
சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமாிப்பு திட்டம் பற்றிய 

சுருக்கம்  

உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாாி 

(கிராமம்:  நதிக்குடி கிராமம் 

வவம்பக்ககாட்டட தாலுகா, விருதுநகர் மாவட்டம்) 

 

விண்ணப்பத்தாரர் திரு.ச.இராதாகிருஷ்ணன் 

சுரங்க குத்தடக பரப்பு 3.164 வெக்கடர் 

சர்கவ எண்  886/2, 886/7 மற்றும் 886/9  

நிலவடக 
வசாந்த பட்டா நிலம் 

ஆய்வு குறிப்பீடு (TOR) உாிம கடித எண் SEIAA-TN/F.No.8867/SEAC/TOR-

1124/2021 நாள்: 23.03.2022. 

திட்ட மதிப்பீடு 
ரூ. 2.95 ககாடி 

நிறுவனர ்

திரு.ச.இராதாகிருஷ்ணன் 

கதவு எண்.1/128, மல்லிபுதூர் கிராமம், 

 ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் தாலுகா, விருதுநகர் மாவட்டம்.  

அறிக்டக தயாாித்தவர் 

 

கிாிகயட்டிவ்   இஞ்சினியர்ஸ் & கன்சல்டன்ஸ் 

(மத்திய சுற்றுச்சூழல் துடறயினரால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட நிறுவனம்) 

வசன்டன – 600059,  9444133619 

    ஆகஸ்ட் - 2022 
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1.1 முன்னுகர: 

திரு.ச.இராதாகிருஷ்ணன் அவரக்ள், சர்டவ எண் 886/2, 886/7 மற்றும் 886/9  

ஹவம்பக்டகாை்கை தாலுகா, விருதுநகர் மாவை்ைம் நதிக்குடி கிராமத்தில் 3.164 

ஹெக்ைர் சுரங்க குத்தகக பரப்பளவில் 2,64,480m3 உகைகல், 64,780m3 கிராவல் 5 

வருை காலத்தில் உற்பத்தி ஹசய்ய உள்ளனர். முழு குத்தககப் பகுதியும் திரு. ச. 

இராதாகிருஷ்ணன் வசம் உள்ளது.  

இந்த உகைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கு திரு.ச.இராதாகிருஷ்ணன் அவரக்ள் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிகய ஹபற விண்ணப்பித்துள்ளனர்.  

இந்த சுரங்க  குத்தககயின் பரப்பு 5 ஹெக்ைரக்்கு குகறவாக இருந்தும், 500மீ 

சுற்றுளவில் உள்ள மற்ற சுரங்க குத்தககககளயும் கணக்கிடும்ஹபாழுது 

ஹமாத்தமாக 5 ஹெக்ைரக்்கு கூடுதலாக உள்ளதால் இந்த திை்ைம் பி1 கூை்டு  

வககக்கு (B1 Cluster Category) உை்பை்டு சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு 

பற்றிய அறிக்கக தயாரித்தல் மற்றும்  (EIA/EMP REPORT),  ஹபாதுமக்கள் கருத்து 

டகை்பு அவசியமாகிறது.  

இந்த குத்தகக பகுதியில் விண்ணப்பதாரர் 09.01.2014 முதல் 08.01.2019 வகர 

அனுமதி கடிதம். KV1/30513/2013 டததி 03.10.2013ன் படி, குவாரி பணிகள் 

டமற்ஹகாண்டுள்ளார். 
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 1.2 அரசு அனுமதி விவரம்: 

1 மாவை்ை 

ஆை்சியரிைமிருந்து 

அனுமதி கடிதம் ( Precise 

area communication letter) 

KV1/879/2018-கனிமம், டததி: 24.02.2021 

2 சுரங்க திை்ைம் (Mining Plan) 

அனுமதி 

KV1/879/2018, டததி:  09.07.2021 

3 ஆய்வு குறிப்பீடு (TOR) 

உரிம கடித எண் 

SEIAA-TN/F.No.8867/SEAC/TOR-1124/2021 நாள்: 

23.03.2022. 

இசச்ுற்றுசச்ூழல்  ஆய்வு குறிப்பீை்டின்படி, சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் 

பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கக தயாரிக்கப்பை்டுள்ளது (EIA/EMP Report). அதன் 

சுருக்கம் பின்வருமாறு: 

அரசு அனுமதி  கடிதத்தின்படி, குத்தககப் பகுதியின் கிழக்கு பகுதியில் 

ஹசல்லும் ஓகைக்கு 50 மீ பாதுகாப்பு இகைஹவளியும், அருகிலுள்ள பை்ைா 

நிலங்களுக்கு 7.5 மீ பாதுகாப்பு இகைஹவளியும் அளிக்கப்பை்டுள்ளது. 

2.1. இருப்பிை விளக்கம்: 

1. திை்ைத்தின் ஹபயர் 
- 

திரு.ச. இராதாகிருஷ்ணன் அவரக்ளின்  

உகைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

2. திை்ை இருப்பிைம் 
- 

 நதிக்குடி கிராமம், ஹவம்பக்டகாை்கை தாலுகா, 

விருதுநகர் மாவை்ைம். தமிழ்நாடு 

3 5 ஆண்டு காலத்திற்கு உற்பத்தி 

திறன் 
 

உகைகல் – 2,64,480 மீ3 

கிராவல் – 64,780 மீ3 

4. அை்சடரகக மற்றும் 

தீரக்்கடரகக  
- 

09°26'21.8''N to 09°26'26.0"N வைக்கு  

77°41'32.0"E to 77°41'44.5"E கிழக்கு 

5 சுரங்க குத்தகக பரப்பு - 3.164 ஹெக்ைர்  

6. நிலவகக 
- 

விண்ணப்பதாரருக்குச ் ஹசாந்தமான தனியார் 

பை்ைா நிலம். 

7. சுரங்க டமற்பரப்பின் அகமப்பு   சமதளம்  

8. குத்தககப் பகுதிகய அணுகும் 

முகற - 

SH-42 (ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் - சிவகாசி) உைன் டசரும் 

மல்லிபுதூர் - பாகறப்பை்டி சாகலயில் இருந்து 

குத்தகக பகுதிகய அணுகலாம்.  

9. அருகிலுள்ள ஹநடுஞ்சாகல -  (SH-183)– 6.0கிமீ  - (ஹதன்கிழக்கு) 
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10. அருகிலுள்ள ரயில் நிகலயம் - சிவகாசி – 10.0கிமீ (வைகிழக்கு)  

11. அருகிலுள்ள விமான நிகலயம் - மதுகர -  62கிமீ (வைக்கு) 

12. அருகிலுள்ள ஹபரிய நீர் 

நிகலகள் (1௦ கி.மீ சுற்றளவில்) 

- 

 ஓகை- (கிழக்கு)   

 ஓகை-165மீ- (டமற்கு) 

 காயல்குடி ஆறு -1.7 கி.மீ (ஹதன்டமற்கு) 

 ஹநடுங்குளம் ஓகை – 3.1கி.மீ (ஹதன்டமற்கு) 

 மருகல் ஓகை - 7.0 கி.மீ (ஹதன்டமற்கு) 

13. பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள்/ 

ஹதால்லியல் / முக்கிய 

இைங்கள்/ டதசிய பூங்காக்கள்/ 

சரணாலயங்கள்  

- 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்கல.  

14. வரலாற்று சின்னம் / சுற்றுலா 

தலம் 
- 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்கல.  

15. ஒதுக்கப்பை்ை / 

பாதுகாக்கப்பை்ை காடுகள் 
- 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்கல. 

16. நில அதிரவ்ு மண்ைலம் - பகுதி – II (மிக குகறந்த வாய்ப்புள்ள மண்ைலம்)  

 

2.2.திை்ை விளக்கம்: 

1. ஹமாத்த கனிம 

இருப்புகள் 

- உகைகல் –  8,64,240 மீ3 

கிராவல் – 1,09,785 மீ3 

2. ஹவை்டிஹயடுக்கக் கூடிய 

கனிம இருப்புகள் 

- உகைகல் – 2,64,480 மீ3 

கிராவல் – 64,780 மீ3 

3. சுரங்கம் 

ஹவை்டிஹயடுக்கும் முகற 

- இயந்திரமயமாக்கப்பை்ை திறந்த ஹவளி சுரங்கம்.  

பயன்படுத்தும் முகற  - ஜாக்ொமர், கம்ப்ரசர்,  

ஹவடித்தல், எக்ஸ்டவை்ைர், டிப்பர்/லாரி 

4. 5 ஆண்டு காலத்திற்கு 

உற்பத்தி திறன் 

- 

வருைம் 

டமல் மண் 

மீ3 

 

கிராவல் 

மீ3 

 

உகைகல் மீ3 

 

1. 3280 16400 47,988 

2. 3280 16400 48,372 

3. 3280 16400 48,816 

4. 3116 15580 50,088 

5. --- --- 69,216 

ஹமாத்தம் 12,956 64,780 2,64,480 
 

5. சுரங்க ஆயுள் காலம் - 5  வருைம் 
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6. ஹமாத்த திை கழிவு - இந்த திை்ைத்தில் இருந்து ஹவை்டிஹயடுக்கக் கூடிய 

கனிம இருப்புகள் கை்டுமானப் பணிகளுக்காக 

பயன்படுத்தப்படும் என்பதால் இந்த குவாரி 

ஹசயல்பாை்டில் எந்த கழிவு உற்பத்தியும் 

எதிர்பாரக்்கப்பைவில்கல.  

7. சுரங்கத்தின் அதிகபை்ச 

ஆழம் 

- 36மீ 

8. டவகலயாை்களின் 

எண்ணிக்கக 

-  டநரடியாக – 18, மகறமுகமாக – 50 நபரக்ள் 

9. நீரத்்டதகவ / நீர் ஆதாரம் - இந்த திை்ைத்திற்கான ஹமாத்த நீர் டதகவ 10KLD ஆக 

இருக்கும். ஆரம்பத்தில் ஹவளி இைங்களிலிருந்து 

ஹபறப்படும். பின்னர் சுரங்க பகுதியில் டசகரிக்கப்பை்ை 

மகழநீர் இந்த டதகவக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

10. மின்சார டதகவ  அகனத்து உபகரணங்களும் டீசல் மூலம் 

இயக்கப்படும்.  பணிமகன, அலுவலகம் மற்றும்   ஓய்வு 

அகற டபான்றகவகாண மின் டதகவ,  மாநில மின் 

ஹதாகுப்பிலிருந்து ஹபறப்படும்.  

11. சுரங்க உள்கை்ைகமப்பு - பணிமகன, அலுவலகம், முதலுதவி அகற, சிற்றுண்டி 

அகறயுைன்கூடிய ஓய்வு அகற, சுரங்க பகுதியில் 

அகமக்கப்படும் 

12. திை்ை மதிப்பீடு - ரூ. 2.95 டகாடி 

13. CER ஹசலவுத் திை்ைம் - ரூ. 6.0 லை்சம் 

3.1 தற்டபாகதய சுற்றுசச்ூழல் விபரம்: 

சுற்றுசச்ூழல் காடுகள் மற்றும் காலநிகல மாற்றம் அகமசச்கம் (MOEF & CC), 

இந்திய தரக்கை்டுப்பாடு நிறுவனம் (IS Code) வழிகாை்டுதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

ஆய்வு குறிப்பீடுகளின் படி(TOR), தற்டபாகதய சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு, டிசம்பர் – 

2021 – பிப்ரவரி – 2022 காலத்தில் திரை்ைப்பை்டுள்ளன.  

இந்த சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுக்காக 3.164 ஹெக்ைர் சுரங்க குத்தகக பகுதி (core zone) 

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

ஹகாள்ளப்பை்டுள்ளது. 
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சமூக ஹபாருளாதார சூழல்: 

2011 டமற்ஹகாள்ளப்பை்ை அரசாங்க மக்கள் ஹதாகக கணக்ஹகடுப்பின்படி 

விருதுநகர் மாவை்ைம், ஹவம்பக்டகாை்கை வை்ைம், 10கிமீ சுற்றளவில் 28 

கிராமங்கள் உள்ளன. 

மக்கள் ஹதாகக விபரம்: (2011 மக்கள் ஹதாகக கணஹகடுப்பின்படி) 

1. மக்கள் ஹதாகக விபரம் 

ஆண்கள்  

: 

134570 (49.67%) 

ஹபண்கள் 

: 

136384 (50.33%) 

ஹமாத்தம் 

: 

270954(100%) 

2. சமூக விபரம் 

தாழ்த்தப்பை்டைார் 

: 

48390(17.86%) 

பழங்குடியினர் 

: 
292(0.11%) 

மற்றவரக்ள் : 222272(82.03%) 

ஹமாத்தம் : 270954(100%) 

3.எழுத்தறிவு விபரம் 

ஹமாத்த எழுத்தறிவு ஹபற்ற மக்கள் ஹதாகக : 198012 (73.08%) 

மற்றவரக்ள் : 72942 (26.92%) 

ஹமாத்தம் : 270954(100%) 

4. ஹதாழிலாளரக்ள் விபரம் 

ஹமாத்தம் முக்கிய ஹதாழிலாளரக்ள் : 119491 (44.10%) 

ஹமாத்த குறு ஹதாழிலாளரக்ள் : 10992 (4.06%) 

ஹமாத்த ஹதாழிலாளரக்ள் : 130483(48.16%) 

மற்றவரக்ள் : 140471 (51.84%) 

ஹமாத்தம் : 270954(100%) 

 

3.2.1 தற்டபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் தரம்: 

A) காற்றின் தன்கம: 

சுற்று வை்ைார காற்றின் தன்கம குறித்து பரிந்துகரக்கப்பை்ை வழிகாை்டுதல்கள் 

/ முகறகளின்படி 7 இைங்களில் ஆய்வுகள் டமற்ஹகாள்ளப்பை்ைன.அதன் விபரம் 

வருமாறு: 
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ஆய்வு காலம்: (டிசம்பர் – 2021 – பிப்ரவரி - 2022)  (அளவுகள் g/m3) 

வரிகச 

எண் 
விபரம் 

சுவாசிக்கும் 

மிதக்கும் 

துகள்கள் 

(PM.10) 

நுண் 

மிதக்கும் 

துகள்கள் 

(PM.2.5) 

கந்தக 

கைஆக்

கஸடு (SO2) 

கநை்ரஜன்

கை 

ஆக்கஸடு 

(NO2) 

1 குத்தகக பகுதி (1 இைம்)  52.2 to 74.8 25.1 to 35.9 5.1 to 7.6 6.9 to 9.2 

2 
ஆய்வுப்பகுதி (6) 

இைங்கள்) 
39.9 to 58.4 18.8 to 28.1 3.8 to 8.5 4.6 to 10.2 

வகரயறுக்கப்பை்ைஅளவு 100 60 80 80 

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

முடிவு: டமற்கண்ை அை்ைவகணப்படி மிதக்கும் துகள்கள் (PM10), நுண் மிதக்கும் 

துகள்கள்(PM2.5), கந்தக கை ஆக்கசடு (SO2), கநை்ரஜன் ஆக்கசடு   (NO2) இகவ அகனத்தும் 

மத்திய மாசுகை்டுப்பாடு வாரியம் (CPCB) வகரயறுக்கப்பை்ை 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3& 80 

µg/m3  அளவிற்குள் உள்ளதாக கண்ைறியப்பை்டுள்ளது.  

 

B) நீரின் தன்கம: 

நீரின் தன்கம அறிய 6 இைங்களில் நிலத்தடி நீர் மாதிரி எடுக்கப்ப்பை்ைது. 

6 - நீர் மாதிரிகள் (ஆழ்துகள கிணறு),  (டிசம்பர் – 2021 – பிப்ரவரி - 2022) 

இயற்பியல்/ 

டவதியியல் அளவுகள் 

ஆய்வுப்பகுதி 

(6 இைங்கள்) 
வகரயறுக்கப்பை்ைஅளவு 

pH மதிப்பு 7.24 – 8.2 6.5-8.5 

ஹமாத்த ககரந்துள்ள 

துகள்களின் அளவு, (மிகி/லி) 

236 – 1002 
2000 

குடளாகரடு (மிகி/லி) 34.2 – 342 1000 

ஹமாத்த கடினத்தன்கம 

(மிகி/லி) 

171 – 431 
600 

ஹமாத்த காரத்தன்கம 

(மிகி/லி) 

147– 326 
600 

சல்டபை் (மிகி/லி) 13.6 – 208 400 

இரும்பு (மிகி/லி) 0.04 – 0.15 0.3 

கநை்டரை் (மிகி/லி) 1.8 – 9.60 45 

ஃபுடளாகரடு (மிகி/லி) 0.13 – 0.58 1.5 

முடிவு: அகனத்து நீர் மாதிரியின் தன்கம ISO10500 : 2012 பிரசுரிக்கப்பை்ை குடிநீர் 

தரங்களுக்குள் இருப்பதாக அறியப்பை்ைது. 
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C) ஒலிசச்ுழல்: (அளவுகள் dB(A) 

ஆய்வுப்பகுதி – 7 குளிரக்ாலம் (டிசம்பர் – 2021 – பிப்ரவரி - 2022) 

ஒலி அளவு 

ஹைசிபல் (அ) 

சுரங்கப்பகுதி 

(1 இைம்) 

வகரயறுக்கப்பை்ை 

டவகலப்பகுதி 

அளவு 

 

ஆய்வுப் 

பகுதி 

 (6 இைங்கள்) 

*(MOEF&CC) 

வகரயறுக்கப்ப

ை்ை அளவு 

 

பகல் டநர சமம் 
51.9 

90 

44.8 to 50.6 
55 

இரவு டநர சமம் 
39.4 37.3 to 43.1 

45 

* மத்திய சுற்றுசச்ூழல், காடுகள் மற்றும் காலநிகல மாற்றம் அகமசச்கம் வகரயறுக்கப்பை்ை 

அளவு 

முடிவு : டமற்கூறிய ஆய்வின் மூலம் கண்ைறியப்பை்ை ஒலி அளவானது மத்திய சுற்றுசச்ூழல், 

காடுகள் மற்றும் காலநிகல மாற்றம் அகமசச்கத்தின் வகரயறுக்கப்பை்ை அளவின் கீழ் 

உள்ளது. 

 

D) மண்ணின் தரம் அறிய எடுக்கப்பை்ை 3 மாதிரின் படி. 

விபரம் 
ஆய்வுப்பகுதி 

(3 இைம்) 

பி.எச ் 6.89 – 7.35 

மின் கைத்தும் திறன் (Mhos/cm) 98.4 – 181.6 

கரிம தன்கம அளவு % 1.56 – 2.55 

ஹமாத்த கநை்ரஜன் மி.கி/கி.கி 590 - 751 

பாஸ்பரஸ் மி.கி/கி.கி 1.34 – 1 .59 

டசாடியம் மி.கி/கி.கி 199 – 235 

ஹபாை்ைாசியம் மி.கி/கி.கி 592-766 

முடிவு : டமற்கூறிய ஆய்வின் மூலம் கண்ைறியப்பை்ை மண்ணின் தரம் 

ஹபாதுவாக சில்டி டலாம் வககயாகும். 

 

3.2.2 நிலசச்ூழல்: 

குத்தககப்பகுதி மற்றும்  10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப்பகுதி நிலப்பயன்பாை்கை 

ஹசயற்ககக்டகாள் பைங்கள் மூலமாக கண்ைறியப்பை்ைதில் 26.91% விவசாயம் / 

டதாை்ைத்தின் கீழ் வககப்படுத்தப்பை்டுள்ளது, அகதத் ஹதாைர்ந்து 44.72% தரிசு 

நிலமாகவும், 12.01% தரிசு நிலமாகவும், 7.10% புதர் இல்லாத நிலமாகவும், 

மீதமுள்ளகவ பிற நிலப் பயன்பாை்டு வகககளின் கீழும் உள்ளன. 

3.2.3 உயிரியல் சூழல்: 

குத்தககப் பகுதி என்பது காடுகள் அல்லாத, முை்புதரக்கள ஹகாண்ை தனியார் 

நிலமாகும். குத்தககப் பகுதியின் கிழக்குப் பகுதி ஏற்கனடவ குகறந்தளவு 
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ஹவை்டிஹயடுக்கப்பை்டுள்ளது. டமற்குப் பகுதியில் முந்தய குத்தகக காலத்தில் 

உள்கை்ைகமப்பு டதகவக்கு பயன்படுத்தப்பை்டுள்ளதால் குத்தகக பகுதியில் 

ஹபரியளவு தாவர வகககள் இல்கல. ஆய்வு பகுதியில்  வாகக, ஹபன்சில் மரம், 

நாவல், பகன, டவம்பு, கருடவலம், ஹதன்கன மற்றும் சவுக்கு டபான்ற 

ஹபாதுவான தாவர வகககள். காணப்படுகின்றன.  

10 கிமீ. பரப்பளவில் வனவிலங்கு சரணாலயம் அல்லது டதசிய பூங்காக்கள் 

இல்கல. ஆய்வு பகுதியில் ஹபாதுவான வீை்டு விலங்குகள் மற்றும் பறகவகள் 

காணப்படுகின்றன.  

3.2.4 நீரியல் ஆய்வு: 

ஆய்வுப்பகுதியில்  குகறந்த ஆழ நீர் டதக்க பகுதி, மற்ஹறான்று அதிக 

ஆழ நீர் டதக்க பகுதி காணப்படுகின்றன. குகறந்த ஆழ நீர் டதக்க பகுதியில் 

இருந்து திறந்த ஹவளி கிணற்றின் மூலமாக நீர் கிகைக்க ஹபறுகிறது. 

ஹபாதுவாக அதிக அளவு நீர் மை்ைம் பகுதியில், ஆழ்துகள கிணறுகள் மூலமாக 

நீர் கிகைக்க ஹபறுகிறது . 

ஹபாதுவாக நீர் ஊடுருவும் மற்றும் உற்பத்திதிறன் அதன் பாகற 

வககயிகன சார்ந்ததாக இருக்கும். சுரங்கப் பகுதியானது கடினமான 

பாகறககளக் ஹகாண்டுள்ளதால் நீர் ஓை்ை ஹதாைரச்ச்ி குகறந்டத காணப்படும். 

சுரங்கத்தினுள் நீர் கசிவு குகறவாகடவ இருக்கும். அருகில் பயன்பாை்டிலுள்ள  

குவாரிகளில் இருந்து ஹபரியளவு நீர் கசிவு காணப்பைவில்கல. இந்த 

குத்தகககளிலும் இடத டபான்ற நிகல எதிர்பாரக்்கப்படுகிறது. 

குத்தகக பகுதி மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மை்ைம் 

பாதிக்கவண்ணம் பயனுள்ள மகழ நீர் டசகரிப்பு திை்ைம் ஹசயல்படுத்தப்படும். 

4.1 எதிர்டநாக்கும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு நைவடிக்கககள்: 

சுரங்கப்பணியில் சரியான சுற்றுசச்ூழல் நைவடிக்ககககள 

பின்பற்றாவிை்ைால் இப்பகுதியில் இருக்கும் சுற்றுசச்ூழல் அகமப்பு 

பாதிக்கப்பைலாம். எனடவ பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் தாக்கத்கத மதிப்பிடுவது 

மிகவும் அவசியமாகும்.  

புதிய சுரங்கப்பணி இயக்கத்தின்டபாது ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் 

மற்றும் அதற்க்கான தடுப்பு நைவடிக்கககளுக்கான திை்ைம் தயாரிக்கப்பை்டு 

உள்ளது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு. 
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4.1.1 காற்றுசச்ுழல்: 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுைன் ஹதாைர்புகைய கீழ்க்கண்ை ஹசயல்பாடுகள் 

தகுந்த நைவடிக்கக எடுக்கப்பைாவிை்ைால் மாசு காரணமாக காற்றின் தரத்தில் 

ஹபரும் தாக்கத்கத ஏற்படுத்தகூடும்: 

 துகளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல்  

 சுரங்கப்பணிகள் டமற்ஹகாள்ளும் ஹபாழுது 

 எஸ்கடவை்ைர் மற்றும் டிப்பரக்ள்/ லாரிகள் இயக்கும் ஹபாழுது 

 லாரி டபாக்குவரத்து 

சுரங்க நைவடிக்ககயினால் காற்று மாசு படுவகதத் தவிரக்்க கீழ்க்கண்ை 

வழிமுகறகள் பின்பற்றப்படும். 

o சுரங்க பணியின் டபாது சாகலகளில் தண்ணீர் ஹதளிப்பான் மூலம் 

நீர் ஹதளித்து தூசுகள் ஹவளிவராவண்ணம் தடுத்தல். 

குத்தககதாரர் ஏற்கனடவ சுரங்கத்கதயும் அருகிலுள்ள 

கிரஷகரயும் இகணக்கும் சாகலயில் நிகலயான நீர் 

ஹதளிப்பாகன அகமத்துள்ளார.் 

o துகளயிடும் டபாது நீர் ஹதளித்தல். 

o முகறயான சாகல பராமரிப்பு 

o கல் ஹகாண்டு ஹசல்லும் வாகனத்தில் அதிக சுகமகள் ஏற்றுவகதத் 

தவிரத்்தல் தூசு ஹவளிவராவண்ணம் தார்ப்பாலின் மூலம் மூடி 

ஹகாண்டு ஹசல்லுதல் 

o அகனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் லாரிககள சரியாக பராமரித்தல் 

o வாகன ஓை்டுனருக்கு முகறயான பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

விழிப்புணரவ்ு பயிற்சியளித்தல் 

o குத்தககயில் இருந்து வாகனம் ஹவளிடயறும் பகுதியில் ையர் 

தண்ணீர் ஹதளிப்பான் வசதிகய அகமத்தல். 

o டிஜிை்ைல் ஸ்டமாக் மீை்ைர் மூலம் வாகன புகக பரிடசாதகன. 

o குத்தகக சுற்றளகவச ் சுற்றிலும் எல்லாப் பக்கங்களிலும் தகரத் 

தகடு/ பசுகம வகல அகமத்தல். 

o சுரங்கப்பகுதி, சாகல மற்றும் சாத்தியமான இைத்தில் அைர்ந்த 

மரங்ககள வளரத்்து பசுகமவகளயம் ஏற்படுத்துதல் 

 சுரங்க நைவடிக்ககயின் டபாது காற்றுசச்ூழலில் உருவாகும் தாக்கம்  

கணினி மாதிரிகள் ( AERMOD) மூலம் கணக்கிைப்பை்டுள்ளது.  
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சுரங்க நைவடிக்ககக்குப் பின்பும் காற்றில் சுவாசிக்கும் மிதக்கும் 

துகள்களின் அளவு (PM10) 51.2 g/m3 to 79.2 g/m3 ஆகவும், சுவாசிக்கும் நுண் 

மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM2.5)25.2 g/m3 to 37.5 g/m3 ஆக இருக்குமாறு 

கணக்கிைப்பை்டுள்ளது. இது சுரங்க நைவடிக்ககக்கு பின்னும்  மத்திய 

மாசுக்கை்டுப்பாடு வாரியத்தால் நிரண்யிக்கப்பை்ை சுவாசிக்கும் மிதக்கும் 

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

வரம்பிற்கு உை்பை்டை இருக்கும் என கண்ைறியப்பை்டுள்ளது. 

டமற்கண்ை பராமரிப்பு பணிகள் ஹதாைர்ந்து ஹசயல்படுத்தப்பை்டு 

சுற்றுசச்ூழலில் ஹபறிதளவு தாக்கம் ஏற்பைாமல் காற்றின் தன்கம 

பாதுகாக்கப்படும். 

4.1.2 நீரச்ச்ுழல்: 

சுரங்க நைவடிக்ககயின் டபாது நீர் ஹதளித்தல்(Water Sprinkling), 

பசுகமப்டபாரக்வ வளரத்்தல்(Green Belt),  குடிநீர் மற்றும் இதர டதகவக்கு நாள் 

ஒன்றுக்கு சுமார் அதிகபை்சமாக 10.0 கிடலா லிை்ைர்  நீர் பயன்படுத்தப்படும். 

ஹதாைக்கத்தில் ஹவளி இைங்களிலிருந்து நீர் ஹபறப்படும். பின்பு சுரங்கத்தில் 

டசகரிக்கப்பை்ை மகழ நீர் பயன்படுத்தப்படும். 

இந்த திை்ைத்திலிருந்து ஹவளிடயறும் கழிப்பகற கழிவுகள் ஹசப்டிக் 

ஹதாை்டியில் டசகரிக்கப்படும். 

குவாரியிலிருந்து கல் மற்றும் கிராவல் முழுவதும் டநரடியாக 

நுகர்டவாருக்கு அனுப்பப்படும் என்பதால், இந்த சுரங்கத்தில் கல் குவியல் 

அல்லது கழிவுக் கற்கள் எதுவும் இருக்காது. குவாரியில் விழும் மகழ நீர் 

குவாரியின் அடி மை்ைத்தில் உள்ள சம்பில்(SUMP) டசமிக்கப்படும். 

டமற்பரப்பில், குவாரிகயச ்சுற்றி மாகல வடிகால் கை்ைப்பை்டு, இறுதியில் 

படிவு நீர் ஹதாை்டிகள் மூலம் ஹவளிடயறும் ஹதளிவான மகழ நீர் 

ஹவளிடயற்றப்படும். 

இங்கு நகைஹபறவுள்ள சுரங்கபணியினால் எந்த ஒரு திரவ கழிவுகளும் 

உற்பத்தியாக வாய்ப்பில்கல. இந்த சுரங்கத் திை்ைத்தில் நீர் கழிவுகள் இல்கல. 

இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர் டசமிப்கப  அதிகரிக்க மகழநீர் டசமிப்புக்கான 

பல்டவறு நைவடிக்கககள் எடுக்கப்படும். 

குத்தககப் பகுதியின் கிழக்கு பகுதியில் ஓகை கைந்து ஹசல்கிறது, 

இதற்காக 50 மீ பாதுகாப்பு  இகைஹவளி வழங்கப்பை்டுள்ளது. சுரங்க பகுதியில் 
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அருகிலுள்ள ஓகையின் இரு புறமும் மண் டமடு மற்றும் டவலி அகமத்து  

ஓகையில் மகழ நீர் வரத்திற்க்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்பை வண்ணம் 

பாதுகாக்கப்படும். பாதுகாப்பு இகைஹவளி பகுதியில் பசுகம வகளயம் 

அகமக்கப்படும். டமலும் இந்த வடிகால் டபாக்கில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்பைாமல்  

பாதுகாக்கப்படும். இந்த நீர்நிகலயில் எந்த கழிவுநீகரயும் ஹவளிடயற்றும் 

திை்ைம் எதுவும் இல்கல. 

4.1.3 ஒலிசச்ுழல்: 

சுரங்க நைவடிக்கககளின் டபாது  இயக்கப்படும் வாகனங்களில் சத்தம் 

உருவாகும். சுரங்கப் பணியின்டபாது இயந்திரங்கள் மூலம் ஏற்படும் ஒலி 

தாக்கத்தின் அளவு அருகிடலடய கை்டுபடுத்தப்படுவதால் ஹதாழிற்சாகலக்கு 

அனுமதிக்கப்ப்ை்டுள்ள வரம்கபவிை குகறவாக இருக்கும். அைரத்்தியான 

பசுகம வகளயங்ககள அகமத்தல், இயந்திரங்களின் வடிவகமப்பு மற்றும் 

பராமரிப்பு, ஒலி தவிரக்்கும் கருவி, ஒலித்தகைகளும், அகைப்பான்களும் 

ஹபாருத்துதல் டபான்ற நைவடிக்கககளால்  ஒலியின் அளவு   குகறவாக  

இருக்கும். இகவ  சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் 

வரம்புகளுக்குள்டளடய கை்டுப்படுத்தப்படும். 

4.1.4 நில அதிரவ்ு: 

 

சுரங்க பணிகளின் டபாது, பின்வரும் நைவடிக்கககளால் ஹவடிப்பு மற்றும் 

அதிரவ்ு விகளவுகள் கை்டுப்படுத்தப்படும். 

 டிடல ஹைைடனை்ைர்/ நானல்(Milli Second Delay Detonator/ Nonel பயன்படுத்தி 

கை்டுப்படுத்திய ஹவடிப்பு முகற (Control Blasting). டமற்ஹகாள்ளுதல். 

 சரியான இகைஹவளி விை்டுத் துகளயிடுதல். 

 ஹவடி மருந்துகள் மிகக் குகறந்த அளவில் சாரஜ்் ஹசய்தல்.  

 சாத்தியமான இைங்களில் கல்உகைப்பான்.(ROCKBRAKER) 

பயன்படுத்தப்படுத்தல். 

 திறகமயான மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நபரால் ஹவடித்தல் மற்றும் 

டமற்பாரக்வ டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

சுரங்க நைவடிக்கககளினால் ஏற்படும் நிலஅதிரவ்ு கணினி மாதிரிகள் மூலம் 

கணக்கிைப்பை்ைத்தில்  சுரங்கப்பகுதி அருகில்  DGMS விதித்துள்ள நில அதிரவ்ு 

வரம்பிற்கு ( 10 மிமீ/ஹநாடி குகறவாகடவ உள்ளது. இதன் மூலம் நில 

அதிரவ்ினால் ஏற்படும் விகளவு கை்டுப்படுத்தப்படும். 
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4.1.5 நிலசச்ுழல்: 

குத்தககப் பகுதியில், சுரங்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்பை்ை 2.41 ஹெக்டைர் 

நிலப்பரப்பானது சுரங்க பணி முடிவில் மகழ நீர் டசகரிப்பு பகுதியாக 

உருவாக்கப்படும். 0.10 ஹெக்டைர் சுரங்க சாகலகளாகவும், 0.554 ஹெக்டைர் 

உள்கை்ைகமப்பு வசதிகளாகவும், சுமார் 0.10 ஹெக்டைர் பாதுகாப்பு பகுதியில் 

மரம், ஹசடிகள் வளரக்்கப்பை்டு பசும்டபாரக்வயாக மாற்ற நைவடிக்கக 

எடுக்கப்படும். சுரங்கத்கத சுற்றி டவலி அகமத்து பாதுகாக்கப்படும்.  

4.1.6 உயிரச்ச்ுழல்: 

குத்தககப் பகுதியின் கிழக்குப் பகுதி ஏற்கனடவ குகறந்தளவு 

ஹவை்டிஹயடுக்கப்பை்டுள்ளது. டமற்குப் பகுதியில் முந்தய குத்தகக காலத்தில் 

உள்கை்ைகமப்பு டதகவக்கு பயன்படுத்தப்பை்டுள்ளதால் குத்தகக பகுதியில் 

ஹபரியளவு தாவர வகககள் இல்கல..  

சுரங்கத்தின் அருகில் காணப்படும் மரங்கள், ஹசடிகள், மற்றும் 

விலங்கினங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்பைாத வண்ணம் சுரங்க 

நைவடிக்ககயின் டபாது டமற்கூறிய பல்டவறு  தடுப்பு நைவடிக்கககள் 

டமற்ஹகாள்ளப்படும். பாதுகாப்பு இகைஹவளியில் பசுகம வகளயம் 

வளரக்்கப்படும்.   

4.1.7 சமூக ஹபாருளாதார சுழல்: 

குத்தகக நிலம் அகனத்தும் திை்ை விண்ணப்பதாரருக்குச ் ஹசாந்தமான 

தனியார் பை்ைா நிலமாகும். சுரங்கபகுதியில் வீடு மற்றும் குடியிருப்புகள் 

இல்கல .ஆககயால் நில இழப்டபா அல்லது வீடுகள் மாற்றடமா இருக்காது. 

சுரங்க நைவடிக்ககயின் மூலம் கீழ் கண்ை சமூக ஹபாருளாதார 

முன்டனற்றம் ஏற்பை வாய்ப்புள்ளது: 

 சுமார் 18 டபருக்கு டநரடி டவகல வாய்ப்பு. 

 திை்ை நைவடிக்கககளுைன் ஹதாைர்புகைய கீழ்கண்ை பல்டவறு 

நைவடிக்கககள் மூலம் இப்பகுதியில்  வருமான நிகலகள் மற்றும் 

வாழ்க்ககத் தரங்ககள உயரத்்துவதற்கான கீழ் கண்ை மகறமுக 

டவகலவாய்ப்பு: 

 கல் மற்றும் கிராவல் ஹகாண்டு ஹசல்வதற்கான வாகன 

டபாக்குவரத்து. 
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 வாகனம் மற்றும் சுரங்க பணி சார்ந்த சிறு குறு ஹதாழில்கள், 

வியாபாரம் மற்றகவ.  

 ஒப்பந்த டவகல மற்றும் டசகவ வாய்ப்பு 

 பாதுகாப்பு இகைஹவளியில் பசுகம வகளயம். 

டமற்ஹகாள்ளப்படும் 

 மத்திய மாநிலத்திற்கு வரி மற்றும் இதர வாய்ப்புகள். 

இப்பகுதியின் சமூக ஹபாருளாதார டமம்பாை்டு நைவடிக்கககளுக்காக 

ரூபாய் 6.00 லை்சம் ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பை்டுள்ளது.  

 இந்த ஹதாகக அருகில் உள்ள பள்ளி கை்டிைங்கள் பழுதுபார்ப்பது, 

பராமரிப்பு, சீரஹ்சய்ய பயன்படுத்தப்படும். 

டதகவ மற்றும் முன்னுரிகமயின் அடிப்பகையில் உள்ளூர் மக்களுைன் 

கலந்தாடலாசித்து இகவ அகனத்தும் ஹசயல்படுத்தப்படும். 

முகறயான மற்றும் விஞ்ஞான பூரவ்மான சுரங்கபணியில் டமற்ஹகாள்வதன் 

மூலமும், அகனத்து சுற்றுசச்ூழல் தடுப்பு நைவடிக்ககககளயும் 

ஹசயல்படுத்துவதன் மூலமும் ஹபரியளவு பாதிப்புகளும் ஏற்பைாமல் உறுதி 

ஹசய்யப்படும். 

4.1.8 டபாக்குவரத்து மீதான தாக்கம்: 

இந்த குத்தகக பகுதியிலிருந்து டதாண்டிஹயடுக்கப்படும் ஹபாருை்கள் 

டநரடியாக பயனாளிகளுக்கு  சாகல வழியாக ஹகாண்டு ஹசல்லப்படும். திை்ை 

நைவடிக்கககளின் டபாது, மணிக்கு 5 பயணங்கள் இருக்கும். இந்த திை்ைத்தின் 

டபாக்குவரத்து பாகத முகறயாக பராமரிக்கப்படும். பின்வரும் தடுப்பு 

நைவடிக்கககள் டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

 சுரங்க மற்றும் அகத சுற்றியுள்ள சாகல பகுதிகள் மற்றும் கற்களில் நீர் 

ஹதளித்து லாரிகள் மூலம் ஹகாண்டு ஹசல்லும்டபாது தூசிகள் 

ஹவளிவரவண்ணம் கை்டுப்படுத்த்துதல். 

 சம்பந்தப்பை்ை துகறயுைன் கலந்தாடலாசித்து டபாக்குவரத்துச ்

சாகலயின் இருபுறமும் மரங்ககள நைவு ஹசய்தல். 

 சாகலககள முகறயாக பராமரித்தல் 

 வாகனங்ககள முகறயாக பராமரித்தல் 

 கல் ஏற்றிவரும் டிப்பர் லாரிகளில் அதிக சுகமககளத் தவிர்ப்பது. 

 லாரிகளில் தார்பலின் ஹகாண்டு மூடுதல். 
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 டபாக்குவரத்து கை்டுப்பாை்ைாளரக்கள டதகவயான இைங்களில் 

பயன்படுத்துதல். 

 டவகத்கதக் கை்டுப்படுத்துதல் 

 பாதிக்கப்பைக்கூடிய இைங்களில் தடுப்புககள நிறுவுதல் 

4.1.9 கழிவு டமலாண்கம: 

இந்த சுரங்கத்தில் இருந்து கழிவு உற்பத்தி எதுவும் இல்கல. தமிழக அரசு. 

GO(Ms)No.84 படி பிளாஸ்டிக் ஹபாருை்களின் பயன்பாடு சுரங்க பகுதியில் தகை 

ஹசய்யப்படும். ஹதாழிலாளரக்ள் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஹபாருகளப் 

பயன்படுத்த ஊக்குவிக்கப்படுவாரக்ள். 

5.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திை்ைம்: 

சுற்றுசச்ூழல் நிரண்ியக்கபை்ை  தர அளவுகலுக்குள் உள்ளவாறு 

கண்காணிப்பதற்கும், பல்டவறு கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்ககககள 

நகைமுகறப்படுத்துவகத கண்காணிப்பதற்கும் ஹபாருத்தமான சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு திை்ைம்  நகைமுகறபடுத்தப்படும் 

சுரங்க டமலாளர் மூலம் பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் கை்டுப்பாடு நைவடிக்கககள் 

உைனடியாகவும் திறம்பைவும் டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் நைவடிக்கககளுக்காக ரூபாய் 16.9 லை்சம் மூலதனமாக 

(CAPITAL COST)ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பை்டுள்ளது. இகத தவிர ஆண்டுக்கு ரூபாய். 13.6 

லை்சம் ஹதாைர் ஹசலவினம் (RECURRING COST) கீழ் ஹசலவிைப்படும். 

இந்த திை்ைத்திற்காக டமற்ஹகாள்ளப்பை்ை தற்டபாகதய சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு, தற்டபாதுள்ள குவாரியின் ஒை்டுஹமாத்த தாக்கத்கத 

பிரதிபலிக்கிறது. 

6.1 முடிவுகர: 

சுரங்கபணியின் டபாது பயன்படுத்த உள்ள நவீன ஹதாழில்நுை்பம் மற்றும் 

மாசுக்கை்டுபாை்டு முகறகளால், சுற்றுசச்ூழலில் ஹபரிய அளவு பாதிப்பு 

ஏற்பைாமல் சுற்றுசச்ூழல் வாரியத்தால் வகரயறுக்கப்பை்ை தர அளவுக்குடளடய 

கை்டுப்படுத்தப்பை்டு இருக்கும். சுரங்கபணியின் மூலம் டவகலவாய்ப்பு மற்றும் 

பல்டவறு சமூக முன்டனற்ற நலன்கள் உருவாகும். இகதத்தவிர மத்திய மற்றும் 

மாநில அரசாங்கங்கள் நிதிவருவாய் மூலம் GST வரி, டபான்றகவ டநரடியாக 

மற்றும் மகறமுகமாக கிகைக்கும். இது தவிர, இது கை்டுமானத் ஹதாழிலின் 

மூலப்ஹபாருை்களின் டதகவகயயும் பூரத்்தி ஹசய்யும். 

* * * * * * * * * 
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