
 சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு 
திட்டம் பற்றிய சுருக்கம் 

 

உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
(சுரங்க குத்தடக பரப்பு – 2.33 ஹெக்டடர)் 

 (கிராமம்: டமலத்தட்டப்பாடற 

தூத்துக்குடி தாலுகா, தூத்துக்குடி மாவட்டம்) 

5 வருட உற்பத்தி திறன்  : உடடகல் - 1,85,600m3  , கல் - 72,270m3,  

கிராவல் - 79,170m3   

திட்ட மதிப்பீடு - ரூ. 77.57 லடச்ம் 
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பரப்பு 2.23.0 ஹெக்வைர்- வமலத்தட்ைப்பாகற, தூத்துக்குடி தாலுகா, தூத்துக்குடி மாேட்ைம். 

 

 

கிரிவயட்டிவ்   இஞ்சினியர்ஸ் & கன்சல்ைன்ஸ், ஹசன்கன – 600059 

2 

1.0 முன்னுகர: 

 திருமதி. த. பலவேசம்மாள் அேரக்ள், சரவ்ே எண் 389/1பி, தூத்துக்குடி மாேட்டம், 

தூத்துக்குடி தாலுகா, வமலத்தட்டப்பாறை கிராமத்தில் 2.23.0ஹெக்டர ் சுரங்க குத்தறக 

பரப்பளவில் 1,85,600 m3 உறடகல், 72,270 m3 கல் மை்றும் 79,170 m3 கிராேல் 5 ேருட காலத்தில் 

உை்பத்தி ஹசய்ய உள்ளார.் முழு குத்தறகப் பகுதியும் திருமதி. த. பலவேசம்மாள் ேசம் உள்ளது.  

திருமதி. த. பலவேசம்மாள் அேரக்ள் சுரங்க குத்தறகக்கு (Lease) விண்ணப்பித்து 

மாேட்ட ஆட்சியரிடமிருந்து அனுமதி கடிதம் Rc.No.G.M.1-465/2017, வததி 03.02.2020. அன்று 

ஹபைப்பட்டது. குத்தறக பகுதியில் சுரங்க பணி வமை்ஹகாள்ள சுரங்க திட்டம் (Mining Plan) 

தயாரிக்கப்படட்ு புவியியல் மை்றும் சுரங்கத் துறை உதவி இயக்குநரிடமிருந்து அனுமதி 

கடிதம் Rc.No.465/G&M/2017 வததி 04.09.2020. அன்று ஹபைப்பட்டது.  

இந்த உறடகல் மை்றும் கிராேல் குோரிக்கு திருமதி. த. பலவேசம்மாள், அேரக்ள் 

சுை்றுசச்ூழல் அனுமதிறய ஹபை விண்ணப்பித்தார.்  

இந்த சுரங்க  குத்தறகயின் பரப்பு 5 ஹெக்டரக்்கு குறைோக இருந்தும், 500 மி 

சுை்றுளவில் உள்ள மை்ை சுரங்க குத்தறகறயயும் கணக்கிடும்ஹபாழுது ஹமாத்தமாக 5 

ஹெக்டரக்்கு கூடுதலாக உள்ளதால் இந்த திட்டம் பி1 கூட்டு  ேறகக்கு (B1 Cluster Category) 

உட்படட்ு ஹபாதுமக்கள் கருத்து வகட்பு அேசியமாகிைது. 

இதன்படி சுை்றுசச்ூழல் காடுகள் மை்றும் காலநிறல மாை்ைம் அறமசச்கம் (MOEF & CC) 

ஹநறிமுறைகளின் படி, மாநில சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பிடு ஆறணயத்திடமிருந்து (SEIAA 

TAMILNADU) ஆய்வு குறிப்பீடு (TOR) உரிம கடித எண் SEIAA-TN/F.No.7930/SEAC/TOR-884/2020 நாள் 

16.03.2021 அன்று ஹபைப்பட்டது.  
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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 ஹபயர ்

- 
திருமதி. த. பலவேசம்மாள் அேரக்ளின் உகைகல் மை்றும் 

கிராேல் குோரி  

2. திட்ட இருப்பிடம் 
- 

வமலத்தட்டப்பாறை கிராமம்,  தூத்துக்குடி தாலுகா, 

தூத்துக்குடி மாேட்டம், தமிழ்நாடு 

3 சுரங்க குத்தறக பரப்பு - 2.23.0 ஹெக்டர ் 

4. அட்சவரறக மை்றும் தீரக்்கவரறக  
- 

08°48’17”N to 08°48’21”N ேடக்கு  

78°01’37”E to 78°01’45”E.  கிழக்கு 

5. சுரங்க வமை்பரப்பின் உயரம்   95m - AMSL  

6. நிலேறக 

- 

 2.23.0 ஹெக்டேரின் முழு சுரங்க குத்தககப் பகுதியும் 

டி.எம்.டி.சின்னமாள், விண்ணப்பதாரர் மற்றும் திரு.சக்திடவல், 

பட்ோ எண் 2414 என்ற ஹபயரில் கூட்ோக பதிவுஹசய்யப்பட்ே 

பட்ோ நிலமாகும், விண்ணப்பதாரர் மற்ற பட்ேதாரர்களிேமிருந்து 

ஒப்புதல் ஹபற்று பதிவு ஹசய்துள்ளார். 

7. ேருடாந்திர சராசரி மறழ அளவு - 570 மிமீ முதல் 740 மிமீ  

8. அருகிலுள்ள ஹநடுஞ்சாறல - (NH-45B) மதுறர - தூத்துக்குடி -  5.5கிமீ  - கிழக்கு  

9. அருகிலுள்ள ரயில் நிறலயம் - தட்டப்பாறை -2.5 கிமீ ேடவமை்கு  

10. அருகிலுள்ள விமான நிறலயம் - தூத்துக்குடி - 8.5 கிமீ ஹதை்கு  

11. அருகிலுள்ள ஹபரிய நீர ் நிறலகள் (1௦ 

கி.மீ சுை்ைளவில்) 
- 

மதகிரி ஓறட - 1.2 கிமீ ஹதன்வமை்கு 

12. பாதுகாப்பு நிறுேனங்கள்/ ஹதால்லியல் 

/ முக்கிய இடங்கள்/ வதசிய 

பூங்காக்கள்/ சரணாலயங்கள்/ 

ேரலாை்று சின்னம் / சுை்றுலா தலம் 

- 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்கல.  

13. ஒதுக்கப்பட்ட / பாதுகாக்கப்பட்ட 

காடுகள் 
- 

10 கிமீ சுை்ைளவில் இல்றல. 

14. அருகிலுள்ள நகரம் - தூத்துக்குடி – 1௦ கிமீ 

16 அருகிலுள்ள கிராமங்கள் - கீழத்தட்டப்பாறை- 610மீ ஹதை்கு 

17. இதர ஹதாழிை்சாறலகள்  

(1௦ கிமீ சுை்ைளவில்) 
- 

க்ரஷரக்ள், கல்குோரிகள், சில காை்ைாறலகள் மை்றும் 

சிப்காட் ஹதாழிை்சாறலகள் ஆகியறே ஆய்வு பகுதியில் 

அறமந்துள்ளன. 

 

18. நில அதிரவ்ு மண்டலம் - பகுதி – II (மிக குறைந்த ோய்ப்புள்ள மண்டலம்)  
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2.1  திட்ட விளக்கம்: 
1. ஹமாத்த கனிம இருப்புகள் - உகேகல் - 6,69,000 மீ3 

கல் – 1,11,500 மீ3 

கிராேல் – 1,11,500 மீ3 

2. ஹேட்டிஹயடுக்கக் கூடிய 

கனிம இருப்புகள் 

- உகேகல் - 1,85,600 மீ3 

கல் – 72,270 மீ3 

கிராேல் – 79,170 மீ3 

3. 5 ஆண்டு காலத்திற்கு 

உற்பத்தி திறன் 

- 
ேருடம் 

உறடகல் மீ3 

 

கல் மீ3 

 

கிராேல் மீ3 

 

1. 38745 46720 50700 

2. 38760 25550 28470 

3. 38990 - - 

4. 
9050 - - 

5. 
0055 - - 

ஹமாத்தம் 185600 72270 79170 
 

4. சுரங்க ஆயுள் காலம் - 5  ேருடம் 

5. ஹமாத்த திட கழிவு - இந்த குோரி நடேடிக்றகயில் திட கழிவுகள் எதுவும் இல்றல. 

6. 

 

சுரங்கம் ஹேட்டிஹயடுக்கும் 

முறை 

- இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திைந்த ஹேளி சுரங்கம்.  

பயன்படுத்தும் முறை  - ஜாக்ொமர,் கம்ப்ரசர,்  ஹேடித்தல், 

எக்ஸ்வேட்டர,் டிப்பர/்லாரி 

7. சுரங்க அடுக்கு அறமப்பு - உயரம் - 5 மீ,  அகலம் - 5 மீ,  

8. சுரங்கத்தின் அதிகபடச் 

ஆழம் 

- 35 மீ. 

9. வேறலயாட்களின் 

எண்ணிக்றக 

- வநரடியாக - 14 நபரக்ள், மறைமுகமாக – 8  நபரக்ள். 

10. நீரத்்வதறே / நீர ்ஆதாரம் - இந்த திட்டத்திை்கான ஹமாத்த நீர ்வதறே 2.5KLD ஆக இருக்கும். 

ஆரம்பத்தில் ஹேளி இடங்களிலிருந்து ஹபைப்படும். பின்னர ்சுரங்க 

பகுதியில் வசகரிக்கப்படட் மறழநீர ்இந்த வதறேக்கு 

பயன்படுத்தப்படும். 

11. மின்சார வதறே  அறனத்து உபகரணங்களும் டீசல் மூலம் இயக்கப்படும்.  

பணிமறன, அலுேலகம் மை்றும்   ஓய்வு அறை வபான்ைறேகாண 

மின் வதறே,  மாநில மின் ஹதாகுப்பிலிருந்து ஹபைப்படும்.  

12. சுரங்க உள்கட்டறமப்பு - பணிமறன, அலுேலகம், முதலுதவி அறை, சிை்றுண்டி 

அறையுடன்கூடிய ஓய்வு அறை, சுரங்க பகுதியில் அறமக்கப்படும் 

13. திட்ட மதிப்பீடு - ரூ. 77.57 லட்சம் 
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3.0 தற்டபாடதய சுற்றுசச்ூழல் விபரம்: 

3.1 ஹபாதுவுடர: 

சுை்றுசச்ூழல் காடுகள் மை்றும் காலநிறல மாை்ைம் அறமசச்கம் (MOEF & CC), இந்திய 

தரக்கட்டுப்பாடு நிறுேனம் (IS Code) ேழிகாட்டுதல் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

குறிப்பீடுகளின் படி(TOR), தை்வபாறதய சுை்றுசச்ூழல் ஆய்வு, டிசம்பர ் – 2020 – பிப்ரேரி – 2021 

காலத்தில் திரட்டப்படட்ுள்ளன.  

இந்த சுை்றுசச்ூழல் ஆய்வுக்காக 2.23 ஹெக்டர ்சுரங்க குத்தறக பகுதி (core zone) 

மை்றும் அறத சுை்றியுள்ள 10 கிமீ சுை்ைளவு ஆய்வு பகுதி (buffer zone) எடுத்து 

ஹகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

3.2 சமூக ஹபாருளாதார சூழல்: 

2.23 ஹெக்டர ்சுரங்க குத்தறக பகுதி (core zone) படட்ா நிலம் ஆகும். 

 2011 வமை்ஹகாள்ளப்பட்ட அரசாங்க மக்கள் ஹதாறக கணக்ஹகடுப்பின்படி சுரங்க 

குத்தறக பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் ,3 தாலுக்காவிை்க்கு உட்பட்ட  

( தூத்துக்குடி,ஓட்டபிடாரம், மை்றும் ஸ்ரீறேகுண்டம் )27 கிராமங்கள்  மை்றும் 5 நகரப்்புைங்கள் , 

அதாேது புதியம்புத்தூர ் (சி.டி), சங்கரவபரி (சி.டி), மீலாவிட்டான் (சி.டி) குமாரகிரி (சி.டி)  & 

அத்திமரப்பட்டி (சி.டி)உள்ளது. 

 மக்கள் ஹதாடக விபரம்: (2011 மக்கள் ஹதாடக கணஹகடுப்பின்படி) 

ஆண்கள் 

: 

81669 (50.29%) 

ஹபண்கள் 

: 

80740(49.71%) 

ஹமாத்தம் 

: 

162409(100 %) 

தாழ்த்தப்பட்வடார ்

: 

24.24% 

பழங்குடியினர ்

: 
0.16% 

கல்வியறிவு ஹபை்ைேரக்ள் 

: 

77.94% மக்கள் கல்வியறிவு ஹபற்றவர்களாகவும், 

22.06% மக்கள் கல்வியறிவு ஹபைாதேரக்ள் 

உள்ளனர். 
ஹமாத்தம் முக்கிய ஹதாழிலாளரக்ள் : 56401 (34.73%) 

ஹமாத்த குறு ஹதாழிலாளரக்ள் : 8580 (5.28%) 

மை்ைேரக்ள் : 97428 (59.99%) 

 

  



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -  

திருமதி. த.பலவேசம்மாள் அேர்களின் உகைகல் மற்றும் கிராேல் குோரி - குத்தகக 

பரப்பு 2.23.0 ஹெக்வைர்- வமலத்தட்ைப்பாகற, தூத்துக்குடி தாலுகா, தூத்துக்குடி மாேட்ைம். 
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3.3. தற்டபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல்: 

3.3.1 காற்றின் தன்டம: 
சுை்று ேட்டார காை்றின் தன்றம குறிதத்ு பரிந்துறரக்கப்பட்ட ேழிகாட்டுதல்கள் / 

முறைகளின்படி 5 இடங்களில் ஆய்வுகள் வமை்ஹகாள்ளப்பட்டன.அதன் விபரம் ேருமாறு: 

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

ேரிறச 

எண் 
விபரம் 

சுோசிக்கும் 
மிதக்கும் 
துகள்கள் 

(PM.10) 

நுண் 
மிதக்கும் 
துகள்கள் 

(PM.2.5) 

கந்தக 
றடஆக்றஸ

டு (SO2) 

றநட்ரஜன்றட 

ஆக்றஸடு 

(NO2) 

1 குத்தறக பகுதி (1 இடம்)  52.1 to 63.7 24.3 to 29.4 4.5 to 6.6 7.6 to 10.4 

2 ஆய்வுப்பகுதி (4) இடங்கள்) 41.2 to 55.6 18.9 to 26.2 3.1 to 5.7 5.8 to 9.2 

வடரயறுக்கப்பட்டஅளவு 100 60 80 80 

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

முடிவு: வமை்கண்ட அட்டேறணப்படி மிதக்கும் துகள்கள் (PM10), நுண் மிதக்கும் துகள்கள்(PM2.5), கந்தக றட 
ஆக்றசடு (SO2), றநட்ரஜன் ஆக்றசடு   (NO2) இறே அறனத்தும் மத்திய மாசுகட்டுப்பாடு ோரியம் (CPCB) 
ேறரயறுக்கப்பட்ட 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3& 80 µg/m3  அளவிை்குள் உள்ளதாக கண்டறியப்படட்ுள்ளது.  

 

 3.3. 2. நீரின் தன்டம: 

நீரின் தன்றம அறிய 5 இடங்களில் நிலத்தடி நீர ்மாதிரி எடுக்கப்ப்பட்டது. 

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

இயை்பியல்/ 
வேதியியல் 
அளவுகள் 

pH 
மதி
ப்பு 

மின் 

கடத்துத்
திைன் 

அளவு  

(µmhos 

/cm) 

ஹமாத்த 
கறரந்துள்ள 
துகள்களின் 

அளவு, 
(மிகி/லி) 

குவளா
றரடு 

(மிகி/லி) 

ஹமாத்
த 

கடினத்
தன்
றம 

(மிகி/லி
) 

ஹமாத்த 
காரத்த
ன்றம 

(மிகி/லி
) 

சல்வப
ட ்

(மிகி/
லி) 

இரு
ம்பு 
(மிகி
/லி) 

றந
ட்வர

ட் 
(மி
கி/
லி) 

ஃபு
வளா
றரடு 
(மிகி/

லி) 

ஆய்வுப்பகுதி 

 (5 இடங்கள்) 

6.98 

to 

7.55 

642.5 to 

1214 
385 to 730 

52.4 to 
151 

204 to 

405 

156 to 

332 

54.2 to 

72.1 

0.02 

to 

0.05 

1.98  

to 

3.11 

0.34 to 

0.61 

வடரயறுக்க
ப்பட்டஅளவு 

6.5-

8.5 

- 
2000 1000 600 600 400 0.3 45 1.5 

 முடிவு: அறனத்து நீர ்மாதிரியின் தன்றம ISO10500 : 2012 பிரசுரிக்கப்பட்ட குடிநீர ்தரங்களுக்குள் 
இருப்பதாக அறியப்பட்டது. 

 

 

 

 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -  

திருமதி. த.பலவேசம்மாள் அேர்களின் உகைகல் மற்றும் கிராேல் குோரி - குத்தகக 

பரப்பு 2.23.0 ஹெக்வைர்- வமலத்தட்ைப்பாகற, தூத்துக்குடி தாலுகா, தூத்துக்குடி மாேட்ைம். 
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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 வநர சமம் 
48.6 

90 

41.7 to 45.2 55 

இரவு வநர சமம் 
40.0 

35.8 to 36.9 45 

* மத்திய சுை்றுசச்ூழல், காடுகள் மை்றும் காலநிறல மாை்ைம் அறமசச்கம் ேறரயறுக்கப்பட்ட அளவு 

முடிவு : வமை்கூறிய ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட ஒலி அளோனது மத்திய சுை்றுசச்ூழல், காடுகள் மை்றும் 
காலநிறல மாை்ைம் அறமசச்கத்தின் ேறரயறுக்கப்பட்ட 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 
டநட்ரஜன் 
மி.கி/கி.கி 

பாஸ்பரஸ் 
மி.கி/கி.கி 

டசாடியம் 
மி.கி/கி.கி 

ஹபாட்டாசி
யம் 

மி.கி/கி.கி 

குத்தறக 
பகுதி 

 (1 இடம்) 

7.21 61.56 
clay 

loam 
0.56 220 1.21 452 810 

ஆய்வுப்பகுதி 

(3 இடம்) 

6.75 – 

7.89 

57.99 – 

84.27 

sand 

clay 

loam 

0.75 – 

1.21 
125 - 312 0.94 – 1.35 296 - 390 439 - 644 

 

3.3.5. நிலசச்ூழல்: 
குத்தறகப்பகுதி மை்றும்  10 கிமீ சுை்ைளவு ஆய்வுப்பகுதி நிலப்பயன்பாட்றட 

ஹசயை்றகக்வகாள் படங்கள் மூலமாக கண்டறியப்பட்டதில் 36.35%  விேசாய நிலங்கள் , 26.07%  

தரிசு  நிலம் ஆகும். புதரக்ள் 18.96% ஆகும். இப்பகுதியில் ேை்ைாத நீர ் ஆதாரங்கள் இல்றல. 

விேசாய நிலங்களில் பருேகாலம் மை்றும்  மறழ காலங்களில் மடட்ுவம ஹபரும்பாலும் 

விேசாயம் ஹசய்யப்படுகின்ைன. 

 

  



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -  

திருமதி. த.பலவேசம்மாள் அேர்களின் உகைகல் மற்றும் கிராேல் குோரி - குத்தகக 
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3.3.6 உயிரியல் சூழல்: 

குத்தறக பகுதியில் முட்புதரக்ள், நூனா, துதி, கருவேலம், வேம்பு வபான்ைறே 

காணப்படுகின்ைன. ஆய்வு பகுதியில்  ஹநல், வேம்பு, அரசு, எருக்கஹசடி, துதி, ஹதன்றன, 

கருவேலம், ோறழ வபான்ை ஹபாதுோன தாேர ேறககள். காணப்படுகின்ைன.  

10 கிமீ. பரப்பளவில் ேனவிலங்கு சரணாலயம் அல்லது வதசிய பூங்காக்கள் இல்றல. 

ஆய்வு பகுதியில் ஹபாதுோன வீட்டு விலங்குகள் மை்றும் பைறேகள் காணப்படுகின்ைன. 

3.3.7 நீரியல் ஆய்வு: 

குத்தறகப் பகுதிக்கு அருகாறமயில் நீர ்நிறலகள் எதுவும் இல்றல. இந்த பகுதியின் நீரந்ிறல 

அறமப்பு ஹபாதுோக இரண்டு ேறகப்படுகிைது. அதாேது குறைந்த ஆழ நீர ் வதக்க பகுதி, 

மை்ஹைான்று அதிக ஆழ நீர ் வதக்க பகுதியாக காணப்படுகின்ைன. மறழ காலங்களில் 

குறைந்த ஆழ நீர ் வதக்க பகுதியில் இருந்து திைந்த ஹேளி கிணை்றின் மூலமாக நீர ் கிறடக்க 

ஹபறுகிைது. ஹபாதுோக அதிக அளவு நீர ்மட்டம் பகுதியில், ஆழ்துறள கிணறுகள் மூலமாக நீர ்

கிறடக்க ஹபறுகிைது. வகாறட காலத்தில் ஹபரும்பாலான கிணறுகள் ேைண்டு உள்ளன. 

நிலத்தடி  நீர ் மட்ட ஆய்வுப்படி நீர ் மட்டம் அதிக ஆழத்தில் ஹபரும்பாலும் உள்ளது. மை்றும் 

இந்த பகுதி குறைோன நீர ்கடத்துத்திைன் ஹகாண்டுள்ளது. 

  
ஹபாதுோக நீர ்ஊடுருவும் மை்றும் உை்பத்திைன் அதன் பாறைேறகயிறன சாரந்்ததாக 

இருக்கும். சுரங்கப் பகுதியானது கடினமான பாறைகறளக் ஹகாண்டுள்ளதால் நீர ் ஓட்ட 

ஹதாடரச்ச்ி குறைந்வத காணப்படும். சுரங்கத்தினுள் நீர ் கசிவு ஹேகு குறைோகவே இருக்கும். 

சுரங்கத்தில் இருந்து ஹபரியளவு நீர ்ஹேளிவயை்ைம் எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படவில்றல.  

குத்தறக பகுதி மை்றும் அதன் அருகிலுள்ள பகுதியில் நிலத்தடி நீர ் மட்டம்  

பாதிக்கேண்ணம் பயனுள்ள மறழ நீர ்வசகரிப்பு திட்டம் ஹசயல்படுத்தப்படும். 

4.0  எதிர்டநாக்கும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்டககள்: 
சுரங்கப்பணியில் சரியான சுை்றுசச்ூழல் நடேடிக்றககறள பின்பை்ைாவிட்டால் 

இப்பகுதியில் இருக்கும் சுை்றுசச்ூழல் அறமப்பு பாதிக்கப்படலாம். எனவே பல்வேறு 

சுை்றுசச்ூழல் தாக்கத்றத மதிப்பிடுேது மிகவும் அேசியமாகும்.  

புதிய சுரங்கப்பணி இயக்கத்தின்வபாது ஏை்படும் சுை்றுசச்ூழல் தாக்கம் மை்றும் 

அதை்க்கான தடுப்பு நடேடிக்றககளுக்கான திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ு உள்ளது. அதன் விபரம் 

பின்ேருமாறு.. 
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4.1  காற்றுசச்ுழல்: 
சுரங்கம் மை்றும் அதனுடன் ஹதாடரப்ுறடய கீழ்க்கண்ட ஹசயல்பாடுகள் தகுந்த 

நடேடிக்றக எடுக்கப்படாவிட்டால் மாசு காரணமாக காை்றின் தரத்தில் ஹபரும் தாக்கத்றத 

ஏை்படுத்தகூடும்: 

 துறளயிடுதல் மை்றும் ஹேடித்தல்  

 சுரங்கப்பணிகள் வமை்ஹகாள்ளும் ஹபாழுது 

 எஸ்கவேட்டர ்மை்றும் டிப்பரக்ள்/ லாரிகள் இயக்கும் ஹபாழுது 

 லாரி வபாக்குேரத்து 

சுரங்க நடேடிக்றகயினால் காை்று மாசு படுேறதத் தவிரக்்க கீழ்க்கண்ட 

ேழிமுறைகள் பின்பை்ைப்படும். 

o சுரங்க பணியின் வபாது சாறலகளில் தண்ணீர ் ஹதளிப்பான் மூலம் நீர ்

ஹதளித்து தூசுகள் ஹேளிேராேண்ணம் தடுத்தல்  

o முறையான சாறல பராமரிப்பு 

o கல் ஹகாண்டு ஹசEல்லும் ோகனத்தில் தூசு ஹேளிேராேண்ணம் தாரப்்பாலின் 

மூலம் மூடி ஹகாண்டு ஹசல்லுதல் 

o அறனத்து இயந்திரங்கள் மை்றும் லாரிகறள சரியாக பராமரித்தல் 

o ோகன ஓட்டுனருக்கு முறையான பாதுகாப்பு மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் 

விழிப்புணரவ்ு பயிை்சியளித்தல் 

o சுரங்கப்பகுதி, சாறல மை்றும் சாத்தியமான இடத்தில் அடரந்்த மரங்கறள 

ேளரத்்து பசுறமேறளயம் ஏை்படுத்துதல் 

 சுரங்க நடேடிக்றகயின் வபாது காை்றுசச்ூழலில் உருோகும் தாக்கம்  கணினி 

மாதிரிகள் ( ISCST) மூலம் கணக்கிடப்படட்ுள்ளது.  

சுரங்க நடேடிக்றகக்குப் பின்பும் காை்றில் சுோசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு 

(PM10)49.1 g/m3 to 68.4 g/m3 ஆகவும், சுோசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு 

(PM2.5)22.6 g/m3 to 31.7 g/m3 ஆக இருக்குமாறு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இது சுரங்க 

நடேடிக்றகக்கு பின்னும்  மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாடு ோரியத்தால் நிரண்யிக்கப்பட்ட 

சுோசிக்கும் மிதக்கும் துகள்கள்(அதாேது PM10 - 100µg/m3), PM2.5 - 60µg/m3),  

தரத்திை்கு உட்பட்வட இருக்கும் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

வமை்கண்ட பராமரிப்பு பணிகள் ஹதாடரந்்து ஹசயல்படுத்தப்பட்டு சுை்றுசச்ூழலில் 

ஹபறிதளவு தாக்கம் ஏை்படாமல் காை்றின் தன்றம பாதுகாக்கப்படும். 
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4.2 நீரச்ச்ுழல்: 
சுரங்க நடேடிக்றகயின் வபாது நீர ் ஹதளித்தல்(WATER SPRINKLING), பசுறமப்வபாரற்ே 

ேளரத்்தல்(GREEN BELT),  குடிநீர ்மை்றும் இதர வதறேக்கு நாள் ஒன்றுக்கு சுமார ்2.5 கிவலா லிட்டர ் 

நீர ்வதறேப்படும், ஹதாடக்கத்தில் ஹேளி இடங்களிலிருந்து நீர் ஹபைப்படும். பின்பு சுரங்கத்தில் 

வசகரிக்கப்பட்ட மறழ நீர ்பயன்படுத்தப்படும். 

இந்த திட்டத்திலிருந்து ஹேளிவயறும் கழிப்பறை கழிவுகள் ஹசப்டிக் ஹதாட்டியில் 

வசகரிக்கப்படும். 

குோரியிலிருந்து கல் மை்றும் கிராேல் முழுேதும் வநரடியாக நுகரவ்ோருக்கு 

அனுப்பப்படும் என்பதால், இந்த சுரங்கத்தில் கல் குவியல் அல்லது கழிவுக் கை்கள் எதுவும் 

இருக்காது. குோரியில் விழும் மறழ நீர ் குோரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள சம்பில்(SUMP) 

வசமிக்கப்படும். 

வமை்பரப்பில், குோரிறயச ் சுை்றி மாறல ேடிகால் கட்டப்படட்ு, இறுதியில் படிவு நீர ்

ஹதாட்டிகள் மூலம் ஹேளிவயறும் ஹதளிோன மறழ நீர ்ஹேளிவயை்ைப்படும். 

இங்கு நறடஹபைவுள்ள சுரங்கபணியினால் எந்த ஒரு திரே கழிவுகளும் உை்பத்தியாக 

ோய்ப்பில்றல. இந்த சுரங்கத் திட்டத்தில் நீர ் கழிவுகள் இல்றல. இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர ்

வசமிப்றப  அதிகரிக்க மறழநீர ்வசமிப்புக்கான பல்வேறு நடேடிக்றககள் எடுக்கப்படும். 

4.3 ஒலிசச்ுழல்: 

சுரங்க நடேடிக்றககளின் வபாது  இயக்கப்படும் ோகனங்களில் சத்தம் உருோகும். 

சுரங்கப் பணியின்வபாது இயந்திரங்கள் மூலம் ஏை்படும் ஒலி தாக்கத்தின் அளவு அருகிவலவய 

கட்டுபடுத்தப்படுேதால் ஹதாழிை்சாறலக்கு அனுமதிக்கப்ப்ட்டுள்ள ேரம்றபவிட குறைோக 

இருக்கும். அடரத்்தியான பசுறம ேறளயங்கறள அறமத்தல், இயந்திரங்களின் ேடிேறமப்பு 

மை்றும் பராமரிப்பு, ஒலி தவிரக்்கும் கருவி, ஒலித்தறடகளும், அறடப்பான்களும் ஹபாருத்துதல் 

வபான்ை நடேடிக்றககளால்  ஒலியின் அளவு   குறைோக  இருக்கும். இறே  சுை்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு விதிகள் மை்றும் ேரம்புகளுக்குள்வளவய இருக்கும். 

 

4.3.1 நில அதிரவ்ு: 
சுரங்க பணிகளின் வபாது, பின்ேரும் நடேடிக்றககளால் ஹேடிப்பு மை்றும் அதிரவ்ு 

விறளவுகள் கட்டுப்படுதத்ப்படும். 

(a) சரியான இறடஹேளி விட்டுத் துறளயிடுதல். 
(b) ஹேடி மருந்துகள் மிகக் குறைந்த அளவில் சாரஜ்் ஹசய்தல்.  

(c) டிவல ஹடடவனட்டர ்பயன்படுத்தல். 

(d) சாத்தியமானஇடங்களில்கல்உறடப்பான்.(ROCKBRAKER) பயன்படுத்தப்படுதத்ல். 
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சுரங்க நடேடிக்றககளினால் ஏை்படும் நிலஅதிரவ்ு கணினி மாதிரிகள் மூலம் 

கணக்கிடப்பட்டதில்  சுரங்கப்பகுதி அருகில்  DGMS விதித்துள்ள நில அதிரவ்ு ேரம்பிை்கு 

(10மிமீ/ஹநாடி) உட்படவ்ட உள்ளது. இதன் மூலம் நில அதிரவ்ினால் ஏை்படும் விறளவு 

கட்டுப்படுத்தப்படும். மை்ை இடங்களில் எந்தப் பாதிப்பும் இருக்காது. 

4. 4 நிலசச்ுழல்: 

2.23 ஹெக்வடர ்குத்தறகப் பகுதியில், சுரங்கத்திை்கு பயன்படுத்தப்பட்ட 1.58 ஹெக்வடர ்

நிலப்பரப்பானது சுரங்க பணி முடிவில் மறழ நீர ் வசகரிப்பு பகுதியாக உருோக்கப்படட்ு 

அருகிலுள்ள மக்களின் நீர ் வதறேக்கு ேழிேகுக்கும். சுமார ் 0.63 ஹெக்வடர ் பாதுகாப்பு 

பகுதியில் மரம், ஹசடிகள் ேளரக்்கப்படட்ு பசும்வபாரற்ேயாக மாை்ை நடேடிக்றக 

எடுக்கப்படும். சுரங்கத்றத சுை்றி வேலி அறமதத்ு பாதுகாக்கப்படும்.  

4.5 உயிரச்ச்ுழல்: 

சுரங்க குத்தறக பகுதியில் ஹபரும்பாலும் கருவேலம்( Prosopis juliflora) முட்புதரக்ள் 

மை்றும் சிறிய ஹசடிகள் காணப்படுகின்ைன. குத்தறக பகுதியில், சுரங்க சுை்ைளவில் 7.5 மீட்டர ்

பாதுகாப்பு இறடஹேளியில் பசுறம ேறளயம் ேளரக்்கப்படும்.  

சுரங்கத்தின் அருகில் காணப்படும் மரங்கள், ஹசடிகள், மை்றும் விலங்கினங்களுக்கு 

எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏை்படாத ேண்ணம் சுரங்க நடேடிக்றகயின் வபாது வமை்கூறிய பல்வேறு  

தடுப்பு நடேடிக்றககள் வமை்ஹகாள்ளப்படும் 

4.6 சமூக ஹபாருளாதார சுழல்: 

குத்தகக நிலம் அகனத்தும் திட்ே விண்ணப்பதாரர் வசம் உள்ளது. சுரங்கபகுதியில் வடீு மற்றும் 

குடியிருப்புகள் இல்கல. ஆககயால் நில இழப்டபா அல்லது வடீுகள் மாற்றடமா இருக்காது. 
சுரங்க நடேடிக்றகயின் மூலம் கீழ் கண்ட சமூக ஹபாருளாதார முன்வனை்ைம் ஏை்பட 

ோய்ப்புள்ளது: 

 சுமார ்22 வபருக்கு வநரடி வேறல ோய்ப்பு. 
 திட்ட நடேடிக்றககளுடன் ஹதாடரப்ுறடய கீழ்கண்ட பல்வேறு நடேடிக்றககள் மூலம் 

இப்பகுதியில் ேருமான நிறலகள் மை்றும் ோழ்க்றகத் தரங்கறள உயரத்த்ுேதை்கான 
கீழ் கண்ட மறைமுக வேறலோய்ப்பு: 

 கல் மை்றும் கிரேல் ஹகாண்டு ஹசல்ேதை்கான ோகன வபாக்குேரத்து. 
 ோகனம் மை்றும் சுரங்க பணி சாரந்்த சிறு குறு ஹதாழில்கள், வியாபாரம் 

மை்ைறே.  
 ஒப்பந்த வேறல மை்றும் வசறே ோய்ப்பு 

 பாதுகாப்பு இறடஹேளியில் பசுறம ேறளயம். வமை்ஹகாள்ளப்படும் 

 மத்திய மாநிலத்திை்கு ேரி மை்றும் இதர ோய்ப்புகள். 

இப்பகுதியின் சமூக ஹபாருளாதார வமம்பாட்டு நடேடிக்றககளுக்காக ரூபாய் 5.00 லட்சம் 
(ஐந்து ேருடத்திை்கு) ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்படட்ுள்ளது. சமுக வமம்படட்ிருக்காக கீழ் கண்ட 
நடேடிக்றககள் ஹசயல்படுத்தப்படும்: 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -  

திருமதி. த.பலவேசம்மாள் அேர்களின் உகைகல் மற்றும் கிராேல் குோரி - குத்தகக 

பரப்பு 2.23.0 ஹெக்வைர்- வமலத்தட்ைப்பாகற, தூத்துக்குடி தாலுகா, தூத்துக்குடி மாேட்ைம். 
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 ேறுறம வகாட்டிை்கு கீழ் உள்ள மாணேரக்ளுக்கு பள்ளி புத்தகங்கள், 

சீருறடகள், கல்வி உதவி ஹதாறக, ேழங்குதல்.  
 அருகில் உள்ள பள்ளி கட்டிடங்கள் பழுதுபாரப்்பது, பராமரிப்பு, சீரஹ்சய்தல் 

 ஹபாது மருத்துே முகாம் நடத்துதல் 

 மறழநீர ் வசமிப்றப வமம்படுத்த நீர ்கால்ோய்கள் மை்றும் ஏரி குளங்களில் தூர ்
ோருதல். 

4.7 டபாக்குவரத்து மீதான தாக்கம்: 
சுரங்கத்திலிருந்து உை்பத்தி குறைோக இருப்பதால் கூடுதல் வபாக்குேரத்து 

குறைோகவே இருக்கும். இருப்பினும், பின்ேரும் தடுப்பு நடேடிக்றககள் வமை்ஹகாள்ளப்படும். 
 சுரங்க மை்றும் அறத சுை்றியுள்ள சாறல பகுதிகள் மை்றும் கை்களில் நீர ் ஹதளித்து 

லாரிகள் மூலம் ஹகாண்டு ஹசல்லும்வபாது தூசிகள் ஹேளிேரேண்ணம் 

கட்டுப்படுத்த்துதல். 

 சாறலகறள முறையாக பராமரித்தல் 

 ோகனங்கறள முறையாக பராமரித்தல் 

 கல் ஏை்றிேரும் டிப்பர ்லாரிகளில் அதிக சுறமகறளத் தவிரப்்பது. 

 லாரிகளில் தாரப்லின் ஹகாண்டு மூடுதல். 

4.8 ஹதாழிலாளர் ஆடராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு: 

  திட்ட ஹசயல்பாட்டில் ஹதாழிலாளர் சுகாதாரம் மை்றும் பாதுகாப்றப  உறுதி 

ஹசய்ேதை்காக,  பின்ேரும் தடுப்பு நடேடிக்றககள் ஹசயல்படுத்தப்படும். 

  டிஜிஎம்எஸ்(DGMS) சுை்ைறிக்றககளின்படி, ஹதாழிலாளரக்ள் / ஊழியரக்ள் மருத்துே 

பரிவசாதறன, தகுதி ோய்ந்த மருத்துேரக்றள, ஹகாண்டு வமை்ஹகாள்ளப்படும். 

 ஊழியரக்ள் மை்றும் ஹதாழிலாளரக்ள் மத்தியில் ேழக்கமான விழிப்புணரவ்ு 

பிரசச்ாரங்கள் 

 டிஜிஎம்எஸ் பரிந்துறரப்படி, அதிக சத்த அளவு, தூசி உை்பத்தி பகுதியில் பணியில் 

உள்ள ஊழியரக்ளுக்கு தடுப்பான்கள்(PPE)  ேழங்கப்படும். 

 

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

படி பிளாஸ்டிக் ஹபாருட்களின் பயன்பாடு சுரங்க பகுதியில் தறட ஹசய்யப்படும். 

ஹதாழிலாளரக்ள் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஹபாருறளப் பயன்படுத்த 

ஊக்குவிக்கப்படுோரக்ள். 

5.௦ சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்: 

சுை்றுசச்ூழல் நிரண்ியக்கபட்ட  தர அளவுகலுக்குள் உள்ளோறு கண்காணிப்பதை்கும், 

பல்வேறு கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்றககறள நறடமுறைப்படுத்துேறத கண்காணிப்பதை்கும் 

ஹபாருத்தமான சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்  நறடமுறைபடுத்தப்படும் 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -  

திருமதி. த.பலவேசம்மாள் அேர்களின் உகைகல் மற்றும் கிராேல் குோரி - குத்தகக 

பரப்பு 2.23.0 ஹெக்வைர்- வமலத்தட்ைப்பாகற, தூத்துக்குடி தாலுகா, தூத்துக்குடி மாேட்ைம். 
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சுரங்க வமலாளர ் மூலம் பல்வேறு சுை்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாடு நடேடிக்றககள் 

உடனடியாகவும் திைம்படவும் வமை்ஹகாள்ளப்படும். 

சுை்றுசச்ூழல் நடேடிக்றககளுக்காக ரூபாய் 3.0 லட்சம் மூலதனமாக 

(CAPITAL COST)ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்படவுள்ளது. இறத தவிர ஆண்டுக்கு ரூபாய். 10.0 லட்சம் 

ஹதாடர ்ஹசலவினம் (RECURRING COST) கீழ் ஹசலவிடப்படும். 

6.0 முடிவுடர: 

சுரங்கபணியின் வபாது பயன்படுத்த உள்ள நவீன ஹதாழில்நுட்பம் மை்றும் 

மாசுக்கட்டுபாட்டு முறைகளால், சுை்றுசச்ூழலில் ஹபரிய அளவு பாதிப்பு ஏை்படாமல் 

சுை்றுசச்ூழல் ோரியத்தால் ேறரயறுக்கப்பட்ட தர அளவுக்குவளவய கட்டுப்படுத்தப்படட்ு 

இருக்கும். சுரங்கபணியின் மூலம் வேறலோய்ப்பு மை்றும் பல்வேறு சமூக முன்வனை்ை 

நலன்கள் உருோகும். இறதத்தவிர மத்திய மை்றும் மாநில அரசாங்கங்கள் நிதிேருோய் 

மூலம் GST ேரி, வபான்ைறே வநரடியாக மை்றும் மறைமுகமாக கிறடக்கும். பசுறம வபாரற்ே 

அறமப்பதன் மூலம் உயிரியல் முன்வனை்ைம் அறடயும். 

* * * * * * * * * 








