
சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு 

திட்டம் பற்றிய சுருக்கம்  

உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

( குண்டியாந்தண்டலம் கிராமம், வவம்பாக்கம் வட்டம், திருவண்ணாமடல 

மாவட்டம்) 

 

விண்ணப்பத்தாரர் திரு. N.நாகராஜன் 

சுரங்க குத்தடக பரப்பு 2.51.5 வெக்டடர் 

சர்டவ எண் 
154/1B1B, 154/2A, 154/2B1, 154/3, 

154/4, 154/5, 155/2A, 155/2B மற்றும் 

155/2C   

நிலவடக 
பட்டா நிலம் 

ஆய்வு குறிப்பீடு(TOR) உரிம கடித 

எண் 
SEIAA-TN/F.No.9144/SEAC/ToR-

1245/2022 டததி 07.09.2022. 

திட்ட மதிப்பீடு 
ரூ. 79,26,000/- 

நிறுவனர ்

திரு. N. நாகராஜன் 

 எண்.H24/F, மாந்டதாப்பு காலனி,  

8-வது அவவன்யூ, அடசாக் நகர,்  

வசன்டன-600 083. 

அறிக்டகதயாரித்தவர ்

 

கிரிடயட்டிவ்   இஞ்சினியரஸ்் &கன்சல்டன்ஸ் 

(மத்திய சுற்றுசச்ூழல் துடறயினரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம்) 

வசன்டன – 600059,  9444133619 

     

நவம்பர் – 2022 
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1.1 முன்னுடர: 

திரு. N. நாகராஜன் அவரக்ள், சரவ்வ எண் 154/1B1B, 154/2A, 154/2B1, 154/3, 154/4, 154/5, 

155/2A, 155/2B மற்றும் 155/2C, திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வவம்பாக்கம் வட்டம், 

குண்டியாந்தண்டைம் கிராமத்திை் 2.51.5வெக்டர ் சுரங்க குத்தலக பரப்பளவிை் 

உலடகை் மற்றும் கிராவை் உற்பத்தி வசய்ய விண்ணப்பித்துள்ளார .் குத்தலக காைம் 

பத்து ஆண்டுகள் ஆகும். முதை் 5 ஆண்டு காைத்திற்கு 4,44,630மீ3 உலடகை், 38,724மீ3  

கிராவை் 42மீ ஆழத்திற்கு உற்பத்தி வசய்ய உள்ளார.்  வவட்டி எடுக்கக்கூடிய கனிம 

இருப்பு குலறவாக இருப்பதாை், திட்டத்தின் வபாருளாதார நம்பகத்தன்லமலய கருதி, 

ஆரம்ப 5 ஆண்டுகளிை் முழு கனிம இருப்புக்கலளயும் உற்பத்தி வசய்ய 

முன்வமாழியப்பட்டது. 2வது 5 ஆண்டு குத்தலக காைத்திை் மீதமுள்ள கனிம 

இருப்புக்கள் இருந்தாை் வவட்டி எடுக்கப்படும். 

இந்த உலடகை் மற்றும் கிராவை் குவாரிக்கு திரு. N. நாகராஜன்  அவரக்ள், சுற்றுசச்ூழை் 

அனுமதிலய வபற விண்ணப்பித்துள்ளார.் 

இந்த சுரங்க  குத்தலகயின் பரப்பு 5 வெக்டரக்்கு குலறவாக இருந்தும், 500மீ 

சுற்றுளவிை் உள்ளமற்ற சுரங்க குத்தலககலளயும்கணக்கிடும்வபாழுது 

வமாத்தமாக5 வெக்டரக்்கு கூடுதைாக உள்ளதாை் இந்த திட்டம் பி1கூடட்ு வலகக்கு (B1 

Cluster Category) உட்படட்ு வபாதுமக்கள் கருத்து வகட்பு அவசியமாகிறது. இந்த 

குவாரிக்கு அருகிை் திரு. T. பரத் அவரக்ளும் சுற்றுசச்ூழை் அனுமதிலய வபற  

விண்ணப்பித்துள்ளார.் ஆதைாை் இந்த இரண்டு விண்ணப்பித்துள்ள குவாரிகலள 

உள்ளடக்கிய  ஒடட்ுவமாத்த கூடட்ு  சுற்றுசச்ூழை் தாக்கம் மற்றும் தனி தனி 

பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்லக (EIA/EMP REPORT), சுற்றுசச்ூழை் ஆய்வு 

குறிப்பீட்டின்படி(ToR) தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது.  

இந்த திட்டத்லத வபாறுத்தவலர, அதிகப்படியான வருடாந்திர உற்பத்தி திறன் 

மற்றும்  வமாத்த சுரங்க பகுதிக்கு மதிப்பீடு வசய்யபடட்ுள்ளதாை் முழு குத்தலக 

காைத்திற்கும் வபாருந்தும். திரு. N. நாகராஜன்  அவரக்ளின் சுரங்க குத்தலகக்கு 

தயாரிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழை் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய 

அறிக்லகயின்சுருக்கம் பின்வருமாறு: 
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1.2 அரசு அனுமதி விவரம்: 

எண் சட்டப்பூரவ் ஒப்புதல் 
அதிகாரம் கடிதத்தின் எண் மற்றும் 

டததி 

1 

அனுமதி கடிதம்  

( Precise area 

communication letter) 

உதவி இயக்குனர்,. புவியியல் 

மற்றும் சுரங்கத்துடற, வதன்காசி 

Rc.No:1046/ 

கனிமம்/2021, டததி: 

03.03.2022. 

2 
சுரங்க திட்ட 

ஒப்புதல் 

உதவி இயக்குனர,் புவியியல் 

மற்றும் சுரங்கத்துடற, வதன்காசி 

Rc.No:1046/ 

கனிமம்/2021, டததி: 

10.03.2022. 

3 

ஆய்வுகுறிப்பீடு(TOR) 

உரிமகடிதஎண் 

 

மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீட்டு ஆடணயம் (SEIAA), 

வசன்டன 

Letter No. SEIAA-

TN/F.No.9144SEAC/TOR-

1245/2022 நாள்: 

07.09.2022. 

அரசு அனுமதி  கடிதத்தின்படி, குத்தலகப் பகுதியின் வமற்கு மற்றும் வடக்குப் 

பகுதியிை் வசை்லும்  வண்டிப் பாலதக்கு 10மீ பாதுகாப்பு இலடவவளியும், அருகிலுள்ள 

பட்டா நிைங்களுக்கு 7.5மீ பாதுகாப்பு இலடவவளியும் அளிக்கப்படட்ுள்ளது.  

2.1.இருப்பிட விளக்கம்: 

1. திட்டத்தின் வபயர் 
- 

திரு. N. நாகராஜன் அவரக்ள் உடடகல்,  மற்றும்  

கிராவல் குவாரி 

2. திட்ட இருப்பிடம் 
- 

குண்டியாந்தண்டலம் கிராமம், வவம்பாக்கம் 

வட்டம், திருவண்ணாமடல மாவட்டம். தமிழ்நாடு  

3 சர்டவ எண் 
- 

154/1B1B, 154/2A, 154/2B1, 154/3, 154/4, 154/5, 155/2A, 

155/2B மற்றும் 155/2C, 

4. 10 ஆண்டு காலத்திற்கு 

உற்பத்திதிறன் 
 

உடடகல் – 4,44,630மீ3 

கிராவல் –38,724மீ3 

5 அட்சடரடக மற்றும் 

தீரக்்கடரடக 
- 

12°44’19.79”N to 12°44’26.97”N வடக்கு 

79°43’15.24”E  to 79°43’20.47”E கிழக்கு 

6. சுரங்க குத்தடக பரப்பு - 2.51.5வெக்டர் 

7. நிலவடக - தனியார் பட்டா நிலம். 

8. சுரங்க டமற்பரப்பின் அடமப்பு  சமதளமான   நிலப்பரப்பு .  

9. குத்தடகப் பகுதிடய அணுகும் 

முடற 

- 

குத்தடகப் பகுதியிலிருந்து டமற்குப் பகுதியில் 

உள்ள பாகவந்தபுரம் கிராமச ் சாடலயிலிருந்து 

குத்தடகப் பகுதிடய அணுகலாம். இது (SH-118A) 

காஞ்சிபுரம்- உத்திரடமரூர் - 3.0 கி.மீ (கிழக்கு) 

பகுதியுடன் இடணக்கப்பட்டுள்ளது.  

10. அருகிலுள்ள வநடுஞ்சாடல 
- 

(SH-118A) காஞ்சிபுரம் - உத்திரடமரூர ் - 3.0கிமீ - 

(கிழக்கு)  

11. அருகிலுள்ள ரயில் நிடலயம் - காஞ்சிபுரம் ரயில் நிடலயம் – 12.0கிமீ – (வடக்கு) 

12. அருகிலுள்ள விமான நிடலயம் - வசன்டன - 56 கிமீ (வடகிழக்கு) 

13. அருகிலுள்ள வபரிய நீர் 

நிடலகள்(1௦ கி.மீ சுற்றளவில்) 

- 

 ஓடட - 170 மீ (கிழக்கு),  

 ஓடட - 410 மீ (வடக்கு),  

 கால்வாய் – 1.7 கிமீ - (வடக்கு),  

 வசய்யாறு – 4.3 கிமீ - (வதன்கிழக்கு),  

 பாலாறு - 5.0 கிமீ -( வடகிழக்கு), 

 மாமண்டூர் ஏரி – 6.5 கிமீ- (டமற்கு), 

 டவகவதி ஆறு – 8.3 கிமீ (வடகிழக்கு) 
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14. பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள்/ 

வதால்லியல் / முக்கிய 

இடங்கள்/ டதசிய பூங்காக்கள்/ 

சரணாலயங்கள்  

- 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்டல. 

15. வரலாற்று சின்னம் / சுற்றுலா 

தலம் - 
மாமண்டூர் பல்லவ குடகக் டகாயில்-6.0கிமீ-டம 

காஞ்சி காமாட்சியம்மன் டகாவில் 11.3கிமீ- வ 

16. ஒதுக்கப்பட்ட / 

பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் 
- 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்டல. 

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

 

2.2.திட்ட விளக்கம்: 

1. வமாத்த கனிம 

இருப்புகள் 

- உடடகல் –  11,30,085மீ3 கிராவல் – 50,226மீ3 

2. வவட்டிவயடுக்கக் கூடிய 

கனிம இருப்புகள் 

- உடடகல் – 4,44,630மீ3 கிராவல் – 38,724 மீ3, 42 மீ ஆழம் 

வடர 

3. சுரங்கம் 

வவட்டிவயடுக்கும் முடற 

- இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வவளி சுரங்கம்.  

பயன்படுத்தும் முடற  - ஜாக்ொமர், கம்ப்ரசர், 

வவடித்தல், எக்ஸ்டவட்டர், டிப்பர்/லாரி 

4. உற்பத்திதிறன் - வருடம் உடடகல் மீ3 கிராவல் மீ3 

1. 93235 20708 

2. 91020 18016 

3. 92655 - 

4. 92005 - 

5. 75715 - 

1 முதல் 5 வடர 444630 38724 

6 முதல் 10 வடர - - 

1 முதல் 10 வடர 444630 38724 
 

5. சுரங்க ஆயுள் காலம் - 10 வருடம் 

6. வமாத்த திட கழிவு - முழுப் வபாருளும் பயன்படுத்தப்படும் என்பதால் கழிவு 

உற்பத்தி இருக்காது 

7. சுரங்கத்தின் 

அதிகபட்சஆழம் 

- 42 மீ 

8. டவடலயாட்களின் 

எண்ணிக்டக 

- டநரடியாக – 14, மடறமுகமாக – 50 நபரக்ள் 

9. நீரத்்டதடவ / நீர் ஆதாரம் - வமாத்த நீர் டதடவ - 10KLD. ஆரம்பத்தில் வவளி 

இடங்களிலிருந்து வபறப்படும். பின்னர் சுரங்க 

பகுதியில் டசகரிக்கப்பட்ட மடழநீர் இந்த டதடவக்கு 

பயன்படுத்தப்படும். 

10. மின்சார டதடவ  அடனத்து உபகரணங்களும் டீசல் மூலம் 

இயக்கப்படும்.  பணிமடன, அலுவலகம் மற்றும்   ஓய்வு 

அடற டபான்றடவகாண மின் டதடவ,  மாநில மின் 

வதாகுப்பிலிருந்து வபறப்படும்.  

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

அடறயுடன்கூடிய ஓய்வு அடற, சுரங்க பகுதியில் 

அடமக்கப்படும் 

12. திட்ட மதிப்பீடு - ரூ. 79,26,000/- 

13. CER வசலவுத் திட்டம் - ரூ. 5.0 லட்சம் 
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3.1  தற்டபாடதய சுற்றுசச்ூழல் விபரம்: 

சுற்றுசச்ூழை் காடுகள் மற்றும் காைநிலை மாற்றம் அலமசச்கம் (MOEF & CC), இந்திய 

தரக்கடட்ுப்பாடு நிறுவனம் (IS Code) வழிகாடட்ுதை் மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் ஆய்வு 

குறிப்பீடுகளின் படி(TOR), தற்வபாலதய சுற்றுசச்ூழை் ஆய்வு, மாரச்–் 2022 – வம – 2022 

காைத்திை் திரட்டப்படட்ுள்ளன.  

இந்த சுற்றுசச்ூழை் ஆய்வுக்காக 2.51.5வெக்டர ் சுரங்க குத்தலக பகுதி (core zone) 

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

வகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

சமூக வபாருளாதார சூழல்: 

2011 வமற்வகாள்ளப்பட்ட அரசாங்க மக்கள் வதாலக கணக்வகடுப்பின்படி 10கிமீ 

சுற்றளவிை் திருவண்ணாமலை மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வசய்யார,் 

காஞ்சிபுரம், வபாளூர ் வட்டத்திற்கு உட்பட்ட 94 கிராமங்களும், 6 நகரப்்புறங்களும் 

உள்ளன.  

மக்கள் வதாடக விபரம்: (2011 மக்கள் வதாடக கணவகடுப்பின்படி) 

1. மக்கள் வதாடகவிபரம் 

ஆண்கள் : 193931 (50.09%) 

வபண்கள் : 193961 (49.91%) 

வமாத்தம் : 387192 (100%) 

2. சமூக விபரம் 

தாழ்த்தப்பட்டடார் : 58072 (15.0%) 

பழங்குடியினர் : 2894 (0.75%) 

மற்றவரக்ள் : 326226 (84.25%) 

வமாத்தம் : 387192 (100%) 

3.எழுத்தறிவு விபரம் 

வமாத்த எழுத்தறிவு வபற்ற மக்கள் வதாடக : 282679 (73.01%) 

மற்றவரக்ள் : 104513 (26.99%) 

வமாத்தம் : 387192 (100%) 

4. வதாழிலாளரக்ள்விபரம் 

வமாத்தம் முக்கிய வதாழிலாளரக்ள் : 145033 (37.50%) 

வமாத்த குறு வதாழிலாளரக்ள் : 23866 (6.20%) 

வமாத்த வதாழிலாளரக்ள் : 168899 (43.70%) 

மற்றவரக்ள் : 218293 (56.40%) 

வமாத்தம் : 387192 (100%) 
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3.2.1தற்டபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல்தரம்: 

A)காற்றின் தன்டம: 

சுற்று வட்டார காற்றின் தன்லம குறித்து பரிந்துலரக்கப்பட்ட வழிகாடட்ுதை்கள் / 

முலறகளின்படி 8 இடங்களிை் ஆய்வுகள் வமற்வகாள்ளப்பட்டன.அதன் விபரம் 

வருமாறு: 

(அளவுகள் g/m3) 

வரிடச 

எண் 
விபரம் 

சுவாசிக்கும் 

மிதக்கும் 

துகள்கள் 

(PM.10) 

நுண் 

மிதக்கும் 

துகள்கள் 

(PM.2.5) 

கந்தக 

டடஆக்ஸ

ட டு (SO2) 

டநட்ரஜன்டட 

ஆக்டஸடு 

(NO2) 

1 
குத்தடக பகுதி (1 

இடம்)  
53.5 to 68.6 24.6 to 31.6 5.4 to 6.5 7.4 to 12.4 

2 
ஆய்வுப்பகுதி (7) 

இடங்கள்) 
48.2 to 81.5 21.7 to 38.3 4.3 to 7.2 6.5 to 14.6 

வடரயறுக்கப்பட்டஅளவு 100 60 80 80 

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

முடிவு: டமற்கண்ட 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),வடரயறுக்கப்பட்டஅளவிற்குள் உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது 

 

B)நீரின் தன்டம: 

நீரின் தன்டம அறிய 9 இடங்களில் நிலத்தடி நீர் மாதிரி எடுக்கப்ப்பட்டது. 

 9 - நீர் மாதிரிகள் (ஆழ்துடள கிணறு) 

இயற்பியல்/ 

டவதியியல் அளவுகள் 

நிலத்தடி நீர் ஆய்வுப்பகுதி 

 

வடரயறுக்கப் 

பட்ட அளவு 

pHமதிப்பு 7.34 – 7.84 6.5-8.5 

வமாத்த கடரந்துள்ள 

துகள்களின் அளவு, (மிகி/லி) 

514 – 1258 
2000 

குடளாடரடு (மிகி/லி) 80.20 – 395 1000 

வமாத்த கடினத்தன்டம 

(மிகி/லி) 

251 – 517 
600 

வமாத்த காரத்தன்டம (மிகி/லி) 194– 442 600 

சல்டபட்(மிகி/லி) 61.80 – 323 400 

இரும்பு (மிகி/லி) BDL – 0.06 0.3 

டநட்டரட்(மிகி/லி) 1.64 – 3.89 45 

ஃபுடளாடரடு (மிகி/லி) 0.15 – 0.47 1.5 

முடிவு: அடனத்து நீர் மாதிரியின் தன்டமISO10500 : 2012 பிரசுரிக்கப்பட்ட குடிநீர் தரங்களுக்குள் 

இருப்பதாக அறியப்பட்டது. 
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C) ஒலிசச்ுழல்: (அளவுகள் dB(A) 

ஒலி அளவு வடசிபல் (அ) 
பகல் டநர சமம் 

 

இரவு டநர சமம் 

 

வடரயறுக்கப்பட்ட அளவு 

 

சுரங்கப்பகுதி (1 இடம்) 49.8 39.4 90 

ஆய்வுப் பகுதி 

(7இடங்கள்) 
45.0 – 50.8 39.4 – 44.8 

பகல் டநர சமம் - 55dB(A), 

இரவு டநர சமம் - 45dB(A) 

* மத்திய சுற்றுசச்ூழல், காடுகள் மற்றும் காலநிடல மாற்றம் அடமசச்கம் வடரயறுக்கப்பட்ட 

அளவு 

முடிவு : டமற்கூறிய ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட ஒலி அளவானது மத்திய சுற்றுசச்ூழல், 

காடுகள் மற்றும் காலநிடல மாற்றம் அடமசச்கத்தின் வடரயறுக்கப்பட்ட அளவின் கீழ் 

உள்ளது. 

 

D) மண்ணின் தரம் அறிய எடுக்கப்பட்ட 4 மாதிரின் படி. 

விபரம் ஆய்வுப்பகுதி (4 இடம்) 

பி.எச ் 6.59-7.58 

மின் கடத்தும் திறன் (Mhos/cm) 68.57-907 

கரிம தன்டம அளவு % 0.42-0.96 

வமாத்த டநட்ரஜன் மி.கி/கி.கி 160-201 

பாஸ்பரஸ் மி.கி/கி.கி 1.25-1.78 

டசாடியம் மி.கி/கி.கி 542-664 

வபாட்டாசியம் மி.கி/கி.கி 310-470 

முடிவு : டமற்கூறிய ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்டமண் டலாம் மற்றும் கிடள டலாம் 

வடகடயச ்டசர்ந்தது. 

3.2.2நிலசச்ூழல்: 

குத்தலகப்பகுதி  மற்றும் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப்பகுதி நிைப்பயன்பாடல்ட 

வசயற்லகக்வகாள் படங்கள் மூைமாக  கண்டறியப்பட்டதிை் 30.12% விவசாய 

நிைமாகவும், 30.72% தரிசு நிைமாகவும்,  புதர ் இை்ைாத நிைங்கள் 6.08% நீரந்ிலைகள் 

13.40% ஆகவும், குடிவயற்றம் 11.54% ஆகவும்,  மீதமுள்ளலவ 6.32% ஆகவும் உள்ளன. 

3.2.3 உயிரியல் சூழல்: 

குத்தலகப் பகுதி ஒரு காடு அை்ைாத, தனியார ் நிைமாகும். குத்தலகப் பகுதியின் 

வபரும்பகுதி சிை புதரக்ள் (கருவவைம்) மற்றும் புற்கள் வகாண்ட தரிசு நிைமாகும். 

குத்தலக எை்லையிை் சிை பலன, வவம்பு  மற்றும் வதன்லன மரங்கள் உள்ளன. 10 கிமீ. 

பரப்பளவிை் கருவவைம், வாலக, பலன, வவம்பு, வபான்ற வபாதுவான தாவர வலககள். 

காணப்படுகின்றன. 

10 கிமீ. பரப்பளவிை் வனவிைங்கு சரணாையம் அை்ைது வதசிய பூங்காக்கள் இை்லை. 

ஆய்வு பகுதியிை் வபாதுவான வீடட்ு விைங்குகள் மற்றும் பறலவகள் 

காணப்படுகின்றன. 
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3.2.4 நீரியல் ஆய்வு: 

ஆய்வுப்பகுதியிை் குலறந்தஆழநீர ் வதக்கபகுதி, மற்வறான்று அதிக ஆழநீர ்  வதக்க 

பகுதி  காணப்படுகின்றன. குலறந்தஆழநீர ்  வதக்க பகுதியிை் இருந்து திறந்த வவளி 

கிணற்றின் மூைமாக நீர ் கிலடக்கவபறுகிறது. வபாதுவாக அதிக அளவு 

நீரம்ட்டம்பகுதியிை், ஆழ்துலளகிணறுகள் மூைமாக நீர ்கிலடக்க வபறுகிறது. 

புவி  இயற்பியை் ஆய்வுகளின் படிசுரங்கத்லத சுற்றி குலறந்த நிைத்தடிநீர ் திறன் 

பகுதியாக உள்ளது. வபாதுவாக நீர ் ஊடுருவும் மற்றும் உற்பத்திதிறன் அதன் 

பாலறவலகயிலன சாரந்்ததாக இருக்கும். நீரத்ிறன் பகுதி 70 மீ BGL ஆழத்திற்கு 

அப்பாை் எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன. சுரங்கப் பகுதியானது கடினமான பாலறகலளக் 

வகாண்டுள்ளதாை் நீர ் ஓட்ட வதாடரச்ச்ி குலறந்வத காணப்படும். சுரங்கத்தினுள் நீர ்

கசிவு குலறவாகவவ இருக்கும். அருகிை் பயன்பாட்டிலுள்ள  குவாரிகளிை் 

இருந்துவபரியளவு நீரக்சிவு காணப்படவிை்லை.  இந்த குத்தலககளிலும் இவத வபான்ற 

நிலை எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

குத்தலக பகுதி மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள பகுதியிை் நிைத்தடி நீர ் மட்டம் 

பாதிக்கவண்ணம் பயனுள்ள மலழ நீர ்வசகரிப்பு திட்டம் வசயை்படுத்தப்படும் 

4.1 எதிர்டநாக்கும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்டககள்: 

சுரங்கப்பணியிை் சரியான சுற்றுசச்ூழை் நடவடிக்லககலள பின்பற்றாவிட்டாை்  

இப்பகுதியிை் இருக்கும் சுற்றுசச்ூழை் அலமப்பு பாதிக்கப்படைாம். எனவவ பை்வவறு 

சுற்றுசச்ூழை் தாக்கத்லத மதிப்பிடுவது மிகவும் அவசியமாகும். புதிய சுரங்கப்பணி 

இயக்கத்தின் வபாது ஏற்படும்  சுற்றுசச்ூழை் தாக்கம் மற்றும் அதற்க்கான தடுப்பு 

நடவடிக்லககளுக்கான திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ு உள்ளது. அதன் விபரம் 

பின்வருமாறு. 

4.1.1 காற்றுசச்ுழல்: 

சுரங்கம்  மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுலடய கீழ்க்கண்ட வசயை்பாடுகள் தகுந்த 

நடவடிக்லக எடுக்கப்படாவிட்டாை் மாசுகாரணமாக காற்றின் தரத்திை் 

வபரும்தாக்கத்லத ஏற்படுத்தகூடும்: 

 துலளயிடுதை் மற்றும் வவடித்தை்  

 சுரங்கப்பணிகள் வமற்வகாள்ளும் வபாழுது 

 எஸ்கவவட்டர ்மற்றும் டிப்பரக்ள்/ ைாரிகள் இயக்கும் வபாழுது 

 ைாரி வபாக்குவரத்து 
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சுரங்க நடவடிக்டகயினால் காற்று மாசு படுவடதத் தவிரக்்க கீழ்க்கண்ட 

வழிமுடறகள் பின்பற்றப்படும். 

o சுரங்க பணியின் வபாது சாலைகளிை் தண்ணீர ்வதளிப்பான் மூைம் நீர ்

வதளித்து தூசுகள் வவளிவராவண்ணம் தடுத்தை். 

o துலளயிடும் வபாது நீர ்வதளித்தை். 

o முலறயான சாலை பராமரிப்பு 

o கை் வகாண்டு வசை்லும் வாகனத்திை் அதிக சுலமகள் ஏற்றுவலதத் 

தவிரத்்தை் தூசு வவளிவராவண்ணம் தாரப்்பாலின் மூைம் மூடி வகாண்டு 

வசை்லுதை் 

o அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் ைாரிகலள சரியாக பராமரித்தை் 

o வாகன ஓடட்ுனருக்கு முலறயான பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் 

விழிப்புணரவ்ு பயிற்சியளித்தை் 

o குத்தலகயிை் இருந்துவாகனம் வவளிவயறும் பகுதியிை் டயர ் தண்ணீர ்

வதளிப்பான் வசதிலய அலமத்தை். 

o டிஜிட்டை் ஸ்வமாக் மீட்டர ்மூைம் வாகன புலக பரிவசாதலன. 

o குத்தலக சுற்றளலவச ்சுற்றிலும் எை்ைாப் பக்கங்களிலும் தகரத் தகடு/ 

பசுலம வலைஅலமத்தை். 

o சுரங்கப்பகுதி, சாலை மற்றும் சாத்தியமான இடத்திை் அடரந்்த 

மரங்கலள வளரத்்து பசுலமவலளயம் ஏற்படுத்துதை் 

 சுரங்க நடவடிக்லகயின் வபாது காற்றுசச்ூழலிை் உருவாகும் தாக்கம்  கணினி 

மாதிரிகள் ( AERMOD) மூைம் கணக்கிடப்படட்ுள்ளது.  

சுரங்க நடவடிக்லகக்குப் பின்பும் காற்றிை் சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் 

அளவு (PM10) 58.4g/m3 to 82.5g/m3 ஆகவும், சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்களின் 

அளவு (PM2.5) 26.8g/m3 to 39.3g/m3 ஆக இருக்குமாறு கணக்கிடப்படட்ுள்ளது. இது 

சுரங்க நடவடிக்லகக்கு பின்னும்  மத்திய மாசுக்கடட்ுப்பாடு வாரியத்தாை் 

நிரண்யிக்கப்பட்ட சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்கள் (அதாவதுPM10- 100µg/m3), PM2.5- 

60µg/m3), வரம்பிற்கு  உட்பட்வட இருக்கும் என கண்டறியப்படட்ுள்ளது. 

வமற்கண்ட பராமரிப்பு பணிகள் வதாடரந்்து வசயை்படுத்தப்படட்ு 

சுற்றுசச்ூழலிை் வபறிதளவு தாக்கம் ஏற்படாமை் காற்றின் தன்லம பாதுகாக்கப்படும். 

4.1.2 நீரச்ச்ுழல்: 

சுரங்க நடவடிக்லகயின் வபாது நீர ் வதளித்தை் (Water Sprinkling), 

பசுலமப்வபாரல்வ வளரத்்தை் (Green Belt),  குடிநீர ் மற்றும் இதர வதலவக்கு நாள் 
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ஒன்றுக்கு சுமார ் அதிகபடச்மாக 10.0கிவைா லிட்டர ் நீர ் பயன்படுத்தப்படும். 

வதாடக்கத்திை் வவளி இடங்களிலிருந்து நீர ் வபறப்படும். பின்பு சுரங்கத்திை் 

வசகரிக்கப்பட்ட மலழ நீர ்பயன்படுத்தப்படும். 

இந்த திட்டத்திலிருந்து வவளிவயறும் கழிப்பலற கழிவுகள் வசப்டிக் 

வதாட்டியிை் வசகரிக்கப்படும். 

குவாரியிலிருந்து உற்பத்தி முழுவதும் வநரடியாக நுகரவ்வாருக்கு 

அனுப்பப்படும் என்பதாை், இந்த சுரங்கத்திை் கை் குவியை் அை்ைது கழிவுக் கற்கள் 

எதுவும் இருக்காது. குவாரியிை் விழும் மலழ நீர ் குவாரியின் அடி மட்டத்திை் உள்ள 

சம்பிை்(SUMP) வசமிக்கப்படும். 

வமற்பரப்பிை், குவாரிலயச ் சுற்றி மாலை வடிகாை் கட்டப்படட்ு, இறுதியிை் 

படிவு நீர ்வதாட்டிகள் மூைம் வவளிவயறும் வதளிவான மலழ நீர ்வவளிவயற்றப்படும். 

4.1.3 ஒலிசச்ுழல்: 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் வபாது இயக்கப்படும் வாகனங்களிை் ஒலி 

உருவாகும். சுரங்கப் பணியின் வபாது இயந்திரங்கள் மூைம் ஏற்படும் ஒலிதாக்கத்தின் 

அளவு அருகிவைவய கடட்ுபடுத்தப்படுவதாை் வதாழிற்சாலைக்கு 

அனுமதிக்கப்படட்ுள்ள வரம்லப விடகுலறவாக இருக்கும். அடரத்்தியான பசுலம 

வலளயங்கலள அலமத்தை், இயந்திரங்களின் வடிவலமப்பு மற்றும் பராமரிப்பு, ஒலி 

தவிரக்்கும் கருவி, ஒலித்தலடகளும், அலடப்பான்களும் வபாருத்துதை் வபான்ற  

நடவடிக்லககளாை் ஒலியின் அளவு குலறவாக இருக்கும்.  

இலவ சுற்றுசச்ூழை் பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் வரம்புகளுக்குள்வளவய 

கடட்ுப்படுத்தப்படும். 

4.1.4 நில அதிரவ்ு: 

 

சுரங்க பணிகளின் வபாது, பின்வரும் நடவடிக்லககளாை் வவடிப்பு மற்றும் 

அதிரவ்ு விலளவுகள் கடட்ுப்படுத்தப்படும். 

 டிவை வடடவனட்டர/் நானை்(Milli Second Delay Detonator/ Nonel) பயன்படுத்தி 

கடட்ுப்படுத்திய வவடிப்பு முலற (Control Blasting). வமற்வகாள்ளுதை். 

 சரியான இலடவவளி விடட்ுத் துலளயிடுதை். 

 வவடி மருந்துகள் மிகக் குலறந்த அளவிை் சாரஜ்் வசய்தை். (Minimum charge/ Delay) 

 சாத்தியமான இடங்களிை் கை் உலடப்பான். (ROCKBRAKER) 

பயன்படுத்தப்படுத்தை். 
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 திறலமயான மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நபராை் வவடித்தை் மற்றும் 

வமற்பாரல்வ வமற்வகாள்ளப்படும். 

சுரங்க நடவடிக்லககளினாை் ஏற்படும் நிைஅதிரவ்ு கணினி மாதிரிகள் 

மூைம்கணக்கிடப்பட்டத்திை்  சுரங்கப்பகுதி அருகிை்  DGMS விதித்துள்ள நிை அதிரவ்ு 

வரம்பிற்கு வவகு குலறவாகவவ உள்ளது. நிை அதிரவ்ுகளாை் எந்த தாக்கத்லதயும் 

ஏற்படாமை் இருப்பலத உறுதி வசய்ய வவடிப்புக்கான SOP பின்பற்றப்படும். 

4.1.5 நிலசச்ுழல்: 

குத்தலகப் பகுதியிை், சுரங்கப் பணிகளுக்குப் பிந்லதய கட்டத்திை்,  

1.89.0வெக்வடர ் சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் நீரந்ிலையாக விடப்படும்.         

0.01.0 வெக்வடர ் சுரங்கச ் சாலைகளாகவும், 0.61.5 வெக்வடர ் தாவரங்ககளாகவும் 

இருக்கும். மனிதரக்ள் மற்றும் விைங்குகள் நுலழவலதத் தடுக்க  முழு சுரங்கப் 

பகுதியும் முலறயாக சுற்றி வவலி அலமத்து பாதுகாக்கப்படும். சுரங்கப் பணிக்கு 

பிந்லதய நிலையிை், சுரங்கபணி வமற்வகாண்ட இடத்திை் மலழநீலர வசகரிக்க 

பயன்படுத்தப்படும். 

4.1.6 உயிரச்ச்ுழல்: 

 குத்தலகப் பகுதியிை் உள்ள புதரக்ள் மற்றும் புதரக்லள அகற்றுவலதத் தவிர, 

வபரிய தாவரங்கலள அகற்றுவது இை்லை. சுரங்கத்தின் அருகிை் காணப்படும் 

மரங்கள், வசடிகள், மற்றும் விைங்கினங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாத 

வண்ணம் சுரங்க நடவடிக்லகயின் வபாது வமற்கூறிய பை்வவறு  தடுப்பு 

நடவடிக்லககள் வமற்வகாள்ளப்படும். பாதுகாப்பு இலடவவளியிை் பசுலம வலளயம் 

வளரக்்கப்படும்.  

4.1.7 சமூக வபாருளாதார சுழல்: 

குத்தலக நிைம் அலனத்தும் தனியார ்பட்டா நிைமாகும். சுரங்கபகுதியிை் வீடு 

மற்றும் குடியிருப்புகள் இை்லை .ஆலகயாை் நிை இழப்வபா அை்ைது வீடுகள் 

மாற்றவமா இருக்காது. 

சுரங்க நடவடிக்லகயின் மூைம்  கீழ்கண்ட சமூக வபாருளாதார முன்வனற்றம் 

ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது: 

 சுமார ்24 வபருக்கு வநரடி வவலை வாய்ப்பு. 

 திட்ட நடவடிக்லககளுடன் வதாடரப்ுலடய கீழ்கண்டபை்வவறு நடவடிக்லககள் 

மூைம் இப்பகுதியிை் வருமான நிலைகள் மற்றும் வாழ்க்லகத் தரங்கலள 

உயரத்்துவதற்கான கீழ்கண்டமலறமுக வவலைவாய்ப்பு: 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்டகயின் சுருக்கம் –  
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 கை் மற்றும் கிராவை் வகாண்டு வசை்வதற்கான வாகன வபாக்குவரத்து. 

 வாகனம் மற்றும் சுரங்க பணி சாரந்்த சிறு குறு வதாழிை்கள், 

வியாபாரம் மற்றலவ.  

 ஒப்பந்த வவலை மற்றும் வசலவ வாய்ப்பு 

 பாதுகாப்பு இலடவவளியிை் பசுலம வலளயம். வமற்வகாள்ளப்படும் 

 மத்திய மாநிைத்திற்கு வரி மற்றும் இதர வாய்ப்புகள். 

இப்பகுதியின் சமூக வபாருளாதார வமம்பாடட்ு நடவடிக்லககளுக்காக ரூபாய் 

5.00ைடச்ம் ஒதுக்கீடு வசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 இந்த வதாலக அருகிை் உள்ள பள்ளி கட்டிடங்கள் பழுதுபாரப்்பது, 

பராமரிப்பு, சீரவ்சய்யபயன்படுத்தப்படும். 

வதலவ மற்றும் முன்னுரிலமயின் அடிப்பலடயிை் உள்ளூர ் மக்களுடன் 

கைந்தாவைாசித்து இலவ அலனத்தும் வசயை்படுத்தப்படும். 

முலறயான மற்றும் விஞ்ஞான பூரவ்மான சுரங்கபணியிை் வமற்வகாள்வதன் மூைமும், 

அலனத்து சுற்றுசச்ூழை் தடுப்பு நடவடிக்லககலளயும் வசயை்படுத்துவதன் மூைமும் 

வபரியளவு பாதிப்புகளும் ஏற்படாமை் உறுதி வசய்யப்படும். 

4.1.8 டபாக்குவரத்துமீதானதாக்கம்: 

இந்த குத்தலக பகுதியிலிருந்து வதாண்டிவயடுக்கப்படும் வபாருடக்ள் 

வநரடியாக பயனாளிகளுக்கு  சாலை வழியாக வகாண்டு வசை்ைப்படும். திட்ட 

நடவடிக்லககளின் வபாது, மணிக்கு 5 பயணங்கள் இருக்கும். இந்த திட்டத்தின் 

வபாக்குவரத்து பாலத முலறயாக பராமரிக்கப்படும். பின்வரும் தடுப்பு 

நடவடிக்லககள் வமற்வகாள்ளப்படும். 

 சுரங்க மற்றும் அலத சுற்றியுள்ள சாலை பகுதிகள் மற்றும் கற்களிை் நீர ்

வதளித்து ைாரிகள் மூைம் வகாண்டு வசை்லும் வபாது தூசிகள் 

வவளிவரவண்ணம் கடட்ுப்படுத்த்துதை். 

 சம்பந்தப்பட்ட துலறயுடன் கைந்தாவைாசித்து வபாக்குவரத்துச ் சாலையின் 

இருபுறமும் மரங்கலள நடவு வசய்தை். 

 சாலைகலள முலறயாக பராமரித்தை் 

 வாகனங்கலள முலறயாக பராமரித்தை் 

 கை் ஏற்றிவரும் டிப்பர ்ைாரிகளிை் அதிக சுலமகலளத் தவிரப்்பது. 

 ைாரிகளிை் தாரப்லின் வகாண்டு மூடுதை். 
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4.1.9 கழிவு டமலாண்டம: 

இந்த சுரங்கத்திை் இருந்து கழிவு உற்பத்தி எதுவும் இை்லை. தமிழக அரசு. GO(Ms)No.84 

படி பிளாஸ்டிக் வபாருடக்ளின் பயன்பாடுசுரங்க பகுதியிை் தலட வசய்யப்படும். 

வதாழிைாளரக்ள் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய வபாருலளப் பயன்படுத்த 

ஊக்குவிக்கப்படுவாரக்ள். 

 

5.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்: 

சுற்றுசச்ூழை் நிரண்ியக்கபட்ட தர அளவுகளுக்குள் உள்ளவாறு கண்காணிப்பதற்கும், 

பை்வவறு கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககலள நலடமுலறப்படுத்துவலத 

கண்காணிப்பதற்கும் வபாருத்தமான சுற்றுசச்ூழை் கண்காணிப்பு திட்டம்  

நலடமுலறபடுத்தப்படும். சுரங்க வமைாளர ்மூைம் பை்வவறு சுற்றுசச்ூழை் கடட்ுப்பாடு 

நடவடிக்லககள் உடனடியாகவும் திறம்படவும் வமற்வகாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூழை் நடவடிக்லககளுக்காக ரூபாய் 25.90ைடச்ம் மூைதனமாக 

(CAPITAL COST)ஒதுக்கீடு வசய்யப்படட்ுள்ளது. இலத தவிர ஆண்டுக்கு ரூபாய். 23.60 

ைடச்ம் வதாடர ்வசைவினம் (RECURRING COST) கீழ் வசைவிடப்படும். 

இந்த திட்டத்திற்காக வமற்வகாள்ளப்பட்ட தற்வபாலதய சுற்றுசச்ூழை் கண்காணிப்பு, 

தற்வபாதுள்ள குவாரியின் ஒடட்ுவமாத்த தாக்கத்லத பிரதிபலிக்கிறது. 

6.1 கூட்டுதாக்க ஆய்வு : 

இந்த திட்டத்திற்காக வமற்வகாள்ளப்பட்ட அடிப்பலட கண்காணிப்பு, தற்வபாதுள்ள 

குவாரிகள் மற்றும் பிற வசயை்பாடுகளின் ஒடட்ுவமாத்த தாக்கத்லத 

பிரதிபலிக்கிறது. முன்வமாழியப்பட்ட குவாரிகளுக்கு, ஒடட்ுவமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

வசய்யப்படட்ுள்ளது. 

கூடட்ு சுரங்க மற்றும்அருகிை்உள்ள மற்ற நடவடிக்லகயின் வபாது காற்றுசச்ூழலிை் 

உருவாகும் தாக்கம்  கணினி மாதிரிகள் மூைம் கணக்கிடப்பட்டத்திை் ஒடட்ுவமாத்த 

கூடட்ு நடவடிக்லகக்குப் பின்பும் காற்றிை் சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு 

(PM10) 58.4 g/m3 to 82.5 g/m3 ஆகவும், சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு 

(PM2.5) 26.8 g/m3 to 39.9 g/m3 ஆக உள்ளது. இது கூடட்ு நடவடிக்லகக்கு பின்னும்  

மத்திய மாசுக்கடட்ுப்பாடு வாரியத்தாை் நிரண்யிக்கப்பட்ட சுவாசிக்கும் மிதக்கும் 

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

என கண்டறியப்படட்ுள்ளது. 

கூடட்ு சுரங்கப்பணியின் வபாது இயந்திரங்கள் மூைம் ஏற்படும் ஒலிதாக்கத்தின் அளவு 

அருகிவைவய கடட்ுபடுத்தப்படுவதாை் அனுமதிக்கப்ப்டட்ுள்ள வரம்லப விட 

குலறவாகஇருக்கும். 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்டகயின் சுருக்கம் –  

திரு. N.நாகராஜன் அவரக்ள் உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தடகபரப்பு 2.51.5வெக்டடர்- 

குண்டியாந்தண்டலம் கிராமம், வவம்பாக்கம் வட்டம், திருவண்ணாமடல மாவட்டம் 
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மற்ற சுற்றுசச்ூழை் காரணிகளும்,ஒடட்ுவமாத்த கூடட்ு நடவடிக்லகக்குப் பின்பும்  

அறிக்லகயிை் பரிந்துலரக்கப்படட்ுள்ள தடுப்பு நடவடிக்லககள் வதாடரச்ச்ியாகவும் 

கடுலமயாகவும் வசயை்படுத்துவதன் மூைம், வபரியளவு பாதிப்புகளும் ஏற்படாமை் 

பாதுகாக்கப்படும். 

7.1 முடிவுடர:  

 சுரங்கபணியின் வபாது பயன்படுத்த உள்ள நவீன வதாழிை்நுட்பம் மற்றும் 

மாசுக்கடட்ுபாடட்ு முலறகளாை், சுற்றுசச்ூழலிை் வபரிய அளவு பாதிப்பு ஏற்படாமை் 

சுற்றுசச்ூழை் வாரியத்தாை் வலரயறுக்கப்பட்ட தர அளவுக்குவளவய 

கடட்ுப்படுத்தப்படட்ு இருக்கும். சுரங்கபணியின் மூைம் வவலைவாய்ப்பு மற்றும் 

பை்வவறு சமூக முன்வனற்ற நைன்கள் உருவாகும். இலதத்தவிர மத்தியமற்றும் 

மாநிைஅரசாங்கங்கள் நிதிவருவாய் மூைம் GSTவரி, வபான்றலவ வநரடியாக மற்றும் 

மலறமுகமாக கிலடக்கும். இது தவிர, இது கடட்ுமானத் வதாழிலின் 

மூைப்வபாருட்களின் வதலவலயயும் பூரத்்தி வசய்யும். 

* * * * * * * * * 








