
ிர்யாக அிக்ககனின் சுருக்கம் 

கல்ங்குிச்சி சுண்ணாம்புக்கல் சுபங்கத்தின் உற்த்தி தின் யிஸ்தபீணம் 

ஆண்டிற்கு 0.05 நில்ினன் டன்ிிருந்து 1.00 நில்ினன் டன்கள் கிபாநம் – 

அரினலூர் (குரும்ஞ்சயடி) அநிாாத், கனர்ாாத், கல்ங்குிச்சி யட்டம் - 

அரினலூர் நாயட்டம் - அரினலூர் நாிம் -  தநிழ்ாடு  

சுபங்க குத்தகக மநாத்த பப்பு: 66.11.0 
 

  [சுபங்க குத்தகக பப்பு 100 மெக்டடர் க்கும் குகயாக உள்தால் ‘B’ யகக] 

யிண்ணப்தாபர் 

  

தநிழ்ாடு சிமநண்ட்ஸ் கமகம் 

(தநிமக அபசின் கீழ் உள் ிறுயம்) 
எல். எல். ஏ கட்டிடம், 2யது நாடி, 735 அண்ணாசாக, மசன்க-600002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

அடிப்கை ஆய்வு காம் : நார்ச் – டந 2019 

MCPL/EMD/MIN/2018-19/06/01/(DEIA-V01) DEC, 2019 
 
 
 

PREPARED BY 

MANTEC CONSULTANTS PVT. LTD. 
(QCI Accredited EIA Consultant at S.No.104 as per List of Accredited consultant Organizations/Rev.82/Dec, 2019) 

(NABET Accredited EIA Consultant, MoEF&CC and NABL approved Laboratory) 

Environment Division, D-36, Sector-6, Noida-201 301, U. P., 
Ph. 0120-4215000, 0120-4215807 Fax. 0120-4215809, 

e-mail: environment@mantecconsultants.com 
Website: http://www.mantecconsultants.com 

mailto:environment@mantecconsultants.com
http://www.mantecconsultants.com/


நிர்வாக அறிக்ககயின் சுருக்கம் 
 

1. முன்னுகப 
தநிழ்ாடு சிமநண்ட்ஸ் ிறுயம், கல்ங்குிச்சி சுண்ணாம்புக்கல் 

சுபங்கம் ன் மனரில் அரினலூர் (குபேம்ஞ்சயடி) அநிாாத், கனர்ாாத், 
கல்ங்குிச்சி யட்டம் - அரினலூர் நாயட்டம் - அரினலூர் ஆகின 
கிபாநங்கில் ஆண்டிற்கு நில்ினன் டன்கள் சுண்ணாம்புக்கல் மயட்டி 
டுத்து உற்த்தி மசய்து யபேகிது. 

தநிழ்ாடு அபசு பன்தாகவய கல்ங்குிச்சி சுண்ணாம்புக்கல் சுபங்கத்திற்கு 
அபசாணண 469 ல் 66.11.0 மெக்வடர் மநாத்த பப்ில் 20 ஆண்டுகலக்கு 

ின்யபேம் கிபாந பு ண்கில் சுண்ணாம்புக்கல் மயட்டி டுக்க அனுநதி 
யமங்கிபள்து. அரினலூர் (குரும்ஞ்சயடி) பு எண்கள் 180, 176, 179/1,4. 181, 

182/18, 185/2  அநிாாத் பு எண்கள்  91,92/4, 5, 1,6, 113/3 கல்ங்குிச்சி பு 

எண்கள்  218/1A, 226/1, 233/2, 236, 238/2, 4, 261, 277/7, 16, 513/1, 2, 4, 514/1, 2, 9, 162/58, 

163/14, 164/1, 6, 165/18, 166/28, 167/1, 169/1, 474/1,2  கனர்ாாத் பு எண்கள் 28/1, 7, 

29/1, 3O/1, 13, 15, 31/10, 281/1, 281/3. 282, 291. 

புதின எம்.எம்.டி.ஆர் திருத்தச் சட்ைம் 2O15 இன் ிரிவு 8 ஏ (5) இன் டி, இந்த 

குத்தககனின் சசல்லுடினாகும் ஆபம் நாினத் தததினிிருந்து 50 

ஆண்டுகலக்கு அதாயது 13-11-1985 யகப கருதப்டுகிது. சுபங்க குத்தகக 

புதுப்ித்தல் யிண்ணப்ம் நாி அபசிைம் சநர்ப்ிக்கப்ட்டுள்து. 

கல்ங்குிச்சி சுண்ணாம்புக்கல் சுபங்கத்தின் கீழ் உள் அபசாணண ண் 

அயற்ின் பப்வு. இச்சுபங்கத்திற்கு சுபங்க திட்டநாது கடித ண் 

TN/ALR/MP/ LST-1796-SZ/394 வததி 12.O7.2O12 அன்று இந்தின சுபங்க 

ணினாகத்தால் அங்கீகரிக்கப்ட்டது. வநலும் டப்பு காத்திற்கா சுபங்கத் 

திட்டத்திற்கு (Scheme of Mining) யபேடம் (2015-2016 to 2O19-2O2O) இந்தின சுபங்க 

அணநச்சகத்தில் சநர்ப்ித்து அயற்ிற்கா அங்கீகாபம் கடித்த ண் 

TN/ALR/MP/LSTIMS/1267-MDS வததி 16. 11.2015 அன்று மப்ட்டது.  

வநலும் இச்சுபங்கத்தில் சுபங்கப்ணிகள் சுற்றுச்சூமல் தாக்கத்தின் நதிப்பு EIA 

அியிப்பு 1994 யபேயதற்கு பன்வ மசனல்டுத்தப்ட்டது நற்றும் இதால் 

சுபங்கப்ணிகள் சுற்றுச்சூமல் அிக்ணக மாநல் ணடமற்று யந்தது. இந்த 

கா கட்டத்தில் இந்தின சுற்றுச்சூமல் யாம் நற்றும் பேயிண நற் 

அணநச்சகம் (MoEF & CC) அயர்கின் வயண்டுவகாலக்கு இணங்க கடித ண் J-

11015/19/2014-IA.II (M) வததி 05.04.2018 இக்கடித வததி 16.03.2018 ல் அலுயக 

குிப்ாணண SO 804 (E) 14.03.2017 அன்று SIA/TN/MIN/27502/2019  ன் சுபங்க 
யிதிநீல் யணகக்கு உட்ட்ட புதின திட்டம் தாக்கல்மசய்னப்ட்டது. 
 



உற்த்தி யியபங்கள் ின்யருநாறு 
 

அபசாகண 469 ிருந்து சுண்ணாம்புக்கல் மயட்டி 
எடுக்கப்ட்ட யியபங்கள்  

ஆண்டு அவு (டன்ில்) 
1992-93 160757.33 
1993-94 342198.41 

1994-95 287779.7 
1995-96 173139.81 

1996-97 104890.55 

1997-98 0 
1998-99 145219.05 

1999-2000 139999.76 

2000-01 75453.14 
2001-02 126200.41 

2002-03 213440.52 

2003-04 235989.31 

2004-05 10424.27 
2005-06 15493.00 

2006-07 20000 

2007-08 39977.18 
2008-09 59984.82 

2009-10 69972.25 
2010-11 84541.88 

2011-12 85458.09 
2012-13 81745.50 
2013-14 74988.46 

2014-15 43118.82 

மநாத்தம் 2590772.26 
 

 

தநிழ்ாடு சிமநண்ட்ஸ் ிறுயம், கல்ங்குிச்சி சுண்ணாம்புக்கல் 

சுபங்கத்திற்கு மசாந்தநா அபசாணண 469 மநாத்த பப்ில் அரினலூர் 
யட்டம் நற்றும் அரினலூர் நாயட்டத்தில் உள் அரினலூர் 
(குபேம்ஞ்சயடி) அநிாாத், கனர்ாாத், கல்ங்குிச்சி ஆகின 
கிபாநங்கில் சுண்ணாம்புக்கல் உற்த்திணன நில்ினன் 0.05 
டன்ிிபேந்து நில்ினன் 0.1 டன்கள் யணப யிரிவுடுத்திபள்து . EIA 
அியிப்பு 2006 நற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கின்டி திட்ட 
மசனல்ாட்டின் மநாத்த பப்பு 100 மெக்வடர் க்கும்  குணயாக 
உள்தால் ‘B’ யணக  யணகப்டுத்தப்ட்டுள்து. 
 

சுபங்க சுற்றுச்சூமல் நற்றும் ய அணநச்சகம் கடித்த ண் F. No. Z-

11013/22/2017-lA.ll (M) ன் டி தநிழ்ாடு சிமநண்ட்ஸ் ிறுயத்திற்கு 
மசாந்தநா அபசாணண ண்  469 க்கு சுற்றுச்சூமல் சான்ிதழ் மறுயதற்காக 
நாி சுற்றுச்சூமல் தணிக்ணக குலயிடம் 16.08.2018 அன்று ஆயணங்கண 



சநர்ப்ித்தது. 02.02.2019 அன்று கைசற் 125 யது SEAC கூட்ைத்தில் SEIAA-TN / 

F.No.6691 / 2019 / ToR- 610/2019 தததினிட்ை 27.02.2019 கடித்த ண் இந்த பன்சநாமிவு 

கயக்கப்ட்ைது, தநலும் குிப்ிட்ை யிதிபககள் குிப்பு கடிதங்கலைன் 

சுற்றுச்சூமல் தசதம், ரிகாபம் திட்ைம் நற்றும் இனற்கக நற்றும் சபக ய 

தநம்ாட்டுத் திட்ைத்துைன் நதிப்டீு சசய்யததாடு EIA அிக்கககனத் 

தனாரிப்தற்காக SEIAA ிகனா குிப்பு யிதிபகககபம் 

ரிந்துகபத்துள்து.  

  

திட்ைத்தின் சுருக்கநா யிக்கம் 

 

S. No. யியபங்கள் Details 

A. திட்ைத்தின் இனல்பு 

நற்றும் அவு 

 

தநிழ்ாடு சிமநண்ட்ஸ் ிறுயம், 
கல்ங்குிச்சி சுண்ணாம்புக்கல் சுபங்கத்தின் 
உற்த்தி தின் யிஸ்தீபணம் ஆண்டிற்கு 0.50 
நில்ினன் டன்ிிபேந்து 1.00 நில்ினன் டன்கள் 

B. இருப்ிைம் 

ிறுயத்தின் மனர் பு ண்கள் பப்பு மெக்டரில் 
கல்ங்குிச்சி 
சுண்ணாம்புக்கல் 
சுபங்கம் 

அரினலூர் (குபேம்ஞ்சயடி) 
பு ண்கள் 180, 176, 179/1,4. 
181, 182/18, 185/2 

66.11.0 

அநிாாத் பு ண்கள்  

91,92/4, 5, 1,6, 113/3 

 

  கல்ங்குிச்சி பு ண்கள்  
218/1A, 226/1, 233/2, 236, 238/2, 
4, 261, 277/7, 16, 513/1, 2, 4, 
514/1, 2, 9, 162/58, 163/14, 164/1, 
6, 165/18, 166/28, 167/1, 169/1, 
474/1,2 

 

  கனர்ாாத் பு ண்கள் 28/1, 
7, 29/1, 3O/1, 13, 15, 31/10, 281/1, 
281/3. 282, 291. 

 

மநாத்தம் 66.11.0 

 கிபாநம் அரினலூர் (குபேம்ஞ்சயடி) அநிாாத், 
கனர்ாாத், கல்ங்குிச்சி 

 யட்டம் அரினலூர் 
 நாயட்டம் அரினலூர் 
 நாிம் தநிழ்ாடு 



 

 அட்சவபணக 
த ீர்க்கவபணக 

11o 07’5”N to 11o 10’56”N 
790 06’26”E to 79o 07’43”E 

 Toposheet ண்  58 M/4 

C. சுபங்க பப்பு யியபம் 

 சுபங்க பப்பு 66.11.0 மெக்வடர் 
ித்தின் யகக 

 

ட்டா (62.77 மெக்வடர்), பும்வாக்கு (3.34 

மெக்வடர்) 

யப்குதி - இல்ண 
சுபங்கத்தின் 
ஆமம் 

86.50 m to 67.50 m RL Source: Mining Plan 

D. சசவு யியபங்கள்  

 திட்ைத்தின் சசவு 

 

வதாபானநாக 75 ட்சம் 

EMP சசவு யபேடத்திற்கு 3.75 ட்சம் 

 CER சசவு யபேடத்திற்கு 0.75 ட்சம் 

 OH&S யபேடத்திற்கு 2.00 ட்சம் 

 ல்லுனிர் 

ாதுகாப்புக்கா 

சசவு 

5.00 ட்சம் 

E. குதினின் சுற்றுச்சூமல் அகநப்புகள் 

 10 கி.நீ க்குள் 

சுற்றுச்சூமல் 

உணர்தின் 

குதிகள் (ததசின 

பூங்கா, 

யயிங்கு 

சபணானம், 

உனிர்க்தகா 

ரிசர்வ், ரிசர்வ் / 

ாதுகாக்கப்ட்ை 

காடு தான்கய) 

சுபங்க குத்தககப் குதினின் 10 கி.நீ சுற்யில் 

அத்தககன குதி எதுவும் இல்க. 

 

5 கி.நீ சுற்யில் 

நாிங்கலக்கு 

இகைதனனா 

எல்க 

 

சுபங்க குத்தககப் குதினின் 10 கி.நீ சுற்யில் 

அத்தககன குதி எதுவும் இல்க. 

 



 
 அருகிலுள் ைவுன் 

/ தநஜர் 
200000 நக்கள் 

சதாகக சகாண்ை 

கபம் 

அரினலூர் ~ 2.8 கி.நீ (நக்கள் சதாகக -7,54,894) 

அபேகில் உள் 

இபனில் ிணனம்  

வநற்கு குதினில் அரினலூர் இபனில் 

ிணனம் வதாபானநாக  2.58 கி.நீ . 

யடக்கு குதினில் ஒட்டக்வகாயில் 

இபனில் ிணனம்  வதாபானநாக  5.22 

கி.நீ 

அருகிலுள் 

சடுஞ்சாக / 

நாி / ததசின 

சடுஞ்சாக 

யடகிமக்கில் நாி சடுஞ்சாக 

- 139 வதாபானநாக  98 நீ,  

மதன்கிமக்கில் ததசின சடுஞ்சாக 

-227 வதாபானநாக 4.83 கி.நீ,  

 அருகிலுள் 

யிநா ிகனம் 

 

யடகிமக்கில் சசன்க சர்யததச யிநா 

ிகனம் சுநார் 224 கி.நீ.  

மதன் வநற்கில் திருச்சி சர்யததச யிநா 

ிகனம் SW திகசனில் சுநார் 70 கி.நீ. 

 நருத்துய யசதிகள் KVS நபேத்துயநண, அரினலூர் ~2.5 கி.நீ 

 கல்யி யசதிகள் 

 

யித்னா நந்திர் ள்ி, அரினலூர் ~ 1.5 கி.நீ. 

நான்ட்ஃதார்ட் சநட்ரிகுதரன் 

தநல்ிகப்ள்ி ~ 2.0 கி.நீ. 

 
 ி அதிர்வு 

நண்ைம் 

 

 
நண்ைம் II 

 ீர் ிக --- 



2. திட்ட யியபம் 

2.1 நதிப்ீட்டு இருப்பு முக 

ப.ன்.ஃப்.சி யமிகாட்டி யரிகின்டி, திட்ட ஆதபயார் ற்கவய யிரியா 

ஆய்வுகண வநற்மகாண்டார். ப.ன்.ஃப்.சி யணகப்ாட்டின் டி இபேப்புக்கள் 

நதிப்ிடப்டுகின். ிபைிக்கப்ட்ட இபேப்புக்கா UNFC அவுபே (UNFC Code 111) 

தாதுக்கின் அவு நற்றும் தபத்துடன் ப.ன்.ஃப்.சி குினடீ்ணடப் னன்டுத்தி 
யணக யாரினாக சுபங்கக்கூடின இபேப்பு கீழ் மகாடுக்கப்ட்டுள்டி 

அட்டயணணப்டுத்தப்ட்டுள்து :- 

அட்டயகண 2: யகக யாரினாக இருப்பு 

மநாத்த 

இபேப்பு 

நற்றும் 

யங்கள் 

டன் 

யகக இருப்பு யகக யங்கள் 

111 581194 211 781828 

122 699080 222 1004980 

  333 1994533 

 1280274  3781341 

ஆதாபம்: க்கம்20 இல் பற்வாக்கா சுபங்க படல் திட்டத்துடன் சுபங்கத் திட்டம் 

பன்மநாமினப்ட்ட உற்த்தி = ஆண்டுக்கு 0.1 நில்ினன் டன் 
வயண ாட்கள் = 300 ாட்கள் 
திசரி உற்த்தி = 333 மநட்ரிக் / ாள் 
 
2.2 சுபங்க முக 
கபக பூநி கபேம் கபேயிணன (HEME) னன்டுத்தி திந்த யார்ப்பு பல 
இனந்திபநனநாக்கப்ட்ட பணனால் சுபங்கம் வநற்மகாள்ப்டுகிது. 
துணனிடுதலுடன் இணணந்து, துண்டு துண்டா மாபேண உபேயாக்க மயடிப்பு 
வநற்மகாள்ப்டும், அணய 1m3 யாி மகாள்வுக்கு ணெட்பாிக் 
அகழ்யாபாய்ச்சிணனப் னன்டுத்தி ற்ப்டும். ற்ப்ட்ட மாபேள் 20 டன் 
டாபஸ் டிப்ர்கணப் னன்டுத்தி மகாண்டு மசல்ப்டும், டிிணகள் இறுதி 
குமி யபம்ிற்கு ீட்டிக்கப்ட்டு ஒவ்மயாபே டிிணனிிபேந்தும் பன்வறும். 



டிிணகள் 45° வகாணத்தில் சுண்ணாம்ில் 6 நீ உனபம் இபேக்கும் நற்றும் 
டிிணகின் அகம் ப்வாதும் உனபத்ணத யிட அதிகநாக பாநரிக்கப்டும். 
 
துகனிடுதல் நற்றும் மயடித்தல் 
பன்ிபேந்த சுண்ணாம்ண தர்த்த ஆமநா துண மயடிப்பு வநற்மகாள்ப்டும். 

ANFO உடன் குமம்பு யணக மயடிமாபேள்கள் மயடிப்தற்கு னன்டுத்தப்டும். 

இணடமயி நற்றும் சுணந 3.5 நீ நற்றும் 3.0 நீ நற்றும் துணனின் ஆமம் 6 நீ 

இபேக்கும். துண 6.6 நீ ஆமத்திற்கு துணனிடப்ட்டு, கால் உபேயாயணதத் தயிர்க்க 

10% துணண தப துணனிடுதணக் மகாடுக்கும். குண்டு மயடிப்பு பன்று பதல் ான்கு 

யரிணச துணனிடுதலுடன் கட்டுப்டுத்தப்டும், ஒவ்மயாபே யரிணசனிலும் 10-12 

துணகள் இபேக்கும். துணகள் தடுநாின யடியத்தில் அல்து சதுப யடியத்தில் 

துணனிடப்டுகின்.பந்த துணனிடுதல் நற்றும் மயடிக்கும் அவுபே 

ின்யபேநாறு; 

 

1. ஒவ்மயாபே துணனின் ஆமம் -5.5 நீ 

2. துண யிட்டம்- 115 நி.நீ. 

2. துணகலக்கு இணடனில் உள் இணடமயி -3.5 நீ 
3. துணகின் சுணந -300 நீ 

4. துணண தப துணனிடல் -0.5 நீ 

5. துண யடியம்- வதங்கி ிற்கிது 

6. கிணடநட்டத்திிபேந்து துணகள் -80° சாய்வு 
7. தாநத மயடித்தூண்டிகின் னன்ாடு- 25 நீ தாநதங்கள் 

8. மயடிக்கும் உபேகி- வகார்மடக்ஸ் 

9. துண பண- இபண்டு யரிணசகில் வதங்கி ிற்கிது 
 
மஞ்ச் அவுருக்கள் 

டிிண உனபம் - 6 நீ 

டிிண அகம் - 6 நீ 

டிிண சாய்வு - 10° -15 

சுபங்க யபம்பு -86.50 நீ பதல் 67.50 நீ ஆர்.ல் 
 



2.3 உற்த்தி யியபம் 
ஆண்டு யாரினாக பன்மநாமினப்ட்ட உற்த்தி கீவம மகாடுக்கப்ட்டுள்து ; 
(Based on IBM’s approved Scheme of Mining) 
ஆண்

டு 

குமி 
எண்

. 

மநாத்த 

தற்காிக 

அகழ்யாபா
ய்ச்சி 
Cu.M 

 

டநல் 

நண்(Cu
m) 

OB/S

B/ 

IB 

(Cum) 

ROM (Cu m) தாது 

ிபாகரி
க்க 

ROM/ 

கமிவு 

யிகித
ம் 

தாது 

Cu.M 

தாது 

ிபாக
ரிக்க 

(Cum) 

2015-16 4 50000 Nil Nil 50000 Nil Nil 1:0 

2016-17 4 50000 Nil Nil 50000 Nil Nil 1:0 

2017-18 4 50000 Nil Nil 50000 Nil Nil 1:0 

2018-19 4 50000 Nil Nil 50000 Nil Nil 1:0 

2019-20 4 50000 Nil Nil 50000 Nil Nil 1:0 

Total 
 

250000 
  

250000 
   

ஆதாபம்: க்கம் 28 இல் பற்வாக்கா சுபங்க படல் திட்டத்துடன் சுபங்கத் 
திட்டம். 
குிப்பு: 05-12-2014 பதல் சுண்ணாம்புக்கல் உற்த்தி இங்கு ணடமயில்ண 
 
2.4 கிந ிபாகரிப்பு / துகண தப மாருள் நற்றும் கமிவுகக அகற்றுயது 
சுபங்க குத்தணக குதி 0.0 பதல் 0.50 நீ தடிநன் மகாண்ட சியப்பு நண்ணால் 
படப்ட்டுள்து. இதிிபேந்து வசகரிக்கப்ட்ட நண் நாதிரிகின் வசாதண 
படிவுகள், நண்ணின் வநற்பப்பு யியசானத்திற்கும் யயினல் வாக்கத்திற்கும் 
ற்து ன்ணத ிபைிக்கிது. 
 
டநல் நண்ணின் தன்கந நற்றும் அவு 
திட்ட காத்தில் வநல் நண் நற்றும் அதிக சுணந ணகனாலதல் இபேக்காது. 
திர்மகாள்லம் நிகப் மரின அயிா வநல் நண் தற்காிகநாக சுபங்க 
குத்தணக ல்ணனில் அடுக்கி ணயக்கப்டும் நற்றும் வநல் நண்ணின் 
வயதினினல் கணய ின்யபேநாறு: 
 

LOI SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 

13.80 59.50 11.70 7.20 5.20 1.30 

ஆதாபம்: க்கம் 38 இல் பற்வாக்கா சுபங்க படல் திட்டத்துடன் சுபங்கத்         
திட்டம் 



திட்ட காத்தில் கமிவுகக உருயாக்குதல் 

ஆண்டு கமிவு / துணண தப மாபேள் 

(டன்கில்) 

2011 – 2012 to 2015-16 Nil 

 

2.5 சுபங்கங்கின் சுபங்க இருப்பு நற்றும் எதிர்ார்க்கப்ட்ட யாழ்க்கக 

ப.ன்.ஃப்.சி யணகப்ாட்டின் டி சுபங்க இபேப்பு 0.87 நில்ினன் டன் 
ிபைிக்கப்ட்ட இபேப்பு “111”  நதிப்ிடப்ட்டுள்து. ஆண்டுக்கு 1.0 ட்சம் 
டன் உற்த்திணனக் கபேத்தில் மகாண்டால், சுபங்கத்தின் ஆபள் 9 ஆண்டுகள் 
ஆகும் ன்று திர்ார்க்கப்டுகிது. 

2.6 திட்ட டதகயகள் 

2.6.1 ி டதகயகள் 

மநாத்த சுபங்க குத்தணக குதி 66.11.0 ஆகும், இதில் 62.77 மெக்வட ட்டா ிம் 
(வாவபாம்வாகி) நற்றும் 3.34 மெக்வடர் அபசு ிம். 

2.6.2 ீர் டதகய 

வதாட்டக்கண நற்றும் தூசி அடக்கத்திற்கா ீர் வதணய 10 KLD ஆக இபேக்கும், 
இது ீர் மதாட்டினில் இபேந்து G.O. 344 இல் ீர்த்வதக்கம் யமினாக பூர்த்தி 
மசய்னப்டும். 

2.6.3 நின் டதகய 

இபண்டு ணிவபம்  கல் வபத்தில் சுபங்க வயண மசய்னப்டுயதால் 
மசனல்ாடுகலக்கு நின்சாபம் வதணயனில்ண. 

2.6.4 நித சக்தி டதகய 

ிறுயத்தால் வபடினாகப் ணிபுரிபம் ிர்யாக நற்றும் வநற்ார்ணய 
ஊமினர்கள் நற்றும் ஒப்ந்தத்தின் பம் திணநனா, அணப திணநனா 
மதாமிார்கள் இதில் அடங்குயர். வய, சுபங்கத் தத்தில் ணினார்கின் 
மநாத்த யிணந 8 ஆகும். 



3. சுற்றுச்சூமின் யிக்கம் 

காற்று, சத்தம், ீர், நண், சபக மாபோதாப நற்றும் சூமினல் நற்றும் 
ல்லுனிர் ஆகினயற்ிற்கா பன்மநாமினப்ட்ட சுபங்க மதாடர்ாக 
சுற்றுச்சூமல் தகயல்கள் வசகரிக்கப்ட்டுள். பதன்ணந தபவுகின் 
தணபண நற்றும் தம் நற்றும் சுற்றுப்புங்கிிபேந்து இபண்டாம் தபவுகள் 
நற்றும் தகயல்கண வசகரிப்து பேயநணமக்கு பந்ணதன காங்கில் 
அதாயது நார்ச் பதல் வந, 2019 யணப வநற்மகாள்ப்ட்டது. 

அட்டயகண 3: அடிப்கட சுற்றுச்சூமல் ிக 

அவுரு அடிப்கட ிக 

சுற்றுப்பு 

காற்ின் தபம் 

PM10–48.00 to 97.76 µg/m3 

PM2.5–28.00 to 58.00 µg/m3 

SO2–5.0 to 18.0µg/m3 

NOx –14 to 28.0µg/m3 

சத்தம் ிண கல் வபத்தில் சத்தம் ிண –48.7-54.8 dB இபவு வபத்தில் சத்தம் 

ிண -36.2-46.4 dB 

 

 

ீர் தபம் 

வநற்பப்பு ீர்: TDS (453 பதல் 648 நி.கி / ல்), PH (7.16 பதல் 7.78), 

மநாத்த கடித்தன்ணந (202 பதல் 312 நி.கி / ல்) வான் 

அணத்து அவுபேக்கள் அனுநதிக்கப்ட்ட யபம்புகலக்குள் 

காணப்டுகின். 

ித்தடி ீர்: TDS (602 பதல் 706 நி.கி / ல்), PH (7.49 பதல் 7.81), 

மநாத்த கடித்தன்ணந (199 பதல் 239 நி.கி / ல்) வான் 

அணத்து அவுபேக்கள் அனுநதிக்கப்ட்ட யபம்புகலக்குள் 

காணப்டுகின். 

நண் தபம் PH - 6.88 to 7.52, அணநப்பு-சாண்டி வாம், ஆர்காிக் வநட்டர் –

1.04% - 1.36% 

சூமினல் 

நற்றும் ல்லுனிர் 

ஆய்வுப் குதினின் 10 கி.நீ சுற்யில் யயிங்கு சபணானம் 

/ உனிர்க்வகா இபேப்பு / வதசின பூங்கா இல்ண. ஒபே 

அட்டயணண- I யியபம் ஆய்யின் வாது காணப்ட்டது. அணதத் 

மதாடர்ந்து பை. 5.00 ட்சம் யயிங்குகின் ாதுகாப்புக்காக 

ஒதுக்கப்ட்டுள்து. 



 

 

சபக 

மாபோதாபம் 

தற்வாதுள் திட்டம் அபேகிலுள் குதிக்கு சாதகநா 

தாக்கத்ணத யமங்கும். இந்த திட்டம் வபடி வயணயாய்ப்ண 

யமங்கும், இது அபேகிலுள் கிபாநங்கள் யமினாக 

ணினநர்த்தப்டும். 

 

4.எதிர்ார்க்கப்ட்ட சுற்றுச்சூமல் ாதிப்பு நற்றும் தணிப்பு டயடிக்கககள் 

பன்மநாமினப்ட்ட சுபங்க டயடிக்ணககள் நாசுடுத்திகின் மசிணய 
ிர்ணனிக்கப்ட்ட யபம்புகலக்கு அப்ால் உனர்த்த திர்ார்க்கயில்ண. 
வ்யாானினும், அபேகிலுள் கிபாநங்கில் தூசுகின் தாக்கத்ணதக் குணக்க 
உதவுயதற்காக, குிப்ாக குடினிபேப்புகலக்கு அபேகில், நபங்கண டவு 
மசய்யது வான் நாசுடுத்திகின் தீங்கு யிணயிக்கும் தாக்கங்கணக் 
கட்டுப்டுத்த தணிக்கும் டயடிக்ணககள் ரிந்துணபக்கப்டுகின்; 
வாக்குயபத்தின் வாது தூசி உற்த்திணனத் தயிர்ப்தற்காக மசப்ிடப்டாத 
சாணகில் யமக்கநா ீர் மதித்தல் வான்ணய. ஆய்வுக் காத்தில் ான் 
கயித்த ஒபே யணக அட்டயணண உள்து, வய அவத ாதுகாப்புத் திட்டம் 
தனாரிக்கப்ட்டது. அணதத் மதாடர்ந்து பை. 5.0 ட்சம் யயிங்கு 
உனிரிங்கின் ாதுகாப்ிற்காக ஒதுக்கப்ட்டுள்து. சுண்ணாம்பு சுபங்கத்தால் 
உள்லர் நக்கின் திர் யபேநாம் அதிகரிக்கும், இதன் பம் நக்கின் 
சபக மாபோதாப ிண வநம்டுத்தப்டும். உள்லர் நக்கலக்கு வபடி 
வயணயாய்ப்பு அல்து யணிக, ஒப்ந்தப் ணிகள் நற்றும் சாணகள் வான் 
வநம்ாட்டுப் ணிகள் வான் நணபக வயணயாய்ப்புகள் 
யமங்கப்ட்டுள்.நற்றும் நபேத்துய யசதிகள், அனுப்புதல், இயச கல்யி, 
குடிீர் யமங்கல் வான் ி ன்புரி யசதிகள் யமங்கப்ட்டுள். தூசி 
உற்த்தி தயிப, உடல்ம் மதாடர்ா வாய்கலக்கா ிகழ்தகணயக் 
காட்டக்கூடின ந்த ஆதாபபம் இல்ண. மதிக்கப்ட்ட மாபேத்தப்ட்ட 
வடங்கர்கணக் மகாண்டு யமக்கநா ீர் மதித்தல் நற்றும் 
மதாமிார்கலக்கு தூசி பகபடிகள் யமங்கப்டும். சுபங்க யிதி 1955 இன் டி 
அணத்து மதாமிார்கலம் நபேத்துய ரிவசாதணக்கு உட்டுத்தப்டுயார்கள். 
ினநம் மசய்பம் வாது நற்றும் யபேடத்திற்கு ஒபே பணனாயது. 



5. நாற்றுதத்தின் குப்ாய்வு 

சுண்ணாம்பு சுபங்க திட்டத்தின் நாற்றுதலக்கா அணத்து யிபேப்ங்கணபம் 
ாங்கள் குப்ாய்வு மசய்துள்வாம். இது ற்கவய உள் கிந குிப்ிட்ட 
திட்டநாக இபேப்தால், நாற்று தத்தின் குப்ாய்வு மாபேந்தாது. 

6. சுற்றுச்சூமல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

தநிழ்ாடு சிமநன்ட் கார்ப்வபரன் ிநிமடட் ன்கு திட்டநிடப்ட்ட 
சுற்றுச்சூமல் மகாள்ணகணன யகுத்துள்து, இதில் சுற்றுச்சூமணப் ாதுகாப்தில் 
நிகவும் பவாான நற்றும் ிபதா ிணணன யமங்கிபள்து. 
தகயல்மதாடர்பு வசல்கண வநல்வாக்கி நற்றும் கீழ்வாக்கி ல்வயறு 
மிபண ணடபணகள், சுற்றுச்சூமல் தபிணகள் இனக்குர்கள் குல 
நற்றும் அத்தணகன ிகழ்வுகள் ற்ின ங்குதாபர்கின் ஈடுாட்டில் நீல்கள் 
அல்து புப்ாடுகணக் ணகனாள்யதற்கு, அத்தினானம் -6 இல் யிரியாக 
யியரிக்கப்ட்டுள். 

காற்ின் தபம், யாிண ஆய்வு, ீரின் தபம், இணபச்சல் அவுகள், உனிரினல் 
ிண, ிச் சூமல், சபக மாபோதாப காபணிகள், மதாமில்சார் ஆவபாக்கினம் 
வான்யற்ில் ல்வயறு கட்டுப்ாட்டு டயடிக்ணககண 
ணடபணப்டுத்துயணத மதாடர்ந்து கண்காணிப்து திட்ட டயடிக்ணககள் 
சுற்றுச்சூமண வநாசநாக்காநல் இபேப்ணத உறுதி மசய்யதற்கு நிக 
பக்கினநாது CPCB, MOEF & CC நற்றும் நாி நாசு கட்டுப்ாட்டு யாரினம் 
ரிந்துணபத்தடி, ந்த வபத்திலும் இப்குதினின் ிண நற்றும் வநவ உள் 
அவுபேக்கள் மதாடர்ாக சுற்றுச்சூமல் தபம் ஆகினணய சட்டரீதினாக 
ிணனா ிணகலக்குள் ணயக்கப்ட்டுள். 

கல்ங்கூரிச்சி சுண்ணாம்பு சுபங்கத்தில் ஒபே பல அயிா சூமல் மசல் 
இனங்குகிது. இந்த மசல் ல்வயறு சுற்றுச்சூமல் கட்டுப்ாட்டு 
டயடிக்ணககண யிணபயாகவும் திம்டவும் திம்ட கண்காணிப்தும் 
மசனல்டுத்துயதும் நற்றும் காற்ின் தபக் கட்டுப்ாடு, ீரின் தப ிண, 
இணபச்சல் நட்டக் கட்டுப்ாடு, வதாட்டத் திட்டங்கள், சபக வநம்ாட்டுத் 
திட்டங்கள், நாணகள் யடிகால் அணநத்தல் வான்யற்றுக்கா ல்வயறு 



சுற்றுச்சூமல் வநாண்ணந திட்டங்கண வநற்ார்ணயனிடும். சிமநன்ட் ஆண 
நற்றும் அப்குதினில் உள் அணத்து வயண மசய்பம் சுபங்கங்கிலும். 

7. கூடுதல் டிப்புகள் 

திபேயார் தநிழ்ாடு சிமநன்ட் கார்ப்வபரன் ிநிமடட் அயசபகா தனாரிப்பு 
நற்றும் தில்கலக்கா வபமிவு வநாண்ணந திட்டத்ணத யகுத்துள்து.  

பக்கின அம்சங்கள் கீவம யியரிக்கப்ட்டுள். 

 அயசபகா தில் அணநப்பு 
 மதாடர்பு அணநப்பு 
 தத்தில் டயடிக்ணக 
 தத்தில் யசதிகள் உள். 
8. திட்ட ன்கநகள் 

ிர்யாகம் அபேகிலுள் கிபாநங்கில் இபேந்து அணப திணநனா நற்றும் 
திணநனற் மதாமிார்கண ினநிக்கும். திட்ட மசனல்ாடு நற்றும் 
ிர்யாகம் ிச்சனநாக உள்லர் ஞ்சானத்துக்கு ஆதபயிக்கும் நற்றும் இந்த 
ிபாந்தினத்தில் மாது யசதிகண வநம்டுத்துயதற்கா நற்மாபே யடிய 
உதயிணன யமங்கும். ிறுய ிர்யாகம் உள்லர் ள்ிகள், கிபாந நக்கின் 
னுக்கா நபேந்தகங்கள் ஆகினயற்ில் ங்கிக்கும். 5 ஆம் ஆண்டு யணப 
32715 ண் டவு மசய்ன உத்வதசிக்கப்ட்டுள்து. திட்ட ஆதபயார் சி.இ.ஆர் 
மசனல்ாடுகலக்கு ஆண்டுக்கு பை.0.75 ட்சம். இது மதாடர்ாக குத்தணகதாபரின் 
இணக்கத்ணத நாி நாசு கட்டுப்ாட்டு யாரினத்தின் அதிகாரிகள் கண்டிப்ாக 
கண்காணிப்ார்கள். 

 

 

 

 

 



9. சுற்றுச்சூமல் டநாண்கந திட்டம் 

9.1 காற்று தபம் டநாண்கந 

 தூசி மயிவனற்த்ணதக் கட்டுப்டுத்த, தூப சாணகில் ீர் மதித்தல் 
வான் சரினா தணிப்பு டயடிக்ணககள் ின்ற்ப்டும். 

 உநிழ்ணயக் கட்டுப்டுத்த, உகபணங்கின் யமக்கநா தடுப்பு பாநரிப்பு 
ஒப்ந்த அடிப்ணடனில் வநற்மகாள்ப்டும். 

 அணுகுபண சாணகள் நற்றும் சுபங்க யாகங்கில் வதாட்டங்கள் 
வநற்மகாள்ப்டும். 

 அணத்து வாக்குயபத்து யாகங்கலம் மசல்லுடினாகும் ி.பெ.சி 
சான்ிதணம ணயத்திபேப்து உறுதி மசய்னப்டும். 

9.2 ீர் டநாண்கந 

சிின கிநங்கின் சுபங்க டயடிக்ணகனிிபேந்து கமிவு ீர் உபேயாக்கப்டாது, 

மில் இந்த திட்டத்தில் ன்னுணடன தத்திிபேந்து அதிக சுணநகண 

தூக்குயது நட்டுவந அடங்கும். 

9.3 சத்தம் டநாண்கந 

 சத்தத்ணத அவ்யப்வாது கண்காணிக்கும். 

 வாக்குயபத்து யாகங்கள் நற்றும் அகழ்யாபாய்ச்சி (வதணயப்டும் வாது) தயிப 

வயறு ந்த உகபணங்கலம் தத்தில் அனுநதிக்கப்டாது. 

 இந்த உகபணங்கால் உபேயாகும் சத்தம் இணடப்ட்டதாக இபேக்கும், வநலும் 

அணய வநாசநா தாக்கத்ணத ற்டுத்தாது. 

 அணுகுபண சாணகில் வதாட்டம் வநற்மகாள்ப்டும். வதாட்டநாது 

சத்தத்தின் பயணக் குணக்கிது நற்றும் தூசிணனக் ணகது மசய்கிது. 

9.4 திட கமிவு டநாண்கந 

கூப்ட்ட சுபங்க டயடிக்ணககில் இபேந்து திடக்கமிவுகள் துவும் 
உபேயாக்கப்டாது. 

 

 



9.5 மதாமில் ஆடபாக்கினம் நற்றும் ாதுகாப்பு 

 தூசி ிணந்த குதிகில் ணிபுரிபம் மதாமிார்கலக்கு கூடுதல் 
திப்ட்ட ாதுகாப்பு உகபணங்காக தூசி பகபடிகள் யமங்கப்டும். 

 இந்த டயடிக்ணகனிிபேந்து இன்றுயணப மதாமில்சார் சுகாதாப அானங்கள் 
துவும் மதரியிக்கப்டயில்ண. 

 இதுவான் டயடிக்ணககள் நற்றும் தடுப்பு டயடிக்ணககள் காபணநாக 
மதாமிார்கலக்கு மதாமில்சார் சுகாதாப அானங்கள் குித்து தகயல் 
அிக்கப்டுகிது, யிமிப்புணர்வு நற்றும் னிற்சி அிக்கப்டுகிது. 

 மதாமிார்கள் உடல்ம் மதாடர்ா ிபச்சிண வதனும் இபேந்தால், 
அது சரினாக தீர்க்கப்டும். 

10. முடிவுகப 

வபடி நற்றும் நணபக வயண யாய்ப்புகள் உபேயாக்கப்ட்டுள்தால் 

இந்த திட்டம் உள்லர் நக்கலக்கு சாதகநா தாக்கத்ணத ற்டுத்துகிது. 

காற்று, ீர், நண் நற்றும் சத்தம் ஆகினயற்ில் குிப்ிடத்தக்க நாசுாடு 

இபேக்காது. சுற்றுச்சூமின் அணத்து கூறுகணபம் மதாடர்ந்து 

கண்காணிக்கும். ிறுயம் டுத்த சபக  டயடிக்ணககள் 

அதிகரித்த. சாத்தினநா அணத்து சுற்றுச்சூமல் அம்சங்கலம் 

வாதுநா நதிப்டீு மசய்னப்ட்டு, சட்டரீதினா வதணயகணப் பூர்த்தி 
மசய்ன வதணயனா கட்டுப்ாட்டு டயடிக்ணககள் யகுக்கப்ட்டுள். 


