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திட்டசுருக்கம் 

1. திட்ட பின்னணி 

முன்ம ொழியப்படட் உடடக்கல்  ற்று ் கிரொவல் குவொரி திட்டத்தின் ம ொத்த அளவு 1.79.5 

மெக்டடர,் புல  எண் : 1185/1, 1185/7A & 1185/8  இது  துடர  ொவட்டத்தில் உள்ள வொடிப்படட்ி 

தொலூக்கொவின் கசட்சக்கட்டி கிரொ த்தில் உள்ள மசொந்த பட்டொ நில ொகு ். புவியியல்  ற்று ் 

சுரங்கத்துடற,  துடர உதவி இயக்குனரிட ் இருந்து மபறப்படட் 500 மீடட்ர ் சுற்றளவு 

கடிதத்தின்படி, 10.08.2020 டததியிடட் Rc.No.KV1/407/2019 சுரங்கங்களின் ம ொத்த பரப்பளவு 7.66.5 

மெக்டடர ்ஆகு ்.   

இந்த திடட் ் 500மீ சுற்றளவு பரப்பளவில் 5 ஹெக்டேருக்கு டேல் கனிேச ் சுரங்கே் இருப்பதால், 

இது பி1” 1(அ) (கிளஸ்ேர)் திேே்ோக வககப்படுத்தப்பே்டுள்ளது.  குத்தடகப்பகுதி ச  ொன 

நிலப்பரப்டப மகொண்ட மதன்ட ற்கு சொய்வொகவு ், உடடக்கல்  ற்று ் கிரொவல்களொல் 

மூடப்பட்டிருக்கு ். குவாரி நேவடிக்கக டேற்ஹகாள்ள திறந்த ஹவளி சுரங்க வழிமுகறகள் 

டேற்ஹகாள்ளப்படுகிறது, ஹபஞ்ச ் உயரே் 5.0 மீேே்ர ் ேற்றுே் 5.0 மீேே்ர ் ஹபஞ்ச ் அகலத்துேன் 

டேற்ஹகாள்ள உத்டதசிக்கப்பே்டுள்ளது. இந்த குவாரியிலிருந்து கனிேத்கத பிரித்ஹதடுப்பதில் 

துகளயிடுதல் ேற்றுே் ஹவடித்தல், கனோன பூமி நகருே் கருவிககளப் பயன்படுத்தப்படுகிறது 

பூமியின் தகர ேே்ேத்திலிருந்து கீடே 48மீே்ேர ் ஆேே் வகர சுரங்கத்திலிருந்து கனிேே் 

எடுக்கப்படுே். ஹோத்த கிரொவல்  ற்று ் உகேகல் புவியியல் இருப்பு சுோர ் 54885 கனமீே்ேர ்

 ற்று ்  823275 கனமீே்ேர.்  சுரங்கக்கூடிய இருப்புக்கள் ேற்றுே் முன்ஹோழியப்பேே் ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு கிரொவல் 20889 கனமீே்ேர ்ேற்றுே் உகேக்கல் 126510 கனமீேே்ர ்ஆகுே். 

இந்த சுரங்க திே்ேத்கத  துடர ோவே்ேத்தில் உள்ள புவியியல் ேற்றுே் சுரங்க துகற துகண 

இயக்குனரால் அங்கீகரிக்கப்பே்டுள்ளது (கடிதே் எண் Rc.No.407/2019/ கனி  ், நாள்  31.01.2020. 

இந்த சுரங்க குவாரியில் இருந்து 15 கி.மீ சுற்றளவில் வகர எந்த ஒரு ேகல பகுதி, பாதுகாப்பு 

ஆகணயத்கத சாரந்்த நிலே், வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சேே்ே் 1972 இன் படி, ோநிலங்களின் 

எல்கல, சி.ஆர.்இசே ் ேண்ேலே், டேற்கு ஹதாேரச்ச்ி ேகல, அறிவிக்கப்பேே் பறகவகள் 

சரணாலயங்கள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் எதுவுே் இல்கல.  

2. திட்டத்தின் இயல்பு மற்றும் அளவு 

முன்ஹோழியப்பேே் உகேக்கல்  ற்று ் கிரொவல் குவாரி திே்ேத்தின்  ஹோத்த அளவு 1.79.5 

ஹெக்டேர.் இது  துடர  ொவட்டத்தில் உள்ள வொடிப்படட்ி தொலூக்கொவின் கசட்சக்கட்டி 

கிராேத்தில் அகேந்துள்ளது. 

கனிேே்                        : உகேக்கல்  ற்று ் கிரொவல் 

ோவே்ேே்  :  துடர 

தாலுகா  : வொடிப்படட்ி  

கிராேே்  : கசட்சக்கடட்ி 



 

புல  எண்  : 1185/1, 1185/7A & 1185/8   

பரப்பளவு  : 1.79.5 ஹெக்டேர ்

அட்டவணண 1: திட்டதத்ின் சுருக்கம் 

எண் விவரங்கள் விவரங்கள் 

1.  அே்சடரகக 10° 04' 36.80" N to 10° 04' 28.87" N 

2.  தீரக்்கடரகக 78° 00' 34.18" E  to 78° 00' 30.79" E   

3.  கேல் ேே்ேத்திற்கு டேல் உள்ள 

தளத்தின் உயரே்  

206 மீே்ேர ்

4.  நில அகேப்பு ச  ொன நிலே் 

5.   நில வககப்பாடு பேே்ா நிலே் 

6.  குத்தகக பரப்பளவு 1.79.5 ஹெக்டேர ்

7.  அருகிலுள்ள ஹநடுஞ்சாகல 

 

(SH-568) வொடிப்படட்ி முதல் பொலட டு சாகல 1.38 

கிமீ – வடட ற்கு 

8.  அருகிலுள்ள ரயில் 

நிகலயே் 

வொடிப்பட்டி ரயில் நிகலயே் – 6.91 கி.மீ - 

வடட ற்கு 

9.  அருகிலுள்ள விோன நிகலயே்  துடர விோன நிகலயே் -27.61 கி.மீ - 

ஹதன்கிேக்கு 

10.  அருகிலுள்ள நகரே்/ ேவுன்  வொடிப்படட்ி -5.20 கி.மீ, ஹதன்கிேக்கு 

11.  ஆறுகள் / கொல்வொய் மபரியொர ்கொல்வொய் – 2.40 கி.மீ,  மதற்கு 

12.  குளே் ஓடட - வடக்கு  ற்று ் மதற்கு பகுதிகளின் 

உள்ளன (50 மீடட்ர)் பொதுகொப்பு இடடமவளி 

வழங்கப்பட்டுள்ளது 

 

ட ட்டுநீரத்்தொன் கண்ோய் – 5.20 கி.மீ, மதன்ட ற்கு 

புலியொன்  கண்ோய் – 4.68 கி.மீ, வடட ற்கு 

அய்யங்டகொட்டட கண்ோய் – 4.10 கி.மீ, மதற்கு 

ச ்பகுள ் கண்ோய் – 4.50 கி.மீ, மதன்கிழக்கு 

குட்லொட ்படட்ி கண்ோய் – 5.15 கி.மீ, வேகிேக்கு  

குட்லொட ்படட்ி அருவி – 6.48 கி.மீ, வேகிேக்கு 

 ொவுத்து ஏரி அடண – 8.32 கி.மீ, வடட ற்கு 

சித்தொலங்குடி கண்ோய் – 7.44 கி.மீ, ஹதன்கிேக்கு 

சொத்டதயொறு அடண – 8.50 கி.மீ, வேகிேக்கு 

13.  ேகலகள் / பள்ளத்தாக்குகள் 15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்கல 

14.  ஹதால் ஹபாருள் ஆரய்சச்ி 

இேங்கள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்கல 

15.  டதசிய பூங்காக்கள் / 

வனவிலங்கு/பகறகவகள் 

சரணாலயங்கள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்கல  



 

16.  ஒதுக்கப்பே்ே/ கொப்பு காடுகள் மவகுது டல கொப்பு  காடு-250 மீ கிேக்கு 

சிறு டல கொப்பு  காடு -5.64 மீ ஹதன்டேற்கு 

கத்தியகொடட்ி கொப்பு  காடு -5.24 கி.மீ வேகிேக்கு 

17.  நில அதிரவ்ு முன்ஹோழியப்பேே் குத்தகக பகுதி நில அதிரவ்ு 

ேண்ேலே்- II (குகறந்த ஆபத்து பகுதி) இன் கீே் 

வருகிறது 

   18. பாதுகாப்பு நிறுவல்கள் 15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்கல 

 

3. திட்டதத்ின் ததணவ 

முன்ஹோழியப்பேே் சுரங்க நேவடிக்கககள் அகனத்து கே்டுோன ேற்றுே் உள்கே்ேகேப்பு 

திே்ேங்களின் முதுஹகலுே்பாகுே், ஏஹனனில் கே்டுோனத்திற்கான மூலப்ஹபாருள் 

அத்தககய சுரங்கத்திலிருந்து ேே்டுடே கிகேக்கிறது. பிரித்ஹதடுக்கப்பேே் உகேக்கல் 

 துடர ோவே்ேத்தின் கல் ஹநாறுக்கி ஹகாண்டு ஹசல்லப்படுே் 

இயற்ககயான உகேக்கல் ேற்றுே் ஹநாறுகக்ிய கற்கள் கே்டுோன திேே்ங்கள் அத்துேன் 

ரியல் எஸ்டேே்டில் கே்டுோன திேே்ங்களுக்கு அதிக டதகவ உள்ளது  

அருகிலுள்ள கேட்ிே ஒப்பந்தக்காரரக்ள், சாகல ஒப்பந்தக்காரரக்ள் ேற்றுே் அருகிலுள்ள 

கிராேவாசிகளுக்கு ஹநாறுக்குத் திரே்டுககள உற்பத்தி ஹசய்வதற்காக உகேக்கல் கல் 

குவாரி ஹசய்யப்படுகிறது 

ஹவே்ேப்பே்ே முழு இருப்புக்ககளயுே் குவாரி ஹசய்தபின், அருகிலுள்ள கிணறுகளுக்கு 

ஹசயற்கக ரீசாரஜ்் ஹசய்ய இப்பகுதி நீர ்டதக்கோக பயன்படுத்தப்படுே். 

 

 

 

 

 

 



 

 

படம் :1 வணரபடம்  

 

படம் :2 முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்க திட்டதத்ின் கூகிள் வணரபடம் 



 

4. சொர்தனொணகட ்

ஹபாதுவாக, சாரட்னாககே ் சாே்பல் நிறத்தில் இருந்து பசக்ச நிறோகவுே், கரடுமுரோன 

முதல் நடுத்தர வடகயொகவு ், காரஹ்னே்டுேன் அல்லது இல்லாேல் க்ரீஸ் இயல்பாகவுே் 

இருக்குே். ேே்டுப்படுத்தப்பே்ே விகளசச்ல் காரணோக, லித்டதா அலகுகளுக்கு 

இகேயிலான பல்டவறு ஹதாேரப்ுககள புரிந்துஹகாள்ள  குவாரி பிரிவுகள் ஆய்வு 

ஹசய்யப்படுகின்றன.  

 துடர, திரு ங்கல ், வொடிப்பட்டி, டபடரயூர ் டபான்ற பகுதிகளில்  உள்ள குவாரிகளில் 

ஹபருே்பாலானவற்றில் படிக காரப்டனே ் பாகறகளுேன் சாரட்னாககே ் ஒன்றுேன் ஒன்று 

காணப்படுகிறது,  

உகேக்கப்பே்ே சாரட்னாககே்டின் டேற்பரப்பு ஹநய்ஸின் டதாற்றத்கத தருகிறது ேற்றுே் 

குவாரி பிரிவுகளில் ஆேத்தில் புதிய சாரட்னாககே ் ஹவளிப்படுே். அகவ கிே்ேத்தேே் 

அகனத்து சாரட்னாககே ்குவாரி பிரிவுகளிலுே் நன்கு எடுத்துக்காே்டுகின்றன. 

5. புவியியல் வளங்கள்  

குறுக்கு ஹவே்டு முகறயின் அடிப்பகேயில் புவியியல் இருப்புக்கள் கணக்கிேப்பே்டுள்ளன.  

அட்டவணண 2. மமொதத் புவியியல் இருப்பு வளங்கள் 

மமொத்த புவியியல் இருப்பு வளங்கள் 

பிரிவு மபஞ்ச ்
நீளம் 

(மீ) 
அகலம்   

(மீ) 
உயரம் 

(மீ) 

அளவு  

(கனமீடட்ர்) 

உணடக்கல் 

இருப்புக்கள் 

100% 

(கனமீட்டர்) 

கிராவல் 

 (கன மீட்டர்) 

XY-AB I 112 88 3     29568 

II 112 88 5 49280 49280   

III 112 88 5 49280 49280   

IV 112 88 5 49280 49280   

V 112 88 5 49280 49280   

VI 112 88 5 49280 49280   

VII 112 88 5 49280 49280   

VIII 112 88 5 49280 49280   

IX 112 88 5 49280 49280   

X 112 88 5 49280 49280   

                                மமொத்தம் 443520 443520 29568 

XY-

A1B1 

I 97 87 3     25317 

II 97 87 5 42195 42195   

III 97 87 5 42195 42195   



 

IV 97 87 5 42195 42195   

V 97 87 5 42195 42195   

VI 97 87 5 42195 42195   

VII 97 87 5 42195 42195   

VIII 97 87 5 42195 42195   

IX 97 87 5 42195 42195   

X 97 87 5 42195 42195   

மமொத்தம் 379755 379755 25317 

மமொத்த புவியியல் இருப்பு வளங்கள் 823275 823275 54885 

 

அட்டவணண 3. ஐந்து வருடம் வொரியொக உற்பதத்ியின் அளவு 

ஐந்து வருடம் வொரியொக உற்பதத்ியின் அளவு 

பிரிவு மபஞ்ச ்
நீளம் 

(மீ) 
அகலம்   

(மீ) 
உயரம் 

(மீ) 

அளவு  

(கனமீடட்ர்) 

உணடக்கல் 

இருப்புக்கள் 

100% 

(கனமீட்டர்) 

கிராவல் 

 (கன 

மீடட்ர)் 

கிராவல்  (முதலாம் ஆண்டு முதல் ஐந்தாம் 

ஆண்டு வரர) 

      

 
I 51 73 3     11169 

I 45 72 3     9720 

மமொத்தம்     20889 

உணடக்கல்        
II 48 70 5 16800 16800   

II 42 69 5 14490 14490   

முதலாம் ஆண்டு 31290 31290    
III 43 65 5 13975 13975   

III 37 64 5 11840 11840   

இரண்டாம் ஆண்டு 25815 25815   

 

III 

              

IV 38 60 5 11400 11400   

IV 32 59 5 9440 9440   

மூன்றாம் ஆண்டு 20840 20840   

 
   IV 

V 33 55 5 9075 9075   

VI 28 50 5 7000 7000   

V 27 54 5 7290 7290   

VI 22 49 5 5390 5390   



 

நான்காம் ஆண்டு 28755 28755   

 

 
 

   V 

VII 23 45 5 5175 5175   

VIII 18 40 5 3600 3600   

IX 13 35 5 2275 2275   

X 8 30 5 1200 1200   

VII 17 44 5 3740 3740   

VIII 12 39 5 2340 2340   

IX 7 34 5 1190 1190   

X 2 29 5 290 290   

ஐந்தாம் ஆண்டு 19810 19810   

மமாத்த வளங்கள் 126510 126510 20889 

6. கனிமம்   

குவாரி நேவடிக்கக டேற்ஹகாள்ள திறந்த ஹவளி சுரங்க வழிமுகறகள் டேற்ஹகாள்ளப்படுகிறது, 

ஹபஞ்ச ் உயரே் 5.0 மீேே்ர ் ேற்றுே் 5.0 மீேே்ர ் ஹபஞ்ச ் அகலத்துேன் டேற்ஹகாள்ள 

உத்டதசிக்கப்பே்டுள்ளது. இந்த குவாரியிலிருந்து கனிேத்கத பிரித்ஹதடுப்பதில் துகளயிடுதல் 

ேற்றுே் ஹவடித்தல், கனோன பூமி நகருே் கருவிககளப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

சுரங்கத்திலிருந்து எடுக்கப்படுே் கனிேோனது டிப்பரக்ள் ேற்றுே் எஸ்கடவேே்ரக்ள் மூலே் 

ஹகாண்டு ஹசல்லபடுே். 

மசயல்முணற விளக்கம் 

• புவியியல் வளங்ககள அறிந்துஹகாள்ள புவியியல் விசாரகண ஹசய்யப்படுகிறது 

• டேல்ேண்கண பிரித்ஹதடுக்க எஸ்கடவேே்ர ் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பிரித்ஹதடுத்த 

ேண்கண டநரடியாக டிப்பரக்்கு ஹசலுத்த டவண்டுே். 

• உகேகல்கல பிரித்ஹதடுக்க பயன்படுத்துே் ஹசயல்முகறகள் ஹவடித்தல் ேற்றுே் 

டதாண்டுதல் ஆகுே் 

• ஜாக்ொேர ்(25.5mm) விேே்ே் ஹகாண்ே ஆேேற்ற துகளயிடுதல். 

•  குகறந்தபே்ச ஹவடி ேருந்துககள பயன்படுத்துதல் 

• டிப்பரக்ளில் அகழ்வொரொய்சச்ி மூல ் உடடக்கல்டல ஏற்றுதல். 

7.நீர் ததணவ 

இந்த சுரங்கத் திே்ேத்திற்கான ஹோத்த நீர ் டதகவ 1.5 KLD ஆகுே். குடிநீர ் டதகவக்கான நீர ்

கசட்சக்கட்டி கிராேத்தில் இருந்து கிகேக்கிறது  (1.5 கிமீ வடட ற்கு) ேற்றுே் பிற டதகவகளுக்கு 

சாகல டேங்கரக்ள் விநிடயாகத்திலிருந்து  கிகேக்கிறது 

அட்டவணண 4. நீர ்இருப்பு 

எண் விளக்கம் 
நீர் ததணவ 

(kLD) 
மூலம் 

1. ேக்கள் குடிப்பதற்காகவுே் 

பிற உபடயாகத்திற்குே் 

 
0.5 kLD 

கசட்சக்கட்டி  கிராேத்தில் குடிநீர ்

கிகேக்கிறது (1.50   கிமீ வடட ற்கு  ) 



 

 

8. மனித வளம் 

இந்த திே்ேத்திற்கு டதகவபடுே் ஹோத்த ஆே்கள் 15 ஆகுே். உள்ளூர ் ேக்களுக்கு  தங்கள் 

வாே்வாதாரத்கத ஹபருக்கி ஹகாள்ள இது ஒரு வாய்ப்பாக வேங்கப்படுே். 

அட்டவணண 5. மனித வளம் 

எண் பணியொளரின் மபயர ் எண்கள் 

1. திறகேயானவர ் இயக்குபவர ் 2 

  இயந்திர வல்லுநர ் 1 

  சுரங்க டேலாளர ் 1 

2. பாதி  

திறகேயானவர ்

ஓே்டுநர ் 2 

3. திறகேயற்றவர ் ஹதாழிலாளரக்ள் 4 

  சுத்தே் ஹசய்பவர ் 2 

  அலுவலக ஊழியர ் 1 

4 டேற்பாரக்வ ேற்றுே் டேலாண்கே 

ஊழியரக்ள் 

2 

 ஹோத்தே் 15 

குவொரி நடவடிக்டககளின் டபொது 18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்டதகடள அனு திக்கக்கூடொது 

9. திடக்கழிவு தமலொண்ணம  

அட்டவணண 6. திடக்கழிவு தமலொண்ணம 

 எண் வணக அளவு அகற்றும் முணற  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
 க்கு ் தன்ட  

மகொண்டது 
2.7 கிடலா/ நாள் 

நகராேச்ி ஹதாேட்ி (உணவு 

கழிவுகள் உேப்ே) 

 

2. 
 க்கு ் 

தன்ட யற்றது 
4.05 கிடலா/ நாள் 

TNPCB அங்கீகரிக்கப்பே்ே 

ேறுசுேற்சி 

(சிபிசிபி வழிகாே்டுதல்களின்படி: எே்.எஸ்.ேபிள்யூ  தனிநபர ்/ நாள் = 0.45 கிடலா / நாள்) 

 

 

 

 

2. ேரே் வளரச்ச்ி 
 

0.5 kLD 
சாகல டேங்கரக்ள் 

விநிடயாகத்திலிருந்து  கிகேக்கிறது 

3. தூசி ஒடுக்கே் 0.5 kLD 
சாகல டேங்கரக்ள் 

விநிடயாகத்திலிருந்து  கிகேக்கிறது 

மமொத்தம்        1.5  KLD 



 

அட்டவணண 7. 500 மீடட்ர ்சுற்றளவில் உள்ள குவொரிகள் 

I.தற்தபொதுள்ள மற்ற குவொரிகள் 

எண் குவொரி விபரம் கிரொமம் புல எண் 
பரப்பளவு   

(மெக்தடர்) 

1. S. மெயரொ ன் கசட்சக்கட்டி 1186/1B, 1186/5A, 

1186/5B,1186/6A 

1.82.5 

2. ரொ ்ஜி பிரபு கசட்சக்கட்டி 1511/1 etc 2.14.5 

3. M/s. கொன்க்ரீஸியொ 

ரொக் புரொடக்ட ்

பிடரடவட ்லிமிமடட ்

கசட்சக்கட்டி 1185/2 etc 1.90.0 

 

II.  குத்தணக கொலொவதியொன குவொரிகள் 

எண் குவொரி விபரம்      கிரொமம்           புல எண் 
பரப்பளவு   

(மெக்தடர்) 

- 

 

III.  முன்மமொழியப்பட்ட குவொரி 

எண் குவொரி விபரம் கிரொமம் புல எண் 
பரப்பளவு   

(மெக்தடர்) 

1. M/s. கொன்க்ரீஸியொ 

ரொக் புரொடக்ட ்

பிடரடவட ்லிமிமடட ்

கசட்சக்கட்டி 1185/1 etc 1.79.5 

 

தற்டபொதுள்ள / குத்தடக கொலொவதியொன / முன்ம ொழியப்பட்ட குவொரிகளின் ம ொத்த 

அளவு 7.66.5 மெக்டடர ்

10. நிலத ்ததணவ 

முன்ஹோழியப்பேே் உகேக்கல்  திே்ேத்தின்  ஹோத்த அளவு 1.79.5 ஹெக்டேர.் இது  துடர 

 ொவட்டத்தில் உள்ள வொடிப்பட்டி தொலூக்கொவின் கசட்சக்கடட்ி கிராேத்தில் அகேந்துள்ளது. 

 

 



 

அட்டவணண 8. நில பயன்பொடட்ின் வடிவம் 

எண் நில உபதயொகம் 
தற்ப ாரதய  குதி 

பரப்பளவு  (மெக்தடர்) 

குவாரி காலத்தில் 

 யன் ாட்டில் உள்ள 

 குதி (மெக்தடர்)  

1.  முன்ஹோழியப்பேே் குவாரி 

பகுதி 

- 0.64.5 

2.  முன்ஹோழியப்பேே் 

உள்கே்ேகேப்பு 

- 0.01.0 

3. சாகலகள் - 0.01.0 

4.  பசுகே வகளயே் - 0.12.0 

5.  பயன்படுத்தாத நிலே் 1.79.5 1.01.0 
 

மமொத்தம் 1.79.5 மெக்தடர் 1.79.5 மெக்தடர் 

 

11. மக்கள் குடியிருப்பு 

500 மீ சுற்றளவில் எந்த வாே்விேங்களுே் இல்கல. குவாரிக்கு 5 கி.மீ சுற்றளவில் கிராேங்கள் 

உள்ளன. 

அட்டவணண 9. அருகிலுள்ள குடியிரு ்பு 

எண் திணசயில் கிரொமம் தூரம் 

(கி.மீ.) 

மக்கள் 

மதொணக 

1 வடட ற்கு ரொட யன்பட்டி 0.90 கி.மீ 9024 

2 வடட ற்கு கசட்சக்கட்டி 1.50 கி.மீ 4973 

3 மதன்கிழக்கு மபரிய இலந்டத குள ்  4.5 கி.மீ 1436 

4 மதன்ட ற்கு பூசச் ்படட்ி 0.75 கி.மீ  2031 

5 மதன்ட ற்கு மசொக்கலிங்கபுர ் 1.5 கி.மீ 1050 

 

12. மின் ததணவ 

•   உகேக்கல் ஏற்றுவதற்க்கு டதகவப்படுே் எரிஹபாருள்: ஒரு ேணி டநரத்திற்கு 16 லிே்ேர ்

டீசல் டதகவப்படுே் 
• கிரொவல் ஏற்றுவதற்க்கு டதகவப்படுே் எரிஹபாருள்: ஒரு ேணி டநரத்திற்கு 10 லிேே்ர ்

டீசல் டதகவப்படுே் 

• இந்த குவாரி திே்ேத்திற்கு அதிக நீர ்ேற்றுே் மின்சாரே் டதகவயில்கல. 

 



 

13. அடிப்பணட ஆய்வின் தநொக்கம் 

அத்தியாயத்தில் பின்வருே் அளவுருக்கள், இருக்குே் சுற்றுசச்ூேல் சூே்நிகல பற்றிய 

தகவல்கள்ககள தருகின்றன. 

• 1. கேக்டரா - வானிகல ஆய்வு 

• 2. நீர ்சூேல் 

• 3. காற்று சூேல் 

• 4. சத்தே் சூேல் 

• 5. ேண் / நில சூேல் 

• 6. உயிரியல் சூேல் 

• 7. சமூக ஹபாருளாதார சூேல் 

13.1 ணமக்தரொ - வொனிணல ஆய்வு 

வளிேண்ேலத்தில் ஹவளிடயற்றப்பேே் ோசுபடுத்திகளின் பரவகல பாதிப்பதில் வானிகல 

ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வானிகல காரணிகள் காலத்துேன் பரந்த ஏற்ற 

இறக்கங்ககளக் காண்பிப்பதால், நீண்ேகால நே்பகோன தரவுகளிலிருந்து ேே்டுடே 

அரத்்தமுள்ள விளக்கே் ஹபற முடியுே். 

i) சராசரி குகறந்தபே்ச ஹவப்பநிகல: 26.3 ஹசல்சியஸ் 

ii) சராசரி அதிகபே்ச ஹவப்பநிகல. : 40 ஹசல்சியஸ்   

iii) இப்பகுதியின் சராசரி ஆண்டு ேகேப்ஹபாழிவு: 806 மி.மீ. 

 13.2 கொற்று சூழல் 

சுரங்க குத்தகக பகுதியிகன  சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ோதாந்திர அடிப்பகேயில் சுற்றுப்புற 

காற்று கண்காணிப்பு டேற்ஹகாள்ளப்பே்ேது. 5 கி.மீ.  சுற்றளவில் 5 இேங்களில் (ஒரு கால 

முழுவதுே்) காற்றின் தர ஆய்வு நேத்தப்பே்டுள்ளது. பாரே்்டிகுடலே ் டேேே்ர ் (பிஎே் 10), சல்பர ்

கே ஆக்கசடு (SO2), கநே்ரஜன் கே ஆக்கசடு (NO2)  டபான்ற முக்கிய காற்று ோசுக்கள் 

கண்காணிக்கப்பே்டு அதன் முடிவுகள் கீடே சுருக்கப்பே்டுள்ளன. 

காற்றின் அடிப்பகே நிகலகள் : PM10 (60-42 µg /m³), PM2.5 (31-19 µg /m³), SO2 (20-5 µg / 

m³), NO2 (32-10 µg/m³). இகவ அகனத்துே்  ெூன் முதல் ஆகஸ்ட ் வடர 2021 வகர 

கண்காணிக்கப்பே்டு, டதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தரதத்டதாடு ஒப்பிே்டு பாரத்்ததில் 

அகனத்து அடிப்பகே நிகலகள் NAAQ வகரயகறக்குள் இருக்குகிறது. 

13.3 ஒலி  சூழல் 

முன்ஹோழியப்பேே் திேே் தளத்கதச ் சுற்றியுள்ள 5 இேங்களில் சுற்றுப்புற சத்தே் அளவுகள் 

அளவிேப்பே்ேன. பகல் டநரத்தில் பதிவுஹசய்யப்பேே் அதிகபே்ச இகரசச்ல் அளவுகள் 55 (Leq 

dB) முதல் 44 (Leq dB) வகர வொடிப்படட்ி கிரொ த்தில் இருந்தன ேற்றுே் இரவு டநரங்களில் 

குகறந்தபே்ச இகரசச்ல் அளவுகள் 43 (Leq dB) முதல் 37 (Leq dB) வகர  ரொெ் டிபொரட்்ம ன்ட ்

ஸ்டடொர ்சொவடி  ற்று ் பினன்மதொடு கிரொ ங்களின் இருந்தது.  



 

13.4 நீர ்சூழல்  

நிலத்தடி நீர ்டசாதிக்கப்பேே்து ேற்றுே் முடிவுகள் பின்வருோறு குறிப்பிேப்பே்டுள்ளது.  

• சராசரி pH அளவு  7.16 முதல் 7.60 வகர உள்ளது 

• TDS ேதிப்பு 505 மி கி /லிேே்ர ்முதல் 1836 மி கி /லிே்ேர ்வகர உள்ளது 

• குடளாகரடு 31.3 மி கி /லிே்ேர ்முதல் 479 மி கி /லிே்ேர ்வகர உள்ளது 

• ஹோத்த கடினத்தன்கே 280 மி கி /லிே்ேர ்– 1052  மி கி /லிே்ேர ்வகர உள்ளது. 

13.5 நிலச ்சூழல்  

pH ேதிப்பு 7.20 முதல் 8.38 வகர கரிேப் ஹபாருே்களுேன் 0.28 % முதல் 0.32 % வகர இருப்பதால் 

ேண் இயற்ககயில் சற்று காரத்தன்கேயுேன் வகிக்கிறது என்பகத பகுப்பாய்வு முடிவுகள் 

காே்டுகின்றன. கநே்ரஜன், பாஸ்பரஸ் ேற்றுே் ஹபாே்ோசியே் ஆகியவற்றின் ஹசறிவு ேண் 

ோதிரிகளில் நல்ல அளவில் இருப்பது கண்ேறியப்பே்டுள்ளது. 

                13.6 உயிரியல் சூழல்  

                         முன்ஹோழியப்பே்ே சுரங்க குத்தகக பகுதி ஹபருே்பாலுே் சிறிய புதரக்ள் ேற்றுே் புதரக்களக் 

ஹகாண்ே வறண்ே தரிசு நிலோகுே். சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குள் குறிப்பிேே் ஆபத்தான 

தாவரங்கள் ேற்றுே் விலங்கினங்கள் எதுவுே் இல்கல. 

14. புனர்வொழ்வு / மீள்குடிதயற்றம் 

• சுரங்கத்தின் ஒே்டுஹோத்த நிலே் பே்ோ நிலோகுே். திேே்ப்பகுதி ேற்றுே் அதன் 

அருகிலுள்ள பகுதிகள் உள்ள ேக்களுக்கு இேே்ஹபயரவ்ு டதகவயில்கல. இந்த திே்ேத்தின் 

அருகிலுள்ள கிராேங்களின் சமூக டேே்பாடு பரிசீலிக்கப்படுே். 

15. பசுணம வளர்சச்ி தமம்பொடு  

❖ பசுகே டேே்பாேட்ிற்காக இத்திே்ேத்கத சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அேரந்்த ேரங்கள் 

வளரக்்கப்படுே் 

❖ சுற்றுசச்ூேல் டேலாண்கே திே்ேத்தின் முக்கிய அங்கங்களில் ஒன்றாக கிரீன் ஹபல்ே ்

பரிந்துகரக்கப்பே்டுள்ளது, இது சூேலியல், சுற்றுசச்ூேல் ேற்றுே் சுற்றியுள்ள பகுதியின் 

தரத்கத டேே்படுத்துே். 

❖ உள்ளூர ்ேரங்களான டவப்பே், புங்கே், நாவல் டபான்றகவ ஹதற்கு பக்க குத்தகக எல்கல 

ேற்றுே் வழிகளிலுே், ஹசயல்போத ேே்ப்களிலுே் ஆண்டுக்கு 80 ேரங்கள் என்ற 

விகிதத்தில் 5 மீ இகேஹவளியில் நேப்படுே். 

அட்டவணண 10. பசுணம வளர்சச்ி தமம்பொடு 

ஆண்டு இனங்களின் 

மபய ர ்

நடப்படுகின்ற 

இடம் 

எண்ணிக்ணக இணடமவளி சர்ணவவல் 

2021 டவப்பே், புங்கே் வேக்கு 80 5m 70% 

2022 நாவல் ஹதற்கு 80 5m 70% 

2023 பூவரசு, புங்கே் கிேக்கு 80 5m 70% 



 

2024 நாவல், புங்கே் ஹதற்கு 80 5m 70% 

2025 டவப்பே், நாவல்         டேற்கு 80 5m 70% 

                                              ஹோதத்ே் 400  

 

16. எதிர்பொர்க்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்புகள் 

16.1 கொற்று சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சாகலகள் ேற்றுே் ஹசப்பனிேப்போத சாகலகளில் தண்ணீர ்ஹதளிக்கப்படுே் 

❖ தூசி ஹவளிடயற்றத்கதக் கே்டுப்படுத்த நீர ் ஹதளித்தல் டபான்ற முகறயான தணிப்பு 

நேவடிக்கககள் பின்பற்றப்படுே். 

❖ சுரங்க பகுதிகய சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சாகலகள், திேக்கழிவு தளே் ேற்றுே் 

அருகிலுள்ள சுரங்க வளாகங்களில் ேரங்கள் வளரக்்கப்படுே் 

❖ ோகச கே்டுப்படுத்துே் வககயில் சுரங்கப்பகுதியில் பயன்படுத்துே் கருவிகள் 

அகனத்துே் அவ்வப்டபாது பராேரிப்பு டேற்ஹகாள்ளப்படுே் 

 

16.2 சத்தம் சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சிபிசிபி வழிகாே்டுதல்களின்படி சுற்றுப்புற சத்தத்கத அவ்வப்டபாது கண்காணித்தல் 

ஹசய்யப்படுே். 

❖ டபாக்குவரத்து வாகனங்கள் ேற்றுே் ஏற்றுவதற்கான அகே்வாராய்சச்ி தவிர டவறு 

எந்த உபகரணங்களுே் அனுேதிக்கப்போது. 

❖ இந்த கருவிகளில் வருே் இகரசச்ல் தற்காலிகோனது அது எந்த வித தாக்கத்கதயுே் 

ஏற்படுத்தாது 

17. சுற்றுசச்ூழல் தமலொண்ணம கலத்திற்கொன மபொறுப்புகள் (EMC) 

❖ EMC இன் ஹபாறுப்புகள் பின்வருவனவற்கற உள்ளேக்குகின்றன: 

❖  சுற்றியுள்ள பகுதியின் சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பது. 

❖  ேரே் வளரப்்பது 

❖  தண்ணரீின் குகறந்தபே்ச பயன்பாே்கே உறுதி ஹசய்தல். 

❖  ோசு கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்ககககள முகறயாக ஹசயல்படுத்துதல். 

18. சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு திடட்ம் 

தமிே்நாடு ோநில ோசு கே்டுப்பாே்டு வாரியத்தின் (டி.என்.பி.சி.பி) படி சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரே், நீர ்ேற்றுே் கழிவு நீர ்தரே், சத்தே் தரே் குறித்து கண்காணிப்பு பராேரிக்கப்படுே். 

19. திட்ட மசலவு 

சாகலகள், சுரங்க அலுவலகே்/ ஹதாழிலாளர ் ஹகாே்ேகக, முதலுதவி அகற டபான்ற 

உள்கே்ேகேப்பு வசதிகளுக்குே், மின் டசகவகளுக்குே் நீர ் வேங்க்குவதற்குே் 

இயந்திரங்ககள பயன் படுத்துவதற்குே் டதகவப்படுே் ஹோத்தே் ரூ 54,00,000 ஆகுே். 

 

 



 

அட்டவணண 11: திடட் மசலவு விவரங்கள் 

எண் விளக்கம் மசலவு 

1. திே்ே ஹசலவு 20,60,000  

2. ஹசலவினே் ஹசலவு  30,00,000  

3 ஈ எே் பி ஹசலவு 3,40,000 

 மமொத்தம் 54,00,000  

 

20. மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு 

ஹபருநிறுவன சுற்றுசச்ூேல் ஹபாறுப்பு (சிஇஆர)் நிதியின் கீடே பின் வருே் 

ஹசயல்பாடுகளுக்கு வேங்கப்படுே். 

அட்டவணண 12: கொரப்்பதரட் சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு மசலவு 

எண் 
மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு 

மசயல்பொடு 

மசலவு 

(ரூ) 

1. 

கசட்சக்கட்டி கிராேங்களில் உள்ள அரசு 

பள்ளிகளுக்கு கழிப்பகற, நீர ் வடிகே்டி 

வசதிககள வேங்குதல் 

1,08,000 

மமொத்தம் 1,08,000 

 

21. திடட்தத்ின் நன்ணமகள் 

➢ இத்திே்ேத்தின் மூலே் ேக்களின் சமூக ஹபாருளாதார நிகல உயருே், இந்த சுரங்க 

பகுதிகய சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள ேக்களின் டவகல வாய்ப்பு டநரடியாகவுே், 

ேகறமுககயாகவுே், அகேய கூடுே் 

➢ இத்திே்ேே் சுற்றுசூேலுக்கு இணக்கோன நிதி வழிமுகறகள் ேற்றுே் கே்டுோனத் 

துகறயின் ஹதாழிலின் நலனுக்காக இருக்குே்,  

➢ இத்திே்ேே் மூலே் ேக்களின் சமூக அல்லது கலாசச்ார வாே்க்ககயில் எந்தவிதோன 

எதிரே்கறயான தாக்கத்கதயுே் ஏற்படுத்தப்டபாவதில்கல. 

 

 


