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 1. திட்டச்சுருக்கம்   

திருவாளர்.முரளி எண்டர்பிமரசஸ் சுண்ணொம்புச் சுரங்கமொனது ேிருதநல்தவலி 
மொவட்டம், சங்கரன்தகொவில் வட்டம் பந்ேபுலி கிரொமத்ேில் புல எண். 24/1F, 29/2B, 29/2F, 
34/1 முேல் 13 வறர - இல் உள்ள 2.37.25 தெக்டர் பரப்பில் அறமந்துள்ளது. 
இந்ேியொவின் ஆய்வில் இந்ே பகுேி குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது (SOI) இமடவிளக்க  
வமரத்தாள்  எண். 58 ஜி / 11. இந்ே இடமொனது வடக்கு அட்சகரமக  090 19' 43.63" N 
முேல் 090 19' 47.93" N வறரயும் மற்றும் கிழக்கு தீர்க்ககரமக 770 32' 54.51" E முேல் 
770 33'01.37"E வமரயிலும் உள்ளது. ஆரம்பத்ேில் கனிம குத்ேறகறய திருவாளர். 
லவ்லி   தகமிக்கல்ஸ்க்கு சொேகமொக, GO (3D) எண் 1390 INDS, கததியிட்ட 12.10.1981, 3 
வருட காலத்திற்கு, வழங்கப்பட்டது. குத்தமக  முதன் முதலில் 4 ஆண்டு 
காலத்திற்கு 10.05.1985 முதல் 09.05.1989 வமர, G.O. Ms. No.445 Inds, கததியிட்ட 13.05.1985, 
ெீதிமன்ற உத்தரவுகளின் கபரில் புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்மத ெிராகரித்ததாக இந்திய 
அரசு வழங்கிய ஒரு பக்க உத்தரவின் அடிப்பமடயில் புதுப்பிக்கப்பட்டது. 
இரண்டாவது புதுப்பித்தல் 10.05.1989 முதல் 09.05.1999 வமர 10 வருட காலத்திற்கு 
30.12.1991 கததியிட்ட vide G.O. Ms. 524 Inds, (MMD2) துமற வழங்கியது. மூன்றாவது 
புதுப்பித்தல் 10.05.1999 முதல் 09.05.2019 வமர 20 வருட காலத்திற்கு 30.06.2009 
கததியிட்ட எண் 56/MM4/2005 மற்றும் குத்தமக பத்திரம் 23.11.2009 அன்று 
ெிமறகவற்றப்பட்டது. பின்னர், கமற்கண்ட குத்தமகமய திரு. எஸ்.ஏ. முரளி., M / s 
முரளி எண்டர்பிமரசஸ் ெிறுவனத்திற்கு, 01.11.2010 கததியிட்ட vide G.O. Ms. No. 153 Inds 
(MMA2) துமற மூலமாக மாற்றப்பட்டது, மற்றும் குத்தமக பத்திரம் 14.01.2011 அன்று 
ெிமறகவற்றப்பட்டது  

இந்திய சுரங்க பணியகம் சுரங்கத் திட்டத்திற்கு (2005-2006 முதல் 2009-2010 
வமர) 14.02.2005 கததியிட்ட கடிதம் எண் TN / TNL / MP / LST-1574-Mds,  ஒப்புதல் 
அளித்தது. சுரங்கத் திட்டம் (2010-11 முதல் 2014-15 வமர) 30.04.2012 கததியிட்ட கடிதம் 
எண் TN / TNL / MP / LST-689-Mds இந்திய சுரங்க பணியகம் ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது, 
இது 31.03.2015 வமர ஹசல்லுபடியாகும். 

சுரங்கத் திட்டம் 31.03.2015 அன்று காலாவதியானதால், சுரங்கத் திட்டத்தின் 
இறுதித் திட்டம் (2015-16 முதல் 2019-20 வமர) 09.05.2019 வமர மற்றும் சுரங்கத் 
திட்டத்தின் மறுஆய்வு 2019-20 முதல் 2023-24 வமர PMCP உடன் தயாரிக்கப்பட்டு 
அதமன M / s முரளி எண்டர்பிமரசஸ் இந்திய சுரங்க பணியகத்தில் சமர்ப்பித்து 
MCDR, 1988 இன் விதி  12(2) மற்றும் 23(B) ஆகியவற்றின் கீழ் ஒப்புதல் ஹபற்றது. 
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1.1 சுைங்க பகுதி விவைங்கள் 
இந்ே பகுேி இந்ேியொவின் ஆய்வு இமடவிளக்க  வமரத்தாள்  எண்.58G / 11 என்ை 
கணக்தகடுப்பில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அரசொங்க 
ஒழுங்கு 
எண் 

வழங்கப்பட்ட 
தேேி 

பரப்பளவு 

(தெக்தடர்) 

செயல்படுத்தப்பட்ட 

மததி 
குத்ேறக 
கொலம் 

கொலொவேி 
தேேி 

G.O.(3D).No: 

1390/ஹதாழில் 

துமற 

12.10.1981 2.37.25 10.05.1982 

புதுப்பிக்கப்பட்ட 

காலத்தின் 

ஹமாத்தம்  

ஆண்டுகள் 34 

கமலும் 

திருத்தப்பட்ட 
MMDR 2015 
சட்டபடி 50 

ஆண்டுகள் 

ஹதாடரும் 

 

9.05.2019 

கமலும் 

09.05.2032 வமர 

ஹதாடரலாம் 

என்று 

கருதப்படுகிறது 

 

. 
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படம் எண் 1: ஆய்வு பகுதி 

 



திருவாளர். முரளி வணிக  நிறுவனங்கள் சுண்ணொம்பு சுரங்கம், பந்ேபுலி கிரொமம், சங்கரன்தகொவில் வட்டம், 
ேிருதநல்தவலி மொவட்டம் 

ஆேி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் தேொழில்நுட்ப நிறுவனம், தசலம் 

5 

அட்டவறண எண் 1: சுற்றுச்சூழல் உணர்ேிைன் 

ஆய்வு பகுேி விவரங்கள் 
அட்சதரறக வடக்கொக 09°19’43.63” to 09°19’47.93” வடக்கு வறர 
ேீர்க்கதரறக கிழக்கொக 77°32’54.51” to 77°33’1.37     கிழக்கு வறர 
இமடவிளக்க  வமரத்தாள்  எண் (SOI) 58 G/11 
தல விவரம்  சுரங்க குத்தமக பகுதி கிட்டத்தட்ட ஒரு தட்மடயான பகுதி. 

உயரம் 140-142 மீ. கடல் மட்டத்திற்கு கமல் சராசரி உயரம் தமர 
மட்டத்திலிருந்து 1-2 மீ. 

உரிறம/ஆக்கிரமிப்பு பட்டொ நிலம் 
கிரொமம் பந்ேபுலி 
வட்டம் சங்கரன்தகொயில் 
மொவட்டம் ேிருதநல்தவலி 

அணுகல்ேன்றம 
அருகில் உள்ள கிரொமம் உரலிப்பட்டி  – 2 கி.மீ - 3096 (மக்கள் தேொறக) 
அருகிலுள்ள நகரம் நகரம் ரொஜபொறளயம் - 16 கி.மீ 

தபருநகரம் ேிருதநல்தவலி - 75 கி.மீ 
மொவட்ட ேறலறமயகம் ேிருதநல்தவலி 

அருகில் உள்ள தநடுஞ்சொறல மொநில தநடுஞ்சொறல –SH-41- 16கி.மீ (வடகிழக்கு) 
அருகிலுள்ள ரயில் நிறலயம் சங்கரன்தகொவில் ரயில் நிறலயம் – 16 கி.மீ (தேற்கு) 
அருகிலுள்ள விமொன நிறலயம் தூத்துக்குடி விமொன நிறலயம் – 125 கி.மீ (தேன் கிழக்கு) 

முக்கிய இடங்கள் 
மொநில எல்றல 10 கி.மீ ஆரத்ேின் இறடதவளியில் எந்ே ஒரு எல்றலகளும் 
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இல்றல.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
தேொல்தபொருளியல் முக்கியமொன ேளம் 10 கி.மீஆரேிற்குள் எதுவும் இல்றல 
அருகிலுள்ள நீர்வழிகள் / நேி / கடல் ஒரு கன்மொய் 500 மீட்டர் ஆரேின் தமற்கு பகுேியில் 

அறமந்துள்ளது 
தேசிய பூங்கொ / கொட்டுயிர் சரணொலயங்கள் வனசீவரொசிகள் (பொதுகொப்பு) சட்டம், 1972 ன் கீழ் ேிட்டத் 

ேளத்ேிலிருந்து 10 கி.மீ. தேொறலவில் எந்ே ஒரு கொட்டு 
வொழ்க்றக சரணொலயம் / தேசிய பூங்கொ எதுவுமில்றல 

கொப்பு கொடு ேிட்டத் ேளத்ேில் இருந்து சுமொர் 10 கிமீ தேொறலவில் எந்ே ஒரு 
கொப்பு கொடுகளும் இல்றல. எனதவ, வன பொதுகொப்பு சட்டம் 1980 
-ஐ ஈர்க்கவில்றல. 

கடற்கறர மண்டலம் சுரங்கப்பகுேி கடல் கறரயிலிருந்து சுமொர் 100 கி.மீ. தேொறலவில் 
அறமந்துள்ளது.எனதவ, இத் ேிட்டம் C.R.Z. அைிவிப்பு, 1991. -ஐ 
ஈர்க்கவில்றல 

வொழ்விடம் ெடுமண்டலம் 4.9 கி.மீ. (வடதமற்கு) 
உரலிப்பட்டி 2 கி.மீ. (தேற்கு) 
அவஞ்சிப்பட்டி 0.41 கி.மீ. (வடதமற்கு) 
பந்ேபுலி 2 கி.மீ. (தேற்கு) 

அருகிலுள்ள குவொரிகள் றமய மண்டலத்ேிற்குள் 2 குவொரிகள் கொணப்படுகின்ைன 
நில அேிர்வு மண்டலம் மண்டலம் 3 
பொதுகொப்பு நிறுவல்கள் 15 கி.மீ. ஆரேிற்குள் எதுவும் இல்றல 
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1.2 ேிட்ட விவரம் 

1.2.1. இடஅமமவியல் 

சுரங்க குத்தமக பகுதி கிட்டத்தட்ட ஒரு தட்மடயான பகுதி. கடல் மட்டத்ேிலிருந்து 
143 மீட்டர் உயரத்ேில் உள்ளது. ேறர மட்டத்ேிலிருந்து சரொசரியொக 1-2 மீ உயரம். 
சுண்ணொம்பு றவப்பு ஆனது சுமொர் 1-2 மீ ேடித்ே மண்ணுக்கு கீதழ மறைந்துள்ளது. 
இந்த பகுதி அமர வறண்ட முதல் துமண ஹவப்பமண்டல வமர உள்ள பகுதிகளுக்கு 
மாறுபட்ட கவளாண் கால ெிமலமய வழங்கியுள்ளது, இது பரந்த அளவிலான 
விவசாய மற்றும் கதாட்டக்கமல பயிர்கமள பயிரிடுவதற்கு உகந்தது.அருகில் எந்ே 
ஒரு தபரிய ஆறுகளும் இல்றல. ஒரு சிைிய குளம் இந்ே குத்தமக இடத்ேிற்கு 
அருகில் உள்ளது. 

1.2.2. வடிகால் முமற 

குத்தமக மவத்திருக்கும் பகுதிக்குள் வற்றாத ெீர் ஆதாரங்கள் இல்மல. சில குளங்கள் 
முமறகய கமற்கு மற்றும் ஹதற்கு பக்கங்களில் 60 மீட்டர் மற்றும் 350 மீட்டர் 
ஹதாமலவில் அமமந்துள்ளன. சுரங்கமானது 16 மீட்டர் ஆழத்மத மட்டுகம 
ெீட்டிப்பதால் ெிலத்தடி ெீமர ஹவளிகயற்றுவதற்கு எந்த உந்தி கதமவயில்மல மற்றும் 
ஒரு வருடத்தில் ெிலத்தடி ெீர் 30-32 மீட்டர் இமடகய ஏற்ற இறக்கத்துடன் 
காணப்படுகிறது. இந்த சுரங்கத்திலிருந்து இயற்மக வடிகால் மீது எந்த பாதிப்பும் 
இல்மல. 

சுரங்கத்தின் ஆழம் 16 மீ ஆகும் (சுரங்க ெிலத்தடி ெீர் மட்டத்மத பாதிக்காது). இந்த 
இந்த சிறிய சுரங்கத்திற்கு ெிரந்தர உந்தி ஏற்பாடு ஹசய்யப்படவில்மல மற்றும் ஒரு 
வருடத்தில் ெிலத்தடி ெீர் 30-32 மீட்டர் இமடகய ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது.. 
5 எச்.பி திறன் ஹகாண்ட ஒரு டீசல் என்ஜின் சுரங்கத் தளத்தில் மவக்கப்பட்டு, சுரங்கத் 
தமடயின்றி ஹசயல்படுவதற்காக மமழெீமர ஹவளிகய உள்ள இயற்மக வடிகால் 
பகுதிக்கு பிமண எடுப்பதன் மூலம் ஏற்படும். தூசி ஒடுக்கும் மற்றும் பசுமம அரண் 
ஆதரவாளர் ஆழ் துமள கிணறுகளிலிருந்து ஹபறப்படுகிறது. அமில வடிகால் அல்லது 
எந்த ெச்சு கூறுகளும் பதிவாகவில்மல.  
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1.2.3 புவியியல் துல்லியமான பகுதி 

தமிழ்ொட்டின் திருஹெல்கவலி மாவட்டம் இந்திய பிரீகாம்ப்ரியன் கவசத்தின் ஹதற்குப் 
பகுதியாகும், இது ப்ரீகாம்ப்ரியன் முதல் சமீபத்திய காலம் வமரயிலான பல்கவறு 
வமகயான புவியியல் அமமப்புகமளக் ஹகாண்டுள்ளது. மாவட்டத்தின் ஹபரும்பகுதி 
ஹவற்று ெிலப்பரப்பால் மூடப்பட்டுள்ளது. மாவட்டத்தின் வடகமற்கு மற்றும் கமற்கு 
பகுதி ஹமதுவாக சாய்வாக உள்ளன. திருஹெல்கவலி மாவட்டம் முழுவதும் பல்கவறு 
வமகயான சார்கனாமகட்ஸ் பாமறகள் மற்றும் ஹமட்டா வண்டல் மெசிக் உருவாக்கம் 
ஆகியமவ விெிகயாகிக்கப்படுகின்றன. அவற்மற கிரானிடாய்டு, கார்ஹனடிஃஹபரஸ் 
அல்லாத மமக்கா, ொர்ன் பிளண்ட் மெஸ்கள் மற்றும் மிக்மமடட்டுடன் 
ஹதாடர்புமடய கலப்பு மெஸ்கள் என பிரிக்கலாம். 

அந்த பகுதியில் கார்ஹனடிஃஹபரஸ் பகயாமடட் மெஸ் (ககாண்டமலடிக்) மற்றும் 
கார்ஹனடிஃஹபரஸ் குவார்ட்ஸ்-ஃஹபல்ட்ஸ்பாதிக் கிரானுமலட்டு உள்ளது. சுண்ணாம்புக் 
கல் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள முக்கிய லித்கதா-ஸ்ட்ராடிகிராஃபிக் அலகுகள் 
மாவட்டத்தின் பல இடங்களில் கிமடக்கின்றன. சுண்ணாம்பு படிகம் ராமாயன்பட்டி, 
தமலயுத்து, பத்மகனரி மற்றும் பந்தப்புலி பகுதியில் படிந்துள்ளது. மூன்றாம் ெிமல 
உருவாக்கம் ஆர்க்கியன் வளாகத்தில் அமமந்துள்ளது, இது சுண்ணாம்பு மணற்கல் 
மற்றும் கேல் சுண்ணாம்பு ஆகியவற்மறக் ஹகாண்டுள்ளது. இமவ ெடுத்தர முதல் 
சிறந்த தானியங்கள், இயற்மகயில் சுருக்கமானமவ. உருவாக்கத்தின் தடிமன் சில 
மீட்டர் முதல் சில பத்து மீட்டர் வமர மொறுபடுகிைது. 

1.3. சுரங்க முறை 

திறந்தஹவளி சுரங்கமுமற மற்ை இயந்ேிரமயமொக்கப்பட்ட முறைறய கொட்டிலும் 
இந்ேபகுேியில் உற்பத்ேிறய உயர்த்துவேற்கொக ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. தபரும்பொலும் 
கனிமம் பொறைகளினுள்ளும் மற்றும் தமற்பரப்பிலும் உள்ள தவறல குழுயில் 
தவளிப்படும், எனதவ கனிமத்றே ேனித்ேனியொக பிரித்து எடுக்க பக்க சுறமறயத் 
ேவிர தவறு முறை இல்றல. துறளயிடுவேற்கு அழுத்ேத்றேக் தகொண்டு 
இறணக்கப்பட்ட வொடறக டிரொக்டறர பயன்படுத்ேி தமற்தகொள்ளப்படுகிைது மற்றும் 
மற்றும் தவடிதவடிப்புகளில் தகுதிவாய்ந்த பிளொஸ்டர் \ தமலொளர்கறளக் தகொண்டு 
தவடி தவடித்ேல் தமற்தகொள்ளப்படும். சுண்ணொம்புகறள தேறவயொன அளவுக்தகற்ப 
உறடத்து மற்றும் வண்ணம் மற்றும் அளவுகறளஅடிப்பறடயொக தகொண்டு பல்தவறு 
ேரங்களில் வரிறசப்படுத்ேப்படுகிைது. நிரொகரிக்கப்பட்டறவ மற்றும் கழிவுகறள 
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டிப்பர்கறள தகொண்டு மனிேர்களொல் அகற்ைப்படுகிைது. பயன்படுத்ேக்கூடிய 
கனிமங்கறள ேரத்ேிற்தகற்ப சிதமண்ட் தேொழிற்சொறலக்கும் அல்லது தநொறுக்கி 
உற்பத்ேி ஆறலக்கும் தகொண்டுச்தசல்லப்படுகிைது. வொடறக அடிப்பறடயில் தபொது 
தகரியர்கறளப் பயன்படுத்ேி, சிதமன்ட் ேயொரிப்புக்தகற்ை ேரம் வொய்ந்ே சுண்ணாம்பு 
ரொம்தகொ சிதமண்ட், ேிருதநல்தவலி தேொழிற்சொறலகளுக்கு தகொண்டு தசல்லப்படுகிைது. 

அட்டவறண எண் 2 சுரங்க விவைங்கள் 
சுரங்க முமற திறந்தஹவளி இயந்திரமயமான சுரங்க முமற 

புவியியல் மகயிருப்பு 252436 ஹமட்ரிக் டன்   
உற்பத்தி மகயிருப்பு 177142 ஹமட்ரிக் டன்   
 
உற்பத்தி 

சராசரி உற்பத்தி: 16176 ஹமட்ரிக் டன்  / ஆண்டு(70% of 
ROM) 
அதிகபட்ச உற்பத்தி: 16306 ஹமட்ரிக் டன்  / ஆண்டு 

கமல் மண் இல்மல 
கனிம நிராகரிப்பு 34664 ஹமட்ரிக் டன் 
முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்க 
ஆழம் 

16 மீட்டர் தமர மட்டத்திற்கு கிழ் 

ெீர் மட்டம் 30-32 மீட்டர் ேறர மட்டத்ேிற்கு கிழ் 
ஒட்டுஹமாத்த குழி சாய்வு 45°  
திட்ட காலம் 2019-2020 to 2023-2024 
திட்ட ஹசலவு ரூ 30 லட்சம் 
சுற்றுச்சூழல் கமலாண்மம 
திட்டச் ஹசலவு 

ரூ 6 லட்சம் 
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1.4. சுற்றுச்சூழலின் விளக்கம் 
1.4.1. அடிப்பரட சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு 

ேிட்டம் அறமக்க முன், பல்தவறு சுற்றுச்சூழல் பண்புகளின் ேற்தபொறேய 
நிறலறமறய நிர்ணயிப்பேற்கு அடிப்பறட சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் 
தமற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளன, அறவ கொலநிறல மற்றும் வளிமண்டல நிறலகள், கொற்று, 

நீர், இறரச்சல், மண், றெட்தரொ புவியியல், நில பயன்பொட்டு முறை, சுற்றுச்சூழல் 
மற்றும் சமூக தபொருளொேொர சூழல் ஆகும். 

ேிட்டத்ேின் ேளத்ேிலிருந்து 10 கிமீ ஆரம் தேொறலவில் உள்ள ஒரு பகுேி, அடிப்பறட 
ஆய்வுகளின் தநொக்கத்ேிற்கொக ஆய்வுப் பகுேியொகக் கருேப்படுகிைது. சுற்றுச்சூழல் 
மற்றும் சமூக ேொக்கம் மேிப்படீு பகுேியொக, இந்ே ஆய்வு டிசம்பர் 2017 முேல் பிப்ரவரி 
2018 வறர மூன்று மொேங்களுக்கு ஒரு கொலத்ேில் தமற்தகொள்ளப்பட்டது. 

அட்டவரண எண்: 3. அடிப்பரட தைவு 
விவைங்கள்        விவைங்கள் தைநிரலகள் 

வானிரல ஆய்வு (டிெம்பர் 1, 2017 - பிப்ைவரி 28, 2018) 
மமழப்ஹபாழிவு 

(சராசரி) 
917.86மிமீ ஓராண்டுக்கு 

 
-- 

ஹவப்பெிமல 
(சராசரி) 

இயல்பானது: 24.4˚C மற்றும் 
27.1˚C. 

அதிகபட்சம்: 38.5˚C. 

-- 

ஒப்பு ஈரப்பதம் 55 மற்றும் 65% -- 
காற்றடிக்கும் 

திமச 
ஹதன்கமற்கு முதல் 

வடகிழக்கு 
 

சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் (NAAQS) 
PM10 44.95-56.98μg/m3 100 μg/m3 
PM2.5 22.56-31.65μg/m3 60 μg/m3 
SO2 6-6.95μg/m3 80 μg/m3 
NOX 5.48-8.7μg /m3 80 μg/m3 

இரைச்ெல் நிரல (CPCB தைநிரலகள்) 
பகல்கெரம் (6:00 
காமல - 10:00 

மாமல) 

ககார் மண்டலம் & 
இமடப்பகுதி – 40.4-46.7 dB (A) 

சதாழிற்ொரல பகுதி 
பகல் கெரம் - 75 dB (A) 

குடியிருப்பு பகுதியில் பகல் 
கெரம் – 55 dB (A) 

இரவு கெரம் (10:00 ககார் மண்டலம் & சதாழிற்ொரல பகுதி 
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மாமல - 06:00 
காமல) 

இமடப்பகுதி –36.1-38.2 dB(A) இரவு கெரம் – 70 dB(A) 
குடியிருப்பு பகுதியில் இரவு 

கெரம் – 45 dB (A) 
             நீர் தைம் IS 10500:2012 (விரும்பத்தக்க வைம்புகள்) 

காரக்குறியடீு 7.6 - 8.7 6.5 -8.5 
ஹமாத்த கமரந்த 
திடப்ஹபாருள்கள் 

79-1590 மிகி / லி 500 மிகி / லி 

ஹமாத்த 
கடினத்தன்மம as 

CaCO3 

52-520 மிகி / லி 200 மிகி / லி 

மண் தைம் 
காரக்குறியடீு 7.56-9.15 ெடுெிமல முதல் மிதமான 

காரம் 
 

ஹமாத்த அடர்த்தி 
1.64-2.29 கிராம் / சி.சி தாவர வளர்ச்சிக்கு 

சாதகமான இயற்ஹபருள் 
ெிமல 

நீர் புவியியல் 
சுரங்கத்தின் ஆழம் 16மீ தமர மட்டத்திற்கு கீகழ ெிலத்தடிெீர்மட்டம் கமகல 16 

மீ ெிலத்தடிெீர் 30-32மீ,தமர மட்டத்திற்கு 
கீகழ 
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1.5. சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

1.5.1. காற்று சுற்றுச்சுழல் 

திறந்தஹவளி சுரங்கத்தால் காற்றில் பரவும் துகள்கள் முக்கிய காற்று படுத்துபமவ 
ஆகும். துமளயிடுதல், ஹவடித்தல், அகழ்வாராய்ச்சி, ஏற்றுதல், இழுத்தல் மற்றும் 
இறக்குதல் ஆகியவற்மற உள்ளடக்கிய அமர இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முமறகமள 
பின்பற்றுவதன் மூலம் சுரங்க ெடவடிக்மக கமற்ஹகாள்ளப்படும். கமகல தவிர, கனிம 
மற்றும் கழிவுகளின் கபாக்குவரத்து, சுரங்க குத்தமக பகுதிக்குள் ெிராகரித்தல் மற்றும் 
குப்மப கமலாண்மம கபான்ற பிற ெடவடிக்மககள் இருக்கும், அமவ கழுவுதல், 
சாய்வு கதால்வி, லீச்கசட் மற்றும் பிற ஹதாடர்புமடய மாசுபாட்டிற்கு 
பங்களிக்கக்கூடும். தற்கபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தர ெிமல (AAQ) 10 கி.மீ 
சுற்றளவில் 5 ஹவவ்கவறு இடங்களில் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NOx அளவுருக்களுக்கு 
கண்காணிக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு ஒவ்ஹவாரு 
இடத்திலும் வாரத்திற்கு இரண்டு ொட்கள் அதிர்ஹவண்ணில் மூன்று மாதங்களுக்கு 
ஹதாடர்ந்து 8 மணி கெரம் கமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. 

சுண்ணாம்பு சுரங்கமானது திறந்தஹவளி முழுமமயாக இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 
முமறயால் கமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது. தாது மற்றும் மகயாளுதல் ெடவடிக்மககளால் 
உருவாகும் காற்றில் பரவும் துகள் ஹபாருள், மற்றும் சுண்ணாம்புக் கடத்தல் 
ஆகியமவ முக்கிய காற்று மாசுபடுத்தியாகும். டீசல் இயக்கப்படும் அகழ்வாராய்ச்சி / 
ஏற்றுதல் உபகரணங்கள் மற்றும் தூர சாமலகளில் இயங்கும் வாகனங்கள் பங்களித்த 
சல்பர் மட ஆக்மசடு (SO2), மெட்ரஜனின் ஆக்மசடுகள் (NOX) ஆகியவற்றின் 
உமிழ்வுகள் ஓரளவு மட்டும். முன்ஹமாழியப்பட்ட உற்பத்தி மற்றும் உமிழ்வுகளின் 
ெிகர அதிகரிப்பு ஆகியவற்மறக் கருத்தில் ஹகாண்டு காற்று சூழலில் ஏற்படும் 
பாதிப்புகளின் முன்கணிப்பு கமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
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1.5.2. இரைச்ெல் சுற்றுச்சூழல் 
 

1.5.2.1. எதிர்பார்த்த தாக்கங்கள் - சுைங்க ரமயப்பகுதி 

இமரச்சல் மாசுபாடு சுரங்கத் ஹதாழிலாளர்களுக்கு ஒரு ஹபரிய சுகாதார ஆபத்மத 
ஏற்படுத்துகிறது. தற்கபாதுள்ள திறந்த வார்ப்பு சுரங்க திட்டத்தில் சத்தத்தின் 
ஆதாரங்கள் பின்வருமாறு: தாதுப் கபாக்குவரத்தின் கபாது துமளயிடுதல், ஹவடித்தல், 
வாகனங்களின் ஹசயல்பாடு. இப்பகுதியில் முக்கிய இமரச்சல் உருவாக்கும் 
ஆதாரங்கமள அமடயாளம் காண முதற்கட்ட உளவு கமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. ஆய்வு 
இடம், கபாக்குவரத்து மற்றும் மருத்துவமமனகள் மற்றும் பள்ளிகள் கபான்ற முக்கிய 
பகுதிகள் 10 கி.மீ சுற்றளமவ உள்ளடக்கிய ஐந்து இடங்கள் (ககார் மண்டலம் மற்றும் 
இமடயக மண்டலத்தில்) அமடயாளம் காணப்பட்டன. பல்கவறு சுரங்க 
இயந்திரங்களின் ஹசயல்பாட்டின் காரணமாக இமரச்சல் ெிமல 100 dB (A) என்றாலும், 
ஹவவ்கவறு ஏற்பிகளில் இமரச்சல் அளவு குமறவாக இருப்பதால், சம்பந்தப்பட்ட 
தூரம் மற்றும் பிற ெிலப்பரப்பு அம்சங்கள் இமரச்சமலக் குமறக்கின்றன. 

சுரங்க ெடவடிக்மகயால் உருவாகும் இமரச்சல் மமய மண்டலத்திற்குள் 
சிதறடிக்கப்படுகிறது. தற்கபாது சுரங்க ெடவடிக்மககள் எதுவும் 
கமற்ஹகாள்ளப்படவில்மல. இருப்பினும், எதிர்பார்க்கப்படும் இமரச்சல் அளவுகள் எந்த 
விமளமவயும் ஏற்படுத்தாது. இயக்க கெர பணியாளர்களுக்கு 85 dB (A)  என்ற 
சத்தத்மத ஹவளிப்படுத்தும் அளமவ 8 மணிகெர காலத்திற்கு மவத்திருக்க 
முன்ஹனச்சரிக்மக ெடவடிக்மக எடுக்கப்படும். இருப்பினும், சட்டரீதியான 
கதமவப்படி, ெில அதிர்வு மற்றும் பறக்கும் பாமறகள் காரணமாக ஏற்படும் 
பாதிப்புகமளத் தவிர்க்க கூடுதல் கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட கவண்டும். 

1.5.2.2. இரைச்ெல் காைணமாக இரடயக மண்டலத்தில் எதிர்பார்த்த தாக்கங்கள்  
அகதசமயம், இமடயக மண்டலத்தின் அமனத்து இடங்களிலும் இமரச்சல் அளவுகள் 
42.1-46.7 dB(A)  வரம்பில் இருப்பமதக் காண முடிந்தது, ஹதாழில்துமற பகுதிகளுக்கான 
சிபிசிபி தரெிமலயின்படி, குடியிருப்பு பகுதிக்கு ெிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பு 55 dB(A)  
வரம்பில் உள்ளது. இரவு கெரம் இமடயக மண்டல கிராமங்களின் அமனத்து 
இடங்களிலும் இமரச்சல் அளவுகள் 36.1-37.3 dB(A)  வரம்பில் இருப்பமதக் காண 
முடிந்தது, குடியிருப்பு பகுதிக்கு 45 dB (A)  வரம்பிற்குள் உள்ளது. இமடயக 
மண்டலத்தில் கதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்ட கிராமங்களுக்குள் அடிப்பமட தரவு உருவாக்கும் 
காலத்தில் கண்காணிக்கப்படும் இமரச்சல் அளவு CPCB பரிந்துமரக்கப்பட்ட தரத்தில் 



திருவாளர். முரளி வணிக  நிறுவனங்கள் சுண்ணொம்பு சுரங்கம், பந்ேபுலி கிரொமம், 
சங்கரன்தகொவில் வட்டம், ேிருதநல்தவலி மொவட்டம் 

ஆேி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் தேொழில்நுட்ப நிறுவனம், தசலம் 

14 

இருப்பது கண்டறியப்பட்டது, இது சுரங்க பகுதிக்குள் அதிக கதாட்டங்கள் 
ஏற்படுத்துவதன் மூலம் கமலும் குமறக்கப்படும். 

1.5.3. நீர் சூழல் 

சுரங்க நடவடிக்றககள் நிலத்ேடி நீர் ேரத்றே பல வழிகளில் பொேிக்கலொம். 
தபரும்பொன்றமயொக தவளிப்படுவது ேண்ணரீ் அட்டவறணக்கு கீழ் சுரங்கங்கள் 
கொணப்படுவது, அறவகள் நிலத்ேடி குழி அல்லது ேிைந்ே குழிகள் ஆகும். இது 
நீர்வழிகளுக்கு தநரடியொக வழி வகுக்கிைது. நிலத்ேில் உள்ள கழிவுநீர் மற்றும் 
பயன்படுத்ேப்பட்ட நீர்கள் தமற்பரப்பு தபொருட்களொல் நிலத்ேடி நீருக்குள் ஊடுருவதால் 
நிலத்ேடி நீர் ேரம் பொேிக்கப்பட்டுள்ளது. சுரங்கம் பயன்பொட்டின்தபொது இரசொயனப் 
தபொருட்கறளதயொ அல்லது அபொயகரமொன தபொருட்கறளதயொ பயன்படுத்ேொேேன் 
கொரணமொக நீர் ேரத்ேில் சுரங்கத்ேின் ேொக்கம் முக்கியமற்ைேொக இருக்கும் என 
எேிர்பொர்க்கப்படுகிைது. சுரங்க நடவடிக்றக நிலத்ேடி நீர் அட்டவறணறய 
குறுக்கிடொது. ெீர் பகுப்பாய்வு முடிவுகள் ககார் மண்டலத்திலிருந்து வரும் ெீர் 
பாக்டீரியாவியல் மாசுபட்டுள்ளது மற்றும் குகளாரிகனேன் கபான்ற முன்கூட்டிய 
சிகிச்மச முமற, புற ஊதா கதிர்வசீ்சு மூலம் ெீர் குடி கொக்கங்களுக்காக ஹபாருந்தும். 
ெீர் சூழலில் ஹபரிய தாக்கம் இல்மல.  

1.5.4. மண் சூழல் 

மண்ணின் தரத்தின் இயற்பியல்-கவதியியல் பண்புகமள பகுப்பாய்வு ஹசய்வதற்காக 
மமய மண்டலம் மற்றும் இமடயக மண்டலத்தில் உள்ள 5 மாதிரி இடங்களிலிருந்து 
மண் மாதிரிகள் கசகரிக்கப்பட்டன. மண்ணின் pH இயற்மகயில் சற்று 
காரத்தன்மமக்கு ெடுெிமலயானது. மண்ணின் பண்புகள் தாவர வளர்ச்சிக்கு 
சாதகமான ெிமலமயக் குறிக்கின்றன. சுரங்கத்தின் முழு வாழ்க்மகயிலும் 
உருவாக்கப்படும் கமல் மண்ணின் மிகக்குமறந்த அளவு மட்டுகம உள்ளது. இது 
கதாட்ட கொக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.  

1.5.5. கழிவு நீக்கம் 

சுரங்கத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட கவண்டிய கழிவுப் பாமறகள் துண்டு துண்டாக 
இருக்கும் மற்றும் திட்டுகள், விரிசல்கள் மற்றும் சிறிய அளவு ஹதாகுதிகள் 
ஆகியவற்மற ெிராகரிக்கும். கழிவுகமள ஹகாட்டுவதற்கு கதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்ட தளம் 
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மற்றும் சுண்ணாம்பு தரிசு பகுதி மற்றும் ெிமலயானது. எனகவ குப்மபகள் மற்றும் 
கழுவும் ெிமலயற்ற தன்மமக்கு வாய்ப்பில்மல. டம்ப் அளவு 34664 ஹமட்ரிக் டன் 
கனிம ெிராகரிப்பு மற்றும் 14760 ஹமட்ரிக் டன் கழிவுகள் (வளிமண்டலம்), இது சுரங்கத் 
திட்டத்தில் முன்ஹமாழியப்பட்டபடி குறிப்பிட்ட குத்தமகப் பகுதியின் ஹதன்கிழக்கில் 
ஹகாட்டப்பட்டு, ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட பகுதிக்கு கமல் சுரங்கத்தின் முடிவில் 
ெிரப்பப்படும். 

1.5.6. உயிரியல் சூழல் 

சுரங்க தசயல்பொடுகளொல் இவ்விடத்ேில் வொழும் உயிரியல் இனங்களுக்கு எந்ே ஒரு 
ஆபத்தும் தநரிடவில்றல. எனதவ, சுரங்க நடவடிக்றககளொல் உயிரிய சூழலுக்கு 
குைிப்பிடத்ேக்க எந்ே ேொக்கமும் ஏற்படவில்றல. சுரங்க நடவடிக்றககளொல் 
உற்பத்ேியொகும் தூசியின் கொரணமொக உயிரியல் சூழலில் ேொக்கம் ஏற்படுகின்ைன 
இேறன சுரங்கத்ேிற்குள்ளும் தவளிதயவும் வளர்க்கப்படுகின்ை தசடிகளொல் 
குறைக்கப்படுகின்ைது. 

1.5.7. நில சுற்றுச்சூழல் 

சுண்ணாம்பு குவாரி சுரங்க குத்தமகப் பகுதியின் ெில பயன்பாட்டு முமறக்கு 
இமடயூறு விமளவிக்கும். அகழ்வாராய்ச்சி, அதிக சுமம ஹகாட்டுதல், மண் 
பிரித்ஹதடுத்தல் கபான்ற சுரங்க ெடவடிக்மககளின் கபாது ெில சீரழிவு தவிர்க்க 
முடியாதது. ஹசயல்பாட்டு கதமவகமள கருத்தில் ஹகாண்டு திட்டத்திற்கான ெில 
கதமவ மதிப்படீு ஹசய்யப்பட்டுள்ளது. எனகவ ஹவட்டப்பட்ட ெிலத்மத மீட்ஹடடுப்பது 
ெல்ல ெில வள கமலாண்மமக்கான ஒரு படியாக சரியான முக்கியத்துவம் 
அளிக்கப்படும். ெச்சு கூறுகமள தமரயில் விடுவிக்கவில்மல. சுரங்க ெடவடிக்மக 
காரணமாக ஹதாடர்புமடய இமடயக மண்டலத்தின் ெில பயன்பாட்டில் எந்தவிதமான 
பாதிப்புகளும் எதிர்பார்க்கப்படுவதில்மல, ஏஹனனில் அமனத்து ெடவடிக்மககளும் 
திட்ட தளத்திற்குள் கட்டுப்படுத்தப்படும். சுரங்க ெடவடிக்மககள் சுரங்க குத்தமகப் 
பகுதியின் ெில பயன்பாடு மற்றும் ெில அழகியமல பாதிக்கும். 
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   அட்டவரண எண்: 4. சுைங்க ரமயப்பகுதி நில பயன்பாட்டு முரற 

வ 
.எண் விளக்கம் 

இருக்கும் நில 
பயன்பாடு (Ha) 

முன்சமாழியப்பட்ட 
நில பயன்பாடு (Ha) 

1 சுரங்கத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி 1.42.00 1.51.72 
2 சுரங்க கழிவு  0.07.50 0.13.80 
3 சுரங்க சாமலகள் 0.03.00 0.04.00 

4 பாதுகாப்பு மற்றும் 
கதாட்டத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி 

0.70.75 0.64.73 

5 உள்கட்டமமப்பு 0.01.00 0.01.00 
6 கமல் மண்ணின் கசமிப்பு ---- --- 
7 கனிம கசமிப்பு ---- --- 
8 ஹசயலாக்க அலகு ----- --- 
9 பயன்படுத்தாத ெிலம் 0.13.00 0.02.00 

சமாத்தம் 
 

2.37.25 Ha 2.37.25 Ha 

 
1.5.8. ெமூக சபாருளாதாை சுற்றுச் சூழல் 

சுரங்க குத்தமக பகுதி எந்த வாழ்விடத்மதயும் உள்ளடக்குவதில்மல. எனகவ சுரங்க 
ெடவடிக்மககளில் மனித குடிகயற்றத்தின் இடப்ஹபயர்வு எதுவும் இல்மல. குத்தமக 
பகுதிக்குள் அல்லது அருகிகலகய ஹபாது கட்டிடங்கள், இடங்கள், 
ெிமனவுச்சின்னங்கள் கபான்றமவ இல்மல. சுரங்கமற்ற ெடவடிக்மக எந்த 
கிராமத்மதயும் ஹதாந்தரவு ஹசய்யாது / இடமாற்றம் ஹசய்யாது அல்லது 
மீள்குடிகயற்றம் ஹசய்யாது. இதனால் எந்த விதமான பாதிப்புகளும் 
எதிர்பார்க்கப்படுவதில்மல. கமம்பட்ட திறனுடன் சுரங்கத்தின் முன்ஹமாழியப்பட்ட 34 
ெபர்களுக்கு கவமலவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது, இது பிராந்தியத்தின் ஒட்டுஹமாத்த 
சமூக ஹபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவும். குழந்மதகளுக்கு கல்வி வசதிகமள 
வழங்குதல், விமளயாட்டு உபகரணங்கள், பள்ளிக்கு குடிெீர் கபான்ற ெலன்புரி 
வசதிகள், கிராமங்களுக்கு சாமல வசதிகள் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராம மக்களுக்கு 
கவமல வாய்ப்புகள் வழங்குவதன் மூலம் கிராமத்தின் சமூக ஹபாருளாதார 
வளர்ச்சியில் ஆதரவாளர் உதவி ஹசய்கிறார். சி.எஸ்.ஆர் பட்ஹஜட் லாபத்தில் 2.5% 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
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      அட்டவணை எண். 5 சுற்றுசூழல் மமலாண்ணம திட்டம் 

வரிணை 

எண் அளவுருக்கள் 
சுரங்க 

நடவடிக்ணககள் தடுப்பு நடவடிக்ணககள் 

1 கொற்ைின் 

சுற்றுசூழல் 
(Air Environment) 

துறளயிடுேல்  கொற்ைின் மூலம் பரவும் தூசிகறள 

கட்டுபடுத்ே தூசிகறள 

பிரித்தேடுக்கும் இயந்ேிரம் மற்றும் 

நீறர பயன்படுத்ேி துறளயிடும் 

இயந்ேிரங்கள் 

பயன்படுத்ேபடுகிைது. 
 துறளயிடல் துறளகளுக்கு 

கூர்றமயொன துரப்பண 

துணுக்குகலளின் பயன்பொடு, 
உகந்ே தவடிக்கறவக்கும் ேிைன் 

மற்றும் தநர ேொமேம் 

டிதனட்டொறர பயன்படுத்ேி 
தவடிக்கறவப்பேன் மூலம் கொற்று 

மொசு அறடவறே 

கட்டுபடுத்ேபடுகிைது 

தவடித்ேல்  வழக்கமொன இறடதவளியில் 

துறளயிடும் குவியல்களின் மீது 

நீறர தேளிப்பேன் மூலம் 

கனிசமொன மொசு 

குறைக்கப்படுகிைது. 
சுறம ஏற்றுேல்  சுறம ஏற்றுவேற்க்கு முன்பொக 

ேொதுக்கள் மீது ேண்ணிரொல் 

ஈரொமொக்கொப்படுகிைது. 
தபொக்குவரத்து  ேொதுபொறேயின் பக்கவொட்டில் 

ேண்ணிறர தேளிப்பேன் மூலம் 

ேொதுக்கள் மற்றும் கழிவுகள் 

எடுத்து தசல்லும் தபொது ஏற்படும் 

கொற்ைில் பரவும் தூசிகள் 

கட்டுபடுத்ேபடுகிைது. 
 அேிக சுறம ஏற்றுவறே 

ேடுக்கப்படும் 
 ேொர்ப்பொலின் உள்ளடக்கிய 

டிரக்குகள்/ டம்பர்கள் 
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பயன்படுத்ேபடுகிைது 

தஜனதரட்டர்  மின்சொரம் இல்லேொ தநரத்ேில் 

மட்டும் ேொன் தஜனதரட்டர் 

இயக்கப்படும். 
 மத்ேிய மொசு கட்டுப்பொட்டு 

வொரியம் விேிகளின் படி, 
தஜனதரட்டர் (D.G) 
தசட்டுகளுக்கொன தபொதுமொன 

ஸ்டொக் உயரம் அறமக்கப்படும். 
தபொது 

நடவடிக்றககள் 
 சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும் 

கொலநிறல மொற்ைம் அறமச்சின் 

(MoEF) விேிமுறைகளின் படி 

அவன்யு மரங்கறள சொறலகளின் 

ஓரங்களிலும், சுரங்க பகுேி 
சுற்ைிலும் றவக்கப்பட்டு கொற்ைில் 

மொசு பரவுவறே ேடுக்கபடுகிைது. 
 தூசி இறடதபயர்ச்சி பகுேியில் 

தவறல தசய்யும் நபர்களுக்கு 
உதலொகம் உள்ள சுரங்கங்களில் 

(MMR,1961) விேிமுறைகள் படி 

கொது மச்றச, முகமூடி, பொதுகொப்பு 

கண்ணொடி தபொன்ை பொதுகொப்பு 

உபகரனங்கள் வழங்கப்படுகிைது. 
 பொேிக்கப்பட்ட பகுேியில் தவறல 

தசய்யும் தேொழிலொளர்கள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள கிரொமவொசிகள் 

வழக்கொமொன சுகொேொர தசொேறன 

தமற்தகொள்ளப்படுகிைது. தமலும் 

தேொழிற்ச்சொறலகள் சட்டேின் படி 

ஊழியர்களின் வழக்கமொன 

தேொழில் சுகேொர மேிப்படீு 

தமற்தகொள்ளப்படுகிைது. 
 தவளிப்புை கொற்ைின் ேரம் 

கண்கொணிப்பு முறை வழக்கமொன 

அடிப்பறடயில் நடத்ேப்பட்டு, 
சுற்றுப்புை கொற்ைின் ேரத்றே 
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மேிப்படீு தசய்யப்படுகிைது. 
2 நீர் சூழல் 

(Water 
Environment) 

தமற்ப்பரப்பு நீர்  சுரங்கத்ேில் இருந்து 

தவளிதயற்ைப்படும் கழிவு 

நீரொனது, உறரயொகும் 

தேொட்டியில் (settling tank) 
சுத்ேிக்கரிப்பட்டு, பிைகு தூசிகறள 

கட்டுப்படுத்ேவும் மற்றும் மரம் 

வளர்ப்பேற்க்கும் 

பயன்படுத்ேப்படுகிைது. 
நிலத்ேடி நீர்  சுரங்க நடவடிக்றகயின் மூலம் 

நிலத்ேடி நீர் பொேிக்கப்பட 

மொட்டொது. 
 பருவமறழ பருவத்ேிற்கு முன்பும் 

மற்றும் பின்பும் உடனடியொக தூர் 

எடுப்பு (desilting) நிகழ்வு 

தமற்தகொள்ளப்படும்.  
தவள்ள நீர்  மறழநீர் தசகரிப்பேற்கு சுரங்க 

குழிகள் பயன்படுத்ேப்படும். 
 மறழநீர் தசமிக்கும் பள்ளத்ேில் 

இருந்து மறழநீறர தவளிதயற்ைி 
அேறன தமற்ப்பரப்பு நிறலநிறுத்ே 

தேொட்டியில் (15m x 10m x 3m) 
தசமிக்கப்படுகிைது. இேன் மூலம் 
ேிடப்தபொருட்க்கள் நீக்கப்படுகிைது. 
சுத்ேிக்கரிக்கப்பட்ட மறழ நீறர 

தூசிகறள அகற்ற்வும், 
தசடிகளுக்கு ேண்ணிர் ஊற்ைவும் 

பயன்படுத்ேப்படுகிைது. 

தபொது 

நடவடிக்றககள் 
 நீரின் ேரத்றே வழக்கமொன 

முறையில் கண்கொணிப்பு மற்றும் 

பகுப்பொய்வு தசய்யப்படும். 
3 ஒலி (Noise) துறளயிடுேல்  அேிக ஒலி ஏற்படும் தநரத்ேில், 

வறரயறுக்கப்பட்ட கொல அளவில் 

மட்டுதம ஊழியர்கறள தவறல 

தசய்ய அனுமேிக்கபடும். 
தவடித்ேல்   பகல் தநரங்கலில் மட்டுதம 
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தவடித்ேல் நிகழ்வு 

தமற்தகொள்ளப்படுகிைது மற்றும் 

தமகமூட்டமொன தநரங்கலில் 

தவடித்ேல் நிகழ்வு 

தமற்தகொள்ளப்படுவேில்றல. 
 துறளயிடல் துறளகளுக்கு 

கூர்றமயொன துரப்பண 

துணுக்குகலளின் பயன்பொடு, 
உகந்ே தவடிக்கறவக்கும் ேிைன் 

மற்றும் தநர ேொமேம் 

டி.டிதனட்டொறர பயன்படுத்ேி 
தவடிக்கறவப்பேன் மூலம் 

ஒலியின் அளவு குறைக்கப்படும். 
 இறரச்சல் மூலம் மற்றும் சத்ேம் 

ேர கூடிய உபகரணங்களிலிருந்து 

தவறல தசய்யும் 

தேொழிலொளர்களுக்கு முறையொன 

இறரச்சல் ஆேொரம் உறை (noise 
proof enclosure) 
வழங்கப்படுகின்ைன. 

தபொக்குவரத்து  வொகனங்கள், இயந்ேிரங்கள் 

மற்றும் பிை உபகரணங்கறள 

முறையொன மற்றும் வழக்கமொக 

பரொமரிக்கதவண்டும். 
 இயந்ேிரங்கள் மற்றும் பிை 

உபகரணங்களுக்கு முறையொன 

உரொய்வு கொப்புதபொருள் (lubrication) 
பயன்படுத்துவேன் மூலம் 

இறரச்சல் (noise) உருவொகுவறே 

குறைக்கப்படும். 
 இறரச்சலின் அளறவ, 

வறரயறுக்க்ப்பட்ட மிேமொன 

தவகத்ேில் தவற்று வொகனங்கள் 

குவொரியில் நுறழயும் தபொதும் 

அல்லது தவளிய தசல்வேன் 

மூலம் குறைக்கப்படும். 
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 அறனத்து டீசல் வறக 

இயந்ேிரங்களுக்கு தபொதுமொன 

ஒலி உைிஞ்சி (silencer) கருவி 
பயன்படுத்ே தவண்டும். 

 கிரொமபுை பகுேியில் வொகனங்கள் 

தசல்லும் தபொது வொகனத்ேின் 

தவகம் 10கி.மீ-வும் மற்றும் 

ஒலிதபருக்கியின் உபதயகத்ேின் 

அளறவ குறைவொகவும் 

பயன்படுத்ே தவண்டும். 
 அறனத்து தபொக்குவரத்து 

வொகனங்களுக்கும், மொசு 

கட்டுபொட்டின் கீழ் சரியொன 

சொன்ைிேல்கள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
தபொது 

நடவடிக்றககள் 
 அேிக இறரச்சல் (noise) 

உருவொகும் இடங்களில் தவறல 

தசய்யும் தேொழிளொர்கள் ேனிப்பட்ட 

பொதுகொப்பு சொேனங்களொன கொது 

மச்றச மற்றும் கொது பிளொக்ஸ் 

ஆகியவன பயன்படுத்ேப்படுகிைது  
 ஊழியர்கள் ஒய்தவடுக்க பணியிட 

சத்ேம் இல்லொே பகுேி 
தகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இறரச்சறல குறைப்பேற்கொக 

சுரங்கப்பகுேிறய சுற்ைிலும் 

தசடிகள் வளர்க்கப்படுகிைது.  
 ஊழியர்களுக்கு இறரச்சல் நிறல 

விறளவுகள் பற்ைிய விழிப்புண்ர்வு 

தகொடுக்கப்படுகிைது. தமலும் 

ஊழியர்களுக்கு வழக்கமொன 

மருத்துவ பரிதசொேறன 

தசய்யப்படுகிைது. 
4 அேிர்வு 

(Vibration) 
தவடித்ேல்  குைிப்பிட்ட மின்னூட்ட 

விகிேங்கள் தகொண்ட, முறையொன் 

தசொேறன அேிர்வு ஆய்வுகள் 
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மூலம் வடிவறமக்கப்பட 

தவண்டும். 
 தவடித்ேல் நிகழ்வுகளின் தபொது 

ஏற்படும் அேிர்வுகறள 

கட்டுப்படுத்ே 25-50மில்லி தநொடி 

வறர ேொமேமொக தவடிக்க கூடிய 

மில்லி தநொடி தவடித்தூண்டி 
(detonators) 
பயன்படுத்ேதவண்டும். 

 அேிர்வு வரம்றபத் ேொண்டினொல், 
நீண்ட அகழி 6 மீட்டர் ஆழத்ேில் 

அறலநீளம் அறலகறள உறடக்க 

அறலகள் இயக்கத்ேின் ேிறசயில் 

தவட்டக்கூடும், இது 

தமற்பரப்புக்கு அருகில் மற்றும் 

இறடநிறல மண்டலத்ேிற்கு 

அருகில் பயணிக்கிைது. 
 அறனத்து நடவடிக்றககறளயும் 

தசய்ே தபொதும் ஒப்புேல் தபற்ை 

நிலநடுக்கப்பேிவு கருவிறய 
(தபொது இயக்குனரகம் சுரங்க 

பொதுகொப்பு) பயன்படுத்ேி அேிர்வு 

மற்றும் இறரச்சறலத் தேொடர்ந்து 

கண்கொணிக்க தவண்டும். 
5 மண் சூழல் 

(Land 
Environment) 

தமற்ப்பரப்பு மண்  வனப்பகுேி மற்றும் 

தவளொண்றமயில் மீண்டும் 

பயன்படுத்துவேற்கொக மக்கிய 

ேொவர மண் உள்ளடக்கிய தமல் 

மண் பொதுகொக்கப்படுகிைது. 
 தமல் மண்ணுடண் நிரொகரிப்பட்ட 

கனிமங்கள் மற்றும் பிை கழிவுகள் 

கலக்க கூடொது. குவொரி 

வளொகங்களில் சிைப்பொன 

பயன்பொடு மூலம் தமற்ப்பரப்பு 

மண் பொதுகொக்கப்படுகிைது. 
 சுரங்கத்றே சுற்ைிலும் 
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நீர்வடிக்கொல் அறமக்கபட 

தவண்டும். மறழ நீர் மூலம் 

குவொரியின் உள்தள உள்ள எந்ே 

மண்றணயும் தவளிதய அடித்து 

தசல்வறே கழிவுக் குவியல்கள் 
(dump) மூலம் ேடுக்கப்படுகிைது. 

இறவகள் மண் அரிப்பு மற்றும் 

வண்டல் மண் படிவு ஆகியவற்றை 

ேடுக்கிைது, தமலும் ேிட்டுகளின் 

(benches) நிறலப்புேன்றம 
பொதுகொக்கப்படுகிைது. 

6 கழிவு கிடங்கு 
(waste dump) 

கழிவுக் 
குவியல்கள் (dump) 
நிறலப்படுத்துேல் 

 கழிவு குவியல்கறள முறையொன 

படிமுறை மற்றும் சொய்வு 

தகொணத்துடன் 1.5 மீ தபன்ச்சுகள் 
அறமக்கப்பட தவண்டும். பிைகு 

தமற்பரப்பு மண்றண கழிவு 

குவியல்கள் மீது பரப்பதவண்டும். 
ேண்ணறீர ேக்கறவக்கும் 

தபொருத்ேமொன மரங்கறள மண் 

தமதல நடுவேன் மூலம் கழிவு 

குவியல்களின் சொய்வு மற்றும் 

அடிபகுேிகறள 

நிறலப்படுத்ேப்படுகிைது.  
 கழிவுக் குவியல்கறள சுற்ைியுள்ள 

நீர்வடிக்கொல் ஆனது தமற்ப்பரப்பு 

நிரொல் உருவொகும் நீர்நிறல 

அழுத்ேொல் கழிவுக் குவியலில் 

உள்ள கழிவுகறள அடித்து 

தசல்லொமல் இருக்கவும், 
சிறேயொமல் இருக்கவும் 

பயன்படுகிைது. 
7 மரம் வளர்த்ேல் சுரங்க பகுேி / 

கழிவு குவியல்கள் 
 சுரங்க சுற்றுபுைத்ேில் மரங்கள் 

வளர்ப்பேன் மூலம் தூசு மற்றும் 

இறரச்சல் கட்டுபடுத்ேப்படுகிைது. 
 மரம் வளர்ப்பேன் மூலம் கழிவு 

குவியல்கலின்நிறலப்புேன்றம



திருவாளர். முரளி வணிக  நிறுவனங்கள் சுண்ணொம்பு சுரங்கம், பந்ேபுலி கிரொமம், 
சங்கரன்தகொவில் வட்டம், ேிருதநல்தவலி மொவட்டம் 

ஆேி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் தேொழில்நுட்ப நிறுவனம், தசலம் 

24 

றய உறுேிப்படுத்துகிைது. 
 ஒவ்தவொரு வருடமும் 

தவட்டப்படும் மரங்கறள 

கணக்தகடுத்து, பின்பு சீரொன கொல 

இறடதவளியில் கட்டயமொக 

நடுமொறு பரிதுறரக்கப்படுகிைது. 
 ேொவர நொற்ைங்கொலில் இருந்து 

உயிர் பிறழப்பேற்கொன 

வொய்ப்புகள் அேிகம் உள்ள தசடிகள் 

மட்டும் நடப்படுகின்ைன. 
8 நில சுற்றுசூழல்   மீள்நிரப்பல் (Back Filling) , 

சுரங்கேின் கழிவுகள் 
அறடக்கப்பட்டு அேன் மீது 

தமலடுக்கு மண்ணொல் 

நிரப்பபடுவேன் மூலம் சீரழிந்ே 

நிலம் (degraded land) 
மீட்கப்படுகிைது.  

 கழிவு தேக்க இடத்றே சுற்ைிலும் 
கழிவுநீர்வடிகொல் 
அறமக்கப்பட்டிருக்கிைது. 

 தவகமொக வளரகூடிய மரங்கள் 

மற்றும் இருபிடத்ேில் வளரகூடிய 

தசடிகள் நிலத்ேின் 

நிறலப்புேன்றமக்கொக வளர்க்க 

படுகிைது. 
 பசுறமப்பகுேி (Green Belt) 

வளர்ச்சிக்கொன தபொருத்ேமொன 

நடவடிக்றககள் 

எடுத்துதகொள்ளப்படுகிைது. 
 சுரங்க பள்ளமொனது மறழநீறர 

தசகரித்து நிலத்ேடிநீறர அேிக 

படுத்துவதேொடு மட்டும் 
அல்லொமல் அருகில் உள்ள 

விவசொய நிலங்களின் 

பொசனத்ேிற்க்கும் உேவுகிைது. 
9 சமூக   சரியொன பரொமரிப்பு முறைகறள 
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தபொருளொேொரம் பயன்படுத்துவேன் மூலம் 

இயங்ேிரத்ேின் இறரச்சல் அளவு 

கட்டுப்படுத்ேபடுகிைது. 
 சுரங்க பகுேிறய சுற்ைிலும் மத்ேிய 

மொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியத்ேின் 
(CPCB) வழிகொட்டுேலின்படி 

பசுறம பகுேி அறமக்கப்படுகிைது. 
 சரியொன கொல அட்டவறனபடி, 

வறரயறுக்கப்பட்ட பகுேியில் 
துறழயிடுேல், தவடித்ேல் மற்றும் 

மற்ை நிகழ்வுகள் 

நிகழ்த்ேப்படுகிைது.  
 சுரங்கேின் றமயப்பகுேியில் 

கொற்று மொசுப்பொட்றட ேகுந்ே 
கட்டுப்பொட்டு முறைகளின் 
மூலம் குறைக்கப்படுகிைது. 

 ேீயறணப்பு, மீட்பு பணி மற்றும் 

உள்ளூர் ேகவல் தேொடர்பு 

ஆகியவற்றைக் றகயொள்வேற்கு 

அவசரகொல ேயொர்நிறலத் ேிட்டம் 

முன்கூட்டிதய 

ேயொரிக்கப்படுகிைது. 
 இந்ேிய ேரநிறலகள் 

பணியகத்ேின் (BIS) 
பரிந்துறரயின்படி தவறல 
ஆட்களின் பொதுகொப்றபக்கருேி, 
ேனிமனிே பொதுகொப்பு 
உபகரணங்களொன றகயுறை, 
ேறலகவசம், பொதுகொப்பு கொல் 
உறை, கண்ணொடி, தமல் சட்றட, 
மூக்கு உறை மற்றும் கொது 
பொதுகொப்பொன் வழங்கப்படுகிைது. 

 சமூக தபொறுப்புணர்வு 

நடவடிக்றககளின் ஒரு பகுேியொக 

உள்ளூர் கிரொம பஞ்சொயத்துக்கு 

விண்ணப்பேொரர் மூலம் சமூக நல 

நடவடிக்றககள் 
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எடுக்கப்படுகின்ைன. 

10 தேொழில்சொர் 

சுகொேொரம் 
  சுரங்க விேி எண் (44)-ன் படி, 

முேல்லுேவிக்கொன வசேிகள் 
ஏற்ப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. 

 விேி எண் 29B & 45(A)-யின் படி, 
ஆரம்ப மற்றும் சீரொன கொல 
இறடதவளியில் 
தேொழிளொர்களின் உடல்நிறல 
பரிதசொேறன நடத்ேபடுகிைது. 

 சுரங்கத்ேில் பணிபுரியும் 
தேொழிளொலர்களுக்கு ஆயுள் 
கொப்படீு வழங்கப்படுகிைது. 

 தவறல ஆட்களின் 
பொதுகொப்றபக்கருேி, ேனிமனிே 
பொதுகொப்பு உபகரணங்களொன 
றகயுறை, ேறலகவசம், 
பொதுகொப்பு கொல் உறை, 
கண்ணொடி, தமல் சட்றட, மூக்கு 
உறை மற்றும் கொது 
பொதுகொப்பொன் வழங்கப்படுகிைது. 



திருவாளர். முரளி வணிக  நிறுவனங்கள் சுண்ணொம்பு சுரங்கம், பந்ேபுலி கிரொமம், 
சங்கரன்தகொவில் வட்டம், ேிருதநல்தவலி மொவட்டம் 

ஆேி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் தேொழில்நுட்ப நிறுவனம், தசலம் 

27 

1.6. மாற்று பகுப்பாய்வு 

சுரங்கத் ேளம் நிலவியல் மற்றும் ேொதுப் படிேல் ஆகியவற்றை சொர்ந்துள்ளது. எனதவ, 
இந்ே ேிட்டம் குைிப்பிட்ட கனிம ேளம் மற்றும் இந்ே ேிட்டத்ேிற்கொன மொற்று ேளம் 

இல்றல. 

1.7. சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

திருவாளர்.முரளி எண்டர்பிமரசஸ் சுரங்க பகுதிக்குள் ெடவடிக்மககமள 
ஹசயல்படுத்துவமத உறுதிஹசய்கிறது மற்றும் திறமமயான கண்காணிப்மப 
கமற்ஹகாள்கிறது. திருவாளர். முரளி எண்டர்பிமரசஸ் TNPCB/IBM/MoEF & CC 
வழிகாட்டுதலின் படி சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கமள ஹதாடர்ந்து கண்காணித்து 

வருகிறது. 

அட்டவணை எண்: 6 எதிர்கால திட்டம் சுற்றுசூழல் கண்காைிப்பு திட்டம் 

வரி
ணை.
எண் 

சுற்றுச்சூழல் 
காரைிகள் இடம் 

கண்காைிப்பு 

குறிப்புகள் கால 

அளவு அதிர்வவண் 

1 வொனிறல 

மற்றும் 

கொற்றுத் ேரம் 

சுரங்க றமயப்பகுேி 
தேடர்ச்சியொன 
கண்கொணிக்கப்படுகிைது 
/ அருகிலுள்ள இந்ேியொ 

வொனியல் துறை (IMD) 
நிறலயம் 

24 மணி 
தநரம் 

மொேம் ஒரு 
முறை 

கொற்று 

தவகம், 
ேிறச, 
தவப்பநிறல, 
ஈரப்பேம் 

மற்றும் 

மறழப்தபொழி
வு. 

2 கொற்று மொசு 

கண்கொணிப்பு 
(PM2.5, PM10, 
SO2 and 
NOx) 

ஆறு இடங்களில் 
(றமய மண்டலத்ேில் 

உள்ள ஒரு நிறலயம் 

மற்றும் அருகிலுள்ள 

குடியிருப்புகளில் 

குறைந்ேபட்சம் ஒன்று, 
பகுேி, தமல்தநொக்கி 
ேிறசயில் ஒன்று, 

8 மணி 
தநரம் 

வருடத்ேிற்
கு 1 முறை 

நூன் தூசி 
மொேிரி 

மற்றும் 

சுவொச தூசி 
மொேிரி 
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கீழ்நிறல ேிறசயில் 

இரண்டு நிறலயம் 

மற்றும் குறுக்கு கொற்று 

ேிறசயில் ஒன்று.) 

3 நீர் மொசு 

கண்கொணிப்பு 
சுரங்க கழிவுகளின் 

அருகிலுள்ள 

பகுேிகளின் நிலத்ேடி 

மற்றும் தமற்பரப்பு 

ேண்ணறீர, முந்றேய 

மற்றும் பிந்றேய 

பருவமறழ கொலத்ேின் 

தபொது கிரொப் மொேிரிகள் 

றகப்பற்றுேல். 

 ஒரு 

வருடத்ேிற் 

கு 

ஒருமுறை 

இயற்பியல்  -

தவேியியல், 
நுண்ணுயிரிய
ல் பண்புகள் 

4 நீர்ப்புவியிய
ல் 

இறடப்பகுேி 
மண்டலத்ேில் இருந்து 

(buffer zone) 1 கிமீ 

சுற்ைியுள்ள, ேிைந்ே 

குைிப்பிட்ட கிணறுகளில் 
நீர் நிறல. 

- ஆறு 
மொேத்ேிற்கு 

ஒரு முறை  

நீர் நிறல 

கண்கொணிப்பு 

சொேனங்கள் 

பயன்படுத்ேப்
படும். 

5 ஒலி சுரங்க எல்றல, அேிக 

இறரச்சல் உருவொக்கும் 

குத்ேறக பகுேி உள்தள 

மற்றும் அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பு பகுேியில் 

உள்ள பகுேிகள். 

24 மணி 
தநரம் 

மொேம் 

ஒருமுறை 
ஒலி நிறல 

மீட்டர் 

6 அேிர்வு அருகில் உள்ள 

குடியிருப்புகளில் 

)அைிக்றகயிடல்(  

 தவடித்ேல் 

தசயல்பொடு 
நிலநடுக்கப்ப
ேிவு கருவி 
(டிஜிட்டல் 

சீஸ்தமொகிரொ
ஃப்) 

7 மண் றமயப்பகுேி 
மண்டலம்(core) மற்றும் 

இறடயக 

மண்டலம்(buffer) (கிரொப் 

 ஒரு 

வருடத்ேிற்
கு 

இயற்பியல் 
மற்றும் 

தவேியியல் 



திருவாளர். முரளி வணிக  நிறுவனங்கள் சுண்ணொம்பு சுரங்கம், பந்ேபுலி கிரொமம், 
சங்கரன்தகொவில் வட்டம், ேிருதநல்தவலி மொவட்டம் 

ஆேி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் தேொழில்நுட்ப நிறுவனம், தசலம் 

29 

மொேிரிகள்) ஒருமுறை பண்புகள் 

1.8. சுரங்க நடவடிக்ணககள் மூலம் ஏற்படும் நன்ணமகள்  

ஆதரவாளர் திருவாளர்.முரளி எண்டர்பிமரசஸ் அவர்கள், சமுேொயத்ேில் அவர்களின் 
கடறமகள் மிகத் தேளிவுடன் உள்ளொர். மரம் வளர்ப்பு ேிட்டேின் அடிப்பறடயில், 
சுரங்கத்றே சுற்ைியும் மரம் வளர்ப்பு பரிந்துறரக்கப்படுகிைது. அறே ேவிர 
ேப்பிதயொடிய மொசு மற்றும் இறரச்சல் நீக்குவேற்க்கொ அழகியல் தேொட்டம் மற்றும் 
மற்ை மகத்ேொன தபருந்தேொட்ட முயற்சிகள், வல்லுநர்களின் உேவி மற்றும் உள்ளூர் 
சமூகத்ேின் ஒத்துறழப்பு உடன் தசயல்படுத்ேப்படும். சுரங்க நடவடிக்றக கிரொமப்புை 
தவறலவொய்ப்றப உருவொக்கும். கூடுேலொக, தவறலவொய்ப்பு வசேிகறள 
நிர்மொணித்ேல், ேொது தபொக்குவரத்து, சுகொேொரம், தபொருட்கள், தசறவகள் மற்றும் பிை 
சமூக தசறவகள் வழங்குவது தபொன்ை ஒப்பந்ே தவறலகளில் பலருக்கு மறைமுக 
தவறலவொய்ப்பு இருக்கும். உள்ளூர் மக்களுக்கு தவறலவொய்ப்பு கிறடக்கும். மொநில 
அரசொல் உரிறமத்தேொறக உள்ளூர் நிறுவனங்களுக்கு கிரொமத்ேின் நலனுக்கும், 
வளர்ச்சிக்கொக வழங்கப்படுகிைது. விண்ணப்பேொர் அவர்கள், கிரொமங்களுக்கு கல்வி 
வசேிகள், விறளயொட்டு உபகரணங்கள், பள்ளிகளுக்கு குடிநீர் தபொன்ை நலன்புரி 
வசேிகள், கிரொமங்களுக்கு சொறல வசேிகள் மற்றும் அருகிலுள்ள கிரொமவொசிகளுக்கு 
தவறல வொய்ப்புகள் வழங்குவேன் மூலம் கிரொமப்புை சமூக தபொருளொேொர 
வளர்ச்சிக்கு உேவுகிைொர். இலொபத்ேில் இருந்து 2.5% கூட்டொண்றம சமூகப் தபொறுப்புத் 
ேிட்ட (CSR) பட்தஜட்டுக்கு ஒதுக்கீடு தசய்கிைொர். 

1.9 முடிவுரை 

EIA ஆய்வின் அடிப்பறடயில், தூசி மொசுபொட்டில் ஓரளவு அேிகரிப்பு இருக்கும் என்று 

கொணப்படுகிைது, இது EIA / EMP அைிக்றகயில் பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளபடி சுற்றுச்சூழல் 

தமலொண்றம நடவடிக்றககறள ேிைம்பட தசயல்படுத்துவேன் மூலம் 

கட்டுப்படுத்ேப்படும் மற்றும் SEIAA, மொநில கட்டுப்பாட்டு வாரிய  பரிந்துறரப்படி 

எேிர்மறையொன ேொக்கங்கள் தபருமளவில் குறைக்கப்படும். சுரங்க நடவடிக்றககள் 

கொரணமொக சுற்றுப்புை சூழல் மற்றும் சூழலியல் ஆகியவற்ைில் மிகக் குறைவொன ேொக்கம் 

இருக்கும், தமலும் சுரங்க நடவடிக்றககள் இப்பகுேியில் தநரடி மற்றும் மறைமுக 

தவறலவொய்ப்றப உருவொக்க வழிவகுக்கும். சுரங்க நடவடிக்றககள் உள்ளூர் 

குடியிருப்பொளர்களுக்கு தவறல வழங்குவேன் மூலம் இப்பகுேியின் சமூக தபொருளொேொர 
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நிறலக்கு சொேகமொன ேொக்கத்றே ஏற்படுத்தும். அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊேியம் 

மக்களின் வொழ்க்றக முறைறய தமம்படுத்துவேன் மூலம் ேனிநபர் வருமொனம், 

வடீ்டுவசேி, கல்வி, மருத்துவ மற்றும் தபொக்குவரத்து வசேிகள், தபொருளொேொர நிறல, 

சுகொேொரம் மற்றும் விவசொயம் ஆகியவற்றை அேிகரிக்கும். ஹபரும்பாலான 
ஹதாழிலாளர்கள் உள்ளூர் கிராமத்திலிருந்து கதர்ந்ஹதடுக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் 

விவசொயம் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்றககளில் ேங்கறள ஈடுபடுத்துவொர்கள் என்று 

எேிர்பொர்க்கப்படுகிைது. உள்கட்டறமப்பு வசேிகறள நிர்மொணித்ேல், சுண்ணாம்புக் கல் 
இடங்களுக்கு தகொண்டு தசல்வது, சுகொேொரம், சுரங்கத்ேிற்கு தபொருட்கள் மற்றும் 

தசறவகறள வழங்குேல் மற்றும் பிை சமூக தசறவகள் தபொன்ை ஒப்பந்ேப் பணிகளில் 

உள்ளூர் மக்களுக்கு மறைமுக தவறல வொய்ப்புகள். தற்கபாதுள்ள சுண்ணாம்புக் 
குவாரியிலிருந்து ராயல்டி, கலால் வரி மற்றும் பலவற்றின் மூலம் மாெில அரசு 
கெரடியாக பயனமடகிறது. ஆதரவாளரின் கார்ப்பகரட் சமூக ஹபாறுப்புணர்வு 
முயற்சிகள் சமூக ஹபாருளாதார சூழலில் சாதகமான தாக்கத்மத ஏற்படுத்தும் 

 


