
சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு 
திட்டம் பற்றிய சுருக்கம்  

உடடகல், ஜல்லி மற்றும் கிராவல் குவாரி 
(ஆடைகுளம் கிராமம், வீரககரளம்புதூர் வட்டம், ததை்காசி மாவட்டம்) 

 

விண்ணப்பத்தாரர் திரு. R. தபாை்காளிராஜ் 

சுரங்க குத்தடக பரப்பு 2.38.0 தெக்கடர் 

சர்கவ எண் 280/6 

நிலவடக தைியார் பட்டா நிலம் 

ஆய்வு குறிப்பீடு(TOR) உரிம கடித 
எண் 

SEIAA-TN/F.No.8954/SEAC/ToR-

1136/2022 கததி 25.03.2022. 
திட்ட மதிப்பீடு ரூ. 78,37,000/- 

நிறுவைர ்

திரு.R.தபாை்காளிராஜ்  

18/7/23, திருமடல ஆண்டவர் ககாவில் ததரு, 

சிவகுருநாதபுரம் சுரண்டட - 627859,  

வீரககரளம்புதூர் வட்டம், ததை்காசி மாவட்டம் 

அறிக்டகதயாரித்தவர ்

 

கிரிகயட்டிவ்   இஞ்சிைியரஸ்் &கை்சல்டை்ஸ் 

(மத்திய சுற்றுசச்ூழல் துடறயிைரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவைம்) 

தசை்டை – 600059,  9444133619 

     

 

ஆகஸ்ட் - 2022 
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1.1 முை்னுடர: 

திரு. R. ப ொன்கொளிரொஜ் அவரக்ள். சரவ்வ எண் 280/6, பென்கொசி மொவட்டம், 

வீரவகரளம்புதூர ்வட்டம், ஆனனகுளம் கிரொமெ்தில் 2.38.0பெக்டர ்சுரங்க குெ்ெனக 

 ர ் ளவில் 5 ஆண்டு கொலெ்திற்கு 4,02,450மீ3 உனடகல், 35,700மீ3 ஜல்லி மற்றும் 

18,408மீ3 கிரொவல் 53மீ ஆழெ்திற்கு உற் ெ்தி பசய்ய விண்ண ்பிெ்துள்ளொர.்  

இந்ெ உனடகல், ஜல்லி மற்றும் கிரொவல் குவொரிக்கு திரு. R. ப ொன்கொளிரொஜ் அவரக்ள்.  

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதினய ப ற விண்ண ்பிெ்துள்ளனர.் 

இந்ெ சுரங்க  குெ்ெனகயின்  ர ்பு 5 பெக்டரக்்கு குனறவொக இருந்தும், 500மீ 

சுற்றுளவில் உள்ளமற்ற சுரங்க குெ்ெனககனளயும் கணக்கிடும்ப ொழுது 

பமொெ்ெமொக 5 பெக்டரக்்கு கூடுெலொக உள்ளெொல் இந்ெ திட்டம் பி1கூடட்ு வனகக்கு 

(B1 Cluster Category) உட் டட்ு சுற்றுசச்ூழல் ெொக்கம்மற்றும்  ரொமரி ்பு  ற்றிய 

அறிக்னக ெயொரிெ்ெல் மற்றும் (EIA/EMP REPORT),ப ொதுமக்கள் கருெ்து வகட்பு 

அவசியமொகிறது. 

500மீ- சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகள் 

வ.
எ

ண் 

குத்தடகதாரரிை் தபயர் சர்கவ எண் & 
கிராமம் 

பரப்பளவு - 
தெக்கடர் 

குத்தடக காலம் 

காலாவதியாை குவாரி: 
1 திரு.எம்.அ ்துல் அலி,  எண்.8, 

மூனுசுலி சொனல, வடகனர 

சரவ்வ எண்.1, 2, 
11/2 & 12 
கிரொமம்: 

சுரண்னட - 1 

4.00.0 

பெக்வடர ்

Rc.No.M1/19230/2015, வெதி 20.02.2016 
5  வருடம் (10.06.2016 முெல் 09.06.2021 

வனர) 

2 திரு.என்.எச.் ொண்டியன், 
எண்.4/7, குருந்ென்பமொழி, 
குறிசச்ம் டட்ி அஞ்சல், 
வி.வக.புதூர ்ெொலுக்கொ 

சரவ்வ 
எண்.302/1 
கிரொமம்: 

ஆனனக்குளம் 

2.51.0 

பெக்வடர ்

Rc.No. M1/31088/2010, வெதி 28.07.2010 
5  வருடம் 19.08.2010 முெல் 18.08.2015 வனர) 

 

3 திரு.என்.எச.் ொண்டியன், 
எண்.4/7, குருந்ென்பமொழி, 
குறிசச்ம் டட்ி அஞ்சல், 
வி.வக.புதூர ்ெொலுக்கொ 

சரவ்வ எண்.303 
கிரொமம்: 

ஆனனக்குளம் 

3.10.0 

பெக்வடர ்

Rc.No.M1/1742/2010, வெதி 21.01.2010 
5  வருடம் (05.04.2010 முெல் 04.04.2015 

வனர) 
 

தற்கபாது நடப்பில் உள்ள குவாரி: 
இல்னல  

முை்தமாழியப்பட்ட  குவாரி: 
1 திரு.ஆர.்ப ொன்கொலிரொஜ் , 

S/o.(late) P. ரொவஜந்திரன் , 
18/7/23, திருமனல ஆண்டவர ்
வகொவில் பெரு, 
சிவகுருநொெபுரம் 

சுரண்னட - 627859, 
வி.வக.புதூர ்ெொலுகொ , 
பென்கொசி மொவட்டம் 

சரவ்வ 
எண்.280/6 
கிரொமம்: 
ஆனனக்குளம் 

2.38.0 
பெக்வடர ்

முன்பமொழிய ் ட்ட குவொரி 

2 திரு.டி.சங்கரநொரொயணன் 

ச/ ஓ.துனரரொஜ் , எண்.9-7-7/1, 
சரவ்வ எண் . 
279/3A (P) & 279/4 

0.98.5 
பெக்வடர ்

முன்பமொழிய ் ட்ட குவொரி 
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சுரண்னட கிரொமம், 
வி.வக.புதூர ்ெொலுகொ , 
பென்கொசி மொவட்டம் 

(P) 
கிரொமம்: 
ஆனனக்குளம் 

3 திரு.ஆறுமுகசொமி , 
ச/ ஓ.கவஜந்திரன் , 
எண்.14/1/185, 
அண்ணொ சினல அருகில், 
சுரண்னட கிரொமம், 
வி.வக.புதூர ்ெொலுகொ , 
பென்கொசி மொவட்டம் 

சரவ்வ எண்.3 
கிரொமம்: 
சுரண்னட - 1 

2.45.5 
பெக்வடர ்

முன்பமொழிய ் ட்ட குவொரி 

     

500மீ சுற்றளவில் மமொத்த குத்தகைப் பகுதி (ைொலொவதியொனது + 

முன்மமொழியப்பட்டது) (1no + 3nos) இந்த குத்தகைப் பகுதிகயயும் சேர்த்து 9.82.0 

மெக்சடருக்கு சவகல மேய்ைிறது 

இதில்  திரு.ஆர்.மபொன்ைொலிரொஜ் அவர்ைள் உகடைல், ஜல்லி மற்றும் 
ைிரொவல் குவொரிக்கு  சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகய மபற விண்ணப்பித்துள்ளனர். 

1.2 அரசு அனுமதி விவரம்: 

எண் 
சட்டப்பூரவ் 

ஒப்புதல் 

அதிகாரம் கடிதத்திை் எண் 
மற்றும் கததி 

1 
துல்லியமாை 
பகுதி ததாடர்பு 
கடிதம் 

உதவி இயக்குைர்,. புவியியல் 

மற்றும் சுரங்கத்துடற, 
ததை்காசி 

Rc.No:M1/11657/2017, 

கததி 16.11.2021. 

2 சுரங்க திட்ட 
ஒப்புதல் 

உதவி இயக்குைர,் புவியியல் 
மற்றும் சுரங்கத்துடற, 
ததை்காசி 

Rc.No:M1/11657/2017, 

கததி 08.12.2021. 

3 
500மீ சுற்றளவில் 

உள்ள மற்ற 

குவாரிகளிை் 

விவரங்கள் 

உதவி இயக்குைர,்  புவியியல் 
மற்றும் சுரங்கத்துடற, 
ததை்காசி 

Rc.No:M1/11657/2017, 

கததி 09.12.2021. 

4 
ஆய்வுகுறிப்பீடு(TOR) 

உரிமகடிதஎண் 

 

மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 
மதிப்பீட்டு ஆடணயம் (SEIAA), 
தசை்டை 

TN/F.No.8833/SEAC/TOR-

1108/2021 நாள்: 
21.03.2022. 

இசச்ுற்றுசச்ூழல்  ஆய்வு குறி ்பீட்டின் டி, சுற்றுசச்ூழல் ெொக்கம் மற்றும்  ரொமரி ்பு 

 ற்றிய அறிக்னக ெயொரிக்க ் டட்ுள்ளது (EIA/EMP Report). அென் சுருக்கம் 

பின்வருமொறு: 

அரசு அனுமதி  கடிெெ்தின் டி, குெ்ெனக ்  குதியின் வடக்கு மற்றும் பெற்கு ் 

 குதியில் வண்டி ்  ொனெகளுக்கொக 10மீ  ொதுகொ ்பு இனடபவளியும், அருகிலுள்ள 

 ட்டொ நிலங்களுக்கு 7.5மீ  ொதுகொ ்பு இனடபவளியும் அளிக்க ் டட்ுள்ளது.  
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2.1.இருப்பிட விளக்கம்: 

1. திட்டத்திை் தபயர் 
- 

திரு. R. தபாை்காளிராஜ் அவர்கள். உடடகல், 
ஜல்லி  மற்றும்  கிராவல் குவாரி 

2. திட்ட இருப்பிடம் 
- 

ஆடைகுளம் கிராமம், வீரககரளம்புதூர் வட்டம், 

ததை்காசி  மாவட்டம். தமிழ்நாடு 

3 சர்கவ எண்  280/6 

4. 5 ஆண்டுகாலத்திற்கு 

உற்பத்திதிறை்  

உடடகல் – 4,02,450 மீ3 

ஜல்லி – 35,700 மீ3 

கிராவல் – 18,408 மீ3 

5 அட்சகரடக மற்றும் 
தீர்க்ககரடக 

- 
09°00'03''N to 09°00'11"N வடக்கு 

77°28'21"E to 77°28'26"E கிழக்கு 

6. சுரங்க குத்தடக பரப்பு - 2.38.0தெக்டர் 

7. நிலவடக - தைியார் பட்டா நிலம். 
8. சுரங்க கமற்பரப்பிை் அடமப்பு 

 

குத்தடக பகுதி சமதளமாை   நிலப்பரப்பு  . 
இப்பகுதியிை் உயரம் MSL இலிருந்து 150 மீ 
(அதிகபட்சம்) க்கு கமல் உள்ளது. 

9. குத்தடகப் பகுதிடய அணுகும் 
முடற - 

இப்பகுதியில் இருந்து தற்கபாதுள்ள சாடல 
ஆடைக்குளம் - குரிசச்ாை்பட்டி கிராம 
சாடலக்கு வழிவகுக்கிறது. 

10. அருகிலுள்ள தநடுஞ்சாடல 
- 

(SH-39A) – ஆலங்குளம் – ததை்காசி – 6.5கிமீ 
(ததற்கு)  

11. அருகிலுள்ள ரயில் நிடலயம் 
- 

பாவூர்சத்திரம் ரயில் நிடலயம் – 14.1கிமீ – 
(ததை்கமற்கு) 

12. அருகிலுள்ள விமாை நிடலயம் - தூத்துக்குடி - 68 கிமீ (ததை்கிழக்கு) 
13. அருகிலுள்ள தபரிய நீர் 

நிடலகள்(1௦ கி.மீ சுற்றளவில்) 
- 

 சிற்றாறு - 6.3கிமீ (ததை்கமற்கு),  

 சிற்றாறு - 8.1கிமீ (ததற்கு),  
 மானூர் வாய்க்கால் – 8.4 கிமீ (ததற்கு),  
 மாரந்டத வாய்க்கால் – 9.4கிமீ 

(ததை்கமற்கு) 

14. பாதுகாப்பு நிறுவைங்கள்/ 
ததால்லியல் / முக்கிய 
இடங்கள்/ கதசிய பூங்காக்கள்/ 
சரணாலயங்கள்  

- 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்டல. 

15. வரலாற்று சிை்ைம் / சுற்றுலா 
தலம் - 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்டல. 

16. ஒதுக்கப்பட்ட / 
பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் 

- 
காடு – 5.3கிமீ  (ததற்கு), 

ஊத்துமடல காடு -  9.8கிமீ (கிழக்கு) 
17 .  நில அதிர்வு மண்டலம் - பகுதி – II (மிக குடறந்த வாய்ப்புள்ள மண்டலம்)  
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2.2.திட்ட விளக்கம்: 
1. தமாத்த கைிம 

இருப்புகள் 

- உடடகல் –  11,89,500 மீ3 

ஜல்லி – 47,580 மீ3 

கிராவல் – 23,790 மீ3 

2. தவட்டிதயடுக்கக் கூடிய 
கைிம இருப்புகள் 

- உடடகல் – 4,02,450 மீ3 

ஜல்லி – 35,700 மீ3 

கிராவல் – 18,408 மீ3 

3. சுரங்கம் 
தவட்டிதயடுக்கும் முடற 

- இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த தவளி சுரங்கம்.  
பயை்படுத்தும் முடற  - ஜாக்ொமர், கம்ப்ரசர், 
தவடித்தல், எக்ஸ்கவட்டர், டிப்பர்/லாரி 

4. உற்பத்திதிறை் - 

வருடம் 

உடடகல் 
மீ3 

 

ஜல்லி மீ3 

 

கிராவல் மீ3 

 

1. 80800 32640 16744 

2. 81690 3060 1664 

3. 80475 - - 

4. 80260 - - 

5. 79225 - - 

தமாத்தம் 402450 35700 18408 
 

5. சுரங்க ஆயுள் காலம் - 5 வருடம் 

6. தமாத்த திட கழிவு - முழுப் தபாருளும் பயை்படுத்தப்படும் எை்பதால் கழிவு 
உற்பத்தி இருக்காது 

7. சுரங்கத்திை் 
அதிகபட்சஆழம் 

- 53மீ 

8. கவடலயாட்களிை் 
எண்ணிக்டக 

- கநரடியாக – 22, மடறமுகமாக – 50 நபர்கள் 

9. நீர்த்கதடவ / நீர் ஆதாரம் - தமாத்த நீர் கதடவ - 10KLD. ஆரம்பத்தில் தவளி 
இடங்களிலிருந்து தபறப்படும். பிை்ைர் சுரங்க 
பகுதியில் கசகரிக்கப்பட்ட மடழநீர் இந்த கதடவக்கு 
பயை்படுத்தப்படும். 

10. மிை்சார கதடவ  அடைத்து உபகரணங்களும் டீசல் மூலம் 
இயக்கப்படும்.  பணிமடை, அலுவலகம் மற்றும்   ஓய்வு 
அடற கபாை்றடவகாண மிை் கதடவ,  மாநில மிை் 
ததாகுப்பிலிருந்து தபறப்படும்.  

11. சுரங்க உள்கட்டடமப்பு - பணிமடை, அலுவலகம், முதலுதவி அடற, சிற்றுண்டி 
அடறயுடை்கூடிய ஓய்வு அடற, சுரங்க பகுதியில் 
அடமக்கப்படும் 

12. திட்ட மதிப்பீடு - ரூ. 78,37,000/- 

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

சுற்றுசச்ூழல் கொடுகள் மற்றும் கொலநினல மொற்றம் அனமசச்கம் (MOEF & CC), இந்திய 

ெரக்கடட்ு ் ொடு நிறுவனம் (IS Code) வழிகொடட்ுெல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

குறி ்பீடுகளின்  டி(TOR), ெற்வ ொனெய சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு, மொரச்–் 2022 – வம – 2022 

கொலெ்தில் திரட்ட ் டட்ுள்ளன.  

இந்ெ சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுக்கொக 2.38.0பெக்டர ் சுரங்க குெ்ெனக  குதி (core zone) 

மற்றும் அனெ சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு  குதி (buffer zone) எடுெ்து 

பகொள்ள ் டட்ுள்ளது. 

சமூக தபாருளாதார சூழல்: 

2011 வமற்பகொள்ள ் ட்ட அரசொங்க மக்கள் பெொனக கணக்பகடு ்பின் டி 10கிமீ 

சுற்றளவில் திருபநல்வவலி மொவட்டம், வீரவகரளம்புதூர,் சங்கரன்வகொவில் பென்கொசி 

மற்றும் பசங்வகொடன்ட வட்டெ்திலிருந்து 24 கிரொமங்களும், 3 நகர ்்புறங்களும் 

உள்ளன.  

மக்கள் ததாடக விபரம்: (2011 மக்கள் ததாடக கணதகடுப்பிை்படி) 

1. மக்கள் ததாடகவிபரம் 

ஆண்கள் : 93147 (49.65%) 

தபண்கள் : 94461 (50.35%) 

தமாத்தம் : 187608 (100%) 

2. சமூக விபரம் 

தாழ்த்தப்பட்கடார் : 27347 (14.58%) 

பழங்குடியிைர் : 139 (0.07%) 

மற்றவர்கள் : 160122 (85.35%) 

தமாத்தம் : 187608 (100%) 

3.எழுத்தறிவு விபரம் 

தமாத்த எழுத்தறிவு தபற்ற மக்கள் ததாடக : 129144 (68.84%) 

மற்றவர்கள் : 58464 (31.16%) 

தமாத்தம் : 187608 (100%) 

4. ததாழிலாளர்கள்விபரம் 

தமாத்தம் முக்கிய ததாழிலாளர்கள் : 96570 (51.50%) 

தமாத்த குறு ததாழிலாளர்கள் : 7766 (4.10%) 

தமாத்த ததாழிலாளர்கள் : 104336 (55.60%) 

மற்றவர்கள் : 83272 (44.40%) 

தமாத்தம் : 187608 (100%) 
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3.2.1தற்கபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல்தரம்: 

A)காற்றிை் தை்டம: 
சுற்று வட்டொர கொற்றின் ென்னம குறிெ்து  ரிந்துனரக்க ் ட்ட வழிகொடட்ுெல்கள் / 
முனறகளின் டி 5 இடங்களில் ஆய்வுகள் வமற்பகொள்ள ் ட்டன.அென் வி ரம் 
வருமொறு: 
         (அளவுகள் g/m3) 

வரிடச 

எண் 
விபரம் 

சுவாசிக்கும் 
மிதக்கும் 
துகள்கள் 

(PM.10) 

நுண் 
மிதக்கும் 
துகள்கள் 

(PM.2.5) 

கந்தக 
டடஆக்

டஸடு (SO2) 

டநட்ரஜை்
டட 

ஆக்டஸடு 

(NO2) 

1 குத்தடக பகுதி (1 இடம்)  48.5 to 62.2 23.1 to 29.6 4.6 to 6.9 7.1 to 9.4 

2 
ஆய்வுப்பகுதி (4) 

இடங்கள்) 
38.1 to 64.4 17.6 to 31.0 3.4 to 7.5 6.2 to 9.7 

வடரயறுக்கப்பட்டஅளவு 100 60 80 80 

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

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

µg/m3 அளவிற்குள் உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கார்பை்டட 
ஆக்டசடு(CO),வடரயறுக்கப்பட்டஅளவிற்குள் உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது 

B)நீரிை் தை்டம: 

நீரிை் தை்டம அறிய 5 இடங்களில் நிலத்தடி நீர் மாதிரி எடுக்கப்ப்பட்டது. 

 5 - நீர் மாதிரிகள் (ஆழ்துடள கிணறு) 

இயற்பியல்/ 

கவதியியல் அளவுகள் 

நிலத்தடி நீர் 
ஆய்வுப்பகுதி 

(4 இடங்கள்) 

கமற்பரப்பு நீர் 

குத்தடகப் பகுதி 

(1 இடங்கள்) 

வடரயறுக்கப் 

பட்டஅளவு 

pHமதிப்பு 7.32 – 7.91 8.15 6.5-8.5 

தமாத்த கடரந்துள்ள 
துகள்களிை் அளவு, 
(மிகி/லி) 

648 – 1120 

70 2000 

குகளாடரடு (மிகி/லி) 137 – 360 2.0 1000 

தமாத்த கடிைத்தை்டம 
(மிகி/லி) 

333 – 482 
49 600 

தமாத்த காரத்தை்டம 
(மிகி/லி) 

150– 301 
32.6 600 

சல்கபட்(மிகி/லி) 210 – 352 14.1 400 

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

டநட்கரட்(மிகி/லி) 1.97 – 3.21 BDL(D.L – 1.0) 45 

ஃபுகளாடரடு (மிகி/லி) 0.38 – 0.66 BDL(D.L – 0.1) 1.5 

 முடிவு: அடைத்து நீர் மாதிரியிை் தை்டமISO10500 : 2012 
பிரசுரிக்கப்பட்ட குடிநீர் தரங்களுக்குள் இருப்பதாக 
அறியப்பட்டது. 
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C) ஒலிசச்ுழல்: (அளவுகள் dB(A) 

ஒலி அளவு 

தடசிபல் (அ) 

பகல் கநர 
சமம் 

 

இரவு கநர 
சமம் 

 

வடரயறுக்கப்பட்ட அளவு 

 

சுரங்கப்பகுதி (1 இடம்) 49.8 42.9 90 

ஆய்வுப் பகுதி (4இடங்கள்) 42.7 – 49.9 38.9 – 40.8 
பகல் கநர சமம் - 55dB(A), 

இரவு கநர சமம் - 45dB(A) 

* மத்திய சுற்றுசச்ூழல், காடுகள் மற்றும் காலநிடல மாற்றம் அடமசச்கம் 
வடரயறுக்கப்பட்ட அளவு 

முடிவு : கமற்கூறிய ஆய்விை் மூலம் கண்டறியப்பட்ட ஒலி அளவாைது மத்திய 
சுற்றுசச்ூழல், காடுகள் மற்றும் காலநிடல மாற்றம் அடமசச்கத்திை் வடரயறுக்கப்பட்ட 

அளவிை் கீழ் உள்ளது. 

 

D) மண்ணிை் தரம் அறிய எடுக்கப்பட்ட 3மாதிரிை் படி. 
விபரம் ஆய்வுப்பகுதி (3 இடம்) 

பி.எச ் 6.89 - 7.02 

மிை் கடத்தும் திறை் (Mhos/cm) 39.87 – 56.58 

கரிம தை்டம அளவு % 0.72 – 1.21 

தமாத்த டநட்ரஜை் மி.கி/கி.கி 135 - 226 

பாஸ்பரஸ் மி.கி/கி.கி 1.28 – 2.12 

கசாடியம் மி.கி/கி.கி 368 – 424 

தபாட்டாசியம் மி.கி/கி.கி 586 - 654 

முடிவு : கமற்கூறிய ஆய்விை் மூலம் கண்டறியப்பட்டமண் கலாம் வடகடயச ்கசர்ந்தது. 
3.2.2நிலசச்ூழல்: 
குெ்ெனக ் குதி  மற்றும் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு ் குதி நில ் யன் ொடன்ட 

பசயற்னகக்வகொள் டங்கள் மூலமொக  கண்டறிய ் ட்டதில் 28.19% விவசொய 

நிலமொகவும், 52.36% ெரிசு நிலமொகவும், புெரக்ள் உள்ள நிலங்கள் 8.17% ஆகவும், புெர ்

இல்லொெ நிலங்கள் 7.74% நீரந்ினலகள் 1.72% ஆகவும், மீெமுள்ளனவ 1.82% ஆகவும் 

உள்ளன. 

3.2.3 உயிரியல் சூழல்: 

குெ்ெனக   குதியில் முட் புெரக்ள் கொண ் டுகின்றன. ஆய்வு   குதியில் சீனமக் 

கருவவலம், வவம்பு,  னன, கருவவலமரம், வொனக பவள்வவல்,கெ்திக் கருவவல் ,மற்றும் 

 ல வனகயொன மரங்கள் கொண ் டுகின்றன. ஆய்வு  குதியில் ப ொதுவொன வீடட்ு 

விலங்குகள் மற்றும்  றனவகள் கொண ் டுகின்றன. 

10 கிமீ.  ர ் ளவில் வனவிலங்கு சரணொலயம் அல்லது வெசிய பூங்கொக்கள் இல்னல. 

ஆய்வு  குதியில் ப ொதுவொன வீடட்ு விலங்குகள் மற்றும்  றனவகள் 

கொண ் டுகின்றன. 
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3.2.4 நீரியல் ஆய்வு: 

ஆய்வு ் குதியில் குனறந்ெஆழநீர ் வெக்க குதி, மற்பறொன்று அதிக ஆழநீர ்  வெக்க 

 குதி  கொண ் டுகின்றன. குனறந்ெஆழநீர ்  வெக்க  குதியில் இருந்து திறந்ெ பவளி 

கிணற்றின் மூலமொக நீர ் கினடக்கப றுகிறது. ப ொதுவொக அதிக அளவு 

நீரம்ட்டம் குதியில், ஆழ்துனளகிணறுகள் மூலமொக நீர ்கினடக்க ப றுகிறது. 

புவி  இயற்பியல் ஆய்வுகளின்  டிசுரங்கெ்னெ சுற்றி குனறந்ெ நிலெ்ெடிநீர ்திறன் 

 குதியொக உள்ளது. ப ொதுவொக நீர ் ஊடுருவும் மற்றும் உற் ெ்திதிறன் அென் 

 ொனறவனகயினன சொரந்்ெெொக இருக்கும். சுரங்க ்  குதியொனது கடினமொன 

 ொனறகனளக் பகொண்டுள்ளெொல் நீர ் ஓட்ட பெொடரச்ச்ி குனறந்வெ கொண ் டும். 

சுரங்கெ்தினுள் நீர ் கசிவு குனறவொகவவ இருக்கும். அருகில்  யன் ொட்டிலுள்ள  

குவொரிகளில் இருந்துப ரியளவு நீரக்சிவு கொண ் டவில்னல.  இந்ெ 

குெ்ெனககளிலும் இவெ வ ொன்ற நினல எதிர ்ொரக்்க ் டுகிறது. 

குெ்ெனக  குதி மற்றும் அென் அருகிலுள்ள  குதியில் நிலெ்ெடி நீர ் மட்டம் 

 ொதிக்கவண்ணம்  யனுள்ள மனழ நீர ்வசகரி ்பு திட்டம் பசயல் டுெ்ெ ் டும். 

4.1 எதிர்கநாக்கும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்டககள்: 

சுரங்க ் ணியில்  சரியொன சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்னககனள பின் ற்றொவிட்டொல்  

இ ் குதியில் இருக்கும்  சுற்றுசச்ூழல் அனம ்பு  ொதிக்க ் டலொம். எனவவ  ல்வவறு 

சுற்றுசச்ூழல் ெொக்கெ்னெ மதி ்பிடுவது மிகவும் அவசியமொகும்.  

சுரங்கக் குெ்ெனகக் கொலெ்தின் உசச் உற் ெ்திக்கொகவும், குவொரி இயக்கெ்தின் முழு ் 

 ர ்பிற்கொகவும் ெொக்க மதி ்பீடு மற்றும் முகொனமெ்துவெ் திட்டம் ஆய்வு 

பசய்ய ் டட்ு, முழு குெ்ெனகக் கொலெ்திற்கும் ப ொருந்தும் எனக் கருெ ் டலொம். 

புதியசுரங்கப்பணி இயக்கத்திை்கபாது ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் 

அதற்க்காை தடுப்பு நடவடிக்டககளுக்காை திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது. 

அதை் விபரம் பிை்வருமாறு. 

4.1.1 காற்றுசச்ுழல்: 
சுரங்கம்  மற்றும் அெனுடன் பெொடரப்ுனடய கீழ்க்கண்ட பசயல் ொடுகள் ெகுந்ெ 

நடவடிக்னக எடுக்க ் டொவிட்டொல் மொசுகொரணமொக கொற்றின் ெரெ்தில் 

ப ரும்ெொக்கெ்னெ ஏற் டுெ்ெகூடும்: 

 துனளயிடுெல் மற்றும் பவடிெ்ெல்  
 சுரங்க ் ணிகள் வமற்பகொள்ளும் ப ொழுது 

 எஸ்கவவட்டர ்மற்றும் டி ் ரக்ள்/ லொரிகள் இயக்கும் ப ொழுது 

 லொரி வ ொக்குவரெ்து 
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சுரங்க நடவடிக்டகயிைால் காற்று மாசு படுவடதத் தவிர்க்க கீழ்க்கண்ட 

வழிமுடறகள் பிை்பற்றப்படும். 

o சுரங்க  ணியின் வ ொது சொனலகளில் ெண்ணீர ்பெளி ் ொன் மூலம் நீர ்

பெளிெ்து தூசுகள் பவளிவரொவண்ணம் ெடுெ்ெல். 

o துனளயிடும் வ ொது நீர ்பெளிெ்ெல். 

o முனறயொன சொனல  ரொமரி ்பு 

o கல் பகொண்டு பசல்லும் வொகனெ்தில் அதிக சுனமகள் ஏற்றுவனெெ் 

ெவிரெ்்ெல் தூசு பவளிவரொவண்ணம் ெொர ்் ொலின் மூலம் மூடி 

பகொண்டு பசல்லுெல் 

o அனனெ்து இயந்திரங்கள் மற்றும் லொரிகனள சரியொக  ரொமரிெ்ெல் 

o வொகன ஓட்டுனருக்கு முனறயொன  ொதுகொ ்பு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

விழி ்புணரவ்ு  யிற்சியளிெ்ெல் 

o குெ்ெனகயில் இருந்துவொகனம் பவளிவயறும்  குதியில் டயர ் ெண்ணீர ்

பெளி ் ொன் வசதினய அனமெ்ெல். 

o டிஜிட்டல் ஸ்வமொக் மீட்டர ்மூலம் வொகன புனக  ரிவசொெனன. 

o குெ்ெனக சுற்றளனவச ்சுற்றிலும் எல்லொ ்  க்கங்களிலும் ெகரெ் ெகடு/ 

 சுனம வனலஅனமெ்ெல். 

o சுரங்க ் குதி, சொனல மற்றும் சொெ்தியமொன இடெ்தில் அடரந்்ெ 

மரங்கனள வளரெ்்து  சுனமவனளயம் ஏற் டுெ்துெல் 

 சுரங்க நடவடிக்னகயின் வ ொது கொற்றுசச்ூழலில் உருவொகும் ெொக்கம்  கணினி 

மொதிரிகள் ( AERMOD) மூலம் கணக்கிட ் டட்ுள்ளது.  

சுரங்க நடவடிக்னகக்கு ் பின்பும் கொற்றில் சுவொசிக்கும் மிெக்கும் துகள்களின் 

அளவு (PM10) 52.9g/m3 to 72.5g/m3 ஆகவும், சுவொசிக்கும் நுண் மிெக்கும் துகள்களின் 

அளவு (PM2.5) 25.1g/m3 to 33.6g/m3 ஆக இருக்குமொறு கணக்கிட ் டட்ுள்ளது. இது 

சுரங்க நடவடிக்னகக்கு பின்னும்  மெ்திய மொசுக்கடட்ு ் ொடு வொரியெ்ெொல் 

நிரண்யிக்க ் ட்ட சுவொசிக்கும் மிெக்கும் துகள்கள் (அெொவதுPM10- 100µg/m3), PM2.5- 

60µg/m3), வரம்பிற்கு  உட் ட்வட இருக்கும் என கண்டறிய ் டட்ுள்ளது. 

வமற்கண்ட  ரொமரி ்பு  ணிகள் பெொடரந்்து பசயல் டுெ்ெ ் டட்ு 

சுற்றுசச்ூழலில் ப றிெளவு ெொக்கம் ஏற் டொமல் கொற்றின் ென்னம  ொதுகொக்க ் டும். 

4.1.2 நீர்சச்ுழல்: 
சுரங்க நடவடிக்னகயின் வ ொது நீர ் பெளிெ்ெல் (Water Sprinkling), 

 சுனம ்வ ொரன்வ வளரெ்்ெல் (Green Belt),  குடிநீர ் மற்றும் இெர வெனவக்கு நொள் 
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ஒன்றுக்கு சுமொர ் அதிக டச்மொக 10.0கிவலொ லிட்டர ் நீர ்  யன் டுெ்ெ ் டும். 

பெொடக்கெ்தில் பவளி இடங்களிலிருந்து நீர ் ப ற ் டும். பின்பு சுரங்கெ்தில் 

வசகரிக்க ் ட்ட மனழ நீர ் யன் டுெ்ெ ் டும். 

இந்ெ திட்டெ்திலிருந்து பவளிவயறும் கழி ் னற கழிவுகள் பச ்டிக் 

பெொட்டியில் வசகரிக்க ் டும். 

குவொரியிலிருந்து கல் மற்றும் ஜல்லி முழுவதும் வநரடியொக நுகரவ்வொருக்கு 

அனு ்  ் டும் என் ெொல், இந்ெ சுரங்கெ்தில் கல் குவியல் அல்லது கழிவுக் கற்கள் 

எதுவும் இருக்கொது. குவொரியில் விழும் மனழ நீர ்குவொரியின் அடி மட்டெ்தில் உள்ள 

சம்பில்(SUMP) வசமிக்க ் டும். 

வமற் ர ்பில், குவொரினயச ் சுற்றி மொனல வடிகொல் கட்ட ் டட்ு, இறுதியில் 

 டிவு நீர ்பெொட்டிகள் மூலம் பவளிவயறும் பெளிவொன மனழ நீர ்பவளிவயற்ற ் டும்.  

இங்கு நனடப றவுள்ள சுரங்க ணியினொல் எந்ெ ஒரு திரவ கழிவுகளும் 

உற் ெ்தியொக வொய் ்பில்னல . இந்ெ சுரங்கெ் திட்டெ்தில் நீரக்ழிவுகள் இல்னல. 

இ ் குதியில் நிலெ்ெடி நீர ்வசமி ்ன   அதிகரிக்க மனழநீர ்வசமி ்புக்கொன  ல்வவறு 

நடவடிக்னககள் எடுக்க ் டும். 

4.1.3 ஒலிசச்ுழல்: 

சுரங்கநடவடிக்னககளின்வ ொதுஇயக்க ் டும்வொகனங்களில் ஒலி உருவொகும். 

சுரங்க ் ணியின் வ ொது இயந்திரங்கள் மூலம் ஏற் டும் ஒலிெொக்கெ்தின் அளவு 

அருகிவலவய கடட்ு டுெ்ெ ் டுவெொல் பெொழிற்சொனலக்கு அனுமதிக்க ் டட்ுள்ள 

வரம்ன  விடகுனறவொக இருக்கும். அடரெ்்தியொன  சுனம வனளயங்கனள 

அனமெ்ெல், இயந்திரங்களின் வடிவனம ்பு மற்றும்  ரொமரி ்பு, ஒலி ெவிரக்்கும் 

கருவி, ஒலிெ்ெனடகளும், அனட ் ொன்களும் ப ொருெ்துெல் வ ொன்ற  

நடவடிக்னககளொல் ஒலியின் அளவு குனறவொக இருக்கும்.  

இனவ சுற்றுசச்ூழல்  ொதுகொ ்பு விதிகள் மற்றும் வரம்புகளுக்குள்வளவய 

கடட்ு ் டுெ்ெ ் டும். 

4.1.4 நில அதிர்வு: 
 

சுரங்க  ணிகளின் வ ொது, பின்வரும் நடவடிக்னககளொல் பவடி ்பு மற்றும் 

அதிரவ்ு வினளவுகள் கடட்ு ் டுெ்ெ ் டும். 

 டிவல படடவனட்டர/் நொனல்(Milli Second Delay Detonator/ Nonel)  யன் டுெ்தி 
கடட்ு ் டுெ்திய பவடி ்பு முனற (Control Blasting). வமற்பகொள்ளுெல். 
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 சரியொன இனடபவளி விட்டுெ் துனளயிடுெல். 
 பவடி மருந்துகள் மிகக் குனறந்ெ அளவில் சொரஜ்் பசய்ெல்.  
 சொெ்தியமொன இடங்களில் கல்உனட ் ொன். (ROCKBRAKER) 

 யன் டுெ்ெ ் டுெ்ெல். 
 திறனமயொன மற்றும் அனு வம் வொய்ந்ெ ந ரொல் பவடிெ்ெல் மற்றும் 

வமற் ொரன்வ வமற்பகொள்ள ் டும். 

சுரங்க நடவடிக்னககளினொல் ஏற் டும் நிலஅதிரவ்ு கணினி மொதிரிகள் 

மூலம்கணக்கிட ் ட்டெ்தில்  சுரங்க ் குதி அருகில்  DGMS விதிெ்துள்ள நில அதிரவ்ு 

வரம்பிற்கு ( 10 மிமீ/பநொடி குனறவொகவவ உள்ளது. இென் மூலம் நில அதிரவ்ினொல் 

ஏற் டும் வினளவு கடட்ு ் டுெ்ெ ் டும். 

 

4.1.5 நிலசச்ுழல்: 

குெ்ெனக ்  குதியில், சுரங்க ்  ணிகளுக்கு ் பிந்னெய கட்டெ்தில்,  

1.84.0பெக்வடர ்சுரங்க ்  குதி முழுவதும் நீரந்ினலயொகவும், 0.02.0பெக்வடர ்சுரங்க 

சொனலகளொகவும், 0.52.0பெக்வடர ்  ர ் ளவில் ெொவரங்கள் நினறந்தும். மனிெரக்ள் 

மற்றும் விலங்குகள் கவனக்குனறவொக நுனழவனெெ் ெடுக்க முழு சுரங்க ்  குதியும் 

முனறயொக சுற்றி வவலி அனமெ்து  ொதுகொக்க ் டும்.சுரங்க ்  ணிக்கு பிந்னெய 

நினலயில், சுரங்க ணி வமற்பகொண்ட இடெ்தில் மனழநீனர வசகரிக்க 

 யன் டுெ்ெ ் டும்.. 

4.1.6 உயிர்சச்ுழல்: 

குெ்ெனக  குதியில் ப ரியளவு ெொவர வனககள் இல்னல. சுரங்கெ்தின் அருகில் 

கொண ் டும் மரங்கள், பசடிகள், மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு எந்ெ ஒரு  ொதி ்பும் 

ஏற் டொெ வண்ணம் சுரங்க நடவடிக்னகயின் வ ொது வமற்கூறிய  ல்வவறு  ெடு ்பு 

நடவடிக்னககள் வமற்பகொள்ள ் டும்.  ொதுகொ ்பு இனடபவளியில்  சுனம வனளயம் 

வளரக்்க ் டும். 

4.1.7 சமூக தபாருளாதார சுழல்: 

குெ்ெனக நிலம் அனனெ்தும் ெனியொர ் ட்டொ நிலமொகும். சுரங்க குதியில் வீடு 

மற்றும் குடியிரு ்புகள் இல்னல .ஆனகயொல் நில இழ ்வ ொ அல்லது வீடுகள் 

மொற்றவமொ இருக்கொது. 

சுரங்க நடவடிக்னகயின் மூலம்  கீழ்கண்ட சமூக ப ொருளொெொர முன்வனற்றம் 

ஏற் ட வொய் ்புள்ளது: 

 சுமொர ்22 வ ருக்கு வநரடி வவனல வொய் ்பு. 
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 திட்ட நடவடிக்னககளுடன் பெொடரப்ுனடய கீழ்கண்ட ல்வவறு நடவடிக்னககள் 

மூலம் இ ் குதியில் வருமொன நினலகள் மற்றும் வொழ்க்னகெ் ெரங்கனள 

உயரெ்்துவெற்கொன கீழ்கண்டமனறமுக வவனலவொய் ்பு: 

 கல் மற்றும் கிரொவல் பகொண்டு பசல்வெற்கொன வொகன வ ொக்குவரெ்து. 

 வொகனம் மற்றும் சுரங்க  ணி சொரந்்ெ சிறு குறு பெொழில்கள், 

வியொ ொரம் மற்றனவ.  

 ஒ ் ந்ெ வவனல மற்றும் வசனவ வொய் ்பு 

  ொதுகொ ்பு இனடபவளியில்  சுனம வனளயம். வமற்பகொள்ள ் டும் 

 மெ்திய மொநிலெ்திற்கு வரி மற்றும் இெர வொய் ்புகள். 

இ ் குதியின் சமூக ப ொருளொெொர வமம் ொடட்ு நடவடிக்னககளுக்கொக ரூ ொய் 

5.00லட்சம் ஒதுக்கீடு பசய்ய ் டட்ுள்ளது. 

 இந்ெ பெொனக அருகில் உள்ள  ள்ளி கட்டிடங்கள்  ழுது ொர ்் து, 

 ரொமரி ்பு, சீரப்சய்ய யன் டுெ்ெ ் டும். 

வெனவ மற்றும் முன்னுரினமயின் அடி ் னடயில் உள்ளூர ் மக்களுடன் 

கலந்ெொவலொசிெ்து இனவ அனனெ்தும் பசயல் டுெ்ெ ் டும். 

முனறயொன மற்றும் விஞ்ஞொன பூரவ்மொன சுரங்க ணியில் வமற்பகொள்வென் மூலமும், 

அனனெ்து சுற்றுசச்ூழல் ெடு ்பு நடவடிக்னககனளயும் பசயல் டுெ்துவென் மூலமும் 

ப ரியளவு  ொதி ்புகளும் ஏற் டொமல் உறுதி பசய்ய ் டும். 

4.1.8 கபாக்குவரத்துமீதாைதாக்கம்: 

இந்ெ குெ்ெனக  குதியிலிருந்து வெொண்டிபயடுக்க ் டும் ப ொருடக்ள் 

வநரடியொக  யனொளிகளுக்கு  சொனல வழியொக பகொண்டு பசல்ல ் டும். திட்ட 

நடவடிக்னககளின் வ ொது, மணிக்கு 9  யணங்கள் இருக்கும். இந்ெ திட்டெ்தின் 

வ ொக்குவரெ்து  ொனெ முனறயொக  ரொமரிக்க ் டும். பின்வரும் ெடு ்பு 

நடவடிக்னககள் வமற்பகொள்ள ் டும். 

 சுரங்க மற்றும் அனெ சுற்றியுள்ள சொனல  குதிகள் மற்றும் கற்களில் நீர ்

பெளிெ்து லொரிகள் மூலம் பகொண்டு பசல்லும் வ ொது தூசிகள் 

பவளிவரவண்ணம் கடட்ு ் டுெ்ெ்துெல். 

 சம் ந்ெ ் ட்ட துனறயுடன் கலந்ெொவலொசிெ்து வ ொக்குவரெ்துச ் சொனலயின் 

இருபுறமும் மரங்கனள நடவு பசய்ெல். 

 சொனலகனள முனறயொக  ரொமரிெ்ெல் 

 வொகனங்கனள முனறயொக  ரொமரிெ்ெல் 

 கல் ஏற்றிவரும் டி ் ர ்லொரிகளில் அதிக சுனமகனளெ் ெவிர ்் து. 
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கிராமம்,  வீரககரளம்புதூர ்வட்டம்,  ததை்காசி மாவடட்ம் 
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 லொரிகளில் ெொர ்லின் பகொண்டு மூடுெல். 

 வவகெ்னெக் கடட்ு ் டுெ்துெல் 

4.1.9 கழிவு கமலாண்டம: 

இந்ெ சுரங்கெ்தில் இருந்து கழிவு உற் ெ்தி எதுவும் இல்னல. ெமிழக அரசு. GO(Ms)No.84 

 டி பிளொஸ்டிக் ப ொருடக்ளின்  யன் ொடுசுரங்க  குதியில் ெனட பசய்ய ் டும். 

பெொழிலொளரக்ள் மீண்டும்  யன் டுெ்ெக்கூடிய ப ொருனள ்  யன் டுெ்ெ 

ஊக்குவிக்க ் டுவொரக்ள். 

5.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்: 

சுற்றுசச்ூழல் நிரண்ியக்க ட்ட ெர அளவுகளுக்குள் உள்ளவொறு கண்கொணி ் ெற்கும், 

 ல்வவறு கடட்ு ் ொடட்ு நடவடிக்னககனள நனடமுனற ் டுெ்துவனெ 

கண்கொணி ் ெற்கும் ப ொருெ்ெமொன சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணி ்பு திட்டம்  

நனடமுனற டுெ்ெ ் டும். சுரங்க வமலொளர ் மூலம்  ல்வவறு சுற்றுசச்ூழல் 

கடட்ு ் ொடு நடவடிக்னககள் உடனடியொகவும் திறம் டவும் வமற்பகொள்ள ் டும். 

சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்னககளுக்கொக ரூ ொய் 15.2லட்சம் மூலெனமொக 

(CAPITAL COST)ஒதுக்கீடு பசய்ய ் டட்ுள்ளது. இனெ ெவிர ஆண்டுக்கு ரூ ொய். 15.1 

லட்சம் பெொடர ்பசலவினம் (RECURRING COST) கீழ் பசலவிட ் டும். 

இந்ெ திட்டெ்திற்கொக வமற்பகொள்ள ் ட்ட ெற்வ ொனெய சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணி ்பு, 

ெற்வ ொதுள்ள குவொரியின் ஒட்டுபமொெ்ெ ெொக்கெ்னெ பிரதி லிக்கிறது. 

 

6.1 முடிவுடர: 

 சுரங்க ணியின் வ ொது  யன் டுெ்ெ உள்ள நவீன பெொழில்நுட் ம் மற்றும் 

மொசுக்கடட்ு ொடட்ு முனறகளொல், சுற்றுசச்ூழலில் ப ரிய அளவு  ொதி ்பு ஏற் டொமல் 

சுற்றுசச்ூழல் வொரியெ்ெொல் வனரயறுக்க ் ட்ட ெர அளவுக்குவளவய 

கடட்ு ் டுெ்ெ ் டட்ு இருக்கும். சுரங்க ணியின் மூலம் வவனலவொய் ்பு மற்றும் 

 ல்வவறு சமூக முன்வனற்ற நலன்கள் உருவொகும். இனெெ்ெவிர மெ்தியமற்றும் 

மொநிலஅரசொங்கங்கள் நிதிவருவொய் மூலம் GSTவரி, வ ொன்றனவ வநரடியொக மற்றும் 

மனறமுகமொக கினடக்கும். இது ெவிர, இது கடட்ுமொனெ் பெொழிலின் 

மூல ்ப ொருட்களின் வெனவனயயும் பூரெ்்தி பசய்யும். 

* * * * * * * * * 








