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 வட்டம்  :  போச்சம்ேள்ளி தாலுகா 

 மொவட்டம்  : கிருஷ்ணகிரி 

mailto:suriyakumarsemban@gmail.com


திரு.பக.எஸ். தணிகாசலம்,  சாம்ேல் நிற கிரறனட்   சுரங்கம், கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம் 

ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் சதொழில்நுட்ப நிறுவனம், தெ ம் 2 

 

செயல்முறை திட்டச் சுருக்கம் 

முன்னுறர 

திரு.கே.எஸ். தணிோசலம், அவர்களுக்கு G.O.(3D) No.15 Industries (MME- 2) Dept. dated 

08.02.2011 அன்று சுரங்க உரிமம் வழங்கப்பட்டது. குத்தறக ஒப்பந்தம் 22.02.2011 ஆம் 
ஆண்டு அன்று நறடமுறைப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் குத்தறக 27.02.2031 அன்று 
கொ ொவதியொகும்.  

திரு.பக.எஸ். தணிகாசலம் அவர்கள், சுற்றுச்சூழல் பொதிப்பு மதிப்படீு (EIA) – 2006 ஆம் 
ஆண்டு அைிவிப்பின் கீழ் 15.01.2016 க்குப் பின்னர் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி (EC) பேறாமலும் 
மற்றும் தமிழ்நாடு மாநில மாசு கட்டுப்ோட்டு ோரியிதிடம் பசயல்ேட ஒப்புதல் 
பேறாமலும் சுரங்கங்கறள செயல்படுத்துதற  14.03.2017 தததியிட்ட MoEF &CC அைிவிப்பு 
S.O 804 (E) படி மீைல் வழக்கு என கருதப்பட்டது. 15.01.2016 க்குப் ேிறகு அனுப்ேட்ட 
உற்ேத்தியின் அளவு 150 கன மீட்டர் (பதாராயமாக). 

1.0. திட்டத்தின் சநாக்கம்  

திரு.பக.எஸ். தணிகாசலம் இடம் இருக்கும் சாம்ேல் நிற கிரறனட் சுரங்கத்திற்கு ேிதி 
மீறல் வழக்கு கீழ் சுற்றுசூழல் அனுமதிப் சபை சுற்றுச்சூழல் பொதிப்பு மதிப்படீு (EIA) / 
சுற்றுச்சூழல் தம ொண்றம திட்டம் (EMP) இத்துடன் சுற்றுச்சூழல் பொதிப்பு மதிப்படீு 
மொற்று திட்டம் இயற்றக வளங்கறள சபருக்குதல் மற்றும் ெமூக வளங்கள் அதிகரிப்பு 
ஆகியவன 18.05.2018 ஆண்டு தததியிட்ட கடிதத்தின் எண். SEIAA-TN/F.No.6547/2018/TOR-398/2018 
குைிப்பிட்டுள்ள குைிப்புகளின் அடிப்பறடயில் திட்ட முன்சமொழிதல் ததறவப்படுகிைது. 

2.0. திட்ட விளக்கம் 
அட்டவறை எண். 1.1 திட்ட விவரங்கள் 

தகவல் விவரம் 
விண்ணப்பதொரர் சபயர் திரு.பக.எஸ். தணிகாசலம் 
சமொத்த சுரங்க குத்தறக பரப்பளவு 1.09.5 செக்டர் (பட்டொ நி ம்) 
பு  எண் 448/1(P), 449/1, 2 & 449/3 
புவியியல் ஒருங்கிறணப்பு 
(geographical co-ordinates) 

அச்ெதரறக -12°20'55.12”வ - 12°20'58.09”வ 
தீர்க்கதரறக -78°18'21.538"கி -  78°18'27.0"கி 

இறடவிளக்க வறரதொள்  
(Toposheet No.) 

57 L/07 

உயரம் (Elevation) 451 மீட்டர் கடல் மட்டத்தி ிருந்து தம  உள்ளது. 
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அணுகல்தன்றம (Accessibility) 
அருகிலுள்ள கிரொமம் ேரீமகல - 1 கி.மீ –ேடகிழக்கு திறெயில் 
அருகிலுள்ள நகரம் போச்சம்ேள்ளி – 7கி.மீ –  பதன்கிழக்கு 
அருகிலுள்ள சநடுஞ்ெொற  மா.பந.சா, காரியமங்கலம்-போச்சம்ேள்ளி -1.0கி.மீ   
அருகிலுள்ள சதொடர்வண்டி 
நிற யம் 

சாமல்ேட்டி  - 20 கி.மீ  

அருகிலுள்ள விமொன நிற யம் பேங்களூரு  விமொன நிற யம் - 106 கி.மீ 
சதொற வில் உள்ளது.           

சுற்றுச்சூழல் உைர்திைன் (Environmental Sensitiveness) 
மொநி  எல்ற  ஆந்திர - தமிழ்நொடு எல்ற , சுரங்கத்தில் 

இருந்து ேடக்கு திறெயில் 29 கி.மீ 
சதொற வில் உள்ளது. 

கடற்கறர மண்ட ம் வங்கொள விரிகுடொ, சுரங்கத்தில் இருந்து   
பதன்கிழக்கு திறெயில் 190 கி.மீ சதொற வில் 
உள்ளது. 

கொப்புக்கொடு  திட்டக்கல் காப்புக்காடு – 4 கி.மீ பதாகலேில் 
ேடக்கில் உள்ளது.  

அருகிலுள்ள வனவி ங்கு 
ெரணொ யம் 

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

அருகிலுள்ள நீர்நிற ,ஆறு,குளம் பதன் பேண்கண ஆறு - 4 கி.மீ - பமற்கு  
ோரூர் ஏரி - 3.5 கி.மீ பதற்கு  
ேிளங்காமுடி ஏரி - 2.5 கி.மீ பதன்பமற்கு  
பநடுங்கள் அகண - 5கி. மீ ேடபமற்கு   

வொழும் இடங்களும் I. சுரங்கத்தில் இருந்து வடக்கு திறெயில், 
1 கிமீ சதொற வில் 150 மக்கள் சதொறக 
சகொண்ட ேரீமகல    கிரொமம் உள்ளது.     

II. சுரங்கத்தில் இருந்து சதற்க்கு திறெயில், 
3 கி.மீ சதொற வில் 300 மக்கள் சதொறக 
சகொண்ட N,தட்டக்கல்   கிரொமம் 
உள்ளது.     

III. சுரங்கத்தில் இருந்து ேடபமற்கு 
திறெயில், 2 கி.மீ சதொற வில் 400 
மக்கள் சதொறக சகொண்ட நாகரசம்ேட்டி 
கிரொமம் உள்ளது 

IV. சுரங்கத்தில் இருந்து பதன்பமற்கு 
திறெயில், 4 கி.மீ சதொற வில் 300 
மக்கள் சதொறக சகொண்ட அகரம் 
கிரொமம் உள்ளது 
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பொதுகொப்பு நிறுவல்கள் (Defense 
Installations) 

10 கித ொ மீட்டர் ஆரத்துக்குள் எந்த ஒரு 
பொதுகொப்பு நிறுவல்களும் இல்ற  

சுமொர் 500 மீட்டர் ஆரத்றத 
சுற்ைியுள்ள கற்சுரங்கங்கள் 

500 மீட்டர் ஆரத்தில் இரண்டு குோரிகள் 
உள்ளன   

சுரங்க விவரங்கள் 
சுரங்க முறை இயந்திரமயமான சுரங்கறை 
புவியியல் றகயிருப்பு  102540 கன மீட்டர்  
உற்பத்தி றகயிருப்பு  72336 கன மீட்டர்   
சுரங்க உற்பத்தி (40% மீட்பு)  4384.4 கன மீட்டர் / ஓரொண்டுக்கு (சராசரியாக) 

(அ) 21922 கன மீட்டர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 
தமல் மண்  இல்ற  
கனிம நிரொகரிப்பு (60 %)  32882 கன மீட்டர்  
முன்சமொழியப்பட்ட சுரங்க ஆழம்;  33 மீட்டர் தறர மட்டத்திற்கு கிழ்  
நீர் மட்டம்  40-42  மீட்டர் தறர மட்டத்திற்கு கிழ்  

3.0. சூழல் பற்ைிய விளக்கம் அல்லது 

3.1. அடிப்பறட சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு 

அடிப்பறட தகவல்கள் தெகரிப்பின் ஒருங்கிறணந்த பகுதியொனது சுற்றுச்சூழல் பொதிப்பு 
மதிப்படீு (EIA) அைிக்றக. இப்பகுதியில் நி வும் சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிற றய 
மதிப்பிடுவதற்கு பருவக் கொ த்திற்கு முன் (டிசம்ேர் 2019 - ேிப்ரேரி 2020) ஆய்வு 
தமற்சகொள்ளப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் பொதிப்பு மதிப்படீு (EIA) ஆய்வுகள் 
தநொக்கத்திற்கொக, சுரங்க குத்தறக பகுதிறய றமய மண்ட மொகவும் மற்றும் சுரங்க 
குத்தறக எல்ற க்குள் இருந்து 10km ஆரம் வறர சவளிதய உள்ள குத்தறக பகுதிறய 
இறடயக மண்ட ம் (Buffer Zone) என கருதப்பட்டது. 

அட்டவறை எண். 1. 2 அடிப்பறட தரவு 

நுண்துகள்கள் விவரங்கள் தரநிறல 

வளிமண்ட வியல் (டிசம்ேர் 2019 - ேிப்ரேரி 2020) 
மறழ(ெரொெரி) 55.1 மில் ிமீட்டர் --- 

சவப்ப நிற (ெரொெரி) 24.3o செல்ெியஸ் --- 
கொற்ைின் தவகம் 9 மீட்டர் / மணி --- 

கொற்ைடிக்கும் திறெ வடகிழக்கு மற்றும் வடக்கு 
திறெகள் 

--- 

சுற்றுச்சூழல் காற்று தரம் (ஐந்து சுற்றுப்புற இடங்ேளிலிருந்து) 
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(சதெிய சுற்றுப்புை காற்று தரநிறலகள் (NAAQS)) 
சுவொெத்தில் செல்லும் 

நுண் துகள் (PM10) 
ஒரு கன மீட்டர்- இல் 46.47–
61.56 றமக்தரொ கிரொம் (μg/m3) 

ஒரு கன மீட்டர்- இல் 100 
றமக்தரொ கிரொம் (μg/m3) 

கொற்ைில் மிதக்கும் தூெி 
(PM2.5) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 22.12-
33.33 றமக்தரொ கிரொம் (μg/m3) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 60 
றமக்தரொ கிரொம் (μg/m3) 

ெல்பர் றடயொக்றைடு 
(S02) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 4.64 – 
7.27 றமக்தரொ கிரொம் (μg/m3) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 80 
றமக்தரொ கிரொம் (μg/m3) 

றநட்ரஜன் றட ஆக்றெடு 
(NOx) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 6.35 – 
8.40 றமக்தரொ கிரொம் (μg/m3) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 80 
றமக்தரொ கிரொம் (μg/m3) 

 
ெத்தம் நிறல  

(மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தரநிறலகள் (CPCB)) 
பகல் தநரம் 

(6.00 am – 10.00 pm) 
றமய மண்ட ம்: 45.3-48.6 dB 

(A)  
இறடப்பகுதி: 44.3-47.1 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: 34.2-38.5 dB 
(A) 

இறடப்பகுதி: 35.4-39.5 dB(A)  

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

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

கொர-அமி த்தன்றம (pH) 6.92 முதல் 7.07 வறர 6.5 முதல் 8.5 
சமொத்த கறரந்த திட 

(TDS) 
ஒரு லிட்டரில் 650 முதல் 
730 மில்லி  கிரொம்  mg/l  

ஒரு லிட்டரில் 500 மில்லி  
கிரொம்  mg/l  

சமொத்த கடினத்தன்றம 
தபொன்ை CaCO3 

றமய மண்ட ம்: ஒரு 
லிட்டரில் 580 மில்லி  கிரொம்  

 இறடப்பகுதி: ஒரு 
லிட்டரில் 444 மில்லி  கிரொம்   

ஒரு லிட்டரில் 200 மில்லி  
கிரொம்  mg/l 

மண் தரம் 

கொர-அமி த்தன்றம (pH) 6.43 முதல் 7.58 வறர 
மிதமொன கொரத்தன்றமக்கு 

நடுநிற யில் 
மின் கடத்துத்திறன் 18.0-74.0 Micromhos / பச.மீ. - 
கரிமப் போருள் 0.011-0.040% - 

காரத்தன்கம 
றமய மண்ட ம்: 0.0099% 

இறடப்பகுதி: 0.0149% 
- 

நீர் கேத்திருக்கும் திறன் 39.40-40.20% தொவர வளர்ச்ெிக்கு 
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ெொதகமொன இயல்புநிற  

குபளாகரடுகள் 1.23-2.55% 
மண்ணில் நடுத்தர 

குபளாகரடுகள் உள்ளன 

போட்டாசியம் 0.0356-0.0812% தொவர வளர்ச்ெிக்கு 
ெொதகமொன இயல்புநிற  

   
நீர் நிலவியல் 

சுரங்க ஆழம் 33 மீட்டர் குவொரி நடவடிக்றககள் 
அறனத்தும் நி த்தடி நீர் 

அட்டவறணக்கு 9 
மீட்டருக்கு தமத  
நறடசபறுகிைது 

தண்ணரீ் அட்டவறண 42 மீட்டர் (தறர மட்டத்திற்கு 
கீதழ) 

 
4.0. எதிர்வரும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்றககள் 

4.1. காற்ைின் சுற்றுச்சூழல் (Air Environment) 

சவளிப்பறடயொன சுரங்கத் (Open Cast Mining) சதொழி ில் கொற்று மொசுபடுவதற்கு முக்கிய 
கொரணியொக செயல்படுவது ‘கொற்ைில் பரவும் துகள்கதள’. சுரங்க நடவடிக்றக 
தமற்சகொள்ளப்படுவதற்கு ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்ட முறை இயந்திரவியல் முறை ஆகும், 
இதில் துறளயிடுதல், சவடித்தல், கம்பி-சவட்டு (Wire-Saw cutting), ஏற்றுதல், இழுத்தல் 
மற்றும் இைக்குதல் ஆகியன அடங்கும்.  

மொசு ெிறதவறடதல் மொதிரியின் முடிவு,முதல் 24 மணி தநரதின் அதிகபட்ெ முடிறவ 
கொட்டி உள்ளது. செைிவு விகிதம் 65.2 μg/m3, அது NAAQS-ல்  உள்ளடங்கி உள்ளது. 

4.2. சுற்றுசூழல் ஓலி (Noise Environment) 

ஒ ி மொசுபொடு, ஒரு சபரிய சுகொதொர ஆபத்றத சுரங்க சதொழி ொளர்களுக்கு ஏற்படுகிைது. 
பின்வருபறவ திைந்தசவளி சுரங்க திட்டத்தொல் ஏற்படுகிை ெத்த ஆதொரங்களொககும் 
அறவ, துறளயிடுதல், சவடி சவடித்தல், பூமியில் கனரக இயந்திரங்கறள சகொண்டு 
நகர்த்துதல் (HEMM) மற்றும் வொகன இயக்கத்தின் செயல்பொடுகளொகம். 
சுரங்க நடவடிக்றககள் மூ ம் உருவொகும் ெத்தங்கள்யொவும் றமய மண்ட த்துக்குள் 
இருந்து ெிதறுகின்ைன. இதன் கொரணமொக சதொடர்புள்ள தூரம் மற்றும் மற்ை நி ப்பகுதி 
அம்ெங்களும் ெத்தம் கவனிப்புக்குள் தெர்க்கப்படுகின்ைன. இந்த முடிவுகளி ிருந்து, 
மத்திய மொசு கட்டுப்பொட்டு வொரியம் (CPCB) மற்றும் சுரங்கப் பொதுகொப்பு சபொது 
இயக்குநரகம் (DGMS) பரிந்துறரக்கப்படும் விதிமுறைகளின் படி சுற்றுச்சூழல் ெத்ததின் 
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அளவு (நொள் மற்றும் இரவு தநரம்) 90dB (A) ஆக அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புக்குள் 
உள்ளறத கொண ொம். தற்தபொது எந்த ஒரு சுரங்கத் சதொழிலும் ஈடுபடவில்ற . 
இருப்பினும், எதிர்பொர்க்கப்படும் இறரச்ெ ின் அளவுகள் எந்த விறளறவயும் 
சகொண்டிருக்கவில்ற . பணியொளர்கள் 8 மணி தநரம் பணிகறள செய்வதற்கு ஏதுவொய் 
ெத்தத்தின் அளவு முன்சனச்ெரிக்றகயொக 85 dB (A) கீதழ குறைக்கப் பட்டுள்ளது. குண்டு 
சவடிப்புகளின் தொக்கங்கள் கொரணமொக நி  அதிர்வுகறளயும் மற்றும் பொறைகள் 
பைப்பறத தவிர்க்கவும் ெட்டரீதியொன கூடுதல் கட்டுப்பொடு நடவடிக்றககறள 
ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட தவண்டும். 

4.3. நீர் சூழல் (Water Environment) 

சுரங்க நடவடிக்றககள் நி த்தடி நீர் தரத்றத ப  வழிகளில் பொதிக்க ொம். 
சபரும்பொன்றமயொக சவளிப்படுவது நி த்தடி  நீர் மட்டத்திற்கு  கீழ் சுரங்கங்கள் 
கொணப்படுவது, அறவகள் நி த்தடி குழி அல் து திைந்த குழிகள் ஆகும். இது 
நீர்வழிகளுக்கு தநரடியொக வழி வகுக்கிைது. நி த்தில் உள்ள கழிவுநீர் மற்றும் 
பயன்படுத்தப்பட்ட நீர்கள் தமற்பரப்பு சபொருட்களொல் நி த்தடி நீருக்குள் ஊடுருேதால் 
நி த்தடி நீர் தரம் பொதிக்கப்பட்டுள்ளது. சுரங்கம் பயன்பொட்டின்தபொது இரெொயனப் 
சபொருட்கறளதயொ அல் து அபொயகரமொன சபொருட்கறளதயொ பயன்படுத்தொததன் 
கொரணமொக நீர் தரத்தில் சுரங்கத்தின் தொக்கம் முக்கியமற்ைதொக இருக்கும் என 
எதிர்பொர்க்கப்படுகிைது. சுரங்க நடவடிக்றக நி த்தடி நீர் மட்டத்கத பேட்டாது.  

4.4. மண் சூழல் (Soil Environment) 

மண்ணினுறடய தண்றம தொவரம் வளர்வதற்கு ஏற்ைத்தொக உள்ளது.இப்பகுதில் 
கிரறனட்கு தமல் ெிவப்பு மண் சூழ்ந்துள்ளொது. சுரங்கத்தின் தமல்மண் ஆனது ெரொெரி 
ஆழம் 1-2 மீடர் மட்டுதம உள்ளொது. தமல் மண் எதுவும் நீக்கபடவில்ற . 

4.5. கழிவுகள் சகாட்டப்படுகின்ைன (Waste Dump) 

கனிம நிரொகரிப்பு மற்றும் பக்க சுறமகதள சபரிய கழிவு ொக உள்ளது, இது திட்டத்தின் 
படி பமற்கு பக்கங்களில் திணிக்கப்படுகிைது. அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் கிரறனட் 
உற்பத்தியில் சமொத்த கழிவுகளின் அளவு சுமொர்  32882 கன மீட்டர்   ஆகும். அடுத்த 
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு வணீொகும் ஒட்டுசமொத்த கனிம விகிதமொனது 1:1.49 என்ை 
விகிதத்தில் உள்ளது. தறரயில் குவிந்தது தெொதறன குழிகள் என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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4.6. உயிரியல் சூழல் (Biological Environment) 

சுரங்க செயல்பொடுகளொல் இவ்விடத்தில் வொழும் உயிரியல் இனங்களுக்கு எந்த ஒரு 
ஆபத்தும் தநரிடவில்ற . எனதவ, சுரங்க நடவடிக்றககளொல் உயிரிய சூழலுக்கு 
குைிப்பிடத்தக்க எந்த தொக்கமும் ஏற்படவில்ற . சுரங்க நடவடிக்றககளொல் 
உற்பத்தியொகும் தூெியின் கொரணமொக உயரியல் சூழ ில் தொக்கம் ஏற்படுகின்ைன இதறன 
சுரங்கத்திற்குள்ளும் சவளிதயவும் வளர்க்கப்படுகின்ை செடிகளொல் குறைக்கப்படுகின்ைது. 

4.7. நில சூழல் (Land Environment) 

சாம்ேல் நிற கிரறனட் கல் சுரங்கத்திற்க்கொக பயன்படுத்தப்படும் நி ங்கள் சுரங்க 
முடிவில் நி த்தின் பயன்கறள சகடுத்துவிடுகின்ைது. சுரங்க செயல்பொடுகளின் தபொது 
நி  ெீரழிவுகறள தவிர்க்க முடியொததறவ அறவகள், ததொண்டுதல், அதிகப்படியொன 
குவியல்கள் மண் பிரித்சதடுத்தல் தபொன்ைறவ. இதனொல் மீட்பு நடவடிக்றககளொக 
சுரங்கத்தில் சவட்டிசயடுக்கப்படும் நி த்திலும் மற்றும் சபஞ்ச் அறமக்கும் முறையிலும் 
முக்கியத்துவம் சகொடுக்கப்படுகிைது. சுரங்க குழியில் ததங்குகின்ை தண்ணறீரப் பம்ப் 
மூ ம் சுரங்கத்றத சுற்ைியுள்ள இடங்களுக்கு செலுத்துவதனொல் விவெொய வளர்ச்ெிக்கும் 
மற்றும் கொடு வளர்ப்புக்கும் வழிவறகசெய்கின்ைன, இதனொல் சுரங்க நடவடிக்றகயின் 
தமல் ஒரு தநர்மறை தொக்கம் கொணப்படுகிைது.  

4.8. ெமூக சபாருளாதார சூழல் (Socio Economic Environment) 

சுரங்க நடவடிக்றககளொல் திட்ட பகுதியுனுள் தநரடியொகவும் அதத தபொல் 
மறைமுகமொகவும் நிச்ெயமொக தவற  வொய்ப்றப அதிகரிக்கும். இந்த தொக்கங்கள் ெி  
நன்றமகறள பயக்கும். இதில் அருகிலுள்ள சுரங்கங்கறள மற்றும் இரு ெிைிய 
அளவி ொ ொன சுரங்கங்கறள குைிப்பிடவில்ற . தவற வொய்ப்பு, கல்வி மற்றும் 
சுகொதொர வெதிகறள தநொக்கியுள்ளது இப்பகுதியில் வொழும் மக்களின் எதிர்பொர்ப்பு. சுரங்க 
நடவடிக்றககளில் இருந்து உருவொகும் சபொருளொதொர நன்றமகள் மூ ம் கல்வியைிவில் 
விகிதம் அதிகரிக்கப்பட ொம். 
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அட்டவறை எண். 1.3 சுற்றுசூழல் சமலாண்றம திட்டம் 

வரிறெ 
எண் 

அளவுருக்கள் 
சுரங்க 

நடவடிக்றககள் 
தடுப்பு நடவடிக்றககள் 

1 கொற்ைின் 
சுற்றுசூழல் 

 (Air Environment) 

துறளயிடுதல்  கொற்ைின் மூ ம் பரவும் தூெிகறள 
கட்டுபடுத்த தூெிகறள 
பிரித்சதடுக்கும் இயந்திரம் மற்றும் 
நீறர பயன்படுத்தி துறளயிடும் 
இயந்திரங்கள் 
பயன்படுத்தபடுகிைது. 

 துறளயிடல் துறளகளுக்கு 
கூர்றமயொன துரப்பண 
துணுக்குக ளின் பயன்பொடு, உகந்த 
சவடிக்கறவக்கும் திைன் மற்றும் 
தநர தொமதம் டிதனட்டொறர 
பயன்படுத்தி சவடிக்கறவப்பதன் 
மூ ம் கொற்று மொசு அறடவறத 
கட்டுபடுத்தபடுகிைது 

சவடித்தல்  வழக்கமொன இறடசவளியில் 
துறளயிடும் குவியல்களின் மீது 
நீறர சதளிப்பதன் மூ ம் 
கனிெமொன மொசு 
குறைக்கப்படுகிைது. 

சுறம ஏற்றுதல்  சுறம ஏற்றுவதற்க்கு முன்பொக 

தொதுக்கள் மீது தண்ணிரொல் 
ஈரொமொக்கொப்படுகிைது. 

தபொக்குவரத்து  தொதுபொறதயின் பக்கவொட்டில் 
தண்ணிறர சதளிப்பதன் மூ ம் 
தொதுக்கள் மற்றும் கழிவுகள் 
எடுத்து செல்லும் தபொது ஏற்படும் 
கொற்ைில் பரவும் தூெிகள் 
கட்டுபடுத்தபடுகிைது. 

 அதிக சுறம ஏற்றுவறத 
தடுக்கப்படும் 

 தொர்ப்பொ ின் உள்ளடக்கிய 
டிரக்குகள்/ டம்பர்கள் 
பயன்படுத்தபடுகிைது 

சஜனசரட்டர்  மின்ெொரம் இல் தொ தநரத்தில் 
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மட்டும் தொன் சஜனதரட்டர் 
இயக்கப்படும். 

 மத்திய மொசு கட்டுப்பொட்டு 
வொரியம் விதிகளின் படி, 
சஜனதரட்டர் (D.G) 
செட்டுகளுக்கொன சபொதுமொன 
ஸ்டொக் உயரம் அறமக்கப்படும். 

சபொது 
நடவடிக்றககள் 

 சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும் 
கொ நிற  மொற்ைம் அறமச்ெின் 
(MoEF) விதிமுறைகளின் படி 
அவன்யு மரங்ககறள ெொற களின் 
ஓரங்களிலும், சுரங்க பகுதி 
சுற்ைிலும் றவக்கப்பட்டு கொற்ைில் 
மொசு பரவுவறத தடுக்கபடுகிைது. 

 தூெி இறடசபயர்ச்ெி பகுதியில் 
தவற  செய்யும் நபர்களுக்கு 

உத ொகம் உள்ள சுரங்கங்களில் 
(MMR,1961) விதிமுறைகள் படி 
கொது மச்றெ, முகமூடி, பொதுகொப்பு 
கண்ணொடி தபொன்ை பொதுகொப்பு 
உபகரனங்கள் வழங்கப்படுகிைது. 

 பொதிக்கப்பட்ட பகுதியில் தவற  
செய்யும் சதொழி ொளர்கள் மற்றும் 
அருகிலுள்ள கிரொமவொெிகள் 
வழக்கொமொன சுகொதொர தெொதறன 
தமற்சகொள்ளப்படுகிைது. தமலும் 
சதொழிற்ச்ெொற கள் ெட்டதின் படி 
ஊழியர்களின் வழக்கமொன 
சதொழில் சுகதொர மதிப்படீு 
தமற்சகொள்ளப்படுகிைது. 

 சவளிப்புை கொற்ைின் தரம் 
கண்கொணிப்பு முறை வழக்கமொன 
அடிப்பறடயில் நடத்தப்பட்டு, 

சுற்றுப்புை கொற்ைின் தரத்றத 
மதிப்படீு செய்யப்படுகிைது. 

2 நீர் சூழல் 

(Water 

Environment) 

தமற்ப்பரப்பு நீர்  சுரங்கத்தில் இருந்து 
சவளிதயற்ைப்படும் கழிவு நீரொனது, 

உறரயொகும் சதொட்டியில் (settling 
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tank) சுத்திக்கரிப்பட்டு, பிைகு 
தூெிகறள கட்டுப்படுத்தவும் 
மற்றும் மரம் வளர்ப்பதற்க்கும் 
பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

நி த்தடி நீர்  சுரங்க நடவடிக்றகயின் மூ ம் 
நி த்தடி நீர் பொதிக்கப்பட 
மொட்டொது. 

 பருவமறழ பருவத்திற்கு முன்பும் 
மற்றும் பின்பும் உடனடியொக தூர் 
எடுப்பு (desilting) நிகழ்வு 
தமற்சகொள்ளப்படும்.  

சவள்ள நீர்  மறழநீர் தெகரிப்பதற்கு சுரங்க 
குழிகள் பயன்படுத்தப்படும். 

 மறழநீர் தெமிக்கும் பள்ளத்தில் 
இருந்து மறழநீறர சவளிதயற்ைி 
அதறன தமற்ப்பரப்பு நிற நிறுத்த 
சதொட்டியில் (15m x 10m x 3m) 

தெமிக்கப்படுகிைது. இதன் மூ ம் 

திடப்சபொருட்க்கள் நீக்கப்படுகிைது. 
சுத்திக்கரிக்கப்பட்ட மறழ நீறர 
தூெிகறள அகற்ற்வும், செடிகளுக்கு 
தண்ணிர் ஊற்ைவும் 
பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

சபொது 
நடவடிக்றககள் 

 நீரின் தரத்றத வழக்கமொன 
முறையில் கண்கொணிப்பு மற்றும் 
பகுப்பொய்வு செய்யப்படும். 

3 ஒ ி (Noise) துறளயிடுதல்  அதிக ஒ ி ஏற்படும் தநரத்தில், 

வறரயறுக்கப்பட்ட கொ  அளவில் 
மட்டுதம ஊழியர்கறள தவற  
செய்ய அனுமதிக்கபடும். 

சவடித்தல்   பகல் தநரங்க ில் மட்டுதம 
சவடித்தல் நிகழ்வு 
தமற்சகொள்ளப்படுகிைது மற்றும் 
தமகமூட்டமொன தநரங்க ில் 
சவடித்தல் நிகழ்வு 
தமற்சகொள்ளப்படுவதில்ற . 

 துறளயிடல் துறளகளுக்கு 
கூர்றமயொன துரப்பண 
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துணுக்குக ளின் பயன்பொடு, உகந்த 
சவடிக்கறவக்கும் திைன் மற்றும் 
தநர தொமதம் டி.டிதனட்டொறர 
பயன்படுத்தி சவடிக்கறவப்பதன் 
மூ ம் ஒ ியின் அளவு 
குறைக்கப்படும். 

 இறரச்ெல் மூ ம் மற்றும் ெத்தம் 
தர கூடிய உபகரணங்களி ிருந்து 
தவற  செய்யும் 
சதொழி ொளர்களுக்கு முறையொன 
இறரச்ெல் ஆதொரம் உறை (noise 

proof enclosure) 

வழங்கப்படுகின்ைன. 
தபொக்குவரத்து  வொகனங்கள், இயந்திரங்கள் மற்றும் 

பிை உபகரணங்கறள முறையொன 
மற்றும் வழக்கமொக 
பரொமரிக்கதவண்டும். 

 இயந்திரங்கள் மற்றும் பிை 
உபகரணங்களுக்கு முறையொன 
உரொய்வு கொப்புசபொருள் (lubrication) 

பயன்படுத்துவதன் மூ ம் 
இறரச்ெல் (noise) உருவொகுவறத 
குறைக்கப்படும். 

 இறரச்ெ ின் அளறவ, 

வறரயறுக்க்ப்பட்ட மிதமொன 
தவகத்தில் சவற்று வொகனங்கள் 
குவொரியில் நுறழயும் தபொதும் 
அல் து சவளிய செல்வதன் 
மூ ம் குறைக்கப்படும். 

 அறனத்து டீெல் வறக 
இயந்திரங்களுக்கு தபொதுமொன 
ஒ ி உைிஞ்ெி (silencer) கருவி 
பயன்படுத்த தவண்டும். 

 கிரொமபுை பகுதியில் வொகனங்கள் 
செல்லும் தபொது வொகனத்தின் 
தவகம் 10கி.மீ-வும் மற்றும் 
ஒ ிசபருக்கியின் உபதயகத்தின் 
அளறவ குறைவொகவும் 
பயன்படுத்த தவண்டும். 
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 அறனத்து தபொக்குவரத்து 
வொகனங்களுக்கும், மொசு 
கட்டுபொட்டின் கீழ் ெரியொன 
ெொன்ைிதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

சபொது 
நடவடிக்றககள் 

 அதிக இறரச்ெல் (noise) 

உருவொகும் இடங்களில் தவற  
செய்யும் சதொழிளொர்கள் தனிப்பட்ட 
பொதுகொப்பு ெொதனங்களொன கொது 
மச்றெ மற்றும் கொது பிளொக்ஸ் 
ஆகியவன பயன்படுத்தப்படுகிைது  

 ஊழியர்கள் ஒய்சவடுக்க பணியிட 
ெத்தம் இல் ொத பகுதி 
சகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இறரச்ெற  குறைப்பதற்கொக 
சுரங்கப்பகுதிறய சுற்ைிலும் 
செடிகள் வளர்க்கப்படுகிைது.  

 ஊழியர்களுக்கு இறரச்ெல் நிற  
விறளவுகள் பற்ைிய விழிப்புண்ர்வு 
சகொடுக்கப்படுகிைது. தமலும் 
ஊழியர்களுக்கு வழக்கமொன 
மருத்துவ பரிதெொதறன 
செய்யப்படுகிைது. 

4 அதிர்வு 

(Vibration) 

சவடித்தல்  குைிப்பிட்ட மின்னூட்ட விகிதங்கள் 
சகொண்ட, முறையொன் தெொதறன 
அதிர்வு ஆய்வுகள் மூ ம் 
வடிவறமக்கப்பட தவண்டும். 

 சவடித்தல் நிகழ்வுகளின் தபொது 
ஏற்ப்படும் அதிர்வுகறள 
கட்டுப்படுத்த 25-50மில் ி சநொடி 
வறர தொமதமொக சவடிக்க கூடிய 
மில் ி சநொடி சவடித்தூண்டி 

(detonators) பயன்படுத்ததவண்டும். 

 அதிர்வு வரம்றபத் தொண்டினொல், 
நீண்ட அகழி 6 மீட்டர் ஆழத்தில் 
அற நீளம் அற கறள உறடக்க 
அற கள் இயக்கத்தின் திறெயில் 
சவட்டக்கூடும், இது தமற்பரப்புக்கு 
அருகில் மற்றும் இறடநிற  
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மண்ட த்திற்கு அருகில் 
பயணிக்கிைது. 

 அறனத்து நடவடிக்றககறளயும் 
செய்த தபொதும் ஒப்புதல் சபற்ை 
நி நடுக்கப்பதிவு கருவிறய (சபொது 
இயக்குனரகம் சுரங்க பொதுகொப்பு) 
பயன்படுத்தி அதிர்வு மற்றும் 
இறரச்ெற த் சதொடர்ந்து 
கண்கொணிக்க தவண்டும். 

5 மண் சூழல் 

(Land 

Environment) 

தமற்ப்பரப்பு மண்  வனப்பகுதி மற்றும் 
தவளொண்றமயில் மீண்டும் 
பயன்படுத்துவதற்கொக மக்கிய 
தவரமண் உள்ள்டக்கிய தமல் மண் 
பொதுக்கப்படுகிைது. 

 தமல் மண்ணுடண் நிரொகரிப்பட்ட 
கனிமங்கள் மற்றும் பிை கழிவுகள் 
க க்க கூடொது. குவொரி 
வளொகங்களில் ெிைப்பொன 
பயன்பொடு மூ ம் தமற்ப்பரப்பு 
மண் பொதுகொக்கப்படுகிைது. 

 சுரங்கத்றத சுற்ைிலும் 
நீர்வடிக்கொல் அறமக்கபட 
தவண்டும். மறழ நீர் மூ ம் 
குவொரியின் உள்தள உள்ள எந்த 
மண்றணயும் சவளிதய அடித்து 
செல்ல்வறத கழிவுக் குவியல்கள் 

(dump) மூ ம் தடுக்கப்படுகிைது. 
இறவகள் மண் அரிப்பு மற்றும் 
வண்டல் மண் படிவு 
ஆகியவற்றை தடுக்க்கிைது, தமலும் 
திட்டுகளின் (benches) 

நிற ப்புதன்றம 

பொதுகொக்கப்படுகிைது. 
6 கழிவு கிடங்கு 

(waste dump) 

கழிவுக் குவியல்கள் 

(dump) 

நிற ப்படுத்துதல் 

 கழிவு குவியல்கறள முறையொன 
படிமுறை மற்றும் ெொய்வு 
தகொணத்துடன் 1.5 மீ சபன்ச்சுகள் 

அறமக்கப்பட தவண்டும். பிைகு 
தமற்பரப்பு மண்றண கழிவு 
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குவியல்கள் மீது பரப்பதவண்டும். 

தண்ணறீர தக்கறவக்கும் 
சபொருத்தமொன மரங்கறள மண் 
தமத  நடுவதன் மூ ம் கழிவு 
குவியல்களின் ெொய்வு மற்றும் 
அடிபகுதிகறள 
நிற ப்படுத்தப்படுகிைது.  

 கழிவுக் குவியல்கறள சுற்ைியுள்ள 
நீர்வடிக்கொல் ஆனது தமற்ப்பரப்பு 
நிரொல் உருவொகும் நீர்நிற  
அழுத்தொல் கழிவுக் குவிய ில் 
உள்ள கழிவுகறள அடித்து 
செல் ொமல் இருக்கவும், 

ெிறதயொமல் இருக்கவும் 
பயன்படுகிைது. 

7 மரம் வளர்த்தல் சுரங்க பகுதி / கழிவு 

குவியல்கள் 

 சுரங்க சுற்றுபுைத்தில் மரங்கள் 
வளர்ப்பதன் மூ ம் தூசு மற்றும் 
இறரச்ெல் கட்டுபடுத்தப்படுகிைது. 

 மரம் வளர்ப்பதன் மூ ம் கழிவு 
குவியல்க ின் 
நிற ப்புதன்றமறய 
உறுதிப்படுத்துகிைது. 

 ஒவ்சவொரு வருடமும் 
சவட்டப்படும் மரங்கறள 
கணக்சகடுத்து, பின்பு ெீரொன கொ  
இறடசவளியில் கட்டயமொக 
நடுமொறு பரிதுறரக்கப்படுகிைது. 

 தொவர நொற்ைங்கொ ில் இருந்து 
உயிர் பிறழப்பதற்கொன 
வொய்ப்புகள் அதிகம் உள்ள 
செடிகள் மட்டும் நடப்படுகின்ைன. 

8 நி  சுற்றுசூழல்   மீள்நிரப்பல் (Back Filling) , 

சுரங்கதின் கழிவுகள் 

அறடக்கப்பட்டு அதன் மீது 
தம டுக்கு மண்ணொல் 
நிரப்பபடுவதன் மூ ம் ெீரழிந்த 
நி ம் (degraded land) 
மீட்கப்படுகிைது.  
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 கழிவு ததக்க இடத்றத சுற்ைிலும் 

கழிவுநீர்வடிகொல் 

அறமக்கப்பட்டிருக்கிைது. 

 தவகமொக வளரகூடிய மரங்கள் 
மற்றும் இருபிடத்தில் வளரகூடிய 
செடிகள் நி த்தின் 
நிற ப்புதன்றமக்கொக வளர்க்க 
படுகிைது. 

 பசுறமப்பகுதி (Green Belt) 

வளர்ச்ெிக்கொன சபொருத்தமொன 
நடவடிக்றககள் 
எடுத்துசகொள்ளப்படுகிைது. 

 சுரங்க பள்ளமொனது மறழநீறர 
தெகரித்து நி த்தடிநீறர அதிக 
படுத்துவசதொடு மட்டும் அல் ொமல் 
அருகில் உள்ள விவெொய 
நி ங்களின் பொெனத்திற்க்கும் 
உதவுகிைது. 

9 ெமூக 
சபொருளொதொரம் 

  ெரியொன பரொமரிப்பு முறைகறள 
பயன்படுத்துவதன் மூ ம் 
இயங்திரத்தின் இறரச்ெல் அளவு 
கட்டுப்படுத்தபடுகிைது. 

 சுரங்க பகுதிறய சுற்ைிலும் மத்திய 
மொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியதின் 

(CPCB) வழிகொட்டுத ின்படி 
பசுறம பகுதி அறமக்கப்படுகிைது. 

 ெரியொன கொ  அட்டவறனபடி, 
வறரயறுக்கப்பட்ட பகுதியில் 

துறழயிடுதல், சவடித்தல் மற்றும் 
மற்ை நிகழ்வுகள் 
நிகழ்த்தப்படுகிைது.  

 சுரங்கதின் றமயப்பகுதியில் கற்று 

மொசுப்பொட்றட தகுந்த கட்டுப்பொட்டு 

முறைகளின் மூ ம் 

குறைக்கப்படுகிைது. 

 தீயறணப்பு, மீட்பு பணி மற்றும் 
உள்ளூர் தகவல் சதொடர்பு 
ஆகியவற்றைக் றகயொள்வதற்கு 
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அவெரகொ  தயொர்நிற த் திட்டம் 
முன்கூட்டிதய தயொரிக்கப்படுகிைது. 

 இந்திய தரநிற கள் பணியகத்தின் 

(BIS) பரிந்துறரயின்படி தவற  

ஆட்களின் பொதுகொப்றபக்கருதி, 
தனிமனித பொதுகொப்பு 

உபகரணங்களொன றகயுறை, 

தற கவெம், பொதுகொப்பு கொல் உறை, 

கண்ணொடி, தமல் ெட்றட, மூக்கு 

உறை மற்றும் கொது பொதுகொப்பொன் 

வழங்கப்படுகிைது. 

 ெமூக சபொறுப்புணர்வு 
நடவடிக்றககளின் ஒரு பகுதியொக 
உள்ளூர் கிரொம பஞ்ெொயத்துக்கு 
விண்ணப்பதொரர் மூ ம் ெமூக ந  
நடவடிக்றககள் 
எடுக்கப்படுகின்ைன. 

10 சதொழில்ெொர் 
சுகொதொரம் 

  சுரங்க விதி எண் (44)-ன் படி, 

முதல்லுதவிக்கொன வெதிகள் 

ஏற்ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 விதி எண் 29B & 45(A)-யின் படி, 

ஆரம்ப மற்றும் ெீரொன கொ  

இறடசவளியில் சதொழிளொர்களின் 

உடல்நிற  பரிதெொதறன 

நடத்தபடுகிைது. 

 சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் 

சதொழிளொ ர்களுக்கு ஆயுள் கொப்படீு 

வழங்கப்படுகிைது. 

 தவற  ஆட்களின் 

பொதுகொப்றபக்கருதி, தனிமனித 

பொதுகொப்பு உபகரணங்களொன 

றகயுறை, தற கவெம், பொதுகொப்பு 

கொல் உறை, கண்ணொடி, தமல் 

ெட்றட, மூக்கு உறை மற்றும் கொது 

பொதுகொப்பொன் வழங்கப்படுகிைது. 
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5. மாற்றுக்கான ஆய்வு 

சுரங்கத் தளம் நி வியல் மற்றும் தொதுப் படிதல் ஆகியவற்றை ெொர்ந்துள்ளது. எனதவ, 
இந்த திட்டம் குைிப்பிட்ட கனிம தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கொன மொற்று தளம் 
இல்ற . 

6. சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு திட்டம் 

சுற்றுச்சூழல் கண்கொணிப்பு திட்டம் SEIAA-ஆல் வழங்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் ெீர்திருத்த 
கடிதத்தில் வறரயறுக்கப்பட்ட நிபந்தறனகளுக்குட்பட்ட பல்தவறு சுற்றுச்சூழல் 
கூறுகளுக்கு நடத்தப்படும். இதற்க்கொன செயல்பட ஒப்புதல், தமிழ்நொடு மொசு 
கட்டுப்பொட்டு வொரியம் (TNPCB)-ஆல் வழங்கப்படும். 

அட்டவறை எண்: 1.4 எதிர்கால திட்டம் சுற்றுசூழல் கண்காைிப்பு திட்டம் 

வரி
றெ.
எண் 

சுற்றுச்சூழல் 
காரைிகள் இடம் 

கண்காைிப்பு 

குைிப்புகள் கால 
அளவு அதிர்சவண் 

1 வொனிற  
மற்றும் 
கொற்றுத் தரம் 

சுரங்க றமயப்பகுதி 
சதடர்ச்ெியொன 
கண்கொணிக்கப்படுகிைது / 
அருகிலுள்ள இந்தியொ 
வொனியல் துறை (IMD) 
நிற யம் 

24 மணி 
தநரம் 

மொதம் ஒரு 
முறை 

கொற்று 
தவகம், திறெ, 
சவப்பநிற , 
ஈரப்பதம் 
மற்றும் 
மறழப்சபொழி
வு. 

2 கொற்று மொசு 
கண்கொணிப்பு 
(PM2.5, PM10, 

SO2 and NOx) 

ஆறு இடங்களில் (றமய 
மண்ட த்தில் உள்ள 
ஒரு நிற யம் மற்றும் 
அருகிலுள்ள 
குடியிருப்புகளில் 
குறைந்தபட்ெம் ஒன்று, 
பகுதி, தமல்தநொக்கி 
ஒன்று, கீழ்நிற  
திறெயில் இரண்டு 
நிற யம் மற்றும் 
குறுக்கு கொற்று 

8 மணி 
தநரம் 

வருடத்திற்கு 
1 முறை 

நூன் தூெி 
மொதிரி 
மற்றும் 
சுவொெ தூெி 
மொதிரி 
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திறெயில் ஒன்று.) 

3 நீர் மொசு 
கண்கொணிப்பு 

சுரங்க கழிவுகளின் 
அருகிலுள்ள பகுதிகளின் 
நி த்தடி மற்றும் 
தமற்பரப்பு தண்ணறீர, 
முந்றதய மற்றும் 
பிந்றதய பருவமறழ 
கொ த்தின் தபொது கிரொப் 
மொதிரிகள் 
றகப்பற்றுதல். 

 ஒரு 
வருடத்திற்கு 
ஒருமுறை 

இயற்பியல்  -
தவதியியல், 
நுண்ணுயிரிய
ல் பண்புகள் 

4 நீர்ப்புவியியல் இறடப்பகுதி 
மண்ட த்தில் இருந்து 
(buffer zone) 1 கிமீ 
சுற்ைியுள்ள, திைந்த 
குைிப்பிட்ட கிணறுகளில் 
நீர் நிற . 

 ஆறு 
மொதத்திற்கு 
ஒரு முறை 

நீர் நிற  
கண்கொணிப்பு 
ெொதனங்கள் 
பயன்படுத்தப்
படும். 

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

24 மணி 
தநரம் 

மொதம் 
ஒருமுறை 

ஒ ி நிற  
மீட்டர் 

6 அதிர்வு அருகில் உள்ள 
குடியிருப்புகளில் 

)அைிக்றகயிடல்(  

 சவடித்தல் 
செயல்பொடு 

நி நடுக்கப்ப
திவு கருவி 
(டிஜிட்டல் 
ெீஸ்தமொகிரொஃ
ப்) 

7 மண் றமயப்பகுதி 
மண்ட ம்(core) மற்றும் 
இறடயக 
மண்ட ம்(buffer) (கிரொப் 
மொதிரிகள்) 

 ஒரு 
வருடத்திற்கு 
ஒருமுறை 

இயற்பியல் 
மற்றும் 
தவதியியல் 
பண்புகள் 
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7. திட்டத்தின் நன்றமகள் 

திரு.பக.எஸ். தணிகாசலம் அவர்கள், ெமுதொயத்தில் அவர்களின் கடறமகள் மிகத் 
சதளிவுடன் உள்ளொர். மரம் வளர்ப்பு திட்டதின் அடிப்பறடயில், சுரங்கத்றத சுற்ைியும் 
மரம் வளர்ப்பு பரிந்துறரக்கப்படுகிைது. அறத தவிர தப்பிதயொடிய மொசு மற்றும் 
இறரச்ெல் நீக்குவதற்க்கொ அழகியல் ததொட்டம் மற்றும் மற்ை மகத்தொன சபருந்ததொட்ட 
முயற்ெிகள், வல்லுநர்களின் உதவி மற்றும் உள்ளூர் ெமூகத்தின் ஒத்துறழப்பு உடன் 
செயல்படுத்தப்படும். சுரங்க நடவடிக்றக கிரொமப்புை தவற வொய்ப்றப உருவொக்கும். 
கூடுத ொக, தவற வொய்ப்பு வெதிகறள நிர்மொணித்தல், தொது தபொக்குவரத்து, சுகொதொரம், 
சபொருட்கள், தெறவகள் மற்றும் பிை ெமூக தெறவகள் வழங்குவது தபொன்ை ஒப்பந்த 
தவற களில் ப ருக்கு மறைமுக தவற வொய்ப்பு இருக்கும். உள்ளூர் மக்களுக்கு 
தவற வொய்ப்பு கிறடக்கும். மொநி  அரெொல் உரிறமத்சதொறக உள்ளூர் 
நிறுவனங்களுக்கு கிரொமத்தின் ந னுக்கும், வளர்ச்ெிக்கொக வழங்கப்படுகிைது. 
விண்ணப்பதொர் அவர்கள், கிரொமங்களுக்கு கல்வி வெதிகள், விறளயொட்டு உபகரணங்கள், 
பள்ளிகளுக்கு குடிநீர் தபொன்ை ந ன்புரி வெதிகள், கிரொமங்களுக்கு ெொற  வெதிகள் 
மற்றும் அருகிலுள்ள கிரொமவொெிகளுக்கு தவற  வொய்ப்புகள் வழங்குவதன் மூ ம் 
கிரொமப்புை ெமூக சபொருளொதொர வளர்ச்ெிக்கு உதவுகிைொர். இ ொபத்தில் இருந்து 2.5% 

கூட்டொண்றம ெமூகப் சபொறுப்புத் திட்ட (CSR) பட்சஜட்டுக்கு ஒதுக்கீடு செய்கிைொர். 

8. முடிவுறர 

EIA ஆய்வின் அடிப்பறடயில், தூெி மொசுபொட்டில் ஓரளவு அதிகரிப்பு இருக்கும் என்று 
கொணப்படுகிைது, இது EIA / EMP அைிக்றகயில் பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளபடி சுற்றுச்சூழல் 
தம ொண்றம நடவடிக்றககறள திைம்பட செயல்படுத்துவதன் மூ ம் 
கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் SEIAA, மொநி  கட்டுப்ோட்டு ோரிய  பரிந்துறரப்படி 
எதிர்மறையொன தொக்கங்கள் சபருமளவில் குறைக்கப்படும். சுரங்க நடவடிக்றககள் 
கொரணமொக சுற்றுப்புை சூழல் மற்றும் சூழ ியல் ஆகியவற்ைில் மிகக் குறைவொன 
தொக்கம் இருக்கும், தமலும் சுரங்க நடவடிக்றககள் இப்பகுதியில் தநரடி மற்றும் 
மறைமுக தவற வொய்ப்றப உருவொக்க வழிவகுக்கும். சுரங்க நடவடிக்றககள் உள்ளூர் 
குடியிருப்பொளர்களுக்கு தவற  வழங்குவதன் மூ ம் இப்பகுதியின் ெமூக சபொருளொதொர 
நிற க்கு ெொதகமொன தொக்கத்றத ஏற்படுத்தும். அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியம் 
மக்களின் வொழ்க்றக முறைறய தமம்படுத்துவதன் மூ ம் தனிநபர் வருமொனம், 
வடீ்டுவெதி, கல்வி, மருத்துவ மற்றும் தபொக்குவரத்து வெதிகள், சபொருளொதொர நிற , 
சுகொதொரம் மற்றும் விவெொயம் ஆகியவற்றை அதிகரிக்கும். பேரும்ோலான 
பதாழிலாளர்கள் உள்ளூர் கிராமத்திலிருந்து பதர்ந்பதடுக்கப்ேடுகிறார்கள். அவர்கள் 
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விவெொயம் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்றககளில் தங்கறள ஈடுபடுத்துவொர்கள் என்று 
எதிர்பொர்க்கப்படுகிைது. உள்கட்டறமப்பு வெதிகறள நிர்மொணித்தல், கிரொறனட் 
இடங்களுக்கு சகொண்டு செல்வது, சுகொதொரம், சுரங்கத்திற்கு சபொருட்கள் மற்றும் 
தெறவகறள வழங்குதல் மற்றும் பிை ெமூக தெறவகள் தபொன்ை ஒப்பந்தப் பணிகளில் 
உள்ளூர் மக்களுக்கு மறைமுக தவற  வொய்ப்புகள். தற்போதுள்ள கிராகனட் 
குோரியிலிருந்து ராயல்டி, கலால் ேரி மற்றும் ேலேற்றின் மூலம் மாநில அரசு 
பநரடியாக ேயனகடகிறது. ஆதரோளரின் கார்ப்ேபரட் சமூக போறுப்புணர்வு முயற்சிகள் 
சமூக போருளாதார சூழலில் சாதகமான தாக்கத்கத ஏற்ேடுத்தும் 


