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சுருக்கம் 
 

1.0 முன்னுடர: 

திரு. P. ஆறுமுகம் (உரிடமயாளர், வம/ஸ். வசல்வகுமார் புளு வமட்டல்ஸ்), 

விருதுநகர் மாவட்டம், வவம்பக்ககாட்டட தாலுகா, ககாபாலபுரம் கிராமத்தில் 

உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி வசயல்படுத்த விண்ணப்பித்துள்ளார்.. முழு 

குத்தடகப் பகுதியும் விண்ணப்பதாரர் வசம் உள்ளது.  

இந்த உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கு திரு. P. ஆறுமுகம் 

(உரிடமயாளர், வம/ஸ். வசல்வகுமார் புளு வமட்டல்ஸ்) சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதிடய வபற  விண்ணப்பித்துள்ளார்..  

இந்த சுரங்க  குத்தடகயின் பரப்பு 5 வெக்கடரக்்கு குடறவாக இருந்தும், 

500மீ  சுற்றுளவில் உள்ள மற்ற சுரங்க குத்தடககடள கணக்கிடும்வபாழுது 

வமாத்தமாக 5 வெக்கடரக்்கு கூடுதலாக உள்ளதால் இந்த திட்டம் பி1 கூட்டு  

வடகக்கு (B1 Cluster Category) உட்பட்டு வபாதுமக்கள் கருத்து ககட்பு 

அவசியமாகிறது. இந்த குவாரிக்கு அருகில் திரு. V. ராஜ்கமாகன் (பங்குதாரர், 

வம/ஸ். லட்சுமி புளு வமட்டல்ஸ்)  சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிடய வபற  

விண்ணப்பித்துள்ளார். ஆதலால் இரண்டு விண்ணப்பித்துள்ள குவாரிகடள 

உள்ளடக்கிய  ஒட்டுவமாத்த கூட்டு  சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் தனி தனி 

பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்டக (EIA/EMP REPORT),சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

குறிப்பீட்டின்படி(ToR) தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் சுருக்கம் பின்வருமாறு: 

2.0 இருப்பிட விளக்கம்: 

1. திட்டத்தின் வபயர் 1. திரு. P. ஆறுமுகம் (உரிடமயாளர், வம/ஸ். 
வசல்வகுமார் புளு வமட்டல்ஸ்) நிறுவனத்தின் 
உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

2. சுரங்க குத்தடக பரப்பு 2.485வெக்கடர்  
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3. சர்கவ எண் 567/2A, 567/2B & 568/1B 

4. திட்ட இருப்பிடம் ககாபாலபுரம் கிராமம், வவம்பக்ககாட்டட 

தாலுகா, விருதுநகர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

5. மாவட்ட ஆட்சியரிடமிருந்து 
அனுமதி கடிதம்  

KV1/159/2021-கனிமம்,  

கததி: 02.08.2021 

6. சுரங்க திட்டம் (Mining Plan) 
அனுமதி 

KV1/159/2021- கனிமம்,  

கததி: 12.08.2021 

7. ஆய்வு குறிப்பீடு (TOR) உரிம 
கடித எண் 

SEIAA-TN/F.No. 8800/SEAC/ToR-1093/2021 நாள் 

17.03.2022 

8. நிலவடக  பட்டா நிலம். 
9. அட்சகரடக மற்றும் 

தீர்க்ககரடக  

9°21’05.80”N to 9°21’11.60”N 

வடக்கு  

77°36’51.80”E to 77°36’57.70”E கிழக்கு 

10. சுரங்க கமற்பரப்பின் உயரம் சமதளம் 

11. வருடாந்திர சராசரி மடழ 
அளவு 

829.6மிமீ 

12. அருகிலுள்ள வநடுஞ்சாடல (SH-186)இராஜபாடளயம் -  வவம்பக்ககாட்டட – 
4.8 கிமீ (வடகிழக்கு) 

13. அருகிலுள்ள ரயில் 
நிடலயம் 

இராஜபாடளயம்  - 13.0கிமீ (வடகமற்கு) 

14. அருகிலுள்ள விமான 
நிடலயம் 

மதுடர - 74கிமீ (வதன்கிழக்கு) 

15. அருகிலுள்ள வபரிய நீர் 
நிடலகள் (1௦ கி.மீ 
சுற்றளவில்) 

 வடிகால் - -10 மீ- (கமற்கு)  
கண்மாய் -170 மீ – (வதன்கமற்கு) 
டவப்பார் ஆறு - - 1.5 கிமீ(வதன்கிழக்கு) 
மருகல் ஓடட - 6.2 கிமீ (கிழக்கு) 
கசாழபுரம் ஆறு -2.6 கிமீ (வதன்கமற்கு) 
கசாலகசரி ஆறு - 2.8 கிமீ (வதன்கமற்கு) 
கருவா நதி - 8.4 கிமீ (வதன்கமற்கு) 
நிகசாபா  நதி - 9.7 கிமீ (கிழக்கு) 

16. பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள்/ 
வதால்லியல் / முக்கிய 
இடங்கள்/ கதசிய 
பூங்காக்கள்/ 
சரணாலயங்கள்/ வரலாற்று 
சின்னம் / சுற்றுலா தலம் 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்டல. 

17. ஒதுக்கப்பட்ட / 
பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்டல. 

18. அருகிலுள்ள நகரம் இராஜபாடளயம்  - 13கிமீ 

19. நில அதிரவ்ு மண்டலம் பகுதி – II (மிக குடறந்த வாய்ப்புள்ள மண்டலம்) 
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2.1  திட்ட விளக்கம்: 
 

திட்டத்தின் வபயர் 1. திரு. P. ஆறுமுகம் (உரிடமயாளர், வம/ஸ். 
வசல்வகுமார் புளு வமட்டல்ஸ்)  

1. கனிம இருப்புகள் உடடகல் – 586950 மீ3 , கிராவல் - 81144 மீ3 
2. வவட்டிவயடுக்கக் கூடிய 

கனிம இருப்புகள்  
உடடகல் – 235300 மீ3 , கிராவல் - 52400 மீ3 

3. உற்பத்தி திறன் வருடம் உடடகல் (மீ3) கிராவல் (மீ3) 

I 27025 27480 

II 37000 24920 

III 60550 - 

IV 52775 - 

V 57950 - 

வமாத்தம் 2,35,300 52,400 
 

4. சுரங்க குத்தடக காலம் 5  வருடம் 

5. வமாத்த திட கழிவு திட கழிவுகள் எதுவும் இல்டல. 
6. 
 

சுரங்கம் வவட்டிவயடுக்கும் 
முடற 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வவளி சுரங்கம்.  
பயன்படுத்தும் முடற  - ஜாக்ொமர், கம்ப்ரசர், 
வவடித்தல், எக்ஸ்கவட்டர், டிப்பர்/லாரி 

7. சுரங்க அடுக்கு அடமப்பு உயரம் - 5 மீ,  அகலம் - 5 மீ, 
8. சுரங்கத்தின் அதிகபட்ச 

ஆழம் 

29.5 மீ 

9. கனிம பயன்பாடு கட்டுமான மூலப்வபாருள் கதடவடயப் பூர்த்தி 
வசய்யும் 

10. கவடலயாட்களின் 
எண்ணிக்டக 

18 நபர்கள் 

11. வமாத்த நீர்த்கதடவ   10.0KLD.  

12. நீர் ஆதாரம் ஆரம்பத்தில் வவளி இடங்களிலிருந்து வபறப்படும். 
பின்னர் சுரங்க பகுதியில் கசகரிக்கப்பட்ட மடழநீர் 
இந்த கதடவக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

13. மின்சார கதடவ அடனத்து உபகரணங்களும் டீசல் மூலம் 
இயக்கப்படும்.  பணிமடன, அலுவலகம் மற்றும்   
ஓய்வு அடற கபான்றடவக்காண மின் கதடவ,  
மாநில மின் வதாகுப்பிலிருந்து வபறப்படும்.  

14. சுரங்க உள்கட்டடமப்பு பணிமடன, அலுவலகம், முதலுதவி அடற, 
சிற்றுண்டி அடறயுடன்கூடிய ஓய்வு அடற, சுரங்க 
பகுதியில் அடமக்கப்படும் 

15. CER பட்வஜட் ரூ. 5.0 லட்சம் 

16. திட்ட மதிப்பீடு ரூ. 76 லட்சம் 
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3.0 தற்கபாடதய சுற்றுசச்ூழல் விபரம்: 

3.1 வபாதுவுடர: 

சுற்றுசச்ூழல் காடுகள் மற்றும் காலநிடல மாற்றம் அடமசச்கம் (MOEF & CC), 

இந்திய தரக்கட்டுப்பாடு நிறுவனம் (IS Code) வழிகாட்டுதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

ஆய்வு குறிப்பீடுகளின் படி(TOR), தற்கபாடதய சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு, டிசம்பர் – 

2021 – பிப்ரவரி – 2022 காலத்தில் திரட்டப்பட்டுள்ளன.  

இந்த சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுக்காக கூட்டு சுரங்க குத்தடக பகுதி (core zone) மற்றும் 

அடத சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி (buffer zone) எடுத்து 

வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

3.2 சமூக வபாருளாதார சூழல்: 

2011 கமற்வகாள்ளப்பட்ட அரசாங்க மக்கள் வதாடக கணக்வகடுப்பின்படி சுரங்க 

குத்தடக பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில், இராஜபாடளயம், 

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், சிவகாசி, சிவகிரி மற்றும் சங்கரன்ககாவில் ஆகிய 5 

வட்டங்கடளச ் கசர்ந்த 35 கிராமங்களும், இராஜபாடளயம் வட்டத்தில் 

சமுசிகாபுரம் (சி.டி), சிவகாசி வட்டம், ஆலங்குளம் (சி.டி) ஆகிய 2 நகரப் 

பகுதிகளும் உள்ளன. 

3. மக்கள் வதாடக விபரம்: (2011 மக்கள் வதாடக கணவகடுப்பின்படி) 

1. மக்கள் வதாடக விபரம் 

ஆண்கள் : 89,852 (49.90%) 

வபண்கள் : 90,208 (50.10%) 

வமாத்தம் : 180,060 (100 %) 

2. சமூக விபரம் 

தாழ்த்தப்பட்கடார் : 41483 (23.04%) 

பழங்குடியினர் : 311 (0.17%) 

மற்றவர்கள் : 138,266 (76.79%) 

3. எழுத்தறிவு விபரம் 

வமாத்த எழுத்தறிவு வபற்ற மக்கள் 
வதாடக 

: 
126747 (70.39%) 

மற்றவர்கள் : 53313 (29.61%) 

வமாத்தம் : 180,060 (100%) 

4. வதாழிலாளர்கள் விபரம் 

முக்கிய வதாழிலாளர்கள் : 85582 (47.53%) 

குறு வதாழிலாளர்கள் : 6873 (3.82%) 

வமாத்தம் வதாழிலாளர்கள் : 92455 (51.35%) 

வமாத்த வதாழிலாளர்கள் 
அல்லாதவர்கள் 

: 
87605 (48.65%) 

வமாத்தம் : 180,060 (100%) 
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3.3 தற்கபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல்: 
3.3.1. காற்றின் தன்டம: 

சுற்று வட்டார காற்றின் தன்டம குறித்து பரிந்துடரக்கப்பட்ட 
வழிகாட்டுதல்கள் / முடறகளின்படி 6 இடங்களில் ஆய்வுகள் 
கமற்வகாள்ளப்பட்டன.அதன் விபரம் வருமாறு:     

                         (அளவுகள் g/m3) 

வரிடச 

எண் 
விபரம் 

சுவாசிக்கும் 
மிதக்கும் 
துகள்கள் 

(PM.10) 

நுண் 
மிதக்கும் 
துகள்கள் 

(PM.2.5) 

கந்தக 
டடஆக்
டஸடு 

(SO2) 

டநட்ரஜன்
டட 

ஆக்டஸடு 

(NO2) 

1 குத்தடக பகுதி (1 இடம்)  51.6 to 64.4 24.1 to 39.2 5.2 to 8.6 7.4 to 11.1 

2 
ஆய்வுப்பகுதி (5) 
இடங்கள்) 

44.1 to 68.3 18.2 to 33.5 3.8 to 8.9 6.4 to 11.8 

வடரயறுக்கப்பட்டஅளவு 100 60 80 80 

குறிப்பு: BDL - கண்டுபிடிக்ககூடிய அளவுக்கு கீழ், DL - கண்டுபிடிக்ககூடிய அளவு. 

முடிவு: கமற்கண்ட அட்டவடணப்படி மிதக்கும் துகள்கள் (PM10), நுண் மிதக்கும் 
துகள்கள்(PM2.5), கந்தக டட ஆக்டசடு (SO2), டநட்ரஜன் ஆக்டசடு   (NO2) இடவ அடனத்தும் 
மத்திய மாசுகட்டுப்பாடு வாரியம் (CPCB) வடரயறுக்கப்பட்ட 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3& 80 

µg/m3  அளவிற்குள் உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  
3.3.2. நீரின் தன்டம: 

 6 - நீர் மாதிரிகள் 

இயற்பியல்/ 

கவதியியல் 
அளவுகள் 

pH 
மதிப்
பு 

வமாத்த 
கடரந்துள்ள 
துகள்களின் 
அளவு, 
(மிகி/லி) 

குகளா
டரடு 
(மிகி/
லி) 

வமாத்த 
கடினத்
தன்டம 
(மிகி/லி
) 

வமாத்த 
காரத்த
ன்டம 
(மிகி/லி
) 

சல்
கபட் 

(மிகி/
லி) 

இரும்பு 
(மிகி/
லி) 

டநட்
கரட் 

(மிகி/
லி) 

ஃபுகளா
டரடு 
(மிகி/லி
) 

ஆய்வுப்பகுதி 

 (6 இடங்கள்) 

7.23 to 

7.65 
248 to 580 

21.3  to 
104 

185.8 to 

321 

161 to 

295.2 

12.5 to 

183 

0.02 to 

0.08 

1.17  to 

7.13 

0.12 to 

0.73 

வடரயறுக்கப்
பட்டஅளவு 

6.5-8.5 2000 1000 600 600 400 0.3 45 1.5 

 முடிவு: அடனத்து நீர் மாதிரியின் தன்டம ISO10500 : 2012 பிரசுரிக்கப்பட்ட குடிநீர் 
தரங்களுக்குள் இருப்பதாக அறியப்பட்டது. 

3.3.3. ஒலிசச்ுழல்:        (அளவுகள் dB(A) 

ஆய்வு இடங்கள் – 6 

ஒலி அளவு 

வடசிபல் (அ) 
சுரங்கப்பகுதி 

(1 இடம்) 

வடரயறுக்கப்பட்ட 
கவடலப்பகுதி 

அளவு 

ஆய்வுப் 
பகுதி 

 (5 இடங்கள்) 

*(MOEF&CC) 
வடரயறுக்கப்ப

ட்ட அளவு 

பகல் கநர சமம் 52.0 
90 

40.2 55 

இரவு கநர சமம் 48.1 to 51.6 37.3 to 43.0 45 

* மத்திய சுற்றுசச்ூழல், காடுகள் மற்றும் காலநிடல மாற்றம் அடமசச்கம் வடரயறுக்கப்பட்ட 
அளவு 
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முடிவு : கமற்கூறிய ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட ஒலி அளவானது மத்திய சுற்றுசச்ூழல், 
காடுகள் மற்றும் காலநிடல மாற்றம் அடமசச்கத்தின் வடரயறுக்கப்பட்ட அளவின் கீழ் 

உள்ளது. 

3.3.4. மண்ணின் தரம்:  

சுரங்கங்கள் மற்றும் அதடனச ் சுற்றியுள்ள மண்ணின் தரத்டத 

மதிப்பிடுவதற்காக 3 இடங்களிலிருந்து மண் மாதிரிகள் கசகரிக்கப்பட்டன. 

பி.எச ் மதிப்புகள் 6.17 - 7.75 மற்றும் மின் கடத்தும் திறன் 85.23 - 102.5μmhos / cm 

இடடகய இருந்தன என்று முடிவுகள் காட்டுகின்றன. மண் வபாதுவாக களிமண் 

மற்றும் மணற்பாங்கான களிமண் வடகயாகும். கரிம தன்டம அளவு 2.45 - 3.21% 

வடர இருந்தன. 

3.4 நிலசச்ூழல்: 

குத்தடகப்பகுதி மற்று 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப்பகுதி நிலப்பயன்பாட்டட 

வசயற்டகக்ககாள் படங்கள் மூலமாக கண்டறியப்பட்டதில் 50.51% தரிசு 

நிலமாகவும், 14.28% விவசாய நிலமாகவும் உள்ளது.  16.12% புதர்கள், 11.38%  புதர் 

இல்லாத நிலம், 4.01% நீர்நிடலகள் ஆகவும், மற்றடவ 3.7% ஆகும்.  

3.5 உயிரியல் சூழல்: 

குத்தடக பகுதி காடு அல்லாத, முட் புதர்கடளக் வகாண்ட தனியார் நிலமாகும். 

வசல்வகுமார் புளு வமட்டல்ஸ் குத்தடகப் பகுதியின் ஒரு பகுதி, முந்டதய 

குத்தடகக் காலத்தில் ஏற்கனகவ வவட்டி எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

ஆய்வு பகுதியில்  கருகவலம்,  படன, கறிகவம்பு, கவம்பு, நாவல், வபன்சில் மரம், 

வாடக, மற்றும் பல வடகயான தாவர வடககள். காணப்படுகின்றன. 

  10 கிமீ. பரப்பளவில் வனவிலங்கு சரணாலயம் அல்லது கதசிய பூங்காக்கள் 

இல்டல. ஆய்வு பகுதியில் வபாதுவான வீட்டு விலங்குகள் மற்றும் பறடவகள் 

காணப்படுகின்றன. 

3.6 நீரியல் ஆய்வு: 

ஆய்வுப்பகுதியில்  குடறந்த ஆழ நீர் கதக்க பகுதி, மற்வறான்று அதிக 

ஆழ நீர் கதக்க பகுதி காணப்படுகின்றன. குடறந்த ஆழ நீர் கதக்க பகுதியில் 

இருந்து திறந்த வவளி கிணற்றின் மூலமாக நீர் கிடடக்க வபறுகிறது. அதிக 

அளவு நீர் மட்டம் பகுதியில், ஆழ்துடள கிணறுகள் மூலமாக நீர் கிடடக்க 

வபறுகிறது . 
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வபாதுவாக நீர் ஊடுருவும் மற்றும் உற்பத்திதிறன் அதன் பாடற 

வடகயிடன சார்ந்ததாக இருக்கும். சுரங்கப் பகுதியானது கடினமான 

பாடறகடளக் வகாண்டுள்ளதால் நீர் ஓட்ட வதாடர்சச்ி குடறந்கத காணப்படும். 

சுரங்கத்தினுள் நீர் கசிவு குடறவாககவ இருக்கும். அருகில் பயன்பாட்டிலுள்ள  

குவாரிகளில் இருந்து வபரியளவு நீர் கசிவு காணப்படவில்டல. இந்த 

திட்டத்திலும் இகத கபான்ற நிடல எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

குத்தடக பகுதி மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் 

பாதிக்கவண்ணம் பயனுள்ள மடழ நீர் கசகரிப்பு திட்டம் வசயல்படுத்தப்படும். 

4.0  எதிர்கநாக்கும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்டககள்: 
சுரங்கப்பணியில் சரியான சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்டககடள 

பின்பற்றாவிட்டால் இப்பகுதியில் இருக்கும் சுற்றுசச்ூழல் அடமப்பு 

பாதிக்கப்படலாம். எனகவ பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் தாக்கத்டத மதிப்பிடுவது 

மிகவும் அவசியமாகும். இந்த திட்டத்டத வபாறுத்தவடர, அதிகப்படியான 

வருடாந்திர உற்பத்தி திறன் மற்றும்  வமாத்த சுரங்க பகுதிக்கு மதிப்பீடு 

வசய்யபட்டுள்ளதால். முழு குத்தடக காலத்திற்கும் வபாருந்தும்.  

புதிய சுரங்கப்பணி இயக்கத்தின்கபாது ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் 

காற்று, நீர், சத்தம், அதிர்வு, நிலம், கபாக்குவரத்து கபான்ற பல்கவறு 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் அதற்க்கான தடுப்பு நடவடிக்டககளுக்கான திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது.  அதன் விபரம் பின்வருமாறு. 

4.1  காற்றுசச்ுழல்: 
சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடர்புடடய கீழ்க்கண்ட வசயல்பாடுகள் 

தகுந்த நடவடிக்டக எடுக்கப்படாவிட்டால் மாசு காரணமாக காற்றின் தரத்தில் 

வபரும் தாக்கத்டத ஏற்படுத்தகூடும்: 

 துடளயிடுதல் மற்றும் வவடித்தல்  

 சுரங்கப்பணிகள் கமற்வகாள்ளும் வபாழுது 

 எஸ்ககவட்டர் மற்றும் டிப்பர்கள்/ லாரிகள் இயக்கும் வபாழுது 

 லாரி கபாக்குவரத்து 

சுரங்க நடவடிக்டகயினால் காற்று மாசு படுவடதத் தவிர்க்க கீழ்க்கண்ட 

வழிமுடறகள் பின்பற்றப்படும். 
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o சுரங்க பணியின் கபாது சாடலகளில் தண்ணீர் வதளிப்பான் மூலம் 

நீர் வதளித்து தூசுகள் வவளிவராவண்ணம் தடுத்தல்  

o முடறயான சாடல பராமரிப்பு 

o கல் வகாண்டு வசல்லும் வாகனத்தில் தூசு வவளிவராவண்ணம் 

தார்ப்பாலின் மூலம் மூடி வகாண்டு வசல்லுதல் 

o அடனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் லாரிகடள சரியாக பராமரித்தல் 

o வாகன ஓட்டுனருக்கு முடறயான பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

விழிப்புணர்வு பயிற்சியளித்தல் 

o குத்தடகயில் இருந்து வாகனம் வவளிகயறும் பகுதியில் டயர் 

தண்ணீர் வதளிப்பான் வசதிடய அடமத்தல். 

o இந்த குத்தடகப் பகுதியின் வடக்குப் பகுதிடய ஒட்டியுள்ள 

வண்டிப் பாடத மற்றும் தாழ்வழுத்த மின் கம்பிகளுக்கு 50 மீ 

பாதுகாப்பு தூரம் விடப்பட்டுள்ளது. இந்த பகுதியில் தகரத் தகடு 

அடமக்கப்படும். மற்ற குத்தடக சுற்றளடவச ்சுற்றி பசுடம வடல 

அடமக்கப்படும். 

o சுரங்கப்பகுதி, சாடல மற்றும் சாத்தியமான இடத்தில் அடர்ந்த 

மரங்கடள வளர்த்து பசுடமவடளயம் ஏற்படுத்துதல். 

கூட்டு சுரங்க நடவடிக்டகயின் கபாது காற்றுசச்ூழலில் உருவாகும் தாக்கம்  

கணினி மாதிரிகள் (AERMOD) மூலம் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது 

 இந்த சுரங்க நடவடிக்டகக்குப் பின்பும் காற்றில் சுவாசிக்கும் மிதக்கும் 

துகள்களின் அளவு (PM10) 51.9 g/m3 to 67.3 g/m3 ஆகவும், சுவாசிக்கும் நுண் 

மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM2.5) 25.4 g/m3 to 40.6g/m3 ஆக இருக்குமாறு 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

கூட்டு சுரங்க நடவடிக்டகக்குப் பின்பும் காற்றில் சுவாசிக்கும் மிதக்கும் 

துகள்களின் அளவு (PM10) 51.9 g/m3 to 74.6 g/m3 ஆகவும், சுவாசிக்கும் நுண் 

மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM2.5) 25.4 g/m3 to 44.3g/m3 ஆக இருக்குமாறு 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இது சுரங்க நடவடிக்டகக்கு பின்னும்  மத்திய 

மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சுவாசிக்கும் மிதக்கும் 

துகள்கள் (அதாவது PM10 - 100µg/m3), PM2.5 - 60µg/m3),  

தரத்திற்கு உட்பட்கட இருக்கும் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 
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கமற்கண்ட பராமரிப்பு பணிகள் இந்த திட்டத்தில் வதாடர்ந்து 

வசயல்படுத்தப்பட்டு சுற்றுசச்ூழலில் வபறிதளவு தாக்கம் ஏற்படாமல் காற்றின் 

தன்டம பாதுகாக்கப்படும். 

4.2 நீர்சச்ுழல்: 

உடடகல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க பணியின்  கபாது  

நசச்ுத்தன்டமவகாண்ட திரவ கழிவுகள் வவளிகயறாது. இந்த திட்டத்தில் 

வவளிகயறும் கழிப்படற கழிவுகள் வசப்டிக் வதாட்டியில் கசகரிக்கப்படும். 

குவாரியிலிருந்து  கல்  முழுவதும் கநரடியாக நுகர்கவாருக்கு 

அனுப்பப்படும் என்பதால், இந்த திட்டத்தில் கல் குவியல் அல்லது கழிவுக் கற்கள் 

எதுவும் இருக்காது. குவாரியில் விழும் மடழ நீர் குவாரியின் அடி மட்டத்தில் 

உள்ள சம்பில் (SUMP) கசமிக்கப்படும். 

கமற்பரப்பில், குவாரிடயச ்சுற்றி மாடல வடிகால் கட்டப்பட்டு, இறுதியில் 

படிவு நீர் வதாட்டிகள் மூலம் வவளிகயறும் வதளிவான மடழ நீர் 

வவளிகயற்றப்படும். 

  வசல்வகுமார் புளு வமட்டல்ஸ் குத்தடக பகுதியின் கமற்குப் பகுதியில் 

வடிகால் வழித்தடம் உள்ளது, இதற்காக 10மீ பாதுகாப்பு தூரம் விடப்பட்டுள்ளது.  

இந்த வடிகால் கபாக்கில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாமல்  இருக்க கமலும் 

சுரங்கத்தின் அருகிலுள்ள கடரயின் இரு பகுதியிலும் மண் கமடு 

அடமக்கப்பட்டு, இரு குவாரிகளின் பாதுகாப்பு இடடவவளியில் பசுடம 

வடளயம் வளர்க்கப்படும். 

4.3 ஒலிசச்ுழல்: 

சுரங்க நடவடிக்டககளின் கபாது  இயக்கப்படும் வாகனங்களில் சத்தம் 

உருவாகும். சுரங்கப் பணியின்கபாது இயந்திரங்கள் மூலம் ஏற்படும் ஒலி 

தாக்கத்தின் அளவு அருகிகலகய கட்டுபடுத்தப்படுவதால் வதாழிற்சாடலக்கு 

அனுமதிக்கப்ப்ட்டுள்ள வரம்டபவிட குடறவாக இருக்கும். அடர்த்தியான 

பசுடம வடளயங்கடள அடமத்தல், இயந்திரங்களின் வடிவடமப்பு மற்றும் 

பராமரிப்பு, ஒலி தவிர்க்கும் கருவி, ஒலித்தடடகளும், அடடப்பான்களும் 

வபாருத்துதல் கபான்ற நடவடிக்டககளால்  ஒலியின் அளவு   குடறவாக  

இருக்கும். இடவ  சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் 

வரம்புகளுக்குள்களகய கட்டுப்படுத்தப்படும். 
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4.3.1 நில அதிர்வு: 
சுரங்க பணிகளின் கபாது, பின்வரும் நடவடிக்டககளால் வவடிப்பு மற்றும் 

அதிர்வு விடளவுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும். 

 பாதுகாப்பான கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வவடிப்பு முடறகள் (Controlled 

Blasting) கமற்வகாள்ளுதல். 
 சரியான இடடவவளி விட்டுத் துடளயிடுதல். 
 வவடி மருந்துகள் மிகக் குடறந்த அளவில் சார்ஜ் வசய்தல்.  
 சாத்தியமானஇடங்களில்கல்உடடப்பான்.(ROCKBRAKER) 

பயன்படுத்தப்படுத்தல். 
 திறடமயான மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நபரால் வவடித்தல் 

மற்றும் கமற்பார்டவ கமற்வகாள்ளப்படும். 
 இடத தவிர, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் வவவ்கவறு வவடிப்பு கநரம் 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது மற்றும் சுரங்கத்தின் நுடழவாயிலில் 
உள்ள காட்சி பலடகயில் கநரம் குறிப்பிடப்பட கவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்டககளினால் ஏற்படும் நிலஅதிர்வு கணினி மாதிரிகள் 

மூலம் கணக்கிடப்பட்டதில்  சுரங்கப்பகுதி அருகில்  DGMS விதித்துள்ள நில 

அதிர்வு வரம்பிற்கு (10 மிமீ/வநாடி) குடறவாககவ உள்ளது. 

4. 4 நிலசச்ுழல்: 

  வசல்வகுமார் புளு வமட்டல்ஸ் குத்தடகயின் சுரங்க பணி முடிவில் 1.73 

வெக்கடர் சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் மடழ நீர் கசகரிப்பு பகுதியாகவும், 0.10 

வெக்கடர் சுரங்க சாடலகள் மற்றும் உள்கட்டடமப்பு பகுதியாகவும், 0.58.5 

வெக்கடர் தாவரங்கள் மற்றும் 0.07.0 கவலிகளாகவும் இருக்கும். 

சுரங்க பணி முடிவில் வவட்டி எடுக்கப்பட்ட  சுரங்க பகுதிகள் மடழ நீர் 

கசகரிப்பு பகுதியாக உருவாக்கப்படும். பாதுகாப்பு பகுதியில் மரம் ,வசடிகள் 

மற்றும் பசுகபார்டவயாக வளர்க்கப்பட்டு சுரங்கத்டத சுற்றி கவலி அடமத்து 

பாதுகாக்கப்படும். 

4.5 உயிர்சச்ுழல்: 

திட்ட பகுதியில் முட் புதர்கடள தவிர வபரிய அளவு மரங்கள் இல்டல. 

குத்தடக பகுதியில், சுரங்க சுற்றளவில் பாதுகாப்பு இடடவவளியில் பசுடம 

வடளயம் வளர்க்கப்படும்.  
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சுரங்கத்தின் அருகில் காணப்படும் மரங்கள், வசடிகள், மற்றும் 

விலங்கினங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாத வண்ணம் சுரங்க 

நடவடிக்டகயின் கபாது கமற்கூறிய பல்கவறு தடுப்பு நடவடிக்டககள் 

கமற்வகாள்ளப்படும். 

சுரங்கத்தின் சுற்றளடவச ் சுற்றியுள்ள பாதுகாப்பு இடடவவளியில் 

கிரன்ீவபல்ட் / கதாட்டத்துடன் இப்பகுதியில் தாவர வளர்சச்ி மற்றும் அழகியடல 

கமம்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்படும். 

4.6 சமூக வபாருளாதார சுழல்: 

குத்தடக பகுதி வசாந்த பட்டா நிலம் ஆகும். சுரங்கபகுதியில் வீடு மற்றும் 

குடியிருப்புகள் இல்டல. ஆடகயால் நில இழப்கபா அல்லது வீடுகள் மாற்றகமா 

இருக்காது. சுரங்க நடவடிக்டகயின் மூலம் கீழ் கண்ட சமூக வபாருளாதார 

முன்கனற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது: 

 கவடல வாய்ப்பு. 
 திட்ட நடவடிக்டககளுடன் வதாடர்புடடய கீழ்கண்ட பல்கவறு 

நடவடிக்டககள் மூலம் வருமான நிடலகள் மற்றும் வாழ்க்டகத் 
தரங்கடள உயர்த்துவதற்கான கீழ் கண்ட மடறமுக கவடலவாய்ப்பு: 

 கல் மற்றும் மண் வகாண்டு வசல்வதற்கான வாகன கபாக்குவரத்து. 
 வாகனம் மற்றும் சுரங்க பணி சார்ந்த சிறு குறு வதாழில்கள், 

வியாபாரம் மற்றடவ.  
 ஒப்பந்த கவடல மற்றும் கசடவ வாய்ப்பு. 
 பாதுகாப்பு இடடவவளியில் பசுடம வடளயம். அடமத்தல். 
 உள்ளூர் மக்களுக்கான  கல்வி மற்றும் பள்ளி வளாகம் 

கமம்படுத்துதல். 
 மத்திய மாநிலத்திற்கு வரி மற்றும் இதர வாய்ப்புகள். 

இப்பகுதியின் சமூக வபாருளாதார கமம்பாட்டு நடவடிக்டககளுக்காக ரூபாய் 5 
லட்சம்  இந்த திட்டத்தில் ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வதாடக அருகில் 
உள்ள பள்ளி கட்டிடங்கள் பழுதுபார்ப்பது, பராமரிப்பு, சீர்வசய்ய 
பயன்படுத்தப்படும். 
கதடவ மற்றும் முன்னுரிடமயின் அடிப்படடயில் உள்ளூர் மக்களுடன் 
கலந்தாகலாசித்து இடவ அடனத்தும் வசயல்படுத்தப்படும். 

4.7 கபாக்குவரத்து மீதான தாக்கம்: 
கூட்டு திட்ட நடவடிக்டககளின் கபாது மணிக்கு 4 முடற லாரிகளில் 

நுகர்கவாருக்கு கனிமம் வகாண்டு வசல்லப்படும். பின்வரும் தடுப்பு 

நடவடிக்டககள் கமற்வகாள்ளப்படும். 
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 சுரங்க மற்றும் அடத சுற்றியுள்ள சாடல பகுதிகள் மற்றும் கற்களில் நீர் 

வதளித்து லாரிகள் மூலம் வகாண்டு வசல்லும்கபாது தூசிகள் 

வவளிவரவண்ணம் கட்டுப்படுத்த்துதல். 

  கபாக்குவரத்துச ் சாடலகள் மற்றும் கபாக்குவரத்து வாகனங்கடள 

முடறயாக பராமரித்தல். 

 கல் ஏற்றிவரும் டிப்பர் லாரிகளில் அதிக சுடமகடளத் தவிர்ப்பது. 

 லாரிகளில் தார்பலின் வகாண்டு மூடுதல். 

 சுரங்க விற்படன நிடலயத்தில் டயர் கழுவும் வசதிடய வழங்குதல். 

 

4.8 கழிவு கமலாண்டம: 
இந்த சுரங்கத்தில் இருந்து கழிவு உற்பத்தி எதுவும் இல்டல. தமிழக அரசு. 

GO(Ms)No.84 படி பிளாஸ்டிக் வபாருட்களின் பயன்பாடு சுரங்க பகுதியில் தடட 

வசய்யப்படும். வதாழிலாளர்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய வபாருடளப் 

பயன்படுத்த ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள். 

5.0 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்: 

சுற்றுசச்ூழல் நிர்ணியக்கபட்ட  தர அளவுகளுக்குள் உள்ளவாறு 

கண்காணிப்பதற்கும், பல்கவறு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககடள 

நடடமுடறப்படுத்துவடத கண்காணிப்பதற்கும் வபாருத்தமான சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு திட்டம்  நடடமுடறபடுத்தப்படும். சுரங்க கமலாளர் மூலம் 

பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் தடுப்பு நடவடிக்டககள் உடனடியாகவும் திறம்படவும் 

கமற்வகாள்ளப்படும். 

வசல்வகுமார் புளு வமட்டல்ஸ் சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்டககளுக்காக ரூபாய் 16.1 

லட்சம் மூலதனமாக (CAPITAL COST)ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. இடத தவிர 

ஆண்டுக்கு ரூபாய். 9.1 லட்சம் வதாடர் வசலவினம் (RECURRING COST) கீழ் 

வசலவிடப்படும் 

இந்த திட்டத்திற்காக கமற்வகாள்ளப்பட்ட தற்கபாடதய சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு, தற்கபாதுள்ள குவாரியின் ஒட்டுவமாத்த தாக்கத்டத 

பிரதிபலிக்கிறது. 

6.0 முடிவுடர: 

சுரங்கபணியின் கபாது பயன்படுத்த உள்ள நவீன வதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

மாசுக்கட்டுபாட்டு முடறகளால், சுற்றுசச்ூழலில் வபரிய அளவு பாதிப்பு 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -   திரு. P. ஆறுமுகம் 
உரிகமயாளர், மம/ஸ். மெல்வகுமார் புளு மமட்டல்ஸ் நிறுவனத்தின்  உகடகல் மற்றும் 
கிராவல் குவாரி – ககாபாலபுரம் கிராமம், மவம்பக்ககாட்கட தாலுகா, விருதுநகர் மாவட்டம். 

 

கிரிகயட்டிவ்   இஞ்சினியரஸ்் & கன்சல்டன்ஸ், வசன்டன – 600059 

14 

ஏற்படாமல் சுற்றுசச்ூழல் வாரியத்தால் வடரயறுக்கப்பட்ட தர அளவுக்குகளகய 

கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இருக்கும். சுரங்கபணியின் மூலம் கவடலவாய்ப்பு மற்றும் 

பல்கவறு சமூக முன்கனற்ற நலன்கள் உருவாகும். இடதத்தவிர மத்திய மற்றும் 

மாநில அரசாங்கங்கள் நிதிவருவாய் மூலம் GST வரி, கபான்றடவ கநரடியாக 

மற்றும் மடறமுகமாக கிடடக்கும். பசுடம கபார்டவ அடமப்பதன் மூலம் 

உயிரியல் முன்கனற்றம் அடடயும். 

* * * * * * * * * 








