
 சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு 
திட்டம் பற்றிய சுருக்கம் 

 

உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
(சுரங்க குத்தடக பரப்பு – 1.03.5 ஹெக்டடர)் 

(கிராமம்: எதிரட்காடட்ட  

ஹவம்பக்டகாடட்ட தாலுகா, விருதுநகர் மாவட்டம்) 

5 வருட உற்பத்தி திறன்  :  உடடகல் -  84368m3, கிராவல் - 7387m3   

திட்ட மதிப்பீடு - ரூ. 56,27,040/-  லடச்ம் 

 

 
 

நிறுவனர ்

திரு. S. டேக்கப் ராோமணி 
விருதுநகர் மாவட்டம் 
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சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -   

திரு. S. ஜேக்கப் ராோமணி அவர்களின் உகைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி -            

குத்தகக பரப்பு 1.03.5 ஹெக்ஜைர்- எதிர்ஜகாட்கை, ஹவம்பக்ஜகாட்கை தாலுகா, விருதுநகர் 
மாவட்ைம். 
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1.0 முன்னுகர: 

திரு. S. ஜேக்கப் ராோமணி அவரக்ள், சரஜ்வ எண் 648, விருதுநகர ்மாவட்டம், வவம்பக்ஜகாடட்ட 

தாலுகா, எதிரஜ்காடட்ட கிராமத்தில் 1.03.5வெக்ஜடர ் சுரங்க குத்தடக பரப்பளவில்  5 வருட 

காலத்தில் உடடகல் - 84368m3 மற்றும் கிராவல் - 7387m3, உற்பத்தி வசய்ய உள்ளார.் முழு 

குத்தடகப் பகுதியும் அரசாங்க நிலமாகும். வடண்டர ் மற்றும் ஏலம் முடறயில் குத்தடக 

வபறப்படட்ுள்ளது .  

இதன்படி மாவட்ட ஆடச்ியரிடமிருந்து அனுமதி கடிதம் NA.KA.KV.1/516/2019, ஜததி 

17.06.2019. அன்று வபறப்பட்டது. குத்தடக பகுதியில் சுரங்க பணி ஜமற்வகாள்ள சுரங்க திட்டம் 

(Mining Plan) தயாரிக்கப்படட்ு புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துடற உதவி இயக்குநரிடமிருந்து 

அனுமதி கடிதம் KV1/516/2019, ஜததி 10.07.2020. அன்று வபறப்பட்டது.  

இந்த உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கு திரு. S. ஜேக்கப் ராோமணி அவரக்ள் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிடய வபற விண்ணப்பித்தார.்  

இந்த சுரங்க  குத்தடகயின் பரப்பு 5 வெக்ஜடரக்்கு குடறவாக இருந்தும், 500 மி 

சுற்றுளவில் உள்ள மற்ற சுரங்க குத்தடகடயயும் கணக்கிடும்வபாழுது வமாத்தமாக 5 

வெக்ஜடரக்்கு கூடுதலாக உள்ளதால் இந்த திட்டம் பி1 கூடட்ு  வடகக்கு (B1 Cluster Category) 

உட்படட்ு வபாதுமக்கள் கருத்து ஜகட்பு அவசியமாகிறது. 

இதன் அருகில்  3.65.5Ha பரப்பளவில் சரஜ்வ எண் . 650, 651/1, 651/2, 652, 653/2, 654/2B2 & 

667, இல்  திரு T.K. பரத் உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி அடங்கும் .  ஆதலால் ஒடட்ுவமாத்த 

கூடட்ு தாக்கம் ஆய்வு வசய்யப்படட்ு EIA / EMP அறிக்டகயில் வகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

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

வநறிமுடறகளின் படி, மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பிடு ஆடணயத்திடமிருந்து (SEIAA 

TAMILNADU) ஆய்வு குறிப்பீடு (TOR) உரிம கடித எண் SEIAA-TN/F.No. 7723/SEAC/TOR-835/2020 நாள் 

08.02.2021 அன்று  வபறப்பட்டது.  



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -   

திரு. S. ஜேக்கப் ராோமணி அவர்களின் உகைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி -            

குத்தகக பரப்பு 1.03.5 ஹெக்ஜைர்- எதிர்ஜகாட்கை, ஹவம்பக்ஜகாட்கை தாலுகா, விருதுநகர் 
மாவட்ைம். 
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இசச்ுற்றுசச்ூழல்  ஆய்வு குறிப்பீட்டின்படி, சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு 
பற்றிய அறிக்டக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது (EIA/EMP Report). அதன் சுருக்கம் பின்வருமாறு: 

2.0 இருப்பிட விளக்கம்: 
1. திட்டத்தின் வபயர ்

- 
திரு. S. ஜேக்கப் ராோமணி  அவரக்ளின் உடைகல் மற்றும் 

கிராவல் குவாரி  

2. திட்ட இருப்பிடம் 
- 

எதிரஜ்காடட்ட  கிராமம்,  வவம்பக்ஜகாடட்ட தாலுகா, 

விருதுநகர ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

3 சுரங்க குத்தடக பரப்பு - 1.03.5 வெக்ஜடர ் 

4. அடச்ஜரடக மற்றும் தீரக்்கஜரடக  
- 

09° 21’ 56.37”N to 09° 22’ 02.00”N வடக்கு  

77° 44’ 26.00”E to 77° 44’ 32.10”E  கிழக்கு 

5. சுரங்க ஜமற்பரப்பின் உயரம்  101 - AMSL 

6. நிலவடக  அரசுபுறம்ஜபாக்கு நிலம். 

7. வவப்பநிடல °C (குடறந்தபடச் மற்றும் 

அதிகபடச்)  

அதிகபடச் ஜகாடட வவப்பநிடல 380 முதல் 410 C 

வசல்சியஸ் வடர உயரும், குளிரக்ாலத்தில் இது 200  முதல் 

250 C வடர குடறகிறது 

8. வருடாந்திர சராசரி மடழ அளவு - 829.6மிமீ  

9. அருகிலுள்ள வநடுஞ்சாடல 

- 

(NH-187 சிவகாசி- வவம்பக்ஜகாடட்ட – 4.2கிமீ  - கிழக்கு  

(NH-186) வவம்பக்ஜகாடட்ட - இராோபாடளயம் – 2.2கிமீ  - 

கிழக்கு 

10. அருகிலுள்ள ரயில் நிடலயம் - சாத்தூர ்-19.5 கிமீ வடகிழக்கு  

11. அருகிலுள்ள விமான நிடலயம் - மதுடர – 75.0 கிமீ வடகிழக்கு 

12. அருகிலுள்ள வபரிய நீர ் நிடலகள் (1௦ 

கி.மீ சுற்றளவில்) 
- 

குளம் – 480மீ ஜமற்கு, ஓடட – 120 மீ, வடக்கு, காயல்குடி 

ஆறு - 1.7 கி.மீ (வதன்ஜமற்கு), டவப்பாறு ஆறு - 3.7கிமீ 

(வதன்கிழக்கு) மற்றும் மருகல் ஓடட- 4.0கிமீ 

(வதன்ஜமற்கு). 

13. பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள்/ வதால்லியல் 

/ முக்கிய இடங்கள்/ ஜதசிய பூங்காக்கள்/ 

சரணாலயங்கள்/ வரலாற்று சின்னம் / 

சுற்றுலா தலம் 

- 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்டல.  

15. ஒதுக்கப்பட்ட / பாதுகாக்கப்பட்ட 

காடுகள் 
- 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்டல. 

16. அருகிலுள்ள நகரம் - சாத்தூர ்-18.0 கிமீ 

17. அருகிலுள்ள கிராமங்கள் 
- 

எட்டக்காபட்டி கிராமம் – 1.2 கி மீ(வடக்கு) 

குண்டாயிருப்பு கிராமம் 1.7 கி.மீ (வதன்ஜமற்கு) 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -   
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லடச்ுமியாபுரம் கிராமம் 1.1 கி.மீ (வதன்ஜமற்கு ) 

எதிரஜ்காடட்ட கிராமம் - 1.8 கி.மீ – (வடஜமற்கு) 

18. இதர வதாழிற்சாடலகள்  

(1௦ கிமீ சுற்றளவில்) - 

க்ரஷரக்ள், உடடகல் குவாரிகள்,  பட்டாசு வதாழிற்சாடல  

தவிர, ஜவறு எந்த வபரிய வதாழிற்சாடலகளும் ஆய்வுப் 

பகுதியில் இல்டல. 

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

 

2.1  திட்ட விளக்கம்: 
1. வமாத்த கனிம இருப்புகள் - உடைகல் - 3,15,950மீ3 

கிராவல் – 11,798மீ3 

2. வவட்டிவயடுக்கக் கூடிய கனிம 
இருப்புகள் 

- உடைகல் - 84,368மீ3 

கிராவல் – 7387மீ3 

3. 5 ஆண்டு காலத்திற்கு உற்பத்தி 
திறன் 

- வருடம் உடடகல் மீ3 கிராவல் மீ3 

1. 17060 3537.5 

2. 17230 935 

3. 17090 0 

4. 15758 1174.5 

5. 17290 1740 

வமாத்தம் 84368 7387 
 

4. சுரங்க ஆயுள் காலம் - 5  வருடம் 

5. வமாத்த திட கழிவு - இந்த குவாரி நடவடிக்டகயில் திட கழிவுகள் எதுவும் 
இல்டல. 

6. 
 

சுரங்கம் வவட்டிவயடுக்கும் 
முடற 

- இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வவளி சுரங்கம்.  
பயன்படுத்தும் முடற  - ோக்ொமர,் கம்ப்ரசர,் வவடித்தல், 
எக்ஸ்ஜவட்டர,் டிப்பர/்லாரி 

7. சுரங்க அடுக்கு அடமப்பு - உயரம் - 5 மீ,  அகலம் - 5 மீ,  
8. சுரங்கத்தின் அதிகபடச் ஆழம் - 24 மீ. 
9. ஜவடலயாடக்ளின் 

எண்ணிக்டக 

- 10 நபரக்ள், 

10. நீரத்்ஜதடவ / நீர ்ஆதாரம் - வமாத்த நீர ்ஜதடவ – 2.5KLD. ஆரம்பத்தில் வவளி 
இடங்களிலிருந்து வபறப்படும். பின்னர ்சுரங்க பகுதியில் 
ஜசகரிக்கப்பட்ட மடழநீர ்இந்த ஜதடவக்கு 
பயன்படுத்தப்படும். 

11. மின்சார ஜதடவ  அடனத்து உபகரணங்களும் டீசல் மூலம் இயக்கப்படும்.  
பணிமடன, அலுவலகம் மற்றும்   ஓய்வு அடற 
ஜபான்றடவகாண மின் ஜதடவ,  மாநில மின் 
வதாகுப்பிலிருந்து வபறப்படும்.  

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

13. திட்ட மதிப்பீடு - ரூ. 56,27,040/- லடச்ம் 
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3.0 தற்டபாடதய சுற்றுசச்ூழல் விபரம்: 

3.1 ஹபாதுவுடர: 

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

தரக்கடட்ுப்பாடு நிறுவனம் (IS Code) வழிகாடட்ுதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

குறிப்பீடுகளின் படி(TOR), தற்ஜபாடதய சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு, டிசம்பர ் – 2020 – பிப்ரவரி – 2021 

காலத்தில் திரட்டப்படட்ுள்ளன.  

இந்த சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுக்காக 1.03.5 வெக்ஜடர ் சுரங்க குத்தடக பகுதி (core zone) 

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

வகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

3.2 சமூக ஹபாருளாதார சூழல்: 

1.03.5 வெக்ஜடர ்சுரங்க குத்தடக பகுதி (core zone) அரசு புறம் ஜபாக்கு நிலம் ஆகும். 

 2011 ஜமற்வகாள்ளப்பட்ட அரசாங்க மக்கள் வதாடக கணக்வகடுப்பின்படி சுரங்க 

குத்தடக பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில், சிவகாசி மற்றும் சாத்தூர ்  ஆகிய இரண்டு 

வட்டங்களிலிருந்து 26 கிராமங்களும், சிவகாசி வட்டத்தின் 4 நகரப்்புற பகுதிகளான 

நாராயணாபுரம் (சிடி), அடனயூர ்(சிடி), விஸ்வநாதம் (சிடி) மற்றும் ஆலங்குளம் (சி.டி).உள்ளது. 

 மக்கள் ஹதாடக விபரம்: (2011 மக்கள் ஹதாடக கணஹகடுப்பின்படி) 

ஆண்கள் 

: 

85087 (49.55%) 

வபண்கள் 

: 

86618 (50.45%) 

ஹமாத்தம் 

: 

171705 (100 %) 

தாழ்த்தப்பட்ஜடார ்

: 

21.42% 

பழங்குடியினர ்

: 
0.09% 

கல்வியறிவு வபற்றவரக்ள் 

: 

68.38% மக்கள் கல்வியறிவு பபற்றவர்களாகவும், 

31.62% மக்கள் கல்வியறிவு பபறாதவர்கள் 
உள்ளனர். 

வமாத்தம் முக்கிய வதாழிலாளரக்ள் : 84654 (49.30%)  

வமாத்த குறு வதாழிலாளரக்ள் : 5822 (3.40%) 

மற்றவரக்ள் : 81229( 47.30%)  
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3.3. தற்டபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல்: 

3.3.1 காற்றின் தன்டம: 
சுற்று வட்டார காற்றின் தன்டம குறிதத்ு பரிந்துடரக்கப்பட்ட வழிகாடட்ுதல்கள் / 

முடறகளின்படி 5 இடங்களில் ஆய்வுகள் ஜமற்வகாள்ளப்பட்டன.அதன் விபரம் வருமாறு: 

ஆய்வு காலம்: (டிசம்பர ்– 2020 – பிப்ரவரி - 2021)  (அளவுகள் g/m3) 

வரிடச 

எண் 
விபரம் 

சுவாசிக்கும் 
மிதக்கும் 
துகள்கள் 

(PM.10) 

நுண் 
மிதக்கும் 
துகள்கள் 

(PM.2.5) 

கந்தக 
டடஆக்டஸ

டு (SO2) 

டநட்ரேன்டட 

ஆக்டஸடு 

(NO2) 

1 குத்தடக பகுதி (1 இடம்)  52.2 to 69.1 25.5 to 33.9 5.6 to 9.2 8.6 to 13.5 

2 ஆய்வுப்பகுதி (4) இடங்கள்) 42.2 to 60.8 19.5 to 29.2 3.5 to 8.5 6.4 to 12.2 

வடரயறுக்கப்பட்டஅளவு 100 60 80 80 

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

முடிவு: ஜமற்கண்ட அட்டவடணப்படி மிதக்கும் துகள்கள் (PM10), நுண் மிதக்கும் துகள்கள்(PM2.5), கந்தக டட 
ஆக்டசடு (SO2), டநட்ரேன் ஆக்டசடு   (NO2) இடவ அடனத்தும் மத்திய மாசுகடட்ுப்பாடு வாரியம் (CPCB) 
வடரயறுக்கப்பட்ட 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3& 80 µg/m3  அளவிற்குள் உள்ளதாக கண்டறியப்படட்ுள்ளது.  

 3.3. 2. நீரின் தன்டம: 

நீரின் தன்டம அறிய 5 இடங்களில் நிலத்தடி நீர ்மாதிரி எடுக்கப்ப்பட்டது. 

 5 - நீர் மாதிரிகள் (ஆழ்துடள கிணறு)  (டிசம்பர் – 2020 – பிப்ரவரி - 2021) 

இயற்பியல்/ 
ஜவதியியல் 
அளவுகள் 

pH 
மதி
ப்பு 

மின் 

கடத்துத்
திறன் 

அளவு  

(µmhos 

/cm) 

வமாத்த 
கடரந்துள்ள 
துகள்களின் 

அளவு, 
(மிகி/லி) 

குஜளா
டரடு 

(மிகி/லி) 

வமாத்
த 

கடினத்
தன்
டம 

(மிகி/லி
) 

வமாத்த 
காரத்த
ன்டம 

(மிகி/லி
) 

சல்ஜப
ட ்

(மிகி/
லி) 

இரு
ம்பு 
(மிகி
/லி) 

டந
ட்ஜர

ட் 
(மி
கி/
லி) 

ஃபு
ஜளா
டரடு 
(மிகி/

லி) 

ஆய்வுப்பகுதி 

 (5 இடங்கள்) 

6.98 

to 

7.57 

842 to 1079 504 to 652 105 to 218 
173 to 

490 

115 to 

586 

11.3 to 

82.4 

0.03 

to 

0.06 

BDL  

to 

2.35 

0.42 to 

0.56 

வடரயறுக்க
ப்பட்டஅளவு 

6.5-

8.5 

- 
2000 1000 600 600 400 0.3 45 1.5 

 முடிவு: அடனத்து நீர ்மாதிரியின் தன்டம ISO10500 : 2012 பிரசுரிக்கப்பட்ட குடிநீர ்தரங்களுக்குள் 
இருப்பதாக அறியப்பட்டது. 
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திரு. S. ஜேக்கப் ராோமணி அவர்களின் உகைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி -            

குத்தகக பரப்பு 1.03.5 ஹெக்ஜைர்- எதிர்ஜகாட்கை, ஹவம்பக்ஜகாட்கை தாலுகா, விருதுநகர் 
மாவட்ைம். 

 

 

கிரிஜயட்டிவ்   இஞ்சினியர்ஸ் & கன்சல்ைன்ஸ், ஹசன்கன – 600059 

7 

3.3.3. ஒலிசச்ுழல்:         (அளவுகள் dB(A) 

ஆய்வுப்பகுதி – 5 குளிரக்ாலம் (டிசம்பர் – 2020 – பிப்ரவரி - 2021) 

ஒலி அளவு 

ஹடசிபல் (அ) 
சுரங்கப்பகுதி 

(1 இடம்) 

வடரயறுக்கப்பட்ட 
டவடலப்பகுதி அளவு 

 

ஆய்வுப் பகுதி 

 (4 இடங்கள்) 

*(MOEF&CC) 
வடரயறுக்கப்பட்ட 
அளவு 

 

பகல் ஜநர சமம் 
46.1 

90 

46.1 to 48.3 55 

இரவு ஜநர சமம் 
38.8 

36.6 to 40.2 45 

* மத்திய சுற்றுசச்ூழல், காடுகள் மற்றும் காலநிடல மாற்றம் அடமசச்கம் வடரயறுக்கப்பட்ட அளவு 

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

 

3.3.4. மண்ணின் தரம் அறிய எடுக்கப்பட்ட 5 மாதிரின் படி. 

விபரம் பி.எச ்

மின் 
கடத்தும் 

திறன் 
(Mhos/c

m) 

மண் 
வடக 

கரிம 
தன்டம 
அளவு % 

ஹமாத்த 
டநட்ரேன் 
மி.கி/கி.கி 

பாஸ்பரஸ் 
மி.கி/கி.கி 

டசாடியம் 
மி.கி/கி.கி 

ஹபாட்டாசி
யம் 

மி.கி/கி.கி 

குத்தடக 
பகுதி 

 (1 இடம்) 

6.89 60.32 
Sandy 

Clay 
0.58 194 2.58 760 520 

ஆய்வுப்பகுதி 

(3 இடம்) 

7.05 – 

7.28 

45.97 – 

72.45 

sand clay 
Silt loam 

0.64– 1.21 114 – 185 1.34 – 2.84 690 - 1020 564 - 828 

 

3.3.5. நிலசச்ூழல்: 
குத்தடகப்பகுதி மற்றும்  10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப்பகுதி நிலப்பயன்பாடட்ட 

வசயற்டகக்ஜகாள் படங்கள் மூலமாக கண்டறியப்பட்டதில் 27.09%  விவசாய நிலங்கள் 26.44 % 

தரிசு  நிலம் ஆகும். புதரக்ள் 24.42 %. ஆகும்.  

3.3.6 உயிரியல் சூழல்: 

குத்தடக  பகுதியில் முட் புதரக்ள் மற்றும் வபாதுவான தாவரங்கள் கருஜவலம், துதி, 

எருக்க வசடி ஆகியடவ காணப்படுகின்றன. ஆய்வு  பகுதியில் வபாது தாவரங்களான படன 

மரம், ஜவம்பு, நாவல் மரம்,  வாடக மரம், வபன்சில் மரம், மற்றும் பல வடகயான மரங்கள் 

காணப்படுகின்றன.  சூரியகாந்தி, வதன்டன, வாடழ, மற்றும் நித்திய கல்யாணி, 

ஆகியடவயும் ஆய்வு  பகுதியில்  காணப்படுகின்றன. 

10 கிமீ. பரப்பளவில் வனவிலங்கு சரணாலயம் அல்லது ஜதசிய பூங்காக்கள் இல்டல. 

ஆய்வு பகுதியில் வபாதுவான வீடட்ு விலங்குகள் மற்றும் பறடவகள் காணப்படுகின்றன. 
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திரு. S. ஜேக்கப் ராோமணி அவர்களின் உகைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி -            

குத்தகக பரப்பு 1.03.5 ஹெக்ஜைர்- எதிர்ஜகாட்கை, ஹவம்பக்ஜகாட்கை தாலுகா, விருதுநகர் 
மாவட்ைம். 
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3.3.7 நீரியல் ஆய்வு: 

இந்த பகுதியின் நீரந்ிடல அடமப்பு வபாதுவாக இரண்டு வடகப்படுகிறது. அதாவது குடறந்த 

ஆழ நீர ்ஜதக்க பகுதி, மற்வறான்று அதிக ஆழ நீர ்ஜதக்க பகுதியாக காணப்படுகின்றன. மடழ 

காலங்களில் குடறந்த ஆழ நீர ் ஜதக்க பகுதியில் இருந்து திறந்த வவளி கிணற்றின் மூலமாக 

நீர ்கிடடக்க வபறுகிறது. வபாதுவாக அதிக அளவு நீர ்மட்டம் பகுதியில், ஆழ்துடள கிணறுகள் 

மூலமாக நீர ்கிடடக்க வபறுகிறது. நிலத்தடி  நீர ்மட்ட ஆய்வுப்படி இந்த பகுதி குடறவான நீர ்

கடத்துத்திறன் வகாண்டுள்ளது. 

 வபாதுவாக நீர ் ஊடுருவும் மற்றும் உற்பத்திறன் அதன் பாடறவடகயிடன சாரந்்ததாக 

இருக்கும். சுரங்கப் பகுதியானது கடினமான பாடறகடளக் வகாண்டுள்ளதால் நீர ் ஓட்ட 

வதாடரச்ச்ி குடறந்ஜத காணப்படும். சுரங்கத்தினுள் நீர ் கசிவு வவகு குடறவாகஜவ இருக்கும். 

சுரங்கத்தில் இருந்து வபரியளவு நீர ்வவளிஜயற்றம் எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல.  

குத்தடக பகுதி மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள பகுதியில் நிலதத்டி நீர ் மட்டம்  

பாதிக்கவண்ணம் பயனுள்ள மடழ நீர ்ஜசகரிப்பு திட்டம் வசயல்படுத்தப்படும். 

 

4.0  எதிர்டநாக்கும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்டககள்: 
சுரங்கப்பணியில் சரியான சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்டககடள பின்பற்றாவிட்டால் 

இப்பகுதியில் இருக்கும் சுற்றுசச்ூழல் அடமப்பு பாதிக்கப்படலாம். எனஜவ பல்ஜவறு 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கத்டத மதிப்பிடுவது மிகவும் அவசியமாகும்.  

புதிய சுரங்கப்பணி இயக்கத்தின்ஜபாது ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் 

அதற்க்கான தடுப்பு நடவடிக்டககளுக்கான திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ு உள்ளது. அதன் விபரம் 

பின்வருமாறு.. 

4.1  காற்றுசச்ுழல்: 
சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுடடய கீழ்க்கண்ட வசயல்பாடுகள் தகுந்த 

நடவடிக்டக எடுக்கப்படாவிட்டால் மாசு காரணமாக காற்றின் தரத்தில் வபரும் தாக்கத்டத 

ஏற்படுத்தகூடும்: 

 துடளயிடுதல் மற்றும் வவடித்தல்  

 சுரங்கப்பணிகள் ஜமற்வகாள்ளும் வபாழுது 

 எஸ்கஜவட்டர ்மற்றும் டிப்பரக்ள்/ லாரிகள் இயக்கும் வபாழுது 

 லாரி ஜபாக்குவரத்து 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -   

திரு. S. ஜேக்கப் ராோமணி அவர்களின் உகைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி -            

குத்தகக பரப்பு 1.03.5 ஹெக்ஜைர்- எதிர்ஜகாட்கை, ஹவம்பக்ஜகாட்கை தாலுகா, விருதுநகர் 
மாவட்ைம். 
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சுரங்க நடவடிக்டகயினால் காற்று மாசு படுவடதத் தவிரக்்க கீழ்க்கண்ட 

வழிமுடறகள் பின்பற்றப்படும். 

o சுரங்க பணியின் ஜபாது சாடலகளில் தண்ணீர ் வதளிப்பான் மூலம் நீர ்

வதளித்து தூசுகள் வவளிவராவண்ணம் தடுத்தல்  

o முடறயான சாடல பராமரிப்பு 

o கல் வகாண்டு வசல்லும் வாகனத்தில் தூசு வவளிவராவண்ணம் தாரப்்பாலின் 

மூலம் மூடி வகாண்டு வசல்லுதல் 

o அடனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் லாரிகடள சரியாக பராமரித்தல் 

o வாகன ஓடட்ுனருக்கு முடறயான பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

விழிப்புணரவ்ு பயிற்சியளித்தல் 

o சுரங்கப்பகுதி, சாடல மற்றும் சாத்தியமான இடத்தில் அடரந்்த மரங்கடள 

வளரத்்து பசுடமவடளயம் ஏற்படுத்துதல் 

 சுரங்க நடவடிக்டகயின் ஜபாது காற்றுசச்ூழலில் உருவாகும் தாக்கம்  கணினி 

மாதிரிகள் ( ISCST) மூலம் கணக்கிடப்படட்ுள்ளது.  

சுரங்க நடவடிக்டகக்குப் பின்பும் காற்றில் சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு 

(PM10) 52.4 g/m3 to 70.1 g/m3 ஆகவும், சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு 

(PM2.5) 25.3 g/m3 to 34.6 g/m3 ஆக இருக்குமாறு கணக்கிடப்படட்ுள்ளது. இது சுரங்க 

நடவடிக்டகக்கு பின்னும்  மத்திய மாசுக்கடட்ுப்பாடு வாரியத்தால் நிரண்யிக்கப்பட்ட 

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

தரத்திற்கு உட்பட்ஜட இருக்கும் என கண்டறியப்படட்ுள்ளது. 

ஜமற்கண்ட பராமரிப்பு பணிகள் வதாடரந்்து வசயல்படுத்தப்படட்ு சுற்றுசச்ூழலில் 

வபறிதளவு தாக்கம் ஏற்படாமல் காற்றின் தன்டம பாதுகாக்கப்படும். 

4.2 நீரச்ச்ுழல்: 

சுரங்க நடவடிக்டகயின் ஜபாது நீர ் வதளித்தல்(WATER SPRINKLING), பசுடமப்ஜபாரட்வ 

வளரத்்தல்(GREEN BELT),  குடிநீர ்மற்றும் இதர ஜதடவக்கு நாள் ஒன்றுக்கு சுமார ்2.5 கிஜலா லிட்டர ் 

நீர ்ஜதடவப்படும், வதாடக்கத்தில் வவளி இடங்களிலிருந்து நீர் வபறப்படும். பின்பு சுரங்கத்தில் 

ஜசகரிக்கப்பட்ட மடழ நீர ்பயன்படுத்தப்படும். 

உடடகல் சுரங்க பணியின்  ஜபாது  நசச்ுத்தன்டமவகாண்ட திரவ கழிவுகள் 

வவளிஜயறாது. இந்த திட்டத்திலிருந்து வவளிஜயறும் கழிப்படற கழிவுகள் வசப்டிக் 

வதாட்டியில் ஜசகரிக்கப்படும். 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -   

திரு. S. ஜேக்கப் ராோமணி அவர்களின் உகைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி -            

குத்தகக பரப்பு 1.03.5 ஹெக்ஜைர்- எதிர்ஜகாட்கை, ஹவம்பக்ஜகாட்கை தாலுகா, விருதுநகர் 
மாவட்ைம். 
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குவாரியிலிருந்து கல் மற்றும் கிராவல் முழுவதும் ஜநரடியாக நுகரஜ்வாருக்கு 

அனுப்பப்படும் என்பதால், இந்த சுரங்கத்தில் கல் குவியல் அல்லது கழிவுக் கற்கள் எதுவும் 

இருக்காது. குவாரியில் விழும் மடழ நீர ் குவாரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள சம்பில்(SUMP) 

ஜசமிக்கப்படும். 

ஜமற்பரப்பில், குவாரிடயச ் சுற்றி மாடல வடிகால் கட்டப்படட்ு, இறுதியில் படிவு நீர ்

வதாட்டிகள் மூலம் வவளிஜயறும் வதளிவான மடழ நீர ்வவளிஜயற்றப்படும். 

குத்தடக பகுதியின் ஜமற்கு பக்கத்தில் 480 மீ வதாடலவில் ஒரு குளம் உள்ளது. 

குத்தடகப் பகுதியின் வடக்குப் பகுதியில் 120 மீ வதாடலவில் ஒரு பருவகால ஓடட உள்ளது. 

 விருதுநகர ்மாவட்டத்தின் மத்திய நிலத்தடி நீர ்வாரிய அறிக்டகயின் அடிப்படடயில். 

’ஆய்வு பகுதி வவம்பக்ஜகாடட்டயின் நிலத்தடி நீர ்வளரச்ச்ியின் நிடல 58% உள்ளது.  இதனால் 

இந்த பகுதி நிலத்தடி நீர ் ஜமம்பாடட்ுக் கண்ஜணாட்டத்தில் ‘பாதுகாப்பானது’ என 

வடகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது.  

4.3 ஒலிசச்ுழல்: 

சுரங்க நடவடிக்டககளின் ஜபாது  இயக்கப்படும் வாகனங்களில் சத்தம் உருவாகும். 

சுரங்கப் பணியின்ஜபாது இயந்திரங்கள் மூலம் ஏற்படும் ஒலி தாக்கத்தின் அளவு அருகிஜலஜய 

கடட்ுபடுத்தப்படுவதால் வதாழிற்சாடலக்கு அனுமதிக்கப்ப்டட்ுள்ள வரம்டபவிட குடறவாக 

இருக்கும். அடரத்்தியான பசுடம வடளயங்கடள அடமத்தல், இயந்திரங்களின் வடிவடமப்பு 

மற்றும் பராமரிப்பு, ஒலி தவிரக்்கும் கருவி, ஒலித்தடடகளும், அடடப்பான்களும் வபாருத்துதல் 

ஜபான்ற நடவடிக்டககளால்  ஒலியின் அளவு   குடறவாக  இருக்கும். இடவ  சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் வரம்புகளுக்குள்ஜளஜய இருக்கும். 

 

4.3.1 நில அதிரவ்ு: 
சுரங்க பணிகளின் ஜபாது, பின்வரும் நடவடிக்டககளால் வவடிப்பு மற்றும் அதிரவ்ு 

விடளவுகள் கடட்ுப்படுதத்ப்படும். 

 சரியான இடடவவளி விடட்ுத் துடளயிடுதல். 
 வவடி மருந்துகள் மிகக் குடறந்த அளவில் சாரே்் வசய்தல்.  

 டிஜல வடடஜனட்டர ்பயன்படுத்தல். 

 சாத்தியமானஇடங்களில்கல்உடடப்பான்.(ROCKBRAKER) பயன்படுத்தப்படுத்தல். 
 ஒரு திறடமயான மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நபரால் வவடித்தல் மற்றும் 

ஜமற்பாரட்வ ஜமற்வகாள்ளப்படும். 

சுரங்க நடவடிக்டககளினால் ஏற்படும் நிலஅதிரவ்ு கணினி மாதிரிகள் மூலம் 

கணக்கிடப்பட்டதில்  சுரங்கப்பகுதி அருகில்  DGMS விதித்துள்ள நில அதிரவ்ு வரம்பிற்கு 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -   

திரு. S. ஜேக்கப் ராோமணி அவர்களின் உகைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி -            

குத்தகக பரப்பு 1.03.5 ஹெக்ஜைர்- எதிர்ஜகாட்கை, ஹவம்பக்ஜகாட்கை தாலுகா, விருதுநகர் 
மாவட்ைம். 
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(10மிமீ/வநாடி) உட்பட்ஜட உள்ளது.  பாதுகாப்பான வவடிப்டப ஜமற்வகாள்வதற்கு நிடலயான 

இயக்க முடறடய (SOP) பின்பற்றப்படும். இதன் மூலம் நில அதிரவ்ினால் ஏற்படும் விடளவு 

கடட்ுப்படுத்தப்படும்.   
 

4. 4 நிலசச்ுழல்: 

1.03.5 வெக்ஜடர ் குத்தடகப் பரப்பில், ஒரு  பகுதியில் சுரங்க பணி ஏற்கனஜவ 

ஜமற்வகாள்ளப்படட்ுள்ளது. சுரங்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட 0.60 வெக்ஜடர ்நிலப்பரப்பானது 

சுரங்க பணி முடிவில் மடழ நீர ்ஜசகரிப்பு பகுதியாக உருவாக்கப்படட்ு அருகிலுள்ள மக்களின் 

நீர ் ஜதடவக்கு வழிவகுக்கும்.  0.02.0 வெக்ஜடர ் சாடலயாக விடப்படும், 0.405  வெக்ஜடர் 

பாதுகாப்பு பகுதியில் மரம், வசடிகள் வளரக்்கப்படட்ு பசும்ஜபாரட்வயாக மாற்ற நடவடிக்டக 

எடுக்கப்படும். சுரங்கத்டத சுற்றி ஜவலி அடமதத்ு பாதுகாக்கப்படும்.  

4.5 உயிரச்ச்ுழல்: 

திட்ட பகுதியில் முட ் புதரக்டள தவிர வபரிய அளவு மரங்கள் இல்டல. குத்தடக 

பகுதியில், சுரங்க சுற்றளவில் பாதுகாப்பு இடடவவளியில் வமாத்தம் 0.405 வெக்ஜடர ்

பரப்பளவில் பசுடம வடளயம் வளரக்்கப்படும்.  

சுரங்கத்தின் அருகில் காணப்படும் மரங்கள், வசடிகள், மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு 

எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாத வண்ணம் சுரங்க நடவடிக்டகயின் ஜபாது ஜமற்கூறிய பல்ஜவறு 

தடுப்பு நடவடிக்டககள் ஜமற்வகாள்ளப்படும் 

4.6 சமூக ஹபாருளாதார சுழல்: 

குத்தடக நிலம் அடனத்தும் அரசுபுறம்ஜபாக்கு நிலம்ஆகும் . சுரங்கபகுதியில் வீடு 

மற்றும் குடியிருப்புகள் இல்டல . ஆடகயால் நில இழப்ஜபா அல்லது வீடுகள் மாற்றஜமா 

இருக்காது. ஜமற்கு பகுதியில் அரசு அனுமதி ஆடணப்படி தகுந்த பாதுகாப்பு இடடவவளி 

விடட்ு, இந்த பகுதியின்  ஜமற்கில்  காங்கிரிட ்சுவர ்மற்றும் சுரங்கத்டத சுற்றி ஜவலி அடமதத்ு 

பாதுகாக்கப்படும். 

சுரங்க நடவடிக்டகயின் மூலம் கீழ் கண்ட சமூக வபாருளாதார முன்ஜனற்றம் ஏற்பட 

வாய்ப்புள்ளது: 

 சுமார ்10 ஜபருக்கு ஜநரடி ஜவடல வாய்ப்பு. 
 திட்ட நடவடிக்டககளுடன் வதாடரப்ுடடய கீழ்கண்ட பல்ஜவறு நடவடிக்டககள் மூலம் 

சுமார ் 50 ஜபருக்கு இப்பகுதியில் வருமான நிடலகள் மற்றும் வாழ்க்டகத் தரங்கடள 
உயரத்்துவதற்கான கீழ் கண்ட மடறமுக ஜவடலவாய்ப்பு: 

 கல் மற்றும் கிரவல் வகாண்டு வசல்வதற்கான வாகன ஜபாக்குவரத்து. 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -   

திரு. S. ஜேக்கப் ராோமணி அவர்களின் உகைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி -            

குத்தகக பரப்பு 1.03.5 ஹெக்ஜைர்- எதிர்ஜகாட்கை, ஹவம்பக்ஜகாட்கை தாலுகா, விருதுநகர் 
மாவட்ைம். 
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 வாகனம் மற்றும் சுரங்க பணி சாரந்்த சிறு குறு வதாழில்கள், வியாபாரம் 
மற்றடவ.  

 ஒப்பந்த ஜவடல மற்றும் ஜசடவ வாய்ப்பு. 
 பாதுகாப்பு இடடவவளியில் பசுடம வடளயம். அடமத்தல். 

 உள்ளூரவ்ாசிகளுக்கான மருத்துவ பராமரிப்பு முடறடய ஜமம்படுத்துதல். 
 மத்திய மாநிலத்திற்கு வரி மற்றும் இதர வாய்ப்புகள். 

இப்பகுதியின் சமூக வபாருளாதார ஜமம்பாடட்ு நடவடிக்டககளுக்காக ரூபாய் 2.5 லடச்ம் 
(ஐந்து வருடத்திற்கு) ஒதுக்கீடு வசய்யப்படட்ுள்ளது. சமுக ஜமம்படட்ிருக்காக கீழ் கண்ட 
நடவடிக்டககள் வசயல்படுத்தப்படும்: 

 வபாது மருத்துவ முகாம் நடத்துதல் 

 அருகிலுள்ள பள்ளிகளுக்கு கூடுதல் வசதிகள். 

 சாடல பராமரிப்பு / ஜமம்பாடு. 

 மடழநீர ் ஜசமிப்டப ஜமம்படுத்த நீர ்கால்வாய்கள் மற்றும் ஏரி குளங்களில் தூர ்வாருதல். 

4.7 டபாக்குவரத்து மீதான தாக்கம்: 
சுரங்கத்திலிருந்து உற்பத்தி குடறவாக இருப்பதால் கூடுதல் ஜபாக்குவரத்து 

குடறவாகஜவ இருக்கும். இருப்பினும், பின்வரும் தடுப்பு நடவடிக்டககள் ஜமற்வகாள்ளப்படும். 
 சுரங்க மற்றும் அடத சுற்றியுள்ள சாடல பகுதிகள் மற்றும் கற்களில் நீர ் வதளித்து 

லாரிகள் மூலம் வகாண்டு வசல்லும்ஜபாது தூசிகள் வவளிவரவண்ணம் 

கடட்ுப்படுத்த்துதல். 

 சாடலகடள முடறயாக பராமரித்தல் 

 வாகனங்கடள முடறயாக பராமரித்தல் 

 கல் ஏற்றிவரும் டிப்பர ்லாரிகளில் அதிக சுடமகடளத் தவிரப்்பது. 

 லாரிகளில் தாரப்லின் வகாண்டு மூடுதல். 

 

4.8  ஹதாழிலாளர் ஆடராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு: 

 திட்ட வசயல்பாட்டில் பதாழிலாளர் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்டப  உறுதி 

வசய்வதற்காக,  பின்வரும் தடுப்பு நடவடிக்டககள் வசயல்படுத்தப்படும். 

  டிஜிஎம்எஸ்(DGMS) சுற்றறிக்டககளின்படி, வதாழிலாளரக்ள் / ஊழியரக்ள் மருத்துவ 

பரிஜசாதடன, தகுதி வாய்ந்த மருத்துவரக்டள, வகாண்டு ஜமற்வகாள்ளப்படும். 

 ஊழியரக்ள் மற்றும் வதாழிலாளரக்ள் மத்தியில் வழக்கமான விழிப்புணரவ்ு 

பிரசச்ாரங்கள் 

 டிஜிஎம்எஸ்(DGMS) பரிந்துடரப்படி, அதிக சத்த அளவு, தூசி உற்பத்தி பகுதியில் 

பணியில் உள்ள ஊழியரக்ளுக்கு தடுப்பான்கள்(PPE)  வழங்கப்படும். 

 

4.9 கழிவு டமலாண்டம: 
இந்த சுரங்கத்தில் இருந்து கழிவு உற்பத்தி எதுவும் இல்டல. தமிழக அரசு. GO(Ms)No.84 

படி பிளாஸ்டிக் வபாருடக்ளின் பயன்பாடு சுரங்க பகுதியில் தடட வசய்யப்படும். 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -   

திரு. S. ஜேக்கப் ராோமணி அவர்களின் உகைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி -            

குத்தகக பரப்பு 1.03.5 ஹெக்ஜைர்- எதிர்ஜகாட்கை, ஹவம்பக்ஜகாட்கை தாலுகா, விருதுநகர் 
மாவட்ைம். 
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வதாழிலாளரக்ள் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய வபாருடளப் பயன்படுத்த 

ஊக்குவிக்கப்படுவாரக்ள். 

5.௦ சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்: 

சுற்றுசச்ூழல் நிரண்ியக்கபட்ட  தர அளவுகளுக்குள் உள்ளவாறு கண்காணிப்பதற்கும், 

பல்ஜவறு கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்டககடள நடடமுடறப்படுத்துவடத கண்காணிப்பதற்கும் 

வபாருத்தமான சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்  நடடமுடறபடுத்தப்படும் 

சுரங்க ஜமலாளர ் மூலம் பல்ஜவறு சுற்றுசச்ூழல் தடுப்பு நடவடிக்டககள் 

உடனடியாகவும் திறம்படவும் ஜமற்வகாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்டககளுக்காக ரூபாய் 9.5 லடச்ம் மூலதனமாக 

(CAPITAL COST)ஒதுக்கீடு வசய்யப்படவுள்ளது. இடத தவிர ஆண்டுக்கு ரூபாய். 8.3 லடச்ம் 

வதாடர ்வசலவினம் (RECURRING COST) கீழ் வசலவிடப்படும். 

6.0    கூட்டு தாக்க ஆய்வு  : 
 

கூடட்ு சுரங்க மற்றும் அருகில் உள்ள மற்ற நடவடிக்டகயின் ஜபாது காற்றுசச்ூழலில் 

உருவாகும் தாக்கம்  கணினி மாதிரிகள் ( ISCST) மூலம் கணக்கிடப்பட்டத்தில் காற்றில் 

சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு அதிகபடச்மாக (PM10) 4.82 g/m3  மற்றும் 

சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு அதிகபடச்மாக (PM2.5) 3.39 g/m3 ஆகவும் 

கணக்கிடப்படட்ுள்ளது. 

ஒடட்ுவமாத்த கூடட்ு நடவடிக்டகக்குப் பின்பும் காற்றில் சுவாசிக்கும் மிதக்கும் 

துகள்களின் அளவு (PM10) 52.4 g/m3 to 73.9 g/m3 ஆகவும், சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் 

துகள்களின் அளவு (PM2.5) 25.3 g/m3 to 37.3 g/m3 ஆக இருக்குமாறு கணக்கிடப்படட்ுள்ளது. 

இது கூடட்ு நடவடிக்டகக்கு பின்னும்  மத்திய மாசுக்கடட்ுப்பாடு வாரியத்தால் 

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

தரத்திற்கு உட்பட்ஜட இருக்கும் என கண்டறியப்படட்ுள்ளது. 

மற்ற சுற்றுசச்ூழல் காரணிகளும், ஒடட்ுவமாத்த கூடட்ு நடவடிக்டகக்குப் பின்பும்  

அறிக்டகயில் பரிந்துடரக்கப்படட்ுள்ள தடுப்பு நடவடிக்டககள் வதாடரச்ச்ியாகவும் 

கடுடமயாகவும் வசயல்படுத்துவதன் மூலம், எந்தவிதமான பாதிப்புகளும் ஏற்படாமல் 

பாதுகாக்கப்படும். 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -   

திரு. S. ஜேக்கப் ராோமணி அவர்களின் உகைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி -            

குத்தகக பரப்பு 1.03.5 ஹெக்ஜைர்- எதிர்ஜகாட்கை, ஹவம்பக்ஜகாட்கை தாலுகா, விருதுநகர் 
மாவட்ைம். 
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7.0 முடிவுடர: 

சுரங்கபணியின் ஜபாது பயன்படுத்த உள்ள நவீன வதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

மாசுக்கடட்ுபாடட்ு முடறகளால், சுற்றுசச்ூழலில் வபரிய அளவு பாதிப்பு ஏற்படாமல் 

சுற்றுசச்ூழல் வாரியத்தால் வடரயறுக்கப்பட்ட தர அளவுக்குஜளஜய கடட்ுப்படுத்தப்படட்ு 

இருக்கும். சுரங்கபணியின் மூலம் ஜவடலவாய்ப்பு மற்றும் பல்ஜவறு சமூக முன்ஜனற்ற 

நலன்கள் உருவாகும். இடதத்தவிர மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கங்கள் நிதிவருவாய் 

மூலம் GST வரி, ஜபான்றடவ ஜநரடியாக மற்றும் மடறமுகமாக கிடடக்கும். பசுடம ஜபாரட்வ 

அடமப்பதன் மூலம் உயிரியல் முன்ஜனற்றம் அடடயும். 

* * * * * * * * * 
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