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                    தேயல்முறை திட்டச் சுருக்கம்  

1 முன்னுறர 
           M/S சூரியா இண்டஸ்ட்ரியல் மிஹெைல்ஸ்க்கு G.O. 3 (D) எண் 70 

ஹதாழில்கள் (MMD.2) துரையின் கீழ், தததியிட்ட 13.08.1999, 20 ஆண்டு காலத்திற்கு 

(06.01.2000 - 05.01.2020) சுைங்க குத்தரக வழங்கப்பட்டது   மற்றும் சுைங்க 
நடவடிக்ரக கருதப்படும் நீட்டிப்பின் கீழ் ஹதாடரும். இருப்பினும் சமீபத்திய MMDR  

திருத்தச் சட்டம் 2015 இன் படி, சுைங்க குத்தரகயின் ஹசல்லுபடியாகும் காலம்  

05.01.2050 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.  

                                                                     

       M/S சூரியா இண்டஸ்ட்ரியல் மிஹெைல்ஸ், EIA அைிவிப்பு, 2006 இன் கீழ் 

15.01.2016 க்குப் பிைகு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி (EC) ஹபைாமல் சுைங்கங்கரள 

ஹதாடர்ந்து இயக்கி வந்தது மற்றும் 14.03.2017 தததியிட்ட MoEF & CC அைிவிப்பு S.O 
804 (E) இன் படி மீைல் வழக்காக அைிவிக்கப்பட்டது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுைங்கத் 
திட்டம் / திட்டத்தின் படி சுைங்கங்கள் தமற்ஹகாள்ளப்பட்டெ, அதிகப்படியாெ 

உற்பத்தி எதுவும் ஹதரிவிக்கப்படவில்ரல 

     

1.1 திட்டத்தின் தநாக்கம் 
 

 மீைல் வழக்கின் கீழ் தற்தபாதுள்ள M / S சூரியா இண்டஸ்ட்ரியல் 

மிஹெைல்ஸ்யின் சுண்ணாம்பு சுைங்கத்தின் சுற்றுச்சூழல் அனுமதிக்காெ 

முன்ஹமாழிவு குைிப்பு  விதிமுரைகளின் கடித எண்  Lr.No.SEIAA-TN/ F.No.6172/TOR-

324/2018 dated 10.05.2018 படி சுற்றுச்சூழல் தசதம் மதிப்படீு, தீர்வு திட்டம், இயற்ரக 
வள தமம்பாடு மற்றும் சமூக வள தமம்பாடு உள்ளிட்ட வரைவு EIA அைிக்ரக 
ததரவப்படுகிைது.  இந்த வரைவு EIA கடித என் SEIAA-TN/F – 6172/SEAC-CXVIII/TOR-
324(A)/2018 Dt. 30.07.2018 படி ஹபாது மக்கள் கருது கணிப்பு தகக்க தயாரிக்கப்பட்டது. 

 

2.0. திட்ட விளக்கம் 

அட்டவறை எண். 1.1 திட்ட விவரங்கள் 

தகவல் விவரம் 

விண்ணப்போரர் தபயர் M/S சூரியா இண்டஸ்ட்ரியல் மிஹெைல்ஸ் 

தமாத்ே சுரங்க குத்ேறக பரப்பளவு 1.21.5 ஹெக்டர் (பட்டா நிலம்) 

புல எண் 393/8, 395/1(P) 

புவியியல் ஒருங்கிறணப்பு 
(geographical co-ordinates) 

அட்சதரறக 10°1'43.44” வ இருந்து 10°1'50.10”வ 

வறர 
ேீர்க்கதரறக 77°47'58.03"கி இருந்து 77°47'59.83”கி 
வறர 

இறடவிளக்க வறரோள்  

(Toposheet No.) 

58F/16 
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உயரம் (Elevation) 240 மீட்டர் கடல் மட்டத்ேிலிருந்து தமல 

உள்ளது. 

அணுகல்தன்றம (Accessibility) 

அருகிலுள்ள கிராமம் உத்தப்பநாயக்கனூர் – 1.1 கி.மீ – வடதமற்கு 

ேிறசயில் 

அருகிலுள்ள நகரம் உசிலம்பட்டி  – 7 கி.மீ –  ஹதற்கு   

ேிறசயில் 

அருகிலுள்ள தநடுஞ்சாறல மா.ஹந 154 – 770 மீ - தமற்கு திரசயில் 

 

அருகிலுள்ள தோடர்வண்டி 

நிறலயம் 

உசிலம்பட்டி   ஹதாடர்வண்டி நிரலயம் – 6.4 
கி.மீ – ஹதற்கு   திரசயில் 

அருகிலுள்ள விமான நிறலயம் மதுரை  விமாெ நிரலயம் – 36கி.மீ –  
ஹதன்கிழக்கு  திரசயில் 

சுற்றுச்சூழல் உைர்திைன் (Environmental Sensitiveness) 

மாநில எல்றல தமிழ்நாடு - தகைளா  எல்ரல, சுைங்கத்தில் 

இருந்து தமற்கு திரசயில் 60 கி.மீ 

ஹதாரலவில் உள்ளது. 

கடற்கறர மண்டலம் வங்காள விரிகுடா, சுைங்கத்தில் இருந்து   

ஹதன்கிழக்கு திரசயில் 121 கி.மீ 

ஹதாரலவில் உள்ளது. 

எெதவ இப்பகுதி கடதலாை ஒழுங்கு முரை 

மண்டல அைிவிப்பு, 1991 ஐ ஈர்க்கவில்ரல 

காப்புக்காடு விக்கிைமங்கலம் காப்புக்காடு - 297 மீ - 

வடகிழக்கு திரசயில்   

உத்தப்பநாயக்கனுர் காப்புக்காடு – 1.5 கி.மீ 

தமற்கு திரசயில்  

அருகிலுள்ள வனவிலங்கு 

சரணாலயம் 

10 கி.மீ சுற்ைளவில் எந்த வெவிலங்கு 

சைணாலயமும் இல்ரல. 

எெதவ இப்பகுதி வெவிலங்கு பாதுகாப்பு 

சட்டம், 1972 ஐ ஈர்க்கவில்ரல. 

அருகிலுள்ள நீர்நிறல,ஆறு,குளம் ரவரக ஆறு – 6.54 கி.மீ - வட கிழக்கு 

வாழும் இடங்களும் I. உத்தப்பநாயக்கனுர்  - 1.5 கி. மீ -  

வடக்கு - 6879  நபர்கள்  

II. அய்யன்தகாவில்பட்டி - 0.6 கி.மீ - 

ஹதன்தமற்கு - 300 நபர்கள்  

III. ஹமாண்டிக்குண்டு - 1.5 கி.மீ -  

ஹதன்கிழக்கு - 500 நபர்கள் 

பாதுகாப்பு நிறுவல்கள் (Defense 

Installations) 

10 கிதலா மீட்டர் ஆரத்துக்குள் எந்ே ஒரு 

பாதுகாப்பு நிறுவல்களும் இல்றல 

சுமார் 500 மீட்டர் ஆரத்றே 500 மீட்டர் சுற்று வட்டத்தில் குவாரிகள் 
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சுற்ைியுள்ள கற்சுரங்கங்கள் எதுவுதம காணப்படவில்ரல. 

துரண இயக்குெர் கடித எண் : No: Roc.No: 

50/2017 – Mines, dated 11.01.2017 

சுரங்க விவரங்கள் 

சுரங்க முறை ரகதயடு சுைங்க முரை 

ஹமாத்த கெிம இருப்பு 125244  ஹமட்ரிக் டன் 

உற்பத்ேி றகயிருப்பு  58968 ஹமட்ரிக் டன் 

சுரங்க உற்பத்ேி (80% மீட்பு)  6058 ஹமட்ரிக் டன் (ஓராண்டுக்கு)  

தமல் மண்  2136 ஹமட்ரிக் டன் அடுத்த திட்ட 
காலத்திற்கு 

கனிம நிராகரிப்பு (20 %)  7574 ஹமட்ரிக் டன் அடுத்த திட்ட 
காலத்திற்கு 

ோது கழிவு விகிேம்  1:0.32 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க ஆழம்;  சுைங்கத்தின் ஹமாத்த ஆழம் - 20 மீ  
நீர் மட்டம்  28-30 மீட்டர் ேறர மட்டத்ேிற்கு கிழ்  

3.0. சூழல் பற்ைிய விளக்கம் 

3.1. அடிப்பறட சுற்றுச்சூழல்  

அடிப்பறட ேகவல்கள் தசகரிப்பின் ஒருங்கிறணந்ே பகுேியானது சுற்றுச்சூழல் 

பாேிப்பு மேிப்படீு (EIA) அைிக்றக. இப்பகுேியில் நிலவும் சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிறலறய 

மேிப்பிடுவேற்கு குளிர் காலத்தில் (டிசம்பர் 1, 2017 -  பிப்ைவரி 28, 2018) ஆய்வு 

தமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் பாேிப்பு மேிப்படீு (EIA) ஆய்வுகள் 

தநாக்கத்ேிற்காக, சுரங்க குத்ேறக பகுேிறய றமய மண்டலமாகவும் மற்றும் 

சுரங்க குத்ேறக எல்றலக்குள் இருந்து 10 கி.மீ  ஆரம் வறர தவளிதய உள்ள 

குத்ேறக பகுேிறய இறடயக மண்டலம் (Buffer Zone) என கருேப்பட்டது. 

அட்டவறை எண். 1. 2 அடிப்பறட தரவு 

நுண்துகள்கள் விவரங்கள் தரநிறல 

வளிமண்டலவியல் (டிசம்பர் 1, 2017 -  பிப்ைவரி 28, 2018) 
மறழ(சராசரி) 163.3 மில்லிமீட்டர் --- 

தவப்ப நிறல(சராசரி) 27.66° தசல்சியஸ் --- 

காற்ைின் தவகம் 3.45/ வினாடி --- 

காற்ைடிக்கும் ேிறச வடகிழக்கு மற்றும் 

ஹதன்தமற்கு  

--- 

சுற்றுச்சூழல் கொற்று தரம் 

(சதேிய சுற்றுப்புை கொற்று தரநிறலகள் (NAAQS)) 

சுவாசத்ேில் தசல்லும் ஒரு கன மீட்டர்- இல் 47 - ஒரு கன மீட்டர்- இல் 100 
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நுண் துகள் (PM10) 52.4 றமக்தரா கிராம் (μg/m3) றமக்தரா கிராம் (μg/m3) 

காற்ைில் மிேக்கும் தூசி 
(PM2.5) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 21.6-24.7 
றமக்தரா கிராம் (μg/m3 

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

சல்பர் றடயாக்றைடு 

(S02) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 4.3-5.3 

றமக்தரா கிராம் (μg/m3) 

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

றநட்ரஜன் றட ஆக்றசடு 

(NOx) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 5.5-8.3 
றமக்தரா கிராம் (μg/m3) 

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

ேத்தம் நிறல  
(மத்திய மொசு கட்டுப்பொட்டு வொரியம் தரநிறலகள் (CPCB)) 

பகல் தநரம் 

(6.00 am – 10.00 pm) 
றமய மண்டலம்: 39.5 – 45.8 
dB (A)  

இறடப்பகுேி: 33.2 – 40.5 dB (A) 

ததொழிற்ேொறல பகுதி 
பகல் தநரம் - 75 dB (A) 

குடியிருப்பு பகுதியில் 

பகல் தநரம் - 55 dB (A) 

இரவு தநரம் 

(10.00 pm – 6.00 am) 
றமய மண்டலம்: 28.4 – 35.7 
dB (A) 

இறடப்பகுேி: 26.9 – 33.8 dB(A) 

ததொழிற்ேொறல பகுதி 
இரவு தநரம் – 70 dB (A) 
குடியிருப்பு பகுதியில் 

இரவு தநரம் - 45 dB (A) 

நீர் தரம்  

(இந்திய தரநிறலகள்: 10500:2012 (விரும்பத்ேக்க வரம்புகள்)) 

கார-அமிலத்ேன்றம (pH) 7.01 முேல் 8.14 வறர 6.5 முேல் 8.5 

தமாத்ே கறரந்ே ேிட 

(TDS) 

ஒரு லிட்டரில் 560 முேல் 
590 மில்லி  கிராம்   

ஒரு லிட்டரில் 500 மில்லி  
கிராம்   

தமாத்ே கடினத்ேன்றம 

தபான்ை CaCO3 

ஒரு லிட்டரில் 65 முேல் 432 
மில்லி  கிராம்   

ஒரு லிட்டரில் 200 மில்லி  
கிராம்   

மண் தரம் 

கார-அமிலத்ேன்றம (pH) 7.16 முேல் 7.93 வறர 
நடுநிரல முதல் சற்று 

காைமாெது 

தமாத்ே அடர்த்ேி ஒரு கன அளவு 

தசன்டிமீட்டர் ஒன்றுக்கு 1.08 

– 2.11 கிராம் (g/cc) 

ோவர வளர்ச்சிக்கு 

சாேகமான இயல்புநிறல 

நீர் நிலவியல் 

சுரங்க ஆழம் சுைங்கத்தின் ஹமாத்த ஆழம் - 

20 மீ  

சுைங்க நடவடிக்றககள் 

அறனத்தும் நிலத்ேடி நீர் 
அட்டவறணக்கு 8-10 
மீட்டருக்கு தமதல 

நறடதபறுகிைது 

ேண்ணரீ் அட்டவறண 28-30 மீட்டர் (ேறர 
மட்டத்ேிற்கு கீதழ) 
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4.0. எதிர்வரும் சுற்றுச்சூழல் தொக்கங்கள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்றககள் 

4.1. கொற்ைின் சுற்றுச்சூழல் (Air Environment) 

தவளிப்பறடயான சுரங்கத் (Open Cast Mining) தோழிலில் காற்று மாசுபடுவேற்கு 
முக்கிய காரணியாக தசயல்படுவது ‘காற்ைில் பரவும் துகள்கதள’. சுரங்க 
நடவடிக்றக தமற்தகாள்ளப்படுவேற்கு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட முறை ரகதயடு 

சுைங்க முரை ஆகும், இேில் துறளயிடுேல், தவடித்ேல், ஏற்றுேல், இழுத்ேல் 

மற்றும் இைக்குேல் ஆகியன அடங்கும்.  

சுண்ணாம்புகல் ஏற்றுதல், இைக்குதல் மற்றும் தபாக்குவைத்து ஆகியவற்ைின் தபாது 

PM10 உமிழ்வு NAAQS இன் தைத்திற்குள் இருந்தது 

4.2. சுற்றுசூழல் ஓலி (Noise Environment) 

ஒலி மாசுபாடு, ஒரு தபரிய சுகாோர ஆபத்றே சுரங்க தோழிலாளர்களுக்கு 

ஏற்படுகிைது. பின்வருபறவ ேிைந்ேதவளி சுரங்க ேிட்டத்ோல் ஏற்படுகிை சத்ே 
ஆோரங்களாககும் அறவ, துறளயிடுேல், தவடி தவடித்ேல், மற்றும் வாகன 

இயக்கத்ேின் தசயல்பாடுகளாகம். சுரங்க நடவடிக்றககள் மூலம் உருவாகும் 

சத்ேங்கள்யாவும் றமய மண்டலத்துக்குள் இருந்து சிேறுகின்ைன. இேன் 

காரணமாக தோடர்புள்ள தூரம் மற்றும் மற்ை நிலப்பகுேி அம்சங்களும் சத்ேம் 

கவனிப்புக்குள் தசர்க்கப்படுகின்ைன. இந்ே முடிவுகளிலிருந்து, மத்ேிய மாசு 
கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (CPCB) மற்றும் சுரங்கப் பாதுகாப்பு தபாது இயக்குநரகம் 

(DGMS) பரிந்துறரக்கப்படும் விேிமுறைகளின் படி சுற்றுச்சூழல் சத்ேேின் அளவு 

(நாள் மற்றும் இரவு தநரம்) 90dB (A) ஆக அனுமேிக்கப்பட்ட வரம்புக்குள் உள்ளறே 
காணலாம். ேற்தபாது எந்ே ஒரு சுரங்கத் தோழிலும் ஈடுபடவில்றல. இருப்பினும், 

எேிர்பார்க்கப்படும் இறரச்சலின் அளவுகள் எந்ே விறளறவயும் 

தகாண்டிருக்கவில்றல. பணியாளர்கள் 8 மணி தநரம் பணிகறள தசய்வேற்கு 

ஏதுவாய் சத்ேத்ேின் அளவு முன்தனச்சரிக்றகயாக 85 dB (A) கீதழ குறைக்கப் 
பட்டுள்ளது. ஒரு 80 கி.கி குண்டு தவடிப்பானது தநாடிக்கு 5 மில்லிமீட்டருக்கு (mm) 

உச்ச துகள் தவகத்ேிற்கு கீதழ உள்ளது. எனினும், குண்டு தவடிப்புகளின் 

ோக்கங்கள் காரணமாக நில அேிர்வுகறளயும் மற்றும் பாறைகள் பைப்பறே 
ேவிர்க்கவும் சட்டரீேியான கூடுேல் கட்டுப்பாடு நடவடிக்றககறள 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட தவண்டும். 
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4.3. நீர் சூழல் (Water Environment) 

சுைங்க நடவடிக்ரககள் நிலத்தடி நீர் தைத்ரத பல வழிகளில் பாதிக்கலாம். 

ஹபரும்பான்ரமயாக ஹவளிப்படுவது தண்ணரீ் அட்டவரணக்கு கீழ் சுைங்கங்கள் 

காணப்படுவது, அரவகள் நிலத்தடி குழி அல்லது திைந்த குழிகள் ஆகும். இது 

நீர்வழிகளுக்கு தநைடியாக வழி வகுக்கிைது. நிலத்தில் உள்ள கழிவுநீர் மற்றும் 

பயன்படுத்தப்பட்ட நீர்கள் தமற்பைப்பு ஹபாருட்களால் நிலத்தடி நீருக்குள் 

ஊடுருவதால் நிலத்தடி நீர் தைம் பாதிக்கபடலாம். சுைங்கம் பயன்பாட்டின்தபாது 

இைசாயெப் ஹபாருட்கரளதயா அல்லது அபாயகைமாெ ஹபாருட்கரளதயா 
பயன்படுத்தாததன் காைணமாக நீர் தைத்தில் சுைங்கத்தின் தாக்கம் முக்கியமற்ைதாக 
இருக்கும் எெ எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. சுைங்க நடவடிக்ரக நிலத்தடி நீர் 
அட்டவரணரய குறுக்கிடாது. சுைங்க நடவடிக்ரககள் நிலத்தடி நீர் 
அட்டவரணயில் இருந்து 8-10 மீட்டருக்கு தமல் இருப்பதால் சுைங்க ஹசயல்பாடு 

நிலத்தடி நீர் அட்டவரணரய ஹவட்டாது. கணக்கிடப்பட்ட நீர் தைக் குைியீட்டின் 

அடிப்பரடயில், அரெத்து கிைாமங்களிலிருந்தும் நீர் மாதிரி சில முன் சிகிச்ரச 
முரைகளுடன் 

4.4. மண் சூழல் (Soil Environment) 

மண் பண்புகள் தாவை வளர்ச்சிக்கு சாதகமாெ நிரலரயக் குைிக்கின்ைெ. 
சுைங்கத்தின் அடுத்த திட்ட காலத்திற்கு உருவாக்கப்படும் தமல் மண் 2136 MT  ஆக 
இருக்கும். இது ததாட்ட தநாக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

4.5. கழிவுகள் தகொட்டப்படுகின்ைன (Waste Dump) 

கெிம நிைாகரிப்புகள் மற்றும் பக்கச் சுரம ஆகியரவ முக்கிய கழிவுப் 
பணிகளாகும், அரவ திட்டத்தின் படி வடக்கு மற்றும் தமற்கு பக்கங்களில் 
அந்தந்த இடங்களுக்கு ஹகாட்டப்படும். அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு சுண்ணாம்பு 
நிைாகரிப்பு மற்றும் கழிவுகளின் ஹமாத்த உற்பத்தி 7574 ஹமட்ரிக் டன் ஆகும். 
அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒட்டுஹமாத்த தாது மற்றும் கழிவு விகிதம் 1: 0.32. 
தசாதரெ குழிகளால் டம்பிங் ரமதாெம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது  

4.6. உயிரியல் சூழல் (Biological Environment) 

சுரங்க தசயல்பாடுகளால் இவ்விடத்ேில் வாழும் உயிரியல் இனங்களுக்கு எந்ே 
ஒரு ஆபத்தும் தநரிடவில்றல. எனதவ, சுரங்க நடவடிக்றககளால் உயிரிய 
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சூழலுக்கு குைிப்பிடத்ேக்க எந்ே ோக்கமும் ஏற்படவில்றல. சுரங்க 
நடவடிக்றககளால் உற்பத்ேியாகும் தூசியின் காரணமாக உயிரியல் சூழலில் 

ோக்கம் ஏற்படுகின்ைன. இேறன சுரங்கத்ேிற்குள்ளும் தவளிதயவும் 

வளர்க்கப்படுகின்ை தசடிகளால் குறைக்கப்படுகின்ைது. 

4.7. நில சூழல் (Land Environment) 

சுண்ணாம்புகல் சுரங்கத்ேிற்க்காக பயன்படுத்ேப்படும் நிலங்கள் சுரங்க முடிவில் 

நிலத்ேின் பயன்கறள தகடுத்துவிடுகின்ைது. சுரங்க தசயல்பாடுகளின் தபாது நில 

சீரழிவுகறள ேவிர்க்க முடியாேேறவ. அறவகள், தோண்டுேல், அேிகப்படியான 

குவியல்கள் மண் பிரித்தேடுத்ேல் தபான்ைறவ. இேனால் மீட்பு நடவடிக்றககளாக 
சுரங்கத்ேில் தவட்டிதயடுக்கப்படும் நிலத்ேிலும் மற்றும் தபஞ்ச் அறமக்கும் 

முறையிலும் முக்கியத்துவம் தகாடுக்கப்படுகிைது. சுரங்க குழியில் தேங்குகின்ை 

ேண்ணறீரப் பம்ப் மூலம் சுரங்கத்றே சுற்ைியுள்ள இடங்களுக்கு தசலுத்துவேனால் 

விவசாய வளர்ச்சிக்கும் மற்றும் காடு வளர்ப்புக்கும் வழிவறகதசய்கின்ைன, 

இேனால் சுரங்க நடவடிக்றகயின் தமல் ஒரு தநர்மறை ோக்கம் காணப்படுகிைது.  

4.8. ேமூக தபொருளொதொர சூழல் (Socio Economic Environment) 

சுரங்க நடவடிக்றககளால் ேிட்ட பகுேியுனுள் தநரடியாகவும் அதே தபால் 

மறைமுகமாகவும் நிச்சயமாக தவறல வாய்ப்றப அேிகரிக்கும். இந்ே ோக்கங்கள் 

சில நன்றமகறள பயக்கும். தவறலவாய்ப்பு, கல்வி மற்றும் சுகாோர வசேிகறள 

தநாக்கியுள்ளது இப்பகுேியில் வாழும் மக்களின் எேிர்பார்ப்பு. சுரங்க 
நடவடிக்றககளில் இருந்து உருவாகும் தபாருளாோர நன்றமகள் மூலம் 

கல்வியைிவில் விகிேம் அேிகரிக்கப்படலாம். 

 

 

 

 

 

 

 



அட்டவறை எண். 1.3 சுற்றுசூழல் சமலொண்றம திட்டம் 

வரிறே 
எண் 

அளவுருக்கள் சுரங்க நடவடிக்றககள் 
தடுப்பு நடவடிக்றககள் 

 

1 காற்ைின் சுற்றுசூழல் 

(Air Environment) 

துறளயிடுேல்  காற்ைின் மூலம் பரவும் தூசிகறள கட்டுபடுத்ே தூசிகறள 
பிரித்தேடுக்கும் இயந்ேிரம் மற்றும் நீறர பயன்படுத்ேி 
துறளயிடும் இயந்ேிரங்கள் பயன்படுத்ேபடுகிைது. 

 துறளயிடல் துறளகளுக்கு கூர்றமயான துரப்பண 
துணுக்குகலளின் பயன்பாடு, உகந்ே தவடிக்கறவக்கும் 
ேிைன் மற்றும் தநர ோமேம் டிதனட்டாறர பயன்படுத்ேி 
தவடிக்கறவப்பேன் மூலம் காற்று மாசு அறடவறே 
கட்டுபடுத்ேபடுகிைது 

தவடித்ேல்  வழக்கமான இறடதவளியில் துறளயிடும் குவியல்களின் 
மீது நீறர தேளிப்பேன் மூலம் கனிசமான மாசு 
குறைக்கப்படுகிைது. 

சுறம ஏற்றுேல்  சுறம ஏற்றுவேற்க்கு முன்பாக ோதுக்கள் மீது ேண்ணிரால் 
ஈராமாக்காப்படுகிைது. 

தபாக்குவரத்து  ோதுபாறேயின் பக்கவாட்டில் ேண்ணிறர தேளிப்பேன் 
மூலம் ோதுக்கள் மற்றும் கழிவுகள் எடுத்து தசல்லும் தபாது 
ஏற்படும் காற்ைில் பரவும் தூசிகள் கட்டுபடுத்ேபடுகிைது. 

 அேிக சுறம ஏற்றுவறே ேடுக்கப்படும் 

 ோர்ப்பாலின் உள்ளடக்கிய டிரக்குகள்/ டம்பர்கள் 
பயன்படுத்ேபடுகிைது 

தஜனதரட்டர்  மின்சாரம் இல்லோ தநரத்ேில் மட்டும் ோன் தஜனதரட்டர் 
இயக்கப்படும். 

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

தபாது நடவடிக்றககள்  சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும் காலநிறல மாற்ைம் அறமச்சின் 
(MoEF) விேிமுறைகளின் படி அவன்யு மரங்கறள 
சாறலகளின் ஓரங்களிலும், சுரங்க பகுேி சுற்ைிலும் 
றவக்கப்பட்டு காற்ைில் மாசு பரவுவறே ேடுக்கபடுகிைது. 

 தூசி இறடதபயர்ச்சி பகுேியில் தவறல தசய்யும் 
நபர்களுக்கு உதலாகம் உள்ள சுரங்கங்களில் (MMR,1961) 
விேிமுறைகள் படி காது மச்றச, முகமூடி, பாதுகாப்பு 
கண்ணாடி தபான்ை பாதுகாப்பு உபகரனங்கள் 
வழங்கப்படுகிைது. 

 பாேிக்கப்பட்ட பகுேியில் தவறல தசய்யும் தோழிலாளர்கள் 
மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமவாசிகள் வழக்காமான சுகாோர 
தசாேறன தமற்தகாள்ளப்படுகிைது. தமலும் 
தோழிற்ச்சாறலகள் சட்டேின் படி ஊழியர்களின் 
வழக்கமான தோழில் சுகோர மேிப்படீு 
தமற்தகாள்ளப்படுகிைது. 

 தவளிப்புை காற்ைின் ேரம் கண்காணிப்பு முறை வழக்கமான 
அடிப்பறடயில் நடத்ேப்பட்டு, சுற்றுப்புை காற்ைின் ேரத்றே 
மேிப்படீு தசய்யப்படுகிைது. 

2 நீர் சூழல் 

(Water Environment) 

தமற்ப்பரப்பு நீர்  சுரங்கத்ேில் இருந்து தவளிதயற்ைப்படும் கழிவு நீரானது, 

உறரயாகும் தோட்டியில் (settling tank) சுத்ேிக்கரிப்பட்டு, 

பிைகு தூசிகறள கட்டுப்படுத்ேவும் மற்றும் மரம் 
வளர்ப்பேற்க்கும் பயன்படுத்ேப்படுகிைது. 

நிலத்ேடி நீர்  சுரங்க நடவடிக்றகயின் மூலம் நிலத்ேடி நீர் பாேிக்கப்பட 
மாட்டாது. 
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 பருவமறழ பருவத்ேிற்கு முன்பும் மற்றும் பின்பும் 
உடனடியாக தூர் எடுப்பு (desilting) நிகழ்வு 
தமற்தகாள்ளப்படும்.  

தவள்ள நீர்  மறழநீர் தசகரிப்பேற்கு சுரங்க குழிகள் பயன்படுத்ேப்படும். 

 மறழநீர் தசமிக்கும் பள்ளத்ேில் இருந்து மறழநீறர 
தவளிதயற்ைி அேறன தமற்ப்பரப்பு நிறலநிறுத்ே 
தோட்டியில் (15m x 10m x 3m) தசமிக்கப்படுகிைது. இேன் 
மூலம் ேிடப்தபாருட்க்கள் நீக்கப்படுகிைது. சுத்ேிக்கரிக்கப்பட்ட 
மறழ நீறர தூசிகறள அகற்ற்வும், தசடிகளுக்கு ேண்ணிர் 
ஊற்ைவும் பயன்படுத்ேப்படுகிைது. 

தபாது நடவடிக்றககள்  நீரின் ேரத்றே வழக்கமான முறையில் கண்காணிப்பு 
மற்றும் பகுப்பாய்வு தசய்யப்படும். 

3 ஒலி (Noise) துறளயிடுேல்  அேிக ஒலி ஏற்படும் தநரத்ேில், வறரயறுக்கப்பட்ட கால 
அளவில் மட்டுதம ஊழியர்கறள தவறல தசய்ய 
அனுமேிக்கபடும். 

தவடித்ேல்   பகல் தநரங்கலில் மட்டுதம தவடித்ேல் நிகழ்வு 
தமற்தகாள்ளப்படுகிைது மற்றும் தமகமூட்டமான 

தநரங்கலில் தவடித்ேல் நிகழ்வு தமற்தகாள்ளப்படுவேில்றல. 
 துறளயிடல் துறளகளுக்கு கூர்றமயான துரப்பண 

துணுக்குகலளின் பயன்பாடு, உகந்ே தவடிக்கறவக்கும் 
ேிைன் மற்றும் தநர ோமேம் டி.டிதனட்டாறர பயன்படுத்ேி 
தவடிக்கறவப்பேன் மூலம் ஒலியின் அளவு குறைக்கப்படும். 

 இறரச்சல் மூலம் மற்றும் சத்ேம் ேர கூடிய 
உபகரணங்களிலிருந்து தவறல தசய்யும் 
தோழிலாளர்களுக்கு முறையான இறரச்சல் ஆோரம் உறை 

(noise proof enclosure) வழங்கப்படுகின்ைன. 
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தபாக்குவரத்து  வாகனங்கள், இயந்ேிரங்கள் மற்றும் பிை உபகரணங்கறள 
முறையான மற்றும் வழக்கமாக பராமரிக்கதவண்டும். 

 இயந்ேிரங்கள் மற்றும் பிை உபகரணங்களுக்கு முறையான 
உராய்வு காப்புதபாருள் (lubrication) பயன்படுத்துவேன் மூலம் 

இறரச்சல் (noise) உருவாகுவறே குறைக்கப்படும். 
 இறரச்சலின் அளறவ, வறரயறுக்க்ப்பட்ட மிேமான 

தவகத்ேில் தவற்று வாகனங்கள் சுைங்கத்தில்  நுறழயும் 
தபாதும் அல்லது தவளிய தசல்வேன் மூலம் 
குறைக்கப்படும். 

 அறனத்து டீசல் வறக இயந்ேிரங்களுக்கு தபாதுமான ஒலி 
உைிஞ்சி (silencer) கருவி பயன்படுத்ே தவண்டும். 

 கிராமபுை பகுேியில் வாகனங்கள் தசல்லும் தபாது 
வாகனத்ேின் தவகம் 10கி.மீ-வும் மற்றும் ஒலிதபருக்கியின் 
உபதயகத்ேின் அளறவ குறைவாகவும் பயன்படுத்ே 
தவண்டும். 

 அறனத்து தபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கும், மாசு 
கட்டுபாட்டின் கீழ் சரியான சான்ைிேல்கள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

தபாது நடவடிக்றககள்  அேிக இறரச்சல் (noise) உருவாகும் இடங்களில் தவறல 
தசய்யும் தோழிளார்கள் ேனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 
சாேனங்களான காது மச்றச மற்றும் காது பிளாக்ஸ் 
ஆகியவன பயன்படுத்ேப்படுகிைது  

 ஊழியர்கள் ஒய்தவடுக்க பணியிட சத்ேம் இல்லாே பகுேி 
தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இறரச்சறல குறைப்பேற்காக சுரங்கப்பகுேிறய சுற்ைிலும் 
தசடிகள் வளர்க்கப்படுகிைது.  
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 ஊழியர்களுக்கு இறரச்சல் நிறல விறளவுகள் பற்ைிய 
விழிப்புண்ர்வு தகாடுக்கப்படுகிைது. தமலும் ஊழியர்களுக்கு 
வழக்கமான மருத்துவ பரிதசாேறன தசய்யப்படுகிைது. 

4 அேிர்வு (Vibration) தவடித்ேல்  குைிப்பிட்ட மின்னூட்ட விகிேங்கள் தகாண்ட, முறையான் 
தசாேறன அேிர்வு ஆய்வுகள் மூலம் வடிவறமக்கப்பட 
தவண்டும். 

 தவடித்ேல் நிகழ்வுகளின் தபாது ஏற்படும் அேிர்வுகறள 
கட்டுப்படுத்ே 25-50மில்லி தநாடி வறர ோமேமாக தவடிக்க 

கூடிய மில்லி தநாடி தவடித்தூண்டி (detonators) 
பயன்படுத்ேதவண்டும். 

 அேிர்வு வரம்றபத் ோண்டினால், நீண்ட அகழி 6 மீட்டர் 
ஆழத்ேில் அறலநீளம் அறலகறள உறடக்க அறலகள் 
இயக்கத்ேின் ேிறசயில் தவட்டக்கூடும், இது தமற்பரப்புக்கு 
அருகில் மற்றும் இறடநிறல மண்டலத்ேிற்கு அருகில் 
பயணிக்கிைது. 

 அறனத்து நடவடிக்றககறளயும் தசய்ே தபாதும் ஒப்புேல் 
தபற்ை நிலநடுக்கப்பேிவு கருவிறய (தபாது இயக்குனரகம் 

சுரங்க பாதுகாப்பு) பயன்படுத்ேி அேிர்வு மற்றும் 
இறரச்சறலத் தோடர்ந்து கண்காணிக்க தவண்டும். 

5 மண் சூழல் 

(Land Environment) 

தமற்ப்பரப்பு மண்  வனப்பகுேி மற்றும் தவளாண்றமயில் மீண்டும் 
பயன்படுத்துவேற்காக மக்கிய ோவர மண் உள்ளடக்கிய 
தமல் மண் பாதுகாக்கப்படுகிைது. 

 தமல் மண்ணுடண் நிராகரிப்பட்ட கனிமங்கள் மற்றும் பிை 
கழிவுகள் கலக்க கூடாது. சுைங்க வளாகங்களில் சிைப்பான 
பயன்பாடு மூலம் தமற்ப்பரப்பு மண் பாதுகாக்கப்படுகிைது. 

 சுரங்கத்றே சுற்ைிலும் நீர்வடிக்கால் அறமக்கபட தவண்டும். 
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மறழ நீர் மூலம் சுைங்கத்தின் 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 

பாதுகாக்கப்படுகிைது. 
6 கழிவு கிடங்கு 

(waste dump) 
கழிவுக் குவியல்கள் (dump) 
நிறலப்படுத்துேல் 

 கழிவு குவியல்கறள முறையான படிமுறை மற்றும் 

சாய்வு தகாணத்துடன் 1.5 மீ தபன்ச்சுகள் அறமக்கப்பட 
தவண்டும். பிைகு தமற்பரப்பு மண்றண கழிவு 
குவியல்கள் மீது பரப்பதவண்டும். ேண்ணறீர 
ேக்கறவக்கும் தபாருத்ேமான மரங்கறள மண் தமதல 
நடுவேன் மூலம் கழிவு குவியல்களின் சாய்வு மற்றும் 
அடிபகுேிகறள நிறலப்படுத்ேப்படுகிைது.  

 கழிவுக் குவியல்கறள சுற்ைியுள்ள நீர்வடிக்கால் ஆனது 
தமற்ப்பரப்பு நிரால் உருவாகும் நீர்நிறல அழுத்ோல் 
கழிவுக் குவியலில் உள்ள கழிவுகறள அடித்து 
தசல்லாமல் இருக்கவும், சிறேயாமல் இருக்கவும் 
பயன்படுகிைது. 

7 மரம் வளர்த்ேல் சுரங்க பகுேி / கழிவு 

குவியல்கள் 

 சுரங்க சுற்றுபுைத்ேில் மரங்கள் வளர்ப்பேன் மூலம் தூசு 
மற்றும் இறரச்சல் கட்டுபடுத்ேப்படுகிைது. 

 மரம் வளர்ப்பேன் மூலம் கழிவு 
குவியல்கலின்நிறலப்புேன்றமறய உறுேிப்படுத்துகிைது. 

 ஒவ்தவாரு வருடமும் தவட்டப்படும் மரங்கறள 
கணக்தகடுத்து, பின்பு சீரான கால இறடதவளியில் 
கட்டயமாக நடுமாறு பரிதுறரக்கப்படுகிைது. 

 ோவர நாற்ைங்காலில் இருந்து உயிர் பிறழப்பேற்கான 
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வாய்ப்புகள் அேிகம் உள்ள தசடிகள் மட்டும் நடப்படுகின்ைன. 

8 நில சுற்றுசூழல்   மீள்நிரப்பல் (Back Filling) , சுரங்கேின் கழிவுகள் 

அறடக்கப்பட்டு அேன் மீது தமலடுக்கு மண்ணால் 
நிரப்பபடுவேன் மூலம் சீரழிந்ே நிலம் (degraded land) 
மீட்கப்படுகிைது.  

 கழிவு தேக்க இடத்றே சுற்ைிலும் கழிவுநீர்வடிகால் 

அறமக்கப்பட்டிருக்கிைது. 

 தவகமாக வளரகூடிய மரங்கள் மற்றும் இருபிடத்ேில் 
வளரகூடிய தசடிகள் நிலத்ேின் நிறலப்புேன்றமக்காக 
வளர்க்க படுகிைது. 

 பசுறமப்பகுேி (Green Belt) வளர்ச்சிக்கான தபாருத்ேமான 
நடவடிக்றககள் எடுத்துதகாள்ளப்படுகிைது. 

 சுரங்க பள்ளமானது மறழநீறர தசகரித்து நிலத்ேடிநீறர 
அேிக படுத்துவதோடு மட்டும் அல்லாமல் அருகில் உள்ள 
விவசாய நிலங்களின் பாசனத்ேிற்க்கும் உேவுகிைது. 

9 சமூக 
தபாருளாோரம் 

  சரியான பராமரிப்பு முறைகறள பயன்படுத்துவேன் மூலம் 
இயங்ேிரத்ேின் இறரச்சல் அளவு கட்டுப்படுத்ேபடுகிைது. 

 சுரங்க பகுேிறய சுற்ைிலும் மத்ேிய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 
வாரியத்ேின் (CPCB) வழிகாட்டுேலின்படி பசுறம பகுேி 
அறமக்கப்படுகிைது. 

 சரியான கால அட்டவறனபடி, வறரயறுக்கப்பட்ட பகுேியில் 

துறழயிடுேல், தவடித்ேல் மற்றும் மற்ை நிகழ்வுகள் 
நிகழ்த்ேப்படுகிைது.  

 சுரங்கேின் றமயப்பகுேியில் காற்று மாசுப்பாட்றட ேகுந்ே 
கட்டுப்பாட்டு முறைகளின் மூலம் குறைக்கப்படுகிைது. 

 ேீயறணப்பு, மீட்பு பணி மற்றும் உள்ளூர் ேகவல் தோடர்பு 
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ஆகியவற்றைக் றகயாள்வேற்கு அவசரகால ேயார்நிறலத் 
ேிட்டம் முன்கூட்டிதய ேயாரிக்கப்படுகிைது. 

 இந்ேிய ேரநிறலகள் பணியகத்ேின் (BIS) பரிந்துறரயின்படி 

தவறல ஆட்களின் பாதுகாப்றபக்கருேி, ேனிமனிே 
பாதுகாப்பு உபகரணங்களான றகயுறை, ேறலகவசம், 

பாதுகாப்பு கால் உறை, கண்ணாடி, தமல் சட்றட, மூக்கு 

உறை மற்றும் காது பாதுகாப்பான் வழங்கப்படுகிைது. 

 சமூக தபாறுப்புணர்வு நடவடிக்றககளின் ஒரு பகுேியாக 
உள்ளூர் கிராம பஞ்சாயத்துக்கு விண்ணப்போரர் மூலம் 
சமூக நல நடவடிக்றககள் எடுக்கப்படுகின்ைன. 

10 தோழில்சார் 
சுகாோரம் 

  சுரங்க விேி எண் (44)-ன் படி, முேல்லுேவிக்கான வசேிகள் 

ஏற்ப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. 

 விேி எண் 29B & 45(A)-யின் படி, ஆரம்ப மற்றும் சீரான 

கால இறடதவளியில் தோழிளார்களின் உடல்நிறல 

பரிதசாேறன நடத்ேபடுகிைது. 

 சுரங்கத்ேில் பணிபுரியும் தோழிளாலர்களுக்கு ஆயுள் காப்படீு 

வழங்கப்படுகிைது. 

 தவறல ஆட்களின் பாதுகாப்றபக்கருேி, ேனிமனிே 
பாதுகாப்பு உபகரணங்களான றகயுறை, ேறலகவசம், 

பாதுகாப்பு கால் உறை, கண்ணாடி, தமல் சட்றட, மூக்கு 

உறை மற்றும் காது பாதுகாப்பான் வழங்கப்படுகிைது. 

 

5. மொற்றுக்கொன ஆய்வு 

சுரங்கத் ேளம் நிலவியல் மற்றும் ோதுப் படிேல் ஆகியவற்றை சார்ந்துள்ளது. எனதவ, இந்ே ேிட்டம் குைிப்பிட்ட கனிம ேளம் 
மற்றும் இந்ே ேிட்டத்ேிற்கான மாற்று ேளம் இல்றல.   



6. சுற்றுச்சூழல் கண்கொைிப்பு திட்டம் 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு ேிட்டம் SEIAA-ஆல் வழங்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் 
சீர்ேிருத்ே கடிேத்ேில் வறரயறுக்கப்பட்ட நிபந்ேறனகளுக்குட்பட்ட பல்தவறு 
சுற்றுச்சூழல் கூறுகளுக்கு நடத்ேப்படும். இேற்க்கான தசயல்பட ஒப்புேல், 
ேமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (TNPCB)-ஆல் வழங்கப்படும். 

அட்டவறை எண்: 1.4 எதிர்கொல திட்டம் சுற்றுசூழல் கண்கொைிப்பு திட்டம் 

வரி
றே.

எண் 

சுற்றுச்சூழல் 

கொரைிகள் 
இடம் 

கண்கொைிப்பு 

குைிப்புகள் கொல 
அளவு 

அதிர்தவண் 

1 

வானிறல 
மற்றும் 
காற்றுத் 
ேரம் 

சுரங்க றமயப்பகுேி 
தேடர்ச்சியான 

கண்காணிக்கப்படுகிை
து / அருகிலுள்ள 
இந்ேியா வானியல் 
துறை (IMD) நிறலயம் 

24 மணி 
தநரம் 

மாேம் ஒரு 

முறை 

காற்று 
தவகம், 

ேிறச, 
தவப்பநிறல, 

ஈரப்பேம் 
மற்றும் 
மறழப்தபாழிவு. 

2 

காற்று மாசு 
கண்காணிப்பு 
(PM2.5, PM10, 

SO2 and 

NOx) 

ஆறு இடங்களில் 

(றமய மண்டலத்ேில் 
உள்ள ஒரு நிறலயம் 
மற்றும் அருகிலுள்ள 
குடியிருப்புகளில் 
குறைந்ேபட்சம் ஒன்று, 

பகுேி, தமல்தநாக்கி 
ேிறசயில் ஒன்று, 
கீழ்நிறல ேிறசயில் 
இரண்டு நிறலயம் 
மற்றும் குறுக்கு 
காற்று ேிறசயில் 
ஒன்று.) 

8 மணி 
தநரம் 

ஆறு 

மாதத்திற்கு  

ஒரு முரை 

நூன் தூசி 
மாேிரி 
மற்றும் 
சுவாச தூசி 
மாேிரி 

3 
நீர் மாசு 
கண்காணிப்பு 

சுரங்க கழிவுகளின் 
அருகிலுள்ள 
பகுேிகளின் நிலத்ேடி 
மற்றும் தமற்பரப்பு 
ேண்ணறீர, முந்றேய 
மற்றும் பிந்றேய 
பருவமறழ காலத்ேின் 

 

ஆறு 

மாதத்திற்கு  

ஒரு முரை 

இயற்பியல்  -
தவேியியல், 

நுண்ணுயிரி
யல் 
பண்புகள் 



M/S சூரியா இண்டஸ்ட்ரியல் மிசெரல்ஸ், சுண்ணாம்புகல் சுரங்கம், மதுரை மாவட்டம் 
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தபாது கிராப் 
மாேிரிகள் 
றகப்பற்றுேல். 

4 நீர்ப்புவியியல் 

இறடப்பகுேி 
மண்டலத்ேில் இருந்து 
(buffer zone) 1 கிமீ 
சுற்ைியுள்ள, ேிைந்ே 
குைிப்பிட்ட 
கிணறுகளில் நீர் 
நிறல. 

- 

ஆறு 

மாேத்ேிற்கு 
ஒரு முறை  

நீர் நிறல 
கண்காணிப்பு 
சாேனங்கள் 
பயன்படுத்ேப்
படும். 

5 ஒலி 

சுரங்க எல்றல, அேிக 
இறரச்சல் 
உருவாக்கும் குத்ேறக 
பகுேி உள்தள மற்றும் 
அருகில் உள்ள 
குடியிருப்பு பகுேியில் 
உள்ள பகுேிகள். 

24 மணி 
தநரம் 

மாேம் 
ஒருமுறை 

ஒலி நிறல 
மீட்டர் 

6 அேிர்வு 

அருகில் உள்ள 
குடியிருப்புகளில் 

)அைிக்றகயிடல்(  

 
தவடித்ேல் 
தசயல்பாடு 

நிலநடுக்கப்ப
ேிவு கருவி 
(டிஜிட்டல் 
சீஸ்தமாகிரா
ஃப்) 

7 மண் 

றமயப்பகுேி 
மண்டலம்(core) மற்றும் 
இறடயக 
மண்டலம்(buffer) (கிராப் 
மாேிரிகள்) 

 

ஆறு 

மாதத்திற்கு  

ஒரு முரை 

இயற்பியல் 

மற்றும் 
தவேியியல் 

பண்புகள் 

 

7. திட்டத்தின் நன்றமகள் 

M/S சூரியா இண்டஸ்ட்ரியல் மிஹெைல்ஸ், சமுோயத்ேில் அந்த நிறுவணத்தின் 
கடறமகள் பற்ைி மிகத் தேளிவுடன் உள்ளது. மரம் வளர்ப்பு ேிட்டேின் 
அடிப்பறடயில், சுரங்கத்றே சுற்ைியும் மரம் வளர்ப்பு பரிந்துறரக்கப்படுகிைது. 

அறே ேவிர ேப்பிதயாடிய மாசு மற்றும் இறரச்சல் நீக்குவேற்காக அழகியல் 
தோட்டம் மற்றும் மற்ை மகத்ோன தபருந்தோட்ட முயற்சிகள், வல்லுநர்களின் 
உேவி மற்றும் உள்ளூர் சமூகத்ேின் ஒத்துறழப்பு உடன் தசயல்படுத்ேப்படும். 

சுரங்க நடவடிக்றக கிராமப்புை தவறலவாய்ப்றப உருவாக்கும். கூடுேலாக, 
தவறலவாய்ப்பு வசேிகறள நிர்மாணித்ேல், ோது தபாக்குவரத்து, சுகாோரம், 



M/S சூரியா இண்டஸ்ட்ரியல் மிசெரல்ஸ், சுண்ணாம்புகல் சுரங்கம், மதுரை மாவட்டம் 

ஆேி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் தோழில்நுட்ப நிறுவனம், தசலம் 19 

 

தபாருட்கள், தசறவகள் மற்றும் பிை சமூக தசறவகள் வழங்குவது தபான்ை 
ஒப்பந்ே தவறலகளில் பலருக்கு மறைமுக தவறலவாய்ப்பு இருக்கும். உள்ளூர் 
மக்களுக்கு தவறலவாய்ப்பு கிறடக்கும். மாநில அரசால் உரிறமத்தோறக 
உள்ளூர் நிறுவனங்களுக்கும், கிராமத்ேின் நலனுக்கும் மற்றும்  வளர்ச்சிக்காக 
வழங்கப்படுகிைது. விண்ணப்பதாரர் அவர்கள், கிராமங்களுக்கு கல்வி வசேிகள், 

விறளயாட்டு உபகரணங்கள், பள்ளிகளுக்கு குடிநீர் தபான்ை நலன்புரி வசேிகள், 

கிராமங்களுக்கு சாறல வசேிகள் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமவாசிகளுக்கு தவறல 
வாய்ப்புகள் வழங்குவேன் மூலம் கிராமப்புை சமூக தபாருளாோர வளர்ச்சிக்கு 
உேவுகிைார். இலாபத்ேில் இருந்து 2.5% கூட்டாண்றம சமூகப் தபாறுப்புத் ேிட்ட 
(CSR) பட்தஜட்டுக்கு ஒதுக்கீடு ஹசய்கிைார்.  

8. முடிவுறர 

விவாேிக்கப்பட்டபடி, இந்ே ேிட்டமானது சூழலியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் 
ோக்கத்றே ஏற்படுத்ே வாய்ப்பு இல்றல மற்றும் பாதுகாப்பானது. 

அனுமேிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள்ளாக மாசுபடுத்ேிகறளக் கட்டுப்படுத்ே 
தபாதுமான ேடுப்பு நடவடிக்றககள் தமற்தகாள்ளப்படும். சுண்ணாம்புகல் 

உருவாக்கம், தவலியரமப்பு ஆகியெ அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டம் படி 

ஹசயல்படுத்தப்படும். சூழலியல் தசதமாெது ரமய மண்டலத்ரத உள்ளடக்கி 
உள்ளது.  

 

தமாத்ே சுரங்க நடவடிக்றக தோழிலாளர்களுக்கு எளிோகவும் குறைந்ேபட்ச 
ஆபத்துடன் நடத்ேப்படும். முன்தமாழியப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் தமலாண்றம ேிட்டம் 
ஆனது சுற்றுப்புை பகுேிறய பாதுகாப்பான சூழலில் றவக்கும். சுரங்க 
நடவடிக்றககளால் ஏற்படும் ோக்கத்றே மரம் வளர்ப்பின் மூலம் 

கட்டுப்படுத்ேப்படுகிைது. தவறலவாய்ப்பு, ேகவல் தோடர்பு மற்றும் உள்கட்டறமப்பு 
தமம்பாடு தபான்ை சமூக-தபாருளாோர நலன்கறள முன்தனற்றுவேில் சுரங்க 
நடவடிக்றக உேவுகிைது.  

 


