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 சுருக்கம் 
1.0 முன்னுகர: 

TVL. M.S BLUE STONES, மற்றும் திரு. V. சேகர் அவர்கள்,  காஞ்ேிபுரம் மாவட்டம், 

உத்திரசமரூர் தாலுகா, ேிறுதாமூர் கிராமத்தில் ோதாரண கல்  குவாரி சேயல்படுத்த 

தனித்தனியாக அரேிடமிருந்து சடண்டர் மற்றும் ஏலம் முறையில் சுரங்க குத்தறக அனுமதி 

சபற்றுள்ளார்.  

இந்த ோதாரண கல் குவாரிக்கு TVL. M.S BLUE STONES, மற்றும் திரு. V. சேகர் 

அவர்கள் சுற்றுச்சூழல் அனுமதிறய சபை விண்ணப்பித்துள்ளனர்.  

இந்த சுரங்க  குத்தறகயின் பரப்பு 5 செக்சடர்க்கு குறைவாக இருந்தும், 500மீ  

சுற்றுளவில் உள்ள மற்ை சுரங்க குத்தறககறள கணக்கிடும்சபாழுது சமாத்தமாக 5 

செக்சடர்க்கு கூடுதலாக உள்ளதால் இந்த திட்டம் பி1 கூட்டு  வறகக்கு (B1 Cluster Category) 

உட்பட்டு சபாதுமக்கள் கருத்து சகட்பு அவேியமாகிைது. ஆதலால் இரண்டு 

விண்ணப்பித்துள்ள குவாரிகறள உள்ளடக்கிய  ஒட்டுசமாத்த கூட்டு  சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் 

மற்றும் பராமரிப்பு பற்ைிய அைிக்றக (EIA/EMP REPORT), சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு 

குைிப்படீ்டின்படி(ToR) தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் சுருக்கம் பின்வருமாறு: 

இந்த திட்டத்றத சபாறுத்தவறர, அதிகப்படியான வருடாந்திர உற்பத்தி திைன் 

மற்றும்  சமாத்த சுரங்க பகுதிக்கு மதிப்படீு சேய்யபட்டுள்ளதால். 10 வருட சுரங்க  

குத்தறக காலத்திற்கு சபாருந்தும். சுற்றுச்சூழல் அைிக்றக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது 
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2.0 இருப்பிட விளக்கம்: 
1. திட்டத்தின் ஹபயர் 1. TVL. M.S BLUE STONES 

அவர்களின் சாதாரண கல் 

குவாரி  

2.திரு. V. மசகர் அவர்களின் 
சாதாரண கல் குவாரி 

2. சுரங்க குத்தறக பரப்பு 3.00.0செக்சடர் 3.00.0செக்சடர் 

3. ேர்சவ எண் 167/1(பகுதி- 1) 167/1(பகுதி- 2) 

4. திட்ட இருப்பிடம் ேிறுதாமூர் கிராமம்,  உத்திரசமரூர் தாலுகா, காஞ்ேிபுரம் மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு 

5. மாவட்ட 

ஆட்ேியரிடமிருந்து 

அனுமதி கடிதம்  

Rc.No.581/Q3/2019,  

சததி 07.01.2020. 

Rc.No.582/Q3/2019,  

சததி 07.01.2020. 

6. சுரங்க திட்டம் (Mining 

Plan) அனுமதி 

Rc.No.581/Q3/2019, 

சததி 03.04.2020. 

Rc.No.582/Q3/2019, 

சததி 03.04.2020. 

7. ஆய்வு குைிப்படீு (TOR) 

உரிம கடித எண் 

SEIAA-TN/F.No.8276/SEAC/ToR-

950/2021 நாள்: 30.04.2021 

SEIAA-TN/F.No.8274/SEAC/ToR-

949/2021 நாள்: 30.04.2021 

8. அட்ேசரறக மற்றும் 

தீர்க்கசரறக  

12°43'26.63"N to12°43’ 35.25"N 
வடக்கு   

79°51'34.24"E to 79°51'42.81"E 

கிழக்கு 

12°43'32.67"N to 12°43'39.50"N 

வடக்கு  

79°51'35.15"E to 79°51'43.35"E 

கிழக்கு 

9. சுரங்க சமற்பரப்பின் 

உயரம் 

96 - AMSL 

10. நிலவறக அரசு நிலம். 

11. சவப்பநிறல °C 

(குறைந்தபட்ே மற்றும் 

அதிகபட்ே) 

200C முதல் 370 C வறர  

அதிகபட்ே சகாறட சவப்பநிறல 430C சேல்ேியஸ் வறர 

உயரும். 

12. வருடாந்திர ேராேரி மறழ 

அளவு 

1250மிமீ 

13. அருகிலுள்ள 

சநடுஞ்ோறல 

(SH-58)சேங்கல்பட்டு -  வாலாஜாபாத் – 4.9 கிமீ (வடக்கு) 

MDR (789) – 1.5 கிமீ (வடசமற்கு) 
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1. திட்டத்தின் ஹபயர் 1. TVL. M.S BLUE STONES 
அவர்களின் சாதாரண கல் 

குவாரி  

2.திரு. V. மசகர் அவர்களின் 
சாதாரண கல் குவாரி 

14. அருகிலுள்ள ரயில் 

நிறலயம் 

வாலாஜாபாத் - 9.0கிமீ (வடசமற்கு) 

15. அருகிலுள்ள விமான 

நிறலயம் 

சேன்றன - மீனம்பாக்கம் - 44.0கிமீ (வடகிழக்கு) 

16. அருகிலுள்ள சபரிய நீர் 

நிறலகள் (1௦ கி.மீ 

சுற்ைளவில்) 

சபரியஎரி – 850மீ – வடசமற்கு 

சேய்யார் நதி - 3.7 கிமீ – 
வடசமற்கு 

பாலார் நதி - 4.1 கிமீ – வடக்கு 

சபரியஎரி – 1.0மீ – வடசமற்கு 

சேய்யார் நதி - 3.7 கிமீ – 
வடசமற்கு 

பாலார் நதி - 4.1 கிமீ – வடக்கு 

17. பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள்/ 

சதால்லியல் / முக்கிய 

இடங்கள்/ சதேிய 

பூங்காக்கள்/ 

ேரணாலயங்கள்/ 

வரலாற்று ேின்னம் / 

சுற்றுலா தலம் 

10 கிமீ சுற்ைளவில் இல்றல. 

18. ஒதுக்கப்பட்ட / 

பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் 

கவனிப்பாக்கம் காடுகள் 

இறடமிச்ேி காடுகள் 

மருதம் காடுகள் 

19. அருகிலுள்ள நகரம் வாலாஜாபாத் - 8.4 கிமீ (வடசமற்கு) 

20. நில அதிர்வு மண்டலம் பகுதி – II (மிக குறைந்த வாய்ப்புள்ள மண்டலம்) 
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2.1  திட்ட விளக்கம்: 
திட்டத்தின் 
ஹபயர் 

1. TVL. M.S BLUE STONES அவர்களின் 
சாதாரண கல் குவாரி  

2.திரு. V. மசகர் அவர்களின் சாதாரண கல் 

குவாரி 

1. கனிம 
இருப்புக
ள் 

கனிம 
இருப்புகள் 

சாதாரண 
கல் மீ3 

 மமல்  

மண் மீ3 

சமாத்த கனிம 
இருப்புகள் 

14,73,038 30,062 

சவட்டிசயடுக்கக் 
கூடிய கனிம 

இருப்புகள் (15 மீ3 

ஆழம் வறர) 

3,06,684 24,608 

சவட்டிசயடுக்கக் 
கூடிய கனிம 
இருப்புகள் ( (50 
மீ3 ஆழம் வறர) 

6,17,232 24,608 

 

 

கனிம இருப்புகள் 
சாதாரண 
கல் மீ3 

 மமல்  

மண் மீ3 

சமாத்த கனிம 
இருப்புகள் 

14,66,962 29,938 

சவட்டிசயடுக்கக் 
கூடிய கனிம 

இருப்புகள் (22 மீ3 

ஆழம் வறர) 

3,29,770 25,125 

சவட்டிசயடுக்கக் 
கூடிய கனிம 

இருப்புகள் ( (50 மீ3 
ஆழம் வறர) 

6,59,050 25,125 

2. உற்பத்தி 
திைன் 

வருடம் 
சாதாரண 
கல் மீ3 

மமல் மண் மீ3 

1. 61,586 8,988 

2. 62,328 8,988 

3. 62,986 6,632 

4. 61,180 - 

5. 58,604 - 

துறண 

சமாத்தம் 

(1 முதல் 5 

வறர) 

3,06,684 24,608 

 6 முதல் 10 

வறர 

3,10,548 

- 

ஹமாத்தம் 6,17,232 24,608 

 

வருடம் 
சாதாரண 
கல் மீ3 

மமல் மண் மீ3 

1. 65,436 9,545 

2. 66,150 9,530 

3. 65,646 6,050 

4. 65,688 - 

5. 66,850 - 

துறண 

சமாத்தம் 

(1 முதல் 5 

வறர) 

3,29,770 25,125 

 6 முதல் 10 

வறர 

3,29,280 - 

ஹமாத்தம் 6,59,050 25,125 

 

3. சுரங்க 
குத்தறக 
காலம்   

10  வருடம் 10  வருடம் 

4. சமாத்த 
திட 
கழிவு 

திட கழிவுகள் எதுவும் இல்றல. 
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திட்டத்தின் 
ஹபயர் 

1. TVL. M.S BLUE STONES அவர்களின் 
சாதாரண கல் குவாரி  

2.திரு. V. மசகர் அவர்களின் சாதாரண கல் 

குவாரி 

5. 
 

சுரங்கம் 
சவட்டி
சயடுக்கு
ம் 
முறை 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திைந்த சவளி சுரங்கம்.  
பயன்படுத்தும் முறை  - ஜாக்ொமர், கம்ப்ரேர், சவடித்தல், எக்ஸ்சவட்டர், டிப்பர்/லாரி 

6. சுரங்க 

அடுக்கு 
அறமப்பு 

உயரம் - 7 மீ,  அகலம் - 7 மீ,  உயரம் - 7 மீ,  அகலம் - 7 மீ, 

7. சுரங்கத்
தின் 
அதிகபட்
ே ஆழம் 

முதல் 5 ஆண்டுகள் 15 மீ மற்றும் 10 
வருட குத்தறக காலத்தின் முடிவில் 50மீ  

முதல் 5 ஆண்டுகள் 22 மீ மற்றும் 10 வருட 
குத்தறக காலத்தின் முடிவில் 50மீ  

8. சவறல
யாட்களி
ன் 
எண்ணி
க்றக 

30 நபர்கள் 30 நபர்கள் 

9. சமாத்த 
நீர்த்சத
றவ   

சமாத்த நீர் சதறவ – 3.0KLD.  சமாத்த நீர் சதறவ – 3.0KLD. 

10 நீர் 
ஆதாரம் 

ஆரம்பத்தில் சவளி இடங்களிலிருந்து சபைப்படும். பின்னர் சுரங்க பகுதியில் 
சேகரிக்கப்பட்ட மறழநீர் இந்த சதறவக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

11 மின்ோர 
சதறவ 

அறனத்து உபகரணங்களும் டீேல் மூலம் இயக்கப்படும்.  பணிமறன, அலுவலகம் மற்றும்   
ஓய்வு அறை சபான்ைறவக்காண மின் சதறவ,  மாநில மின் சதாகுப்பிலிருந்து சபைப்படும்.  

12 சுரங்க 
உள்கட்ட
றமப்பு 

பணிமறன, அலுவலகம், முதலுதவி அறை, ேிற்றுண்டி அறையுடன்கூடிய ஓய்வு அறை, 
சுரங்க பகுதியில் அறமக்கப்படும் 

13 CER 

பட்சஜட் 

ரூ. 15.0 லட்ேம் ரூ. 15.0 லட்ேம் 

14 திட்ட 
மதிப்படீு 

ரூ. 5,70,70,000/- ரூ. 5,70,70,000/- 
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3.0 தற்மபாகதய சுற்றுச்சூழல் விபரம்: 

3.1 ஹபாதுவுகர: 

சுற்றுச்சூழல் காடுகள் மற்றும் காலநிறல மாற்ைம் அறமச்ேகம் (MOEF & CC), இந்திய 

தரக்கட்டுப்பாடு நிறுவனம் (IS Code) வழிகாட்டுதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு 

குைிப்படீுகளின் படி(TOR), தற்சபாறதய சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு, மார்ச் – 2021 – சம – 2021 

காலத்தில் திரட்டப்பட்டுள்ளன.  

இந்த சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுக்காக சுரங்க குத்தறக பகுதி (core zone) மற்றும் அறத 

சுற்ைியுள்ள 10 கிமீ சுற்ைளவு ஆய்வு பகுதி (buffer zone) எடுத்து சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

3.2 சமூக ஹபாருளாதார சூழல்: 

சுரங்க குத்தறக பகுதி (core zone) அரசு நிலம் ஆகும். 2011 சமற்சகாள்ளப்பட்ட அரோங்க 
மக்கள் சதாறக கணக்சகடுப்பின்படி சுரங்க குத்தறக பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்ைளவில், 

உத்திரசமரூர், காஞ்ேிபுரம், சேங்கல்பட்டு, மதுராந்தகம் ஆகிய நான்கு வட்டங்களிலிருந்து 1 
நகர்ப்புை பகுதியான வாலாஜாபாத் (TP) மற்றும் 95 கிராமங்கள் உள்ளன.   

 மக்கள் ஹதாகக விபரம்: (2011 மக்கள் ஹதாகக கணஹகடுப்பின்படி) 

ஆண்கள் 
: 

69981 (49.92%)  

சபண்கள் 

: 

70208 (50.08%) 

ஹமாத்தம் 

: 
140189  (100 %) 

தாழ்த்தப்பட்சடார் 

: 
41.48% 

பழங்குடியினர் 

: 
1.97% 

கல்வியைிவு சபற்ைவர்கள் 

: 

66.76% மக்கள் கல்வியைிவு சபற்ைவர்களாகவும், 

33.24% மக்கள் கல்வியைிவு சபைாதவர்கள் 

உள்ளனர். 
சமாத்தம் முக்கிய சதாழிலாளர்கள் : (52292) 37.30% 

சமாத்த குறு சதாழிலாளர்கள் : (14832) 10.60% 

மற்ைவர்கள் : (73065)  52.10% 
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3.3 தற்மபாதுள்ள சுற்றுச்சூழல்: 

1. காற்றின் தன்கம: 

சுற்று வட்டார காற்ைின் தன்றம குைித்து பரிந்துறரக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்கள் / 

முறைகளின்படி 8 இடங்களில் ஆய்வுகள் சமற்சகாள்ளப்பட்டன.அதன் விபரம் வருமாறு: 

          (அளவுகள் g/m3) 

வரிறே 

எண் 
விபரம் 

சுவாேிக்கும் 
மிதக்கும் 
துகள்கள் 

(PM.10) 

நுண் 
மிதக்கும் 
துகள்கள் 

(PM.2.5) 

கந்தக 
றடஆக்றை

டு (SO2) 

றநட்ரஜன்றட 

ஆக்றைடு 

(NO2) 

1 குத்தறக பகுதி (1 இடம்)  49.6 to 56.8 21.4 to 27.8 5.0 to 7.4 7.6 to 11.8 

2 ஆய்வுப்பகுதி (7) இடங்கள்) 44.8 to 78.2 18.3 to 39.4 4.1 to 10.4 7.1 to 17.8 

வகரயறுக்கப்பட்டஅளவு 100 60 80 80 

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

முடிவு: சமற்கண்ட அட்டவறணப்படி மிதக்கும் துகள்கள் (PM10), நுண் மிதக்கும் துகள்கள்(PM2.5), கந்தக றட 
ஆக்றேடு (SO2), றநட்ரஜன் ஆக்றேடு   (NO2) இறவ அறனத்தும் மத்திய மாசுகட்டுப்பாடு வாரியம் (CPCB) 
வறரயறுக்கப்பட்ட 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3& 80 µg/m3  அளவிற்குள் உள்ளதாக கண்டைியப்பட்டுள்ளது.  

 

 2. நீரின் தன்கம: 

 12 - நீர் மாதிரிகள்  

இயற்பியல்/ 
சவதியியல் 
அளவுகள் 

pH 
மதிப்
பு 

மின் 

கடத்துத்
திைன் 

அளவு  

(µmhos 

/cm) 

சமாத்த 
கறரந்துள்ள 
துகள்களின் 

அளவு, 
(மிகி/லி) 

குசளா
றரடு 

(மிகி/லி) 

சமாத்த 
கடினத்
தன்றம 
(மிகி/லி

) 

சமாத்த 
காரத்த
ன்றம 

(மிகி/லி
) 

ேல்சப
ட் 

(மிகி/
லி) 

இரு
ம்பு 
(மிகி
/லி) 

றந
ட்சர
ட் 

(மி
கி/
லி) 

ஃபு
சளா
றரடு 
(மிகி/
லி) 

ஆய்வுப்பகுதி 
 (12 இடங்கள்) 

6.98 

to 

8.14 

344 to 1125 210 to 686 24 to 156 72 to 302 
113 to 

334 

15 to 

81 

BDL 

to 

0.14 

BDL  

to 

2.35 

0.21 to 

0.61 

வகரயறுக்க
ப்பட்டஅளவு 

6.5-

8.5 

- 
2000 1000 600 600 400 0.3 45 1.5 

 முடிவு: அறனத்து நீர் மாதிரியின் தன்றம ISO10500 : 2012 பிரசுரிக்கப்பட்ட குடிநீர் தரங்களுக்குள் 
இருப்பதாக அைியப்பட்டது. 
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3. ஒலிச்சுழல்:        (அளவுகள் dB(A) 

ஆய்வு இடங்கள் – 8 

ஒலி அளவு 

ஹடசிபல் (அ) 
சுரங்கப்பகுதி 
(1 இடம்) 

வகரயறுக்கப்பட்ட 
மவகலப்பகுதி அளவு 

 

ஆய்வுப் பகுதி 
 (7 இடங்கள்) 

*(MOEF&CC) 
வகரயறுக்கப்பட்ட 
அளவு 

 

பகல் சநர ேமம் 51.7 

90 

51.9 to 54.8 55 

இரவு சநர ேமம் 40.8 40.7 to 44.6 45 

* மத்திய சுற்றுச்சூழல், காடுகள் மற்றும் காலநிறல மாற்ைம் அறமச்ேகம் வறரயறுக்கப்பட்ட அளவு 

முடிவு : சமற்கூைிய ஆய்வின் மூலம் கண்டைியப்பட்ட ஒலி அளவானது மத்திய சுற்றுச்சூழல், காடுகள் 
மற்றும் காலநிறல மாற்ைம் அறமச்ேகத்தின் வறரயறுக்கப்பட்ட அளவின் கீழ் உள்ளது. 

 

 

4. மண்ணின் தரம் அறிய எடுக்கப்பட்ட 8 மாதிரின் படி. 

விபரம் பி.எச் 

மின் 
கடத்தும் 
திறன் 

(Mhos/c

m) 

மண் 
வகக 

கரிம 
தன்கம 
அளவு 

% 

ஹமாத்த 
கநட்ரஜன் 
மி.கி/கி.கி 

பாஸ்பரஸ் 
மி.கி/கி.கி 

மசாடியம் 
மி.கி/கி.கி 

ஹபாட்டாசி
யம் 

மி.கி/கி.கி 

குத்தறக 
பகுதி 

 (1 இடம்) 

7.08 95.84  Loam 0.86 142 1.1 560 428 

ஆய்வுப்பகுதி 
(7 இடம்) 

6.09 – 

7.26 

65.98 – 

120.4 

Sandy 

Loam 

0.48– 
1.42 

72.1 – 150 0.89 – 1.33 420 - 654 308 - 905 

 

3.4 நிலச்சூழல்: 

குத்தறகப்பகுதி மற்று  10 கிமீ சுற்ைளவு ஆய்வுப்பகுதி நிலப்பயன்பாட்றட சேயற்றகக்சகாள் 

படங்கள் மூலமாக கண்டைியப்பட்டதில் 24.78 % விவோய நிலங்கள் 19.01 %  தரிசு  நிலம் 

ஆகும். புதர்கள் 27.32 %, மற்ைறவ – 28.89% ஆகும்.  
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3.5 உயிரியல் சூழல்: 

குத்தறக பகுதி காடு அல்லாத, முட் புதர்கறளக் சகாண்ட அரசு நிலம்.. ஆய்வு  பகுதியில் 

சபாது தாவரங்களான கருசவலம், உண்ணிச்சேடி, எருக்க சேடி பறன மரம், சவம்பு,  நுணா, 

வாறழ, மற்றும் பல வறகயான மரங்கள் காணப்படுகின்ைன.   

10 கிமீ. பரப்பளவில் வனவிலங்கு ேரணாலயம் அல்லது சதேிய பூங்காக்கள் இல்றல. 

ஆய்வு பகுதியில் சபாதுவான வடீ்டு விலங்குகள் மற்றும் பைறவகள் காணப்படுகின்ைன. 

3.6 நீரியல் ஆய்வு: 

இந்த பகுதியின் நீர்நிறல அறமப்பு சபாதுவாக இரண்டு வறகப்படுகிைது. அதாவது 

குறைந்த ஆழ நீர் சதக்க பகுதி, மற்சைான்று அதிக ஆழ நீர் சதக்க பகுதியாக காணப்படுகின்ைன. 

குறைந்த ஆழ நீர் சதக்க பகுதியில் இருந்து திைந்த சவளி கிணற்ைின் மூலமாக நீர் கிறடக்க 

சபறுகிைது. சபாதுவாக அதிக அளவு நீர் மட்டம் பகுதியில், ஆழ்துறள கிணறுகள் மூலமாக நீர் 

கிறடக்க சபறுகிைது . 

சபாதுவாக நீர் ஊடுருவும் மற்றும் உற்பத்திதிைன் அதன் பாறை வறகயிறன 

ோர்ந்ததாக இருக்கும். சுரங்கப் பகுதியானது கடினமான பாறைகறளக் சகாண்டுள்ளதால் நீர் 

ஓட்ட சதாடர்ச்ேி குறைந்சத காணப்படும். சுரங்கத்தினுள் நீர் கேிவு சவகு குறைவாகசவ 

இருக்கும். சுரங்கத்தில் இருந்து சபரியளவு நீர் சவளிசயற்ைம் எதுவும் 

எதிர்பார்க்கப்படவில்றல. அருகில் பயன்பாட்டிலுள்ள  குவாரிகளில் இருந்து சபரியளவு நீர் 

கேிவு காணப்படவில்றல. 

 

4.0  எதிர்மநாக்கும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கககள்: 

சுரங்கப்பணியில் ேரியான சுற்றுச்சூழல் நடவடிக்றககறள பின்பற்ைாவிட்டால் 

இப்பகுதியில் இருக்கும் சுற்றுச்சூழல் அறமப்பு பாதிக்கப்படலாம். எனசவ பல்சவறு 

சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்றத மதிப்பிடுவது மிகவும் அவேியமாகும். இந்த திட்டத்றத 

சபாறுத்தவறர, அதிகப்படியான வருடாந்திர உற்பத்தி திைன் மற்றும்  சமாத்த சுரங்க 

பகுதிக்கு மதிப்படீு சேய்யபட்டுள்ளதால். TVL. M.S BLUE STONES, மற்றும் திரு. V. சேகர்   

குவாரிகறள சபாறுத்தவறர 10 வருட சுரங்க  குத்தறக காலத்திற்கு சபாருந்தும்.  



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -   

TVL. M.S BLUE STONES, மற்றும் திரு. V. மசகர் அவர்களின் சாதாரண கல் குவாரி - 

குத்தகக பரப்பு 3.00.0 ஹெக்மடர் சிறுதாமூர் கிராமம், உத்திரமமரூர் தாலுகா, காஞ்சிபுரம் 
மாவட்டம். 
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புதிய சுரங்கப்பணி இயக்கத்தின்சபாது ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் காற்று, நீர், ேத்தம், 

அதிர்வு, நிலம், சபாக்குவரத்து சபான்ை பல்சவறு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் அதற்க்கான தடுப்பு 

நடவடிக்றககளுக்கான திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு. 

4.1  காற்றுச்சுழல்: 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் சதாடர்புறடய கீழ்க்கண்ட சேயல்பாடுகள் தகுந்த 

நடவடிக்றக எடுக்கப்படாவிட்டால் மாசு காரணமாக காற்ைின் தரத்தில் சபரும் தாக்கத்றத 

ஏற்படுத்தகூடும்: 

 துறளயிடுதல் மற்றும் சவடித்தல்  

 சுரங்கப்பணிகள் சமற்சகாள்ளும் சபாழுது 

 எஸ்கசவட்டர் மற்றும் டிப்பர்கள்/ லாரிகள் இயக்கும் சபாழுது 

 லாரி சபாக்குவரத்து 

சுரங்க நடவடிக்றகயினால் காற்று மாசு படுவறதத் தவிர்க்க கீழ்க்கண்ட 

வழிமுறைகள் பின்பற்ைப்படும். 

o சுரங்க பணியின் சபாது ோறலகளில் தண்ணரீ் சதளிப்பான் மூலம் நீர் 

சதளித்து தூசுகள் சவளிவராவண்ணம் தடுத்தல்  

o முறையான ோறல பராமரிப்பு 

o கல் சகாண்டு சேல்லும் வாகனத்தில் தூசு சவளிவராவண்ணம் தார்ப்பாலின் 

மூலம் மூடி சகாண்டு சேல்லுதல் 

o அறனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் லாரிகறள ேரியாக பராமரித்தல் 

o வாகன ஓட்டுனருக்கு முறையான பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

விழிப்புணர்வு பயிற்ேியளித்தல் 

o சுரங்கப்பகுதி, ோறல மற்றும் ோத்தியமான இடத்தில் அடர்ந்த மரங்கறள 

வளர்த்து பசுறமவறளயம் ஏற்படுத்துதல் 

 சுரங்க நடவடிக்றகக்குப் பின்பும் காற்ைில் சுவாேிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு 

(PM10) 51.8 g/m3 to 79.2 g/m3 ஆகவும், சுவாேிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு 

(PM2.5) 25.6 g/m3 to 40.4 g/m3 ஆக இருக்குமாறு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இது சுரங்க 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -   

TVL. M.S BLUE STONES, மற்றும் திரு. V. மசகர் அவர்களின் சாதாரண கல் குவாரி - 

குத்தகக பரப்பு 3.00.0 ஹெக்மடர் சிறுதாமூர் கிராமம், உத்திரமமரூர் தாலுகா, காஞ்சிபுரம் 
மாவட்டம். 
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நடவடிக்றகக்கு பின்னும்  மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 

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

தரத்திற்கு உட்பட்சட இருக்கும் என கண்டைியப்பட்டுள்ளது. 

சமற்கண்ட பராமரிப்பு பணிகள் சதாடர்ந்து சேயல்படுத்தப்பட்டு சுற்றுச்சூழலில் 

சபைிதளவு தாக்கம் ஏற்படாமல் காற்ைின் தன்றம பாதுகாக்கப்படும். 

4.2 நீர்ச்சுழல்: 

ோதாரண கல் சுரங்க பணியின்  சபாது  நச்சுத்தன்றமசகாண்ட திரவ கழிவுகள் 

சவளிசயைாது. இந்த திட்டத்திலிருந்து சவளிசயறும் கழிப்பறை கழிவுகள் சேப்டிக் 

சதாட்டியில் சேகரிக்கப்படும். 

குவாரியிலிருந்து  கல்  முழுவதும் சநரடியாக நுகர்சவாருக்கு அனுப்பப்படும் 

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

குவாரியில் விழும் மறழ நீர் குவாரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள ேம்பில் (SUMP) 

சேமிக்கப்படும். 

சமற்பரப்பில், குவாரிறயச் சுற்ைி மாறல வடிகால் கட்டப்பட்டு, இறுதியில் படிவு நீர் 

சதாட்டிகள் மூலம் சவளிசயறும் சதளிவான மறழ நீர் சவளிசயற்ைப்படும். 

TVL. M.S BLUE STONES குத்தறகப் பகுதியின் சதற்கு பகுதியில் 10மீ சதாறலவில்  

மற்றும் சமற்கு பகுதியில் 15மீ சதாறலவில் வடிகால் வழித்தடம் உள்ளது,  இந்த வடிகால் 

சபாக்கில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாமல் இருக்க  பாதுகாப்பு இறடசவளி விடப்பட்டுள்ளது. 

மற்றும் சுரங்க பகுதிறய சுற்ைி சவலி, இறடசவளி பகுதியில் மண் சமடு அறமக்கப்படும். 

அருகிலுள்ள எரிகள் பாரமரிப்பு மூலம்  கூடுதலாக வலுப்படுத்தப்பட்டு ஏரியின் மறழ நீர் 

சேமிப்புத் திைறன அதிகரிக்க (CER) நடவடிக்றககள் சமற்சகாள்ளப்படும். நீர்நிறலகளில் 

எந்த கழிவுகளும் சவளிசயற்ைபடமாட்டது, சமலும் இந்த வடிகால் பாறத மற்றும் ஏரியின் 

எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்பது உறுதி சேய்யப்படும். 
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4.3 ஒலிச்சுழல்: 

சுரங்க நடவடிக்றககளின் சபாது  இயக்கப்படும் வாகனங்களில் ேத்தம் உருவாகும். 

சுரங்கப் பணியின்சபாது இயந்திரங்கள் மூலம் ஏற்படும் ஒலி தாக்கத்தின் அளவு அருகிசலசய 

கட்டுபடுத்தப்படுவதால் சதாழிற்ோறலக்கு அனுமதிக்கப்ப்ட்டுள்ள வரம்றபவிட குறைவாக 

இருக்கும். அடர்த்தியான பசுறம வறளயங்கறள அறமத்தல், இயந்திரங்களின் வடிவறமப்பு 

மற்றும் பராமரிப்பு, ஒலி தவிர்க்கும் கருவி, ஒலித்தறடகளும், அறடப்பான்களும் சபாருத்துதல் 

சபான்ை நடவடிக்றககளால்  ஒலியின் அளவு   குறைவாக  இருக்கும். இறவ  சுற்றுச்சூழல் 

பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் வரம்புகளுக்குள்சளசய இருக்கும். 

 

4.3.1 நில அதிர்வு: 

சுரங்க பணிகளின் சபாது, பின்வரும் நடவடிக்றககளால் சவடிப்பு மற்றும் அதிர்வு 

விறளவுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும். 

 பாதுகாப்பான கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிப்பு முறைகள் (Controlled Blasting) 
சமற்சகாள்ளுதல். 

 ேரியான இறடசவளி விட்டுத் துறளயிடுதல். 

 சவடி மருந்துகள் மிகக் குறைந்த அளவில் ோர்ஜ் சேய்தல்.  

 ோத்தியமானஇடங்களில்கல்உறடப்பான்.(ROCKBRAKER) 
பயன்படுத்தப்படுத்தல். 

 ஒரு திைறமயான மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நபரால் சவடித்தல் மற்றும் 
சமற்பார்றவ சமற்சகாள்ளப்படும். 

சுரங்க நடவடிக்றககளினால் ஏற்படும் நிலஅதிர்வு கணினி மாதிரிகள் மூலம் 

கணக்கிடப்பட்டதில்  சுரங்கப்பகுதி அருகில்  DGMS விதித்துள்ள நில அதிர்வு வரம்பிற்கு (10 

மிமீ/சநாடி) குறைவாகசவ உள்ளது. 

4. 4 நிலச்சுழல்: 

குத்தறக பகுதி  அரசு நிலம் ஆகும் .TVL. M.S BLUE STONES ஆரம்ப 5 ஆண்டு குத்தறக 

காலத்தில் 2.43செக்சடர் குவாரி பணிகளுக்கு 15மீ ஆழம் வறர பயன்படுத்தப்படும். 

குத்தறக காலத்தின்  6 முதல் 10 ஆம் ஆண்டு வறர, அசத பகுதியில் 50மீ ஆழம் வறர 

குவாரி பணிகள் சமற்சகாள்ளப்படும்.  சமலும் கூடுதல் நிலங்கள் இந்த காலக்கட்டத்தில் 

சுரங்க பணிக்கு பயன்படுத்தப்படமாட்டது.   



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -   

TVL. M.S BLUE STONES, மற்றும் திரு. V. மசகர் அவர்களின் சாதாரண கல் குவாரி - 

குத்தகக பரப்பு 3.00.0 ஹெக்மடர் சிறுதாமூர் கிராமம், உத்திரமமரூர் தாலுகா, காஞ்சிபுரம் 
மாவட்டம். 
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திரு .V. சேகர் குத்தறக பகுதியில் 2.47செக்சடர் ஆரம்ப 5 ஆண்டு குத்தறக 

காலத்தில் 2.47செக்சடர் குவாரி பணிகளுக்கு 22மீ ஆழம் வறர பயன்படுத்தப்படும். 

குத்தறக காலத்தின்  6 முதல் 10 ஆம் ஆண்டு வறர, அசத பகுதியில் 50மீ ஆழம் வறர 

குவாரி பணிகள் சமற்சகாள்ளப்படும்.  சமலும் கூடுதல் நிலங்கள் இந்த காலக்கட்டத்தில் 

சுரங்க பணிக்கு பயன்படுத்தப்படமாட்டது.   

சுரங்க பணி முடிவில் சவட்டி எடுக்கப்பட்ட  சுரங்க பகுதிகள் மறழ நீர் சேகரிப்பு 

பகுதியாக உருவாக்கப்படும். பாதுகாப்பு பகுதியில் மரம் ,சேடிகள் மற்றும் பசுசபார்றவயாக 

வளர்க்கப்பட்டு சுரங்கத்றத சுற்ைி சவலி அறமத்து பாதுகாக்கப்படும். 

4.5 உயிர்ச்சுழல்: 

திட்ட பகுதியில் முட் புதர்கறள தவிர சபரிய அளவு மரங்கள் இல்றல. குத்தறக 

பகுதியில், சுரங்க சுற்ைளவில் பாதுகாப்பு இறடசவளியில் சமாத்த பரப்பளவில் பசுறம 

வறளயம் வளர்க்கப்படும்.  

சுரங்கத்தின் அருகில் காணப்படும் மரங்கள், சேடிகள், மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு 

எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாத வண்ணம் சுரங்க நடவடிக்றகயின் சபாது சமற்கூைிய 

பல்சவறு தடுப்பு நடவடிக்றககள் சமற்சகாள்ளப்படும் 

4.6 சமூக ஹபாருளாதார சுழல்: 

குத்தறக நிலம் அறனத்தும் அரசு நிலம் ஆகும் . சுரங்கபகுதியில் வடீு மற்றும் 

குடியிருப்புகள் இல்றல . ஆறகயால் நில இழப்சபா அல்லது வடீுகள் மாற்ைசமா இருக்காது. 

சுரங்க நடவடிக்றகயின் மூலம் கீழ் கண்ட ேமூக சபாருளாதார முன்சனற்ைம் ஏற்பட 

வாய்ப்புள்ளது: 

 சவறல வாய்ப்பு. 

 திட்ட நடவடிக்றககளுடன் சதாடர்புறடய கீழ்கண்ட பல்சவறு நடவடிக்றககள் 
மூலம் வருமான நிறலகள் மற்றும் வாழ்க்றகத் தரங்கறள உயர்த்துவதற்கான கீழ் 

கண்ட மறைமுக சவறலவாய்ப்பு: 

 கல் மற்றும் மண் சகாண்டு சேல்வதற்கான வாகன சபாக்குவரத்து. 

 வாகனம் மற்றும் சுரங்க பணி ோர்ந்த ேிறு குறு சதாழில்கள், வியாபாரம் 
மற்ைறவ.  



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -   

TVL. M.S BLUE STONES, மற்றும் திரு. V. மசகர் அவர்களின் சாதாரண கல் குவாரி - 

குத்தகக பரப்பு 3.00.0 ஹெக்மடர் சிறுதாமூர் கிராமம், உத்திரமமரூர் தாலுகா, காஞ்சிபுரம் 
மாவட்டம். 
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 ஒப்பந்த சவறல மற்றும் சேறவ வாய்ப்பு. 

 பாதுகாப்பு இறடசவளியில் பசுறம வறளயம். அறமத்தல். 

 உள்ளூர் மக்களுக்கான  கல்வி மற்றும் மருத்துவ பராமரிப்பு முறைறய 
சமம்படுத்துதல். 

 மத்திய மாநிலத்திற்கு வரி மற்றும் இதர வாய்ப்புகள். 

இப்பகுதியின் ேமூக சபாருளாதார சமம்பாட்டு நடவடிக்றககளுக்காக சமாத்தமாக 

ரூபாய் 30 லட்ேம் (ஒவ்சவாரு விண்ணப்பத்தாரரும்) ரூபாய் 15 லட்ேம் ஒதுக்கீடு 

சேய்யப்பட்டுள்ளது. ேமுக சமம்பட்டிருக்காக கீழ் கண்ட நடவடிக்றககள் 

சேயல்படுத்தப்படும்: 

 அருகிலுள்ள பள்ளிகளுக்கு கூடுதல் வேதிகள். 

 ோறல பராமரிப்பு / சமம்பாடு. 

 மறழநீர்  சேமிப்றப சமம்படுத்த நீர் கால்வாய்கள் மற்றும் ஏரி குளங்களில் தூர் 

வாருதல். 

 சுகாதார முகாம், கண் முகாம் நடத்த உதவி.  

சதறவ மற்றும் முன்னுரிறமயின் அடிப்பறடயில் உள்ளூர் மக்களுடன் கலந்தாசலாேித்து 
இறவ அறனத்தும் சேயல்படுத்தப்படும். 

முறையான மற்றும் விஞ்ஞான பூர்வமான சுரங்கபணியில் சமற்சகாள்வதன் மூலமும், 

அறனத்து சுற்றுச்சூழல் தடுப்பு நடவடிக்றககறளயும் சேயல்படுத்துவதன் மூலமும் 

சபரியளவு பாதிப்புகளும் ஏற்படாமல் உறுதி சேய்யப்படும். 

4.7 மபாக்குவரத்து மீதான தாக்கம்: 

குவாரியிலிருந்து முழு உற்பத்தியும் ஒரு மணி சநரத்திற்கு  சமாத்தமாக சுமார் 6 முறை 

லாரிகளில் நுகர்சவாருக்கு சகாண்டு சேல்லப்படும். பின்வரும் தடுப்பு நடவடிக்றககள் 

சமற்சகாள்ளப்படும். 

 சுரங்க மற்றும் அறத சுற்ைியுள்ள ோறல பகுதிகள் மற்றும் கற்களில் நீர் சதளித்து 

லாரிகள் மூலம் சகாண்டு சேல்லும்சபாது தூேிகள் சவளிவரவண்ணம் 

கட்டுப்படுத்த்துதல். 

 ோறலகறள முறையாக பராமரித்தல் 

 வாகனங்கறள முறையாக பராமரித்தல் 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -   

TVL. M.S BLUE STONES, மற்றும் திரு. V. மசகர் அவர்களின் சாதாரண கல் குவாரி - 

குத்தகக பரப்பு 3.00.0 ஹெக்மடர் சிறுதாமூர் கிராமம், உத்திரமமரூர் தாலுகா, காஞ்சிபுரம் 
மாவட்டம். 
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 கல் ஏற்ைிவரும் டிப்பர் லாரிகளில் அதிக சுறமகறளத் தவிர்ப்பது. 

 லாரிகளில் தார்பலின் சகாண்டு மூடுதல். 

 

4.8 ஹதாழிலாளர் ஆமராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு: 

 திட்ட சேயல்பாட்டில் சதாழிலாளர் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்றப  உறுதி 

சேய்வதற்காக,  பின்வரும் தடுப்பு நடவடிக்றககள் சேயல்படுத்தப்படும். 

  டிஜிஎம்எஸ் (DGMS) சுற்ைைிக்றககளின்படி, சதாழிலாளர்கள் / ஊழியர்கள் மருத்துவ 

பரிசோதறன, தகுதி வாய்ந்த மருத்துவர்கறள, சகாண்டு சமற்சகாள்ளப்படும். 

 ஊழியர்கள் மற்றும் சதாழிலாளர்கள் மத்தியில் வழக்கமான விழிப்புணர்வு 

பிரச்ோரங்கள் சமற்சகாள்ளப்படும். 

 டிஜிஎம்எஸ் (DGMS)  பரிந்துறரப்படி, அதிக ேத்த அளவு, தூேி உற்பத்தி பகுதியில் 

பணியில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு தடுப்பான்கள் (PPE)  வழங்கப்படும். 

 

 

4.9 கழிவு மமலாண்கம: 

இந்த சுரங்கத்தில் இருந்து கழிவு உற்பத்தி எதுவும் இல்றல. தமிழக அரசு. 

GO(Ms)No.84 படி பிளாஸ்டிக் சபாருட்களின் பயன்பாடு சுரங்க பகுதியில் தறட சேய்யப்படும். 

சதாழிலாளர்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய சபாருறளப் பயன்படுத்த 

ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள். 

5.௦ சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்: 

சுற்றுச்சூழல் நிர்ணியக்கபட்ட  தர அளவுகளுக்குள் உள்ளவாறு கண்காணிப்பதற்கும், 

பல்சவறு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககறள நறடமுறைப்படுத்துவறத கண்காணிப்பதற்கும் 

சபாருத்தமான சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்  நறடமுறைபடுத்தப்படும் 

சுரங்க சமலாளர் மூலம் பல்சவறு சுற்றுச்சூழல் தடுப்பு நடவடிக்றககள் 

உடனடியாகவும் திைம்படவும் சமற்சகாள்ளப்படும். 

EMP நடவடிக்றககறள சநாக்கி, மூலதன சேலவு (CAPITAL COST) மற்றும் 

சதாடர்ச்ேியான சேலவின் (RECURRING COST)  கீழ் நிதி ஒதுக்கீடு சேய்யப்படுகிைது. 

 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம் -   

TVL. M.S BLUE STONES, மற்றும் திரு. V. மசகர் அவர்களின் சாதாரண கல் குவாரி - 

குத்தகக பரப்பு 3.00.0 ஹெக்மடர் சிறுதாமூர் கிராமம், உத்திரமமரூர் தாலுகா, காஞ்சிபுரம் 
மாவட்டம். 
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6.0 முடிவுகர: 

சுரங்கபணியின் சபாது பயன்படுத்த உள்ள நவனீ சதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

மாசுக்கட்டுபாட்டு முறைகளால், சுற்றுச்சூழலில் சபரிய அளவு பாதிப்பு ஏற்படாமல் 

சுற்றுச்சூழல் வாரியத்தால் வறரயறுக்கப்பட்ட தர அளவுக்குசளசய கட்டுப்படுத்தப்பட்டு 

இருக்கும். சுரங்கபணியின் மூலம் சவறலவாய்ப்பு மற்றும் பல்சவறு ேமூக முன்சனற்ை 

நலன்கள் உருவாகும். இறதத்தவிர மத்திய மற்றும் மாநில அரோங்கங்கள் நிதிவருவாய் 

மூலம் GST வரி, சபான்ைறவ சநரடியாக மற்றும் மறைமுகமாக கிறடக்கும். பசுறம 

சபார்றவ அறமப்பதன் மூலம் உயிரியல் முன்சனற்ைம் அறடயும். 

தற்சபாது இந்த பகுதியில் உற்பத்தியிலுள்ள சபரும்பாலான குவாரிகளின் குத்தறக 

காலம் / குத்தறககளில்  கனிம இருப்புக்கள் விறரவில் முடிவறடய இருப்பதால், இந்த 

புதிய விண்ணப்பிக்கபட்டுள்ள குவாரிகள், எதிர்கால ோதாரண கல் சதறவ மற்றும் சதாடர் 

சவறலறவப்புக்கு மாற்ைாக இருந்து, தற்சபாதுள்ள நிறலயில் சபரியளவு கூடுதல் பாதிப்பு 

ஏற்படாமல்  இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.  

 

* * * * * * * * * 
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