைமீ ஹகாதிக்க 
மலப்பது தகர்வுக்கு ேிமந்தது. 

1.4.4. ண் சூறல் (Soil Environment) 

ண் பண்னகள் தால லரர்ச்ேிக்கு ோதகான நி மயமக் குமிக்கின்மன . அடுத்த 
ந்து ஆண்டுகளுக்கு சல் ண் உற்பத்தி 17685 ஹட்ரிக் டன் ஆகும். சல் ண் 
சேிக்கப்பட்டு காடு லரர்ப்ன சநாக்கங்களுக்காக பன்படுத்தப்படும் . 

1.4.5. கழிவுகளின் குவியல் (Waste Dump) 

அடுத்த ந்து ஆண்டுகளுக்கு உருலாக்கப்படும் ஏலர் பார்டன் 17685 ஹட்ரிக் டன் 

ஆகவும், அடுத்த ந்து ஆண்டுகளுக்கு உருலாக்கப்படும் பக்க சும 97368 ஹட்ரிக் 
டன் ஆகவும் இருக்கும். அனுதிக்கப்பட்ட ஆறம் லம 60% ீட்ன ன்ம 

லிகிதத்தில் சுண்ைாம்ன கல்யின் உற்பத்தி லிகிதம் ந்து ஆண்டுகளுக்கு 176801 

ஹட்ரிக் டன்  ஆகும். 40% நிாகரிப்னகள் சுார் 117867 கன ீ ஆகும். 

அதிகப்படிான சும, பக்கச் சும ற்றும் நிாகரிப்னகள் அமனத்தும் குத்தமகப் 
பகுதிின் சற்கு ற்றும் ஹதன் கிறக்கு ஹகாட்டப்படும். 

1.4.6. உிரில் சூறல் (Biological Environment) 

சுபங்க தேனல்ாடுகால் இவ்யிடத்தில் யாளம் உனிரினல் இங்களுக்கு ந்த 
ஒரு ஆத்தும் சரிடயில்ன. சய, சுபங்க டயடிக்னககால் உனிரின 

சூமலுக்கு குிப்ிடத்தக்க ந்த தாக்கனம் ற்டயில்ன. சுபங்க 
டயடிக்னககால் உற்த்தினாகும் தூேினின் காபணநாக உனிரினல் சூமில் 

தாக்கம் ற்டுகின். இதன சுபங்கத்திற்குள்ளும் தயிசனவும் 

யர்க்கப்டுகின் தேடிகால் குனக்கப்டுகின்து. 

1.4.7. நிய சூறல் (Land Environment) 

சுண்ைாம்னகல் சுபங்கத்திற்க்காக னன்டுத்தப்டும் ிங்கள் சுபங்க னடியில் 

ித்தின் னன்கன தகடுத்துயிடுகின்து. சுபங்க தேனல்ாடுகின் சாது ி 

ேீபமிவுகன தயிர்க்க னடினாததனய. அனயகள், சதாண்டுதல் , அதிகப்டினா 

குயினல்கள் நண் ிரித்ததடுத்தல் சான்னய. இதால் நீட்ன டயடிக்னககாக 
சுபங்கத்தில் தயட்டிதனடுக்கப்டும் ித்திலும் நற்றும் தஞ்ச் அனநக்கும் 
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னனனிலும் னக்கினத்துயம் தகாடுக்கப்டுகிது. சுபங்க குமினில் சதங்குகின் 

தண்ணனீபப் ம்ப் னெம் சுபங்கத்னத சுற்ினேள் இடங்களுக்கு தேலுத்துயதால் 

யியோன யர்ச்ேிக்கும் நற்றும் காடு யர்ப்னக்கும் யமியனகதேய்கின், 

இதால் சுபங்க டயடிக்னகனின் சநல் ஒரு சர்நன தாக்கம் காணப்டுகிது.  

1.4.8. ேபக தபொருரொதொ சூறல் (Socio Economic Environment) 

சுபங்க டயடிக்னககால் திட்ட குதினேனுள் சபடினாகவும் அசத சால் 

நனனகநாகவும் ிச்ேனநாக சயன யாய்ப்ன அதிகரிக்கும். இந்த தாக்கங்கள் 

ேி ன்னநகன னக்கும். சயனயாய்ப்ன, கல்யி நற்றும் சுகாதாப யேதிகன 

சாக்கினேள்து இப்குதினில் யாளம் நக்கின் திர்ார்ப்ன. சுபங்க 
டயடிக்னககில் இருந்து உருயாகும் தாருாதாப ன்னநகள் னெம் 

கல்யினியில் யிகிதம் அதிகரிக்கப்டாம். 

 

 

 

 

 

 

 



திரு.ன்.கிருஷ்ணனெர்த்தி, சுண்ணாம்புகல் சுரங்கம், கரூர் நாயட்டம் 

ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம் , சேம் 

அட்டலறை எண். 1.3 சுற்றுசூறல் சயொண்ற திட்டம் 

லரிறே 
எண் 

அரவுருக்கள் சுங்க நடலடிக்றககள் 
தடுப்பு நடலடிக்றககள் 

 

1 காற்ின் சுற்றுசூமல் 

(Air Environment) 

துனனிடுதல்  காற்ின் னெம் பவும் தூேிகன கட்டுடுத்த தூேிகன 
ிரித்ததடுக்கும் இனந்திபம் நற்றும் ீனப னன்டுத்தி 
துனனிடும் இனந்திபங்கள் னன்டுத்தடுகிது. 

 துனனிடல் துனகளுக்கு கூர்னநனா துபப்ண 
துணுக்குகின் னன்ாடு , உகந்த தயடிக்கனயக்கும் 
தின் நற்றும் சப தாநதம் டிசட்டானப னன்டுத்தி 
தயடிக்கனயப்தன் னெம் காற்று நாசு அனடயனத 
கட்டுடுத்தடுகிது 

தயடித்தல்  யமக்கநா இனடதயினில் துனனிடும் குயினல்கின் 
நீது ீனப ததிப்தன் னெம் கிேநா நாசு 
குனக்கப்டுகிது. 

சுனந ற்றுதல்  சுனந ற்றுயதற்க்கு னன்ாக  தாதுக்கள் நீது தண்ணிபால் 
ஈபாநாக்காப்டுகிது. 

சாக்குயபத்து  தாதுானதனின் க்கயாட்டில் தண்ணினப ததிப்தன் 
னெம் தாதுக்கள் நற்றும் கமிவுகள் டுத்து தேல்லும் சாது 
ற்டும் காற்ில் பவும் தூேிகள் கட்டுடுத்தடுகிது. 

 அதிக சுனந ற்றுயனத தடுக்கப்டும் 

 தார்ப்ாின் உள்டக்கின டிபக்குகள்/ டம்ர்கள் 
னன்டுத்தடுகிது 

தஜதபட்டர்  நின்ோபம் இல்தா சபத்தில் நட்டும் தான் தஜசபட்டர் 
இனக்கப்டும். 

 நத்தின நாசு கட்டுப்ாட்டு யாரினம் யிதிகின் டி , 
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தஜசபட்டர் (D.G) தேட்டுகளுக்கா தாதுநா ஸ்டாக் 
உனபம் அனநக்கப்டும். 

தாது டயடிக்னககள்  சுற்றுச்சூமல், ய நற்றும் காின நாற்ம் அனநச்ேின் 
(MoEF) யிதினனகின் டி அயன்னே நபங்கன 
ோனகின் ஓபங்கிலும் , சுபங்க குதி சுற்ிலும் 
னயக்கப்ட்டு காற்ில் நாசு பவுயனத தடுக்கடுகிது. 

 தூேி இனடதனர்ச்ேி குதினில் சயன தேய்னேம் 
ர்களுக்கு உசாகம் உள் சுபங்கங்கில் (MMR,1961) 
யிதினனகள் டி காது நச்னே , னகனெடி, ாதுகாப்ன 
கண்ணாடி சான் ாதுகாப்ன உகபங்கள் 
யமங்கப்டுகிது. 

 ாதிக்கப்ட்ட குதினில் சயன தேய்னேம் ததாமிார்கள் 
நற்றும் அருகிலுள் கிபாநயாேிகள் யமக்காநா சுகாதாப 
சோதன சநற்தகாள்ப்டுகிது. சநலும் 
ததாமிற்ச்ோனகள் ேட்டதின் டி ஊமினர்கின் 
யமக்கநா ததாமில் சுகதாப நதிப்டீு 
சநற்தகாள்ப்டுகிது. 

 தயிப்ன காற்ின் தபம் கண்காணிப்ன னன யமக்கநா 
அடிப்னடனில் டத்தப்ட்டு , சுற்றுப்ன காற்ின் தபத்னத 
நதிப்டீு தேய்னப்டுகிது. 

2 ீர் சூமல் 

(Water Environment) 

சநற்ப்பப்ன ீர்  சுபங்கத்தில் இருந்து தயிசனற்ப்டும் கமிவு ீபாது , 

உனபனாகும் ததாட்டினில்  (settling tank) சுத்திக்கரிப்ட்டு, 

ிகு தூேிகன கட்டுப்டுத்தவும் நற்றும் நபம் 
யர்ப்தற்க்கும் னன்டுத்தப்டுகிது. 

ித்தடி ீர்  சுபங்க டயடிக்னகனின் னெம் ித்தடி ீர் ாதிக்கப்ட 
நாட்டாது. 
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 ருயநனம ருயத்திற்கு னன்னம் நற்றும் ின்னம் 
உடடினாக தூர் டுப்ன (desilting) ிகழ்வு 
சநற்தகாள்ப்டும்.  

தயள் ீர்  நனமீர் சேகரிப்தற்கு சுபங்க குமிகள் னன்டுத்தப்டும் . 

 நனமீர் சேநிக்கும் ள்த்தில் இருந்து நனமீனப 
தயிசனற்ி அதன சநற்ப்பப்ன ினிறுத்த 
ததாட்டினில் (15m x 10m x 3m) சேநிக்கப்டுகிது. இதன் 
னெம் திடப்தாருட்க்கள் ீக்கப்டுகிது. சுத்திக்கரிக்கப்ட்ட 
நனம ீனப தூேிகன அகற்ற்வும் , தேடிகளுக்கு தண்ணிர் 
ஊற்வும் னன்டுத்தப்டுகிது. 

தாது டயடிக்னககள்  ீரின் தபத்னத யமக்கநா னனனில் கண்காணிப்ன 
நற்றும் குப்ாய்வு தேய்னப்டும் . 

3 ஒி (Noise) துனனிடுதல்  அதிக ஒி ற்டும் சபத்தில் , யனபனறுக்கப்ட்ட கா 
அயில் நட்டுசந ஊமினர்கன சயன தேய்ன 
அனுநதிக்கடும். 

தயடித்தல்   கல் சபங்கில் நட்டுசந தயடித்தல் ிகழ்வு 
சநற்தகாள்ப்டுகிது நற்றும் சநகனெட்டநா  

சபங்கில் தயடித்தல் ிகழ்வு சநற்தகாள்ப்டுயதில்ன. 

 துனனிடல் துனகளுக்கு கூர்னநனா துபப்ண 
துணுக்குகின் னன்ாடு , உகந்த தயடிக்கனயக்கும் 
தின் நற்றும் சப தாநதம் டி.டிசட்டானப னன்டுத்தி 
தயடிக்கனயப்தன் னெம் ஒினின் அவு குனக்கப்டும். 

 இனபச்ேல் னெம் நற்றும் ேத்தம் தப கூடின 
உகபணங்கிிருந்து சயன தேய்னேம் 
ததாமிார்களுக்கு னனனா இனபச்ேல் ஆதாபம் உன  

(noise proof enclosure) யமங்கப்டுகின். 
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சாக்குயபத்து  யாகங்கள், இனந்திபங்கள் நற்றும் ி உகபணங்கன 
னனனா நற்றும் யமக்கநாக பாநரிக்கசயண்டும் . 

 இனந்திபங்கள் நற்றும் ி உகபணங்களுக்கு னனனா 
உபாய்வு காப்னதாருள் (lubrication) னன்டுத்துயதன் னெம் 

இனபச்ேல் (noise) உருயாகுயனத குனக்கப்டும். 

 இனபச்ேின் அனய , யனபனறுக்க்ப்ட்ட நிதநா 
சயகத்தில் தயற்று யாகங்கள் சுங்கத்தில் தனமனேம் 
சாதும் அல்து தயின தேல்யதன் னெம் 
குனக்கப்டும். 

 அனத்து டீேல் யனக இனந்திபங்களுக்கு சாதுநா ஒி 
உிஞ்ேி (silencer) கருயி னன்டுத்த சயண்டும். 

 கிபாநன குதினில் யாகங்கள் தேல்லும் சாது 
யாகத்தின் சயகம் 10கி.நீ-வும் நற்றும் ஒிதருக்கினின் 
உசனகத்தின் அனய குனயாகவும் னன்டுத்த 
சயண்டும். 

 அனத்து சாக்குயபத்து யாகங்களுக்கும் , நாசு 
கட்டுாட்டின் கீழ் ேரினா ோன்ிதல்கள் 
யமங்கப்ட்டுள்து. 

தாது டயடிக்னககள்  அதிக இனபச்ேல் (noise) உருயாகும் இடங்கில் சயன 
தேய்னேம் ததாமிார்கள் திப்ட்ட ாதுகாப்ன 
ோதங்கா காது நச்னே  நற்றும் காது ிாக்ஸ் 
ஆகினய னன்டுத்தப்டுகிது  

 ஊமினர்கள் ஒய்தயடுக்க ணினிட ேத்தம் இல்ாத குதி 
தகாடுக்கப்ட்டுள்து. 

 இனபச்ேன குனப்தற்காக சுபங்கப்குதினன  சுற்ிலும் 
தேடிகள் யர்க்கப்டுகிது.  
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 ஊமினர்களுக்கு இனபச்ேல் ின யினவுகள் ற்ின 
யிமிப்னண்ர்வு தகாடுக்கப்டுகிது. சநலும் ஊமினர்களுக்கு 
யமக்கநா நருத்துய ரிசோதன தேய்னப்டுகிது . 

4 அதிர்வு (Vibration) தயடித்தல்  குிப்ிட்ட நின்னூட்ட யிகிதங்கள் தகாண்ட , னனனான் 
சோதன அதிர்வு ஆய்வுகள் னெம் யடியனநக்கப்ட 
சயண்டும். 

 தயடித்தல் ிகழ்வுகின் சாது ற்டும் அதிர்வுகன 
கட்டுப்டுத்த 25-50நில்ி தாடி யனப தாநதநாக தயடிக்க 

கூடின நில்ி தாடி தயடித்தூண்டி  (detonators) 
னன்டுத்தசயண்டும். 

 அதிர்வு யபம்னத் தாண்டிால் , ீண்ட அகமி 6 நீட்டர் 
ஆமத்தில் அனீம் அனகன உனடக்க அனகள் 
இனக்கத்தின் தினேனில் தயட்டக்கூடும் , இது சநற்பப்னக்கு 
அருகில் நற்றும் இனடின நண்டத்திற்கு அருகில் 
னணிக்கிது. 

 அனத்து டயடிக்னககனனேம் தேய்த சாதும் ஒப்னதல் 
தற் ிடுக்கப்திவு கருயினன  (தாது இனக்குபகம் 

சுபங்க ாதுகாப்ன ) னன்டுத்தி அதிர்வு நற்றும் 
இனபச்ேனத் ததாடர்ந்து கண்காணிக்க சயண்டும். 

5 நண் சூமல் 

(Land Environment) 

சநற்ப்பப்ன நண்  யப்குதி நற்றும் சயாண்னநனில் நீண்டும் 
னன்டுத்துயதற்காக நக்கின  தாயப நண் உள்டக்கின 
சநல் நண் ாதுகாக்கப்டுகிது. 

 சநல் நண்ணுடண் ிபாகரிப்ட்ட கிநங்கள் நற்றும் ி 
கமிவுகள் கக்க கூடாது . சுங்க யாகங்கில் ேிப்ா 
னன்ாடு னெம் சநற்ப்பப்ன நண் ாதுகாக்கப்டுகிது . 

 சுபங்கத்னத சுற்ிலும் ீர்யடிக்கால் அனநக்கட சயண்டும். 
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நனம ீர் னெம் சுங்கத்தின் உள்ச உள் ந்த 
நண்னணனேம் தயிசன அடித்து தேல்யனத கமிவுக் 
குயினல்கள் (dump) னெம் தடுக்கப்டுகிது. இனயகள் 
நண் அரிப்ன நற்றும் யண்டல் நண் டிவு ஆகினயற்ன 
தடுக்கிது, சநலும் திட்டுகின் (benches) ினப்னதன்னந 

ாதுகாக்கப்டுகிது. 

6 கமிவு கிடங்கு 

(waste dump) 
கமிவுக் குயினல்கள் (dump) 
ினப்டுத்துதல் 

 கமிவு குயினல்கன னனனா டினன நற்றும்  

ோய்வு சகாணத்துடன்  1.5 நீ தன்ச்சுகள்  அனநக்கப்ட 
சயண்டும். ிகு சநற்பப்ன நண்னண கமிவு 
குயினல்கள் நீது பப்சயண்டும் . தண்ணனீப 
தக்கனயக்கும் தாருத்தநா நபங்கன  நண் சநச 
டுயதன் னெம் கமிவு குயினல்கின் ோய்வு நற்றும் 
அடிகுதிகன ினப்டுத்தப்டுகிது .  

 கமிவுக் குயினல்கன சுற்ினேள் ீர்யடிக்கால் ஆது 
சநற்ப்பப்ன ிபால் உருயாகும் ீர்ின அளத்தால் 
கமிவுக் குயினில் உள் கமிவுகன அடித்து 
தேல்ாநல் இருக்கவும் , ேினதனாநல் இருக்கவும் 
னன்டுகிது. 

7 நபம் யர்த்தல் சுபங்க குதி / கமிவு 

குயினல்கள் 

 சுபங்க சுற்றுனத்தில் நபங்கள் யர்ப்தன் னெம் தூசு 
நற்றும் இனபச்ேல் கட்டுடுத்தப்டுகிது . 

 நபம் யர்ப்தன் னெம் கமிவு 
குயினல்கின்ினப்னதன்னநனன உறுதிப்டுத்துகிது . 

 ஒவ்தயாரு யருடனம் தயட்டப்டும் நபங்கன 
கணக்தகடுத்து, ின்ன ேீபா கா இனடதயினில் 
கட்டனநாக டுநாறு ரிதுனபக்கப்டுகிது . 

 தாயப ாற்ங்காில் இருந்து உனிர் ினமப்தற்கா 
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யாய்ப்னகள் அதிகம் உள் தேடிகள் நட்டும் டப்டுகின் . 

8 ி சுற்றுசூமல்   நீள்ிபப்ல் (Back Filling) , சுபங்கதின் கமிவுகள்  

அனடக்கப்ட்டு அதன் நீது சநடுக்கு நண்ணால் 
ிபப்டுயதன் னெம் ேீபமிந்த ிம்  (degraded land) 
நீட்கப்டுகிது.  

 கமிவு சதக்க இடத்னத சுற்ிலும் கமிவுீர்யடிகால் 

அனநக்கப்ட்டிருக்கிது. 

 சயகநாக யபகூடின நபங்கள் நற்றும் இருிடத்தில் 
யபகூடின தேடிகள் ித்தின் ினப்னதன்னநக்காக 
யர்க்க டுகிது. 

 சுனநப்குதி (Green Belt) யர்ச்ேிக்கா தாருத்தநா 
டயடிக்னககள் டுத்துதகாள்ப்டுகிது . 

 சுபங்க ள்நாது நனமீனப சேகரித்து ித்தடிீனப 
அதிக டுத்துயததாடு நட்டும்  அல்ாநல் அருகில் உள் 
யியோன ிங்கின் ாேத்திற்க்கும் உதவுகிது . 

9 ேனெக 
தாருாதாபம் 

  ேரினா பாநரிப்ன னனகன னன்டுத்துயதன் னெம் 
இனங்திபத்தின் இனபச்ேல் அவு கட்டுப்டுத்தடுகிது . 

 சுபங்க குதினன சுற்ிலும் நத்தின நாசுக்கட்டுப்ாட்டு  

யாரினத்தின் (CPCB) யமிகாட்டுதின்டி சுனந குதி 
அனநக்கப்டுகிது. 

 ேரினா கா அட்டயனடி , யனபனறுக்கப்ட்ட குதினில் 

துனமனிடுதல், தயடித்தல் நற்றும் நற் ிகழ்வுகள் 
ிகழ்த்தப்டுகிது.  

 சுபங்கதின் னநனப்குதினில் காற்று நாசுப்ாட்னட தகுந்த 
கட்டுப்ாட்டு னனகின் னெம் குனக்கப்டுகிது. 

 தீனனணப்ன, நீட்ன ணி நற்றும் உள்ளூர் தகயல் ததாடர்ன 
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ஆகினயற்னக் னகனாள்யதற்கு அயேபகா தனார்ினத் 
திட்டம் னன்கூட்டிசன தனாரிக்கப்டுகிது . 

 இந்தின தபினகள் ணினகத்தின்  (BIS) ரிந்துனபனின்டி 

சயன ஆட்கின் ாதுகாப்னக்கருதி, திநித 

ாதுகாப்ன உகபணங்கா னகனேன, தனகயேம், 

ாதுகாப்ன கால் உன, கண்ணாடி, சநல் ேட்னட, னெக்கு 

உன நற்றும் காது ாதுகாப்ான் யமங்கப்டுகிது. 

 ேனெக தாறுப்னணர்வு டயடிக்னககின் ஒரு குதினாக 
உள்ளூர் கிபாந ஞ்ோனத்துக்கு யிண்ணப்தாபர்  னெம் 
ேனெக  டயடிக்னககள் டுக்கப்டுகின். 

10 ததாமில்ோர் 
சுகாதாபம் 

  சுபங்க யிதி ண் (44)-ன் டி, னதல்லுதயிக்கா யேதிகள்  

ற்ப்டுத்தப்ட்டுள்து . 

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

கா இனடதயினில் ததாமிார்கின் உடல்ின 

ரிசோதன டத்தடுகிது. 

 சுபங்கத்தில் ணினரினேம் ததாமிார்களுக்கு ஆனேள் காப்டீு 

யமங்கப்டுகிது. 

 சயன ஆட்கின் ாதுகாப்னக்கருதி, திநித 

ாதுகாப்ன உகபணங்கா னகனேன, தனகயேம், 

ாதுகாப்ன கால் உன, கண்ணாடி, சநல் ேட்னட, னெக்கு 

உன நற்றும் காது ாதுகாப்ான் யமங்கப்டுகிது. 

 

1.5. ொற்றுக்கொன ஆய்வு 

சுபங்கத் தம் ியினல் நற்றும் தாதுப் டிதல் ஆகினயற்ன ோர்ந்துள்து. சய , இந்த திட்டம் குிப்ிட்ட கிந தம் 
நற்றும் இந்த திட்டத்திற்கா நாற்று தம் இல்ன.   
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ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததாமில்தட் ிறுயம் , சேம் 

1.6. சுற்றுச்சூறல் கண்கொைிப்பு திட்டம் 

சுற்றுச்சூமல் கண்காணிப்ன திட்டம் SEIAA-ஆல் யமங்கப்டும் சுற்றுச்சூமல் 
ேீர்திருத்த கடிதத்தில் யனபனறுக்கப்ட்ட ிந்தனகளுக்குட்ட்ட ல்சயறு 
சுற்றுச்சூமல் கூறுகளுக்கு டத்தப்டும். இதற்க்கா  தேனல்ட ஒப்னதல் , 

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 

அதிர்தலண் 

1 

யாின 
நற்றும் 
காற்றுத் 
தபம் 

சுபங்க னநனப்குதி 
ததடர்ச்ேினா 

கண்காணிக்கப்டுகி
து / அருகிலுள் 
இந்தினா யாினல் 
துன (IMD) ினனம் 

24 நணி 
சபம் 

நாதம் ஒரு 

னன 

காற்று 
சயகம், 

தினே, 
தயப்ின, 

ஈபப்தம் 
நற்றும் 
நனமப்தாமி
வு. 

2 

காற்று நாசு 
கண்காணிப்ன 
(PM2.5, PM10, 

SO2 and 

NOx) 

ஆறு இடங்கில் 

(னநன நண்டத்தில் 
உள் ஒரு ினனம் 
நற்றும் அருகிலுள் 
குடினிருப்னகில் 
குனந்தட்ேம் ஒன்று, 

குதி, சநல்சாக்கி 
தினேனில் ஒன்று, 

கீழ்ின தினேனில் 
இபண்டு ினனம் 
நற்றும் குறுக்கு 
காற்று தினேனில் 
ஒன்று.) 

8 நணி 
சபம் 

ஆறு 

ாதத்திற்கு  

எரு னமம 

தன் தூேி 
நாதிரி 
நற்றும் 
சுயாே தூேி 
நாதிரி 

3 
ீர் நாசு 
கண்காணிப்ன 

சுபங்க கமிவுகின் 
அருகிலுள் 
குதிகின் ித்தடி 
நற்றும் சநற்பப்ன 
தண்ணனீப, னந்னதன 
நற்றும் ிந்னதன 

 

ஆறு 

ாதத்திற்கு  

எரு னமம 

இற்பில் -

சலதிில் 

ற்றும் 

தண்ணுிரி
ல் 
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ருயநனம காத்தின் 
சாது கிபாப் 
நாதிரிகள் 
னகப்ற்றுதல். 

பண்னகள் 

4 ீர்ப்னயினினல் 

இனடப்குதி 
நண்டத்தில் இருந்து 
(buffer zone) 1 கிநீ 
சுற்ினேள், திந்த 
குிப்ிட்ட 
கிணறுகில் ீர் 
ின. 

- 

ஆறு 

நாதத்திற்கு 
ஒரு னன  

ீர் ின 
கண்காணிப்ன 
ோதங்கள் 
னன்டுத்தப்
டும். 

5 ஒி 

சுபங்க ல்ன, அதிக 
இனபச்ேல் 
உருயாக்கும் குத்தனக 
குதி உள்ச நற்றும் 
அருகில் உள் 
குடினிருப்ன குதினில் 
உள் குதிகள். 

24 நணி 
சபம் 

நாதம் 
ஒருனன 

ஒி ின 
நீட்டர் 

6 அதிர்வு 

அருகில் உள் 
குடினிருப்னகில் 

(அிக்னகனிடல்)  

 
தயடித்தல் 
தேனல்ாடு 

ிடுக்கப்
திவு கருயி 
(டிஜிட்டல் 
ேீஸ்சநாகிபா
ஃப்) 

7 நண் 

னநனப்குதி 
நண்டம்(core) நற்றும் 
இனடனக 
நண்டம்(buffer) (கிபாப் 
நாதிரிகள்) 

 

ஆறு 

ாதத்திற்கு  

எரு னமம 

இனற்ினல் 

நற்றும் 
சயதினினல் 

ண்னகள் 

 

1.7. திட்டத்தின் நன்றகள் 

திரு.ன்.கிருஷ்ணனெர்த்தி, ேனதானத்தில் அந்த நிறுலைத்தின் கடனநகள் பற்மி 
நிகத் ததிவுடன் உள்ரது. நபம் யர்ப்ன திட்டதின் அடிப்னடனில் , சுபங்கத்னத 
சுற்ினேம் நபம் யர்ப்ன ரிந்துனபக்கப்டுகிது . அனத தயிப தப்ிசனாடின நாசு 
நற்றும் இனபச்ேல் ீக்குயதற்காக அமகினல் சதாட்டம்  நற்றும் நற் நகத்தா 
தருந்சதாட்ட னனற்ேிகள் , யல்லுர்கின் உதயி  நற்றும் உள்ளூர் ேனெகத்தின்  

ஒத்துனமப்ன உடன் தேனல்டுத்தப்டும். சுபங்க டயடிக்னக கிபாநப்ன 
சயனயாய்ப்ன உருயாக்கும். கூடுதாக, சயனயாய்ப்ன யேதிகன 



திரு.ன்.கிருஷ்ணனெர்த்தி , சுண்ணாம்புகல் சுரங்கம், கரூர் நாயட்டம் 
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ிர்நாணித்தல், தாது சாக்குயபத்து , சுகாதாபம், தாருட்கள், சேனயகள் நற்றும் 
ி ேனெக சேனயகள் யமங்குயது சான் ஒப்ந்த சயனகில் ருக்கு 
நனனக சயனயாய்ப்ன இருக்கும் . உள்ளூர் நக்களுக்கு சயனயாய்ப்ன 
கினடக்கும். நாி அபோல் உரினநத்ததானக உள்ளூர் ிறுயங்களுக்கும் , 

கிபாநத்தின் னுக்கும்  ற்றும்  யர்ச்ேிக்காக யமங்கப்டுகிது. 

லிண்ைப்பதாபர் அலர்கள் , கிபாநங்களுக்கு கல்யி யேதிகள் , யினனாட்டு 
உகபணங்கள், ள்ிகளுக்கு குடிீர் சான் ன்னரி யேதிகள் , கிபாநங்களுக்கு 
ோன யேதிகள் நற்றும் அருகிலுள் கிபாநயாேிகளுக்கு சயன யாய்ப்னகள் 
யமங்குயதன் னெம் கிபாநப்ன ேனெக தாருாதாப யர்ச்ேிக்கு உதவுகிார் . 

இாத்தில் இருந்து 2.5% கூட்டாண்னந ேனெகப் தாறுப்னத் திட்ட (CSR) 

ட்தஜட்டுக்கு ஒதுக்கீடு ஹேய்கிமார்.  

1.8. படிவுற 

யியாதிக்கப்ட்டடி, இந்த திட்டநாது சூமினல் நற்றும் சுற்றுச்சூமில் 
தாக்கத்னத ற்டுத்த யாய்ப்ன இல்ன நற்றும் ாதுகாப்ாது . 

அனுநதிக்கப்ட்ட யபம்னகளுக்குள்ாக நாசுடுத்திகனக் கட்டுப்டுத்த 
சாதுநா தடுப்ன டயடிக்னககள் சநற்தகாள்ப்டும்.  சுண்ைாம்னகல் 

உருலாக்கம், சலயிமப்ன ஆகின அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டம் படி 

ஹேல்படுத்தப்படும். சூறயில் சேதானது ம ண்டயத்மத உள்ரடக்கி 
உள்ரது.  

 

தநாத்த சுபங்க டயடிக்னக ததாமிார்களுக்கு ிதாகவும் குனந்தட்ே 
ஆத்துடன் டத்தப்டும்.  னன்தநாமினப்ட்ட சுற்றுச்சூமல் சநாண்னந திட்டம் 
ஆது சுற்றுப்ன  குதினன ாதுகாப்ா சூமில் னயக்கும் . சுபங்க 
டயடிக்னககால் ற்டும் தாக்கத்னத  நபம் யர்ப்ின் னெம் 

கட்டுப்டுத்தப்டுகிது. சயனயாய்ப்ன, தகயல் ததாடர்ன நற்றும் உள்கட்டனநப்ன 
சநம்ாடு சான் ேனெக-தாருாதாப ன்கன னன்சற்றுயதில் சுபங்க 
டயடிக்னக உதவுகிது.  

 


