
 சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு 
திட்டம் பற்றிய சுருக்கம் 

 

உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
(சுரங்க குத்தடக பரப்பு – 14.85.5ஹெக்டடர)் 

(கிராமம்: பத்மநாபமங்கலம்  

ஸ்ரீடவகுண்டம் தாலுகா, தூத்துக்குடி மாவட்டம்) 

5 வருட உற்பத்தி திறன்  :  உடடகல் – 23,93,988 m3 , ஹவதரட்ு கல் -  18,031m3 

மற்றும் கிராவல் - 36,062m3   

திட்ட மதிப்பீடு - ரூ. 158.0 லடச்ம் 
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1.0 முன்னுகர: 

திருவாளர.் ஸ்ரீ வவங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ேரக்ஸன் வெே்டீரியலஸ் ெற்றுெ் இன்ேஸ்ே்ரஸ்ீ 

நிறுவனெ், புல எண் 718(Part), 719/1A(Part), 722/1, 722/2 ெற்றுெ் 730/3, தூத்துக்குடி ொவே்ேெ், 

ஸ்ரீவவகுண்ேெ் தாலுகா, பத்ெநாபெங்கலெ் கிராெத்தில் 41 .85.5வெக்டேர ் பரப்பு சுரங்க 

குத்தவகயில் 5 வருேத்திற்கு  உவேகல்  23,93,988m3 வவதரட்ு   கல் - 18,031m3 ெற்றுெ் கிராவல் - 

36,062m3, உற்பத்தி வெய்ய உள்ளனர.் முழு குத்தவகப் பகுதியுெ் திே்ே விண்ணப்பதாரர ் வெெ் 

உள்ள தனியார ் பே்ோ  நிலொகுெ். குத்தவகப் பகுதியில் ஏற்கனடவ சுரங்க பணி 

டெற்வகாள்ளப்பேட்ுள்ளது. 

ொவே்ே ஆே்சியரிேமிருந்து குத்தவக அனுெதி கடிதெ் Rc.No.180/2015-Mines, டததி 

17.09.2019. அன்று வபறப்பே்ேது. குத்தவக பகுதியில் சுரங்க பணி டெற்வகாள்ள சுரங்க திே்ேெ் 

(Mining Plan) தயாரிக்கப்பேட்ு புவியியல் ெற்றுெ் சுரங்கத் துவற உதவி இயக்குநரிேமிருந்து 

அனுெதி கடிதெ் Rc.No.G.M.1/180/2015, டததி 06.01.2020. அன்று வபறப்பே்ேது.  

இதன்படி, சுற்றுெச்ூழல் காடுகள் ெற்றுெ் காலநிவல ொற்றெ் அவெெெ்கெ் (MOEF & CC) 

வநறிமுவறகளின் படி, ொநில சுற்றுெச்ூழல் தாக்க ெதிப்பிடு ஆவணயத்திேமிருந்து (SEIAA 

TAMILNADU) ஆய்வு குறிப்பீடு (TOR) உரிெ கடித எண் SEIAA-TN/F.No. 8272/SEAC/ToR-946/2021 நாள் 

30.04.2021 அன்று  வபறப்பே்ேது.  

இசச்ுற்றுசச்ூழல்  ஆய்வு குறிப்பீட்டின்படி, சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு 
பற்றிய அறிக்டக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது (EIA/EMP Report). அதன் சுருக்கம் பின்வருமாறு: 

2.0 இருப்பிட விளக்கம்: 
1. திே்ேத்தின் வபயர ்

- 

ஸ்ரீ வவங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ேரக்ஸன் வெே்டீரியலஸ் 

ெற்றுெ் இன்ேஸ்ே்ரஸ்ீ நிறுவனெ் அவரக்ளின் உவேகல் 

ெற்றுெ் கிராவல் குவாரி 

2. திே்ே இருப்பிேெ் 
- 

பத்ெநாபெங்கலெ்  கிராெெ்,  ஸ்ரீவவகுண்ேெ் தாலுகா, 

தூத்துக்குடி ொவே்ேெ், தமிழ்நாடு 

3 சுரங்க குத்தவக பரப்பு - 14.85.5 வெக்டேர ் 

4. அே்ெடரவக ெற்றுெ் தீரக்்கடரவக  
- 

08°39'40"N to 08°39'55"N வேக்கு  

77°55'09"E  to 77°55'24"E  கிழக்கு 

5. சுரங்க டெற்பரப்பின் உயரெ் - 107m - AMSL 

6. நிலவவக 

- 

ஸ்ரீ வவங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ேரக்ஸன் வெே்டீரியலஸ் 

ெற்றுெ் இன்ேஸ்ே்ரஸ்ீ நிறுவனெ் என்ற வபயரில் பதிவு 

வெய்யப்பே்ே  தனியார ்பே்ோ நிலெ். 

7. வவப்பநிவல °C  

(குவறந்தபேெ் ெற்றுெ் அதிகபேெ்) 
- 

ஆண்டுக்கு ெராெரி குவறந்தபேெ் ெற்றுெ் அதிகபேெ் 

வவப்பநிவல முவறடய 23 ° C ெற்றுெ் 34 ° C ஆகுெ். 
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8. வருோந்திர ெராெரி ெவழ அளவு - 655.7மிமீ  

9. அருகிலுள்ள வநடுஞ்ொவல 

- 

(NH-7A) திருவநல்டவலி -தூத்துக்குடி – 8.0  கிமீ – வேக்கு 

 (SH-40) திருவநல்டவலி -ஆழ்வார ்திருநகரி - 4.0 கிமீ -  

 - வதன்டெற்கு 

10. அருகிலுள்ள ரயில் நிவலயெ் - ஸ்ரீவவகுண்ேெ் -4.5 கிமீ வதன்டெற்கு 

11. அருகிலுள்ள விொன நிவலயெ் - தூத்துக்குடி – 13.0 கிமீ வேகிழக்கு 

12. அருகிலுள்ள வபரிய நீர ் நிவலகள் 

(1௦ கி.மீ சுற்றளவில்) 
- 

புறவழிகால்வாய்–  65 மீ – வதற்கு, ெற்றுெ் சில குளங்கள். 

 ெருதூர ்கிழக்கு கால்வாய் - 2.6 கிமீ – வதன்டெற்கு  

ெருதூர ்டெற்கு கால்வாய் - 7.1கிமீ - வதன்டெற்கு 

தாமிரபரணி நதி - 3.3 கிமீ – வதன்டெற்கு. 

13. பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள்/ 

வதால்லியல் / முக்கிய இேங்கள்/ 

டதசிய பூங்காக்கள்/ 

ெரணாலயங்கள்/ வரலாற்று 

சின்னெ் / சுற்றுலா தலெ் 

- 

வல்லநாடு வவளிொன் காப்பகெ் - 2.4 கிமீ - வேடெற்கு. 

வவளிொன் காப்பகத்தின் ESZ - 2.0 கிமீ. வதாவலவில் 

உள்ளது. 

குத்தவக பகுதி ESZ க்கு பாதுகாப்பு பகுதிக்கு வவளிடய 

இருப்பதால், NBWL வபாருந்தாது. 

15. ஒதுக்கப்பே்ே / பாதுகாக்கப்பே்ே 

காடுகள் 
- 

வல்லநாடு  R . F - 2.5 கிமீ - வேடெற்கு. 

16. அருகிலுள்ள நகரெ் - ஸ்ரீவவகுண்ேெ் -3.2 கிமீ - வதன்டெற்கு 

17. அருகிலுள்ள கிராெங்கள் 

- 

ஸ்ரீமூலக்கவர டெலூர ்-1.0 கிமீ - (வதன்கிழக்கு) 

பத்ெநாபெங்கலெ் - 1.8 கிமீ – (வேகிழக்கு) 

ஆழ்வாரக்ுளெ் -4.3 கிமீ –( வேகிழக்கு) 

18. இதர வதாழிற்ொவலகள்  

(1௦ கிமீ சுற்றளவில்) 
- 

க்ரஷரக்ள், உவேகல் குவாரிகள்,  தவிர, டவறு எந்த வபரிய 

வதாழிற்ொவலகளுெ் ஆய்வுப் பகுதியில் இல்வல. 

19. நில அதிரவ்ு ெண்ேலெ் - பகுதி – II (மிக குவறந்த வாய்ப்புள்ள ெண்ேலெ்)  

 

2.1  திட்ட விளக்கம்: 
1. வொத்த கனிெ இருப்புகள் - உவேகல் - 62,32,884மீ3 

வவதரட்ு கல் – 1,48,402மீ3 

கிராவல் – 2,96,804 மீ3 

2. வவே்டிவயடுக்கக் கூடிய 
கனிெ இருப்புகள் 

- உவேகல் - 23,93,988மீ3 

வவதரட்ு கல் – 18,031மீ3 

கிராவல் – 36,062மீ3 

3. 5 ஆண்டு காலத்திற்கு 
உற்பத்தி திறன் 

- வருேெ் உவேகல் மீ3 வவதரட்ு கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

1. 478770 18031 36,062 

2. 478812 - - 

3. 478572 - - 
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4. 478692 - - 

5. 479142 - - 

வொத்தெ் 23,93,988 18,031 36,062 
 

4. சுரங்க ஆயுள் காலெ் - 5  வருேெ் 

5. வொத்த திே கழிவு - இந்த குவாரி நேவடிக்வகயில் திே கழிவுகள் எதுவுெ் இல்வல. 

6. 
 

சுரங்கெ் வவே்டிவயடுக்குெ் 
முவற 

- இயந்திரெயொக்கப்பே்ே திறந்த வவளி சுரங்கெ்.  
பயன்படுத்துெ் முவற  - ஜாக்ொெர,் கெ்ப்ரெர,் வவடித்தல், 
எக்ஸ்டவே்ேர,் டிப்பர/்லாரி 

7. சுரங்க அடுக்கு அவெப்பு - உயரெ் - 5 மீ,  அகலெ் - 5 மீ,  
8. சுரங்கத்தின் அதிகபேெ் 

ஆழெ் 

- தற்டபாது – 15மீ, இறுதியில் - 45 மீ. 

9. டவவலயாே்களின் 
எண்ணிக்வக 

- டநரடியாக – 30 நபரக்ள், ெவறமுகொக – 100 நபரக்ள். 

10. நீரத்்டதவவ / நீர ்ஆதாரெ் - வொத்த நீர ்டதவவ – 20KLD. ஆரெ்பத்தில் வவளி 
இேங்களிலிருந்து வபறப்படுெ். பின்னர ்சுரங்க பகுதியில் 
டெகரிக்கப்பே்ே ெவழநீர ்இந்த டதவவக்கு 
பயன்படுத்தப்படுெ். 

11. மின்ொர டதவவ  அவனத்து உபகரணங்களுெ் டீெல் மூலெ் இயக்கப்படுெ்.  
பணிெவன, அலுவலகெ் ெற்றுெ்   ஓய்வு அவற 
டபான்றவவகாண மின் டதவவ,  ொநில மின் 
வதாகுப்பிலிருந்து வபறப்படுெ்.  

12. சுரங்க உள்கே்ேவெப்பு - பணிெவன, அலுவலகெ், முதலுதவி அவற, சிற்றுண்டி 
அவறயுேன்கூடிய ஓய்வு அவற, சுரங்க பகுதியில் 
அவெக்கப்படுெ் 

13. திே்ே ெதிப்பீடு - ரூ. 158.0  லே்ெெ் 

 

3.0 தற்டபாடதய சுற்றுசச்ூழல் விபரம்: 

3.1 ஹபாதுவுடர: 

சுற்றுெச்ூழல் காடுகள் ெற்றுெ் காலநிவல ொற்றெ் அவெெெ்கெ் (MOEF & CC), இந்திய 

தரக்கே்டுப்பாடு நிறுவனெ் (IS Code) வழிகாே்டுதல் ெற்றுெ் சுற்றுெச்ூழல் ஆய்வு 

குறிப்பீடுகளின் படி(TOR), தற்டபாவதய சுற்றுெச்ூழல் ஆய்வு, டிெெ்பர ் – 2020 – பிப்ரவரி – 2021 

காலத்தில் திரே்ேப்பேட்ுள்ளன.  

இந்த சுற்றுெச்ூழல் ஆய்வுக்காக 14.85.5 வெக்டேர ் சுரங்க குத்தவக பகுதி (core zone) 

ெற்றுெ் அவத சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி (buffer zone) எடுத்து 

வகாள்ளப்பே்டுள்ளது. 

  



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம். 
ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்ெரா கன்ஸ்ேரக்ஸன் வமட்டீரியலஸ் மற்றும் இன்ேஸ்ட்ரீஸ் நிறுெனம் 
அெர்களின் உகேகல் மற்றும் கிராெல் குொரி -  குத்தகக பரப்பு 14.85.5 வெக்டேர், 

பத்மநாபமங்கலம் கிராமம், ஸ்ரீகெகுண்ேம் தாலுகா, தூத்துக்குடி மாெட்ேம். 
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3.2 சமூக ஹபாருளாதார சூழல்: 

14.85.5 வெக்டேர ்சுரங்க குத்தவக பகுதி (core zone) வனப்பகுதி அல்லது விவொய பகுதி 
இல்லாத தனியார ்பே்ோ நிலெ். 

2011 டெற்வகாள்ளப்பேே் அரொங்க ெக்கள் வதாவக கணக்வகடுப்பின்படி சுரங்க 
குத்தவக பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில், ஸ்ரீவவகுண்ேெ், திருெவ்ெந்தூர ் ெற்றுெ் 
தூத்துக்குடி ஆகிய மூன்று தாலுகாக்களில் இருந்து 48 கிராெங்களுெ், நகரப்ுற பகுதிகளான 
ஸ்ரீவவகுண்ேெ் (டிபி), வபருங்குளெ் (டிபி) ஸ்ரீவவகுண்ேெ் தாலுகாவிலுெ் ெற்றுெ் ஆழ்வார ்
திருநகரி, திருவெந்தூர ்தாலுகாவிலுெ் உள்ளன.  

 மக்கள் ஹதாடக விபரம்: (2011 மக்கள் ஹதாடக கணஹகடுப்பின்படி) 

ஆண்கள் : 67786 (49.24%)  

வபண்கள் : 69869(50.76%) 

ஹமாத்தம் : 137655  (100 %) 

தாழ்த்தப்பே்டோர ் : 24.74% 

பழங்குடியினர ் : 0.35% 

ெற்றவரக்ள் : 74.91% 

கல்வியறிவு வபற்றவரக்ள் 76.81% ெக்கள் கல்வியறிவு வபற்றவரக்ளாகவுெ், 

23.19% ெக்கள் கல்வியறிவு வபறாதவரக்ள் 
உள்ளனர.் 

வொத்தெ் முக்கிய வதாழிலாளரக்ள் : 51618 

வொத்த குறு வதாழிலாளரக்ள் : 7021 

ெற்றவரக்ள் : 79016 

3.3. தற்டபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல்: 

3.3.1 காற்றின் தன்டம: 
சுற்று வே்ோர காற்றின் தன்வெ குறிதத்ு பரிந்துவரக்கப்பே்ே வழிகாே்டுதல்கள் / 

முவறகளின்படி 5 இேங்களில் ஆய்வுகள் டெற்வகாள்ளப்பே்ேன.அதன் விபரெ் வருொறு: 

ஆய்வு காலெ்: (டிெெ்பர ்– 2020 – பிப்ரவரி - 2021)  (அளவுகள் g/m3) 

வரி

வெ 

எண் 

விபரெ் 

சுவாசிக்குெ் 

மிதக்குெ் 

துகள்கள் 

(PM.10) 

நுண் 

மிதக்குெ் 

துகள்கள் 

(PM.2.5) 

கந்தக 

வேஆக்வஸ

டு (SO2) 

வநே்ரஜன்வே 

ஆக்வஸடு 

(NO2) 

1 குத்தவக பகுதி (1 இேெ்)  54.2 to 63.4 25.2 to 29.5 4.8 to 6.9 8.2 to 11.5 

2 ஆய்வுப்பகுதி (4) இேங்கள்) 39.2 to 58.5 17.6 to 26.8 3.6 to 7.2 5.1 to 13.3 

CPCB வடரயறுக்கப்பட்டஅளவு 100 60 80 80 

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

முடிவு: டெற்கண்ே அே்ேவவணப்படி மிதக்குெ் துகள்கள் (PM10), நுண் மிதக்குெ் துகள்கள்(PM2.5), கந்தக வே 
ஆக்வெடு (SO2), வநே்ரஜன் ஆக்வெடு   (NO2) இவவ அவனத்துெ் ெத்திய ொசுகே்டுப்பாடு வாரியெ் (CPCB) 
வவரயறுக்கப்பே்ே அளவிற்குள் உள்ளதாக கண்ேறியப்பே்டுள்ளது.  
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 3.3. 2. நீரின் தன்டம: 

நீரின் தன்வெ அறிய 5 இேங்களில் நிலத்தடி நீர ்ொதிரி எடுக்கப்ப்பே்ேது. 

 5 - நீர் மாதிரிகள் (ஆழ்துடள கிணறு)  (டிசம்பர் – 2020 – பிப்ரவரி - 2021) 

இயற்பியல்/ 
டவதியியல் 
அளவுகள் 

pH 
ெதி
ப்பு 

மின் 

கேத்துத்
திறன் 

அளவு  

(µmhos 

/cm) 

வொத்த 
கவரந்துள்ள 
துகள்களின் 

அளவு, 
(மிகி/லி) 

குடளா
வரடு 

(மிகி/லி) 

வொத்
த 

கடினத்
தன்
வெ 

(மிகி/லி
) 

வொத்த 
காரத்த
ன்வெ 

(மிகி/லி
) 

ெல்டப
ே ்

(மிகி/
லி) 

இரு
ெ்பு 
(மிகி
/லி) 

வந
ே்டர

ே் 
(மி
கி/
லி) 

ஃபு
டளா
வரடு 
(மிகி/

லி) 

ஆய்வுப்பகுதி 

 (5 இேங்கள்) 

6.69 
to 

7.40 

832.8 to 

1454 
496 to 886 

206 to 
254 

274 to 

388 

138 to 

272 

194 to 

299 

0.05 

to 

0.12 

1.45  

to 

3.47 

0.35  to 

0.75 

வடரயறுக்க
ப்பட்டஅளவு 

6.5-

8.5 

- 
2000 1000 600 600 400 0.3 45 1.5 

 முடிவு: அவனத்து நீர ்ொதிரியின் தன்வெ ISO10500 : 2012 பிரசுரிக்கப்பே்ே குடிநீர ்தரங்களுக்குள் 
இருப்பதாக அறியப்பே்ேது. 

 

3.3.3. ஒலிசச்ுழல்:         (அளவுகள் dB(A) 

ஆய்வுப்பகுதி – 5 குளிரக்ாலம் (டிசம்பர் – 2020 – பிப்ரவரி - 2021) 

ஒலி அளவு 

ஹடசிபல் (அ) 
சுரங்கப்பகுதி 

(1 இடம்) 

வடரயறுக்கப்பட்ட 
டவடலப்பகுதி அளவு 

 

ஆய்வுப் பகுதி 

 (4 இடங்கள்) 

*(MOEF&CC) 
வடரயறுக்கப்பட்ட 
அளவு 

 

பகல் டநர ெெெ்  49.5 

90 
46.6 to 49.3 

55 

இரவு டநர ெெெ் 40.5 38.5 to 41.2 
45 

* ெத்திய சுற்றுெச்ூழல், காடுகள் ெற்றுெ் காலநிவல ொற்றெ் அவெெெ்கெ் வவரயறுக்கப்பே்ே அளவு 

முடிவு : டெற்கூறிய ஆய்வின் மூலெ் கண்ேறியப்பே்ே ஒலி அளவானது ெத்திய சுற்றுெச்ூழல், காடுகள் ெற்றுெ் 
காலநிவல ொற்றெ் அவெெெ்கத்தின் வவரயறுக்கப்பே்ே அளவின் கீழ் உள்ளது. 

 

3.3.4. மண்ணின் தரம் அறிய எடுக்கப்பட்ட 5 மாதிரின் படி. 

விபரம் பி.எச ்

மின் 
கடத்தும் 

திறன் 
(Mhos/cm) 

மண் 
வடக 

கரிம 
தன்டம 
அளவு % 

ஹமாத்த 
டநட்ரஜன் 
மி.கி/கி.கி 

பாஸ்பரஸ் 
மி.கி/கி.கி 

டசாடியம் 
மி.கி/கி.கி 

ஹபாட்டாசி
யம் 

மி.கி/கி.கி 

குத்தவக 
பகுதி 

 (1 இேெ்) 

6.68 48.25 
Clay 

Loam 
0.62 122 1.46 512 1420 

ஆய்வுப்பகுதி 

(3 இேெ்) 

7.08-

7.81 

48.97 – 

53.04 

Silty 
Clay 
Loam 

0.64– 
1.65 

350-644 1.58-4.4 564-940 1190-2582 
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3.3.5. நிலசச்ூழல்: 
குத்தவகப்பகுதி ெற்றுெ்  10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப்பகுதி நிலப்பயன்பாே்வே 

வெயற்வகக்டகாள் பேங்கள் மூலொக கண்ேறியப்பே்ேதில் 39.41 % விவொய நிலங்கள் 23.04% 

தரிசு  நிலெ் ஆகுெ். புதரக்ள் 10.76% ஆகுெ்.  

3.3.6 உயிரியல் சூழல்: 

குத்தவகப் பகுதியில் ஏற்கனடவ சுரங்க பணி டெற்வகாள்ளப்பேட்ுள்ளதால் 

வபரியளவில் தாவரங்கள் இல்வல .    . 

MoEF & CC இன் இறுதி அறிவிப்பு S.O.2773 (E) இன் படி, வல்லநாடு வவளிொன் காப்பகெ் 

குத்தவகப் பகுதியிலிருந்து 2.4 கி.மீ தூரத்தில் அவெந்துள்ளது. வல்லநாடு வவளிொன் 

காப்பகத்தின் ESZ குத்தவக எல்வலயிலிருந்து 2.0 கி.மீ வதாவலவில் உள்ளது. குத்தவகப் பகுதி 

ESZ க்கு வவளிடய அவெந்துள்ளதால். வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) ெே்ேெ், 1972 இன் படி NBWL 

அனுெதி வபாருந்தாது. 

 

3.3.7 நீரியல் ஆய்வு: 

ஆய்வுப் பகுதியில், கடினொன பாவறகள் வகாண்ே வேக்குப் பகுதி குவறந்த நிலத்தடி 

நீர ்திறவனக் வகாண்டுள்ளது. வதற்டக தாமிரபரணி பகுதியில்,  குவறந்த  ஆழ நீர ்பகுதியாக 

காணப்படுகின்றன. ெவழ காலங்களில் குவறந்த ஆழ நீர ் டதக்க பகுதியில் இருந்து திறந்த 

வவளி கிணற்றின் மூலொக நீர ் கிவேக்க வபறுகிறது. வபாதுவாக அதிக அளவு நீர ் ெே்ேெ் 

பகுதியில், ஆழ்துவள கிணறுகள் மூலொக நீர ் கிவேக்க வபறுகிறது  .அங்கு ஆழ்துவள 

கிணறுகள் 150- 200 அடி ஆழத்தில்  உள்ளன. 

வபாதுவாக நீர ்ஊடுருவுெ் ெற்றுெ் உற்பத்திறன் அதன் பாவறவவகயிவன ொரந்்ததாக 

இருக்குெ். சுரங்கப் பகுதியானது கடினொன பாவறகவளக் வகாண்டுள்ளதால் நீர ் ஓே்ே 

வதாேரெ்ச்ி குவறந்டத காணப்படுெ்.  இதனால் சுரங்கத்தினுள் நீர ் கசிவு வவகு குவறவாகடவ 

இருக்குெ். சுரங்கத்தில் இருந்து வபரியளவு நீர ் வவளிடயற்றெ் எதுவுெ் 

எதிரப்ாரக்்கப்பேவில்வல. அருகிலுள்ள சுரங்கங்களிலுெ் இந்த நிவல காணப்படுகிறது. 

குத்தவக பகுதி ெற்றுெ் அதன் அருகிலுள்ள பகுதியில் நிலத்தடி நீர ் ெே்ேெ்  

பாதிக்கவண்ணெ் பயனுள்ள ெவழ நீர ்டெகரிப்பு திே்ேெ் வெயல்படுத்தப்படுெ். 

4.0  எதிர்டநாக்கும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்டககள்: 
ஸ்ரீ வவங்கடேஸ்வரா கன்ஸ்ேரக்ஸன் வெே்டீரியலஸ் ெற்றுெ் இன்ேஸ்ே்ரஸ்ீ நிறுவனெ் 

பல ஆண்டுகளாக இந்த துவறயில் உள்ளன. அருகிலுள்ள குத்தவக (விவரவில் 

காலாவதியாகிறது)  ெற்றுெ் அதனுேன் வதாேரப்ுவேய க்ரஷர ் நேவடிக்வககளில் நீர ்

வதளித்தல், பாதுகாப்பாக வவடித்தல் , சுரங்கெ், க்ரஷர ்  ெற்றுெ் பல்டவறு இேங்களில் சுொர ்

10,000 ெரங்கவள நேவு வெய்தல் டபான்ற வெயல்கவளெ ் வெயல்படுத்துவதன் மூலெ் 

சுற்றுெச்ூழல் நிவலவெகவளப் பாதுகாப்பதற்கு திே்ேங்கள் டெற்வகாள்ளப்படுகிறது.  



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம். 
ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்ெரா கன்ஸ்ேரக்ஸன் வமட்டீரியலஸ் மற்றும் இன்ேஸ்ட்ரீஸ் நிறுெனம் 
அெர்களின் உகேகல் மற்றும் கிராெல் குொரி -  குத்தகக பரப்பு 14.85.5 வெக்டேர், 

பத்மநாபமங்கலம் கிராமம், ஸ்ரீகெகுண்ேம் தாலுகா, தூத்துக்குடி மாெட்ேம். 
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சுரங்கப்பணியில் ெரியான சுற்றுெச்ூழல் நேவடிக்வககவள பின்பற்றாவிே்ோல் 

இப்பகுதியில் இருக்குெ் சுற்றுெச்ூழல் அவெப்பு பாதிக்கப்பேலாெ். எனடவ பல்டவறு 

சுற்றுெச்ூழல் தாக்கத்வத ெதிப்பிடுவது மிகவுெ் அவசியொகுெ்.  

தற்டபாது அவெய உள்ள சுரங்கப்பணி இயக்கத்தின்டபாது ஏற்படுெ் சுற்றுெச்ூழல் 

தாக்கெ் ெற்றுெ் அதற்க்கான தடுப்பு நேவடிக்வககளுக்கான திே்ேெ் தயாரிக்கப்பேட்ு உள்ளது. 

அதன் விபரெ் பின்வருொறு. 

4.1  காற்றுசச்ுழல்: 
சுரங்கெ் ெற்றுெ் அதனுேன் வதாேரப்ுவேய கீழ்க்கண்ே வெயல்பாடுகள் தகுந்த 

நேவடிக்வக எடுக்கப்போவிே்ோல் ொசு காரணொக காற்றின் தரத்தில் வபருெ் தாக்கத்வத 

ஏற்படுத்தகூடுெ்: 

 துவளயிடுதல் ெற்றுெ் வவடித்தல்  

 சுரங்கப்பணிகள் டெற்வகாள்ளுெ் வபாழுது 

 எஸ்கடவே்ேர ்ெற்றுெ் டிப்பரக்ள்/ லாரிகள் இயக்குெ் வபாழுது 

 லாரி டபாக்குவரத்து 

சுரங்க நேவடிக்வகயினால் காற்று ொசு படுவவதத் தவிரக்்க கீழ்க்கண்ே 

வழிமுவறகள் பின்பற்றப்படுெ். 

o சுரங்க பணியின் டபாது ொவலகளில் தண்ணீர ் வதளிப்பான் மூலெ் நீர ்

வதளித்து தூசுகள் வவளிவராவண்ணெ் தடுத்தல்  

o முவறயான ொவல பராெரிப்பு 

o கல் வகாண்டு வெல்லுெ் வாகனத்தில் தூசு வவளிவராவண்ணெ் தாரப்்பாலின் 

மூலெ் மூடி வகாண்டு வெல்லுதல் 

o அவனத்து இயந்திரங்கள் ெற்றுெ் லாரிகவள ெரியாக பராெரித்தல் 

o வாகன ஓே்டுனருக்கு முவறயான பாதுகாப்பு ெற்றுெ் சுற்றுெச்ூழல் 

விழிப்புணரவ்ு பயிற்சியளித்தல் 

o சுரங்கப்பகுதி, ொவல ெற்றுெ் ொத்தியொன இேத்தில் அேரந்்த ெரங்கவள 

வளரத்்து பசுவெவவளயெ் ஏற்படுத்துதல் 

 சுரங்க நேவடிக்வகயின் டபாது காற்றுெச்ூழலில் உருவாகுெ் தாக்கெ்  கணினி 

ொதிரிகள் ( ISCST) மூலெ் கணக்கிேப்பேட்ுள்ளது.  

சுரங்க நேவடிக்வகக்குப் பின்புெ் காற்றில் சுவாசிக்குெ் மிதக்குெ் துகள்களின் அளவு 

(PM10) 51.4 g/m3 to 77.3 g/m3 ஆகவுெ், சுவாசிக்குெ் நுண் மிதக்குெ் துகள்களின் அளவு 

(PM2.5) 23.9 g/m3 to 31.8 g/m3 ஆக இருக்குொறு கணக்கிேப்பேட்ுள்ளது. இது சுரங்க 

நேவடிக்வகக்கு பின்னுெ்  ெத்திய ொசுக்கே்டுப்பாடு வாரியத்தால் நிரண்யிக்கப்பே்ே 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம். 
ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்ெரா கன்ஸ்ேரக்ஸன் வமட்டீரியலஸ் மற்றும் இன்ேஸ்ட்ரீஸ் நிறுெனம் 
அெர்களின் உகேகல் மற்றும் கிராெல் குொரி -  குத்தகக பரப்பு 14.85.5 வெக்டேர், 

பத்மநாபமங்கலம் கிராமம், ஸ்ரீகெகுண்ேம் தாலுகா, தூத்துக்குடி மாெட்ேம். 
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சுவாசிக்குெ் மிதக்குெ் துகள்கள்(அதாவது PM10 - 100µg/m3), PM2.5 - 60µg/m3),  

தரத்திற்கு உே்பே்டே இருக்குெ் என கண்ேறியப்பே்டுள்ளது. 

டெற்கண்ே பராெரிப்பு பணிகள் வதாேரந்்து வெயல்படுத்தப்பே்டு சுற்றுெச்ூழலில் 

வபறிதளவு தாக்கெ் ஏற்போெல் காற்றின் தன்வெ பாதுகாக்கப்படுெ். 

4.2 நீரச்ச்ுழல்: 

சுரங்க நேவடிக்வகயின் டபாது நீர ் வதளித்தல்(WATER SPRINKLING), பசுவெப்டபாரவ்வ 

வளரத்்தல்(GREEN BELT),  குடிநீர ்ெற்றுெ் இதர டதவவக்கு நாள் ஒன்றுக்கு சுொர ்20 கிடலா லிே்ேர ் 

நீர ்டதவவப்படுெ்.  குடிநீவர தவிர ெற்ற நீர ்டதவவக்கு சுரங்கத்தில் டெகரிக்கப்பே்ே ெவழ நீர ்

பயன்படுத்தப்படுெ். 

உவேகல் சுரங்க பணியின்  டபாது  நெச்ுத்தன்வெவகாண்ே திரவ கழிவுகள் 

வவளிடயறாது. இந்த திே்ேத்திலிருந்து வவளிடயறுெ் கழிப்பவற கழிவுகள் வெப்டிக் 

வதாே்டியில் டெகரிக்கப்படுெ்.குவாரியிலிருந்து கல் ெற்றுெ் கிராவல் முழுவதுெ் டநரடியாக 

நுகரட்வாருக்கு அனுப்பப்படுெ் என்பதால், இந்த சுரங்கத்தில் கல் குவியல் அல்லது கழிவுக் 

கற்கள் எதுவுெ் இருக்காது. குவாரியில் விழுெ் ெவழ நீர ் குவாரியின் அடி ெே்ேத்தில் உள்ள 

ெெ்பில்(SUMP) டெமிக்கப்படுெ். டெற்பரப்பில், குவாரிவயெ ்சுற்றி ொவல வடிகால் கே்ேப்பேட்ு, 

சில்ே் வபாறிகளுேன் குடிடயறுெ் குளத்துேன் இவணக்கப்படுெ். இறுதியில் படிவு நீர ்

வதாே்டிகள் மூலெ் வவளிடயறுெ் வதளிவான ெவழ நீர ்வவளிடயற்றப்படுெ். 

குத்தவகப் பகுதியின் வதற்குப் பகுதியில் 65 மீ வதாவலவில் புறவழிகால்வாய் உள்ளது. 

இதன் பாதுகாப்பிற்காக  ெண் டெடு உருவாக்கப்பேட்ு, ெரெ், வெடிகள் ஏற்கனடவ 

வளரக்்கப்பேட்ுள்ளன. வதற்கு ெற்றுெ் டெற்கு குத்தவக சுற்றளவில் முள்டவலி 

அவெக்கப்பேட்ுள்ளது. டெலுெ் இந்த வடிகால் டபாக்கில் எந்த பாதிப்புெ் ஏற்பே வண்ணெ் 

பாதுகாக்கப்படுெ். 

குத்தவகப் பகுதி ெத்திய நிலத்தடி நீர ் ஆவணய ஆய்வின் படி நிலத்தடி நீர ் வளரெ்ச்ியின் 

நிவல நிலத்தடி நீர ் டெெ்பாே்டுக் கண்டணாே்ேத்தில் “பாதுகாப்பான” பிரிவின் கீழ் 

வவகப்படுத்தப்பேட்ுள்ளது. இதனால் டெலுெ் நிலத்தடி நீர ்டெெ்பாே்டுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.  

4.3 ஒலிசச்ுழல்: 

சுரங்க நேவடிக்வககளின் டபாது  இயக்கப்படுெ் வாகனங்களில் ெத்தெ் உருவாகுெ். 

சுரங்கப் பணியின்டபாது இயந்திரங்கள் மூலெ் ஏற்படுெ் ஒலி தாக்கத்தின் அளவு அருகிடலடய 

கே்டுபடுத்தப்படுவதால் வதாழிற்ொவலக்கு அனுெதிக்கப்ப்ே்டுள்ள வரெ்வபவிே குவறவாக 

இருக்குெ். அேரத்்தியான பசுவெ வவளயங்கவள அவெத்தல், இயந்திரங்களின் வடிவவெப்பு 

ெற்றுெ் பராெரிப்பு, ஒலி தவிரக்்குெ் கருவி, ஒலித்தவேகளுெ், அவேப்பான்களுெ் வபாருத்துதல் 

டபான்ற நேவடிக்வககளால்  ஒலியின் அளவு   குவறவாக  இருக்குெ். இவவ  சுற்றுெச்ூழல் 

பாதுகாப்பு விதிகள் ெற்றுெ் வரெ்புகளுக்குள்டளடய இருக்குெ். 
 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம். 
ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்ெரா கன்ஸ்ேரக்ஸன் வமட்டீரியலஸ் மற்றும் இன்ேஸ்ட்ரீஸ் நிறுெனம் 
அெர்களின் உகேகல் மற்றும் கிராெல் குொரி -  குத்தகக பரப்பு 14.85.5 வெக்டேர், 

பத்மநாபமங்கலம் கிராமம், ஸ்ரீகெகுண்ேம் தாலுகா, தூத்துக்குடி மாெட்ேம். 
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4.3.1 நில அதிரவ்ு: 
சுரங்க பணிகளின் டபாது, பின்வருெ் நேவடிக்வககளால் வவடிப்பு ெற்றுெ் அதிரவ்ு 

விவளவுகள் கே்டுப்படுதத்ப்படுெ். 

 ெரியான இவேவவளி விே்டுத் துவளயிடுதல். 
 வவடி ெருந்துகள் மிகக் குவறந்த அளவில் ொரஜ்் வெய்தல்.  

 டிடல வேேடனே்ேர/் நானல் பயன்படுத்தி கே்டுப்படுத்திய வவடிப்பு முவற 

(Control Blasting). 
 ொத்தியொனஇேங்களில்கல்உவேப்பான்.(ROCKBRAKER) பயன்படுத்தப்படுத்தல். 
 ஒரு திறவெயான ெற்றுெ் அனுபவெ் வாய்ந்த நபரால் வவடித்தல் ெற்றுெ் 

டெற்பாரவ்வ டெற்வகாள்ளப்படுெ். 

சுரங்க நேவடிக்வககளினால் ஏற்படுெ் நிலஅதிரவ்ு கணினி ொதிரிகள் மூலெ் 

கணக்கிேப்பே்ேதில்  சுரங்கப்பகுதி அருகில்  DGMS விதித்துள்ள நில அதிரவ்ு வரெ்பிற்கு 

(10மிமீ/வநாடி) உே்பேட்ே உள்ளது. இதன் மூலெ் நில அதிரவ்ினால் ஏற்படுெ் விவளவு 

கே்டுப்படுத்தப்படுெ். ெற்ற இேங்களில் எந்தப் பாதிப்புெ் இருக்காது. 

4. 4 நிலசச்ுழல்: 

குத்தவக பகுதி விண்ணப்பதாரரின் வெெ் உள்ள ஒரு தனியார ் பே்ோ நிலெ்.  ஒரு  

பகுதியில் சுரங்க பணி ஏற்கனடவ டெற்வகாள்ளப்பேட்ுள்ளது. சுரங்கத்திற்கு 

பயன்படுத்தப்பே்ே 12.66.0வெக்டேர ் நிலப்பரப்பானது சுரங்க பணி முடிவில் ெவழ நீர ்

டெகரிப்பு பகுதியாக உருவாக்கப்பேட்ு அருகிலுள்ள ெக்களின் நீர ் டதவவக்கு வழிவகுக்குெ். 

0.10.0வெக்டேர ்ொவலயாக விேப்படுெ், 2.09.5வெக்டேர ்பாதுகாப்பு பகுதியில் ெரெ், வெடிகள் 

வளரக்்கப்பேட்ு பசுெ்டபாரவ்வயாக ொற்ற நேவடிக்வக எடுக்கப்படுெ். சுரங்கத்வத சுற்றி 

டவலி அவெத்து பாதுகாக்கப்படுெ்.  

4.5 உயிரச்ச்ுழல்: 

குத்தவகப் பகுதியில் ஏற்கனடவ சுரங்க பணி டெற்வகாள்ளப்பேட்ுள்ளதால் 

வபரியளவில் தாவரங்கள் இல்வல. 

சுரங்கத்தின் அருகில் காணப்படுெ் ெரங்கள், வெடிகள், ெற்றுெ் விலங்கினங்களுக்கு 

எந்த ஒரு பாதிப்புெ் ஏற்போத வண்ணெ் சுரங்க நேவடிக்வகயின் டபாது டெற்கூறிய பல்டவறு 

தடுப்பு நேவடிக்வககள் டெற்வகாள்ளப்படுெ் 

இதுவவர, சுொர ் 10000 ெரங்கள் சுரங்கெ், க்ரஷர ்  ெற்றுெ் பல்டவறு இேங்களில் 

வளரக்்கப்பேட்ுள்ளது. 

குத்தவக பகுதியில், பாதுகாப்பு இவேவவளியில் வொத்தெ் 2.09.5 வெக்டேர ்

பரப்பளவில் பசுவெ வவளயெ் வளரக்்கப்படுெ்.  



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம். 
ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்ெரா கன்ஸ்ேரக்ஸன் வமட்டீரியலஸ் மற்றும் இன்ேஸ்ட்ரீஸ் நிறுெனம் 
அெர்களின் உகேகல் மற்றும் கிராெல் குொரி -  குத்தகக பரப்பு 14.85.5 வெக்டேர், 

பத்மநாபமங்கலம் கிராமம், ஸ்ரீகெகுண்ேம் தாலுகா, தூத்துக்குடி மாெட்ேம். 
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4.6 சமூக ஹபாருளாதார சுழல்: 

குத்தவக நிலெ் அவனத்துெ் திே்ே விண்ணப்பதாரர ் வெெ் உள்ளது .சுரங்கபகுதியில் 

வீடு ெற்றுெ் குடியிருப்புகள் இல்வல .ஆவகயால் நில இழப்டபா அல்லது வீடுகள் ொற்றடொ 

இருக்காது.  

சுரங்க நேவடிக்வகயின் மூலெ் கீழ் கண்ே ெமூக வபாருளாதார முன்டனற்றெ் ஏற்பே 

வாய்ப்புள்ளது: 

 சுொர ்30 டபருக்கு டநரடி டவவல வாய்ப்பு 

 திே்ே நேவடிக்வககளுேன் வதாேரப்ுவேய கீழ்கண்ே பல்டவறு நேவடிக்வககள் மூலெ் 

சுொர ்100 டபருக்கு இப்பகுதியில் வருொன நிவலகள் ெற்றுெ் வாழ்க்வகத் தரங்கவள 

உயரத்்துவதற்கான கீழ் கண்ே ெவறமுக டவவலவாய்ப்பு: 

 கல் ெற்றுெ் கிரவல் வகாண்டு வெல்வதற்கான வாகன டபாக்குவரத்து. 

 வாகனெ் ெற்றுெ் சுரங்க பணி ொரந்்த சிறு குறு வதாழில்கள், வியாபாரெ் 

ெற்றவவ.  

 ஒப்பந்த டவவல ெற்றுெ் டெவவ வாய்ப்பு. 

 பாதுகாப்பு இவேவவளியில் பசுவெ வவளயெ். அவெத்தல். 

 உள்ளூரவ்ாசிகளுக்கான டெெ்பே்ே கல்வி, ெருத்துவ டெவவ. 

 ெத்திய ொநிலத்திற்கு வரி ெற்றுெ் இதர வாய்ப்புகள். 

ஸ்ரீ வவங்கடேஸ்வரா கன்ஸ்ேரக்ஸன் வெே்டீரியலஸ் ெற்றுெ் இன்ேஸ்ே்ரஸ்ீ நிறுவனெ் உள்ளூர ்

ெமூக டெெ்பாே்டு நேவடிக்வககளுக்காக ஈடுபே்டுள்ளன. அவவகள் 

 அருகிலுள்ள கிராெ ெக்களுக்கு டகாவிே் காலத்தில் 2000 கிடலா அரிசி விநிடயாகெ் 

  முதலவெெெ்ரின் நிவாரண நிதிக்காக ொவே்ே கவலக்ேருக்கு ரூ .5.0 லே்ெெ் 

நன்வகாவே.    

 டதவவப்படுெ் குழந்வதகளுக்கு புத்தக விநிடயாகெ், பள்ளி சீருவே.  

 டிசில்டிங் பணிகளுக்கு நிதியுதவி,  

 ொவல டெெ்பாே்டிற்கான கே்டுொனப் வபாருே்கள் வழங்கல் ெற்றுெ் பிற 

நேவடிக்வககள். 

  டகாவில் புனரவெத்தல்  



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம். 
ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்ெரா கன்ஸ்ேரக்ஸன் வமட்டீரியலஸ் மற்றும் இன்ேஸ்ட்ரீஸ் நிறுெனம் 
அெர்களின் உகேகல் மற்றும் கிராெல் குொரி -  குத்தகக பரப்பு 14.85.5 வெக்டேர், 

பத்மநாபமங்கலம் கிராமம், ஸ்ரீகெகுண்ேம் தாலுகா, தூத்துக்குடி மாெட்ேம். 
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எதிரக்ாலத்திலுெ் இதுடபான்ற ெமூக டெெ்பாே்டு நேவடிக்வககள் இடத ெனப்பான்வெயுேன் 

வதாேருெ்.  கீழ்க்கண்ே ெமூக டெெ்பாே்டு திே்ேத்திற்கு வொத்தொக ரூ .15 லே்ெெ் 

ஒதுக்கப்பேட்ுள்ளது.  

 அருகிலுள்ள பள்ளிகளுக்கு கூடுதல் வெதிகள்  

 வபாது ெருத்துவ முகாெ் நேத்துதல் 

 ொவல பராெரிப்பு / டெெ்பாடு. 

 அருகிலுள்ள குளங்கள், வடிகால் தேங்கள் தூர ்வாருதல். 

இவவ அவனத்துெ் டதவவக்கு ஏற்ப உள்ளூர ் ெக்களுேன் கலந்தாடலாசித்து 

டெற்வகாள்ளப்படுெ். 

4.7 டபாக்குவரத்து மீதான தாக்கம்: 

சுரங்கத்தின் உற்பத்தி அருகிலுள்ள பயன்பாே்ோளரக்்கு. வகாண்டு வெல்லுெ்டபாது 

ஏற்படுெ் தாக்கத்வத குவறக்க பின்வருெ் தடுப்பு நேவடிக்வககள் டெற்வகாள்ளப்படுெ். 

 சுரங்க ெற்றுெ் அவத சுற்றியுள்ள ொவல பகுதிகள் ெற்றுெ் கற்களில் நீர ் வதளித்து 

லாரிகள் மூலெ் வகாண்டு வெல்லுெ்டபாது தூசிகள் வவளிவரவண்ணெ் 

கே்டுப்படுத்த்துதல். 

 ொவலகவள முவறயாக பராெரித்தல் 

 வாகனங்கவள முவறயாக பராெரித்தல் 

 கல் ஏற்றிவருெ் டிப்பர ்லாரிகளில் அதிக சுவெகவளத் தவிரப்்பது. 

 லாரிகளில் தாரப்லின் வகாண்டு மூடுதல். 

 

4.8 ஹதாழிலாளர் ஆடராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு: 

 திே்ே வெயல்பாே்டில் ததாழிலாளர் சுகாதாரெ் ெற்றுெ் பாதுகாப்வப  உறுதி 

வெய்வதற்காக,  பின்வருெ் தடுப்பு நேவடிக்வககள் வெயல்படுத்தப்படுெ். 

  டிஜிஎெ்எஸ்(DGMS) சுற்றறிக்வககளின்படி, வதாழிலாளரக்ள் / ஊழியரக்ள் ெருத்துவ 

பரிடொதவன, தகுதி வாய்ந்த ெருத்துவரக்வள, வகாண்டு டெற்வகாள்ளப்படுெ். 

 ஊழியரக்ள் ெற்றுெ் வதாழிலாளரக்ள் ெத்தியில் வழக்கொன விழிப்புணரவ்ு 

பிரெெ்ாரங்கள் 

 டிஜிஎெ்எஸ்(DGMS) பரிந்துவரப்படி, அதிக ெத்த அளவு, தூசி உற்பத்தி பகுதியில் 

பணியில் உள்ள ஊழியரக்ளுக்கு தடுப்பான்கள்(PPE)  வழங்கப்படுெ். 

 

4.9 கழிவு டமலாண்டம: 
இந்த சுரங்கத்தில் இருந்து கழிவு உற்பத்தி எதுவுெ் இல்வல. தமிழக அரசு. GO(Ms)No.84 

படி பிளாஸ்டிக் வபாருே்களின் பயன்பாடு சுரங்க பகுதியில் தவே வெய்யப்படுெ். 

வதாழிலாளரக்ள் மீண்டுெ் பயன்படுத்தக்கூடிய வபாருவளப் பயன்படுத்த 

ஊக்குவிக்கப்படுவாரக்ள். 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கம். 
ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்ெரா கன்ஸ்ேரக்ஸன் வமட்டீரியலஸ் மற்றும் இன்ேஸ்ட்ரீஸ் நிறுெனம் 
அெர்களின் உகேகல் மற்றும் கிராெல் குொரி -  குத்தகக பரப்பு 14.85.5 வெக்டேர், 

பத்மநாபமங்கலம் கிராமம், ஸ்ரீகெகுண்ேம் தாலுகா, தூத்துக்குடி மாெட்ேம். 
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5.0 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்: 

அருகிலுள்ள குவாரி நேவடிக்வககளில், குவாரி உரிவெயாளரக்ள் பல்டவறு 

சுற்றுெச்ூழல் குறித்த பல்டவறு கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்வககவள வெயல்படுத்துவதற்குெ் 

கண்காணிப்பதற்குெ் வழக்கொன, முவறயான ெற்றுெ் நீடித்த திே்ே அே்ேவவணகவள 

வெயல்படுத்தியுள்ளனர.் இந்த நேவடிக்வககள் அவனத்துெ் புதிய குவாரிகளுக்குெ் திறெ்பே 

வெயல்படுத்தப்படுெ். 

சுரங்க டெலாளர ் மூலெ் பல்டவறு சுற்றுெச்ூழல் தடுப்பு நேவடிக்வககள் 

உேனடியாகவுெ் திறெ்பேவுெ் டெற்வகாள்ளப்படுெ். 

சுற்றுெச்ூழல் நேவடிக்வககளுக்காக ரூபாய் 13.0 லே்ெெ் மூலதனொக 

(CAPITAL COST)ஒதுக்கீடு வெய்யப்பேவுள்ளது. இவத தவிர ஆண்டுக்கு ரூபாய். 25 லே்ெெ் 

வதாேர ்வெலவினெ் (RECURRING COST) கீழ் வெலவிேப்படுெ். 

6.0 முடிவுடர: 

சுரங்கபணியின் டபாது பயன்படுத்த உள்ள நவீன வதாழில்நுே்பெ் ெற்றுெ் 

ொசுக்கே்டுபாே்டு முவறகளால், சுற்றுெச்ூழலில் வபரிய அளவு பாதிப்பு ஏற்போெல் 

சுற்றுெச்ூழல் வாரியத்தால் வவரயறுக்கப்பே்ே தர அளவுக்குடளடய கே்டுப்படுத்தப்பேட்ு 

இருக்குெ். சுரங்கபணியின் மூலெ் டவவலவாய்ப்பு ெற்றுெ் பல்டவறு ெமூக முன்டனற்ற 

நலன்கள் உருவாகுெ். இவதத்தவிர ெத்திய ெற்றுெ் ொநில அரொங்கங்கள் நிதிவருவாய் 

மூலெ் GST வரி, டபான்றவவ டநரடியாக ெற்றுெ் ெவறமுகொக கிவேக்குெ். பசுவெ டபாரவ்வ 

அவெப்பதன் மூலெ் உயிரியல் முன்டனற்றெ் அவேயுெ். 

* * * * * * * * * 
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