மணல் குவாரியின்

வரரவு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீ ட்டின்

செயல்முரற திட்டச் சுருக்கம்
(EIA அமிலிப்பு, 2006 தேேிிட்ட 14.09.2006 ற்றும் ேிருத்ேங்கள், ணல் சுங்க
லறிகாட்டுேல்களர அல்படுத்துேல் ற்றும் கண்காணித்ேல், 2020)
லளக: பி 1
மணல் குவாரி

புய ண்

:

321/1(பகுேி)

பப்பரவு

:

20.00.00 பெக்டர்

கிாம்

:

லடங்கம்

லட்டம்

:

சீர்காறி

ாலட்டம்

:

நாகப்பட்டினம்

உரிரமயாளர்
செயற் சபாறியாளர்
பபாதுப்பணித்துளம,

சுங்க ற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு,
ேஞ்சாவூர் ாலட்டம்.

செயல்திட்ட சதாகுப்பாளர்
ஆதி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் ததொறில்நுட்ப நிறுலனம்,
சேயம்
(தேசி சுற்றுச்சுறல் துறமினால் அங்கீ கரிக்கப்பட்ட ஆதயாசக
நிறுலனம்)
ண் 3/216, தக.ஸ்.லி.நகர், நதசாேிப்பட்டி, தசயம் - 636 004.
தோறயதபசி ண்

: (0427) 2440446,

அறயதபசி ண் : 98427 29655
ின்னஞ்சல் பகல : suriyakumarsemban@gmail.com
இளணேரம் : www.abmenvirotec.com

செயற் சபாறியாளர், மணல் குவாரி, ேஞ்சாவூர் மாவட்டம்
தேல்பறம திட்டச் சுருக்கம்
1 பன்னுற
பசற் பபாமிாரர்

பப்பரலில் புய ண்
ோலுகா,

லடங்கம்

அலர்கரின்

321/1 (பகுேி)

ணல் குலாரி

20.00.00

பெக்டர்

இல் - நாகப்பட்டினம் ாலட்டம், சீர்காறி

ன்னும் கிாத்ேில் அறந்துள்ரது.

”

இப்பகுேி லடக்கு

அட்சதறக 11˚17’0.9.70 ல பேல் 11˚17’35.56”ல லறிலும், கிறக்கு ேீர்க்கதறக
79˚38’38.47”கி பேல் 79˚38’46.84”கி

லறிலும் உள்ரது.

தசப்டம்பர் 14, 2006 தேேிிட்ட சுற்றுச்சூறல் ோக்க ேிப்பீடு (EIA)
அமிலிப்பின்படி, இந்ே ேிட்டம் 1(அ) ோதுக்கள் சுங்கங்கள், லறக - பி 1 குத்ேறக
பகுேி >5 ற்றும் <100 தெக்தடர் ஆகிலற்மின் கீ ழ் லருகிமது.
தற்கண்டலற்றமக் கருத்ேில் தகாண்டு,

11.11.2019 அன்று லிண்ணப்போர்

SEIAA/ SEAC க்கு லிண்ணப்பத்றே சர்ப்பித்ோர்.
th

அன்று 139

இந்ே பன்பாறிவு

23.11.2019

லது ாநிய ேிப்பீட்டுக் கூட்டத்ேில் ளலக்கப்பட்டுள்ரது ற்றும்

குமிப்பு லிேிபளமகளர லறங்கிது, கடிே ண். SEIAA-TN/F.No.7254/SEAC/TOR-689/2020
dated 10.02.2020

1.1 திட்டத்தின் நாக்கம்
பசற் பபாமிாரர் அலர்கரின் ணல் குலாரி ின் சுற்றுச்சூறல் தேரிவு

அனுேிக்கான பன்தாறிவு, குமிப்பு லிேிபறமகரின் படி - கடிே

ண். SEIAA-

TN/F.No.7254/SEAC/TOR-689/2020 dated 10.02.2020, சுற்றுச்சூறல் ோக்க ேிப்பீடு அமிக்றக
தேறலப்படுகிமது.

2.0. திட்ட லிரக்கம்
அட்டலறை எண். 1.1 திட்ட லிலங்கள்
தகலல்

லிலம்

லிண்ணப்போர் தபர்

பசற் பபாமிாரர்

தாத்ே

20.00.00 பெக்டர் (அசாங்க நியம்)

பப்பரவு

சுங்க

குத்ேறக

புய ண்

321/1(பகுேி)

புலிில் ஒருங்கிறணப்பு

அச்சதறக 11˚17’0.9.70”ல இருந்து 11˚17’35.56”ல லற

இறடலிரக்க லறோள்

58M/11

உம் (Elevation)

6.120 ீ ட்டர் கடல் ட்டத்ேியிருந்து தய உள்ரது.

(geographical co-ordinates)
(Toposheet No.)

ேீர்க்கதறக 79˚38’38.47”கி இருந்து 79˚38’46.84”கி

லற

அணுகல்தன்ற (Accessibility)
அருகிலுள்ர கிாம்

கீ றப்பருத்ேிக்குடி – 1.0 கி.ீ – லடதற்கு ேிறசில்

ஆேி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் தோறில்தட்ப நிறுலனம், தசயம்

2

செயற் சபாறியாளர், மணல் குவாரி, ேஞ்சாவூர் மாவட்டம்
பலூான்படுளக – 1.2 கி.ீ – லடகிறக்கு ேிறசில்
பலல்லூர் – 1.5 கி.ீ - பேன்தற்கு ேிறசில்
கீ றலாடி – 510 ீ பேன்கிறக்கு ேிறசில்
பட்டிதடு - 307 ீ கிறக்கு ேிறசில்
அருகிலுள்ர நகம்

இயால்தபட்ளட– 7.45 கி.ீ – லடதற்கு

ேிறசில்

அருகிலுள்ர தநடுஞ்சாறய

தேசி பநடுஞ்சாளய 45 - சீர்காறி சாளய

பசன்ளன – நாகப்பட்டினம் – 7.6 கி.ீ கிறக்கு
ேிறசில்

தேசி பநடுஞ்சாளய 227- சிேம்பம்- காட்டுன்னார்
தகாில் – 2.6 கி.ீ லடதற்கு ேிறசில்

பக்கி ாலட்டம் சாளய பகாள்ரிடம் – கல்யளண
சாளய – 200 - ீ கிறக்கு ேிறசில்
அருகிலுள்ர

தோடர்லண்டி

அருகிலுள்ர

லிான

நிறயம்
நிறயம்

பகாள்ரிடம் தோடர்லண்டி நிறயம் -8.8 கி.ீ
கிறக்கு ேிறசில்

புதுச்தசரி லிான நிளயம்
லடகிறக்கு

– 77 கி.ீ –

ேிறசில்

சுற்றுச்சூறல் உைர்திமன் (Environmental Sensitiveness)
ாநிய ல்றய

10 கிதயா ீ ட்டர் ஆத்துக்குள் ந்ே ஒரு ாநிய
ல்ளயயும் இல்றய ஆந்ேிா-ேிழ்நாடு

ாநியங்கலக்கு இளடதான ல்ளய -195 கி.ீ –
லடகிறக்கு
கடற்கற ண்டயம்

லங்கார

லிரிகுடா

சுங்கத்ேில் இருந்து

கிறக்கு

ேிறசில் 20.8 கி.ீ தோறயலில் உள்ரது.
காப்புக்காடு

காசுலரினா பபருந்தோட்டம் (பகாள்ரிடம் நேிக் கள)
– 5.54 கி.ீ லடகிறக்கு ேிறசில் உள்ரது

10 கிதயா ீ ட்டர் ஆத்துக்குள் ந்ே ஒரு காப்புக்காடு
இல்றய.

னதல,

இந்ே பகுேி லன பாதுகாப்பு

சட்டம், 1980  ஈர்க்கலில்ளய.
அருகிலுள்ர

லனலியங்கு

சணாயம்

10

கிதயா

ீ ட்டர்

ஆத்துக்குள்

ந்ே

லனலியங்கு சணாயம் இல்றய.

னதல இப்பகுேி லனலியங்கு பாதுகாப்பு சட்டம்
1972  ஈர்க்கலில்ளய

அருகிலுள்ர
குரம்

நீர்நிறய,

ஆறு,

இந்ே

ேிட்டத

லிழுகிமது.

நீர்நிளயகரில்

(பகாள்ரிடம்

ஒரு
,
நேி)

பூங்குடி குரம் -2.51 கி.ீ கிறக்கு ேிறசில்

லாணம்
ீ
ரி - 10.45 கி.ீ தற்கு ேிறசில்

ேில்ளய குரம் -5.8 கி.ீ பேன்தற்கு ேிறசில்
லடக்கு

ாஜன்

ேிறசில்

கால்லாய்

–

1.90

கி.ீ

லடதற்கு

உப்பனார் நேி – 3.9 கி.ீ லடதற்கு ேிறசில்
ஆேி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் தோறில்தட்ப நிறுலனம், தசயம்

3

செயற் சபாறியாளர், மணல் குவாரி, ேஞ்சாவூர் மாவட்டம்
கான்

சாெிப்

ேிறசில்

கால்லாய்-

4.15

கி.ீ

லடதற்கு

பாயலர் நேி – 4.4 பேன்கிறக்கு ேிறசில்
லாளம் இடங்களும்

I.

கீ றப்பருத்ேிக்குடி – 1.0 கி.ீ லடதற்கு–

180 நபர்கள்

II.

பலூான்படுளக

III.

பலல்லூர்

IV.

நபர்கள்

–

–

1.5

1.2

கி.ீ

கி.ீ

லடகிறக்கு–

150

பேன்தற்கு – 360

நபர்கள்

கீ றலாடி – 510 ீ பேன்கிறக்கு – 120 நபர்கள்

பாதுகாப்பு நிறுலல்கள் (Defense

10 கிதயா ீ ட்டர் ஆத்துக்குள் ந்ே ஒரு பாதுகாப்பு

சுார்

500 ீ ட்டர்

Installations)

500

ீ ட்டர்

ஆத்றே

சுற்மிபள்ர கற்சுங்கங்கள்

நிறுலல்களும் இல்றய
சுற்று

லட்டத்ேில் குலாரிகள் துவுத

காணப்படலில்ளய
சுங்க லிவரங்கள்

சுங்க பறம

பகுதி இந்திொன சுங்க முறம

புலிில் றகிருப்பு

6,00,000 கன ீ ட்டர்

உற்பத்ேி றகிருப்பு

4,79,364 கன ீ ட்டர்

சுங்க உற்பத்ேி (100% ீ ட்பு)

2,00,000 கன ீ ட்டர் ணல் ற்றும் 2,79,364 கன
ீ ட்டர் ணல் தளால்கள்

தல் ண்

இல்ளய

கனி நிாகரிப்பு (0%)

இல்ளய

ோது கறிவு லிகிேம்

1:0

பன்தாறிப்பட்ட சுங்க

1 ீ ட்டர் ேற ட்டத்ேிற்கு கிழ்

நீர் ட்டம்

6-8 ீ ட்டர் ேற ட்டத்ேிற்கு கிழ்

ஆறம்;

3.0. சூறல் பற்மி லிரக்கம்
3.1. அடிப்பறட சுற்றுச்சூறல் ஆய்வு
அடிப்பறட

ேகலல்கள்

தசகரிப்பின்

ஒருங்கிறணந்ே

பகுேிானது

சுற்றுச்சூறல் பாேிப்பு ேிப்பீடு (EIA) அமிக்றக. இப்பகுேிில் நியவும் சுற்றுச்சூறல்
சூழ்நிறயற

ேிப்பிடுலேற்கு

பருலக் காயத்ேிற்கு பன்

(டிசம்பர்

1,

2019

-

பிப்லரி 29, 2020) ஆய்வு தற்தகாள்ரப்பட்டுள்ரது. சுற்றுச்சூறல் பாேிப்பு ேிப்பீடு
(EIA)

ஆய்வுகள்

தநாக்கத்ேிற்காக,

சுங்க

குத்ேறக

பகுேிற

ற

ண்டயாகவும் ற்றும் சுங்க குத்ேறக ல்றயக்குள் இருந்து 10km ஆம் லற
தலரித

உள்ர

குத்ேறக

பகுேிற

இறடக ண்டயம்

(Buffer

Zone)

ன

கருேப்பட்டது.

ஆேி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் தோறில்தட்ப நிறுலனம், தசயம்
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செயற் சபாறியாளர், மணல் குவாரி, ேஞ்சாவூர் மாவட்டம்
அட்டலறை எண். 1. 2 அடிப்பறட தவு
நுண்துகள்

லிலங்கள்

தநிறய

லரிண்டயலில் (டிசம்பர் 1, 2019 -

பிப்லரி 31, 2019)

றற(சாசரி)

125 ில்யிீ ட்டர்

---

தலப்ப நிறய(சாசரி)

26-36°தசல்சிஸ்

---

காற்மின் தலகம்

3.01 ீ ட்டர் / லினாடி

---

காற்மடிக்கும் ேிறச

பேன்தற்கு பேல் லடகிறக்கு

---

லள

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

தசல்லும் தண்
துகள் (PM10)

ஒரு கன ீ ட்டர்- இல் 37-57
3

றக்தா கிாம் (μg/m )

ஒரு கன ீ ட்டர்- இல்
100 றக்தா கிாம்
(μg/m3)

காற்மில் ிேக்கும்

ஒரு கன ீ ட்டர் இல் 17-31

ஒரு கன ீ ட்டர் இல் 60

சல்பர்

ஒரு கன ீ ட்டர் இல் 4.3-12.4

ஒரு கன ீ ட்டர் இல் 80

றநட்ஜன் றட

ஒரு கன ீ ட்டர் இல் 4.4-14.5

ஒரு கன ீ ட்டர் இல் 80

தூசி (PM2.5)

றடாக்றைடு (S02)
ஆக்றசடு (NOx)

3

றக்தா கிாம் (μg/m )
3

றக்தா கிாம் (μg/m )
றக்தா கிாம் (μg/m3)

றக்தா கிாம் (μg/m3)
றக்தா கிாம் (μg/m3)
றக்தா கிாம் (μg/m3)

ேத்தம் நிறய

(த்தி ொசு கட்டுப்பொட்டு லொரிம் தநிறயகள் (CPCB))
பகல் தநம்

(6.00 am – 10.00 pm)

ற ண்டயம்: 33.2– 34.8dB (A)
இறடப்பகுேி: 41.5 – 43.5 dB (A)

ததொறிற்ேொறய பகுதி
பகல் தநம் - 75 dB (A)
குடிிருப்பு பகுதிில்

பகல் தநம் - 55 dB (A)
இவு தநம்

(10.00 pm – 6.00 am)

ற ண்டயம்: 29.7 – 31.6 dB (A)
இறடப்பகுேி: 32.2 – 35.5 dB (A)

ததொறிற்ேொறய பகுதி
இவு தநம் – 70 dB (A)
குடிிருப்பு பகுதிில்

இவு தநம் - 45 dB (A)
நீர் தம்

(இந்தி தநிறயகள்: 10500:2012 (லிரும்பத்ேக்க லம்புகள்))
கா-அியத்ேன்ற

8.25 பேல் 8.30 லற

6.5 பேல் 8.5

தாத்ே கறந்ே ேிட

ஒரு யிட்டரில் 384 பேல் 448

ஒரு யிட்டரில் 500

தாத்ே

ற ண்டயம்: ஒரு யிட்டரில்

ஒரு யிட்டரில் 200

தபான்ம CaCO3

இறடப்பகுேி: ஒரு யிட்டரில் 232

(pH)

(TDS)

கடினத்ேன்ற

ில்யி

கிாம்

119.9 ில்யி
ில்யி

mg/l

கிாம்

ில்யி

ில்யி

கிாம்

கிாம்

கிாம்

ஆேி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் தோறில்தட்ப நிறுலனம், தசயம்
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ண் தம்
ிோன

கா-அியத்ேன்ற

7.66 பேல் 8.12 லற

காத்ேன்றக்கு

ஒரு கன அரவு தசன்டிீ ட்டர்

ோல லரர்ச்சிக்கு

(pH)

தாத்ே அடர்த்ேி

நடுநிறயில்

ஒன்றுக்கு 1.50 – 1.57 கிாம் (g/cc)

சாேகான இல்புநிறய

நீர் நியலில்
சுங்க ஆறம்

1 ீ ட்டர் ேற ட்டத்ேிற்கு கிழ்

ேண்ணர்ீ

6-8 ீ ட்டர் (ேற ட்டத்ேிற்கு கீ தற)

அட்டலறண

குலாரி நடலடிக்றககள்

அறனத்தும் நியத்ேடி நீர்
அட்டலறணக்கு 5-6
ீ ட்டருக்கு ததய
நறடதபறுகிமது

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

சுங்கத்

(Open

Cast

Mining)

தோறியில்

காற்று

ாசுபடுலேற்கு பக்கி காணிாக தசல்படுலது ‘காற்மில் பவும் துகள்கதர’.
சுங்க

நடலடிக்றக

இந்ேிலில்

பறம

தற்தகாள்ரப்படுலேற்கு
ஆகும்,

இேில்

ற்றுக்தகாள்ரப்பட்ட

ணல்

ற்றுேல்,

இமக்குேல்,

பறம
ணல்

தபாக்குலத்து ஆகின அடங்கும்.
ணல் ற்றுேல், இமக்குேல் ற்றும் தபாக்குலத்து ஆகிலற்மின் தபாது
PM10 உிழ்வு NAAQS இன் ேத்ேிற்குள் இருந்ேது.
4.2. சுற்றுசூறல் ஓயி (Noise Environment)
ஒயி ாசுபாடு, ஒரு தபரி சுகாோ ஆபத்றே சுங்க தோறியாரர்களுக்கு
ற்படுத்துகிமது. பின்லருபறல ேிமந்ேதலரி சுங்க ேிட்டத்ோல் ற்படுகிம சத்ே
ஆோங்கராகும் அறல பூிில் கனக இந்ேிங்கறர தகாண்டு நகர்த்துேல்
(HEMM) ற்றும் லாகன இக்கத்ேின் தசல்பாடுகராகம். சுங்க நடலடிக்றககள்
பயம்

உருலாகும்

சத்ேங்கள்ாவும் ற

ண்டயத்துக்குள் இருந்து

சிேறுகின்மன. இேன் காணாக தோடர்புள்ர தூம் ற்றும் ற்ம நியப்பகுேி
அம்சங்களும் சத்ேம் கலனிப்புக்குள் தசர்க்கப்படுகின்மன. இந்ே படிவுகரியிருந்து,
த்ேி ாசு கட்டுப்பாட்டு லாரிம் (CPCB) ற்றும் சுங்கப் பாதுகாப்பு தபாது
இக்குநகம்

(DGMS)

சத்ேேின் அரவு
லம்புக்குள்

(நாள்

பரிந்துறக்கப்படும்

ற்றும் இவு தநம்)

உள்ரறே காணயாம் .

ஈடுபடலில்றய.

லிேிபறமகரின்

இருப்பினும்,

ேற்தபாது

படி

சுற்றுச்சூறல்

90dB (A) ஆக அனுேிக்கப்பட்ட
ந்ே ஒரு சுங்கத்

ேிர்பார்க்கப்படும்

இறச்சயின்

ஆேி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் தோறில்தட்ப நிறுலனம், தசயம்

தோறிலும்

அரவுகள்

ந்ே
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லிறரறலபம் தகாண்டிருக்கலில்றய. பணிாரர்கள் 8 ணி தநம் பணிகறர
தசய்லேற்கு துலாய் சத்ேத்ேின் அரவு பன்தனச்சரிக்றகாக 85 dB (A) கீ தற
குறமக்கப் பட்டுள்ரது.
4.3. நீர் சூறல் (Water Environment)
சுங்க நடலடிக்றககள் நியத்ேடி நீர் ேத்றே பய லறிகரில் பாேிக்கயாம்.
தபரும்பான்றாக தலரிப்படுலது ேண்ணர்ீ

அட்டலறணக்கு கீ ழ்

சுங்கங்கள்

காணப்படுலது, அறலகள் நியத்ேடி குறி அல்யது ேிமந்ே குறிகள் ஆகும். இது
நீர்லறிகளுக்கு தநடிாக லறி லகுக்கிமது. நியத்ேில் உள்ர கறிவுநீர் ற்றும்
பன்படுத்ேப்பட்ட

நீர்கள்

ஊடுருலோல் நியத்ேடி நீர்
இசானப்

தற்பப்பு

தபாருட்கரால்

நியத்ேடி

நீருக்குள்

ேம் பாேிக்கபடயாம். சுங்கம் பன்பாட்டின்தபாது

தபாருட்கறரதா

அல்யது

அபாகான

தபாருட்கறரதா

பன்படுத்ோேேன் காணாக நீர் ேத்ேில் சுங்கத்ேின் ோக்கம் பக்கிற்மோக
இருக்கும்

ன

அட்டலறணற

ேிர்பார்க்கப்படுகிமது.
குறுக்கிடாது.

சுங்க

நடலடிக்றக

ள ண்டயத்துடன்

நியத்ேடி

நீர்

(தற்பப்பு நீர்

)

எப்பிடும்தபாது, பலூான்படுளக லரும் நீர் ாேிரி (நியத்ேடி நீர் ) டி.டி.ஸ், டி.ச்
ற்றும் குதராளடுகரில் ிக அேிகாக

உள்ரது.

குத்ேளக பகுேிக்கும்

அருகிலுள்ர கிாத்ேிற்கும் இளடில் புலிில் பமிவுகள் இல்ளய ன்பளே
இது பேரிலாகக் காட்டுகிமது . னதல பன்பாறிப்பட்ட சுங்க நடலடிக்ளக
காணாக, அருகிலுள்ர நியத்ேடி நீரின் சான பண்புகள் எருதபாதும் ாமாது .
ள ண்டயத்ேியிருந்து லரும்

நீர் ாேிரிானது இரும்புச் சத்து ற்றும்

உிரில் தசாேளனிலும் தாசாக உள்ரது
உிரில் தசாேளனில் நன்மாகவும்
தாசாக உள்ரது .

,

.

பின்னர்

பலூான்படுளகில்

ஆனால்  சான பரிதசாேளனில்

நீர் ே குமிீட்டு ட்டத்ேின் அடிப்பளடில் ள

ண்டயத்ேியிருந்து லரும் நீர் ாேிரி

குடி தநாக்கங்கலக்காக ேகுேிற்மது

.

லடிகட்டுேல், உளமேல், ேண்ணள
ீ
பகாேிப்பது தபான்ம சரிான சிகிச்ளசக்குப்
பிமகு குடிநீர் தநாக்கத்ேிற்காக பன்படுத்ேப்படும்

.

பலூான்படுளகியிருந்து

லரும் நீர் ாேிரி ேளயகீ ழ் சவ்வூடுபலல் உேலியுடன் குடிப்பறக்கத்ேிற்கு
ற்மது.
4.4. ண் சூறல் (Soil Environment)
குலாரி பகுேிில் ண் துவும் காணப்படலில்ளய

ஆேி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் தோறில்தட்ப நிறுலனம், தசயம்
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4.5. கழிவு (அதிக சுரம
நமலாண்ரம
குலாரி

/ ிராகரித்தல்) டம்ப் மற்றும் கராட்ெி திடக்கழிவு

ற்றும் ணல் தளால்கள் தேளலப்படும் லாடிக்ளகாரர்

ேரத்ேிற்கு பகாண்டு பசல்யப்படும் . சுகாோ லசேி அள நிந்ே கட்டளப்பாக
கட்டப்படும்.

னதல நகாட்சி ேிடக்கறிவுகள் அள நிந்ே கட்டளப்பில்

தசகரிக்கப்பட்டு ாசு கட்டுப்பாட்டு லாரிம்
அவ்லப்தபாது அகற்மப்படும்.

லிேிபளமகரின்படி பாதுகாப்பாக

4.6. உிரில் சூறல் (Biological Environment)
சுங்க தசல்பாடுகரால் இவ்லிடத்ேில் லாளம் உிரில் இனங்களுக்கு

ந்ே ஒரு ஆபத்தும் தநரிடலில்றய. னதல, சுங்க நடலடிக்றககரால் உிரி
சூறலுக்கு

குமிப்பிடத்ேக்க

நடலடிக்றககரால்
ோக்கம்

ந்ே

உற்பத்ேிாகும்

ற்படுகின்மன.

இேறன

தசடிகரால் குறமக்கப்படுகின்மது.

ோக்கபம்

தூசிின்

ற்படலில்றய.

காணாக

சுங்கத்ேிற்கு

தலரித

சுங்க

உிரில்

சூறயில்

லரர்க்கப்படுகின்ம

4.7. நிய சூறல் (Land Environment)
ஆற்மங்களில் சுங்கானது தசனல் லடிலில்

,

படுக்ளக உம்

உள்ரிட்ட பழுளான நிய பன்பாட்டு பளமள ாற்மக்கூடும்
பசல்பாட்டு தேளலகளர கருத்ேில் பகாண்டு ேிட்
ேிப்பிடப்பட்டுள்ரது.

.

டத்ேிற்கான நிய தேளல

அகழ்லாாய்ச்சி பசய்ப்பட்ட பகுேி அடுத்ே

ளறக்காயத்ேில் நிப்பப்படும்

.

ணளய அகற்றுலது தநர்ளமான

ோக்கங்களர ட்டுத ற்படுத்தும் , பனனில் இது ஆற்மின் நீளச் சுக்கும்
ேிமளன அேிகரிக்கும் .

நச்சு கூறுகளர ேளில் லிடுலி

க்கலில்ளய.

சுங்க

நடலடிக்ளக காணாக போடர்புளட இளடக ண்டயத்ேின் நிய
பன்பாட்டில் ந்ேலிோன பாேிப்புகலம் ேிர்பார்க்கப்படுலேில்ளய , பனனில்
அளனத்து நடலடிக்ளககலம் ேிட்ட ேரத்ேிற்குள் கட்டுப்படுத்ேப்படும்.
நிய

பன்பாட்டு பகுப்பாய்வுகள் இப்பகுேி பக்கிாக லி

லசாத்ளே

பகாண்டுள்ரது ன்பளேக் காட்டுகிமது , அேன்பிமகு ஆய்வுப் பகுேிின் இளடக
ண்டயங்கள் உள்ரன .

பன்பாறிப்பட்ட குலாரிகரில் இருந்து ணளய

அகழ்லாாய்ச்சி பசய்ே பிமகு

,

நேி சுக்கும் ேிமன் அேிகரிக்கும்

லிளரலாக நேி ஏட்டம் ேிளச எருதபாதும் ேிளசேிருப்பப்படுலேி
ந்ே பிர்களரயும் பண்புகளரயும் பாேிக்காது

.

.

இேன்

ல்ளய ற்றும்

ஆண்டுதோறும் பாத்ே

உற்பத்ேிின் அரவு அேிகரிக்கக்கூடும் ன்று பபாதுலாக
எப்புக்பகாள்ரப்படுகிமது. பருலகாய பிர் உற்பத்ேிின் காணாக சிய ேரிசு

ஆேி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் தோறில்தட்ப நிறுலனம், தசயம்
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செயற் சபாறியாளர், மணல் குவாரி, ேஞ்சாவூர் மாவட்டம்
நியங்கலம் அேிகரிக்கின்மன, இது சுங்க நடலடிக்ளக காணாக தநர்ளமான
ோக்கத்ளேக் காட்டுகிமது.
4.8. ேபக தபொருரொதொ சூறல் (Socio Economic Environment)
சுங்க நடலடிக்றககரால் ேிட்ட பகுேிபனுள் தநடிாகவும் அதே தபால்
றமபகாகவும் நிச்சாக தலறய லாய்ப்றப அேிகரிக்கும். இந்ே ோக்கங்கள்
சிய நன்றகறர பக்கும். தலறயலாய்ப்பு, கல்லி ற்றும் சுகாோ லசேிகறர
தநாக்கிபள்ரது

இப்பகுேிில்

நடலடிக்றககரில்

இருந்து

லாளம்

உருலாகும்

க்கரின்

ேிர்பார்ப்பு.

தபாருராோ

நன்றகள்

சுங்க
பயம்

கல்லிமிலில் லிகிேம் அேிகரிக்கப்படயாம்.
அட்டலறை எண். 1.3 சுற்றுசூறல் சயொண்ற திட்டம்
லரிறே
எண்

அரவுருக்கள்

சுங்க

தடுப்பு நடலடிக்றககள்

நடலடிக்றககள்
சுற ற்றுேல்



சுற ற்றுலேற்க்கு பன்பாக
ோதுக்கள் ீ து ேண்ணிால்
ஈாாக்காப்படுகிமது.

தபாக்குலத்து
1



ோதுபாறேின் பக்கலாட்டில்

காற்மின்

ேண்ணிற தேரிப்பேன் பயம்

(Air Environment)

டுத்து தசல்லும் தபாது ற்படும்

ோதுக்கள் ற்றும் கறிவுகள்

சுற்றுசூறல்

காற்மில் பவும் தூசிகள்
கட்டுபடுத்ேபடுகிமது.


அேிக சுற ற்றுலறே
ேடுக்கப்படும்



ோர்ப்பாயின் உள்ரடக்கி
டிக்குகள்/ டம்பர்கள்
பன்படுத்ேபடுகிமது

தஜனதட்டர்



ின்சாம் இல்யோ தநத்ேில்
ட்டும் ோன் தஜனதட்டர்
இக்கப்படும்.



த்ேி ாசு கட்டுப்பாட்டு
லாரிம் லிேிகரின் படி,
தஜனதட்டர் (D.G)
தசட்டுகளுக்கான தபாதுான

ஆேி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் தோறில்தட்ப நிறுலனம், தசயம்
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செயற் சபாறியாளர், மணல் குவாரி, ேஞ்சாவூர் மாவட்டம்
ஸ்டாக் உம் அறக்கப்படும்.
தபாது



நடலடிக்றககள்

சுற்றுச்சூறல், லன ற்றும்
காயநிறய ாற்மம்
அளச்சகேின் (MoEF)
லிேிபறமகரின் படி அலன்ப
ங்கறர சாறயகரின்
ஓங்கரிலும், சுங்க பகுேி
சுற்மிலும் றலக்கப்பட்டு காற்மில்
ாசு பவுலறே ேடுக்கபடுகிமது.



தூசி இறடதபர்ச்சி பகுேிில்
தலறய தசய்பம் நபர்களுக்கு
உதயாகம் உள்ர சுங்கங்கரில்

(MMR,1961) லிேிபறமகள் படி
காது ச்றச, பகபடி, பாதுகாப்பு
கண்ணாடி தபான்ம பாதுகாப்பு
உபகனங்கள் லறங்கப்படுகிமது.


பாேிக்கப்பட்ட பகுேிில் தலறய
தசய்பம் தோறியாரர்கள் ற்றும்
அருகிலுள்ர கிாலாசிகள்
லறக்காான சுகாோ தசாேறன
தற்தகாள்ரப்படுகிமது. தலும்
தோறிற்ச்சாறயகள் சட்டேின் படி
ஊறிர்கரின் லறக்கான
தோறில் சுகோ ேிப்பீடு
தற்தகாள்ரப்படுகிமது.



தலரிப்பும காற்மின் ேம்
கண்காணிப்பு பறம லறக்கான
அடிப்பறடில் நடத்ேப்பட்டு,
சுற்றுப்பும காற்மின் ேத்றே
ேிப்பீடு தசய்ப்படுகிமது.

2

நீர் சூறல்
(Water

தற்ப்பப்பு நீர்



ணல் குலாரி காணாக
உற்பத்ேி பசய்ப்படும் கறிவு நீர்

Environment)

துவும் இல்ளய.
நியத்ேடி நீர்



ணல் சுங்கானது 1 ீ ஆறம்
ற்றும் நீர் அட்டலளண ேள

ஆேி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் தோறில்தட்ப நிறுலனம், தசயம்
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செயற் சபாறியாளர், மணல் குவாரி, ேஞ்சாவூர் மாவட்டம்
ட்டத்ேியிருந்து 6-8 ீ . னதல
சுங்க பசல்பாடு நியத்ேடி நீர்
அட்டலளணள பலட்டாது.
தலள்ர நீர்



அடிப்பளடில் சுங்க பகுேி நேி
நிளய. ளறக்காயங்கரில்,
பலள்ர நீர் நேி நிளய லறிாக
ஆற்மின் ஏட்டம் ேிளசில்
பாயும்.



நேி ஏட்டத்ேின் தபாது, சுங்க
நடலடிக்ளககள் நிறுத்ேப்படும்

தபாது



நடலடிக்றககள்

நீரின் ேத்றே லறக்கான
பறமில் கண்காணிப்பு ற்றும்
பகுப்பாய்வு தசய்ப்படும்.



3

ஒயி (Noise)

தபாக்குலத்து

லாகனங்கள், இந்ேிங்கள்
ற்றும் பிம உபகணங்கறர
பறமான ற்றும் லறக்காக
பாரிக்கதலண்டும்.



இந்ேிங்கள் ற்றும் பிம
உபகணங்களுக்கு பறமான
உாய்வு காப்புதபாருள் (lubrication)
பன்படுத்துலேன் பயம்
இறச்சல் (noise) உருலாகுலறே
குறமக்கப்படும்.



இறச்சயின் அரறல,
லறறுக்க்ப்பட்ட ிோன
தலகத்ேில் தலற்று லாகனங்கள்
குலாரிில் தறறபம் தபாதும்
அல்யது தலரி தசல்லேன்
பயம் குறமக்கப்படும்.



அறனத்து டீசல் லறக
இந்ேிங்களுக்கு தபாதுான
ஒயி உமிஞ்சி (silencer) கருலி
பன்படுத்ே தலண்டும்.



கிாபும பகுேிில் லாகனங்கள்

ஆேி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் தோறில்தட்ப நிறுலனம், தசயம்
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செயற் சபாறியாளர், மணல் குவாரி, ேஞ்சாவூர் மாவட்டம்
தசல்லும் தபாது லாகனத்ேின்
தலகம் 10கி.ீ-வும் ற்றும்
ஒயிதபருக்கிின் உபதகத்ேின்
அரறல குறமலாகவும்
பன்படுத்ே தலண்டும்.


அறனத்து தபாக்குலத்து
லாகனங்களுக்கும், ாசு
கட்டுபாட்டின் கீ ழ் சரிான
சான்மிேல்கள் லறங்கப்பட்டுள்ரது.

தபாது



நடலடிக்றககள்

அேிக இறச்சல் (noise)
உருலாகும் இடங்கரில் தலறய
தசய்பம் தோறிரார்கள் ேனிப்பட்ட
பாதுகாப்பு சாேனங்கரான காது
ச்றச ற்றும் காது பிராக்ஸ்
ஆகிலன பன்படுத்ேப்படுகிமது



ஊறிர்கள் ஒய்தலடுக்க பணிிட
சத்ேம் இல்யாே பகுேி
தகாடுக்கப்பட்டுள்ரது.



இறச்சறய குறமப்பேற்காக
சுங்கப்பகுேிற சுற்மிலும்
தசடிகள் லரர்க்கப்படுகிமது.



ஊறிர்களுக்கு இறச்சல் நிறய
லிறரவுகள் பற்மி லிறிப்புண்ர்வு
தகாடுக்கப்படுகிமது. தலும்
ஊறிர்களுக்கு லறக்கான
ருத்துல பரிதசாேறன
தசய்ப்படுகிமது.

4

ண் சூறல்

5

கறிவு கிடங்கு

(soil Environment)
(waste dump)

தற்ப்பப்பு

குலாரி பகுேிில் ண் துவும்

ண்

காணப்படலில்ளய.

கறிவுக்

பழு ணல் ற்றும் ணல்

குலில்கள்

தளால்கள் தேளலப்படும்

(dump)

லாடிக்ளகாரர் ேரத்ேிற்கு

நிறயப்படுத்துே

தநடிாக பகாண்டு பசல்யப்படும்.

ல்

6

ம்

லரர்த்ேல்

சுங்க
கறிவு

பகுேி

/



சுங்க சுற்றுபுமத்ேில் ங்கள்

ஆேி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் தோறில்தட்ப நிறுலனம், தசயம்
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செயற் சபாறியாளர், மணல் குவாரி, ேஞ்சாவூர் மாவட்டம்
குலில்கள்

லரர்ப்பேன் பயம் தூசு ற்றும்
இறச்சல் கட்டுபடுத்ேப்படுகிமது.


ஒவ்தலாரு லருடபம்
தலட்டப்படும் ங்கறர
கணக்தகடுத்து, பின்பு சீான காய
இறடதலரிில் கட்டாக
நடுாறு பரிதுறக்கப்படுகிமது.



ோல நாற்மங்காயில் இருந்து
உிர் பிறறப்பேற்கான
லாய்ப்புகள் அேிகம் உள்ர
தசடிகள் ட்டும் நடப்படுகின்மன.

7

நிய



சுற்றுசூறல்

அகழ்லாாய்ச்சி பசய்ப்பட்ட
பகுேி அடுத்ே ளறக்காயத்ேில்
நிப்பப்படும்.

8

சபக



தபாருராோம்

சரிான பாரிப்பு பறமகறர
பன்படுத்துலேன் பயம்
இங்ேித்ேின் இறச்சல் அரவு
கட்டுப்படுத்ேபடுகிமது.



சுங்க பகுேிற சுற்மிலும்
த்ேி ாசுக்கட்டுப்பாட்டு
லாரித்ேின் (CPCB)
லறிகாட்டுேயின்படி பசுற பகுேி
அறக்கப்படுகிமது.



சுங்கேின் றப்பகுேிில்
காற்று ாசுப்பாட்றட ேகுந்ே
கட்டுப்பாட்டு பறமகரின் பயம்
குறமக்கப்படுகிமது.



ேீறணப்பு, ீ ட்பு பணி ற்றும்
உள்ளூர் ேகலல் தோடர்பு
ஆகிலற்றமக் றகாள்லேற்கு
அலசகாய ோர்நிறயத் ேிட்டம்
பன்கூட்டித ோரிக்கப்படுகிமது.



இந்ேி ேநிறயகள் பணிகத்ேின்

(BIS) பரிந்துறின்படி தலறய
ஆேி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் தோறில்தட்ப நிறுலனம், தசயம்
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செயற் சபாறியாளர், மணல் குவாரி, ேஞ்சாவூர் மாவட்டம்
ஆட்கரின் பாதுகாப்றபக்கருேி,
ேனினிே பாதுகாப்பு
உபகணங்கரான றகபறம,
ேறயகலசம், பாதுகாப்பு கால்
உறம, கண்ணாடி, தல் சட்றட,
பக்கு உறம ற்றும் காது
பாதுகாப்பான் லறங்கப்படுகிமது.


சபக தபாறுப்புணர்வு
நடலடிக்றககரின் ஒரு பகுேிாக
உள்ளூர் கிா பஞ்சாத்துக்கு
லிண்ணப்போர் பயம் சபக நய
நடலடிக்றககள்
டுக்கப்படுகின்மன.

9

தோறில்சார்



சுகாோம்

சுங்க லிேி ண் (44)-ன் படி,
பேல்லுேலிக்கான லசேிகள்
ற்ப்படுத்ேப்பட்டுள்ரது.



லிேி ண் 29B & 45(A)-ின் படி,
ஆம்ப ற்றும் சீான காய
இறடதலரிில் தோறிரார்கரின்
உடல்நிறய பரிதசாேறன
நடத்ேபடுகிமது.



சுங்கத்ேில் பணிபுரிபம்
தோறிராயர்களுக்கு ஆபள்
காப்பீடு லறங்கப்படுகிமது.



தலறய ஆட்கரின்
பாதுகாப்றபக்கருேி, ேனினிே
பாதுகாப்பு உபகணங்கரான
றகபறம, ேறயகலசம், பாதுகாப்பு
கால் உறம, கண்ணாடி, தல்
சட்றட, பக்கு உறம ற்றும்
காது பாதுகாப்பான்
லறங்கப்படுகிமது.

ஆேி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் தோறில்தட்ப நிறுலனம், தசயம்
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செயற் சபாறியாளர், மணல் குவாரி, ேஞ்சாவூர் மாவட்டம்

5. ாற்றுக்கான ஆய்வு
பன்பாறிப்பட்ட

சுங்க

ேரத்ேின்

ாற்றுகலக்கான

அளனத்து

லறிகளரயும் நாங்கள் பகுப்பாய்வு பசய்துள்தராம். இந்ே ேிட்டம் ணல் சார்ந்ே

ேிட்டம் ற்றும் ேற்தபாதுள்ர சுங்க குத்ேளகின் நிய பன்பாட்ளட நேி நிளய
ன

லளகப்படுத்ேப்பட்டுள்ரது,

பின்னரும்

போடரும்,

னதல

பரிந்துளக்கப்படலில்ளய.

இது

இந்ே

ேற்தபாளே

ேிட்டத்ேிற்கு

சுங்க

ாற்று

ேிட்டம்
ேரம்

படிந்ே

துவும்

6. சுற்றுச்சூறல் கண்காணிப்பு ேிட்டம்
சுற்றுச்சூறல் கண்காணிப்பு ேிட்டம்

SEIAA-ஆல் லறங்கப்படும் சுற்றுச்சூறல்

சீர்ேிருத்ே கடிேத்ேில் லறறுக்கப்பட்ட நிபந்ேறனகளுக்குட்பட்ட பல்தலறு
சுற்றுச்சூறல் கூறுகளுக்கு நடத்ேப்படும். இேற்க்கான

தசல்பட ஒப்புேல்

ேிழ்நாடு ாசு கட்டுப்பாட்டு லாரிம் (TNPCB)-ஆல் லறங்கப்படும்.

,

அட்டலறை எண்: 1.4 எதிர்கொய திட்டம் சுற்றுசூறல் கண்கொைிப்பு திட்டம்
லரி

றே.
எ

கண்கொைிப்பு

சுற்றுச்சூறல்

இடம்

கொைிகள்

கொய

அரவு

ண்

1

லானிறய
ற்றும்

காற்றுத்

சுங்க

றப்பகுேி

தேடர்ச்சிான

ணி

கண்காணிக்கப்படுகிமது

ேம்

24

/ அருகிலுள்ர இந்ேிா

அதிர்தலண்
ாேம்

பறம

ஒரு

தநம்

குமிப்புகள்

காற்று

தலகம்,
ேிறச,

தலப்பநிறய,

லானில் துறம ( IMD)

ஈப்பேம்

நிறயம்

ற்றும்

றறப்தபா
றிவு.

2

காற்று ாசு

ஆறு

கண்காணிப்பு

(ற ண்டயத்ேில்

(PM2.5,

SO2
NOx)

இடங்கரில்

8 ணி லருடத்ேிற்கு
தநம்

PM10, உள்ர ஒரு நிறயம்

1 பறம

and ற்றும் அருகிலுள்ர

தூசி

ாேிரி

ற்றும்

சுலாச தூசி

குடிிருப்புகரில்

குறமந்ேபட்சம் ஒன்று ,
பகுேி,

தன்

ாேிரி

தல்தநாக்கி

ேிறசில் ஒன்று

கீ ழ்நிறய ேிறசில்

,

இண்டு நிறயம்

ற்றும் குறுக்கு காற்று
ஆேி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் தோறில்தட்ப நிறுலனம், தசயம்
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செயற் சபாறியாளர், மணல் குவாரி, ேஞ்சாவூர் மாவட்டம்
ேிறசில் ஒன்று.)

3

நீர் ாசு

கண்காணிப்பு

சுங்க கறிவுகரின்

ஒரு

லருடத்ேிற் கு

தலேிில்,

பகுேிகரின் நியத்ேடி

ஒருபறம

தண்ணுிரி

அருகிலுள்ர

ற்றும் தற்பப்பு
ேண்ணற,
ீ

பந்றே

இற்பில்-

ல்

பண்புகள்

ற்றும் பிந்றே

பருலறற காயத்ேின்

தபாது கிாப் ாேிரிகள்
றகப்பற்றுேல்.

4

நீர்ப்புலிி
ல்

இறடப்பகுேி

ண்டயத்ேில் இருந்து
(buffer

zone)

1

சுற்மிபள்ர, ேிமந்ே
குமிப்பிட்ட

கிணறுகரில்
ஒயி

ஆறு

நீர் நிறய

ஒரு பறம

சாேனங்கள்

ாேத்ேிற்கு

கிீ

சுங்க ல்றய ,

அேிக

கண்காணிப்பு
பன்படுத்ேப்
படும்.

நீர்

நிறய.

5

-

ாேம்

ஒயி நிறய

றப்பகுேி

ஒரு

இற்பில்

இறடக

ஒருபறம

தலேிில்

அவர்கள், சபோத்ேில்

அலர்கரின்

இறச்சல் உருலாக்கும்
குத்ேறக பகுேி உள்தர

ற்றும் அருகில் உள்ர

24

ணி

தநம்

ஒருபறம

ீ ட்டர்

குடிிருப்பு பகுேிில்
உள்ர பகுேிகள்.

6

ண்

ண்டயம்(core) ற்றும்
ண்டயம்(buffer) (கிாப்

லருடத்ேிற்கு

ாேிரிகள்)

ற்றும்

பண்புகள்

7. ேிட்டத்ேின் நன்றகள்
திரு.

செயற் சபாறியாளர்

கடறகள் ிகத் தேரிவுடன்
கிாத்ேில்,

அசுப் பள்ரிி

பரிந்துறக்கப்படுகிமது.

உள்ரார். ம் லரர்ப்பு ேிட்டேின் அடிப்பறடில் ,
ல்,

கிா சாளயில்

ம் லரர்ப்பு

அறே ேலி ேப்பிதாடி ாசு ற்றும் இறச்சல்

நீக்குலேற்க்காக அறகில் தோட்டம்

ற்றும்

ற்ம கத்ோன தபருந்தோட்ட

பற்சிகள், லல்லுநர்கரின் உேலி ற்றும் உள்ளூர் சபகத்ேின் ஒத்துறறப்புடன்
ஆேி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் தோறில்தட்ப நிறுலனம், தசயம்
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செயற் சபாறியாளர், மணல் குவாரி, ேஞ்சாவூர் மாவட்டம்
தசல்படுத்ேப்படும்.
உருலாக்கும்.

சுங்க நடலடிக்றக கிாப்பும தலறயலாய்ப்றப

கூடுேயாக, தலறயலாய்ப்பு லசேிகறர நிர்ாணித்ேல்

,

ணல்

தபாக்குலத்து, சுகாோம், தபாருட்கள், தசறலகள் ற்றும் பிம சபக தசறலகள்
லறங்குலது தபான்ம ஒப்பந்ே தலறயகரில் பயருக்கு றமபக தலறயலாய்ப்பு
இருக்கும்.

உள்ளூர் க்களுக்கு தலறயலாய்ப்பு கிறடக்கும்

.

ாநிய அசால்

உரிறத்தோறக உள்ளூர் நிறுலனங்களுக்கு கிாத்ேின் நயனுக்கும்

,

லரர்ச்சிக்காக லறங்கப்படுகிமது. லிண்ணப்போர் அலர்கள், கிாங்களுக்கு கல்லி
லசேிகள், லிறராட்டு உபகணங்கள் , பள்ரிகளுக்கு குடிநீர் தபான்ம நயன்புரி
லசேிகள்,

கிாங்களுக்கு சாறய லசேிகள் ற்றும் அருகிலுள்ர

கிாலாசிகளுக்கு தலறய லாய்ப்புகள் லறங்குலேன் பயம் கிாப்பும சபக
தபாருராோ லரர்ச்சிக்கு உேவுகிமார் . இயாபத்ேில் இருந்து

2.5% கூட்டாண்ற

சபகப் தபாறுப்புத் ேிட்ட (CSR) பட்தஜட்டுக்கு ஒதுக்கீ டு பசய்கிமார்.

8. படிவுற
லிலாேிக்கப்பட்டபடி, இந்ே ேிட்டானது சூறயில் ற்றும் சுற்றுச்சூறயில்

ோக்கத்றே ற்படுத்ே லாய்ப்பு இல்றய ற்றும் பாதுகாப்பானது

அனுேிக்கப்பட்ட லம்புகளுக்குள்ராக ாசுபடுத்ேிகறரக் கட்டுப்படுத்ே
தபாதுான ேடுப்பு நடலடிக்றககள் தற்தகாள்ரப்படும்.
தலயிளப்பு ஆகின அங்கீ கரிக்கப்பட்ட ேிட்டம் படி

ணல்

.

உருலாக்கம்,

பசல்படுத்ேப்படும்.

சூறயில் தசோனது ள ண்டயத்ளே உள்ரடக்கி உள்ரது . தாத்ே சுங்க
நடலடிக்றக தோறியாரர்களுக்கு ரிோகவும் குறமந்ேபட்ச ஆபத்துடன்
நடத்ேப்படும்.

பன்தாறிப்பட்ட சுற்றுச்சூறல் தயாண்ற ேிட்டம் ஆனது

சுற்றுப்பும பகுேிற பாதுகாப்பான சூறயில் றலக்கும். சுங்க நடலடிக்றககாரால்
ற்படும் ோக்கத்றே
தலறயலாய்ப்பு,

ம்

லரர்ப்பின்

பயம்

கட்டுப்படுத்ேப்படுகிமது.

ேகலல் தோடர்பு ற்றும் உள்கட்டறப்பு தம்பாடு தபான்ம

சபக-தபாருராோ நயன்கறர பன்தனற்றுலேில் சுங்க நடலடிக்றக
உேவுகிமது.

ஆேி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் தோறில்தட்ப நிறுலனம், தசயம்
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