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உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

(மமலூரத்ுடரசாமிபுரம் கிராமம் 

இராஜபாடையம் வட்டம், விருதுநகர் மாவட்டம்) 

விண்ணப்பத்தாரர்  திரு. ககா.அ. இராஜமகாபால் 

சுரங்க குத்தடக 

பரப்பு 
1.10.5கெக்மடர்  

சர்மவ எண் 293/1A(P) மற்றும் 293/2B(P) 

நிலவடக தனியார் பட்டா நிலம்  

ஆய்வு குறிப்பீடு (TOR) 

உரிம கடித எண் 

SEIAA-TN/F.No.8743/SEAC/TOR-1052/2022நாை்: 

31.01.2022. 

திட்ட மதிப்பீடு 
ரூ. 47,12,380/- 

நிறுவனர ்

திரு. ககா.அ. இராஜமகாபால்  

24E, குண்டூரம்ூரத்்தி கதரு, 

ராஜபாடையம் டவுன், ராஜபாடையம் வட்டம். 

விருதுநகர் மாவட்டம்- 626 117. 

 

 

அறிக்டக தயாரித்தவர ்

கிரிமயட்டிவ்   இஞ்சினியரஸ்் & கன்சல்டன்ஸ் 

(மத்திய சுற்றுசச்ூழல் துடறயினரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நிறுவனம்) 

கசன்டன – 600059,  9444133619 

 

    டிசம்பர் -  2022 
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1.1 முன்னுடர: 

திரு. ககா.அ. இராஜமகாபால் அவரக்ை், விருதுநகர் மாவட்டம் 

இராஜபாடையம்  வட்டம், மமலூரத்ுடரசாமிபுரம் கிராமத்தில், சர்மவ 

எண் 293/1A(P) and 293/2B(P) ல், 1.10.5கெக்டர ் சுரங்க குத்தடக 

பரப்பைவில் 56,890மீ3 உடடகல், 45,468மீ3 கிராவல் மற்றும் 5 

ஆண்டுகளுக்கு 21மீ (BGL) ஆழம் வடர உற்பத்தி  கசய்ய 

விண்ணப்பித்துை்ைார.் முழு குத்தடகப் பகுதியும்  

திரு. ககா.அ. இராஜமகாபால் வசம் உை்ைது.  

இந்த உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கு   

திரு. ககா. அ. இராஜமகாபால் அவரக்ை் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிடய கபற 

விண்ணப்பித்துை்ைார.் 

இந்த சுரங்க  குத்தடகயின் பரப்பு 5 கெக்டரக்்கு குடறவாக இருந்தும், 

500மீ சுற்றுைவில் உை்ைமற்ற சுரங்க குத்தடககடையும் கணக்கிடும் 

கபாழுது கமாத்தமாக 5 கெக்டரக்்கு கூடுதலாக உை்ைதால் இந்த திட்டம் 

பி1 கூடட்ு வடகக்கு (B1 Cluster Category) உடப்டட்ு சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் 

மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்டக தயாரித்தல் மற்றும் (EIA/EMP 

REPORT), கபாதுமக்கை் கருத்து மகட்பு அவசியமாகிறது.  

 

1.2 அரசு அனுமதி விவரம்: 

1 அனுமதிகடிதம் ( Precise area 
communication letter) KV1/932/2018, மததி:01.06.2019 

2 சுரங்க திடட்ம் (Mining Plan) 

அனுமதி 
KV1/932/2018, மததி: 15.10.2019 

3 ஆய்வு குறிப்பீடு (TOR) உரிம 

கடிதஎண் 

SEIAA-TN/F.No.8743/SEAC/TOR-

1052/2022நாை்: 31.01.2022. 

அரசு அனுமதி  கடிதத்தின் படி, சுற்றுப்புறத்திற்கு 7.5மீ பாதுகாப்பு 

இடடகவைியும், அருகிலுை்ை அரசு புறம்மபாக்கு நிலங்களுக்கு 10மீ 

பாதுகாப்பு இடடகவைியும் இருக்க மவண்டும். TOR நிபந்தடனயின் படி, 

EIA / EMP அறிக்டக தயாரிக்கப்படுகிறது. இவ்வறிக்டகயின் விவரங்கை் 

கீமழ ககாடுக்கப்படட்ுை்ைன. 
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2.1.இருப்பிட விைக்கம்: 

1. திட்டத்தின் கபயர ்
- 

திரு. ககா.அ. இராஜமகாபால் அவரக்ை் உடடகல் 

மற்றும் கிராவல் குவாரி 

2. திட்ட இருப்பிடம் 

- 

மமலூரத்ுடரசாமிபுரம் கிராமம், 

இராஜபாடையம் வட்டம், விருதுநகர ் மாவடட்ம். 

தமிழ்நாடு 

3. 5 ஆண்டு காலத்திற்கு 

உற்பத்திதிறன் 
 

உடடகல் – 56,890 மீ3 

கிராவல் – 45,468 மீ3 

4. அடச்மரடக மற்றும் 

தீரக்்கமரடக 
- 

9°21'50.40''N to 09°21'53.70"N வடக்கு 

77°26'26.00"E to 77°26'31.33"E கிழக்கு 

5. சுரங்க குத்தடக பரப்பு - 1.105 கெக்டர ்

6. நிலவடக - தனியார் பட்டா நிலம் 

7. சுரங்க மமற்பரப்பின் 

அடமப்பு 
 

சமதைம்.   

8. குத்தடகப் பகுதிடய 

அணுகும் முடற 
- 

கதன்காசி - மதுடர சாடலடய இடணக்கும் 

மதவிப்படட்ணம் சாடலயிலிருந்து குத்தடக 

பகுதிடய 0.5கிமீ தூரத்தில் கிழக்குப் பகுதியில் 

அணுகலாம். 

9. அருகிலுை்ை 

கநடுஞ்சாடல 
- 

NH-744 (சிவகிரி-இராஜபாடையம்) – 0.48கிமீ  

(கதன்கிழக்கு) 

10. அருகிலுை்ை முக்கிய 

இரயில் நிடலயம் 
- 

இராஜபாடையம் இரயில் நிடலயம்–16கிமீ – 

வடகிழக்கு 

11. அருகிலுை்ை விமான 

நிடலயம் 
- 

மதுடர -  100கிமீ – வடகிழக்கு 

12. அருகிலுை்ை கபரிய நீர ்

நிடலகை் (1௦ கி.மீ 

சுற்றைவில்) 
- 

 மதவி ஆறு  -1.9மீ கிழக்கு,  

 நகராய் ஆறு  -4.7மீ –வடமமற்கு,  

 வடமடலயூர ்ஆறு -6.0மீ-கிழக்கு,  

 மகாம்டப ஆறு - 7.1கிமீ (வடமமற்கு) 

 பிரவடி ஆறு – 7.6கிமீ (வடகிழக்கு) 

 மனமாகி ஆறு - 8.8 கிமீ (வடகிழக்கு) 

13. பாதுகாப்பு 

நிறுவனங்கை்/ 

கதால்லியல் / முக்கிய 

இடங்கை்/ மதசிய 

பூங்காக்கை்/சரணாலய

ங்கை்  

- 

கநல்டல வனவிலங்கு சரணாலயம் குத்தடகப் 

பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில் 4.6 கிமீ தூரத்தில் 

அடமந்துை்ைது. 02.08.2019 மததியிடட் மத்திய 

சுற்றுசச்ூழல் அடமசச்கம் மற்றும் மத்திய 

சுற்றுசச்ூழல் அடமசச்கத்தின் அறிவிக்டக 

S.O.2794(E) இன் அடிப்படடயில், சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன் மண்டலம் 3.5 கிமீ கதாடலவில் 

உை்ைது. எனமவ, NBWL அனுமதி கபாருந்தாது. 

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர-்மமகமடல புலிகை் காப்பகம் 

(SMTR) குத்தடக பகுதியிலிருந்து 6.3கிமீ 

தூரத்தில் அடமந்துை்ைது. இறுதி அறிவிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதால், NBWL அனுமதிக்கு 

விண்ணப்பம் கசய்யப்படட்ுை்ைது. 
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14. வரலாற்று சின்னம் / 

சுற்றுலா தலம் 
- 

10 கிமீ சுற்றைவில் இல்டல. 

15. ஒதுக்கப்பட்ட / 

பாதுகாக்கப்பட்ட 

காடுகை் 

- 

சிவகிரி காடு - 4.7 கிமீ (மமற்கு) 

மசத்தூர் காடு - 6.6 கிமீ (வடமமற்கு) 

16. நில அதிரவ்ு மண்டலம் - பகுதி – II (மிக குடறந்த வாய்ப்புை்ை மண்டலம்)  

 

2.2.திட்ட விைக்கம்: 

1. கமாத்த கனிம 

இருப்புகை் 

- உடடகல்– 2,16,160மீ3 

கிராவல் – 64,848மீ3 

2. கவட்டிகயடுக்கக் 

கூடிய கனிம 

இருப்புகை் 

- உடடகல் – 56,890 மீ3 

கிராவல் – 45,468 மீ3 

3. சுரங்கம் 

கவட்டிகயடுக்கும் 

முடற 

- இயந்திர மயமாக்கப்படட் திறந்த கவைி சுரங்கம்.  

பயன்படுத்தும் முடற  - ஜாக்ொமர,் கம்ப்ரசர,் 

கவடித்தல், எக்ஸ்மவட்டர,் டிப்பர/்லாரி 

4. உற்பத்திதிறன் - 
வருடம் உடடகல் மீ3 கிராவல்மீ3 

1. 13,015 18,558 

2. 11,475   7,038 

3. 10,800   6,624 

4. 10,800 6,624 

5. 10,800    6,624 

கமாத்தம் 56,890 45,468 
 

5. சுரங்க ஆயுை் காலம் - 5 வருடம் 

6. கமாத்த திட கழிவு - திட கழிவுகை் எதுவும் இல்டல. 

7. சுரங்கத்தின் 

அதிகபடச்ஆழம் 

- 21மீ  

8. மவடலயாடக்ைின் 

எண்ணிக்டக 

- மநரடியாக – 10, மடறமுகமாக – 50 நபரக்ை் 

9. நீரத்்மதடவ / நீர ்

ஆதாரம் 

- இந்த திட்டத்திற்கான கமாத்த நீர் மதடவ 6KLD ஆக 

இருக்கும். ஆரம்பத்தில் கவைி இடங்கைிலிருந்து 

கபறப்படும். பின்னர் சுரங்க பகுதியில் 

மசகரிக்கப்படட் மடழநீர் இந்த மதடவக்கு 

பயன்படுத்தப்படும். 

10. மின்சார மதடவ  அடனத்து உபகரணங்களும் டீசல் மூலம் 

இயக்கப்படும்.  பணிமடன, அலுவலகம் மற்றும்   

ஓய்வு அடற மபான்றடவகாண மின் மதடவ,  

மாநில மின் கதாகுப்பிலிருந்து கபறப்படும்.  

11. சுரங்க உை்கட்டடமப்பு - பணிமடன, அலுவலகம், முதலுதவி அடற, 

சிற்றுண்டி அடறயுடன்கூடிய ஓய்வு அடற, சுரங்க 

பகுதியில் அடமக்கப்படும் 

12. திட்ட மதிப்பீடு - ரூ. 47,12,380/- 

13. CER கசலவுத் திட்டம் - ரூ. 5.0 லடச்ம் 
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3.1 தற்மபாடதய சுற்றுசச்ூழல் விபரம்: 

சுற்றுசச்ூழல் காடுகை் மற்றும் காலநிடல மாற்றம் அடமசச்கம் (MOEF & 

CC), இந்திய தரக்கடட்ுப்பாடு நிறுவனம் (IS Code) வழிகாடட்ுதல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு குறிப்பீடுகைின் படி (TOR), தற்மபாடதய 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு, குைிரக்ாலம் (டிசம்பர் – 2021 – பிப்ரவரி – 2022) 

காலத்தில் திரட்டப்படட்ுை்ைன.  

இந்த சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுக்காக கூடட்ு சுரங்க குத்தடக பகுதி (core zone) 

மற்றும் அடத சுற்றியுை்ை 10 கிமீ சுற்றைவு ஆய்வு பகுதி (buffer zone)  

எடுத்து ககாை்ைப்படட்ுை்ைது. 

சமூக கபாருைாதார சூழல்: 

2011 மமற்ககாை்ைப்பட்ட அரசாங்க மக்கை் கதாடக கணக்ககடுப்பின்படி 

10கி.மீ சுற்றைவில் ராஜபாடையம், விருதுநகர,் சிவகாசி, சிவகிரி 

மற்றும் சங்கரன்மகாவில் ஆகிய 5 வட்டங்கடைச ் மசர்ந்த 23 

கிராமங்களும், 4 நகர்ப்புறங்களும் உை்ைன. 

1. மக்கை் கதாடகவிபரம் 

ஆண்கை் 
: 

90635 (49.60%) 

கபண்கை் 
: 

92101 (50.40%) 

கமாத்தம் 
: 

182736 (100%) 

2. சமூக விபரம் 

தாழ்த்தப்பட்மடார ்
: 

45970 (25.16%) 

பழங்குடியினர ்
: 

835 (0.46%) 

மற்றவரக்ை் : 135931 (74.39%) 

கமாத்தம் : 182736 (100%) 

3.எழுத்தறிவு விபரம் 

கமாத்த எழுத்தறிவு கபற்ற மக்கை் கதாடக : 123907 (67.81%) 

மற்றவரக்ை் : 58829 (32.19%) 

கமாத்தம் : 182736 (100%) 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்டகயின் சுருக்கம் -  
திரு.ககா.அ. இராஜமகாபால் அவரக்ை் உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி – குத்தடக பரப்பு 

1.10.5கெக்மடர-் மமலூரத்ுடரசாமிபுரம் கிராமம், இராஜபாடையம் வட்டம், விருதுநகர் மாவட்டம்.  

 

கிரிமயட்டிவ்   இஞ்சினியரஸ்் & கன்சல்டன்ஸ், கசன்டன – 600059 

6 

4. கதாழிலாைரக்ை் விபரம் 

கமாத்தம் முக்கிய கதாழிலாைரக்ை் : 85219(46.60%) 

கமாத்த குறு கதாழிலாைரக்ை் : 11817 (6.50%) 

கமாத்த கதாழிலாைரக்ை் : 97,036 (53.1%) 

மற்றவரக்ை் : 85700(46.90%) 

கமாத்தம் : 182736 (100%) 

3.2.1 தற்மபாதுை்ை சுற்றுசச்ூழல்தரம்: 

A)  காற்றின் தன்டம: 

சுற்று வட்டார காற்றின் தன்டம குறித்து பரிந்துடரக்கப்பட்ட 

வழிகாடட்ுதல்கை் / முடறகைின் படி 6 இடங்கைில் ஆய்வுகை் 

மமற்ககாை்ைப்படட்ன. அதன் விபரம் வருமாறு: 

         (அைவுகை் g/m3) 

வரி

டச 

எண் 

விபரம் 

சுவாசிக்கு

ம் மிதக்கும் 

துகை்கை் 

(PM.10) 

நுண் 

மிதக்கும் 

துகை்கை் 

(PM.2.5) 

கந்தக 

டடஆக்

டஸடு 

(SO2) 

டநடர்ஜன்

டட 

ஆக்டஸடு 

(NO2) 

1 
குத்தடக பகுதி (1 

இடம்)  
60.2 to 84.4 29.5 to 45.2 5.2 to 6.6 7.6 to 10.1 

2 
ஆய்வுப்பகுதி (5) 

(இடங்கை்) 
43.1 to 69.7 20.3 to 36.2 4.2 to 8.6 6.6 to 10.3 

வடரயறுக்கப்பட்டஅைவு 100 60 80 80 

குறிப்பு: BDL- கண்டு பிடிக்க கூடிய அைவுக்கு கீழ், DL- கண்டு பிடிக்க கூடிய அைவு. 

முடிவு: மமற்கண்ட அட்டவடணப்படி மிதக்கும் துகை்கை் (PM10), நுண் மிதக்கும் 

துகை்கை்(PM2.5), கந்தக டட ஆக்டசடு (SO2), டநட்ரஜன் ஆக்டசடு   (NO2) இடவ 

அடனத்தும் மத்திய மாசுகடட்ுப்பாடு வாரியம் (CPCB) வடரயறுக்கப்பட்ட 100 µg/m3, 

60 µg/m3, 80 µg/m3& 80 µg/m3 அைவிற்குை் உை்ைதாக கண்டறியப்படட்ுை்ைது. 

கார்பன்டட  ஆக்டசடு (CO), வடரயறுக்கப்பட்ட அைவிற்குை் உை்ைதாக 

கண்டறியப்படட்ுை்ைது 

B)நீரின் தன்டம: 

நீரின் தன்டம அறிய 6 இடங்கைில் நிலத்தடி நீர் மாதிரி 

எடுக்கப்ப்பட்டது. 

6 - நீர் மாதிரிகை் (ஆழ்துடை கிணறு),   

இயற்பியல்/ 

மவதியியல் அைவுகை் 
ஆய்வுப்பகுதி வடரயறுக்கப்பட்டஅைவு 

pHமதிப்பு 7.01 – 7.89 6.5-8.5 

கமாத்த கடரந்துை்ை 

துகை்கைின் அைவு, (மிகி/லி) 

496 – 1100 
2000 

குமைாடரடு (மிகி/லி) 56.7 – 362  1000 
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கமாத்த கடினத்தன்டம 

(மிகி/லி) 

84 – 521  
600 

கமாத்த காரத்தன்டம 

(மிகி/லி) 

223– 492  
600 

சல்மபட்(மிகி/லி) 21.7 – 268  400 

இரும்பு (மிகி/லி) 0.05 – 0.14 0.3 

டநடம்ரட்(மிகி/லி) 1.61 – 10.9 45 

ஃபுமைாடரடு (மிகி/லி) 0.14 – 0.66 1.5 

முடிவு: அடனத்து நீர் மாதிரியின் தன்டம ISO 10500 : 2012 பிரசுரிக்கப்பட்ட குடிநீர் 

தரங்களுக்குை் இருப்பதாக அறியப்படட்து. 

C) ஒலிசச்ுழல்: (அைவுகை் dB(A)) 

ஒலி அைவு 

கடசிபல் (அ) 

பகல் மநர 

சமம் 

 

இரவு மநர 

சமம் 

வடரயறுக்கப்பட்ட 

அைவு 

சுரங்கப்பகுதி(1 இடம்) 50.5 43.9 – 47.7 90 

ஆய்வுப் 

பகுதி(5இடங்கை்) 
40.2 39.3 – 42.5 

* பகல் மநர சமம் - 

55dB(A),  

இரவு மநர சமம் - 45dB(A) 

* மத்திய சுற்றுசச்ூழல், காடுகை் மற்றும் காலநிடல மாற்றம் அடமசச்கம் 

வடரயறுக்கப்பட்ட அைவு 

முடிவு : மமற்கூறிய ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்படட் ஒலி அைவானது மத்திய 

சுற்றுசச்ூழல், காடுகை் மற்றும் காலநிடல மாற்றம் அடமசச்கத்தின் 

வடரயறுக்கப்பட்ட அைவின் கீழ் உை்ைது. 

 

D) மண்ணின் தரம் அறிய எடுக்கப்பட்ட 3மாதிரின் படி. 

விபரம் ஆய்வுப்பகுதி(3 இடம்) 

பி.எச ் 7.31 – 7.73 

மின் கடத்தும் திறன் (Mhos/cm) 23.71 – 77.35 

கரிம தன்டம அைவு % 0.62 – 1.21 

கமாத்த டநடர்ஜன் மி.கி/கி.கி 98.8 – 157 

பாஸ்பரஸ் மி.கி/கி.கி 1.59 – 2.28 

மசாடியம் மி.கி/கி.கி 342 – 479 

கபாட்டாசியம் மி.கி/கி.கி 656 - 820 

முடிவு : மமற்கூறிய ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்படட் மண்ணின் தரம் கபாதுவாக 

மலாம் வடகடயச ்மசர்ந்தது. 
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3.2.2 நிலசச்ூழல்: 

குத்தடகப்பகுதி மற்றும் 10 கிமீ சுற்றைவு ஆய்வுப்பகுதி 

நிலப்பயன்பாடட்ட கசயற்டகக்மகாை் படங்கை்  மூலமாக 

கண்டறியப்படட்தில் 12.21% விவசாய நிலமாகவும், 12.98% தரிசு 

நிலமாகவும், புதரக்ை் உை்ை நிலங்கை் 11.37% ஆகவும், புதர் இல்லாத 

நிலங்கை், 22.36% ஆகவும், 33.22 % காப்பு காடு, நீரந்ிடலகை் மற்றும் பிற 

நிலங்கை் 7.86% ஆகும். 

3.2.3 உயிரியல் சூழல்: 

ஆய்வு  பகுதியில் கபாது தாவரங்கைான கருமவலம்,  மவம்பு, 

படன, கபன்சில் மரம், வாடக, கவை்மவல் மற்றும் கத்திக் கருமவல் 

மபான்ற கபாதுவான தாவர வடககை். காணப்படுகின்றன.  கநல்டல 

வனவிலங்கு சரணாலயம் குத்தடகப் பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில் 4.6 

கிமீ தூரத்தில் அடமந்துை்ைது. 02.08.2019 மததியிட்ட மத்திய சுற்றுசச்ூழல் 

அடமசச்கம் மற்றும் மத்திய சுற்றுசச்ூழல் அடமசச்கத்தின் அறிவிக்டக 

S.O.2794(E) இன் அடிப்படடயில், சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் மண்டலம் 3.5 

கிமீ கதாடலவில் உை்ைது. எனமவ, NBWL அனுமதி கபாருந்தாது. 

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர-்மமகமடல புலிகை் காப்பகம் (SMTR) குத்தடக 

பகுதியிலிருந்து 6.3கிமீ தூரத்தில் அடமந்துை்ைது. இறுதி அறிவிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதால், NBWL அனுமதிக்கு விண்ணப்பம் 

கசய்யப்படட்ுை்ைது. ஆய்வு பகுதியில் கபாதுவான வீடட்ு விலங்குகை் 

மற்றும் பறடவகை் காணப்படுகின்றன. 

3.2.4 நீரியல் ஆய்வு: 

சுரங்கத்டத சுற்றி குடறந்த நிலத்தடி நீரத்ிறன் பகுதியாக உை்ைது. 

கபாதுவாக நீர ் ஊடுருவும் மற்றும் உற்பத்திதிறன் அதன் 

பாடறவடகயிடன சார்ந்ததாக இருக்கும்.  இடத தவிர, சுரங்கப் 

பகுதியானது கடினமான பாடறகடைக் ககாண்டுை்ைதால் நீர் ஓட்ட 

கதாடரச்ச்ி குடறந்மத காணப்படும். சுரங்கத்தினுை் நீர் கசிவு 

குடறவாகமவ இருக்கும். அருகில் பயன்பாட்டிலுை்ை  குவாரிகைில் 
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இருந்து கபரியைவு நீரக்சிவு காணப்படவில்டல. இந்த குத்தடககைிலும் 

இமத மபான்ற நிடல எதிர்பாரக்்கப்படுகிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் நிலத்தடி நிலத்தடி நீர் மட்டம் மமற்பரப்பு 

பகுதியில் குடறந்மத  காணப்படிகிறது. 

குத்தடக பகுதி மற்றும் அதன் அருகிலுை்ை பகுதியில் நிலத்தடி நீர் 

மட்டம் பாதிக்க வண்ணம் பயனுை்ை மடழ நீர் மசகரிப்பு திட்டம் 

கசயல்படுத்தப்படும். 

4.1 எதிர்மநாக்கும்சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு 

நடவடிக்டககை்: 

சுரங்கப்பணியில் சரியான சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்டககடை 

பின்பற்றாவிட்டால்  இப்பகுதியில் இருக்கும் சுற்றுசச்ூழல் அடமப்பு 

பாதிக்கப்படலாம். எனமவ பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் தாக்கத்டத 

மதிப்பிடுவது மிகவும் அவசியமாகும். புதிய சுரங்கப்பணி இயக்கத்தின் 

மபாது ஏற்படும்  சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் அதற்க்கான தடுப்பு 

நடவடிக்டககளுக்கான திடட்ம் தயாரிக்கப்படட்ு உை்ைது. அதன் விபரம் 

பின்வருமாறு. 

4.1.1 காற்றுசச்ுழல்: 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் கதாடர்புடடய கீழ்க்கண்ட 

கசயல்பாடுகை் தகுந்த நடவடிக்டக எடுக்கப்படாவிடட்ால் 

மாசுகாரணமாக காற்றின் தரத்தில் கபரும் தாக்கத்டத ஏற்படுத்த கூடும்: 

 துடையிடுதல் மற்றும் கவடித்தல்  

 சுரங்கப்பணிகை் மமற்ககாை்ளும் கபாழுது 

 எஸ்கமவட்டர் மற்றும் டிப்பரக்ை்/ லாரிகை் இயக்கும் கபாழுது 

 லாரி மபாக்குவரத்து 

சுரங்க நடவடிக்டகயினால் காற்று மாசு படுவடதத் தவிரக்்க 

கீழ்க்கண்ட வழிமுடறகை் பின்பற்றப்படும். 

 சுரங்க பணியின் மபாது சாடலகைில் தண்ணரீ் கதைிப்பான் 

மூலம் நீர் கதைித்து தூசுகை் கவைிவராவண்ணம் தடுத்தல். 
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o துடையிடும் மபாது நீர் கதைித்தல். 

o முடறயான சாடல பராமரிப்பு 

o கல் ககாண்டு கசல்லும் வாகனத்தில் அதிக சுடமகை் 

ஏற்றுவடதத் தவிரத்்தல் தூசு கவைி வராவண்ணம் 

தார்ப்பாலின் மூலம் மூடி ககாண்டு கசல்லுதல் 

o அடனத்து இயந்திரங்கை் மற்றும் லாரிகடை சரியாக 

பராமரித்தல் 

o வாகன ஓடட்ுனருக்கு முடறயான பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் விழிப்புணரவ்ு பயிற்சியைித்தல் 

o குத்தடகயில் இருந்து வாகனம் கவைிமயறும் பகுதியில் டயர ்

தண்ணரீ் கதைிப்பான் வசதிடய அடமத்தல். 

o டிஜிடட்ல் ஸ்மமாக் மீட்டர் மூலம் வாகன புடக பரிமசாதடன. 

o குத்தடக சுற்றைடவச ் சுற்றிலும் எல்லாப் பக்கங்கைிலும் 

தகரத் தகடு/ பசுடம வடலஅடமத்தல். 

o சுரங்கப்பகுதி, சாடல மற்றும் சாத்தியமான இடத்தில் 

அடர்ந்த மரங்கடை வைரத்்து பசுடமவடையம் 

ஏற்படுத்துதல் 

 சுரங்க நடவடிக்டகயின் மபாது காற்றுசச்ூழலில் உருவாகும் 

தாக்கம்  கணினி மாதிரிகை் ( AERMOD) மூலம் கணக்கிடப்படட்ுை்ைது.  

சுரங்க நடவடிக்டகக்குப் பின்பும் காற்றில் சுவாசிக்கும் மிதக்கும் 

துகை்கைின் அைவு (PM10) 55.8g/m3 to 86.0g/m3 ஆகவும், சுவாசிக்கும் 

நுண்மிதக்கும் துகை்கைின் அைவு (PM2.5) 26.8g/m3 to 46.2g/m3 ஆக 

இருக்குமாறு கணக்கிடப்படட்ுை்ைது. இது சுரங்க நடவடிக்டகக்கு 

பின்னும் மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியத்தால் நிரண்யிக்கப்பட்ட 

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

வரம்பிற்கு உடப்ட்மட இருக்கும் என கண்டறியப்படட்ுை்ைது. 

மமற்கண்ட பராமரிப்பு பணிகை் கதாடர்ந்து கசயல்படுத்தப்படட்ு 

சுற்றுசச்ூழலில் கபறிதைவு தாக்கம் ஏற்படாமல் காற்றின் தன்டம 

பாதுகாக்கப்படும். 
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4.1.2 நீரச்ச்ுழல்: 

சுரங்க நடவடிக்டகயின் மபாது நீர ் கதைித்தல்(Water Sprinkling), 

பசுடமப் மபாரட்வ வைரத்்தல் (Green Belt), குடிநீர்மற்றும் இதர மதடவக்கு 

நாை் ஒன்றுக்கு சுமார ் அதிகபடச்மாக 6.0 கிமலா லிட்டர் நீர் 

பயன்படுத்தப்படும். கதாடக்கத்தில் கவைி இடங்கைிலிருந்து நீர ்

கபறப்படும். பின்பு சுரங்கத்தில் மசகரிக்கப்பட்ட மடழ நீர ்

பயன்படுத்தப்படும். இந்த திட்டத்திலிருந்து கவைிமயறும் கழிப்படற 

கழிவுகை் கசப்டிக் கதாட்டியில் மசகரிக்கப்படும். 

குவாரியிலிருந்து உற்பத்தி முழுவதும் மநரடியாக நுகரம்வாருக்கு 

அனுப்பப்படும் என்பதால், இந்த சுரங்கத்தில் கல் குவியல் அல்லது 

கழிவுக் கற்கை் எதுவும் இருக்காது. குவாரியில் விழும் மடழ நீர ்

குவாரியின் அடி மட்டத்தில் உை்ை சம்பில்(SUMP) மசமிக்கப்படும். 

மமற்பரப்பில், குவாரிடயச ் சுற்றி மாடல வடிகால் கட்டப்படட்ு, 

இறுதியில் படிவு நீர் கதாட்டிகை் மூலம் கவைிமயறும் கதைிவான மடழ 

நீர் கவைிமயற்றப்படும். 

குத்தடகப் பகுதியின் கதற்குப் பகுதியில் 230 மீ கதாடலவில் ஒரு 

கதாட்டி அடமந்துை்ைது. இந்த நீர்நிடலகைில் எந்த கழிவுநீடரயும் 

கவைிமயற்றும் திடட்ம் எதுவும் இல்டல.  

4.1.3 ஒலிசச்ுழல்: 

சுரங்க நடவடிக்டககைின் மபாது இயக்கப்படும் வாகனங்கைில் 

சத்தம் உருவாகும். சுரங்கப்பணியின் மபாது இயந்திரங்கை் மூலம் 

ஏற்படும் ஒலி தாக்கத்தின் அைவு அருகிமலமய கட்டுபடுத்தப்படுவதால் 

கதாழிற்சாடலக்கு அனுமதிக்கப்ப்டட்ுை்ை வரம்டபவிட 

குடறவாகஇருக்கும். அடரத்்தியான பசுடம வடையங்கடை அடமத்தல், 

இயந்திரங்கைின் வடிவடமப்பு மற்றும் பராமரிப்பு, ஒலி தவிரக்்கும் 

கருவி, ஒலித்தடடகளும், அடடப்பான்களும் கபாருத்துதல் மபான்ற 

நடவடிக்டககைால் ஒலியின் அைவு குடறவாக இருக்கும். இடவ 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு விதிகை் மற்றும் வரம்புகளுக்குை்மைமய 

கட்டுப்படுத்தப்படும்.  
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4.1.4 நில அதிரவ்ு: 

சுரங்க பணிகைின் மபாது, பின்வரும் நடவடிக்டககைால் கவடிப்பு 

மற்றும் அதிரவ்ு விடைவுகை் கட்டுப்படுத்தப்படும். 

 டிமல கடடமனட்டர்/ நானல்(Milli Second Delay Detonator/ Nonel 

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்திய கவடிப்பு முடற (Control Blasting). 

மமற்ககாை்ளுதல். 

 சரியான இடடகவைி விடட்ுத் துடையிடுதல். 

 கவடி மருந்துகை் மிகக் குடறந்த அைவில் சாரஜ்் கசய்தல்.  

 சாத்தியமான இடங்கைில் கல்உடடப்பான்.(ROCKBRAKER) 

பயன்படுத்தப்படுத்தல். 

 திறடமயான மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நபரால் கவடித்தல் 

மற்றும் மமற்பாரட்வ மமற்ககாை்ைப்படும். 

 அருகிலுை்ை ஒவ்கவாரு சுரங்க திட்டத்திற்கும் கவவ்மவறு கவடிப்பு 

மநரம் பரிந்துடரக்கப்படுகிறது மற்றும் அந்தந்த சுரங்க 

நுடழவாயிலில் உை்ை காட்சி பலடகயில் மநரம் குறிப்பிடப்படும் 

மமற்ககாண்ட தடுப்பு நடவடிக்டககடைப் மமற்ககாை்வதன் மூலம் 

வீடுகை் / கட்டடமப்புகளுக்கு 10 மி.மீ/வி என்ற பரிந்துடரக்கப்படட் DGMS 

விதித்துை்ை நில அதிரவ்ு வரம்பிற்கு உட்படட்ு  நில அதிரவ்ு 

கட்டுப்படுத்தப்படும். 

 

4.1.5 நிலசச்ுழல்: 

இறுதியில் 0.700கெக்மடர் சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் நீர்நிடலயாக 

விடப்படும். 0.030கெக்மடர் சுரங்க சாடலகை் மற்றும் உை்கட்டடமப்பு, 

0.375கெக்மடர் தாவரங்கைால் சூழப்படும். மனிதரக்ை் மற்றும் 

விலங்குகை் கவனக்குடறவாக நுடழவடதத் தடுக்க சுரங்கம் 

மதாண்டிகயடுக்கப்பட்ட பகுதி முழுவதும் முடறயாக மவலி 

அடமக்கப்படும். சுரங்கத்திற்குப் இறுதியில் மதாண்டிகயடுக்கப்படட் 

பகுதி முழுவதும்  மசகரிக்கப்படட் மடழநீர் பயன்படுத்தப்படும். 
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4.1.6 உயிரச்ச்ுழல்: 

குத்தடகப் பகுதியில் உை்ை புதரக்ை் மற்றும் புதரக்டை 

அகற்றுவடதத் தவிர, கபரிய தாவரங்கடை அகற்றுவது இல்டல. 

சுரங்கத்தின் அருகில் காணப்படும் மரங்கை், கசடிகை், மற்றும் 

விலங்கினங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாத வண்ணம் சுரங்க 

நடவடிக்டகயின் மபாது மமற்கூறிய பல்மவறு  தடுப்பு நடவடிக்டககை் 

மமற்ககாை்ைப்படும். பாதுகாப்பு இடடகவைியில் பசுடம வடையம் 

வைரக்்கப்படும்.  

4.1.7 சமூக கபாருைாதார சுழல்: 

குத்தடக நிலம் அடனத்தும் தனியார்  பட்டா நிலமாகும். சுரங்க 

பகுதியில் வீடு மற்றும் குடியிருப்புகை் இல்டல .ஆடகயால் நில 

இழப்மபா அல்லது வீடுகை் மாற்றமமா இருக்காது. சுரங்க  

நடவடிக்டகயின் மூலம் கீழ்கண்ட சமூக கபாருைாதார முன்மனற்றம் 

ஏற்படவாய்ப்புை்ைது: 

 சுமார் 10 மபருக்கு மநரடி மவடல வாய்ப்பு. 

 திட்ட நடவடிக்டககளுடன் கதாடர்புடடய கீழ்கண்டபல்மவறு 

நடவடிக்டககை் மூலம் இப்பகுதியில் வருமான நிடலகை் மற்றும் 

வாழ்க்டகத் தரங்கடை உயரத்்துவதற்கான கீழ்கண்டமடறமுக 

மவடலவாய்ப்பு: 

 கல் மற்றும் கிராவல் ககாண்டு கசல்வதற்கான வாகன 

மபாக்குவரத்து. 

 வாகனம் மற்றும் சுரங்க பணி சாரந்்த சிறு குறு கதாழில்கை், 

வியாபாரம் மற்றடவ.  

 ஒப்பந்த மவடல மற்றும் மசடவ வாய்ப்பு 

 பாதுகாப்பு இடடகவைியில் பசுடம வடையம். 

மமற்ககாை்ைப்படும் 

 மத்திய மாநிலத்திற்கு வரி மற்றும் இதர வாய்ப்புகை். 

இப்பகுதியின் சமூக கபாருைாதார மமம்பாடட்ு நடவடிக்டககளுக்காக 

ரூபாய் 5.00லடச்ம் ஒதுக்கீடு கசய்யப்படட்ுை்ைது. 

 இந்த கதாடக அருகில் உை்ை பை்ைி கட்டிடங்கை் 

பழுதுபாரப்்பது, பராமரிப்பு, சீரக்சய்ய பயன்படுத்தப்படும். 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்டகயின் சுருக்கம் -  
திரு.ககா.அ. இராஜமகாபால் அவரக்ை் உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி – குத்தடக பரப்பு 

1.10.5கெக்மடர-் மமலூரத்ுடரசாமிபுரம் கிராமம், இராஜபாடையம் வட்டம், விருதுநகர் மாவட்டம்.  
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மதடவ மற்றும் முன்னுரிடமயின் அடிப்படடயில் உை்ளூர் மக்களுடன் 

கலந்தாமலாசித்து இடவ அடனத்தும் கசயல்படுத்தப்படும். 

முடறயான மற்றும் விஞ்ஞான பூரவ்மான சுரங்கபணியில் 

மமற்ககாை்வதன் மூலமும், அடனத்து சுற்றுசச்ூழல் தடுப்பு 

நடவடிக்டககடையும் கசயல்படுத்துவதன் மூலமும் கபரியைவு 

பாதிப்புகளும் ஏற்படாமல் உறுதி கசய்யப்படும். 

4.1.8 மபாக்குவரத்துமீதானதாக்கம்: 

இந்த குத்தடக பகுதியிலிருந்து மதாண்டிகயடுக்கப்படும் 

கபாருடக்ை் மநரடியாக பயனாைிகளுக்கு  சாடல வழியாக ககாண்டு 

கசல்லப்படும். திடட் நடவடிக்டககைின் மபாது, மணிக்கு 2 பயணங்கை் 

இருக்கும். இந்த திட்டத்தின் மபாக்குவரத்து பாடத முடறயாக 

பராமரிக்கப்படும். பின்வரும் தடுப்பு நடவடிக்டககை் 

மமற்ககாை்ைப்படும். 

 சுரங்க மற்றும் அடத சுற்றியுை்ை சாடல பகுதிகை் மற்றும் 

கற்கைில் நீர் கதைித்து லாரிகை் மூலம் ககாண்டு கசல்லும்மபாது 

தூசிகை் கவைிவரவண்ணம் கட்டுப்படுத்த்துதல். 

 சம்பந்தப்பட்ட துடறயுடன் கலந்தாமலாசித்து மபாக்குவரத்துச ்

சாடலயின் இருபுறமும் மரங்கடை நடவு கசய்தல். 

 சாடலகடை முடறயாக பராமரித்தல் 

 வாகனங்கடை முடறயாக பராமரித்தல் 

 கல் ஏற்றிவரும் டிப்பர் லாரிகைில் அதிக சுடமகடைத் தவிர்ப்பது. 

 லாரிகைில் தாரப்லின் ககாண்டு மூடுதல். 

 மவகத்டதக் கட்டுப்படுத்துதல் 

4.1.9 கழிவு மமலாண்டம: 

இந்த சுரங்கத்தில் இருந்து கழிவு உற்பத்தி எதுவும் இல்டல. தமிழக அரசு. 

GO(Ms)No.84 படி பிைாஸ்டிக் கபாருடக்ைின் பயன்பாடுசுரங்க பகுதியில் 

தடட கசய்யப்படும். கதாழிலாைரக்ை் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய 

கபாருடைப் பயன்படுத்த  ஊக்குவிக்கப்படுவாரக்ை். 
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5.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்: 

சுற்றுசச்ூழல் நிரண்ியக்கபட்ட தரஅைவுகளுக்குை்உை்ைவாறு 

கண்காணிப்பதற்கும், பல்மவறுகட்டுப்பாடட்ு நடவடிக்டககடை 

நடடமுடறப்படுத்துவடத கண்காணிப்பதற்கும் கபாருத்தமான 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்  நடடமுடறபடுத்தப்படும். சுரங்க 

மமலாைர் மூலம் பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாடு நடவடிக்டககை் 

உடனடியாகவும் திறம்படவும் மமற்ககாை்ைப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்டககளுக்காக ரூபாய் 6.50 லடச்ம் மூலதனமாக 

(CAPITAL COST)ஒதுக்கீடு கசய்யப்படட்ுை்ைது. இடத தவிர ஆண்டுக்கு 

ரூபாய். 7.8 லடச்ம் கதாடர் கசலவினம் (RECURRING COST) கீழ் 

கசலவிடப்படும். 

இந்த திட்டத்திற்காக மமற்ககாை்ைப்பட்ட தற்மபாடதய சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு, தற்மபாதுை்ை  குவாரியின்  ஒடட்ுகமாத்த  தாக்கத்டத  

பிரதிபலிக்கிறது. 

6.1 முடிவுடர: 

சுரங்க பணியின் மபாது பயன்படுத்த உை்ை நவீன கதாழில்நுடப்ம் 

மற்றும் மாசுக்கடட்ுபாடட்ு முடறகைால், சுற்றுசச்ூழலில் கபரிய அைவு 

பாதிப்பு ஏற்படாமல் சுற்றுசச்ூழல் வாரியத்தால் வடரயறுக்கப்பட்ட தர 

அைவுக்குை்மைமய கட்டுப்படுத்தப்படட்ு இருக்கும். சுரங்க பணியின் 

மூலம் மவடலவாய்ப்பு மற்றும் பல்மவறு சமூக முன்மனற்ற நலன்கை் 

உருவாகும். இடதத் தவிர மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கங்கை் 

நிதிவருவாய் மூலம் GST வரி, மபான்றடவ மநரடியாக மற்றும் 

மடறமுகமாக கிடடக்கும். இது தவிர, இது கட்டுமானத் கதாழிலின் 

மூலப்கபாருடக்ைின் மதடவடயயும் பூரத்்தி கசய்யும். 

* * * * * * * * * 








