
சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு திட்டம் 
பற்றிய சுருக்கம்  

உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
(ககாங்கணக்குறிசச்ி கிராமம் 

அருப்புக்ககாடட்ட வட்டம், விருதுநகர் மாவட்டம்) 

 

விண்ணப்பத்தாரர்  திரு.K. பாரதிராஜா 

சுரங்க குத்தடக 
பரப்பு 

2.41கெக்கடர் 

சர்கவ எண் 112/6A and 112/7A 

நிலவடக தனியார் பட்டா நிலம்  
ஆய்வு குறிப்பீடு (TOR) 

உரிம கடித எண் 

SEIAA-TN/F.No.8552/SEAC/TOR-

1041/2022நாள்: 27.01.2022. 
திட்ட மதிப்பீடு ரூ. 29,83,000/- 

 

நிறுவனர் 

திரு.K. பாரதிராஜா 

கதுவு எண். 7-8M-33, அஜீஸ் நகர,்  

அருப்புக்ககாடட்ட அஞ்சல் மற்றும் வட்டம், 

விருதுநகர் 

 

அறிக்டக தயாரித்தவர ்

கிரிகயட்டிவ்   இஞ்சினியர்ஸ் & கன்சல்டன்ஸ் 

(மத்திய சுற்றுசச்ூழல் துடறயினரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம்) 
கசன்டன – 600059,  9444133619 

 

அக்கடாபர் – 2022 
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1.1 முன்னுடர: 

திரு. K. பாரதிராஜா அவரக்ள், விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்ககாட்டட  

வட்டம், ககாங்கணக்குறிசச்ி கிராமத்தில், சரக்வ எண் 112/6A & 112/7A ல், 

2.41 கெக்டர் சுரங்க குத்தடக பரப்பளவில் 1,05,480மீ3 உடடகல், 18,032மீ3 

கிராவல் மற்றும் 10 ஆண்டுகளுக்கு 32மீ (BGL) ஆழம் வடர உற்பத்தி  

கசய்ய விண்ணப்பித்துள்ளார.் முதல் ஐந்தாண்டுகளில்  58,080மீ3 

உடடகல், 18,032மீ3 கிராவல் மற்றும் 12மீ (BGL)  ஆழம் வடர உற்பத்தி  

கசய்ய  பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ளது. முழு குத்தடகப் பகுதியும்  

திரு. K. பாரதிராஜா வசம் உள்ளது. இந்த திட்டத்டத கபாறுத்தவடர, 

அதிகப்படியான வருடாந்திர உற்பத்தி திறன் மற்றும்  கமாத்த சுரங்க 

பகுதிக்கு மதிப்பீடு கசய்யபட்டுள்ளதால். கமாத்த சுரங்க  குத்தடக 

காலத்திற்கு கபாருந்தும். 

இந்த உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கு  திரு. K. பாரதிராஜா 

அவரக்ள் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிடய கபற விண்ணப்பித்துள்ளார.் 

இந்த சுரங்க  குத்தடகயின் பரப்பு 5 கெக்டரக்்கு குடறவாக இருந்தும், 

500மீ சுற்றுளவில் உள்ளமற்ற சுரங்க குத்தடககடளயும் கணக்கிடும் 

கபாழுது கமாத்தமாக 5 கெக்டரக்்கு கூடுதலாக உள்ளதால் இந்த திட்டம் 

பி1 கூட்டு வடகக்கு (B1 Cluster Category) உட்பட்டு சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் 

மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்டக தயாரித்தல் மற்றும் (EIA/EMP 

REPORT), கபாதுமக்கள் கருத்து ககட்பு அவசியமாகிறது. இந்த குவாரிக்கு 

அருகில் திரு. K. பாரதிராஜா உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரிடய 

தவிர,  திரு. K. பாலமுருகன், திருமதி. T.முத்துலட்சுமி, ஆகிகயார ்

உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரிகளுக்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிடய 

கபற  விண்ணப்பித்துள்ளனர். ஆதலால் மூன்று விண்ணப்பித்துள்ள 

குவாரிகடள உள்ளடக்கிய  ஒட்டுகமாத்த கூட்டு சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் 

மற்றும் தனி தனி பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்டக (EIA/EMP REPORT), 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு குறிப்பீட்டின்படி (ToR)  தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த வடரவு  அறிக்டக திரு. K. பாரதிராஜா உடடகல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரிக்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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1.2 அரசு அனுமதி விவரம்: 
1 அனுமதிகடிதம் ( 

Precise area 

communication 

letter) 

உதவி இயக்குனர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் 
துடற, விருதுநகர் மாவட்டம், அனுமதிகடிதம் 

KV1/531/2020, கததி:01.02.2021 

2 சுரங்க திட்டம் 
(Mining Plan) 

அனுமதி 

உதவி இயக்குனர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் 
துடற, விருதுநகர் மாவட்டம், அனுமதிகடிதம் 

KV1/531/2020- கனிமம் கததி: 16.02.2021 

3 ஆய்வு குறிப்பீடு 

(TOR) உரிம 

கடிதஎண் 

SEIAA-TN/F.No. 8552/SEAC/TOR-1041/2022 நாள்: 
27.01.2022. 

அரசு அனுமதி  கடிதத்தின் படி, குத்தடகப் பகுதியின் அருகிலுள்ள 

குவாரிகளுக்கு 7.5மீ பாதுகாப்பு இடடகவளியும், வடிகால் வாய்க்கால், 

உசிலங்குளம் கண்மாய் ஆகியவற்றிற்கு 50 மீ பாதுகாப்பு 

இடடகவளியும், ஓடட மற்றும் தார் சாடலக்கு 10மீ பாதுகாப்பு 

இடடகவளியும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. TOR நிபந்தடனயின்படி,  

திரு. கக. பாரதிராஜா உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கான வடரவு 

EIA/EMP அறிக்டக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அறிக்டகயின் விவரங்கள் 

கீகழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

2.1.இருப்பிட விளக்கம்: 
1. திட்டத்தின் கபயர ்

- 
திரு. K. பாரதிராஜா அவரக்ள் உடடகல் மற்றும் 

கிராவல் குவாரி 
2. திட்ட இருப்பிடம் 

- 

ககாங்கணக்குறிசச்ி கிராமம், 
அருப்புக்ககாட்டட தாலுகா, விருதுநகர் 
மாவட்டம். தமிழ்நாடு 

3. சர்கவ எண் - 112/6A & 112/7A   

4. 5 ஆண்டு காலத்திற்கு 

உற்பத்திதிறன் 

 

வருடம் உடடகல் மீ3 கிராவல் மீ3 

 

1 முதல்5 வடர 58,080 18,032 

6 முதல்10 வடர 47,400 - 

கமாத்தம் 1,05,480 18,032 
 

5. அட்சகரடக மற்றும் 
தீரக்்ககரடக 

- 
9°28'31.56''N to 09°28'36.83"N வடக்கு 

78°10'55.06"E to 78°11'03.77"E கிழக்கு 

6. சுரங்க குத்தடக பரப்பு - 2.41கெக்டர ்

7. நிலவடக - தனியார் பட்டா நிலம் 

8. சுரங்க கமற்பரப்பின் 
அடமப்பு 

 
சமதளம். 

9. குத்தடகப் பகுதிடய 
அணுகும் முடற - 

கல்லூரணி - ஆலடிப்பட்டி ஆகியவற்டற 
இடணக்கும் சாடல வழியாக குத்தடக 
பகுதிடய அணுகலாம், இது SH-47 க்கு 
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வழிவகுக்கிறது. 

10. அருகிலுள்ள 
கநடுஞ்சாடல 

- 
(NH-45B)– 8.5கிமீ - (கதன்கமற்கு) 

11. அருகிலுள்ள முக்கிய 
இரயில் நிடலயம் 

- 
அருப்புக்ககாட்டட இரயில் நிடலயம்–9.8கிமீ – 
வடகமற்கு 

12. அருகிலுள்ள விமான 
நிடலயம் 

- 
மதுடர -  50கிமீ – வடகிழக்கு 

13. அருகிலுள்ள கபரிய நீர ்
நிடலகள் (1௦ கி.மீ 
சுற்றளவில்) 

- 

 கண்மாய் –கிழக்கு (50மீ பாதுகாப்பு 
இடடகவளி) 

 ஓடட -10 மீ கிழக்கு,  

 ஓடட -295 மீ –கதன்கிழக்கு,  

 கண்மாய் 700 மீ-கதற்கு,  

 குண்டாறு – 5.4கி.மீ (வடகிழக்கு) 
14. பாதுகாப்பு 

நிறுவனங்கள்/ 
கதால்லியல் / முக்கிய 
இடங்கள்/ கதசிய 
பூங்காக்கள்/சரணாலய
ங்கள்  

- 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்டல. 

15. வரலாற்று சின்னம் / 
சுற்றுலா தலம் 

- 
10 கிமீ சுற்றளவில் இல்டல. 

16. ஒதுக்கப்பட்ட / 
பாதுகாக்கப்பட்ட 
காடுகள் 

- 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்டல. 

17. நில அதிரவ்ு மண்டலம் - பகுதி – II (மிக குடறந்த வாய்ப்புள்ள மண்டலம்)  
 

2.2.திட்ட விளக்கம்: 
1. கமாத்த கனிம 

இருப்புகள் 

- உடடகல்– 7,23,000மீ3 

கிராவல் – 48,200மீ3 

2. கவட்டிகயடுக்கக் 

கூடிய கனிம 

இருப்புகள் 

- உடடகல் – 1,05,480 மீ3 

கிராவல் – 18,032 மீ3 

3. சுரங்கம் 

கவட்டிகயடுக்கும் 

முடற 

- இயந்திர மயமாக்கப்பட்ட திறந்த கவளி சுரங்கம்.  

பயன்படுத்தும் முடற  - ஜாக்ொமர,் கம்ப்ரசர,் 

கவடித்தல், எக்ஸ்கவட்டர,் டிப்பர/்லாரி 

4. உற்பத்திதிறன் - வருடம் உடடகல் மீ3 கிராவல்மீ3 

1. 13640 6336 

2. 13640 5808 
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3. 12600 5888 

4. 9100 - 

5. 9100 - 

1 முதல் 5 

வடர  

58,080 18,032 

6 முதல் 10 

வடர 

47,400 - 

1 முதல் 10 

வடர 

1,05,480 18,032 

 

5. சுரங்க ஆயுள் காலம் - 10 வருடம் 

6. கமாத்த திட கழிவு - திட கழிவுகள் எதுவும் இல்டல. 

7. சுரங்கத்தின் 

அதிகபட்சஆழம் 

- முதல் 5 ஆண்டுகள் - 12 மீ வடர 

அடுத்த 5 ஆண்டுகள் - 32 மீ வடர 

8. கவடலயாட்களின் 

எண்ணிக்டக 

- கநரடியாக – 14, மடறமுகமாக – 50நபரக்ள் 

9. நீரத்்கதடவ / நீர ்

ஆதாரம் 

- இந்த திட்டத்திற்கான கமாத்த நீர் கதடவ 10KLD 

ஆக இருக்கும். ஆரம்பத்தில் கவளி 

இடங்களிலிருந்து கபறப்படும். பின்னர் சுரங்க 

பகுதியில் கசகரிக்கப்பட்ட மடழநீர் இந்த 

கதடவக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

10. மின்சார கதடவ  அடனத்து உபகரணங்களும் டீசல் மூலம் 

இயக்கப்படும்.  பணிமடன, அலுவலகம் மற்றும்   

ஓய்வு அடற கபான்றடவகாண மின் கதடவ,  

மாநில மின் கதாகுப்பிலிருந்து கபறப்படும்.  

11. சுரங்க உள்கட்டடமப்பு - பணிமடன, அலுவலகம், முதலுதவி அடற, 

சிற்றுண்டி அடறயுடன்கூடிய ஓய்வு அடற, சுரங்க 

பகுதியில் அடமக்கப்படும் 

12. திட்ட மதிப்பீடு - ரூ. 29,83,000/- 

13. CER கசலவுத் திட்டம் - ரூ. 5.0 லட்சம் 
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3.1 தற்கபாடதய சுற்றுசச்ூழல் விபரம்: 

சுற்றுசச்ூழல் காடுகள் மற்றும் காலநிடல மாற்றம் அடமசச்கம் (MOEF & 

CC), இந்திய தரக்கட்டுப்பாடு நிறுவனம் (IS Code) வழிகாட்டுதல் மற்றும் 
சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு குறிப்பீடுகளின் படி (TOR), தற்கபாடதய 
சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு, குளிரக்ாலம் (மாரச் ் 2022 - கம 2022) காலத்தில் 
திரட்டப்பட்டுள்ளன.  

இந்த சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுக்காக கூட்டு சுரங்க குத்தடக பகுதி (core zone) 

மற்றும் அடத சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி (buffer zone)  
எடுத்து ககாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
சமூக கபாருளாதார சூழல்: 

2011 கமற்ககாள்ளப்பட்ட அரசாங்க மக்கள் கதாடக 
கணக்ககடுப்பின்படி10 கி.மீ சுற்றளவில் விருதுநகர் மற்றும் 
இராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்குட்பட்ட அருப்புக்ககாட்டட, திருசச்ுழி, 

கமுதி ஆகிய மூன்று வட்டங்களிலிருந்தும்,  

65 கிராமங்கள் மற்றும் அருப்புக்ககாட்டட வட்டத்திற்குட்பட்ட 
அருப்புக்ககாட்டட (M), பாடளயம்பட்டி (CT), அத்திப்பட்டி (CT) ஆகிய 3 
நகரப் பகுதிகள் உள்ளன.  
1. மக்கள் கதாடகவிபரம் 

ஆண்கள் 
: 

102703 (49.96%) 

கபண்கள் 

: 
102888 (50.04%) 

கமாத்தம் 

: 
205591 (100%) 

2. சமூக விபரம் 

தாழ்த்தப்பட்கடார ்

: 
18380 (8.94%) 

பழங்குடியினர ்

: 
222 (0.11%) 

மற்றவரக்ள் : 186989 (90.95%) 

கமாத்தம் : 205591 (100%) 

3.எழுத்தறிவு விபரம் 

கமாத்த எழுத்தறிவு கபற்ற மக்கள் கதாடக : 157711 (76.70%) 

மற்றவரக்ள் : 47880 (23.30%) 

கமாத்தம் : 205591 (100%) 

4. கதாழிலாளரக்ள்விபரம் 

கமாத்தம் முக்கிய கதாழிலாளரக்ள் : 87259(42.40%) 
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கமாத்த குறு கதாழிலாளரக்ள் : 10477 (5.10%) 

கமாத்த கதாழிலாளரக்ள் : 97736 (47.50%) 

மற்றவரக்ள் : 107855(52.50%) 

கமாத்தம் : 205591(100%) 

 

 3.2.1 தற்கபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல்தரம்: 

A)  காற்றின் தன்டம: 
சுற்று வட்டார காற்றின் தன்டம குறித்து பரிந்துடரக்கப்பட்ட 
வழிகாட்டுதல்கள் / முடறகளின் படி 6 இடங்களில் ஆய்வுகள் 
கமற்ககாள்ளப்பட்டன. அதன் விபரம் வருமாறு: 
         (அளவுகள் g/m3) 

வரி
டச 

எண் 

விபரம் 

சுவாசிக்கு
ம் மிதக்கும் 

துகள்கள் 

(PM.10) 

நுண் 
மிதக்கும் 
துகள்கள் 

(PM.2.5) 

கந்தக 
டடஆக்
டஸடு 

(SO2) 

டநட்ரஜன்
டட 

ஆக்டஸடு 

(NO2) 

1 
குத்தடக பகுதி  
(1 இடம்)  

55.1 to 73.8 25.6 to 34.3 4.9 to 7.2 7.7 to 12.7 

2 
ஆய்வுப்பகுதி (5) 
(இடங்கள்) 

40.4 to 68.6 18.4 to 30.8 3.8 to 6.9 5.4 to 11.1 

வடரயறுக்கப்பட்டஅளவு 100 60 80 80 

குறிப்பு: BDL- கண்டு பிடிக்க கூடிய அளவுக்கு கீழ், DL- கண்டு பிடிக்க கூடிய 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. 
கார்பன்டட  ஆக்டசடு (CO), வடரயறுக்கப்பட்ட அளவிற்குள் உள்ளதாக 
கண்டறியப்பட்டுள்ளது 

B)நீரின் தன்டம: 

நீரின் தன்டம அறிய 5 இடங்களில் நிலத்தடி நீர் மாதிரி 
எடுக்கப்ப்பட்டது. 

5 - நீர் மாதிரிகள் (ஆழ்துடள கிணறு),   
இயற்பியல்/ 

கவதியியல் அளவுகள் 
ஆய்வுப்பகுதி வடரயறுக்கப்பட்டஅளவு 

pHமதிப்பு 7.71 – 8.36 6.5-8.5 

கமாத்த கடரந்துள்ள 
துகள்களின் அளவு, (மிகி/லி) 

328 – 1012 
2000 

குகளாடரடு (மிகி/லி) 72.40 – 460 1000 

கமாத்த கடினத்தன்டம 
(மிகி/லி) 

198 – 412 
600 

கமாத்த காரத்தன்டம 173– 300 600 
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(மிகி/லி) 
சல்கபட்(மிகி/லி) 23 – 226 400 

இரும்பு (மிகி/லி) BDL(D.L - 0.01) – 0.06 0.3 

டநட்கரட்(மிகி/லி) BDL(D.L – 1.0) – 3.04 45 

ஃபுகளாடரடு (மிகி/லி) 0.12 – 0.35 1.5 

முடிவு: அடனத்து நீர் மாதிரியின் தன்டம ISO 10500 : 2012 பிரசுரிக்கப்பட்ட குடிநீர் 
தரங்களுக்குள் இருப்பதாக அறியப்பட்டது. 

C) ஒலிசச்ுழல்: (அளவுகள் dB(A)) 

ஒலி அளவு 

கடசிபல் (அ) 
பகல் கநர 

சமம் 

 

இரவு கநர 
சமம் 

வடரயறுக்கப்பட்ட 
அளவு 

சுரங்கப்பகுதி(1 இடம்) 50.6 45.5 – 49.2 90 

ஆய்வுப் 
பகுதி(5இடங்கள்) 

39.0 38.6 – 43.1 
* பகல் கநர சமம் - 

55dB(A),  

இரவு கநர சமம் - 45dB(A) 

* மத்திய சுற்றுசச்ூழல், காடுகள் மற்றும் காலநிடல மாற்றம் அடமசச்கம் 
வடரயறுக்கப்பட்ட அளவு 

முடிவு : கமற்கூறிய ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட ஒலி அளவானது மத்திய 
சுற்றுசச்ூழல், காடுகள் மற்றும் காலநிடல மாற்றம் அடமசச்கத்தின் 
வடரயறுக்கப்பட்ட அளவின் கீழ் உள்ளது. 

 

D) மண்ணின் தரம் அறிய எடுக்கப்பட்ட 3மாதிரின் படி. 
விபரம் ஆய்வுப்பகுதி(3 இடம்) 

பி.எச ் 6.46 – 7.22 

மின் கடத்தும் திறன் (Mhos/cm) 23.3 – 122.4 

கரிம தன்டம அளவு % 0.9 – 1.24 

கமாத்த டநட்ரஜன் மி.கி/கி.கி 128 – 142 

பாஸ்பரஸ் மி.கி/கி.கி 1.3 – 2.14 

கசாடியம் மி.கி/கி.கி 345 - 420 

கபாட்டாசியம் மி.கி/கி.கி 637 – 756 

முடிவு : கமற்கூறிய ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட மண்ணின் தரம் கபாதுவாக 
கலாம் வடகடயச ்கசர்ந்தது. 

 

3.2.2 நிலசச்ூழல்: 
குத்தடகப்பகுதி மற்றும் 10கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப்பகுதி 

நிலப்பயன்பாட்டட கசயற்டகக்ககாள் படங்கள்  மூலமாக 

கண்டறியப்பட்டதில் 9.58% விவசாய நிலமாகவும், 46.47% தரிசு 
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நிலமாகவும், புதரக்ள் உள்ள நிலங்கள் 28.22% ஆகவும், புதர் இல்லாத 

நிலங்கள், 9.96% ஆகவும், நீரந்ிடலகள் மற்றும் பிற நிலங்கள் 5.77% 

ஆகும். 

3.2.3 உயிரியல் சூழல்: 

ஆய்வு  பகுதியில் கபாது தாவரங்களான கருகவலம்,  கவம்பு, படன, 

கபன்சில் மரம், வாடக, கவள்கவல் மற்றும் கத்திக் கருகவல் கபான்ற 

கபாதுவான தாவர வடககள் காணப்படுகின்றன.10 கிமீ. பரப்பளவில் 

வனவிலங்கு சரணாலயம் அல்லது கதசிய பூங்காக்கள் இல்டல. ஆய்வு 

பகுதியில் கபாதுவான வீட்டு விலங்குகள் மற்றும் பறடவகள் 

காணப்படுகின்றன. 

3.2.4 நீரியல் ஆய்வு: 

ஆய்வு பகுதியில் Dr.ச.கசல்வம் (வ.உ.சிதம்பரம் கல்லூரி) 

அவரக்ளால் புவி இயற்பியல் ஆய்வுகள் கமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

கிடடக்கப்கபறும் தகவல்கள் மற்றும் புவி இயற்பியல் ஆய்வுகளின் 

அடிப்படடயில், சுரங்கத்டத சுற்றி குடறந்த நிலத்தடி நீரத்ிறன் 

பகுதியாக உள்ளது. கபாதுவாக நீர் ஊடுருவும் மற்றும் உற்பத்திதிறன் 

அதன் பாடறவடகயிடன சாரந்்ததாக இருக்கும்.  இடத தவிர, சுரங்கப் 

பகுதியானது கடினமான பாடறகடளக் ககாண்டுள்ளதால் நீர் ஓட்ட 

கதாடரச்ச்ி குடறந்கத காணப்படும். சுரங்கத்தினுள் நீர் கசிவு 

குடறவாககவ இருக்கும். அருகில் பயன்பாட்டிலுள்ள  குவாரிகளில் 

இருந்து கபரியளவு நீரக்சிவு காணப்படவில்டல. இந்த குத்தடககளிலும் 

இகத கபான்ற நிடல எதிர்பாரக்்கப்படுகிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் நிலத்தடி நிலத்தடி நீர் மட்டம் கமற்பரப்பு 

பகுதியில் குடறந்கத  காணப்படிகிறது. 

வடக்கு பகுதியில் குத்தடகப் பகுதிடய ஒட்டி கண்மாய் உள்ளது, 

அதற்காக 50 மீட்டர் பாதுகாப்பு தூரம் விடப்பட்டுள்ளது . ஆய்வின் கபாது 

அது வறண்டதாகக் காணப்பட்டது மற்றும் கதாட்டியின் உள்கள பாடற 

உருவாக்கம் கவளிப்பாடுகள் காணப்படுகின்றன. 
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 சுரங்கம் மற்றும் குளத்திற்கு இடடப்பட்ட பகுதி புவி இயற்பியல் 

ஆய்வின் அடிப்படடயில், கடினமான பாடறகடள ககாண்டதாக 

உள்ளதால் நீர் ஓட்ட கதாடரச்ச்ி குடறந்கத காணப்படும். எனகவ 

நிலத்தடி நீர் மற்றும் கமற்பரப்பு நீரின் மீது கபரிய தாக்கம் எதுவும் 

ஏற்படாது என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

குத்தடக பகுதி மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள பகுதியில் நிலத்தடி நீர ்

மட்டம் பாதிக்க வண்ணம் பயனுள்ள மடழ நீர் கசகரிப்பு திட்டம் 

கசயல்படுத்தப்படும் 

4.1 எதிர்கநாக்கும்சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு 
நடவடிக்டககள்: 

சுரங்கப்பணியில் சரியான சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்டககடள 

பின்பற்றாவிட்டால்  இப்பகுதியில் இருக்கும் சுற்றுசச்ூழல் அடமப்பு 

பாதிக்கப்படலாம். எனகவ பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் தாக்கத்டத 

மதிப்பிடுவது மிகவும் அவசியமாகும். புதிய சுரங்கப்பணி இயக்கத்தின் 

கபாது ஏற்படும்  சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் அதற்க்கான தடுப்பு 

நடவடிக்டககளுக்கான திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது. அதன் விபரம் 

பின்வருமாறு. 

4.1.1 காற்றுசச்ுழல்: 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் கதாடர்புடடய கீழ்க்கண்ட 

கசயல்பாடுகள் தகுந்த நடவடிக்டக எடுக்கப்படாவிட்டால் 

மாசுகாரணமாக காற்றின் தரத்தில் கபரும் தாக்கத்டத ஏற்படுத்த கூடும்: 

 துடளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல்  

 சுரங்கப்பணிகள் கமற்ககாள்ளும் கபாழுது 

 எஸ்ககவட்டர் மற்றும் டிப்பரக்ள்/ லாரிகள் இயக்கும் கபாழுது 

 லாரி கபாக்குவரத்து 

சுரங்க நடவடிக்டகயினால் காற்று மாசு படுவடதத் தவிரக்்க 

கீழ்க்கண்ட வழிமுடறகள் பின்பற்றப்படும். 
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 சுரங்க பணியின் கபாது சாடலகளில் தண்ணரீ் கதளிப்பான் 

மூலம் நீர் கதளித்து தூசுகள் கவளிவராவண்ணம் தடுத்தல். 

o துடளயிடும் கபாது நீர் கதளித்தல். 

o முடறயான சாடல பராமரிப்பு 

o கல் ககாண்டு கசல்லும் வாகனத்தில் அதிக சுடமகள் 

ஏற்றுவடதத் தவிரத்்தல் தூசு கவளி வராவண்ணம் 

தார்ப்பாலின் மூலம் மூடி ககாண்டு கசல்லுதல் 

o அடனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் லாரிகடள சரியாக 

பராமரித்தல் 

o வாகன ஓட்டுனருக்கு முடறயான பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் விழிப்புணரவ்ு பயிற்சியளித்தல் 

o குத்தடகயில் இருந்து வாகனம் கவளிகயறும் பகுதியில் டயர ்

தண்ணரீ் கதளிப்பான் வசதிடய அடமத்தல். 

o டிஜிட்டல் ஸ்கமாக் மீட்டர் மூலம் வாகன புடக பரிகசாதடன. 

o குத்தடக சுற்றளடவச ் சுற்றிலும் எல்லாப் பக்கங்களிலும் 

தகரத் தகடு/ பசுடம வடலஅடமத்தல். 

o சுரங்கப்பகுதி, சாடல மற்றும் சாத்தியமான இடத்தில் 

அடர்ந்த மரங்கடள வளரத்்து பசுடமவடளயம் 

ஏற்படுத்துதல் 

 சுரங்க நடவடிக்டகயின் கபாது காற்றுசச்ூழலில் உருவாகும் 

தாக்கம்  கணினி மாதிரிகள் ( AERMOD) மூலம் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.  

சுரங்க நடவடிக்டகக்குப் பின்பும் காற்றில் சுவாசிக்கும் மிதக்கும் 

துகள்களின் அளவு (PM10) 52.6g/m3 to 74.6g/m3 ஆகவும், சுவாசிக்கும் 

நுண்மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM2.5) 24.5g/m3 to 35.3g/m3 ஆக 

இருக்குமாறு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இது சுரங்க நடவடிக்டகக்கு 

பின்னும் மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியத்தால் நிரண்யிக்கப்பட்ட 

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

வரம்பிற்கு உட்பட்கட இருக்கும் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 
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கமற்கண்ட பராமரிப்பு பணிகள் கதாடர்ந்து கசயல்படுத்தப்பட்டு 

சுற்றுசச்ூழலில் கபறிதளவு தாக்கம் ஏற்படாமல் காற்றின் தன்டம 

பாதுகாக்கப்படும். 

4.1.2 நீரச்ச்ுழல்: 
சுரங்க நடவடிக்டகயின் கபாது நீர ் கதளித்தல்(Water Sprinkling), 

பசுடமப் கபாரட்வ வளரத்்தல் (Green Belt), குடிநீர்மற்றும் இதர கதடவக்கு 

நாள் ஒன்றுக்கு சுமார ் அதிகபட்சமாக 10.0கிகலா லிட்டர் நீர ்

பயன்படுத்தப்படும். கதாடக்கத்தில் கவளி இடங்களிலிருந்து நீர ்

கபறப்படும். பின்பு சுரங்கத்தில் கசகரிக்கப்பட்ட மடழ நீர ்

பயன்படுத்தப்படும். 

இந்த திட்டத்திலிருந்து கவளிகயறும் கழிப்படற கழிவுகள் கசப்டிக் 

கதாட்டியில் கசகரிக்கப்படும். 

குவாரியிலிருந்து உற்பத்தி முழுவதும் கநரடியாக நுகரக்வாருக்கு 

அனுப்பப்படும் என்பதால், இந்த சுரங்கத்தில் கல் குவியல் அல்லது 

கழிவுக் கற்கள் எதுவும் இருக்காது. குவாரியில் விழும் மடழ நீர ்

குவாரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள சம்பில்(SUMP) கசமிக்கப்படும். 

கமற்பரப்பில், குவாரிடயச ் சுற்றி மாடல வடிகால் கட்டப்பட்டு, 

இறுதியில் படிவு நீர் கதாட்டிகள் மூலம் கவளிகயறும் கதளிவான மடழ 

நீர் கவளிகயற்றப்படும். 

குத்தடகப் பகுதியின் வடக்கு பகுதியில் ஒரு  கண்மாய் உள்ளது, 

இதற்காக 50மீ பாதுகாப்பு இடடகவளி விடப்பட்டுள்ளது. குத்தடகப் 

பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில் ஒரு வடிகால் வாய்க்கால் கசல்கிறது, 

அதற்காக 10மீ பாதுகாப்பு இடடகவளி விடப்பட்டுள்ளது குத்தடகப் 

பகுதியின் கிழக்கில் மண் கமடு மற்றும் தகர தகடு அடமக்கப்பட்டு, 

பாதுகாப்பு வடளயப் பகுதியில் மரக்கன்றுகள் நடப்படும். இந்த 

நீரந்ிடலயில் எந்த கழிவுநீடரயும் கவளிகயற்றும் திட்டம் எதுவும் 

இல்டல. எனகவ திட்டப் பணிகள் காரணமாக அருகிலுள்ள 

நீரந்ிடலகளில் கபரிய தாக்கம் எதுவும் ஏற்படாது என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
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4.1.3 ஒலிசச்ுழல்: 

சுரங்க நடவடிக்டககளின் கபாது இயக்கப்படும் வாகனங்களில் 

சத்தம் உருவாகும். சுரங்கப்பணியின் கபாது இயந்திரங்கள் மூலம் 

ஏற்படும் ஒலி தாக்கத்தின் அளவு அருகிகலகய கட்டுபடுத்தப்படுவதால் 

கதாழிற்சாடலக்கு அனுமதிக்கப்ப்ட்டுள்ள வரம்டப விட குடறவாக 

இருக்கும். அடரத்்தியான பசுடம வடளயங்கடள அடமத்தல், 

இயந்திரங்களின் வடிவடமப்பு மற்றும் பராமரிப்பு, ஒலி தவிரக்்கும் 

கருவி, ஒலித்தடடகளும், அடடப்பான்களும் கபாருத்துதல் கபான்ற 

நடவடிக்டககளால் ஒலியின் அளவு குடறவாக இருக்கும். இடவ 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் வரம்புகளுக்குள்களகய 

கட்டுப்படுத்தப்படும்.  

4.1.4 நில அதிரவ்ு: 
 

சுரங்க பணிகளின் கபாது, பின்வரும் நடவடிக்டககளால் கவடிப்பு 
மற்றும் அதிரவ்ு விடளவுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும். 

 டிகல கடடகனட்டர்/ நானல்(Milli Second Delay Detonator/ Nonel 

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்திய கவடிப்பு முடற (Control Blasting). 

கமற்ககாள்ளுதல். 

 சரியான இடடகவளி விட்டுத் துடளயிடுதல். 

 கவடி மருந்துகள் மிகக் குடறந்த அளவில் சாரஜ்் கசய்தல்.  

 சாத்தியமான இடங்களில் கல்உடடப்பான்.(ROCKBRAKER) 

பயன்படுத்தப்படுத்தல். 

 திறடமயான மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நபரால் கவடித்தல் 

மற்றும் கமற்பாரட்வ கமற்ககாள்ளப்படும். 

 அருகிலுள்ள ஒவ்கவாரு சுரங்க திட்டத்திற்கும் கவவ்கவறு கவடிப்பு 

கநரம் பரிந்துடரக்கப்படுகிறது மற்றும் அந்தந்த சுரங்க 

நுடழவாயிலில் உள்ள காட்சி பலடகயில் கநரம் குறிப்பிடப்படும் 

நில அதிரவ்ுகளால் எந்த தாக்கத்டதயும் ஏற்படாமல் இருப்படத உறுதி 

கசய்ய கவடிப்புக்கான SOP பின்பற்றப்படும். கமற்ககாண்ட தடுப்பு 

நடடவக்ககடள கமற்ககாள்வதன் மூலம் சுரங்கப்பகுதி அருகில்  DGMS 
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விதித்துள்ள நில அதிரவ்ு வரம்பிற்கு உட்பட்டு  நில அதிரவ்ு 

கட்டுப்படுத்தப்படும். 

 

4.1.5 நிலசச்ுழல்: 

சுரங்க பணி முடிவில் சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் நீரந்ிடலயாகவும், 

0.03கெக்கடர் சுரங்க சாடலகள் மற்றும் உள்கட்டடமப்புப் 

பகுதியாகவும், 1.412கெக்கடர் பசுடம வடளயம் மற்றும் 0.012 கெக்கடர் 

பயன்படுத்தாப்படாத நிலமாக இருக்கும். முழு சுரங்கப் பகுதியும் 

முடறயாக சுற்றி கவலி அடமத்து பாதுகாக்கப்படும். 

 

4.1.6 உயிரச்ச்ுழல்: 

குத்தடகப் பகுதியில் உள்ள புதரக்ள் மற்றும் புதரக்டள 

அகற்றுவடதத் தவிர, கபரிய தாவரங்கடள அகற்றுவது இல்டல. 

சுரங்கத்தின் அருகில் காணப்படும் மரங்கள், கசடிகள், மற்றும் 

விலங்கினங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாத வண்ணம் சுரங்க 

நடவடிக்டகயின் கபாது கமற்கூறிய பல்கவறு  தடுப்பு நடவடிக்டககள் 

கமற்ககாள்ளப்படும். பாதுகாப்பு இடடகவளியில் பசுடம வடளயம் 

வளரக்்கப்படும்.  

4.1.7 சமூக கபாருளாதார சுழல்: 

குத்தடக நிலம் அடனத்தும் தனியார்  பட்டா நிலமாகும். சுரங்க 

பகுதியில் வீடு மற்றும் குடியிருப்புகள் இல்டல  . . ஆடகயால் நில 

இழப்கபா அல்லது வீடுகள் மாற்றகமா இருக்காது. சுரங்க  

நடவடிக்டகயின் மூலம் கீழ்கண்ட சமூக கபாருளாதார முன்கனற்றம் 

ஏற்படவாய்ப்புள்ளது: 

 சுமார் 14 கபருக்கு கநரடி கவடல வாய்ப்பு. 
 திட்ட நடவடிக்டககளுடன் கதாடர்புடடய கீழ்கண்டபல்கவறு 

நடவடிக்டககள் மூலம் இப்பகுதியில் வருமான நிடலகள் மற்றும் 
வாழ்க்டகத் தரங்கடள உயரத்்துவதற்கான கீழ்கண்டமடறமுக 
கவடலவாய்ப்பு: 
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 கல் மற்றும் கிராவல் ககாண்டு கசல்வதற்கான வாகன 
கபாக்குவரத்து. 

 வாகனம் மற்றும் சுரங்க பணி சாரந்்த சிறு குறு கதாழில்கள், 
வியாபாரம் மற்றடவ.  

 ஒப்பந்த கவடல மற்றும் கசடவ வாய்ப்பு 

 பாதுகாப்பு இடடகவளியில் பசுடம வடளயம். 
கமற்ககாள்ளப்படும் 

 மத்திய மாநிலத்திற்கு வரி மற்றும் இதர வாய்ப்புகள். 

இப்பகுதியின் சமூக கபாருளாதார கமம்பாட்டு நடவடிக்டககளுக்காக 

ரூபாய் 5.00லட்சம் ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த கதாடக அருகில் உள்ள பள்ளி கட்டிடங்கள் 
பழுதுபாரப்்பது, பராமரிப்பு, சீரக்சய்ய பயன்படுத்தப்படும். 

கதடவ மற்றும் முன்னுரிடமயின் அடிப்படடயில் உள்ளூர் மக்களுடன் 

கலந்தாகலாசித்து இடவ அடனத்தும் கசயல்படுத்தப்படும். 

முடறயான மற்றும் விஞ்ஞான பூரவ்மான சுரங்கபணியில் 

கமற்ககாள்வதன் மூலமும், அடனத்து சுற்றுசச்ூழல் தடுப்பு 

நடவடிக்டககடளயும் கசயல்படுத்துவதன் மூலமும் கபரியளவு 

பாதிப்புகளும் ஏற்படாமல் உறுதி கசய்யப்படும். 

4.1.8 கபாக்குவரத்துமீதானதாக்கம்: 

இந்த குத்தடக பகுதியிலிருந்து கதாண்டிகயடுக்கப்படும் 

கபாருட்கள் கநரடியாக பயனாளிகளுக்கு  சாடல வழியாக ககாண்டு 

கசல்லப்படும். திட்ட நடவடிக்டககளின் கபாது, மணிக்கு 2 பயணங்கள் 

இருக்கும். இந்த திட்டத்தின் கபாக்குவரத்து பாடத முடறயாக 

பராமரிக்கப்படும்.பின்வரும் தடுப்பு நடவடிக்டககள் 

கமற்ககாள்ளப்படும். 

 சுரங்க மற்றும் அடத சுற்றியுள்ள சாடல பகுதிகள் மற்றும் 
கற்களில் நீர் கதளித்து லாரிகள் மூலம் ககாண்டு கசல்லும்கபாது 
தூசிகள் கவளிவரவண்ணம் கட்டுப்படுத்த்துதல். 

 சம்பந்தப்பட்ட துடறயுடன் கலந்தாகலாசித்து கபாக்குவரத்துச ்
சாடலயின் இருபுறமும் மரங்கடள நடவு கசய்தல். 

 சாடலகடள முடறயாக பராமரித்தல் 

 வாகனங்கடள முடறயாக பராமரித்தல் 
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 கல் ஏற்றிவரும் டிப்பர் லாரிகளில் அதிக சுடமகடளத் தவிர்ப்பது. 
 லாரிகளில் தாரப்லின் ககாண்டு மூடுதல். 
 கவகத்டதக் கட்டுப்படுத்துதல் 

4.1.9 கழிவு கமலாண்டம: 

இந்த சுரங்கத்தில் இருந்து கழிவு உற்பத்தி எதுவும் இல்டல. தமிழக அரசு. 

GO(Ms)No.84 படி பிளாஸ்டிக் கபாருட்களின் பயன்பாடுசுரங்க பகுதியில் 

தடட கசய்யப்படும். கதாழிலாளரக்ள் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய 

கபாருடளப் பயன்படுத்த  ஊக்குவிக்கப்படுவாரக்ள். 

5.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்: 

சுற்றுசச்ூழல் நிரண்ியக்கபட்ட தர அளவுகளுக்குள் உள்ளவாறு 

கண்காணிப்பதற்கும், பல்கவறுகட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககடள 

நடடமுடறப்படுத்துவடத கண்காணிப்பதற்கும் கபாருத்தமான 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்  நடடமுடறபடுத்தப்படும். 

சுரங்க கமலாளர ் மூலம் பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாடு 

நடவடிக்டககள் உடனடியாகவும் திறம்படவும் கமற்ககாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்டககளுக்காக ரூபாய் 14.95லட்சம் மூலதனமாக 

(CAPITAL COST)ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. இடத தவிர ஆண்டுக்கு 

ரூபாய். 11.70லட்சம் கதாடர் கசலவினம் (RECURRING COST) கீழ் 

கசலவிடப்படும். இந்த திட்டத்திற்காக கமற்ககாள்ளப்பட்ட தற்கபாடதய 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு, தற்கபாதுள்ள  குவாரியின்  ஒட்டுகமாத்த  

தாக்கத்டத  பிரதிபலிக்கிறது. 

6.1 கூட்டுதாக்க ஆய்வு : 

கூட்டு சுரங்க மற்றும் அருகில் உள்ள மற்ற நடவடிக்டகயின் கபாது 

காற்றுசச்ூழலில் உருவாகும் தாக்கம்  கணினி மாதிரிகள் மூலம் 

கணக்கிடப்பட்டத்தில் ஒட்டுகமாத்த கூட்டு நடவடிக்டகக்குப் பின்பும் 

காற்றில் சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM10) 52.6g/m3 to 

82.7g/m3 ஆகவும், சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM2.5) 

24.5g/m3 to 38.7g/m3 ஆக உள்ளது. இது கூட்டு நடவடிக்டகக்கு பின்னும்  

மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியத்தால் நிரண்யிக்கப்பட்ட சுவாசிக்கும் 
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மிதக்கும் துகள்கள் (அதாவதுPM10 - 100µg/m3), PM2.5 - 60µg/m3), தரத்திற்கு 

உட்பட்கட  இருக்கும்  என  கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

கூட்டு சுரங்கப்பணியின் கபாது இயந்திரங்கள் மூலம் ஏற்படும் ஒலி 

தாக்கத்தின் அளவு அருகிகலகய கட்டுபடுத்தப்படுவதால் 

அனுமதிக்கப்ப்ட்டுள்ள வரம்டப விட குடறவாக இருக்கும். மற்ற 

சுற்றுசச்ூழல் காரணிகளும், ஒட்டுகமாத்த கூட்டு நடவடிக்டகக்குப் 

பின்பும்  அறிக்டகயில் பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பு நடவடிக்டககள் 

கதாடரச்ச்ியாகவும் கடுடமயாகவும் கசயல்படுத்துவதன் மூலம், 

கபரியளவு பாதிப்புகளும் ஏற்படாமல் பாதுகாக்கப்படும். 

7.1 முடிவுடர: 

சுரங்க பணியின் கபாது பயன்படுத்த உள்ள நவீன கதாழில்நுட்பம் 

மற்றும் மாசுக்கட்டுபாட்டு முடறகளால், சுற்றுசச்ூழலில் கபரிய அளவு 

பாதிப்பு ஏற்படாமல் சுற்றுசச்ூழல் வாரியத்தால் வடரயறுக்கப்பட்ட தர 

அளவுக்குள்களகய கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இருக்கும். சுரங்க பணியின் 

மூலம் கவடலவாய்ப்பு மற்றும் பல்கவறு சமூக முன்கனற்ற நலன்கள் 

உருவாகும். இடதத் தவிர மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கங்கள் 

நிதிவருவாய் மூலம் GST வரி, கபான்றடவ கநரடியாக மற்றும் 

மடறமுகமாக கிடடக்கும். இது தவிர, இது கட்டுமானத் கதாழிலின் 

மூலப்கபாருட்களின் கதடவடயயும் பூரத்்தி கசய்யும். 

 

* * * * * * * * * 








