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1. முன்னுரப 

 சுற்றுச்சூமல் தாக்க நதிப்டீ்டு அிக்ககனாது குண்டினான்தண்டம் கிபாநம், 
வயம்ாக்கம் தாலுக்கா திபேயண்ணாநக நாயட்டம் என் இடத்தில் அகநந்துள் 
குளயா சாதாபண கற்கள் நற்றும் கிபாயல் குயாரிகளுக்காக தனாரிக்கப்ட்டுள்து. 
 இந்த குளயா குயாரிகில் வநாத்த கூட்டு வதாகக 5 வெக்டடபேக்கு டநல் 
அதிகநாக உள்து (15.73.0 வெக்டர்) எடய இ.ஐ.ஏ அியிப்பு எண். எஸ்..1533 (இ) 
ாள்: 14.09.2006 நற்றும் ிகு யந்த இதின் திபேத்தங்கின் டி, இந்த திட்டத்தின் 
சுற்றுச்சூமல் தாக்கத்கத கணக்கீடு வசய்ன, சுற்றுச்சூமல் தாக்க நதிப்டீ்டு அிக்கக 
தனாரிக்கப்டுகிது. 
 இந்த குளயா குயாரிகில் வநாத்தம் ஆறு  குயாரிகள் இடம் வறுகின், 
இதில் ான்கு  குயாரிகள் புதிதாக துயங்கப்ட உள் நீதம் உள் இபண்டு 
குயாரிகள் குத்தகக உரிநம் டப்ில் உள்து. 
 
குழுயாகுயாரிகள்யிபங்கள் 
 எிதாக புரிந்து வகாள்ளும் யககனில் குளயா குயாரிகள் P1, P2, P3, P4, 
(புதிதாக வதாடங்கப்ட உள் குயாரிகள்), E1, E2, (டப்ில் உள் குயாரிகள்) எ 
அகடனாப்டுத்தடுகிது.  
 

குளயா குயாரிகள் 
புதின குயாரிகள் 

அகடனா
எண் 

திட்டம்உபேயாக்குயர் சர்டயஎண்நற்றும்கிபாநம் பப்வு தற்டாகதனிக 

P1 
திபேயர் என்.ஆர்.எம். 
சன்ஸ் ப்ளூ வநட்டல்ஸ் 

171/9, 171/12, 103/4, 103/5, 

103/6 &103/10 

கிாய்க்கன்ாகனம் 
நற்றும் கிரிபுபம் 

கிபாநம் 

2.75.0 ha 

குிப்புயிதிபககள்(ToR) 

வப்ட்டகடிதஎண் 

SEIAA-

TN/F.No.6832/SEAC/ToR- 

4052/2019 

Dated: 23.10.2010 

P2 திபே . பகு 163/10A, 10B,11 etc., 

டநல்லுர்  கிபாநம் 
2.95.0 ha  

குிப்பு 
யிதிபககளுக்காக 
சநர்ப்ிக்கப்ட்டுள்து 

P3 திபே. த வனிபகாஷ் 
83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 85/6, 

85/7, 91/1 & 91/2A 

கிரிபுபம் கிபாநம் 
1.47.0 ha 

குிப்பு 
யிதிபககளுக்காக 
சநர்ப்ிக்கப்ட்டுள்து 

P4 திபே பா. டநாகன்பாஜ் 

176/1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 

3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F,3G 

& 176/4B  
கிரிபுபம் கிபாநம் 

2.94.5 ha 

குிப்பு 
யிதிபககளுக்காக 
சநர்ப்ிக்கப்ட்டுள்து 

வநாத்தம் 10.11.5 
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டப்ில்உள்குயாரிகள் 
அகட
னாஎ
ண் 

திட்டபகயர் சர்டயஎண்நற்றும்கி
பாநம் 

பப்வு 
சுபங்ககுத்தககஉரிந

காம் 

E1 திபே டா. சுதாகர் 
94/4, 95/2, 96/1, 

103/11 & 103/12 

கிரிபுபம் கிபாநம் 
3.51.5 ha 

14.09.2017 to 

13.09.2022 

E2 திபே க. டதயபாஜ் 

83/11F, 11Q, 11H, 

98/13A, 91/4B, 92/3A, 

32/3B, 92/3C, 98/14/A, 

92/1B   

கிரிபுபம் கிபாநம் 

2.10.0 ha ஐந்து ஆண்டுகள் 

வநாத்தம் 5.61.5 ha  

*வநாத்தகுளகுயாரிகின்கூட்டுத்வதாகக 15.73.0 ha   

 
 

திட்டத்தின் அரநயிடம் 
  
 இந்த திந்தவயி குயாரினாது, தநிழ் ாடு நாிம், திமயண்ணாநர 
நாயட்டம், வயம்ாக்கம் யட்டம், கிாய்க்கன்ாரனம், கிரிஜபுபம் நற்றும் 
மநல்லுர் கிபாநத்தில் அகநந்துள்து. 
 

சட்டப்டினா யியபங்கள் 
1. சாதாபணகற்கள் குயாரி குத்தகக உரிநம் வப்ட்டது. 
2. நாயட்ட ஆட்சினர் கடிதம் பம் சுபங்க திட்டம் தனார் வசய்து சநர்ப்ிக்கப்ட்டு 
அனுநதி வப்ட்டது 

2. திட்டத்ரதப்ற்ின யியபங்கள்: 
ய.எ
ண் குிப்புகள் யியபங்கள் 

1. 
திட்டத்தின் வனர் சாதாபணகற்கள் நற்றும் கிபாயல் 

குயாரிகள் 

2 

திட்டம் அகநயிடம்  கிபாநம்   : கிாய்க்கன்ாகனம், 
        கிரிபுபம் நற்றும்  
        டநல்லுர் 
யட்டம்    :   வயம்ாக்கம் 
நாயட்டம் :  திமயண்ணாநர 

3 

பூநினில் சரினா அகநயிடம் 
(அட்ச டபகக நற்றும் தீர்க்க டபகக 
எண்கள்) 

அட்ச டபகக எண்  
12°44'25.43"N to 12°43'54.10"N  
தீர்க்க டபகக எண் 
79°41'49.09"E to 79°42'14.29"E 

பூநி யகபப்ட த எண்: 57-P/10 

4 

பப்வு நற்றும் குயாரினின் 
வநாத்த உற்த்தி தின் 

பப்பு: 15.73.0 வெக்டடர் 
உற்த்தி தின்:18,92,425 கநீட்டர் 
அவுள்சாதாபணகற்கள் நற்றும் 
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1,91,204 கநீட்டர்அவுள்கிபாயல் 

5 

வநாத்தகுயாரிபப்யின்கூட்டுத்வதா
கக 

15.73.0 ha 

6 
புயினினல் தன்கந நற்றும் கடல் 
நட்டத்தில் இபேந்து உனபம் 

ஏக்குகன சநதம் கடல் 
நட்டத்திற்கு டநல் 86 நீட்டர் 

சுற்றுச்சுமல் அரநப்புகள் 

8. 
அபேகாகந பனில் ிகனம் காஞ்சிபுபம்பனில்ிகனம்– 11.0 கி.நீ – 

யடக்கு 
9. அபேகாகந யிநா ிகனம் வசன்க– 56 கி.நீ – யடகிமக்கு 

10. நாி எல்க ஆந்திபப்படதஷ் – 54 கி.நீ – யடக்கு 
11. கடற்ககப குதி யங்கா யிரிகுடா – 57கி.நீ - கிமக்கு 

12. துக்கப்ட்ட யம் 10கி.நீ வதாகயிற்குள் இல்க 

13. 
யயிங்கு சபணானம் மடயற்காடு ஏரி கயகள் காப்கம்– 

99.0 கி.நீ – யடகிமக்கு 

14. 
அியிக்கப்ட்ட பக்கின வதால்ினல் 
இடம், ிகவுச் சின்ங்கள் 

திட்டப் குதினில் இல்க. 

15 
யபாற்றுச்சின்ம் நற்றும் சுற்றுா 
இடங்கள் 

திட்டப் குதினில் இல்க. 

16 

யயிங்கு ாதுக்காப்புச் சட்டப்டி 
சுற்றுப்பு சூழ்ிக ாதிக்கப்டும் 
யம், ாதுக்காக்கப்ட்ட யப்குதி 
(புி, னாககளுக்கு) டதசின பூஙகா, 
யயிங்கு சபணானம் பதின 

10கி.நீ வதாகயிற்குள் ஏதுநில்க. 

17. ாட்டின் ாதுகாப்பு ிகனங்கள் 10கி.நீ வதாகயிற்குள் இல்க. 

18. 
பூகம்ம் ஏற்டும் குதி 2-யது குதி (நிகக்குகயா 

வசனல்ாடு) 
 

திட்டத்ரதப்ற்ின மநலும் யியபங்கள்: 
 

கிந ஆதாபம் நற்றும் இமப்பு கூட்டாக 
ய.
எ
ண் 

குிப்புகள் யியபங்கள் 

1. 
குயாரிவசய்துவயட்டிஎடுக்ககூடினகி
நத்தின்அவு கூட்டாக 

சாதாபணகற்கள் =     18,92,425க.நீ 
கிபாயல்  =       1,91,204க.நீ 

2. 
பேஆண்டில்வயட்டிஎடுக்கஉத்டதசிக்க
ப்ட்டுள் அவு 

சாதாபணகற்கள் =     18,92,425க.நீ 
கிபாயல்  =       1,91,204க.நீ 

3. 

போில்வயட்டிஎடுக்கஉத்டதசிக்கப்
ட்டுள் அவு) 

சாதாபணகற்கள்அவு =  1,261 க.நீ 

கிபாயல்   =    243 க.நீ 
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குயாரி மயர வசய்மம் முர நற்றும் எந்திபங்கின் யியபம் 

4. 
குயாரி டயக வசய்பம் பக திந்த வயி எந்திப சக்திபடன் 

குயாரி டயக 

5. 
குயாரினில் டினின் உனபம் நற்றும் 
அகம் 

5நீ உனபம் நற்றும் 5நீஅகம் 

6. 

எந்திபங்கின் வனர் நற்றும் எண்கள் திபயசக்தி வயட்டும் எந்திபம் தூக்கும் 
எந்திபம்    

காற்ளத்த எந்திபம்   

குமி டாடும் எந்திபம்       

குழுநகுயாரிகள்யரபடம் 
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10கி.நீ யட்ட யரபடம் 

 

  



 
6 

 

3. சுற்றுச்சுமல் யிக்கம் 

திட்டப்குதினின் காற்று, ீர், ிம், நண், சுற்றுப்பு உனிரிங்கின் யியபம் 
நற்றும் சபக வாபோதாப ிக ஆகினயற்ின் அடிப்கட தகயல்கக தனார் 
வசய்து தற்டாதுள் சுற்றுச்சூமல் அகநப்ின் தபத்கத தீர்நாித்தல். இந்த 
அடிப்கட தகயல்கள் டசகரிக்கும் ணி குிர்காத்தில் (டிசம்ர் 2019 பதல் ிப்பயரி 
2020) டத்தப்ட்டது. 
 

3.1 ித்தின் சுற்றுச்சூமல் 
உள் நணடம்: 

திட்டப்குதி பளயதும் ட்டா ிநாகும், டநலும் இந்தப்குதி வபேம்ாலும் 
சநதநாகவும், 2நீ தடிநனுக்கு கிபாயல் நண் படிபள்தாகவும் இபேக்கிது. இங்கு 
குடினிபேப்பு, நபங்வசடி, வகாடிகள் நற்றும் எவ்யித கட்டுநாங்கடா இல்க. 

இது காய்ந்த வயற்று ிநாகும் நற்றும் கிணற்றுப்ாசத்தால் டநட்டுப்னிர் 
யியசானம் வசய்னப்டுகிது. திட்டப்குதினா 15.73.0 வெக்டடரில் குயாரி டயக 
வசய்ன தீர்நாிக்கட்டுள்து. நற்ப்குதினில் அலுயகம் அகநக்கவும் நற்றும் 
நபங்கள் டவும் தீர்நாிக்கப்ட்டுள்து. 
 

திட்டப்குதினின் வசனல்தாக்கத்ரத குரக்கும் நண்டம் 
 திட்டப்குதிகனச் சுற்ி 10கி.நீ. சுற்வுள் இடநாது தாக்கம் குகக்கும் 
நண்டநாகும். ி உடனாகவநன்து, ித்தில் நிதின் வசனல்ாடு நற்றும் 
இதப வசனல்களும் னன்டுத்துயதாகும். ித்தின் டார்கய என்து ித்தில் 
உள் இனற்ககனா தாயபங்கள், ீர்ிககள், ாக, நண் நற்றும் வசனற்ககனாக 
ஏற்டுத்தப்ட்டகயகள் நற்றும் ித்கத நாற்ம் ஏற்டுத்தக்கூடின 
வசனல்ாடுகளுநாகும். 
 டநலும் திட்டப்குதினில் வபேம்ாலும் ஏற்கடய கடபகனில் உள் கல் 
குயாரிகள் நற்றும் படப்ட்ட கல்குயாரிகள் ஆகினகய உள். யியசான ிங்கள் 
எதுவும் அபேகாகநனில் இல்க. வநாத்த திட்டப்குதினில் குயாரி ணி 
வசய்னக்கூடினது 70 சதயகீிதநாகும். தற்டாது உள் திட்டப்குதினில் ிப்குதி 
உர்ந்த புல் பூண்டு இல்ாத ட்டாயாகும், யப்குதி ஏதுநில்க. 
 

3.2 நண் வதாடர்ா சுற்றுச்சூமல் 
 வபேம்குதினா ிம் இந்த நாயட்டத்தில் கரிசல் நண்ணாகும். இங்குள் 
நண் யகககள் யம் ிகந்தது, யண்டல் கந்தது, நணல் கந்த யம் 
ிகந்தது நற்றும் நணல் கந்த கிநண் டான்கய. ஐந்து நண் நாதிரிகில் 
ன்று திட்டப்குதினிலும், நற் ான்கு அபேகாகநனில்உள் கிபாநப்குதிகில் 
எடுக்கப்ட்டது; இதன் காப அநி ிகனாது 7.79 பதல் 8.63 யகபனிலும் டநலும் 
காபிக நிதநா தன்கநனிிபேந்து அதிகப்டி உள்தாக கண்டினப்ட்டுள்து. 
வயவ்டயறு இடங்கிிபேந்து டசகரிப்ட்ட நண் நாதிரிகள் யபள் கிநண் 
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தன்கந வகாண்டதாக உள்து. இதனுகடன ீர் தாங்கும் தின் 39-55சதயிகிதநாக 
கண்டினப்ட்டுள்து. 
 இங்கு குகந்த அடர்த்தினா நண் சாதகநா வௌதிக தன்கநபம், அதிக 
அடர்த்திபள் டநாசநா தன்கநபம் வகாண்டதாக யியசான னிர்கள் வசய்பம் 
வாளது வதரினயபேகிது. திட்டப்குதினின் நண் அடர்த்தி 1.02 – 1.25கி/க.வச.நீ. 
தாயப யர்ச்சிக்கு டதகயனா சத்துக்கள் ிகந்ததாக உள்து.  
 

3.3 ீரின் சுற்றுச்சூமல் தன்ரந 
 டிசம்ர் –ிப்பயரிகாத்தில் ித்தடி நற்றும் தகபநட்ட ீர் நாதிரிகள் 
டசகரிக்கப்ட்டு ீரின் இன்கன தன்கந திட்டப்குதினில் நதிப்டீு வசய்னப்ட்டது. 

அபேகாகநனில்உள்ீர்ிககின்யிபங்கள் 

குட்கட/ கும்/ ஒகட/ 
ீடபாகட/ ஆறு 

கும் 1 900m வதன்டநற்கு 
கும் 2 1.3 km யடகிமக்கு 
ஒகட 650m வதற்கு 

வசய்னாறு ஆறு 6.0 km வதன்கிமக்கு 
ாாறு ஆறு 6.0 km யடக்கு 

 வதாடர்ந்து ீர் இபேக்கக்கூடின தகபநட்ட ீர் ிககள் திட்டப்குதினில் 
இல்க. 
 ித்தடி ீரின்  நாதிரிகக ரிடசாதக வசய்ததில் ீரின் தன்கந 
யகபனறுக்கப்ட்டுள் எல்கக்கு உட்ட்டதாகடய உள்து. 
 ித்தடி ீர்நட்டம் திட்டப்குதினின் அபேகாகநனில் ஆழ்துக கிணறு 
நற்றும் புயினினல் கபேயி அயடீு வசய்ததின்டி தகபநட்டத்திிபேந்து 50நீ கீழ் 
உள்து. குயாரிப்குதி வசய்ன உத்டதசித்துள் ஆமம் ித்தடி ீர்நட்டத்திற்கு 
நிகவும் டநடடன உள்து. ஆதால் குயாரி ணி ித்தடி ீர்நட்டத்கத குறுக்கீடு 
வசய்னாது. 
ித்தடி ீர் 

 காப அநி தன்கந –7.04– 7.66 

 சுண்ணாம்பு அவு - 59.4–99.4 நி.கி/ிட்டர் 
 வநாத்த ககபந்த திடப்வாபேள் - 588–950 நி.கி/ிட்டர் 
 கடித்தன்கந அவு - 280–419 நி.கி/ிட்டர் 

 

தரபநட்ட ீர் 
 காப அநி தன்கந –7.46–7.59. 

 சுண்ணாம்பு அவு - 55.5– 91.4நி.கி/ிட்டர் 
 வநாத்த ககபந்த திடப்வாபேள் - 515 - 776நி.கி/ிட்டர் 

 கடித்தன்கந அவு –199.5 – 355.5நி.கி/ிட்டர் 
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3.4 காற்ின் சுற்றுப்புத் தூய்ரந 
யாிர நற்றும் தட் வயப்ிர: 
 யபேடாந்திப சபாசரி குகந்தட்ச நற்றும் அதிகப்ட்ச வயப்ிக பகடன 
22.3°சிநற்றும் 31.2°சி. கல் டப வயப்ம் கடுகநனாக உள்து, வயப்ிக 
உனர்ந்த அயாக 40.2°சி ஆக உள்து. தாழ்ந்த வயப்ிக அவு 19.3°சி ஆக 
தியாகபள்து. காக டபத்தில் சபாசரி ஈபப்தம் 78 ிபேந்து 93 சதயிகிதம். 
இதுடய ிற்கில் வாதுயாக 40 ிபேந்து 70 சதயிகிதம். நாயட்டத்தின் 
சபாசரிநகமனின் 1039.66 நி.நீ 
 

காற்ின் தப அயடீு 
 திட்டப்குதினில் அதிகப்டினாக காற்று யசீும் கீழ் திகசனில் சுற்றுப்பு 
காற்ின் தபத்திக அிபம் எட்டுிகனங்கள், காற்ின் திகசனிபம் 
கபேயிவகாண்டு பேய ிகக்கு பன்ாக காற்ின் தபத்கதனின 
டதர்ந்வதடுக்கப்ட்ட. 
 இங்கு காற்ின் தபநிபம் கணக்வகடுப்பு 2019-ல் டிசம்ர் 2 ிபேந்து ிப்பயரி 
25 யகப காற்ின் அகுகா PM10, PM2.5, SO2, NOX, CO, O3, NH3, As, Ni, Pb, Bap 

நற்றும் C6 H6டான்யற்ிற்கு டத்தப்ட்டது. இந்த காற்ின் தபம் அிபம் 
கணக்வகடுப்பு பே யாபத்தில் 2 ாட்கள் 24 நணிடபம் யதீம் பன்று நாதத்திற்கு 
வ்வயாபே ிகனத்திலும் வசய்னப்ட்டது. 

ய.எண் அகு 
(Parameter) 

முடிவுμg/m
3
 

(98யது சதயதீ நதிப்பு) CPCBதபிர 

1 PM10 62.1 100 

2 PM2.5 38.8 60 

3 SO2 14.7 80 

4 NOx 22.4 80 

டநற்குிப்ிட்ட அட்டயகணனிிபேந்து, திட்டப்குதினில் சுற்றுநண்ட 

காற்ில் உள் அகுகாPM10, PM2.5,SO2நற்றும் NOxடான்யற்ின் அவு 
நத்தின நாசுகட்டுப்ாட்டு கமகம் குிப்ிட்ட எல்கக்கு உட்ட்டு உள். 

 

3.5 திட்டப்குதினில் சத்தத்தின் சுற்றுச்சூமல் 
 இந்தப் குதினில் சத்தத்தின் அகய கணக்வகடுக்க ஆய்வுப் குதினில் 
(திட்டப்குதி) 5 இடபம், தாக்கம் குகந்த குதினில் 6 இடபம் டதர்ந்வதடுக்கப்ட்டு 
திவு வசய்ததில் திட்டப்குதினில் 47.01 – 52.5 dB (A)Leqவடசில் கிலும், 36.3 – 

39.4 dB (A) Leqவடசில் இபயிலும் வதரினயந்துள்து. இது நத்தின நாசுகட்டுப்ாட்டு 
கமகம் யகபனறுக்கப்ட்டுள் அயிற்குள் உள்து. 
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3.6 தாயப நற்றும் யிங்கிங்கள்சுற்றுச்சூமல் தன்ரந 
 திட்டப்குதினில் கணக்வகடுப்பு வசய்ததில் இந்தினன் யயிங்கு 
ாதுக்காப்புச்சட்டம் 1972 – டி, குதி I–ல் குிப்ிட்டுள் யகககடா, IUCN சிகப்பு 
ட்டினில் குிப்ிடப்ட்ட யகககடா காணப்டயில்க. 
 

3.7 சமூக வாமாதாப சூழ்ிர 
 தாக்கம் குகந்த குதினா 10கி.நீ சுற்று யட்டாபத்தில் 97 கிபாநங்கள் 
உள்ன். இந்த குதினில் வாபோதாப சம்ந்த நட்டில் ல் ிககநனில் 
உள்து. திட்டப்குதினிில் உள் கட்டகநப்பு சபாசரினாகத்தான் உள்து. டநலும் 
இந்த ஆய்வுப் குதினில் கல்யி, சுகாதாபம், குடிீர் யசதி நற்றும் வதாகவதாடர்பு 
டான் வசௌகரினங்கில் டாதுநாதாகதான் இபேக்கிது.சபக வாபோதாப 
ஆய்வு வசய்த்தில் இந்தப்குதி கல்யி நற்றும் டயகயாய்ப்பு ஆகினயற்ில் 
ஒபவுபன்டி இபேக்கிது. 
 

4. எதிர்ார்க்கப்டும் சுற்றுச்சூமல் ாதிப்புகள் நற்றும் தணிப்பு 
டயடிக்ரககள் 

4.1 ி சுற்றுச்சூமல் 
திந்தவயி பகனில் குயாரி ணி வசய்யதால் ித்தில் சுற்றுச்சூமல் 

அதிக அயில் ாதிக்கப்டுகிது. இந்த திட்டப்குதி வபேம்ாலும் யண்ட 
வயட்டவயினாக உள்து. யப்குதி ஏதுநில்க. இந்த திட்டப்குதினில் வநாத்த 
பப்ா 15.73.0 வெக்டடரில் இதன் காபணநாக குயாரி ணினின் தாக்கம் ஏற்டும்.  

100%வயட்டி எடுக்கப்ட்ட கற்கள் பளயதும் உடனாகப்டுத்தப்டுயதால் 
குயாரி வசய்து படிக்கப்ட்ட குமினாது தற்காிக ீர் டசநிக்கும் குதினாகவும் 
நீதபள் ிப்பப்பு நபங்கள் டப்ட்டும் பாநரிக்கப்டும் 

திட்டப்குதினில் தற்டாது நபங்கள் ஏதும் காணப்டயில்க. குயாரி ணி 
பளயதும் படியகடந்த் ிகு குத்தகக யிண்ணப் குதி நபங்கள் யர்க்க 
னன்டுத்தப்டும். 

திட்டப்குதினில் தற்டாது நபங்கள் ஏதும் காணப்டயில்க.குயாரி ணி 
பளயதும் படியகடந்த் ிகு குத்தகக யிண்ணப் குதி நபங்கள் யர்க்க 
னன்டுத்தப்டும். 
4.2 ீர் சுற்றுச்சூமல் 

 குயாரி ணி உத்டதசித்துள் ஆமம் ித்தடி ீர் நட்டத்திற்கு நிகடநல் 
நட்டத்திடடன உள்து நற்றும் குயாரி குதினில், எந்தயித ீர்ிக 
கால்யாய்டா, ஒகடகடா குறுக்கிடயில்க. 
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தணிப்பு டயடிக்ரககள்: 
 குயாரி குதிகன சுற்ி ீர் யடிகால், யண்டல் நண் ிடித்தம் பகபடன் 
அகநக்கப்ட்டு, ீடபாட்டம் இனற்ககனா யாட்டத்தில் வசல்லும் டி நாற்ப்டும். 
 யண்டல் நண் டசபேநிடம், பேயகாத்தில் யாப பேபகபம், நற் 
காத்தில் நாதம் பேபகபம் சுத்தம் வசய்னப்டும். 
 குயாரி குதிக்குள் நகமீர் வசல்ாநல் இபேக்க சுற்ிலும் யாய்க்கால் 
அகநக்கப்ட்டு, குயாரினின் கீழ்ப்குதினில் நகமீகப டசகரித்து, அகத நபங்கள் 
யர்க்கவும், குயாரி சாககில் வதிப்ான்கள் பம் வதிப்தற்கும் 
னன்டுத்தப்டும். 
 
4.3 காற்ின் சுற்றுச்சூமல் 
 குயாரி ணி வசய்பம் வாளதும், குயாரினில் டாக்குயபத்து டக்கும்  
வாளதும் உற்த்தினாகி காற்றுடன் கந்து இபேக்கும் துகள்கள் தான் காற்று 
அதிகநாக நாசுட காபணம். SO2 நற்றும் NOx டாக்குயபத்து யாகத்திிபேந்து 
வயிப்டும் புககனிிபேந்து காற்ில் காற்ில் கக்கிது. ஆால் இது 
நிகக்குகயாது. 
 எதிர்ார்க்கப்ட்ட அதிகப்டினா தகபநட்டத்தில் 24 நணி டபத்தில் 
சபாசரினாக குயிந்துள் துகள்கள், ஆபம் கணக்வகடுக்கப்ட்ட துகள்கள் டநல் 
டியதால் குயாரி ணி படியில் சபாசரி துகள் அவுகள் தான் கிகடக்கும். 
 98யது சதயதீ நதிப்ில் PM10 துகள் 62.1μg/க.நீ ஆகவும், PM2.5 துகள் 38.8μg/க.நீ 
ஆகவும் உள்து. இது குயாரி குத்தகக குதிக்கு வயிடன டநாசநா ாதிப்க 
ஏற்டுத்தாது. டநலும் நித நற்றும் யிங்கிங்கின் ஆடபாக்கினத்திற்கு 
டநாசநா ாதிப்பு எகதபம் ஏற்டுத்தாது நற்றும் தாயபங்களுக்கும் தீங்கில்க. 
தணிப்பு டயடிக்ரககள்:  

 கூர்கநனா பாடுகக துகனிடும் டாது னன்டுத்துயது இதன் 
பம் தண்ணின துகள்கள் வயிப்டுயது சற்று குகபம். 

 குயாரிப்ணி டக்கும் இடம், ாபம் ஏற்றுநிடம் நற்றும் கிநம் 
னன்டுத்துநிடம் இந்த குதிகில் ீர்வதிப்ான்கள் அகநப்து  

 கபக எந்திபங்கள் வசல்லும் குயாரி சாககிலும் ீர் வதிப்ான் 
அங்கங்டக வாறுத்துயது 

 யண்டி வசல்லும் ாகதகில் தண்ணரீ் வதிப்ான் வகாண்டு அடிக்கடி 
தண்ணரீ் வதிப்து 

 கிந டாக்குயபத்தில் அதிகப்டினா ாபம் ஏற்றுதக தடுப்து 
நற்றும் ாபம் எடுத்து வசல்லும் யாகத்தின் டநல் தார்ாின் 
வகாண்டு படுயது. 

 துகள்கள் பவுயகத தடுக்க சுகந நபச்சுயர்கள் அகநப்து  



 
11 

 

 காற்ிலுள் நாசுகய கட்டுப்டுத்த அவ்யப்வாளது காற்றுத்தபத்கத 
கணக்வகடுப்து. 

 கணக்வகடுப்பு திட்டப்டி யாப நண்ட காற்ின் தப கணக்வகடுப்பு 
வசய்து காற்ின் தபத்கத நதிப்டீு வசய்யது. 

4.4 திட்டப்குதினில் சத்த சுற்று சூமல்: 
 சுற்றுப்பும் சத்தத்திால் நாசு ஏற்டுயது பக்கினநாக குயாரினில் 
எந்திபங்கள் டயக வசய்யதாலும் நற்றும் டிப்ர் யாகங்கிாலும் ஆகும். 

 திட்டப்குதினிிபேந்து நிக அபேகிலுள் கிபாநநா கிாய்க்கன்ாரனம் 
சுநார் 1.2 கி.நீ வதாகயில் உள்து. 

யகபனறுக்கப்ட்ட அயிற்கு டநல் சத்த அவு வதாடர்ச்சினாக 
இபேக்குநாால் யிங்கிங்களுக்கும் நற்றும் வதாமிார்களுக்கும் 
பேதாக்கத்கதஏற்டுத்த படிபம். 

 

தணிப்பு டயடிக்ரக: 

 அதிநிகுதினா சத்தம் ஏற்டும் குயாரி ணி குதினில் காதுபடிகள் (அ) காது 
அகடப்ான்கள்(அ) டயறு தகுதினா ாதுகாப்பு சாதம் டயக 
வசய்யர்களுக்கு யமங்கப்டும். 

 திபேத்த டயடிக்கககாக ளங்கா சத்த அவு கணக்வகடுப்பு பக 
அவ்யப்வாளது வசனல்டுத்த டயண்டும். 

 குயாரி சுற்ிலும், அலுயகங்கள் சுற்ிலும் நற்றும் குயாரி சாக 
வடுகிலும், சத்தம் ஏற்டும் இடத்திற்கும்,சத்தத்கத டகட்கும் இடப்குதிக்கும் 
இகடடன பேதடுப்புசுயர் நாதிரி அகநந்து, சத்தத்கத கிபகிக்கும் டினா 
சுகநனா நபம் யர்ப்புபக அநல்டுத்துயதால் சத்தத்தின் வயிப்ாடு 
அவுகுகக்கப்டுகிது. 

4.5. தாயப, யிங்கி சுற்றுசூமல்: 

 இந்த திட்டப்குதினில் 10கி.நீ சுற்றுயட்டாபத்தில், யப்குதி யயிங்கு 
சபணானம் நற்பேம் உனிரிங்களுக்கு ாதிப்பும் ஏற்டாத நண்டம் டான்ற் 
எதுவுநில்க. 

 கபக எந்திபங்கிால் வயிடனற்ப்டும், நாசுடுத்தகூடின யாபக்கால் 
தாக்கம் ஏற்டுகிது, டாதுநா தூசு கட்டுப்ாடு டயடிக்கககள், தூசு 
வயிடனற்த்கத கட்டுப்டுத்த அநல் டுத்தப்டும்; டநலும் குயாரிப்ணி 
குதி, குயாரி சாகப்குதி டான் குதிகில்தூசு உற்த்திகனக் கட்டுப் 
டுத்த அடர்த்தினா சுகந நப யர்ப்பு பககன அியிபேத்தி 
வசய்னப்டும். டநலும் துகள்கா PM10, PM2.5 நற்றும் SO2, NOx 
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டான்யற்ிம் அவுகல் யாபநண்டகாற்றுத்தபத்தின் யகபனறுக்கப்ட்ட 
அயிற்குள் இபேக்கின். 

4.6 சமூக வாமாதாப சுற்றுச்சூமல்:  

 இங்கு குயாரி ணி டக்க இபேப்தால் 114 திகநபள், திகந குகந்த 
ர்களுக்கு டபடினாக டயகயாய்ப்பு ன்கந கிகடக்கிது. டநலும் சுநார் 300 
ர்கள் நகபக டயகயாய்ப்ிக அகடயார்கள். கூடுதல் யசதிகா, 
நபேத்துயம், கல்யி நற்றும் உள் கட்டகநப்பு யிரியாக்கம் டான்கயகளுடன் 
CSR/CER-ன் டி நற்யசதிகளும் வசய்து வகாடுக்கப்டும்.  

 இந்த திட்டப்குதினில், சபக, வாபோதாப நற்றும் சபகத்தப 
ிககனப்ார்க்கும் வாளது, இத்திட்டத்தால் சபக வாபோதாபநட்டம் நற்றும் 
இந்தப்குதினின் நக்கள் யாழ்க்ககத்தபம் வாதுயாக அதிகநாகும். 

5. வதாமில்தட்ம் நற்றும் திட்டப்குதி) நாற்றுஏற்ாட்டிற்கா 
ரிசீர 

 

திட்டப்குதினின் நாற்று ஏற்ாடு: 

 சாதாபண கல் குயாரி உத்டதசிக்கப்ட்டுள் இடநாது இனற்ககனாகடய 
தித்தன்கந யாய்ந்ததாகவும், நற்றும் இந்த உத்டதசித்துள் குதி புயினினல் 
டிபம், கிநம். அகநந்திபேக்கும் ிகனின் டிபம் ார்க்கும் வாளது 
டயறுதிட்டப்குதி உத்டதசிக்கப்டயில்க. 

குயாரி வதாமில்தட்த்தில் நாற்ம்: 

வாபோதாப பகனிலும், பகபனாக கிநத்கத டசதாபநில்ாநலும் சுற்றுப்பு 
ாதிப்ில்ாநலும் குயாரி ணி வசய்ன திந்தவயி-எந்திப குயாரிணி பக 
சிந்ததாகும். நற்வதாமில்துக நாதிரி, இந்த குயாரித்திட்டப்குதி, டயவாபே 
குதிக்கு நாற் படினாது. 

 இந்த திட்டம் தகபநட்டத்திிபேந்து அகநந்த கிநத்கத எடுப்தற்காகவும் 
அதிகப்டினாக டசதாபநில்ா கிநத்கத எடுக்கடயண்டினிபேப்தாலும் திந்தவயி 
குயாரிணி பக ககடப்ிடிக்கப்டும்.இந்தபக கீழ்நட்ட சுபங்கபககன யிட 
அதிக உற்த்திகன வகாடுப்தாகவும், வாபோதாபயககனிலும் ஏற்தாகவுள்து. 
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6. சுற்றுப்புசூழ்ிரதாக்க கணக்வகடுக்கும் முர: 

 சுற்றுப்பு தாக்கநதிப்டீ்டு ஆய்வு யமக்கநாக குகந்த காத்திடடன டத்தி 
படிக்கப்டும்; நற்றும் இந்த நதிப்டீ்டுகணக்கு, இனற்க்ககனின் சீற்த்தாடா 
அல்து நிதின் வசனல்ாடுகாடா ஏற்டும் நாற்ங்ககபம் 
வகாண்டுயபபடினாது.எடய சுற்றுப்பு சூழ்ிகனில் ஏற்டும்நாற்ங்கக 
கண்டின சுற்றுப்பு சூழ்ிகனில் அகுகக ிபந்தபநாக கணக்வகடுக்கும் 
ணிபக்கினநாதாகும். 

 கணக்வகடுப்ணி (அ) அயடீுவசய்யதன் மாக்கம்: 

 கட்டுப்டுத்தக்கூடின பககின் தன்கந நதிப்டீு (அ) தணிக்கக வசய்யது  

 எதிர்காத்தில் தாக்கநதிப்டீ்கட ஆய்வு வசய்யதற்காக பேஅடிப்கட 
கணக்குபககன ஏற்டுத்துயது 

7. கூடுதல் ஆய்வுகள்-ஆத்து நற்றும் இரடமறுகர ஏற்டுத்தும் 
காபணிகர நதிப்ீடுவசய்தல்: 

குயாரிகில் கபக எந்திபங்கள் நற்றும் வயடி வாபேட்கள் னன்டுத்துயதுதான் 
ஆத்து நற்றும் இகடபெறுகள் உண்டாயதற்க்கு காபணநாக உள். குயாரி ணி 
வதாடக்கத்திிபேந்டத டநற்குிப்ிட்டகாபணிகால் ஏற்டும் சம்யங்கக தடுக்கும், 
யமிகக திட்டநிட்டு அநல்டுத்த டயண்டும். பகனா ஆத்துகக 
கட்டுப்டுத்தும் ிர்யாக பககள் யமியகுத்து யித்து நற்றும் அானங்கள் 
தடுக்கப்டும். 

8. திட்டத்தால் ஏற்டும் ன்ரநகள்: 

 இந்த உத்டதசிக்கப்ட்ட பப்பு பளயதும் நற்றும் இதக சுற்ி உள் 
இடங்களும் யியசானம் வசய்ன ஏற் இடநாக இல்ாநல் ாககாக உள்து, 
உத்தரிசிக்கப்ட்டுள் இடத்திக சுற்ிலும் ஏற்கடய டப்ில் இபேக்கின் 
நற்றும் ககயிடப்ட்ட குயாரிகாக உள் 

 குயாரி குத்தகக டகாபேம் குதினில் வரின வதாமிற்சாககடா 
அதிகப்டினா யியசானத் வதாமிடா இல்க. இந்தப் குதி நக்கின் யபேநாம் 
நிகக்குகயாக உள்து நற்றும் இயர்கள் வபேம்ாலும் அவ்யப்டாது வசய்பம் 
யியசானத்கதடன ம்ிபள்ர். அதால் அதிகடினா இப்குதி நக்கள், 
வதாமிலும், வதாமிற்சாககளும் சார்ந்துள் க்கநா கபங்களுக்கு குடிடனி 
யிடுகின்ர். 
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 இந்த திட்டம் டபடினாக 114 ர்களுக்கும், நகபகநாக கிபரர்வதாமில் 
பபம் நற்றும் கட்டுநா வதாமில்கள் பபம் குகந்தது 300 ர்களுக்காயது 
டயக யாய்ப்பு கிகடக்கும். இந்த நாித்தில் கிந வதாமிற்சாககள் இந்த 
நாி நக்களுக்கு டயக யாய்ப்பு சந்தர்ப்ம், இந்த குிப்ிட்ட குதினில் 
ஏற்டுத்தி வகாடுக்கிது. 

 வயி நற்றும் உள் கட்டகநப்ில் பன்டற்ம். 
 சபக நற்றும் வாபோதாப கட்டகநப்ில் பன்டற்ம். 
 டயகயாய்ப்புக்கா யாய்ப்புக்கள் உபேயாக்கம். 
 திட்டத்தின் உரிகநனாபால் இந்தப்குதினிலுள்யர்களுக்கு 
னன்டும்டினாக சபதான யிமிப்புணர்வு ிகழ்ச்சிகள், நபேத்துய உதயி, 
சுகாதாப நற்றும் குடும்  பகாம் பதினகயகள் ஏற்ாடு 
வசய்னப்டுகிது. 

 இந்தப்குதி குயாரிணினால் ஏற்டும் ாதிப்புகக தணிப்தற்கும், சுற்றுப்பு 
சூழ் ிககன டநம்டுத்துயதற்கும், அதிகடினாக நபங்கள் யள்ர்க்கும் 
திட்டங்கள் வசனல்டுத்தப்டும். 

9. சுற்றுப்பு சூழ்ிரனிால் ஏற்ப்டும் வசயின் ன்ரநகள் 
சிாரிசு வசய்னப்டயில்ர. 

 குயாரிப்ணி வசய்யதால் ஏற்டும் தாக்கத்கத தணிக்கவும், வதாடர்ச்சினாக 
அயடீு நற்றும் குதினிடடன ியர்த்தி வசய்னவும் பே ல் திட்டநிடப்ட்ட 
சுற்றுச்சூமல் ிர்யாகத்திட்டபம், யிரியா திட்டத்திற்கு ிகு கணக்கீடு வசய்பம் 
பக ஏற்ாடு வசய்னப்டும். இந்தப்குதி குயாரி ணி வசய்னப்டுயதால், 
திட்டப்குதினிலும், அதகச் சுற்ிபள் குதினிலும் சபக, வாபோதாப 
ிகனாது வயகுயாக பன்டற்ம் அகடபம். 

 எடய சுற்றுச்சூமல் தகடீக்கக் சான்று யிகபயில் வகாடுக்கடயண்டும். 

10. சுற்றுப்பு சூழ்ிரரன ிர்யாகம் வசய்மம் திட்டம்: 

 சுற்றுப்புசூழ்ிககன கண்க்கீடு வசய்பம் பேிரிகய திட்டஉரிகநனார் 
ஏற்டுத்த டயண்டும்; சுற்றுப்புசூழ்ிகனின் தாக்கத்கத கட்டுப்டுத்தும் 
யமிபககக ிர்யகிப்தும், அகயகக அநல்டுத்துயதும் இந்தப்ிரியின் 
வாறுப்ாகும் அடிப்கடனில் சுற்றுப்புகாற்று, ீர், நண் நற்றும் ி ஆகினயற்ின் 
தபத்தில் ஏற்டும் நாசு அகயக்கணக்கீடுவசய்ன இந்தப்ிரிவு பே வயிப்பு 
பகயர்கக ஏற்டுத்தி டநற்ார்கய வசய்து யபடயண்டும். 
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வதாமிில் ஈடுடுயரின் ஆமபாக்கினம் நற்றும் ாதுகாப்பு: 

 பே குயாரி எப்டி டயக வசய்னடயண்டும் என் பக சுபங்க ாதுகாப்பு 
இனக்குபால் உபேயாக்கப்ட்ட யிதிபககால் ளங்குடுத்தப்டுகிது. சுபங்கச் 
சட்டம் நற்றும் ஆடபாக்கின யிதிகின் யமிகாட்டுதின்டி, வதாமிார்கின் 
ஆடபாக்கினம் நற்றும் ாதுகாப்புக்குத் டதகயனா பன்வச்சரிக்கக 
டயடிக்ககக்கள் ககடிடிக்கப்டும் நற்றும் ணி வசய்யர்கின் 
ஆடபாக்கினத்திற்கு குிப்ிட்ட கா அயில், ரிடசாதககள் டத்தப்டும். 

11.அிக்ரகனின் முடிவு  

 திட்டப்குதினில் சுற்றுப்புசூழ்ிகனின் அகுகின் தாக்கநதிப்டீ்டில் 
கண்டசாதக, ாதக ன்கின்டி, இங்கு சாதாபணகற்கள் நற்றும்கிபாயல் குயாரி 
ி வசய்யதால், இந்தப்குதி சுற்றுப்பு சூழ்ிகக்கு குிப்ிடத்த குந்த அவு 
ாதிப்பு ஏற்டாது என்றும் டநலும் இந்தகுயாரினாது சுற்றுசூமலுக்கு ாதிப்பு 
ஏற்டாத யண்ணம் தகுந்த தடுப்பு டயடிக்கககக டநற்வகாண்டு கடவறும்டி 
யமி பககளும் தபப்ட்டுள்து. 


