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செயல்முறை திட்டச் சுருக்கம் 

1 முன்னுறர 

திருவாளர். ஸ்தடான்மார்க் இன்ஜினியரிங் தனியார் வறரயறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் 
சாதாரண கல் குவாரி 1.40.5 வெக்டர் பரப்பளவில் புல எண் 50/1(0.66.0), 50/2(0.66.5) 
மற்றும் 50/3(0.08.0) இல் - கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் தாலுகா, ஆதவனப்பள்ளி 
என்னும் கிராமத்தில் அறமந்துள்ளது. இப்பகுதி வடக்கு அட்சதரறக- 12˚45’35.18 முதல் 
12˚45’27.58”N வறரயிலும், கிழக்கு தீர்க்கதரறக 77˚55’36.47” முதல் 77˚55’36.37”E வறரயிலும் 
உள்ளது. 
 தசப்டம்பர் 14, 2006 தததியிட்ட சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீு (EIA) 
அறிவிப்பின்படி, இந்த திட்டம் 1(அ) தாதுக்கள் சுரங்கங்கள், வறக - பி 1 குத்தறக பகுதி 
>25 மற்றும் <50 தெக்தடர் ஆகியவற்றின் கீழ் வருகிறது. தமற்கண்டவற்றறக் கருத்தில் 
தகாண்டு, 06.08.2019 அன்று விண்ணப்பதாரர் SEIAA / SEAC க்கு விண்ணப்பத்றத 
சமர்ப்பித்தார். இந்த முன்வமாழிவு 18.10.2019 அன்று 137 வது மாநில மதிப்படீ்டுக் 
கூட்டத்தில் வவக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் குறிப்பு விதிமுவறகவள வழங்கியது. கடித 
எண் SEIAA-TN / F7126 / SEAC / TOR-667/2019 dated 06.11.2019 . 
 
திட்டத்தின் டநாக்கம் 
 
திருவாளர். ஸ்தடான்மார்க் இன்ஜினியரிங் தனியார் வறரயறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் 
சாதாரண கல் சுரங்கத்தின் சுற்றுச்சூழல் ததளிவு அனுமதிக்கான முன்தமாழிவு குறிப்பு  
விதிமுறறகளின் Lr.No.SEIAA-TN/ F.No.7126/SEAC/TOR-667/2019 dated 06.11.2019  படி சுற்றுச்சூழல் 
தாக்க மதிப்படீு அறிக்றக ததறவப்படுகிறது. 

2.0. திட்ட விளக்கம் 

அட்டவறை எண். 1.1 திட்ட விவரங்கள் 
தகவல் விவரம் 

விண்ணப்பதாரர் தபயர் திருவாளர். ஸ்தடான்மார்க் இன்ஜினியரிங் 
தனியார் வறரயறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் 

தமாத்த சுரங்க குத்தறக பரப்பளவு 1.40.5 தெக்டர் (பட்டா நி ம்) 
பு  எண் 50/1(0.66.0), 50/2(0.66.5) மற்றும் 50/3(0.08.0) 
புவியியல் ஒருங்கிறணப்பு 
(geographical co-ordinates) 

அச்சதரறக 12˚45’35.18வ இருந்து 12˚45’27.58”வ 
வறர தீர்க்கதரறக 77˚55’36.47”கி இருந்து 
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77˚55’36.37”கி வறர 
இறடவிளக்க வறரதாள்  
(Toposheet No.) 

57 H/13  

உயரம் (Elevation) 870 மீட்டர் கடல் மட்டத்தி ிருந்து தம  
உள்ளது. 

அணுகல்தன்றம (Accessibility) 
அருகிலுள்ள கிராமம் ஆதவனப்பள்ளி - 1.0 கி.மீ – வடக்கு திவசயில் 
அருகிலுள்ள நகரம்  ஓசூர் – 13 கி.மீ –  வதன் கமற்கு திறசயில் 
அருகிலுள்ள தநடுஞ்சாற   கிருஷ்ணகிரி - சூளகிரி தராடு    
அருகிலுள்ள ததாடர்வண்டி நிற யம்  ஓசூர்  - 13 கி.மீ – வதன் கமற்கு  திறசயில் 
அருகிலுள்ள விமான நிற யம் வபங்களூரு விமான நிற யம் - வட தமற்கு 

திறசயில் 55 கி.மீ ததாற வில் உள்ளது.           
சுற்றுச்சூழல் உைர்திைன் (Environmental Sensitiveness) 

மாநி  எல்ற  கர்நாடக - தமிழ்நாடு எல்ற , சுரங்கத்தில் 
இருந்து வட திறசயில் 6.6 கி.மீ ததாற வில் 
உள்ளது. 
 

கடற்கறர மண்ட ம் வங்காள விரிகுடா, சுரங்கத்தில் இருந்து   
கிழக்கு திறசயில் 253 கி.மீ ததாற வில் 
உள்ளது. 

காப்புக்காடு  i) கபரண்டப்பள்ளி காடு, சுரங்கத்தில் இருந்து    
வதற்கு திறசயில் 3.9 கி.மீ ததாற வில் 
உள்ளது. 
ii) ஊகடதுர்கம் காப்புக்காடு, சுரங்கத்தில் 
இருந்து வதன் கமற்கு திறசயில் 24.3 கி.மீ 
ததாற வில் உள்ளது. 

அருகிலுள்ள வனவி ங்கு 
சரணா யம் 

10 கித ா மீட்டர் ஆரத்துக்குள் எந்த ஒரு 
வனவி ங்கு சரணா யம் இல்ற . 

அருகிலுள்ள நீர்நிற ,ஆறு,குளம் கலவரப்பள்ளி நீர்த்ததக்கம் – 5.68 கி.மீ வதன் 
கமற்கு   
வமாரணப்பள்ளி ஏரி - 7.3 கி.மீ வதன் கமற்கு   
அலச்சந்தம் ஏரி - 8.74 கி.மீ வதன் கமற்கு   
 ராமா நாய்க்கர் ஏரி - 11.70 கி.மீ வதன் கமற்கு   
தர்கா ஏரி - 11.96 கி.மீ வதன் கமற்கு   

வாழும் இடங்களும் I. சுரங்கத்தில் இருந்து வடக்கு 
திவசயில், 0.6 கிமீ வதாவலவில் 400 
மக்கள் வதாவக வகாண்ட 
ஆதவனப்பள்ளி கிராமம் உள்ளது.        
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II. சுரங்கத்தில் இருந்து ததற்கு திறசயில், 
2.5 கி.மீ ததாற வில் 700 மக்கள் 
ததாறக தகாண்ட தசப்பள்ளி  கிராமம் 
உள்ளது.     

பாதுகாப்பு நிறுவல்கள் (Defense 
Installations) 

10 கித ா மீட்டர் ஆரத்துக்குள் எந்த ஒரு 
பாதுகாப்பு நிறுவல்களும் இல்ற  

சுமார் 500 மீட்டர் ஆரத்றத 
சுற்றியுள்ள கற்சுரங்கங்கள் 

2 குவாரிகள்(5.36.5) 500 மீட்டர் சுற்று  
வட்டத்தில் காணப்படுகின்றன. உதவி 
இயக்குனர் கடிதம் எண்: Roc.No: 108/2019/Mines 
dated 08.03.2019.  

 
சுரங்க விவரங்கள் 

சுரங்க முறை இயந்திரமயமான சுரங்கறை 
புவியியல் றகயிருப்பு  729400 கன மீட்டர்  
உற்பத்தி றகயிருப்பு  395395 கன மீட்டர்   
சுரங்க உற்பத்தி (90% மீட்பு)  79079 கன மீட்டர் (ஓராண்டுக்கு)  
தமல் மண்  11920 கன மீட்டர் 
கனிம நிராகரிப்பு (10 %)  இல்வல 
தாது கழிவு விகிதம்  1:0.03 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க ஆழம்;  44 மீட்டர் தறர மட்டத்திற்கு கிழ்  

நீர் மட்டம்  60  மீட்டர் தறர மட்டத்திற்கு கிழ்  

3.0. சூழல் பற்ைிய விளக்கம் 

3.1. அடிப்பறட சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகஹெஞடை 

அடிப்பறட தகவல்கள் தசகரிப்பின் ஒருங்கிறணந்த பகுதியானது சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு 
மதிப்படீு (EIA) அறிக்றக. இப்பகுதியில் நி வும் சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிற றய 
மதிப்பிடுவதற்கு பருவக் கா த்திற்கு முன் (அக்தடாபர் 2, 2019 -  டிசம்பர் 28, 2019) ஆய்வு 
தமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்படீு (EIA) ஆய்வுகள் 
தநாக்கத்திற்காக, சுரங்க குத்தறக பகுதிறய றமய மண்ட மாகவும் மற்றும் சுரங்க 
குத்தறக எல்ற க்குள் இருந்து 10km ஆரம் வறர தவளிதய உள்ள குத்தறக பகுதிறய 
இறடயக மண்ட ம் (Buffer Zone) என கருதப்பட்டது. 
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அட்டவறை எண். 1. 2 அடிப்பறட தரவு 

நுண்துகள்கள் விவரங்கள் தரநிறல 

வளிமண்ட வியல் (அக்கடாபர் 2, 2019 -  டிசம்பர் 28, 2019) 
மறழ(சராசரி) 256 மில் ிமீட்டர் --- 

தவப்ப நிற (சராசரி) 18-38° தசல்சியஸ் --- 
காற்றின் தவகம் 1.2 மீட்டர் / வினாடி --- 

காற்றடிக்கும் திறச வடகிழக்கு மற்றும் 
வடதமற்கு திறசகள் 

--- 

சுற்றுச்சூழல் காற்று தரம் 
(சதெிய சுற்றுப்புை காற்று தரநிறலகள் (NAAQS)) 

சுவாசத்தில் தசல்லும் 
நுண் துகள் (PM10) 

ஒரு கன மீட்டர்- இல் 51-54.1 
றமக்தரா கிராம் (μg/m3) 

ஒரு கன மீட்டர்- இல் 100 
றமக்தரா கிராம் (μg/m3) 

காற்றில் மிதக்கும் தூசி 
(PM2.5) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 26.4-29 
றமக்தரா கிராம் (μg/m3) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 60 
றமக்தரா கிராம் (μg/m3) 

சல்பர் றடயாக்றைடு 
(S02) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 5.4– 8.9 
றமக்தரா கிராம் (μg/m3) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 80 
றமக்தரா கிராம் (μg/m3) 

றநட்ரஜன் றட ஆக்றசடு 
(NOx) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 8.6 –12.4 
றமக்தரா கிராம் (μg/m3) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 80 
றமக்தரா கிராம் (μg/m3) 

ெத்தம் நிறல  
(மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தரநிறலகள் (CPCB)) 

பகல் தநரம் 
(6.00 am – 10.00 pm) 

றமய மண்ட ம்: 32.6-40.9 dB 
(A)  

இறடப்பகுதி: 40.1-42.7 dB (A) 

சதாழிற்ொறல பகுதி 
பகல் தநரம் - 75 dB (A) 
குடியிருப்பு பகுதியில் 
பகல் தநரம் - 55 dB (A) 

இரவு தநரம் 
(10.00 pm – 6.00 am) 

றமய மண்ட ம்: 30.3-38.2 dB 
(A) 

இறடப்பகுதி: 33.3-35.8 dB(A)  

சதாழிற்ொறல பகுதி 
இரவு தநரம் – 70 dB (A) 
குடியிருப்பு பகுதியில் 
இரவு தநரம் - 45 dB (A) 

நீர் தரம்  
(இந்திய தரநிறலகள்: 10500:2012 (விரும்பத்தக்க வரம்புகள்)) 

கார-அமி த்தன்றம (pH) 7.46 முதல் 7.64 வறர 6.5 முதல் 8.5 
தமாத்த கறரந்த திட 

(TDS) 
ஒரு கன மீட்டர் இல் 396 
முதல் 540 றமக்தரா கிராம்  

mg/l  

ஒரு கன மீட்டர் இல் 500 
றமக்தரா கிராம் mg/l  

தமாத்த கடினத்தன்றம 
தபான்ற CaCO3 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 226 
முதல் 288 றமக்தரா கிராம்  

mg/l  

ஒரு கன மீட்டர் இல் 200 
றமக்தரா கிராம் mg/l 
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மண் தரம் 

கார-அமி த்தன்றம (pH) 6.40 முதல் 7.37 வறர 
மிதமான காரத்தன்றமக்கு 

நடுநிற யில் 
தமாத்த அடர்த்தி ஒரு கன அளவு 

தசன்டிமீட்டர் ஒன்றுக்கு 1.36 
– 1.37 கிராம் (g/cc) 

தாவர வளர்ச்சிக்கு 
சாதகமான இயல்புநிற  

நீர் நிலவியல் 
சுரங்க ஆழம் 44 மீட்டர் தறர மட்டத்திற்கு 

கீழ் 
குவாரி நடவடிக்றககள் 
அறனத்தும் நி த்தடி நீர் 

அட்டவறணக்கு 16 
மீட்டருக்கு தமத  
நறடதபறுகிறது 

தண்ணரீ் அட்டவறண 60 மீட்டர் (தறர மட்டத்திற்கு 
கீதழ) 

 
 
4.0. எதிர்வரும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்றககள் 

4.1. காற்ைின் சுற்றுச்சூழல் (Air Environment) 

தவளிப்பறடயான சுரங்கத் (Open Cast Mining) ததாழி ில் காற்று மாசுபடுவதற்கு முக்கிய 
காரணியாக தசயல்படுவது ‘காற்றில் பரவும் துகள்கதள’. சுரங்க நடவடிக்றக 
தமற்தகாள்ளப்படுவதற்கு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட முறற இயந்திரவியல் முறற ஆகும், 
இதில் துறளயிடுதல், தவடித்தல், கம்பி-தவட்டு (Wire-Saw cutting), ஏற்றுதல், இழுத்தல் 
மற்றும் இறக்குதல் ஆகியன அடங்கும்.  

கரடுமுரடான கல் ஏற்றுதல், இறக்குதல் மற்றும் தபாக்குவரத்து ஆகியவற்றின் தபாது 
PM10 உமிழ்வு NAAQS இன் தரத்திற்குள் இருந்தது 
4.2. சுற்றுசூழல் ஓலி (Noise Environment) 

ஒ ி மாசுபாடு, ஒரு தபரிய சுகாதார ஆபத்றத சுரங்க ததாழி ாளர்களுக்கு ஏற்படுகிறது. 
பின்வருபறவ திறந்ததவளி சுரங்க திட்டத்தால் ஏற்படுகிற சத்த ஆதாரங்களாககும் 
அறவ, துறளயிடுதல், தவடி தவடித்தல், பூமியில் கனரக இயந்திரங்கறள தகாண்டு 
நகர்த்துதல் (HEMM) மற்றும் வாகன இயக்கத்தின் தசயல்பாடுகளாகம். சுரங்க 
நடவடிக்றககள் மூ ம் உருவாகும் சத்தங்கள்யாவும் றமய மண்ட த்துக்குள் இருந்து 
சிதறுகின்றன. இதன் காரணமாக ததாடர்புள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற நி ப்பகுதி 
அம்சங்களும் சத்தம் கவனிப்புக்குள் தசர்க்கப்படுகின்றன. இந்த முடிவுகளி ிருந்து, 
மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (CPCB) மற்றும் சுரங்கப் பாதுகாப்பு தபாது 
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இயக்குநரகம் (DGMS) பரிந்துறரக்கப்படும் விதிமுறறகளின் படி சுற்றுச்சூழல் சத்ததின் 
அளவு (நாள் மற்றும் இரவு தநரம்) 90dB (A) ஆக அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புக்குள் 
உள்ளறத காண ாம். தற்தபாது எந்த ஒரு சுரங்கத் ததாழிலும் ஈடுபடவில்ற . 
இருப்பினும், எதிர்பார்க்கப்படும் இறரச்ச ின் அளவுகள் எந்த விறளறவயும் 
தகாண்டிருக்கவில்ற . பணியாளர்கள் 8 மணி தநரம் பணிகறள தசய்வதற்கு ஏதுவாய் 
சத்தத்தின் அளவு முன்தனச்சரிக்றகயாக 85 dB (A) கீதழ குறறக்கப் பட்டுள்ளது. ஒரு 64 
கி.கி குண்டு தவடிப்பானது தநாடிக்கு 5 மில் ிமீட்டருக்கு (mm) உச்ச துகள் தவகத்திற்கு 
கீதழ உள்ளது. எனினும், குண்டு தவடிப்புகளின் தாக்கங்கள் காரணமாக நி  
அதிர்வுகறளயும் மற்றும் பாறறகள் பறப்பறத தவிர்க்கவும் சட்டரீதியான கூடுதல் 
கட்டுப்பாடு நடவடிக்றககறள ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட தவண்டும். 

4.3. நீர் சூழல் (Water Environment) 

சுரங்க நடவடிக்றககள் நி த்தடி நீர் தரத்றத ப  வழிகளில் பாதிக்க ாம். 
தபரும்பான்றமயாக தவளிப்படுவது தண்ணரீ் அட்டவறணக்கு கீழ் சுரங்கங்கள் 
காணப்படுவது, அறவகள் நி த்தடி குழி அல் து திறந்த குழிகள் ஆகும். இது 
நீர்வழிகளுக்கு தநரடியாக வழி வகுக்கிறது. நி த்தில் உள்ள கழிவுநீர் மற்றும் 
பயன்படுத்தப்பட்ட நீர்கள் தமற்பரப்பு தபாருட்களால் நி த்தடி நீருக்குள் ஊடுருவ 
முடியாததால் நி த்தடி நீர் தரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சுரங்கம் பயன்பாட்டின்தபாது 
இரசாயனப் தபாருட்கறளதயா அல் து அபாயகரமான தபாருட்கறளதயா 
பயன்படுத்தாததன் காரணமாக நீர் தரத்தில் சுரங்கத்தின் தாக்கம் முக்கியமற்றதாக 
இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சுரங்க நடவடிக்றக நி த்தடி நீர் அட்டவறணறய 
குறுக்கிடாது. றமய மண்ட த்தின் நீர் மாதிரியில் உள்ள தமாத்த கடினத்தன்றம 
உயிரியல் அளவுருக்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டறவ மற்றும் 
முத்தற  வில்த ஜின் நீர் மாதிரியில் தமாத்த கறரந்த திடப்தபாருள்கள், டி.டி.எஸ்., 
தமாத்த கடினத்தன்றம மற்றும் உயிரியல் அளவுருக்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட 
வரம்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டறவ. நீர் தர குறியடீ்டு மட்டத்தின் அடிப்பறடயில் றமய 
மற்றும் இறடப்பகுதி இரண்டிலும் நீர் தரம் தமாசமாக உள்ளது, இது தற கீழ் 
சவ்வூடுபரவல், தகாதிநிற , குதளாரிதனஷன் தபான்ற சரியான சிகிச்றசயின்றி 
குடிப்பழக்கத்திற்கு ஏற்றது அல் . 
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4.4. மண் சூழல் (Soil Environment) 

குத்தறகப் பகுதியின் தமல் மண் (கழிவு) 11920m3 ஆகும். மண்ணினுறடய தண்றம 
தாவரம் வளர்வதற்கு ஏற்றதாக உள்ளது.இப்பகுதில் கிரறனட்கு தமல் சிவப்பு மண் 
சூழ்ந்துள்ளாது.சுரங்கத்தின் தமல்மண் ஆனது சராசரி ஆழம் 1-2 மீடர் மட்டுதம உள்ளாது.  

4.5. கழிவுகள் சகாட்டப்படுகின்ைன (Waste Dump) 

குத்தறகப் பகுதியின் தமல் மண் (கழிவு) 11920m3 ஆகும். தமல் மண் உருவாக்கம் 
அகற்றப்பட்டு குத்தறகப் பகுதியின் எல்ற த் தறடயின் வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் 
ததற்கில் தகாட்டப்படும். சாதாரண கல்லின் முன்தமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விகிதம் 
அனுமதிக்கப்பட்ட ஆழம் வறர 100% மீட்பு விகிதத்தில் சுமார் 395395m3 ஆகும். எனதவ 
இந்த தளத்தில் எந்த நிராகரிப்பும் இல்ற . 

4.6. உயிரியல் சூழல் (Biological Environment) 

சுரங்க தசயல்பாடுகளால் இவ்விடத்தில் வாழும் உயிரியல் இனங்களுக்கு எந்த ஒரு 
ஆபத்தும் தநரிடவில்ற . எனதவ, சுரங்க நடவடிக்றககளால் உயிரிய சூழலுக்கு 
குறிப்பிடத்தக்க எந்த தாக்கமும் ஏற்படவில்ற . சுரங்க நடவடிக்றககளால் 
உற்பத்தியாகும் தூசியின் காரணமாக உயரியல் சூழ ில் தாக்கம் ஏற்படுகின்றன இதறன 
சுரங்கத்திற்குள்ளும் தவளிதயவும் வளர்க்கப்படுகின்ற தசடிகளால் குறறக்கப்படுகின்றது. 

4.7. நில சூழல் (Land Environment) 

கிரறனட் கல் சுரங்கத்திற்க்காக பயன்படுத்தப்படும் நி ங்கள் சுரங்க முடிவில் நி த்தின் 
பயன்கறள தகடுத்துவிடுகின்றது. சுரங்க தசயல்பாடுகளின் தபாது நி  சீரழிவுகறள 
தவிர்க்க முடியாததறவ. அறவகள், ததாண்டுதல், அதிகப்படியான குவியல்கள் மண் 
பிரித்ததடுத்தல் தபான்றறவ. இதனால் மீட்பு நடவடிக்றககளாக சுரங்கத்தில் 
தவட்டிதயடுக்கப்படும் நி த்திலும் மற்றும் தபஞ்ச் அறமக்கும் முறறயிலும் 
முக்கியத்துவம் தகாடுக்கப்படுகிறது. சுரங்க குழியில் ததங்குகின்ற தண்ணறீரப் பம்ப் 
மூ ம் சுரங்கத்றத சுற்றியுள்ள இடங்களுக்கு தசலுத்துவதனால் விவசாய வளர்ச்சிக்கும் 
மற்றும் காடு வளர்ப்புக்கும் வழிவறகதசய்கின்றன, இதனால் சுரங்க நடவடிக்றகயின் 
தமல் ஒரு தநர்மறற தாக்கம் காணப்படுகிறது.  
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4.8. ெமூக சபாருளாதார சூழல் (Socio Economic Environment) 

சுரங்க நடவடிக்றககளால் திட்ட பகுதியுனுள் தநரடியாகவும் அதத தபால் 
மறறமுகமாகவும் நிச்சயமாக தவற  வாய்ப்றப அதிகரிக்கும். இந்த தாக்கங்கள் சி  
நன்றமகறள பயக்கும். இதில் அருகிலுள்ள சுரங்கங்கறள மற்றும் இரு சிறிய 
அளவி ா ான சுரங்கங்கறள குறிப்பிடவில்ற . தவற வாய்ப்பு, கல்வி மற்றும் 
சுகாதார வசதிகறள தநாக்கியுள்ளது இப்பகுதியில் வாழும் மக்களின் எதிர்பார்ப்பு. சுரங்க 
நடவடிக்றககளில் இருந்து உருவாகும் தபாருளாதார நன்றமகள் மூ ம் கல்வியறிவில் 
விகிதம் அதிகரிக்கப்பட ாம். 

 
அட்டவறை எண். 1.3 சுற்றுசூழல் சமலாண்றம திட்டம் 

வரிறெ 
எண் 

அளவுருக்கள் சுரங்க 
நடவடிக்றககள் 

தடுப்பு நடவடிக்றககள் 

1 காற்றின் 
சுற்றுசூழல் 
 (Air 
Environment) 

துறளயிடுதல்  காற்றின் மூ ம் பரவும் தூசிகறள 
கட்டுபடுத்த தூசிகறள 
பிரித்ததடுக்கும் இயந்திரம் மற்றும் 
நீறர பயன்படுத்தி துறளயிடும் 
இயந்திரங்கள் 
பயன்படுத்தபடுகிறது. 

 துறளயிடல் துறளகளுக்கு 
கூர்றமயான துரப்பண 
துணுக்குக ளின் பயன்பாடு, 
உகந்த தவடிக்கறவக்கும் திறன் 
மற்றும் தநர தாமதம் 
டிதனட்டாறர பயன்படுத்தி 
தவடிக்கறவப்பதன் மூ ம் காற்று 
மாசு அறடவறத 
கட்டுபடுத்தபடுகிறது 

தவடித்தல்  வழக்கமான இறடதவளியில் 
துறளயிடும் குவியல்களின் மீது 
நீறர ததளிப்பதன் மூ ம் 
கனிசமான மாசு 
குறறக்கப்படுகிறது. 

சுறம ஏற்றுதல்  சுறம ஏற்றுவதற்க்கு முன்பாக 
தாதுக்கள் மீது தண்ணிரால் 
ஈராமாக்காப்படுகிறது. 
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தபாக்குவரத்து  தாதுபாறதயின் பக்கவாட்டில் 
தண்ணிறர ததளிப்பதன் மூ ம் 
தாதுக்கள் மற்றும் கழிவுகள் 
எடுத்து தசல்லும் தபாது ஏற்படும் 
காற்றில் பரவும் தூசிகள் 
கட்டுபடுத்தபடுகிறது. 

 அதிக சுறம ஏற்றுவறத 
தடுக்கப்படும் 

 தார்ப்பா ின் உள்ளடக்கிய 
டிரக்குகள்/ டம்பர்கள் 
பயன்படுத்தபடுகிறது 

தஜனதரட்டர்  மின்சாரம் இல் தா தநரத்தில் 
மட்டும் தான் தஜனதரட்டர் 
இயக்கப்படும். 

 மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு 
வாரியம் விதிகளின் படி, 
தஜனதரட்டர் (D.G) 
தசட்டுகளுக்கான தபாதுமான 
ஸ்டாக் உயரம் அறமக்கப்படும். 

தபாது 
நடவடிக்றககள் 

 சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும் 
கா நிற  மாற்றம் அறமச்சின் 
(MoEF) விதிமுறறகளின் படி 
அவன்யு மரங்ககறள சாற களின் 
ஓரங்களிலும், சுரங்க பகுதி 
சுற்றிலும் றவக்கப்பட்டு காற்றில் 
மாசு பரவுவறத தடுக்கபடுகிறது. 

 தூசி இறடதபயர்ச்சி பகுதியில் 
தவற  தசய்யும் நபர்களுக்கு 
உத ாகம் உள்ள சுரங்கங்களில் 
(MMR,1961) விதிமுறறகள் படி 
காது மச்றச, முகமூடி, பாதுகாப்பு 
கண்ணாடி தபான்ற பாதுகாப்பு 
உபகரனங்கள் வழங்கப்படுகிறது. 

 பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் தவற  
தசய்யும் ததாழி ாளர்கள் மற்றும் 
அருகிலுள்ள கிராமவாசிகள் 
வழக்காமான சுகாதார தசாதறன 
தமற்தகாள்ளப்படுகிறது. தமலும் 
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ததாழிற்ச்சாற கள் சட்டதின் படி 
ஊழியர்களின் வழக்கமான 
ததாழில் சுகதார மதிப்படீு 
தமற்தகாள்ளப்படுகிறது. 

 தவளிப்புற காற்றின் தரம் 
கண்காணிப்பு முறற வழக்கமான 
அடிப்பறடயில் நடத்தப்பட்டு, 
சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்றத 
மதிப்படீு தசய்யப்படுகிறது. 

2 நீர் சூழல் 
(Water 
Environment) 

தமற்ப்பரப்பு நீர்  சுரங்கத்தில் இருந்து 
தவளிதயற்றப்படும் கழிவு நீரானது, 
உறரயாகும் ததாட்டியில் (settling 
tank) சுத்திக்கரிப்பட்டு, பிறகு 
தூசிகறள கட்டுப்படுத்தவும் 
மற்றும் மரம் வளர்ப்பதற்க்கும் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

நி த்தடி நீர்  சுரங்க நடவடிக்றகயின் மூ ம் 
நி த்தடி நீர் பாதிக்கப்பட 
மாட்டாது. 

 பருவமறழ பருவத்திற்கு முன்பும் 
மற்றும் பின்பும் உடனடியாக தூர் 
எடுப்பு (desilting) நிகழ்வு 
தமற்தகாள்ளப்படும்.  

தவள்ள நீர்  மறழநீர் தசகரிப்பதற்கு சுரங்க 
குழிகள் பயன்படுத்தப்படும். 

 மறழநீர் தசமிக்கும் பள்ளத்தில் 
இருந்து மறழநீறர தவளிதயற்றி 
அதறன தமற்ப்பரப்பு நிற நிறுத்த 
ததாட்டியில் (15m x 10m x 3m) 
தசமிக்கப்படுகிறது. இதன் மூ ம் 
திடப்தபாருட்க்கள் நீக்கப்படுகிறது. 
சுத்திக்கரிக்கப்பட்ட மறழ நீறர 
தூசிகறள அகற்ற்வும், 
தசடிகளுக்கு தண்ணிர் ஊற்றவும் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

தபாது 
நடவடிக்றககள் 

 நீரின் தரத்றத வழக்கமான 
முறறயில் கண்காணிப்பு மற்றும் 
பகுப்பாய்வு தசய்யப்படும். 
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3 ஒ ி (Noise) துறளயிடுதல்  அதிக ஒ ி ஏற்படும் தநரத்தில், 
வறரயறுக்கப்பட்ட கா  அளவில் 
மட்டுதம ஊழியர்கறள தவற  
தசய்ய அனுமதிக்கபடும். 

தவடித்தல்   பகல் தநரங்க ில் மட்டுதம 
தவடித்தல் நிகழ்வு 
தமற்தகாள்ளப்படுகிறது மற்றும் 
தமகமூட்டமான தநரங்க ில் 
தவடித்தல் நிகழ்வு 
தமற்தகாள்ளப்படுவதில்ற . 

 துறளயிடல் துறளகளுக்கு 
கூர்றமயான துரப்பண 
துணுக்குக ளின் பயன்பாடு, 
உகந்த தவடிக்கறவக்கும் திறன் 
மற்றும் தநர தாமதம் 
டி.டிதனட்டாறர பயன்படுத்தி 
தவடிக்கறவப்பதன் மூ ம் 
ஒ ியின் அளவு குறறக்கப்படும். 

 இறரச்சல் மூ ம் மற்றும் சத்தம் 
தர கூடிய உபகரணங்களி ிருந்து 
தவற  தசய்யும் 
ததாழி ாளர்களுக்கு முறறயான 
இறரச்சல் ஆதாரம் உறற (noise 
proof enclosure) 
வழங்கப்படுகின்றன. 

தபாக்குவரத்து  வாகனங்கள், இயந்திரங்கள் 
மற்றும் பிற உபகரணங்கறள 
முறறயான மற்றும் வழக்கமாக 
பராமரிக்கதவண்டும். 

 இயந்திரங்கள் மற்றும் பிற 
உபகரணங்களுக்கு முறறயான 
உராய்வு காப்புதபாருள் (lubrication) 
பயன்படுத்துவதன் மூ ம் 
இறரச்சல் (noise) உருவாகுவறத 
குறறக்கப்படும். 

 இறரச்ச ின் அளறவ, 
வறரயறுக்க்ப்பட்ட மிதமான 
தவகத்தில் தவற்று வாகனங்கள் 
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குவாரியில் நுறழயும் தபாதும் 
அல் து தவளிய தசல்வதன் 
மூ ம் குறறக்கப்படும். 

 அறனத்து டீசல் வறக 
இயந்திரங்களுக்கு தபாதுமான 
ஒ ி உறிஞ்சி (silencer) கருவி 
பயன்படுத்த தவண்டும். 

 கிராமபுற பகுதியில் வாகனங்கள் 
தசல்லும் தபாது வாகனத்தின் 
தவகம் 10கி.மீ-வும் மற்றும் 
ஒ ிதபருக்கியின் உபதயகத்தின் 
அளறவ குறறவாகவும் 
பயன்படுத்த தவண்டும். 

 அறனத்து தபாக்குவரத்து 
வாகனங்களுக்கும், மாசு 
கட்டுபாட்டின் கீழ் சரியான 
சான்றிதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

தபாது 
நடவடிக்றககள் 

 அதிக இறரச்சல் (noise) 
உருவாகும் இடங்களில் தவற  
தசய்யும் ததாழிளார்கள் தனிப்பட்ட 
பாதுகாப்பு சாதனங்களான காது 
மச்றச மற்றும் காது பிளாக்ஸ் 
ஆகியவன பயன்படுத்தப்படுகிறது  

 ஊழியர்கள் ஒய்தவடுக்க பணியிட 
சத்தம் இல் ாத பகுதி 
தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இறரச்சற  குறறப்பதற்காக 
சுரங்கப்பகுதிறய சுற்றிலும் 
தசடிகள் வளர்க்கப்படுகிறது.  

 ஊழியர்களுக்கு இறரச்சல் நிற  
விறளவுகள் பற்றிய விழிப்புண்ர்வு 
தகாடுக்கப்படுகிறது. தமலும் 
ஊழியர்களுக்கு வழக்கமான 
மருத்துவ பரிதசாதறன 
தசய்யப்படுகிறது. 

4 அதிர்வு 
(Vibration) 

தவடித்தல்  குறிப்பிட்ட மின்னூட்ட விகிதங்கள் 
தகாண்ட, முறறயான் தசாதறன 
அதிர்வு ஆய்வுகள் மூ ம் 
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வடிவறமக்கப்பட தவண்டும். 
 தவடித்தல் நிகழ்வுகளின் தபாது 

ஏற்ப்படும் அதிர்வுகறள 
கட்டுப்படுத்த 25-50மில் ி தநாடி 
வறர தாமதமாக தவடிக்க கூடிய 
மில் ி தநாடி தவடித்தூண்டி 
(detonators) பயன்படுத்ததவண்டும். 

 அதிர்வு வரம்றபத் தாண்டினால், 
நீண்ட அகழி 6 மீட்டர் ஆழத்தில் 
அற நீளம் அற கறள உறடக்க 
அற கள் இயக்கத்தின் திறசயில் 
தவட்டக்கூடும், இது தமற்பரப்புக்கு 
அருகில் மற்றும் இறடநிற  
மண்ட த்திற்கு அருகில் 
பயணிக்கிறது. 

 அறனத்து நடவடிக்றககறளயும் 
தசய்த தபாதும் ஒப்புதல் தபற்ற 
நி நடுக்கப்பதிவு கருவிறய 
(தபாது இயக்குனரகம் சுரங்க 
பாதுகாப்பு) பயன்படுத்தி அதிர்வு 
மற்றும் இறரச்சற த் ததாடர்ந்து 
கண்காணிக்க தவண்டும். 

5 மண் சூழல் 
(Land 
Environment) 

தமற்ப்பரப்பு மண்  வனப்பகுதி மற்றும் 
தவளாண்றமயில் மீண்டும் 
பயன்படுத்துவதற்காக மக்கிய 
தவரமண் உள்ள்டக்கிய தமல் மண் 
பாதுக்கப்படுகிறது. 

 தமல் மண்ணுடண் நிராகரிப்பட்ட 
கனிமங்கள் மற்றும் பிற கழிவுகள் 
க க்க கூடாது. குவாரி 
வளாகங்களில் சிறப்பான 
பயன்பாடு மூ ம் தமற்ப்பரப்பு 
மண் பாதுகாக்கப்படுகிறது. 

 சுரங்கத்றத சுற்றிலும் 
நீர்வடிக்கால் அறமக்கபட 
தவண்டும். மறழ நீர் மூ ம் 
குவாரியின் உள்தள உள்ள எந்த 
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மண்றணயும் தவளிதய அடித்து 
தசல்ல்வறத கழிவுக் குவியல்கள் 
(dump) மூ ம் தடுக்கப்படுகிறது. 
இறவகள் மண் அரிப்பு மற்றும் 
வண்டல் மண் படிவு 
ஆகியவற்றற தடுக்க்கிறது, 
தமலும் திட்டுகளின் (benches) 
நிற ப்புதன்றம 
பாதுகாக்கப்படுகிறது. 

6 கழிவு கிடங்கு 
(waste dump) 

கழிவுக் குவியல்கள் 
(dump) 
நிற ப்படுத்துதல் 

 கழிவு குவியல்கறள முறறயான 
படிமுறற மற்றும் சாய்வு 
தகாணத்துடன் 1.5 மீ தபன்ச்சுகள் 
அறமக்கப்பட தவண்டும். பிறகு 
தமற்பரப்பு மண்றண கழிவு 
குவியல்கள் மீது பரப்பதவண்டும். 
தண்ணறீர தக்கறவக்கும் 
தபாருத்தமான மரங்கறள மண் 
தமத  நடுவதன் மூ ம் கழிவு 
குவியல்களின் சாய்வு மற்றும் 
அடிபகுதிகறள 
நிற ப்படுத்தப்படுகிறது.  

 கழிவுக் குவியல்கறள சுற்றியுள்ள 
நீர்வடிக்கால் ஆனது தமற்ப்பரப்பு 
நிரால் உருவாகும் நீர்நிற  
அழுத்தால் கழிவுக் குவிய ில் 
உள்ள கழிவுகறள அடித்து 
தசல் ாமல் இருக்கவும், 
சிறதயாமல் இருக்கவும் 
பயன்படுகிறது. 

7 மரம் வளர்த்தல் சுரங்க பகுதி / 
கழிவு குவியல்கள் 

 சுரங்க சுற்றுபுறத்தில் மரங்கள் 
வளர்ப்பதன் மூ ம் தூசு மற்றும் 
இறரச்சல் கட்டுபடுத்தப்படுகிறது. 

 மரம் வளர்ப்பதன் மூ ம் கழிவு 
குவியல்க ின் 
நிற ப்புதன்றமறய 
உறுதிப்படுத்துகிறது. 

 ஒவ்தவாரு வருடமும் 
தவட்டப்படும் மரங்கறள 



திருவாளர். ஸ்தடான்மார்க் இன்ஜினியரிங் தனியார் வறரயறுக்கப்பட நிறுவனம், 

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் 

ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் ததாழில்நுட்ப நிறுவனம், தச ம் 16 

 

கணக்தகடுத்து, பின்பு சீரான கா  
இறடதவளியில் கட்டயமாக 
நடுமாறு பரிதுறரக்கப்படுகிறது. 

 தாவர நாற்றங்கா ில் இருந்து 
உயிர் பிறழப்பதற்கான 
வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ள 
தசடிகள் மட்டும் நடப்படுகின்றன. 

8 நி  சுற்றுசூழல்   மீள்நிரப்பல் (Back Filling) , 
சுரங்கதின் கழிவுகள் 
அறடக்கப்பட்டு அதன் மீது 
தம டுக்கு மண்ணால் 
நிரப்பபடுவதன் மூ ம் சீரழிந்த 
நி ம் (degraded land) 
மீட்கப்படுகிறது.  

 கழிவு ததக்க இடத்றத சுற்றிலும் 
கழிவுநீர்வடிகால் 
அறமக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

 தவகமாக வளரகூடிய மரங்கள் 
மற்றும் இருபிடத்தில் வளரகூடிய 
தசடிகள் நி த்தின் 
நிற ப்புதன்றமக்காக வளர்க்க 
படுகிறது. 

 பசுறமப்பகுதி (Green Belt) 
வளர்ச்சிக்கான தபாருத்தமான 
நடவடிக்றககள் 
எடுத்துதகாள்ளப்படுகிறது. 

 சுரங்க பள்ளமானது மறழநீறர 
தசகரித்து நி த்தடிநீறர அதிக 
படுத்துவததாடு மட்டும் 
அல் ாமல் அருகில் உள்ள 
விவசாய நி ங்களின் 
பாசனத்திற்க்கும் உதவுகிறது. 

9 சமூக 
தபாருளாதாரம் 

  சரியான பராமரிப்பு முறறகறள 
பயன்படுத்துவதன் மூ ம் 
இயங்திரத்தின் இறரச்சல் அளவு 
கட்டுப்படுத்தபடுகிறது. 

 சுரங்க பகுதிறய சுற்றிலும் மத்திய 
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியதின் 
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(CPCB) வழிகாட்டுத ின்படி 
பசுறம பகுதி அறமக்கப்படுகிறது. 

 சரியான கா  அட்டவறனபடி, 
வறரயறுக்கப்பட்ட பகுதியில் 
துறழயிடுதல், தவடித்தல் மற்றும் 
மற்ற நிகழ்வுகள் 
நிகழ்த்தப்படுகிறது.  

 சுரங்கதின் றமயப்பகுதியில் கற்று 
மாசுப்பாட்றட தகுந்த கட்டுப்பாட்டு 
முறறகளின் மூ ம் 
குறறக்கப்படுகிறது. 

 தீயறணப்பு, மீட்பு பணி மற்றும் 
உள்ளூர் தகவல் ததாடர்பு 
ஆகியவற்றறக் றகயாள்வதற்கு 
அவசரகா  தயார்நிற த் திட்டம் 
முன்கூட்டிதய தயாரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்திய தரநிற கள் பணியகத்தின் 
(BIS) பரிந்துறரயின்படி தவற  
ஆட்களின் பாதுகாப்றபக்கருதி, 
தனிமனித பாதுகாப்பு 
உபகரணங்களான றகயுறற, 
தற கவசம், பாதுகாப்பு கால் 
உறற, கண்ணாடி, தமல் சட்றட, 
மூக்கு உறற மற்றும் காது 
பாதுகாப்பான் வழங்கப்படுகிறது. 

 சமூக தபாறுப்புணர்வு 
நடவடிக்றககளின் ஒரு பகுதியாக 
உள்ளூர் கிராம பஞ்சாயத்துக்கு 
விண்ணப்பதாரர் மூ ம் சமூக ந  
நடவடிக்றககள் 
எடுக்கப்படுகின்றன. 

10 ததாழில்சார் 
சுகாதாரம் 

  சுரங்க விதி எண் (44)-ன் படி, 
முதல்லுதவிக்கான வசதிகள் 
ஏற்ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 விதி எண் 29B & 45(A)-யின் படி, 
ஆரம்ப மற்றும் சீரான கா  
இறடதவளியில் ததாழிளார்களின் 
உடல்நிற  பரிதசாதறன 
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நடத்தபடுகிறது. 
 சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் 

ததாழிளா ர்களுக்கு ஆயுள் 
காப்படீு வழங்கப்படுகிறது. 

 தவற  ஆட்களின் 
பாதுகாப்றபக்கருதி, தனிமனித 
பாதுகாப்பு உபகரணங்களான 
றகயுறற, தற கவசம், பாதுகாப்பு 
கால் உறற, கண்ணாடி, தமல் 
சட்றட, மூக்கு உறற மற்றும் 
காது பாதுகாப்பான் 
வழங்கப்படுகிறது. 

5. மாற்றுக்கான ஆய்வு 

சுரங்கத் தளம் நி வியல் மற்றும் தாதுப் படிதல் ஆகியவற்றற சார்ந்துள்ளது. எனதவ, 
இந்த திட்டம் குறிப்பிட்ட கனிம தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கான மாற்று தளம் 
இல்ற . 

6. சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு திட்டம் 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் SEIAA-ஆல் வழங்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் சீர்திருத்த 
கடிதத்தில் வறரயறுக்கப்பட்ட நிபந்தறனகளுக்குட்பட்ட பல்தவறு சுற்றுச்சூழல் 
கூறுகளுக்கு நடத்தப்படும். இதற்க்கான தசயல்பட ஒப்புதல், தமிழ்நாடு மாசு 
கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (TNPCB)-ஆல் வழங்கப்படும். 

அட்டவறை எண்: 1.4 எதிர்கால திட்டம் சுற்றுசூழல் கண்காைிப்பு திட்டம் 

வரி
றெ.
எண் 

சுற்றுச்சூழல் 
காரைிகள் இடம் 

கண்காைிப்பு 

குைிப்புகள் கால 
அளவு அதிர்சவண் 

1 வானிற  
மற்றும் 
காற்றுத் தரம் 

சுரங்க றமயப்பகுதி 
ததடர்ச்சியான 
கண்காணிக்கப்படுகிறது / 
அருகிலுள்ள இந்தியா 
வானியல் துறற (IMD) 
நிற யம் 

24 மணி 
தநரம் 

மாதம் ஒரு 
முறற 

காற்று 
தவகம், திறச, 
தவப்பநிற , 
ஈரப்பதம் 
மற்றும் 
மறழப்தபாழி
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வு. 

2 காற்று மாசு 
கண்காணிப்பு 
(PM2.5, PM10, 
SO2 and NOx) 

ஆறு இடங்களில் (றமய 
மண்ட த்தில் உள்ள 
ஒரு நிற யம் மற்றும் 
அருகிலுள்ள 
குடியிருப்புகளில் 
குறறந்தபட்சம் ஒன்று, 
பகுதி, தமல்தநாக்கி 
ஒன்று, கீழ்நிற  
திறசயில் இரண்டு 
நிற யம் மற்றும் 
குறுக்கு காற்று 
திறசயில் ஒன்று.) 

8 மணி 
தநரம் 

வருடத்திற்கு 
1 முறற 

நூன் தூசி 
மாதிரி 
மற்றும் 
சுவாச தூசி 
மாதிரி 

3 நீர் மாசு 
கண்காணிப்பு 

சுரங்க கழிவுகளின் 
அருகிலுள்ள பகுதிகளின் 
நி த்தடி மற்றும் 
தமற்பரப்பு தண்ணறீர, 
முந்றதய மற்றும் 
பிந்றதய பருவமறழ 
கா த்தின் தபாது கிராப் 
மாதிரிகள் 
றகப்பற்றுதல். 

 ஒரு 
வருடத்திற்கு 
ஒருமுறற 

இயற்பியல்  -
தவதியியல், 
நுண்ணுயிரிய
ல் பண்புகள் 

4 நீர்ப்புவியியல் இறடப்பகுதி 
மண்ட த்தில் இருந்து 
(buffer zone) 1 கிமீ 
சுற்றியுள்ள, திறந்த 
குறிப்பிட்ட கிணறுகளில் 
நீர் நிற . 

- ஆறு 
மாதத்திற்கு 
ஒரு முறற  

நீர் நிற  
கண்காணிப்பு 
சாதனங்கள் 
பயன்படுத்தப்
படும். 

5 ஒ ி சுரங்க எல்ற , அதிக 
இறரச்சல் உருவாக்கும் 
குத்தறக பகுதி உள்தள 
மற்றும் அருகில் உள்ள 
குடியிருப்பு பகுதியில் 
உள்ள பகுதிகள். 

24 மணி 
தநரம் 

மாதம் 
ஒருமுறற 

ஒ ி நிற  
மீட்டர் 
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6 அதிர்வு அருகில் உள்ள 
குடியிருப்புகளில் 

)அறிக்றகயிடல்(  

 தவடித்தல் 
தசயல்பாடு 

நி நடுக்கப்ப
திவு கருவி 
(டிஜிட்டல் 
சீஸ்தமாகிராஃ
ப்) 

7 மண் றமயப்பகுதி 
மண்ட ம்(core) மற்றும் 
இறடயக 
மண்ட ம்(buffer) (கிராப் 
மாதிரிகள்) 

 ஒரு 
வருடத்திற்கு 
ஒருமுறற 

இயற்பியல் 
மற்றும் 
தவதியியல் 
பண்புகள் 

 

7. திட்டத்தின் நன்றமகள் 

திருவாளர். ஸ்தடான்மார்க் இன்ஜினியரிங் தனியார் வறரயறுக்கப்பட்ட    நிறுவனம், 
சமுதாயத்தில் அந்த நிறுவனத்தின்  கடறமகள் மிகத் ததளிவுடன் உள்ளது. மரம் 
வளர்ப்பு திட்டதின் அடிப்பறடயில், சுரங்கத்றத சுற்றியும் மரம் வளர்ப்பு 
பரிந்துறரக்கப்படுகிறது. அறத தவிர தப்பிதயாடிய மாசு மற்றும் இறரச்சல் 
நீக்குவதற்க்கா அழகியல் ததாட்டம் மற்றும் மற்ற மகத்தான தபருந்ததாட்ட முயற்சிகள், 
வல்லுநர்களின் உதவி மற்றும் உள்ளூர் சமூகத்தின் ஒத்துறழப்பு உடன் 
தசயல்படுத்தப்படும். சுரங்க நடவடிக்றக கிராமப்புற தவற வாய்ப்றப உருவாக்கும். 
கூடுத ாக, தவற வாய்ப்பு வசதிகறள நிர்மாணித்தல், தாது தபாக்குவரத்து, சுகாதாரம், 
தபாருட்கள், தசறவகள் மற்றும் பிற சமூக தசறவகள் வழங்குவது தபான்ற ஒப்பந்த 
தவற களில் ப ருக்கு மறறமுக தவற வாய்ப்பு இருக்கும். உள்ளூர் மக்களுக்கு 
தவற வாய்ப்பு கிறடக்கும். மாநி  அரசால் உரிறமத்ததாறக உள்ளூர் 
நிறுவனங்களுக்கு கிராமத்தின் ந னுக்கும், வளர்ச்சிக்காக வழங்கப்படுகிறது. 
இந்நிறுவனம், கிராமங்களுக்கு கல்வி வசதிகள், விறளயாட்டு உபகரணங்கள், 
பள்ளிகளுக்கு குடிநீர் தபான்ற ந ன்புரி வசதிகள், கிராமங்களுக்கு சாற  வசதிகள் 
மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமவாசிகளுக்கு தவற  வாய்ப்புகள் வழங்குவதன் மூ ம் 
கிராமப்புற சமூக தபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. இந்நிறுவனம் இ ாபத்தில் 
இருந்து 2.5% கூட்டாண்றம சமூகப் தபாறுப்புத் திட்ட (CSR) பட்தஜட்டுக்கு ஒதுக்கீடு 
வசய்கிறது. CSR வரவு வசலவு திட்டமானது, நிறுவனத்தின் சட்டம், 2013 மற்றும் CSR 
விதிகள், 2014 இன் படி 1.25 லட்ச ரூபாய் ஆகும். 
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8. முடிவுறர 

விவாதிக்கப்பட்டபடி, இந்த திட்டமானது சூழ ியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழ ில் தாக்கத்றத 
ஏற்படுத்த வாய்ப்பு இல்ற  மற்றும் பாதுகாப்பானது. அனுமதிக்கப்பட்ட 
வரம்புகளுக்குள்ளாக மாசுபடுத்திகறளக் கட்டுப்படுத்த தபாதுமான தடுப்பு நடவடிக்றககள் 
தமற்தகாள்ளப்படும். சாதாரண கல் உருவாக்கம், கழிவு டம்ப் உறுதிப்படுத்தல், 
கவலியவமப்பு ஆகியன அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டம் படி இல்வல. சூழலியல் கசதமானது 
வமய மண்டலத்வத உள்ளடக்கி உள்ளது.  
 
தமாத்த சுரங்க நடவடிக்றக ததாழி ாளர்களுக்கு எளிதாகவும் குறறந்தபட்ச ஆபத்துடன் 
நடத்தப்படும். முன்தமாழியப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் தம ாண்றம திட்டம் ஆனது சுற்றுப்புற 
பகுதிறய பாதுகாப்பான சூழ ில் றவக்கும். சுரங்க நடவடிக்றககாளால் ஏற்படும் 
தாக்கத்றத மரம் வளர்ப்பின் மூ ம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. தவற வாய்ப்பு, தகவல் 
ததாடர்பு மற்றும் உள்கட்டறமப்பு தமம்பாடு தபான்ற சமூக-தபாருளாதார ந ன்கறள 
முன்தனற்றுவதில் சுரங்க நடவடிக்றக உதவுகிறது.  
 


