
சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு 
திட்டம் பற்றிய சுருக்கம்  

உடடகல் மற்றும் ஜல்லி குவாரி 

(சின்னக்கடலயம்புத்தூர் கிராமம், பழனிவட்டம், திண்டுக்கல் மாவட்டம்) 

 

விண்ணப்பத்தாரர் 
தி/ள். டி&பி அக்ரிககட்ஸ் 
பிடரகவட் லிமிடடட் 

சுரங்க குத்தடக பரப்பு 3.59.0டெக்கடர் 

சர்கவ எண் 225/2A 

நிலவடக டசாந்த பட்டா நிலம் 

ஆய்வு குறிப்பீடு(TOR) உரிம கடித 
எண் 

SEIAA-TN/F.No.8833/SEAC/TOR-

1108/2021 நாள்: 21.03.2022. 

திட்ட மதிப்பீடு ரூ.94லட்சம் 

நிறுவனர ்

தி/ள். டி&பி அக்ரிககட்ஸ் பிடரகவட் லிமிடடட் 

சின்னக்கடலயம்புத்தூர் கிராமம், பழனிவட்டம் 

திண்டுக்கல் மாவட்டம் - 624601 

அறிக்டகதயாரித்தவர் 

 

கிரிகயட்டிவ்   இஞ்சினியர்ஸ் &கன்சல்டன்ஸ் 

(மத்திய சுற்றுச்சூழல் துடறயினரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
நிறுவனம்) 

டசன்டன – 600059,  9444133619 

    ஆகஸ்ட்– 2022 
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1.1 முன்னுகர: 

தி/ள். டி&பி அக்ரிககடஸ்் பிரரகேட் லிமிடடட் நிறுேனம்.சரக்ே எண் 225/2A, 

திண்டுக்கல் மாேட்டம், பழனிேட்டம், சின்னக்கரலயம்புத்தூர ் கிராமத்தில் 

3.59.0டெக்டர ் சுரங்க குத்தரக பரப்பளவில் உரடகல் மற்றும் ஜல்லி உற்பத்தி 

டசய்ய உள்ளனர.் 

10 ஆண்டு காலத்திற்கு 6,36,690மீ3 உரடகல், 26,520மீ3 ஜல்லி மற்றும் 55,212மீ3 

கமல்மண் 48 மீ ஆழத்திற்கு உற்பத்தி டசய்யப்பட உள்ளது. முதல் ஐந்தாண்டுகளில் 

4,00,510 மீ3 உரடகல், 26,520 மீ3 ஜல்லி மற்றும் 55,212மீ3 கமல்மண் ஆகியேற்ரற 23 மீ 

ஆழம் ேரர கதாண்ட பரிந்துரரக்கப்படட்ுள்ளது. 

இந்த உரடகல் மற்றும் ஜல்லி குோரிக்கு தி/ள். டி&பி அக்ரிககடஸ்் பிரரகேட் 

லிமிடடட் நிறுேனம் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிரய டபற விண்ணப்பித்துள்ளனர.் 

இந்த சுரங்க  குத்தரகயின் பரப்பு 5 டெக்டரக்்கு குரறோக இருந்தும், 500மீ 

சுற்றுளவில் உள்ளமற்ற சுரங்க குத்தரககரளயும் கணக்கிடும்டபாழுது 

டமாத்தமாக 5 டெக்டரக்்கு கூடுதலாக உள்ளதால் இந்த திட்டம் பி1கூடட்ு ேரகக்கு 

(B1 Cluster Category) உட்படட்ு சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம்மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய 

அறிக்ரக தயாரித்தல் மற்றும் (EIA/EMP REPORT),டபாதுமக்கள் கருத்து ககட்பு 

அேசியமாகிறது. 

1.2 அரசு அனுமதி விவரம்: 

1 மாவட்டஆட்சியரிடமிருந்துஅனுமதிகடிதம் 

( Precise area communication letter) 

KV1/897/2019-கனிமம், 

கததி:19.02.2021 

2 சுரங்கதிட்டம் (Mining Plan)அனுமதி KV1/897/2019, கததி: 10.05.2021 

3 ஆய்வுகுறிப்பீடு(TOR)உரிமகடிதஎண் SEIAA-TN/F.No.8833/SEAC/TOR-

1108/2021 நாள்: 21.03.2022. 

இசச்ுற்றுசச்ூழல்  ஆய்வு குறிப்பீட்டின்படி, சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு 

பற்றிய அறிக்ரக தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது (EIA/EMP Report). அதன் சுருக்கம் 

பின்ேருமாறு: 

அரசுஅனுமதி  கடிதத்தின்படி, சுரங்க டசயல்பாட்டின் கபாது அருகிலுள்ள 

கட்டரமப்புகளுக்கு எந்த இரடயூறும் ஏற்படாமல் இருக்க குத்தரகப் பகுதியின் 

கிழக்கு பகுதியில் டசல்லும் மின்கம்பியில் இருந்து 50 மீ பாதுகாப்பு இரடடேளி, 

மற்றும் மற்ற பகுதியில் தகுந்த இரடடேளி விடப்படட்ுள்ளது. 
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2.1.இருப்பிட விளக்கம்: 

1. திட்டத்தின் டபயர் 
- 

தி/ள். டி&பி அக்ரிககட்ஸ் பிகரகவட் லிமிடடட் 

நிறுவனம்உகடகல்மற்றும்ஜல்லிகுவாரி 

2. திட்ட இருப்பிடம் 
- 

சின்னக்ககலயம்புத்தூர்கிராமம், 

பழனிவட்டம்,திண்டுக்கல் மாவட்டம்.தமிழ்நாடு 

3 5 ஆண்டுகாலத்திற்கு 
உற்பத்திதிறன் 

 

வருடம் உகடகல்

மீ3 

ஜல்லிமீ3 

 

கமல்மண் 

மீ3 

1முதல்5 

வகர 
4,00,510 26,520 55,212 

6முதல்10 

வகர 
2,36,180 - - 

டமாத்தம் 6,36,690 26,520 55,212 
 

4. அட்சகரகக மற்றும் 

தீரக்்ககரகக 
- 

10°28'03.98''N to 10°28'08.83"Nவடக்கு 

77°26'41.59"E to 77°26'52.83"Eகிழக்கு 

5 சுரங்க குத்தகக பரப்பு - 3.59.0டெக்டர் 

6. நிலவகக - டசாந்த பட்டா நிலம். 

7. சுரங்க கமற்பரப்பின் அகமப்பு  சமதளம் 

8. குத்தககப் பகுதிகய அணுகும் 

முகற 
- 

குத்தககப் பகுதிகய (தாதநாயக்கன்பட்டி –

சின்னக்ககலயம்புத்தூர்) கிராமச ்

சாகலயிலிருந்து இப்பகுதியின் வடக்குப் 

பகுதியில் அணுகலாம். 

9. அருகிலுள்ள டநடுஞ்சாகல 
- 

(NH-209)– திண்டுக்கல் – ககாயம்புத்தூர்- 1.5கிமீ - 

(வடகிழக்கு) 

10. அருகிலுள்ள ரயில் நிகலயம் - பழனி–7.0கிமீ(டதன்கிழக்கு) 

11. அருகிலுள்ள விமான நிகலயம் - மதுகர -  98கிமீ(டதன்கிழக்கு) 

12. அருகிலுள்ள டபரிய நீர் 

நிகலகள்(1௦ கி.மீ சுற்றளவில்) 

- 

 வடிகால் வாய்க்கால்- 55மீ(டதன்கிழக்கு). 

 ஓகட-350மீ- (டதன்கிழக்கு) 

 பசக்சயாறு - 5.1கிமீ (டதற்கு) 

 வரட்டாறு– 5.4கிமீ (டதன்கிழக்கு) 

 டபாரண்டலாறு–6.0கிமீ (டதன்கிழக்கு) 

 பாலாறு - 6.6கிமீ (டதன்கிழக்கு) 

 குதிகரயாறு - 6.8கிமீ (கமற்கு) 

13. பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள்/ 

டதால்லியல் / முக்கிய 

இடங்கள்/ கதசிய பூங்காக்கள்/ 

சரணாலயங்கள்  - 

டகாகடக்கானல் வனவிலங்கு சரணாலயம் - 8.2 

கிமீ - (டதன்கமற்கு) டகாகடக்கானல்  

வனவிலங்கு சரணாலயத்தின் சுற்றுசச்ூழல் 

உணர்திறன் மண்டலம், 23.01.2010 நாளிட்ட இறுதி 

அறிவிக்கக S.O 412 (E) இன்படி குத்தகக 

எல்கலயிலிருந்து 7.2 கி.மீ டதாகலவில் உள்ளது. 

எனகவ இத்திட்டம் NBWL அனுமதிக்கு உட்படாது. 

14. வரலாற்று சின்னம் / சுற்றுலா 

தலம் - 

அருள்மிகுதண்டாயுதபாணிசுவாமி 

திருக்ககாயில், பழனி - 8.5 கிமீ(டதன்கிழக்கு) 

15. ஒதுக்கப்பட்ட / 

பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் 
- 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்கல. 

16. நில அதிரவ்ு மண்டலம் - பகுதி – II (மிக குகறந்த வாய்ப்புள்ள மண்டலம்)  
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2.2.திட்ட விளக்கம்: 

1. டமாத்த கனிம 

இருப்புகள் 

- உகடகல்–16,12,620 மீ3 

ஜல்லி – 35,836மீ3 

2. டவட்டிடயடுக்கக் கூடிய 

கனிம இருப்புகள் 

- உகடகல் – 6,36,690 மீ3 

ஜல்லி – 26,520 மீ3 

3. சுரங்கம் 

டவட்டிடயடுக்கும் முகற 

- இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த டவளி சுரங்கம்.  

பயன்படுத்தும் முகற  - ஜாக்ொமர், கம்ப்ரசர், 

டவடித்தல், எக்ஸ்கவட்டர், டிப்பர்/லாரி 

4. உற்பத்திதிறன் - 

வருடம் 

உகடகல் 

மீ3 

 

ஜல்லி மீ3 

 

கமல் மண் மீ3 

 

1. 79825 16224 33598 

2. 79815 10296 21614 

3. 79980 -- -- 

4. 80180  - 

5. 80710  - 

1முதல்5 

வகர 
4,00,510 26520 55212 

6முதல்10 

வகர 
2,36,180 

- - 

டமாத்தம் 6,36,690 26,520 55,212 
 

5. சுரங்க ஆயுள் காலம் - 10வருடம் 

6. டமாத்த திட கழிவு - இந்த திட்டத்தில் இருந்து டவட்டிடயடுக்கக் கூடிய 

கனிம இருப்புகள்கட்டுமானப் பணிகளுக்காக 

பயன்படுத்தப்படும்என்பதால் இந்த குவாரி 

டசயல்பாட்டில் எந்த கழிவு உற்பத்தியும் 

எதிர்பாரக்்கப்படவில்கல.  

7. சுரங்கத்தின் 

அதிகபட்சஆழம் 

- 48மீ 

8. கவகலயாட்களின் 

எண்ணிக்கக 

- 24நபரக்ள் 

9. நீரத்்கதகவ / நீர் ஆதாரம் - இந்த திட்டத்திற்கான டமாத்த நீர் கதகவ 10KLD ஆக 

இருக்கும். ஆரம்பத்தில் டவளி இடங்களிலிருந்து 

டபறப்படும். பின்னர் சுரங்க பகுதியில் கசகரிக்கப்பட்ட 

மகழநீர் இந்த கதகவக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

10. மின்சார கதகவ  அகனத்து உபகரணங்களும் டீசல் மூலம் 

இயக்கப்படும்.  பணிமகன, அலுவலகம் மற்றும்   ஓய்வு 

அகற கபான்றகவகாண மின் கதகவ,  மாநில மின் 

டதாகுப்பிலிருந்து டபறப்படும்.  

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

அகறயுடன்கூடிய ஓய்வு அகற, சுரங்க பகுதியில் 

அகமக்கப்படும் 

12. திட்ட மதிப்பீடு - ரூ. 94லட்சம் 

13. CER டசலவுத் திட்டம் - ரூ. 5.0 லட்சம் 
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3.1  தற்கபாகதய சுற்றுசச்ூழல் விபரம்: 

சுற்றுசச்ூழல் காடுகள் மற்றும்காலநிரலமாற்றம்அரமசச்கம்(MOEF & CC), இந்திய 

தரக்கடட்ுப்பாடு நிறுேனம் (IS Code) ேழிகாடட்ுதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

குறிப்பீடுகளின் படி(TOR), தற்கபாரதய சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு, மாரச்–் 2022 – கம – 2022 

காலத்தில் திரட்டப்படட்ுள்ளன.  

இந்த சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுக்காக 3.59.0டெக்டர ் சுரங்க குத்தரக பகுதி (core zone) 

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

டகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

சமூக டபாருளாதார சூழல்: 

 2011 கமற்டகாள்ளப்பட்ட அரசாங்க மக்கள் டதாரக கணக்டகடுப்பின்படி 

10கிமீ சுற்றளவில் திண்டுக்கல் மற்றும் திருப்பூர ் மாேட்டம், பழனி மற்றும் 

மடத்துக்குளம் ேட்டத்திற்கு உட்பட்ட, 32 கிராமங்கள் உள்ளன. 

மக்கள் டதாகக விபரம்: (2011 மக்கள் டதாகக கணடகடுப்பின்படி) 

1. மக்கள் டதாககவிபரம் 

ஆண்கள் : 111072 (49.86%) 

டபண்கள் : 111696(50.14%) 

டமாத்தம் : 222768(100%) 

2. சமூக விபரம் 

தாழ்த்தப்பட்கடார் : 57800(25.95%) 

பழங்குடியினர் : 903(0.41%) 

மற்றவரக்ள் : 164065(73.65%) 

டமாத்தம் : 222768(100%) 

3.எழுத்தறிவு விபரம் 

டமாத்த எழுத்தறிவு டபற்ற மக்கள் டதாகக : 155702 (69.89%) 

மற்றவரக்ள் : 67066(30.11%) 

டமாத்தம் : 222768(100%) 

4. டதாழிலாளரக்ள்விபரம் 

டமாத்தம் முக்கிய டதாழிலாளரக்ள் : 99987(44.90%) 
டமாத்த குறு டதாழிலாளரக்ள் : 7820 (3.50%) 

டமாத்த டதாழிலாளரக்ள் : 107807(48.40%) 

மற்றவரக்ள் : 114961(51.60%) 

டமாத்தம் : 222768(100%) 

3.2.1தற்கபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல்தரம்: 

A)காற்றின் தன்கம: 

சுற்று ேட்டார காற்றின் தன்ரம குறித்து பரிந்துரரக்கப்பட்ட ேழிகாடட்ுதல்கள் / 

முரறகளின்படி 5 இடங்களில் ஆய்வுகள் கமற்டகாள்ளப்பட்டன.அதன் விபரம் 

ேருமாறு: 
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         (அளவுகள் g/m3) 

வரிகச 

எண் 
விபரம் 

சுவாசிக்கும் 

மிதக்கும் 

துகள்கள் 

(PM.10) 

நுண் 

மிதக்கும் 

துகள்கள் 

(PM.2.5) 

கந்தக 

கடஆக்

கஸடு (SO2) 

கநட்ரஜன்

கட 

ஆக்கஸடு 

(NO2) 

1 குத்தகக பகுதி (1 இடம்)  40.1 to 50.2 17.9 to 22.6 3.5 to 5.8 6.1 to 8.4 

2 
ஆய்வுப்பகுதி (4) 

இடங்கள்) 
40.7 to 62.5 18.7 to 29.1 3.9 to 6.7 5.9 to 9.4 

வகரயறுக்கப்பட்டஅளவு 100 60 80 80 

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

முடிவு: கமற்கண்ட அட்டவகணப்படி மிதக்கும் துகள்கள் (PM10), நுண் மிதக்கும் 

துகள்கள்(PM2.5), கந்தக கட ஆக்கசடு (SO2), கநட்ரஜன் ஆக்கசடு   (NO2),இகவ அகனத்தும் 

மத்திய மாசுகட்டுப்பாடு வாரியம் (CPCB) வகரயறுக்கப்பட்ட 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3& 80 

µg/m3 அளவிற்குள் உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கார்பன்கட 

ஆக்கசடு(CO),வகரயறுக்கப்பட்டஅளவிற்குள் உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது 

 

B)நீரின் தன்கம: 

நீரின் தன்கம அறிய4 இடங்களில் நிலத்தடி நீர் மாதிரி எடுக்கப்ப்பட்டது. 

4 - நீர் மாதிரிகள் (ஆழ்துகள கிணறு) 

இயற்பியல்/ 

கவதியியல் அளவுகள் 

ஆய்வுப்பகுதி 

(4 இடங்கள்) 
வகரயறுக்கப்பட்டஅளவு 

pHமதிப்பு 8.02 – 8.25 6.5-8.5 

டமாத்த ககரந்துள்ள துகள்களின் 

அளவு, (மிகி/லி) 

215 – 1250 
2000 

குகளாகரடு (மிகி/லி) 29.4 – 479 1000 

டமாத்த கடினத்தன்கம (மிகி/லி) 122 – 561 600 

டமாத்த காரத்தன்கம (மிகி/லி) 144– 248 600 

சல்கபட்(மிகி/லி) 21.4 – 345 400 

இரும்பு (மிகி/லி) BDL– 0.09 0.3 

கநட்கரட்(மிகி/லி) BDL– 2.73 45 

ஃபுகளாகரடு (மிகி/லி) 0.11 – 0.42 1.5 

முடிவு: அகனத்து நீர் மாதிரியின் தன்கமISO10500 : 2012 பிரசுரிக்கப்பட்ட குடிநீர் 

தரங்களுக்குள் இருப்பதாக அறியப்பட்டது. 

 

C) ஒலிசச்ுழல்: (அளவுகள் dB(A) 

ஒலி அளவு 

டடசிபல் (அ) 

பகல் கநர 

சமம் 

 

இரவு கநர 

சமம் 

 

வகரயறுக்கப்பட்ட அளவு 

 

சுரங்கப்பகுதி (1 இடம்) 41.5 37.9 90 

ஆய்வுப் பகுதி (4இடங்கள்) 41.2 – 48.3 38.0 to 41.8 
பகல் கநர சமம் - 55dB(A), 

இரவு கநர சமம் - 45dB(A) 
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D) மண்ணின் தரம் அறிய எடுக்கப்பட்ட 3மாதிரின் படி. 

விபரம் ஆய்வுப்பகுதி(3 இடம்) 

பி.எச ் 6.74 – 7.12 

மின் கடத்தும் திறன் (Mhos/cm) 32.26 – 42.67 

கரிம தன்கம அளவு % 0.68 – 0.75 

டமாத்த கநட்ரஜன் மி.கி/கி.கி 142 - 210 

பாஸ்பரஸ் மி.கி/கி.கி 1.32 – 2.05 

கசாடியம் மி.கி/கி.கி 342 – 410 

டபாட்டாசியம் மி.கி/கி.கி 610-752 

முடிவு : கமற்கூறிய ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்டமண் கலாம் வகககயச ்கசர்ந்தது. 

3.2.2நிலசச்ூழல்: 

குத்தரகப்பகுதி  மற்றும் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப்பகுதி நிலப்பயன்பாடர்ட 

டசயற்ரகக்ககாள்படங்கள் மூலமாக  கண்டறியப்பட்டதில் 38.12% விேசாய 

நிலமாகவும், 19.74% தரிசு நிலமாகவும், புதரக்ள் உள்ள நிலங்கள் 26.10% ஆகவும், புதர ்

இல்லாத நிலங்கள் 7.23% நீரந்ிரலகள் 2.02% ஆகவும், மீதமுள்ளரே 6.79% ஆகவும் 

உள்ளன. 

3.2.3 உயிரியல் சூழல்: 

குத்தரக  பகுதியில் முட் புதரக்ள் மற்றும் டபாதுோன தாேரங்கள் 

காணப்படுகின்றன. ஆய்வு  பகுதியில் டபாது தாேரங்களான ோரக,பரன, நுனா, 

கேம்பு, டதன்ரன,மற்றும் பல ேரகயான மரங்கள் காணப்படுகின்றன. ஆய்வு 

பகுதியில் டபாதுோன வீடட்ு விலங்குகள் மற்றும் பறரேகள் காணப்படுகின்றன. 

டகாரடக்கானல் ேனவிலங்கு சரணாலயம் குத்தரக பகுதியிலிருந்து 8.2 கி.மீ 

தூரத்தில் அரமந்துள்ளது. 23.01.2020 கததியிட்ட மத்திய சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அரமசச்கத்தின் அறிவிக்ரக S.O412 (E) படி, சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

பகுதி குத்தரக பகுதியிலிருந்து 7.2 கி.மீ. எனகே இந்த திட்டம் (NBWL)அனுமதிக்கு 

உட்படாது. 

3.2.4 நீரியல் ஆய்வு: 

ஆய்வுப்பகுதியில் குரறந்தஆழநீர ் கதக்கபகுதி, மற்டறான்று அதிக ஆழநீர ்  கதக்க 

பகுதி  காணப்படுகின்றன. குரறந்தஆழநீர ்  கதக்க பகுதியில் இருந்து திறந்த டேளி 

கிணற்றின் மூலமாக நீர ் கிரடக்கடபறுகிறது. டபாதுோக அதிக அளவு 

நீரம்ட்டம்பகுதியில், ஆழ்துரளகிணறுகள் மூலமாக நீர ்கிரடக்க டபறுகிறது. 

புவி  இயற்பியல் ஆய்வுகளின் படிசுரங்கத்ரத சுற்றி குரறந்த நிலத்தடிநீர ் திறன் 

பகுதியாக உள்ளது. டபாதுோக நீர ் ஊடுருவும் மற்றும் உற்பத்திதிறன் அதன் 
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பாரறேரகயிரன சாரந்்ததாக இருக்கும். சுரங்கப் பகுதியானது கடினமான 

பாரறகரளக் டகாண்டுள்ளதால் நீர ் ஓட்ட டதாடரச்ச்ி குரறந்கத காணப்படும். 

சுரங்கத்தினுள் நீர ் கசிவு குரறோககே இருக்கும். அருகில் பயன்பாட்டிலுள்ள  

குோரிகளில் இருந்துடபரியளவு நீரக்சிவு காணப்படவில்ரல.  இந்த 

குத்தரககளிலும் இகத கபான்ற நிரல எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

குத்தரக பகுதி மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள பகுதியில் நிலத்தடி நீர ் மட்டம் 

பாதிக்கேண்ணம் பயனுள்ள மரழ நீர ்கசகரிப்பு திட்டம் டசயல்படுத்தப்படும். 

4.1 எதிர்கநாக்கும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கககள்: 

சுரங்கப்பணியில்  சரியான சுற்றுசச்ூழல் நடேடிக்ரககரள பின்பற்றாவிட்டால்  

இப்பகுதியில் இருக்கும்  சுற்றுசச்ூழல் அரமப்பு பாதிக்கப்படலாம். எனகே பல்கேறு 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கத்ரத மதிப்பிடுேது மிகவும் அேசியமாகும்.  

சுரங்கக் குத்தரகக் காலத்தின் உசச் உற்பத்திக்காகவும், குோரி இயக்கத்தின் முழுப் 

பரப்பிற்காகவும் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் முகாரமத்துேத் திட்டம் ஆய்வு 

டசய்யப்படட்ு, முழு குத்தரகக் காலத்திற்கும் டபாருந்தும் எனக் கருதப்படலாம். 

புதியசுரங்கப்பணி இயக்கத்தின்கபாது ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் 

அதற்க்கான தடுப்பு நடவடிக்கககளுக்கான திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது. 

அதன்விபரம்பின்வருமாறு. 

4.1.1 காற்றுசச்ுழல்: 

சுரங்கம்  மற்றும் அதனுடன் டதாடரப்ுரடய கீழ்க்கண்ட டசயல்பாடுகள் தகுந்த 

நடேடிக்ரக எடுக்கப்படாவிட்டால் மாசுகாரணமாக காற்றின்தரத்தில் 

டபரும்தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தகூடும்: 

 துரளயிடுதல் மற்றும் டேடித்தல்  

 சுரங்கப்பணிகள் கமற்டகாள்ளும் டபாழுது 

 எஸ்ககேட்டர ்மற்றும் டிப்பரக்ள்/ லாரிகள் இயக்கும் டபாழுது 

 லாரி கபாக்குேரத்து 

சுரங்க நடவடிக்ககயினால் காற்று மாசு படுவகதத் தவிரக்்க கீழ்க்கண்ட 

வழிமுகறகள் பின்பற்றப்படும். 

o சுரங்க பணியின் கபாது சாரலகளில் தண்ணீர ்டதளிப்பான் மூலம் நீர ்

டதளித்து தூசுகள் டேளிேராேண்ணம் தடுத்தல். 

o துரளயிடும் கபாது நீர ்டதளித்தல். 
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o முரறயான சாரல பராமரிப்பு 

o கல் டகாண்டு டசல்லும் ோகனத்தில் அதிக சுரமகள் ஏற்றுேரதத் 

தவிரத்்தல் தூசு டேளிேராேண்ணம் தாரப்்பாலின் மூலம் மூடி 

டகாண்டு டசல்லுதல் 

o அரனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் லாரிகரள சரியாக பராமரித்தல் 

o ோகன ஓடட்ுனருக்கு முரறயான பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

விழிப்புணரவ்ு பயிற்சியளித்தல் 

o குத்தரகயில் இருந்துோகனம் டேளிகயறும் பகுதியில் டயர ் தண்ணீர ்

டதளிப்பான் ேசதிரய அரமத்தல். 

o டிஜிட்டல் ஸ்கமாக் மீட்டர ்மூலம் ோகன புரக பரிகசாதரன. 

o குத்தரக சுற்றளரேச ்சுற்றிலும் எல்லாப் பக்கங்களிலும் தகரத் தகடு/ 

பசுரம ேரலஅரமத்தல். 

o சுரங்கப்பகுதி, சாரல மற்றும் சாத்தியமான இடத்தில் அடரந்்த 

மரங்கரள ேளரத்்து பசுரமேரளயம் ஏற்படுத்துதல் 

 சுரங்க நடேடிக்ரகயின் கபாது காற்றுசச்ூழலில் உருோகும் தாக்கம்  கணினி 

மாதிரிகள் ( AERMOD) மூலம் கணக்கிடப்படட்ுள்ளது.  

சுரங்க நடேடிக்ரகக்குப் பின்பும் காற்றில் சுோசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் 

அளவு (PM10) 52.9g/m3 to 63.5g/m3 ஆகவும், சுோசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்களின் 

அளவு (PM2.5)24.4g/m3 to 30.1g/m3 ஆக இருக்குமாறு கணக்கிடப்படட்ுள்ளது. இது 

சுரங்க நடேடிக்ரகக்கு பின்னும்  மத்திய மாசுக்கடட்ுப்பாடு ோரியத்தால் 

நிரண்யிக்கப்பட்ட சுோசிக்கும் மிதக்கும் துகள்கள்(அதாேதுPM10- 100µg/m3), PM2.5- 

60µg/m3), ேரம்பிற்கு  உட்பட்கட இருக்கும் என கண்டறியப்படட்ுள்ளது. 

கமற்கண்ட பராமரிப்பு பணிகள் டதாடரந்்து டசயல்படுத்தப்படட்ு 

சுற்றுசச்ூழலில் டபறிதளவு தாக்கம் ஏற்படாமல் காற்றின் தன்ரம பாதுகாக்கப்படும். 

4.1.2 நீரச்ச்ுழல்: 

சுரங்க நடேடிக்ரகயின் கபாது நீர ் டதளித்தல்(Water Sprinkling), 

பசுரமப்கபாரர்ே ேளரத்்தல்(Green Belt),  குடிநீரம்ற்றும் இதர கதரேக்கு நாள் 

ஒன்றுக்கு சுமாரஅ்திகபடச்மாக10.0 கிகலா லிட்டர ் நீர ் பயன்படுத்தப்படும். 

டதாடக்கத்தில் டேளி இடங்களிலிருந்துநீர ் டபறப்படும். பின்பு சுரங்கத்தில் 

கசகரிக்கப்பட்ட மரழ நீர ்பயன்படுத்தப்படும். 
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இந்த திட்டத்திலிருந்து டேளிகயறும் கழிப்பரற கழிவுகள் டசப்டிக் 

டதாட்டியில் கசகரிக்கப்படும். 

குோரியிலிருந்து கல் மற்றும் ஜல்லி முழுேதும் கநரடியாக நுகரக்ோருக்கு 

அனுப்பப்படும் என்பதால், இந்த சுரங்கத்தில் கல் குவியல் அல்லது கழிவுக் கற்கள் 

எதுவும் இருக்காது. குோரியில் விழும் மரழ நீர ் குோரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள 

சம்பில்(SUMP) கசமிக்கப்படும். 

கமற்பரப்பில், குோரிரயச ் சுற்றி மாரல ேடிகால் கட்டப்படட்ு, இறுதியில் 

படிவு நீர ்டதாட்டிகள் மூலம் டேளிகயறும் டதளிோன மரழ நீர ்டேளிகயற்றப்படும். 

இங்கு நரடடபறவுள்ள சுரங்கபணியினால் எந்த ஒரு திரே கழிவுகளும் 

உற்பத்தியாக ோய்ப்பில்ரல . இந்த சுரங்கத் திட்டத்தில் நீரக்ழிவுகள் இல்ரல. 

இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர ்கசமிப்ரப  அதிகரிக்க மரழநீர ்கசமிப்புக்கான பல்கேறு 

நடேடிக்ரககள் எடுக்கப்படும். 

குத்தரகப் பகுதியிலிருந்து 55மீ தூரத்தில் டதன்கிழக்குப் பகுதியில் ஒரு 

ேடிகால் கால்ோய் உள்ளது. இந்த நீரந்ிரலயில் எந்த கழிவுநீரரயும் டேளிகயற்றும் 

திட்டம் எதுவும் இல்ரல. திட்டப் பணிகள் காரணமாக அருகிலுள்ள நீரந்ிரலகளில் 

டபரிய பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது. 

4.1.3 ஒலிசச்ுழல்: 

சுரங்கநடேடிக்ரககளின்கபாதுஇயக்கப்படும்ோகனங்களில் ஒலி உருோகும். 

சுரங்கப்பணியின் கபாது இயந்திரங்கள் மூலம் ஏற்படும் ஒலிதாக்கத்தின் அளவு 

அருகிகலகய கடட்ுபடுத்தப்படுேதால் டதாழிற்சாரலக்கு அனுமதிக்கப்படட்ுள்ள 

ேரம்ரப விடகுரறோக இருக்கும். அடரத்்தியான பசுரம ேரளயங்கரள 

அரமத்தல், இயந்திரங்களின் ேடிேரமப்பு மற்றும் பராமரிப்பு, ஒலி தவிரக்்கும் 

கருவி, ஒலித்தரடகளும், அரடப்பான்களும் டபாருத்துதல் கபான்ற  

நடேடிக்ரககளால் ஒலியின் அளவு குரறோக இருக்கும்.  

இரே சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் ேரம்புகளுக்குள்களகய 

கடட்ுப்படுத்தப்படும். 

4.1.4 நில அதிரவ்ு: 

 

சுரங்க பணிகளின் கபாது, பின்ேரும் நடேடிக்ரககளால் டேடிப்பு மற்றும் 

அதிரவ்ு விரளவுகள் கடட்ுப்படுத்தப்படும். 
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 டிகல டடடகனட்டர/் நானல்(Milli Second Delay Detonator/ Nonelபயன்படுத்தி 

கடட்ுப்படுத்திய டேடிப்பு முரற (Control Blasting). கமற்டகாள்ளுதல். 

 சரியான இரடடேளி விடட்ுத் துரளயிடுதல். 

 டேடி மருந்துகள் மிகக் குரறந்த அளவில் சாரஜ்் டசய்தல்.  

 சாத்தியமான இடங்களில் கல்உரடப்பான். (ROCKBRAKER) 

பயன்படுத்தப்படுத்தல். 

 திறரமயான மற்றும் அனுபேம் ோய்ந்த நபரால் டேடித்தல் மற்றும் 

கமற்பாரர்ே கமற்டகாள்ளப்படும். 

சுரங்க நடேடிக்ரககளினால் ஏற்படும் நிலஅதிரவ்ு கணினி மாதிரிகள் 

மூலம்கணக்கிடப்பட்டத்தில்  சுரங்கப்பகுதி அருகில்  DGMS விதித்துள்ள நில அதிரவ்ு 

ேரம்பிற்கு ( 10 மிமீ/டநாடி குரறோககே உள்ளது. இதன் மூலம் நில அதிரவ்ினால் 

ஏற்படும் விரளவு கடட்ுப்படுத்தப்படும். அருகிலுள்ள கட்டரமப்புகளில் எந்த 

தாக்கத்ரதயும் ஏற்படாமல் இருப்பரத உறுதி டசய்ய டேடிப்புக்கான SOP 

பின்பற்றப்படும். 

 

4.1.5 நிலசச்ுழல்: 

குத்தரகப் பகுதியில், சுரங்கப் பணிகளுக்குப் பிந்ரதய கட்டத்தில்,  

2.76 டெக்கடர ் சுரங்கப் பகுதி முழுேதும் நீரந்ிரலயாகவும், 0.02டெக்கடர ் சுரங்க 

சாரலகளாகவும், 0.01 டெக்கடர ் உள்கட்டரமப்பு ேசதிகளாகவும், 0.30 டெக்கடர ்

பரப்பளவில் தாேரங்கள் நிரறந்தும், 0.50டெக்கடர ் நிலப்பரப்பு 

பயன்படுத்தப்படாமல் விடப்படும்.மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகள் 

கேனக்குரறோக நுரழேரதத் தடுக்க முழு சுரங்கப் பகுதியும் முரறயாக சுற்றி 

கேலி அரமத்து பாதுகாக்கப்படும்.சுரங்கப் பணிக்கு பிந்ரதய நிரலயில், 

சுரங்கபணி கமற்டகாண்ட இடத்தில் மரழநீரர கசகரிக்க பயன்படுத்தப்படும்.. 

4.1.6 உயிரச்ச்ுழல்: 

குத்தரக பகுதியில் டபரியளவு தாேர ேரககள் இல்ரல. சுரங்கத்தின் அருகில் 

காணப்படும் மரங்கள், டசடிகள், மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் 

ஏற்படாத ேண்ணம் சுரங்க நடேடிக்ரகயின் கபாது கமற்கூறிய பல்கேறு  தடுப்பு 

நடேடிக்ரககள் கமற்டகாள்ளப்படும். பாதுகாப்பு இரடடேளியில் பசுரம ேரளயம் 

ேளரக்்கப்படும். 
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4.1.7 சமூக டபாருளாதார சுழல்: 

குத்தரகநிலம்அரனத்தும்திட்டவிண்ணப்பதாரருக்குச ் டசாந்தமான 

தனியார ் பட்டா நிலமாகும். சுரங்கபகுதியில் வீடு மற்றும் குடியிருப்புகள் இல்ரல .

ஆரகயால் நில இழப்கபா அல்லது வீடுகள் மாற்றகமா இருக்காது. 

சுரங்க நடேடிக்ரகயின் மூலம்  கீழ்கண்ட சமூக டபாருளாதார முன்கனற்றம் 

ஏற்பட ோய்ப்புள்ளது: 

 சுமார ்24 கபருக்கு கநரடி கேரல ோய்ப்பு. 

 திட்ட நடேடிக்ரககளுடன் டதாடரப்ுரடய கீழ்கண்டபல்கேறு நடேடிக்ரககள் 

மூலம் இப்பகுதியில் ேருமான நிரலகள் மற்றும் ோழ்க்ரகத் தரங்கரள 

உயரத்்துேதற்கான கீழ்கண்டமரறமுக கேரலோய்ப்பு: 

 கல் மற்றும் கிராேல் டகாண்டு டசல்ேதற்கான ோகன கபாக்குேரத்து. 

 ோகனம் மற்றும் சுரங்க பணி சாரந்்த சிறு குறு டதாழில்கள், 

வியாபாரம் மற்றரே.  

 ஒப்பந்த கேரல மற்றும் கசரே ோய்ப்பு 

 பாதுகாப்பு இரடடேளியில் பசுரம ேரளயம். கமற்டகாள்ளப்படும் 

 மத்திய மாநிலத்திற்கு ேரி மற்றும் இதர ோய்ப்புகள். 

இப்பகுதியின் சமூக டபாருளாதார கமம்பாடட்ு நடேடிக்ரககளுக்காக ரூபாய் 

5.00லடச்ம் ஒதுக்கீடு டசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 இந்த டதாரக அருகில் உள்ள பள்ளி கட்டிடங்கள் பழுதுபாரப்்பது, 

பராமரிப்பு, சீரட்சய்யபயன்படுத்தப்படும். 

கதரே மற்றும் முன்னுரிரமயின் அடிப்பரடயில் உள்ளூர ் மக்களுடன் 

கலந்தாகலாசித்து இரே அரனத்தும் டசயல்படுத்தப்படும். 

முரறயான மற்றும் விஞ்ஞானபூரே்மான சுரங்கபணியில் கமற்டகாள்ேதன் மூலமும், 

அரனத்து சுற்றுசச்ூழல் தடுப்பு நடேடிக்ரககரளயும் டசயல்படுத்துேதன் மூலமும் 

டபரியளவு பாதிப்புகளும் ஏற்படாமல் உறுதி டசய்யப்படும். 

4.1.8 கபாக்குவரத்துமீதானதாக்கம்: 

இந்த குத்தரக பகுதியிலிருந்து கதாண்டிடயடுக்கப்படும் டபாருடக்ள் 

கநரடியாக பயனாளிகளுக்கு  சாரல ேழியாக டகாண்டு டசல்லப்படும். திட்ட 

நடேடிக்ரககளின் கபாது, மணிக்கு 7 பயணங்கள் இருக்கும். இந்த திட்டத்தின் 
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கபாக்குேரத்து பாரத முரறயாக பராமரிக்கப்படும். பின்ேரும் தடுப்பு 

நடேடிக்ரககள் கமற்டகாள்ளப்படும். 

 சுரங்க மற்றும் அரத சுற்றியுள்ள சாரல பகுதிகள் மற்றும் கற்களில் 

நீர ் டதளிதத்ு லாரிகள் மூலம் டகாண்டு டசல்லும் கபாது தூசிகள் 

டேளிேரேண்ணம் கட்டுப்படுதத்்துதல். 

 சம்பந்தப்பட்ட துரறயுடன் கலந்தாகலாசிதத்ு கபாக்குேரத்துச ்

சாரலயின் இருபுறமும் மரங்கரள நடவு டசய்தல். 

 சாரலகரள முரறயாக பராமரித்தல் 

 ோகனங்கரள முரறயாக பராமரித்தல் 

 கல் ஏற்றிேரும் டிப்பர ்லாரிகளில் அதிக சுரமகரளத் தவிரப்்பது. 

 லாரிகளில் தாரப்லின் டகாண்டு மூடுதல். 

 கேகத்ரதக் கட்டுப்படுதத்ுதல் 

4.1.9 கழிவு கமலாண்கம: 

இந்த சுரங்கத்தில் இருந்து கழிவு உற்பத்தி எதுவும் இல்ரல. தமிழக அரசு. GO(Ms)No.84 

படி பிளாஸ்டிக் டபாருடக்ளின் பயன்பாடுசுரங்க பகுதியில் தரட டசய்யப்படும். 

டதாழிலாளரக்ள்மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய டபாருரளப் பயன்படுத்த 

ஊக்குவிக்கப்படுோரக்ள். 

5.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்: 

சுற்றுசச்ூழல் நிரண்ியக்கபட்ட தர அளவுகளுக்குள் உள்ளோறு கண்காணிப்பதற்கும், 

பல்கேறு கடட்ுப்பாடட்ு நடேடிக்ரககரள நரடமுரறப்படுத்துேரத 

கண்காணிப்பதற்கும் டபாருத்தமானசுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்  

நரடமுரறபடுத்தப்படும். சுரங்க கமலாளர ் மூலம் பல்கேறு சுற்றுசச்ூழல் 

கடட்ுப்பாடு நடேடிக்ரககள் உடனடியாகவும் திறம்படவும் கமற்டகாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் நடேடிக்ரககளுக்காக ரூபாய் 14.9லடச்ம் மூலதனமாக 

(CAPITAL COST)ஒதுக்கீடு டசய்யப்படட்ுள்ளது.இரத தவிர ஆண்டுக்கு ரூபாய். 13.55 

லடச்ம் டதாடர ்டசலவினம் (RECURRING COST) கீழ் டசலவிடப்படும். 

இந்த திட்டத்திற்காக கமற்டகாள்ளப்பட்ட தற்கபாரதய சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு, 

தற்கபாதுள்ள குோரியின் ஒடட்ுடமாத்த தாக்கத்ரத பிரதிபலிக்கிறது. 
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சின்னக்ககலயம்புத்தூர் கிராமம், பழனிவட்டம், திண்டுக்கல் மாவட்டம்.  
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6.1 முடிவுகர: 

 சுரங்கபணியின் கபாது பயன்படுத்த உள்ள நவீன டதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

மாசுக்கடட்ுபாடட்ு முரறகளால், சுற்றுசச்ூழலில் டபரிய அளவு பாதிப்பு ஏற்படாமல் 

சுற்றுசச்ூழல் ோரியத்தால் ேரரயறுக்கப்பட்ட தர அளவுக்குகளகய 

கடட்ுப்படுத்தப்படட்ு இருக்கும். சுரங்கபணியின் மூலம் கேரலோய்ப்பு மற்றும் 

பல்கேறு சமூக முன்கனற்ற நலன்கள் உருோகும். இரதத்தவிர மத்தியமற்றும் 

மாநிலஅரசாங்கங்கள் நிதிேருோய் மூலம் GSTேரி, கபான்றரே கநரடியாக மற்றும் 

மரறமுகமாக கிரடக்கும். இது தவிர, இது கடட்ுமானத் டதாழிலின் 

மூலப்டபாருட்களின் கதரேரயயும் பூரத்்தி டசய்யும். 

* * * * * * * * * 



location plan
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