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சுருக்கம் 
1.0 முன்னுமர: 

தி/ள். சசலம் மமன்ஸ் அண்டு அக்ரிசகட்ஸ் நிறுவனம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம், 

திருக்கழுக்குன்றம் வட்டம், குன்னவாக்கம் கிராமத்தில் ெர்வவ எண் 170 (பகுதி), சுரங்க 

குத்தகக பரப்பு 4.94.50  செக்வடர் நிலத்தில் ொதாரண கல் குவாரி செயல்படுத்த 

அரெிடமிருந்து சுரங்க குத்தககக்கு அனுமதி சபற்றுள்ளார். ம ொத்த நிலமு ் அரசு 

புற ்ப ொக்கு  நில ொகு ். ரூ. 7.255பகொடி குத்தகக  மதொககயொக அரசுக்கு 

மெலுத்த ் டட்ுள்ளது 

இந்த ொதாரண கல் குவாரிக்கு தி/ள். சசலம் மமன்ஸ் அண்டு அக்ரிசகட்ஸ் 

நிறுவனம் சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகய சபற விண்ணப்பித்துள்ளது.  

இந்த சுரங்க  குத்தககயின் பரப்பு 5 செக்வடர்க்கு குகறவாக இருந்தும், 500மீ  

சுற்றுளவில் உள்ள மற்ற சுரங்க குத்தககககள கணக்கிடும்சபாழுது சமாத்தமாக 5 

செக்வடர்க்கு கூடுதலாக உள்ளதால் இந்த திட்டம் பி1 கூட்டு  வககக்கு (B1 Cluster Category) 

உட்பட்டு சபாதுமக்கள் கருத்து வகட்பு அவெியமாகிறது. ஆதலால்  சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் 

மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கக (EIA/EMP REPORT),  தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் 

சுருக்கம் பின்வருமாறு: 

அரசு அனுமதி விவரம்: 
1 மாவட்ட ஆட்ெியரிடமிருந்து 

அனுமதி கடிதம் ( Precise area 

communication letter) 

Rc.No. 2646/Kanimam/ 2020, வததி 04.05.2020. 

2 சுரங்க திட்டம் (Mining Plan) 
அனுமதி 

Rc.No. 2646/Kanimam/ 2020, வததி 08.06.2020 . 

3 ஆய்வு குறிப்படீு (TOR) உரிம 
கடித எண் 

SEIAA-TN/F.No.8567/SEAC/TOR-1029/2021, நாள் 
26.08.2021. கடிதம் மூலம் -41மீ ஆழத்திற்கு 
9,82,419m3 of ொதாரண கல் மற்றும் 28,080m3  வமல் 
மண்,   4.94.50  செக்வடர்   குவாரி  பரப்பளவில் 5 

வருட காலத்திற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
  



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்மகயின் சுருக்கம் -   

தி/ள். சசலம் மமன்ஸ் அண்டு அக்ரிசகட்ஸ், சாதாரண கல் குவாரி - குன்னவாக்கம் 
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 அரசு அனு தி  கடிதத்தின் டி, குத்தகக ்  குதியின் வடக்கு  ற்று ் 

வடப ற்கு  குதியில் மெல்லு ் உயர ் அழுத்த மின் தடத்திற்கு 50 மீ  ொதுகொ ்பு 

இகடமவளியு ், ப ற்கு ்  குதியில் ெொகலக்கு 10 மீ  ொதுகொ ்பு இகடமவளியு ் 

அளிக்க ் டட்ுள்ளது. 

2.0 இருப்பிட விளக்கம்: 
1. திட்டத்தின் சபயர் தி/ள். சசலம் மமன்ஸ் அண்டு அக்ரிசகட்ஸ் 

நிறுவனத்தின் ொதாரண கல் குவாரி  

2. சுரங்க குத்தகக பரப்பு 4.94.50  செக்வடர்  

3. ெர்வவ எண் 170 (பகுதி) 

4. திட்ட இருப்பிடம் குன்னவாக்கம் கிராமம், திருக்கழுக்குன்றம் வட்டம், 

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

5. அட்ெவரகக மற்றும் தீர்க்கவரகக  12°33’30”N to12°33’41”N வடக்கு  

80°04’17”Eto 80°04’26”E கிழக்கு 

6. சுரங்க வமற்பரப்பின் உயரம் ெமதளம் 

7. நிலவகக அரசு நிலம். 
8. ெராெரி சவப்பநிகல °C  20 ° C முதல் 37 ° C வகர.  

அதிகபட்ெ வகாகட சவப்பநிகல 43 ° C வகர உயரும். 
9. வருடாந்திர ெராெரி மகழ அளவு 1105 மிமீ TO 1214 மிமீ 

10. அருகிலுள்ள சநடுஞ்ொகல (SH-58)திருக்கழுக்குன்றம் -கல்பாக்கம்-2.90கிமீ– (வடக்கு) 
11. அருகிலுள்ள ரயில் நிகலயம் ஒத்திவாக்கம் 12.3 கிமீ (வடகிழக்கு) 
12. அருகிலுள்ள விமான நிகலயம் சென்கன - மீனம்பாக்கம் - 48.0 கிமீ (வடகிழக்கு) 
13. அருகிலுள்ள சபரிய நீர் நிகலகள் (1௦ 

கிமீ சுற்றளவில்) 
ஏரி  –290 மீ –(சதன்கிழக்கு)  ற்று ் 450 மீ –  
(சதன்வமற்கு) 

கலுவளியார் நதி - 2.7 கிமீ – (சதற்கு) 

பாலார் நதி - 3.8 கிமீ - (சதற்கு) 

14. பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள்/ சதால்லியல் 
/ முக்கிய இடங்கள்/ வதெிய 
பூங்காக்கள்/ ெரணாலயங்கள்/ 
வரலாற்று ெின்னம் / சுற்றுலா தலம் 

திருக்கழுக்குன்றம் வகாவில் – 5.4 கி.மீ - 

15. ஒதுக்கப்பட்ட / பாதுகாக்கப்பட்ட 
காடுகள் 

நாவலூர் காடுகள் - 4.0 கிமீ (வடவமற்கு) 

திருக்கழுக்குன்றம் காடுகள் - 5.6 கிமீ (வடவமற்கு) 

ெலூர் காடுகள் -6.3 கிமீ (வடவமற்கு) 

ஓரகடம் காடுகள் - 6.4 கிமீ (வடக்கு) 

16. அருகிலுள்ள நகரம் திருகழுக்குன்றம் – 13.5கிமீ (சதன்வமற்கு) 

17. அருகிலுள்ள கிராமம் குன்னவாக்கம் – 500 மீ (சதற்கு)  
18. நில அதிர்வு மண்டலம் பகுதி – II (மிக குகறந்த வாய்ப்புள்ள மண்டலம்)  
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2.1  திட்ட விளக்கம்: 
திட்ட உரிமமயாளர் 

 

தி/ள். சசலம் மமன்ஸ் அண்டு அக்ரிசகட்ஸ் நிறுவனத்தின் 
சாதாரண கல் குவாரி  

1. 
 

கனிம இருப்புகள் கனிம இருப்புகள் சாதாரண கல் மீ3 சமல் மண் மீ3 

சமாத்த கனிம இருப்புகள் 24,74,860 49,499 

சவட்டிசயடுக்கக் கூடிய 
கனிம இருப்புகள் (56 மீ3 

ஆழம் வகர) 
11,34,679 28,080 

சவட்டிசயடுக்கக் கூடிய 
கனிம இருப்புகள் ( (41 மீ3 

ஆழம் வகர) 

9,82,419 28,080 

 

2. உற்பத்தி திறன் 

 

வருடம் சாதாரண கல் மீ3 சமல் மண் மீ3 

1. 226970 28080 

2. 226694 - 

3. 223700 - 

4. 228180 - 

5. 76875 - 

சமாத்தம் 982419 28080 

3. சுரங்க குத்தகக காலம் 5  வருடம் 

4. சமாத்த திட கழிவு திட கழிவுகள் எதுவும் இல்கல. 
5. 
 

சுரங்கம் சவட்டிசயடுக்கும் 
முகற 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த சவளி சுரங்கம்.  
பயன்படுத்தும் முகற  - ஜாக்ொமர், கம்ப்ரெர், சவடித்தல், 
எக்ஸ்வவட்டர், டிப்பர்/லாரி 

6. சுரங்க அடுக்கு அகமப்பு உயரம் – 5 மீ,  அகலம் - 5 மீ, 
7. சுரங்கத்தின் அதிகபட்ெ ஆழம் 41மீ  

8 கனிம பயன்பாடு ஜல்லி, எ ் ெொண்ட ்தயொரி ் தற்கு  யன் டு ்.   

9. வவகலயாட்களின் எண்ணிக்கக 32 ந ரக்ள் 

10 சமாத்த நீர்த்வதகவ &  நீர் 
ஆதாரம் 

சமாத்த நீர் வதகவ – 7.5KLD. சுரங்க பகுதியில் வெகரிக்கப்பட்ட 
மகழநீர் மற்றும் சவளி இடங்களிலிருந்து சபறப்படும் நீர் 

11 மின்ொர வதகவ அகனத்து உபகரணங்களும் டீெல் மூலம் இயக்கப்படும்.  பணிமகன, 
அலுவலகம் மற்றும்   ஓய்வு அகற வபான்றகவக்காண மின் 
வதகவ,  மாநில மின் சதாகுப்பிலிருந்து சபறப்படும்.  

12 சுரங்க உள்கட்டகமப்பு பணிமகன, அலுவலகம், முதலுதவி அகற, ெிற்றுண்டி 
அகறயுடன்கூடிய ஓய்வு அகற, சுரங்க பகுதியில் அகமக்கப்படும் 

13 CER பட்சஜட் ரூ. 16,32,400/- 

14 திட்ட மதிப்படீு ரூ. 8,16,20,000/- 
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3.0 தற்சபாமதய சுற்றுச்சூழல் விபரம்: 

3.1 சபாதுவுமர: 

சுற்றுச்சூழல் காடுகள் மற்றும் காலநிகல மாற்றம் அகமச்ெகம் (MOEF & CC), இந்திய 
தரக்கட்டுப்பாடு நிறுவனம் (IS Code) வழிகாட்டுதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு 
குறிப்படீுகளின் படி(TOR), தற்வபாகதய சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு, (அக்வடாபர் – 2021 – டிெம்பர் – 2021 

காலத்தில்) திரட்டப்பட்டுள்ளன.  

இந்த சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுக்காக சுரங்க குத்தகக பகுதி (core zone) மற்றும் அகத 
சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி (buffer zone) எடுத்து சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
 

3.2 சமூக சபாருளாதார சூழல்: 

சுரங்க குத்தகக பகுதி (core zone) அரசு புறம்வபாக்கு நிலம் ஆகும். 2011 
வமற்சகாள்ளப்பட்ட அரொங்க மக்கள் சதாகக கணக்சகடுப்பின்படி சுரங்க குத்தகக 
பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில், திருக்கழுக்குன்றம், செங்கல்பட்டு, செய்யார் ஆகிய 

மூன்று வட்டங்களிலிருந்து  திருக்கழுக்குன்றம் வட்டத்தின் 2 நகர்ப்புற பகுதியான 

திருக்கழுக்குன்றம் (TP), புதுப்பட்டினம்(TP) மற்றும் 88 கிராமங்கள் உள்ளன.   

 மக்கள் சதாமக விபரம்: (2011 மக்கள் சதாமக கணசகடுப்பின்படி) 

ஆண்கள் 
: 

83485 (50.22%) 

சபண்கள் 

: 

82758 (49.78%) 

சமாத்தம் 

: 

166243 (100%) 

தாழ்த்தப்பட்வடார் 

: 

30.68% 

பழங்குடியினர் 

: 
1.98% 

கல்வியறிவு சபற்றவர்கள் 

: 

69.25% மக்கள் கல்வியறிவு சபற்றவர்கள் 

சமாத்தம் முக்கிய சதாழிலாளர்கள் : 56984 (34.30 %) 

சமாத்த குறு சதாழிலாளர்கள் : 17511 (10.50 %) 

மற்றவர்கள் : 91748 (55.20%) 

3.3 தற்சபாதுள்ள சுற்றுச்சூழல்: 

3.3.1. காற்றின் தன்மம: 

சுற்று வட்டார காற்றின் தன்கம குறித்து பரிந்துகரக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்கள் / 
முகறகளின்படி 5 இடங்களில் ஆய்வுகள் வமற்சகாள்ளப்பட்டன.அதன் விபரம் வருமாறு: 

          (அளவுகள் g/m3) 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்மகயின் சுருக்கம் -   

தி/ள். சசலம் மமன்ஸ் அண்டு அக்ரிசகட்ஸ், சாதாரண கல் குவாரி - குன்னவாக்கம் 
கிராமம், திருக்கழுக்குன்றம் வட்டம், சசங்கல்பட்டு மாவட்டம். 
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வரிகெ 

எண் 
விபரம் 

சுவாெிக்கும் 
மிதக்கும் 

துகள்கள் (PM.10) 

நுண் 
மிதக்கும் 
துகள்கள் 

(PM.2.5) 

கந்தக 
கடஆக்கை

டு (SO2) 

கநட்ரஜன்கட 

ஆக்கைடு 

(NO2) 

1 குத்தகக பகுதி (1 இடம்)  41.2 to 67.3 19.2 to 32.3 4.4 to 7.5 6.5  to 9.9 

2 
ஆய்வு ் குதி (4) 
இடங்கள்) 

35.2 to 59.2 16.6 to 30.4 3.2 to 7.2 5.5 to 9.1 

வமரயறுக்கப்பட்டஅளவு 100 60 80 80 

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

முடிவு: வமற்கண்ட அட்டவகணப்படி மிதக்கும் துகள்கள் (PM10), நுண் மிதக்கும் துகள்கள்(PM2.5), கந்தக கட 
ஆக்கெடு (SO2), கநட்ரஜன் ஆக்கெடு   (NO2) இகவ அகனத்தும் மத்திய மாசுகட்டுப்பாடு வாரியம் (CPCB) 
வகரயறுக்கப்பட்ட 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3& 80 µg/m3  அளவிற்குள் உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  

3.3.2. நீரின் தன்மம: 

 5 - நீர் மாதிரிகள்  

இயற்பியல்/ 
வவதியியல் 
அளவுகள் 

pH 
மதிப்
பு 

மின் 

கடத்துத்
திறன் 

அளவு  

(µmhos 

/cm) 

சமாத்த 
ககரந்துள்ள 
துகள்களின் 

அளவு, 
(மிகி/லி) 

குவளா
கரடு 
(மிகி/லி) 

சமாத்த 
கடினத்
தன்கம 
(மிகி/லி
) 

சமாத்த 
காரத்த
ன்கம 
(மிகி/லி
) 

ெல்வப
ட் 

(மிகி/
லி) 

இரு
ம்பு 
(மிகி
/லி) 

கநட்
வரட் 

(மிகி/
லி) 

ஃபு
வளா
கரடு 
(மிகி/
லி) 

ஆய்வுப்பகுதி 
 (5 இடங்கள்) 

6.95 

to 

7.61 

359.3 to 

924.3 
216 to 560 

80.5 to 
210 

101 to 

452 

92.4 to 

265 

18.6 

to 

52.6 

BDL 

to 

0.08 

1.24  

to 

2.55 

0.28 to 

0.52 

வமரயறுக்க
ப்பட்டஅளவு 

6.5-

8.5 

- 
2000 1000 600 600 400 0.3 45 1.5 

 முடிவு: அகனத்து நீர் மாதிரியின் தன்கம ISO10500 : 2012 பிரசுரிக்கப்பட்ட குடிநீர் தரங்களுக்குள் 

இருப்பதாக அறியப்பட்டது. 

3.3.3. ஒலிச்சுழல்:        (அளவுகள் dB(A) 

ஆய்வு இடங்கள் – 5 

ஒலி அளவு 

சடசிபல் (அ) 
சுரங்கப்பகுதி 
(1 இடம்) 

வமரயறுக்கப்பட்ட 
சவமலப்பகுதி அளவு 

 

ஆய்வுப் பகுதி 
 (4 இடங்கள்) 

*(MOEF&CC) 
வமரயறுக்கப்பட்ட 
அளவு 

 

பகல் வநர ெமம் 40.9 
90 

42.0 to 46.6 55 

இரவு வநர ெமம் 36.1 35.7 to 40.9 45 

* மத்திய சுற்றுச்சூழல், காடுகள் மற்றும் காலநிகல மாற்றம் அகமச்ெகம் வகரயறுக்கப்பட்ட அளவு 

முடிவு : வமற்கூறிய ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட ஒலி அளவானது மத்திய சுற்றுச்சூழல், காடுகள் 
மற்றும் காலநிகல மாற்றம் அகமச்ெகத்தின் வகரயறுக்கப்பட்ட அளவிற்குள் உள்ளதாக 
கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்மகயின் சுருக்கம் -   

தி/ள். சசலம் மமன்ஸ் அண்டு அக்ரிசகட்ஸ், சாதாரண கல் குவாரி - குன்னவாக்கம் 
கிராமம், திருக்கழுக்குன்றம் வட்டம், சசங்கல்பட்டு மாவட்டம். 
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3.3.4. மண்ணின் தரம் அறிய எடுக்கப்பட்ட 5 மாதிரின் படி. 

விபரம் பி.எச் 

மின் 
கடத்தும் 
திறன் 

(Mhos/c

m) 

மண் 
வமக 

கரிம 
தன்மம 
அளவு 

% 

சமாத்த 
மநட்ரஜன் 
மி.கி/கி.கி 

பாஸ்பரஸ் 
மி.கி/கி.கி 

சசாடியம் 
மி.கி/கி.கி 

சபாட்டாசி
யம் 

மி.கி/கி.கி 

ஆய்வுப்பகுதி 
(5 இடம்) 

7.01 – 

7.59 

45.89 – 

90.24 

Sandy 

Loam & 

Silt Loam 

0.75– 
1.34 

231 – 751 0.57 – 2.21 360 – 745 206 - 320 

3.3.5 நிலச்சூழல்: 

குத்தககப் பகுதி மற்று 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப்பகுதி நிலப்பயன்பாட்கட செயற்ககக்வகாள் 
படங்கள் மூலமாக கண்டறியப்பட்டதில் 19.40 % விவொய நிலங்கள் 49.05%  தரிசு  நிலம் 

ஆகும். புதர்கள் 10.85 %, மற்றகவ – 20.70% ஆகும்.  

S.No விபரங்கள் 
நிலப்பரப்பு 

(Sq.Km) 
சதவீதம் % 

1 விவசாய நிலங்கள் 60.16 19.40 

2 தரிசு நிலம் 152.10 49.05 

3 காடுகள் 6.16 1.99 

4 புதரக்ள் 33.66 10.85 

5 ஆறுகள் 11.90 3.84 

6 நீர் நிலலகள் 4.21 1.36 

7 குடியிருப்பு பகுதி 11.44 3.69 

8 சுரங்க பகுதி 0.80 0.26 

9 மற்றலவ 29.67 9.57 

  மமாத்தம் 310.10 100 

3.3.6 உயிரியல் சூழல்: 

குத்தகக பகுதி காடு அல்லாத, முட் புதர்ககளக் சகாண்ட அரொங்க நிலம். குத்தகக 

பகுதியில் கருவவலம், உண்ணிச்செடி, எருக்க செடி மற்றும் பல வககயான மரங்கள் 

காணப்படுகின்றன, ஆய்வு  பகுதியில் சபாது தாவரங்களான  கருவவலம், உண்ணிச்செடி, 

எருக்க செடி, வவம்பு, சபன்ெில் மரம்,    நுணா, புங்கக  மரம் வாகழ, மற்றும் பல வககயான 

மரங்கள் காணப்படுகின்றன.   

10 கிமீ. பரப்பளவில் வனவிலங்கு ெரணாலயம் அல்லது வதெிய பூங்காக்கள் இல்கல. 

ஆய்வு பகுதியில் சபாதுவான வடீ்டு விலங்குகள் மற்றும் பறகவகள் காணப்படுகின்றன. 

 

 

 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்மகயின் சுருக்கம் -   

தி/ள். சசலம் மமன்ஸ் அண்டு அக்ரிசகட்ஸ், சாதாரண கல் குவாரி - குன்னவாக்கம் 
கிராமம், திருக்கழுக்குன்றம் வட்டம், சசங்கல்பட்டு மாவட்டம். 
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3.3.7 நீரியல் ஆய்வு: 

 ஆய்வுப்பகுதியில்  குகறந்த ஆழ நீர் வதக்க பகுதி, மற்சறான்று அதிக ஆழ நீர் வதக்க 

பகுதி காணப்படுகின்றன. குகறந்த ஆழ நீர் வதக்க பகுதியில் இருந்து திறந்த சவளி கிணற்றின் 

மூலமாக நீர் கிகடக்க சபறுகிறது. சபாதுவாக அதிக அளவு நீர் மட்டம் பகுதியில், ஆழ்துகள 

கிணறுகள் மூலமாக நீர் கிகடக்க சபறுகிறது . 

சபாதுவாக நீர் ஊடுருவும் மற்றும் உற்பத்திதிறன் அதன் பாகற வககயிகன 

ொர்ந்ததாக இருக்கும். சுரங்கப் பகுதியானது கடினமான பாகறககளக் சகாண்டுள்ளதால் நீர் 

ஓட்ட சதாடர்ச்ெி குகறந்வத காணப்படும். சுரங்கத்தினுள் நீர் கெிவு சவகு குகறவாகவவ 

இருக்கும். அருகில் பயன்பாட்டிலுள்ள  குவாரிகளில் இருந்து சபரியளவு நீர் கெிவு 

காணப்படவில்கல. இந்த குத்தகககளிலும் இவத வபான்ற நிகல எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

 

4.0  எதிர்சநாக்கும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்மககள்: 

சுரங்கப்பணியில் ெரியான சுற்றுச்சூழல் நடவடிக்ககககள பின்பற்றாவிட்டால் 

இப்பகுதியில் இருக்கும் சுற்றுச்சூழல் அகமப்பு பாதிக்கப்படலாம். எனவவ பல்வவறு 

சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்கத மதிப்பிடுவது மிகவும் அவெியமாகும்.  

புதிய சுரங்கப்பணி இயக்கத்தின்வபாது ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் காற்று, நீர், ெத்தம், 

அதிர்வு, நிலம், வபாக்குவரத்து வபான்ற பல்வவறு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் அதற்க்கான தடுப்பு 

நடவடிக்கககளுக்கான திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு. 

4.1  காற்றுச்சுழல்: 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் சதாடர்புகடய கீழ்க்கண்ட செயல்பாடுகள் தகுந்த 

நடவடிக்கக எடுக்கப்படாவிட்டால் மாசு காரணமாக காற்றின் தரத்தில் சபரும் தாக்கத்கத 

ஏற்படுத்தகூடும்: 

 துகளயிடுதல் மற்றும் சவடித்தல்  

 சுரங்கப்பணிகள் வமற்சகாள்ளும் சபாழுது 

 எஸ்கவவட்டர் மற்றும் டிப்பர்கள்/ லாரிகள் இயக்கும் சபாழுது 

 லாரி வபாக்குவரத்து 

சுரங்க நடவடிக்ககயினால் காற்று மாசு படுவகதத் தவிர்க்க கீழ்க்கண்ட 

வழிமுகறகள் பின்பற்றப்படும். 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்மகயின் சுருக்கம் -   

தி/ள். சசலம் மமன்ஸ் அண்டு அக்ரிசகட்ஸ், சாதாரண கல் குவாரி - குன்னவாக்கம் 
கிராமம், திருக்கழுக்குன்றம் வட்டம், சசங்கல்பட்டு மாவட்டம். 
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o சுரங்க பணியின் வபாது ொகலகளில் தண்ணரீ் சதளிப்பான் மூலம் நீர் 

சதளித்து தூசுகள் சவளிவராவண்ணம் தடுத்தல்  

o துகளயிடும் வபாது நீர் சதளித்தல். 

o முகறயான ொகல பராமரிப்பு 

o பிரதான கனிம வபாக்குவரத்து ொகலயில் நீர் சதளித்தல் 

o கல் சகாண்டு செல்லும் வாகனத்தில் தூசு சவளிவராவண்ணம் தார்ப்பாலின் 

மூலம் மூடி சகாண்டு செல்லுதல் 

o அகனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் லாரிககள ெரியாக பராமரித்தல் 

o வாகன ஓட்டுனருக்கு முகறயான பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

விழிப்புணர்வு பயிற்ெியளித்தல் 

o சுரங்கப்பகுதி, ொகல மற்றும் ொத்தியமான இடத்தில் அடர்ந்த மரங்ககள 

வளர்த்து பசுகமவகளயம் ஏற்படுத்துதல். 

வமலும் வமற்கு பகுதியின் பாதுகாப்பு இகடசவளி பகுதியில் மண் வமடு, வவலி மற்றும் 12 

அடி உயர பாதுகாப்பு வகல அகமக்கப்படும். 

சுரங்க நடவடிக்ககயின் வபாது காற்றுச்சூழலில் உருவாகும் தாக்கம்  கணினி 

மாதிரிகள் (AERMOD) மூலம் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது இந்த  திட்டத்தின் சுரங்க 

நடவடிக்ககக்குப் பின்பும் காற்றில் சுவாெிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு )PM10(  50.1 

g/m3 to 79.9 g/m3 ஆகவும்  ,சுவாெிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு )PM2.5(   26.1 

g/m3 to 39.1 g/m3 ஆக இருக்குமாறு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது  .இது சுரங்க நடவடிக்கக க்கு 

பின்னும்  மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சுவாெிக்கும் மிதக்கும் 

துகள்கள் )அதாவது  PM10  - 100µG/M3), PM2.5  - 60µG/M3), தரத்திற்கு உட்பட்வட இருக்கும் என 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

வமற்கண்ட பராமரிப்பு பணிகள் சதாடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டு சுற்றுச்சூழலில் 

சபறிதளவு தாக்கம் ஏற்படாமல் காற்றின் தன்கம பாதுகாக்கப்படும். 

4.2 நீர்ச்சுழல்: 

குவாரியிலிருந்து  கல்  முழுவதும் வநரடியாக நுகர்வவாருக்கு அனுப்பப்படும் 

என்பதால், இந்த சுரங்கத்தில் கல் குவியல் அல்லது கழிவுக் கற்கள் எதுவும் இருக்காது. 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்மகயின் சுருக்கம் -   

தி/ள். சசலம் மமன்ஸ் அண்டு அக்ரிசகட்ஸ், சாதாரண கல் குவாரி - குன்னவாக்கம் 
கிராமம், திருக்கழுக்குன்றம் வட்டம், சசங்கல்பட்டு மாவட்டம். 
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குவாரியில் விழும் மகழ நீர் குவாரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள ெம்பில் (SUMP) 

வெமிக்கப்படும். 

 குவாரிகயச் சுற்றி மாகல வடிகால் கட்டப்பட்டு, இறுதியில் படிவு நீர் சதாட்டிகள் 

மூலம் சவளிவயறும் சதளிவான மகழ நீர் சவளிவயற்றப்படும். 

குத்தகக பகுதியின் சதன்கிழக்கு திகெயில் 290 மீ மற்றும் சதன்வமற்கு திகெயில் 

450 மீ சதாகலவில் இரண்டு குளம் / எரி  உள்ளன. இந்த நீர்நிகலகளில் கழிவுநீகர 

சவளிவயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்கல. பாதுகாப்பு இகடசவளி பகுதியில் பசுகம 

வகளயம் அகமக்கப்படும். அருகிலுள்ள பகுதியில் அகமந்துள்ள குளம் / எரி கூடுதலாக 

வலுப்படுத்தப்பட்டு ஏரியின் மகழ நீர் வெமிப்புத் திறகன அதிகரிக்க )CER(  நடவடிக்கககள் 

வமற்சகாள்ளப்படும் .  

 

4.3 ஒலிச்சுழல்: 

சுரங்க நடவடிக்கககளின் வபாது  இயக்கப்படும் வாகனங்களில் ெத்தம் உருவாகும். 

சுரங்கப் பணியின்வபாது இயந்திரங்கள் மூலம் ஏற்படும் ஒலி தாக்கத்தின் அளவு அருகிவலவய 

கட்டுபடுத்தப்படுவதால் சதாழிற்ொகலக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள வரம்கபவிட குகறவாக 

இருக்கும். அடர்த்தியான பசுகம வகளயங்ககள அகமத்தல், இயந்திரங்களின் வடிவகமப்பு 

மற்றும் பராமரிப்பு, ஒலி தவிர்க்கும் கருவி, ஒலித்தகடகளும், அகடப்பான்களும் சபாருத்துதல் 

வபான்ற நடவடிக்கககளால்  ஒலியின் அளவு   குகறவாக  இருக்கும். இகவ  சுற்றுச்சூழல் 

பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் வரம்புகளுக்குள்வளவய இருக்கும். 

4.3.1 நில அதிர்வு: 
சுரங்க பணிகளின் வபாது, பின்வரும் நடவடிக்கககளால் சவடிப்பு மற்றும் அதிர்வு 

விகளவுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும். 

 டிவல சடடவனட்டர்/ நானல்(Milli Second Delay Detonator/ Nonel பயன்படுத்தி 
கட்டுப்படுத்திய சவடிப்பு முகற (Control Blasting). வமற்சகாள்ளுதல். 

 ெரியான இகடசவளி விட்டுத் துகளயிடுதல். 
 சவடி மருந்துகள் மிகக் குகறந்த அளவில் ொர்ஜ் செய்தல்.  

 ொத்தியமான இடங்களில் கல்உகடப்பான்.(ROCKBRAKER) பயன்படுத்தப்படுத்தல். 
 திறகமயான மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நபரால் சவடித்தல் மற்றும் 

வமற்பார்கவ வமற்சகாள்ளப்படும்.. 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்மகயின் சுருக்கம் -   

தி/ள். சசலம் மமன்ஸ் அண்டு அக்ரிசகட்ஸ், சாதாரண கல் குவாரி - குன்னவாக்கம் 
கிராமம், திருக்கழுக்குன்றம் வட்டம், சசங்கல்பட்டு மாவட்டம். 
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சுரங்க நடவடிக்கககளினால் ஏற்படும் நிலஅதிர்வு கணினி மாதிரிகள் மூலம் 

கணக்கிடப்பட்டத்தில்  சுரங்கப்பகுதி அருகில்  DGMS விதித்துள்ள நில அதிர்வு வரம்பிற்கு 

(10 மிமீ/சநாடி) குகறவாகவவ உள்ளது. பாதுகாப்பான சவடிப்கப வமற்சகாள்வதற்கு 

நிகலயான இயக்க முகறகய (SOP) பின்பற்றப்படும். இதன் மூலம் நில அதிர்வினால் 

ஏற்படும் விகளவு கட்டுப்படுத்தப்படும். 

4. 4 நிலச்சுழல்: 
 

சமாத்த 4.94.50 செக்வடர்  சுரங்க குத்தகக பகுதியில் 3.37.00  செக்வடர் குவாரி 

பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

  சுரங்க பணி முடிவில் சவட்டி எடுக்கப்பட்ட  சுரங்க பகுதிகள் மகழ நீர் வெகரிப்பு 

பகுதியாக உருவாக்கப்படும். பாதுகாப்பு பகுதியில் மரம் ,செடிகள் மற்றும் பசுவபார்கவயாக 

வளர்க்கப்பட்டு சுரங்கத்கத சுற்றி வவலி அகமத்து பாதுகாக்கப்படும். 

4.5 உயிர்ச்சுழல்: 

திட்ட பகுதியில் செடி, சகாடிகள் , முட் புதர்ககள தவிர ெிறிய அளவு மரங்கள் 

உள்ளது. குத்தகக பகுதியில், சுரங்க சுற்றளவில் பாதுகாப்பு இகடசவளியில் சமாத்த 

பரப்பளவில் பசுகம வகளயம் வளர்க்கப்படும்.  

சுரங்கத்தின் அருகில் காணப்படும் மரங்கள், செடிகள், மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு 

எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாத வண்ணம் சுரங்க நடவடிக்ககயின் வபாது வமற்கூறிய 

பல்வவறு தடுப்பு நடவடிக்கககள் வமற்சகாள்ளப்படும். 

4.6 சமூக சபாருளாதார சுழல்: 

குத்தகக நிலம் அகனத்தும் அரொங்க நிலம் ஆகும் . சுரங்கபகுதியில் வடீு மற்றும் 

குடியிருப்புகள் இல்கல .ஆககயால் நில இழப்வபா அல்லது வடீுகள் மாற்றவமா இருக்காது. 

சுரங்க நடவடிக்ககயின் மூலம் கீழ் கண்ட ெமூக சபாருளாதார முன்வனற்றம் ஏற்பட 

வாய்ப்புள்ளது: 

 வவகல வாய்ப்பு. 
 திட்ட நடவடிக்கககளுடன் சதாடர்புகடய கீழ்கண்ட பல்வவறு நடவடிக்கககள் 

மூலம் வருமான நிகலகள் மற்றும் வாழ்க்ககத் தரங்ககள உயர்த்துவதற்கான கீழ் 
கண்ட மகறமுக வவகலவாய்ப்பு: 

 கல் மற்றும் கிராவல் சகாண்டு செல்வதற்கான வாகன வபாக்குவரத்து. 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்மகயின் சுருக்கம் -   

தி/ள். சசலம் மமன்ஸ் அண்டு அக்ரிசகட்ஸ், சாதாரண கல் குவாரி - குன்னவாக்கம் 
கிராமம், திருக்கழுக்குன்றம் வட்டம், சசங்கல்பட்டு மாவட்டம். 
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 வாகனம் மற்றும் சுரங்க பணி ொர்ந்த ெிறு குறு சதாழில்கள், வியாபாரம் 
மற்றகவ.  

 ஒப்பந்த வவகல மற்றும் வெகவ வாய்ப்பு. 
 பாதுகாப்பு இகடசவளியில் பசுகம வகளயம். அகமத்தல். 
 உள்ளூர் மக்களுக்கான  கல்வி மற்றும் மருத்துவ பராமரிப்பு முகறகய 

வமம்படுத்துதல். 
 மத்திய மாநிலத்திற்கு வரி மற்றும் இதர வாய்ப்புகள். 

 

அருகிலுள்ள தற்வபாகதய செயல்பாடுகளில், M/s. வெலம் கமன்ஸ் அண்டு அக்ரிவகட்ஸ் 
நிறுவனம் அவர்களின் CSR திட்டங்களின் கீழ் பல்வவறு அருகிலுள்ள பள்ளிகள் மற்றும் 
மக்களுக்கு விரிவான பயனளிக்ககூடிய முன்வனற்ற பணிகள் வமற்சகாண்டுள்ளது. இந்த 
திட்டம் வரும் காலத்திலும் அத்தககய நடவடிக்கககள் சதாடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும். 

இப்பகுதியின் ெமூக சபாருளாதார வமம்பாட்டு நடவடிக்கககளுக்காக ரூபாய் 16.5 

லட்ெம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ெமூக வமம்பாட்டிருக்காக கீழ் கண்ட நடவடிக்கககள் 

செயல்படுத்தப்படும்: 

 வமம்பட்ட குடிநீர் வெதி (RO Plant)  

 அருகிலுள்ள பள்ளிகளில் கட்டுமான வெதிககள வமம்படுத்துதல் மற்றும் 
பள்ளிகளுக்கு கூடுதல் வெதிகள் உருவாக்குதல் 

 சுகாதார முகாம் நடத்த உதவி.  
 ொகல பராமரிப்பு / வமம்பாடு. 
 மகழநீர்  வெமிப்கப வமம்படுத்த நீர் கால்வாய்கள் மற்றும் ஏரி குளங்களில் தூர் 

வாருதல் மற்றும் ெீரகமத்தல். 

வதகவ மற்றும் முன்னுரிகமயின் அடிப்பகடயில் உள்ளூர் மக்களுடன் கலந்தாவலாெித்து 
இகவ அகனத்தும் செயல்படுத்தப்படும். 

முகறயான மற்றும் விஞ்ஞான பூர்வமான சுரங்கபணியில் வமற்சகாள்வதன் மூலமும், 

அகனத்து சுற்றுச்சூழல் தடுப்பு நடவடிக்ககககளயும் செயல்படுத்துவதன் மூலமும் 

சபரியளவு பாதிப்புகளும் ஏற்படாமல் உறுதி செய்யப்படும். 

4.7 சபாக்குவரத்து மீதான தாக்கம்: 

குவாரியிலிருந்து முழு உற்பத்தியும் ஒரு மணி வநரத்திற்கு  சமாத்தமாக சுமார் 8 முகற 

லாரிகளில் நுகர்வவாருக்கு சகாண்டு செல்லப்படும். பின்வரும் தடுப்பு நடவடிக்கககள் 

வமற்சகாள்ளப்படும். 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்மகயின் சுருக்கம் -   

தி/ள். சசலம் மமன்ஸ் அண்டு அக்ரிசகட்ஸ், சாதாரண கல் குவாரி - குன்னவாக்கம் 
கிராமம், திருக்கழுக்குன்றம் வட்டம், சசங்கல்பட்டு மாவட்டம். 

 

 

கிரிசயட்டிவ்   இஞ்சினியர்ஸ் & கன்சல்டன்ஸ், சசன்மன – 600059 

13 

 சுரங்க மற்றும் அகத சுற்றியுள்ள ொகல பகுதிகள் மற்றும் கற்களில் நீர் சதளித்து 

லாரிகள் மூலம் சகாண்டு செல்லும்வபாது தூெிகள் சவளிவயராவண்ணம் 

கட்டுப்படுத்துதல். 

 ொகலககள முகறயாக பராமரித்தல் 

 வாகனங்ககள முகறயாக பராமரித்தல் 

 கல் ஏற்றிவரும் டிப்பர் லாரிகளில் அதிக சுகமககளத் தவிர்ப்பது. 

 லாரிகளில் தார்பலின் சகாண்டு மூடுதல். 

 

4.8  சதாழிலாளர் ஆசராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு: 

திட்ட செயல்பாட்டில் சதாழிலாளர் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்கப  உறுதி செய்வதற்காக,  

பின்வரும் தடுப்பு நடவடிக்கககள் செயல்படுத்தப்படும். 

  டிஜிஎம்எஸ் (DGMS) சுற்றறிக்கககளின்படி, சதாழிலாளர்கள் / ஊழியர்கள் மருத்துவ 

பரிவொதகன, தகுதி வாய்ந்த மருத்துவர்ககள, சகாண்டு வமற்சகாள்ளப்படும். 

 ஊழியர்கள் மற்றும் சதாழிலாளர்கள் மத்தியில் வழக்கமான விழிப்புணர்வு 

பிரச்ொரங்கள் வமற்சகாள்ளப்படும். 

 டிஜிஎம்எஸ் (DGMS)  பரிந்துகரப்படி, அதிக ெத்த அளவு, தூெி உற்பத்தி பகுதியில் 

பணியில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு தடுப்பான்கள் (PPE)  வழங்கப்படும். 

 

4.9 கழிவு சமலாண்மம: 

இந்த சுரங்கத்தில் இருந்து கழிவு உற்பத்தி எதுவும் இல்கல. தமிழக அரசு. 

GO(Ms)No.84 படி பிளாஸ்டிக் சபாருட்களின் பயன்பாடு சுரங்க பகுதியில் தகட செய்யப்படும். 

சதாழிலாளர்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய சபாருகளப் பயன்படுத்த 

ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள். 

5.௦ சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்: 

சுற்றுச்சூழல் நிர்ணியக்கபட்ட  தர அளவுகளுக்குள் உள்ளவாறு கண்காணிப்பதற்கும், 

பல்வவறு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ககககள நகடமுகறப்படுத்துவகத கண்காணிப்பதற்கும் 

சபாருத்தமான சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்  நகடமுகறபடுத்தப்படும். சுரங்க 

வமலாளர் மூலம் பல்வவறு சுற்றுச்சூழல் தடுப்பு நடவடிக்கககள் உடனடியாகவும் 

திறம்படவும் வமற்சகாள்ளப்படும். 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்மகயின் சுருக்கம் -   

தி/ள். சசலம் மமன்ஸ் அண்டு அக்ரிசகட்ஸ், சாதாரண கல் குவாரி - குன்னவாக்கம் 
கிராமம், திருக்கழுக்குன்றம் வட்டம், சசங்கல்பட்டு மாவட்டம். 
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EMP நடவடிக்ககககள வநாக்கி, மூலதன செலவு (CAPITAL COST) மற்றும் 

சதாடர்ச்ெியான செலவின் (RECURRING COST)  கீழ் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. 

6.0 முடிவுமர: 

இந்த சுரங்க  குத்தககயின் பரப்பு 5 செக்வடர்க்கு குகறவாக இருந்தும், 500மீ  

சுற்றுளவில் உள்ள மற்ற சுரங்க குத்தககககள கணக்கிடும்சபாழுது சமாத்தமாக 5 

செக்வடர்க்கு கூடுதலாக உள்ளதால் இந்த திட்டம் பி1 கூட்டு  வககக்கு (B1 Cluster Category) 

உட்பட்டு சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்கக (EIA/EMP REPORT),  

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. தி/ள். வெலம் கமன்ஸ் & அக்ரிவகட்ஸ் நிறுவனம் அருகிலுள்ள 

குத்தகக மற்றும் அதனுடன் இகணந்த கிரஷர் செயல்பாடுககள அறிவியல் மற்றும் 

முகறயான முகறயில் சுற்றுச்சூழகலப் பாதுகாத்து வமற்சகாண்டு வருகிறது. சுரங்கப் 

பகுதி, கிரஷர் மற்றும் பிற இடங்களில் பசுகம வபார்கவ அகமத்தல், மற்றும் பல்வவறு 

ெமூக வமம்பாட்டு நடவடிக்ககககளயும் வமற்சகாண்டுள்ளனர். இந்த நடவடிக்கககள் 

அகனத்தும் இந்த குத்தககயிலும் திறம்பட வமற்சகாள்ளப்படும். வமலும் அருகிலுள்ள 

சுரங்கங்களின் குத்தகக காலம் விகரவில் முடிவகடய உள்ளதால் இந்த புதிய சுரங்க 

குத்தகக ஒரு மாற்று ஏற்பாடாக இருக்கும். 

சுரங்கபணியின் வபாது பயன்படுத்த உள்ள நவனீ சதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

மாசுக்கட்டுபாட்டு முகறகளால், சுற்றுச்சூழலில் சபரிய அளவு பாதிப்பு ஏற்படாமல் 

சுற்றுச்சூழல் வாரியத்தால் வகரயறுக்கப்பட்ட தர அளவுக்குவளவய கட்டுப்படுத்தப்பட்டு 

இருக்கும். சுரங்கபணியின் மூலம் வவகலவாய்ப்பு மற்றும் பல்வவறு ெமூக முன்வனற்ற 

நலன்கள் உருவாகும். இகதத்தவிர மத்திய மற்றும் மாநில அரொங்கங்கள் நிதிவருவாய் 

மூலம் GST வரி, வபான்றகவ வநரடியாக மற்றும் மகறமுகமாக கிகடக்கும். பசுகம 

வபார்கவ அகமப்பதன் மூலம் உயிரியல் முன்வனற்றம் அகடயும். 

* * * * * * * * * 
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