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திட்ட சுருக்கம் 

முன்மமொழியப்பட்ட உடடக்கல் மற்றும் கிரொவல் 

குவொரி -0.66.5 மெக்டடர் 

 

மபொதுமக்கள் கருத்து டகட்புடர  
 

 

புல எண்: 96/1A மமொரட்டுப்பொடளயம் கிரொமம்,  

ஊத்துக்குளி தொலுகொ, 

திருப்பூர் மொவட்டம், தமிழ்நொடு. 

 
 

விண்ணப்பதொரர் 

திருமதி என் டகொமதி  

W/o. நடரொஜன்,  

எண். 109, மதற்கு மதரு,  

மமொரடட்ுப்பொடளயம் கிரொமம், 

ஊத்துக்குளி தொலுகொ,  

திருப்பூர் மொவட்டம் - 638 752 

 

 

EIA அறிவிப்பு 2006 இன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 1(அ)  

வடக B1 (கூட்டு) கீழ் வருகிறது 
 

 

ஆடலொசகர்: 
ஈக்டகொ மடக் டலப்ஸ் பிடரடவட் லிமிமடட் 

    

நெநெட் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆடலொசக நிறுவனம்   
எண்.48, இரண்டொவது மமயின் டரொடு, 

ரொம் நகர,் மதற்கு நீட்டிப்பு, 

பள்ளிக்கரடண, மசன்டன -600100 

 

 



 

 

திட்டசுருக்கம் 

1. திட்ட பின்னணி 

முன்ம ொழியப்பட்ட திரு தி என் க ொ தி உடட ் ல்  ற்று ் கிரொவல் குவொரி 
திட்டத்தின் ம ொத்த அளவு 0.66.5 மெ ்கடர.் இது திருப்பூர ் ொவடட்த்தில் உள்ள 

ஊத்து ்குளி  தொலூ ் ொவின் ம ொரட்டுப்பொடளய ் கிரொ த்தில் உள்ள ம ொந்த 

பட்டொ நில ொகு ். இந்த திட்ட ் (B1 கூடட்ு) வட டய  ொரந்்தது, குத்தட ப் பகுதி 

   ொன நிலப்பரப்டப ம ொண்ட மதற்க  மி  ம ன்ட யொன  ொய்வொ வு ், 

பழுப்பு நிற சிவப்பு  ண்ணொல் மூடப்படட்தொ வு ், அடதத் மதொடரந்்து 

வளி ண்டல பொடற உருவொ ்  ்  ற்று ் பொரிய  ொரக்னொட ட் பொடற 

உருவொ ்  ் ஆகியவற்டற ்  ொணப்படுகிறது.  

குவொரி நடவடி ்ட  க ற்ம ொள்ள திறந்த மவளி சுரங்  வழிமுடற ள் 

க ற்ம ொள்ளப்படுகிறது, மபஞ்  ் உயர ் 5.0 மீட்டர ்  ற்று ் 5.0 மீட்டர ் மபஞ்  ்

அ லத்துடன் க ற்ம ொள்ள உத்கதசி ் ப்படட்ுள்ளது. இந்த குவொரியிலிருந்து 

 னி த்டத பிரித்மதடுப்பதில் துடளயிடுதல்  ற்று ் மவடித்தல்,  ன ொன பூமி 

ந ரு ்  ருவி டளப் பயன்படுத்தப்படுகிறது 

பூமியின் தடர  டட்த்திலிருந்து கீகே 22மீட்டர ் ஆே ் வடர சுரங் த்திலிருந்து 

 னி  ் எடு ் ப்படு ். ம ொத்த உடட ல்லின் புவியியல் இருப்பு சு ொர ் 1,32,080 

 னமீட்டர ்  ற்று ் கிரொவல்    13,208  னமீட்டர.்  சுரங்  ்கூடிய இருப்பு ் ள் 

 ற்று ் முன்ம ொழியப்பட்ட ஐந்து ஆண்டு ளு ்கு உடட ் ல் 28,460  னமீட்டர ்

 ற்று ் கிரொவல் 5,476  னமீட்டர ்ஆகு ். 

இந்த சுரங்  திடட்த்டத திருப்பூர ் ொவடட்த்தில் உள்ள புவியுயல்  ற்று ் சுரங்  

துடற துடண இய ்குனரொல் அங்கீ ரி ் ப்படட்ுள்ளது ( டித ் எண் Rc.No. 

1075/Mines/2017 Dated: 31.07.2019). இந்த சுரங்  குவொரியில் இருந்து 15 கி.மீ 

சுற்றளவில் வடர எந்த ஒரு  டல பகுதி, பொது ொப்பு ஆடணயத்டத  ொரந்்த 

நில ், வனவிலங்கு பொது ொப்பு  ட்ட ் 1972 இன் படி,  ொநிலங் ளின் எல்டல, 

சி.ஆர.்இ ட ் ண்டல ், க ற்கு மதொடர ்ச்ி  டல, அறிவி ் ப்பட்ட பறடவ ள் 

 ரணொலயங் ள், வனவிலங்கு  ரணொலயங் ள் எதுவு ் இல்டல.  

 

 



 

2. திட்டத்தின் இயல்பு மற்றும் அளவு 

முன்ம ொழியப்பட்ட உடட ் ல்  ற்று ்  கிரொவல் குவொரி திட்டத்தின்  ம ொத்த 

அளவு 0.66.5 மெ ்கடர.் இது திருப்பூர ்  ொவட்டத்தில் உள்ள ஊத்து ்குளி  
தொலூ ் ொவின் ம ொரடட்ுப்பொடளய ் கிரொ த்தில் அட ந்துள்ளது. 

 னி  ்                 : உடட ் ல்  ற்று ் கிரொவல் 

 ொவட்ட ்  : திருப்பூர ் 

தொலு ொ  : ஊத்து ்குளி 

கிரொ  ்  : ம ொரடட்ுப்பொடளய ் 

புல  எண்  : 96/1A 

பரப்பளவு  : 0.66.5 மெ ்கடர ்

அட்டவணண 1: திட்டத்தின் சுருக்கம் 

எண் விவரங்கள் விவரங்கள் 

1.  அட் கரட  11°09'15.35"N to 11°09'19.78"N 

2.  தீர ்் கரட  77° 47' 34.24"E to 77° 47' 40.76" E 

3.   டல்  டட்த்திற்கு க ல் 

உள்ள தளத்தின் உயர ்  

295 மீட்டர ்

4.  நில அட ப்பு    ொன நில ் 

5.   நில வட ப்பொடு பட்டொ நில ் 

6.  குத்தட  பரப்பளவு 0.66.5 மெ ்கடர ்

7.  அருகிலுள்ள 

மநடுஞ் ொடல 

 

(NH-47) க ல ் - க ொடவ 5 கிமீ – வட ்கு 

SH-19A திருப்பூர ் – விஜய ங் ல ் - 1.5 

கிமீ - மதன்கிே ்கு 

        

8.  அருகிலுள்ள ரயில் 

நிடலய ் 

ஊத்து ்குளி ரயில் நிடலய ் – 4.5 கி.மீ - 

கிழக்கு 

9.  அருகிலுள்ள வி ொன 

நிடலய ் 

க ொடவ வி ொன நிடலய ் – 43 கி.மீ - 

மதன்க ற்கு 



 

10.  அருகிலுள்ள ந ர ்/ டவுன் ஊத்து ்குளி -5 கிமீ – வடகிே ்கு  

11.  ஆறு ள்  நல்லொறு நதி-2 கி.மீ – மதற்கு 

மநொய்யல் நதி-3 கி.மீ – மதன்கிே ்கு 

கூலிபொடளய ் நீரத்்கத ்  ் -3 கி.மீ – 
மதன்க ற்கு 

12.   ண் ொய் / குள ்  ொணி ் புர ் குள ் – 9.5 கி.மீ – 
மதன்கிே ்கு 

13.   டல ள் / 

பள்ளத்தொ ்கு ள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல 

14.  மதொல் மபொருள் ஆரய் ச்ி 

இடங் ள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல 

15.  கதசிய பூங் ொ ் ள் / 

வனவிலங்கு/படறடவ ள் 

 ரணொலயங் ள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல  

16.  ஒது ் ப்பட்ட 

பொது ொ ் பட்ட  ொடு ள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல  

17.  நில அதிரவ்ு முன்ம ொழியப்பட்ட குத்தட  பகுதி நில 

அதிரவ்ு  ண்டல ்- II (குடறந்த ஆபத்து 

பகுதி) இன் கீே் வருகிறது 

   18. பொது ொப்பு நிறுவல் ள் 15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல 

3. திட்டத்தின் ததணவ 

முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்  நடவடி ்ட  ள் அடனத்து  டட்ு ொன  ற்று ் 

உள் ட்டட ப்பு திட்டங் ளின் முதும லு ்பொகு ், ஏமனனில் 

 டட்ு ொனத்திற் ொன மூலப்மபொருள் அத்தட ய சுரங் த்திலிருந்து  டட்ுக  

கிடட ்கிறது. பிரித்மதடு ் ப்பட்ட உடட ் ல் விருதுந ர ்  ொவட்டத்தின் 

 ல் மநொறு ்கி ம ொண்டு ம ல்லப்படு ் 

இயற்ட யொன உடட ் ல்  ற்று ் மநொறு ்கிய  ற் ள்  டட்ு ொன 

திட்டங் ள் அத்துடன் ரியல் எஸ்கடடட்ில்  டட்ு ொன திட்டங் ளு ்கு அதி  

கதடவ உள்ளது  

அருகிலுள்ள  ட்டிட ஒப்பந்த ் ொரர ்ள்,  ொடல ஒப்பந்த ் ொரர ்ள்  ற்று ் 

அருகிலுள்ள கிரொ வொசி ளு ்கு மநொறு ்குத் திரடட்ு டள உற்பத்தி 

ம ய்வதற் ொ  உடட ் ல்  ல் குவொரி ம ய்யப்படுகிறது 



 

மவட்டப்படட் முழு இருப்பு ் டளயு ் குவொரி ம ய்தபின், அருகிலுள்ள 

கிணறு ளு ்கு ம யற்ட  ரீ ொரஜ்் ம ய்ய இப்பகுதி நீர ் கத ்  ொ  

பயன்படுத்தப்படு ். 

 

படம் :1 வணரபடம்  



 

 

படம் :2 முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் கூகிள் வணரபடம் 

4. புவியியல் வளங்கள் 

குறு ்கு மவடட்ு முடறயின் அடிப்படடயில் புவியியல் இருப்பு ் ள் 

 ண ்கிடப்படட்ுள்ளன  

அட்டவணண 2. மமொத்த புவியியல் இருப்பு வளங்கள் 

பிரிவு 
மபஞ்

ச ்

நீள ் 

(மீ) 

அ ல
 ்   (மீ) 

உயர
 ் 

உடட ் 
ல் இருப்பு 

 னமீட்டர ்

கிரொவல் 

கனமீட்டர ்

XY-AB 

I 127 52 2   13208  

II 127 52 5 33020  

III 127 52 5 33020  

IV 127 52 5 33020  

V 127 52 5 33020  



 

Total 132080 13208 

 

அட்டவணண 3. ஐந்து வருடம் வொரியொக உற்பத்தியின் அளவு 

வருட ் பிரிவு 
மபஞ்
  ்

நீள
 ் 

(மீ) 

அ 
ல ்   

(மீ) 

உ
யர
 ் 

உடட ் ல் 

அளவு 

( னமீட்டர)் 

கிரொவ
ல் 

அளவு 

( னமீ
ட்டர)் 

I 

XY-AB 

 

I 25 37 2 
 

1850 

II 22 37 5 4070 
 

III 12 27 5 1620 
 

 முதலொ ் ஆண்டு 5690 1850 

II 

I 18 37 2 
 

1332 

II 18 37 5 3330  

III 18 27 5 2430 
 

இரண்டொ ் ஆண்டு 5760 1332 

III 

I 31 27 2  2294 

II 34 37 5 6290 
 

மூன்றொ ் ஆண்டு 6290 2294 

IV 

III 34 27 5 4590 - 

IV 13 17 5 1105 - 

நொன் ொ ் ஆண்டு 5695 - 

V 

VI 41 17 5 3485 - 

V 44 7 5 1540 - 

ஐந்தொ ் ஆண்டு 5025 - 

Grand Total 28460 5476 



 

 

5. கனிமம்  

குவொரி நடவடி ்ட  க ற்ம ொள்ள திறந்த மவளி சுரங்  வழிமுடற ள் 

க ற்ம ொள்ளப்படுகிறது, மபஞ்  ் உயர ் 5.0 மீட்டர ்  ற்று ் 5.0 மீட்டர ் மபஞ்  ்

அ லத்துடன் க ற்ம ொள்ள உத்கதசி ் ப்படட்ுள்ளது. இந்த குவொரியிலிருந்து 

 னி த்டத பிரித்மதடுப்பதில் துடளயிடுதல்  ற்று ் மவடித்தல்,  ன ொன பூமி 

ந ரு ்  ருவி டளப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சுரங் த்திலிருந்து எடு ் ப்படு ் 

 னி  ொனது டிப்பர ்ள்  ற்று ் எஸ்க வட்டர ்ள் மூல ் ம ொண்டு ம ல்லபடு ். 

மசயல்முணற விளக்கம் 

 புவியியல் வளங் டள அறிந்தும ொள்ள புவியியல் வி ொரடண 

ம ய்யப்படுகிறது 

 க ல் ண்டண பிரித்மதடு ்  எஸ்க கவட்டர ் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

பிரித்மதடுத்த  ண்டண கநரடியொ  டிப்பர ்்கு ம லுத்த கவண்டு ். 

 உடட ல்டல பிரித்மதடு ்  பயன்படுத்து ் ம யல்முடற ள் மவடித்தல் 

 ற்று ் கதொண்டுதல் ஆகு ் 

 ஜொ ்ெொ ர ்(32-36mm) விட்ட ் ம ொண்ட ஆே ற்ற துடளயிடுதல். 

  குடறந்தபட்  மவடி  ருந்து டள பயன்படுத்துதல் 

6.நீர் ததணவ 

இந்த சுரங் த் திடட்த்திற் ொன ம ொத்த நீர ் கதடவ 4.0 KLD ஆகு ். பசுட  

வடளய ் க  ்பொடு ்கு ்  ற்று ் தூசி நிறுத்தப்படுவதற்கு 90% நீர ்

கதடவப்படு ், மீதமுள்ள நீர,்   ் ள் குடிப்பதற் ொ வு ், பிற உபகயொ த்திற்கு ் 

பயன்படுத்தப்படு ் 

அட்டவணண 4. நீர் இருப்பு 

எண் விளக்கம் 
நீர் ததணவ 

(kLD) 
மூலம் 

1.   ் ள் 

குடிப்பதற் ொ வு ் 

பிற 

உபகயொ த்திற்கு ் 

 
1.0 kLD 

க டரப்ொடளய ் 

கிரொ த்திலிருந்து  குடிநீர ்

கிடட ்கிறது (1.0   கிமீ 

வடக ற்கு) 

2.  ர ் வளர ்ச்ி 
 

1.5 kLD 
 ொடல கடங் ர ்ள் 

விநிகயொ த்திலிருந்து  



 

7. மனித வளம் 

இந்த திட்டத்திற்கு கதடவபடு ் ம ொத்த ஆட் ள் 12 ஆகு ். உள்ளூர ்

  ் ளு ்கு  தங் ள் வொே்வொதொரத்டத மபரு ்கி ம ொள்ள இது ஒரு வொய்ப்பொ  

வேங் ப்படு ். 

அட்டவணண 5. மனித வளம் 

எண் பணியொளரின் மபயர் எண்கள் 

1. திறட யொனவர ் அனு தி க லொளர ் 1 

  ஆப்கரட்டர/் சுரங்  

க லொளர ்

5 

2. பொதி  

திறட யொனவர ்

துடளயிடுபவர ் 2 

3. திறட யற்றவர ் மதொழிலொளர ்ள் 4 

 ம ொத்த ் 12 

 

8. திடக்கழிவு தமலொண்ணம  

அட்டவணண 6. திடக்கழிவு தமலொண்ணம 

 எண் வணக அளவு அகற்றும் முணற  

 
1.  ரி  ் 2.16 கிகலொ/ நொள் 

ந ரொட்சி மதொட்டி (உணவு 

 ழிவு ள் உட்பட) 

 

2.  னி  ் 3.24 கிகலொ/ நொள் 
TNPCB அங்கீ ரி ் ப்பட்ட 

 றுசுேற்சி 

(சிபிசிபி வழி ொடட்ுதல் ளின்படி: எ ்.எஸ்.டபிள்யூ  தனிநபர ் / நொள் = 0.45 

கிகலொ / நொள்) 

          அட்டவணண 7. 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவொரிகள் 

கிடட ்கிறது 

3. தூசி ஒடு ்  ் 1.5 kLD 
 ொடல கடங் ர ்ள் 

விநிகயொ த்திலிருந்து  

கிடட ்கிறது 

மமொத்தம்        4.0 kLD 



 

எண் 
குவொரி விபரம் 

கிரொமம் 
புல எண் 

பரப்பளவு   

(Ha) 

I.  தற்தபொதுள்ள குவொரி 
1 எ ்.ஆர .்விஸ்வநொதன்  96/1B, 96/2B 1.09.0 

2 எ ்.இ.அருணொ  ்ல ் 130/2 (Pt) 0.70.0 

3 க .தங் ரொஜ் 124/3A 0.91.2 

4 எ ்.க . ரொ ப்பன்  139/2, 140/2 (pt) 1.23.0 

II.  ணகவிடப்பட்ட குவொரி 

1 மபொற ்கபொ ்கு நில ் 
128/2 1.37.5 

III.  முன்மமொழியப்பட்ட குவொரி 

1 எ ்.ஆர .்பூபதி 
127/2B2 1.33.0 

2 என். க ொ தி  
96/1A 0.66.5 

மமொத்தம் 7.30.2 

 

 

9. நிலத் ததணவ 

முன்ம ொழியப்பட்ட உடட ் ல்  ற்று ்  கிரொவல் குவொரி திட்டத்தின்  ம ொத்த 

அளவு 0.66.5 மெ ்கடர.் இது திருப்பூர ்  ொவட்டத்தில் உள்ள ஊத்து ்குளி  
தொலூ ் ொவின் ம ொரடட்ுப்பொடளய ் கிரொ த்தில் அட ந்துள்ளது. 

அட்டவணண 8. நில பயன்பொட்டின் வடிவம் 

எண் நில உபதயொகம் 
பரப்பளவு  

(மெக்தடர்) 

1.  முன்ம ொழியப்பட்ட 

குவொரி பகுதி 

0.27.3 

2.  முன்ம ொழியப்பட்ட 

உள் ட்டட ப்பு 

0.01.0 

3.  ொடல ள் 0.02.0 

4.  பசுட  வடளய ் 0.18.0 



 

5.  பயன்படுத்தொத நில ் 0.18.2 

 மமொத்தம் 0.66.5Ha    

10. மக்கள் குடியிருப்பு 

300 மீ சுற்றளவில் எந்த வொே்விடங் ளு ் இல்டல. குவொரி ்கு 5 கி.மீ 

சுற்றளவில் கிரொ ங் ள் உள்ளன. 

அட்டவணண 9. மக்கள் அடரத்்தி 

எண் திணசயில் கிரொமம் மக்கள் 

மதொணக 

தூரம் 

(கி.மீ.) 

1 வடகிே ்கு ம ொரட்டுப்பொடளய ்  5800 1 

2 மதன்கிே ்கு மபட்டி ் டட 900 1.5 

3 மதன்க ற்கு அ ்ரெொரமபரியபொ
டளய ் 

800 1.5 

4 வடக ற்கு க டரப்ொடளய ் 1150 1 

11. மின் ததணவ 

   உடட ் ல் ஏற்றுவதற் ்கு கதடவப்படு ் எரிமபொருள்: ஒரு  ணி 
கநரத்திற்கு 16 லிட்டர ்டீ ல்  ற்று ்  கிரொவல்  ணி ்கு 10 லிட்டர ்டீ ல் 

கதடவப்படு ் 

 இந்த குவொரி திட்டத்திற்கு அதி  நீர ் ற்று ் மின் ொர ் கதடவயில்டல. 

12. அடிப்பணட ஆய்வின் தநொக்கம் 

அத்தியொயத்தில் பின்வரு ் அளவுரு ் ள், இரு ்கு ் சுற்று ச்ூேல் சூே்நிடல 

பற்றிய த வல் ள் டள தருகின்றன. 

 1. ட  ்கரொ - வொனிடல ஆய்வு 

 2. நீர ்சூேல் 

 3.  ொற்று சூேல் 

 4.  த்த ் சூேல் 

 5.  ண் / நில சூேல் 

 6. உயிரியல் சூேல் 

 7.  மூ  மபொருளொதொர சூேல் 



 

12.1 ணமக்தரொ - வொனிணல ஆய்வு 

வளி ண்டலத்தில் மவளிகயற்றப்பட்ட  ொசுபடுத்தி ளின் பரவடல 

பொதிப்பதில் வொனிடல ஒரு மு ்கிய பங்கு வகி ்கிறது. வொனிடல  ொரணி ள் 

 ொலத்துடன் பரந்த ஏற்ற இற ் ங் டள ்  ொண்பிப்பதொல், நீண்ட ொல 

ந ்ப  ொன தரவு ளிலிருந்து  டட்ுக  அரத்்தமுள்ள விள ்  ் மபற முடியு ். 

i)  ரொ ரி குடறந்தபட்  மவப்பநிடல: 30 ம ல்சியஸ் 

ii)  ரொ ரி அதி பட்  மவப்பநிடல. : 38.5 ம ல்சியஸ்   

iii)  ரொ ரி ஈரப்பத ் : 65-85 % 

iv) இப்பகுதியின்  ரொ ரி ஆண்டு  டேப்மபொழிவு: 1061.3 மி.மீ. 

12.2 கொற்று சூழல் 

சுரங்  குத்தட  பகுதியிடன  சுற்றியுள்ள பகுதி ளில்  ொதொந்திர 

அடிப்படடயில் சுற்றுப்புற  ொற்று  ண் ொணிப்பு க ற்ம ொள்ளப்பட்டது. 5 

கி.மீ.  சுற்றளவில் 6 இடங் ளில் (ஒரு  ொல முழுவது ்)  ொற்றின் தர ஆய்வு 

நடத்தப்படட்ுள்ளது. பொரட்்டிகுகலட் க ட்டர ் (பிஎ ் 10),  ல்பர ்டட ஆ ்ட டு 

(SO2), டநட்ரஜன் டட ஆ ்ட டு (NO2)  கபொன்ற மு ்கிய  ொற்று  ொசு ் ள் 

 ண் ொணி ் ப்படட்ு அதன் முடிவு ள் கீகே சுரு ் ப்படட்ுள்ளன. 

 ொற்றின் அடிப்படட நிடல ள் : PM10 (38-65  µg / m³), PM2.5 (14-25  µg / m³), SO2 (5-

12µg / m³), NO2 (9-23 µg/ m³). இடவ அடனத்து ்  ஜூன் முதல்  ஆ ஸ்ட் 2021 வடர 

 ண் ொணி ் ப்படட்ு, கதசிய சுற்றுப்புற  ொற்றின் தரதத்கதொடு ஒப்பிடட்ு  

பொரத்்ததில் அடனத்து அடிப்படட நிடல ள் NAAQ வடரயடற ்குள் 

இரு ்குகிறது. 

12.3 ஒலி  சூழல் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளத்டத  ் சுற்றியுள்ள 5 இடங் ளில் சுற்றுப்புற 

 த்த ் அளவு ள் அளவிடப்பட்டன. ப ல் கநரத்தில் பதிவும ய்யப்படட் 

அதி பட்   ற்று ் குடறந்தபட்  இடர  ்ல் அளவு ள் 63.1(Leq dB) முதல் 40.4 

(Leq dB) வடர இருந்தன, இரவு கநரங் ளில் அதி பட்   ற்று ் குடறந்தபட்  

இடர  ்ல் அளவு ள் 46.7 (Leq dB) முதல் 30.4 (Leq dB) வடர இருந்தது.  

12.4 நீர ்சூழல்  

நிலத்தடி நீர ் க ொதி ் ப்பட்டது  ற்று ் முடிவு ள் பின்வரு ொறு 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது.  



 

  ரொ ரி pH அளவு  7.76 முதல் 8.19 வடர உள்ளது 

 TDS  திப்பு 963 மி கி /லிட்டர ்முதல் 1676 மி கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது 

 குகளொடரடு 228 மி கி /லிட்டர ்முதல் 428மி கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது 

 ம ொத்த  டினத்தன்ட  300 மி கி /லிடட்ர ்- 600 மி கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது. 

12.5 நிலச ்சூழல்  

pH  திப்பு 7.48 முதல் 8.18 வடர  ரி ப் மபொருட் ளுடன் 0.83 முதல் 1.56 வடர 

இருப்பதொல்  ண் இயற்ட யில் நடுநிடல வகி ்கிறது என்படத பகுப்பொய்வு 

முடிவு ள்  ொடட்ுகின்றன. டநட்ரஜன், பொஸ்பரஸ்  ற்று ் மபொட்டொசிய ் 

ஆகியவற்றின் ம றிவு  ண்  ொதிரி ளில் நல்ல அளவில் இருப்பது 

 ண்டறியப்படட்ுள்ளது. 

                12.6 உயிரியல் சூழல்  

                      முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்  குத்தட  பகுதி மபரு ்பொலு ் சிறிய புதர ்ள் 

 ற்று ் புதர ்டள ் ம ொண்ட வறண்ட தரிசு நில ொகு ். சுரங்  குத்தட  

பகுதி ்குள் குறிப்பிட்ட ஆபத்தொன தொவரங் ள்  ற்று ் விலங்கினங் ள் 

எதுவு ் இல்டல. 

13. புனரவ்ொழ்வு / மீள்குடிதயற்றம் 

 சுரங் த்தின் ஒடட்ும ொத்த நில ் படட்ொ நில ொகு ். திட்டப்பகுதி  ற்று ் 

அதன் அருகிலுள்ள பகுதி ள் உள்ள   ் ளு ்கு இட ்மபயரவ்ு 

கதடவயில்டல. இந்த திடட்த்தின் அருகிலுள்ள கிரொ ங் ளின்  மூ  

க  ்பொடு பரிசீலி ் ப்படு ். 

14. பசுணம வளரச்ச்ி தமம்பொடு  

 பசுட  க  ்பொட்டிற் ொ  இத்திட்டத்டத சுற்றியுள்ள பகுதி ளில் அடரந்்த 

 ரங் ள் வளர ்் ப்படு ் 

 சுற்று ச்ூேல் க லொண்ட  திட்டத்தின் மு ்கிய அங் ங் ளில் ஒன்றொ  

கிரீன் மபல்ட ் பரிந்துடர ் ப்படட்ுள்ளது, இது சூேலியல், சுற்று ச்ூேல் 

 ற்று ் சுற்றியுள்ள பகுதியின் தரத்டத க  ்படுத்து ். 

 உள்ளூர ் ரங் ளொன கவப்ப ், புங்  ், நொவல் கபொன்றடவ மதற்கு ப ்  

குத்தட  எல்டல  ற்று ் வழி ளிலு ், ம யல்படொத ட ்ப் ளிலு ் 

ஆண்டு ்கு 40  ரங் ள் என்ற விகிதத்தில் 5 மீ இடடமவளியில் நடப்படு ். 

அட்டவணண 10. பசுணம வளரச்ச்ி தமம்பொடு 



 

ஆண்டு இனங்களின் 

மபய ர ்

நடப்படுகின்ற 

இடம் 

எண்ணிக்ணக இணடமவளி சர்ணவவல் 

2022 கவப்ப ், புங்  ் வட ்கு 40 5m 80% 

2023 நொவல் மதற்கு 40 5m 80% 

2024 பூவரசு, புங்  ் கிே ்கு 40 5m 80% 

2025 நொவல், புங்  ் மதற்கு 40 5m 80% 

2026 கவப்ப ், நொவல்      க ற்கு 40 5m 80% 

ம ொத்த ் 200 
 

 

15. எதிர்பொரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்புகள் 

15.1 கொற்று சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

  ொடல ள்  ற்று ் ம ப்பனிடப்படொத  ொடல ளில் தண்ணீர ்

மதளி ் ப்படு ் 

 தூசி மவளிகயற்றத்டத ்  டட்ுப்படுத்த நீர ் மதளித்தல் கபொன்ற 

முடறயொன தணிப்பு நடவடி ்ட  ள் பின்பற்றப்படு ். 

 சுரங்  பகுதிடய சுற்றியுள்ள பகுதி ளில்  ொடல ள், திட ் ழிவு தள ் 

 ற்று ் அருகிலுள்ள சுரங்  வளொ ங் ளில்  ரங் ள் வளர ்் ப்படு ் 

  ொட   டட்ுப்படுத்து ் வட யில் சுரங் ப்பகுதியில் பயன்படுத்து ் 

 ருவி ள் அடனத்து ் அவ்வப்கபொது பரொ ரிப்பு க ற்ம ொள்ளப்படு ் 

15.2 சத்தம் சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 சிபிசிபி வழி ொடட்ுதல் ளின்படி சுற்றுப்புற  த்தத்டத அவ்வப்கபொது 

 ண் ொணித்தல் ம ய்யப்படு ். 

 கபொ ்குவரத்து வொ னங் ள்  ற்று ் ஏற்றுவதற் ொன அ ே்வொரொய் ச்ி 

தவிர கவறு எந்த உப ரணங் ளு ் அனு தி ் ப்படொது. 

 இந்த  ருவி ளில் வரு ் இடர  ்ல் தற் ொலி  ொனது அது எந்த வித 

தொ ் த்டதயு ் ஏற்படுத்தொது 

16. சுற்றுசச்ூழல் தமலொண்ணம கலத்திற்கொன மபொறுப்புகள் (EMC) 

 EMC இன் மபொறுப்பு ள் பின்வருவனவற்டற உள்ளட ்குகின்றன: 

  சுற்றியுள்ள பகுதியின் சுற்று ச்ூேல்  ண் ொணிப்பது. 

   ர ் வளரப்்பது 

  தண்ணீரின் குடறந்தபட்  பயன்பொடட்ட உறுதி ம ய்தல். 

   ொசு  டட்ுப்பொடட்ு நடவடி ்ட  டள முடறயொ  ம யல்படுத்துதல். 



 

17. சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு திட்டம் 

தமிே்நொடு  ொநில  ொசு  டட்ுப்பொடட்ு வொரியத்தின் (டி.என்.பி.சி.பி) படி 

சுற்றுப்புற  ொற்றின் தர ், நீர ் ற்று ்  ழிவு நீர ்தர ்,  த்த ் தர ் குறித்து 

 ண் ொணிப்பு பரொ ரி ் ப்படு ். 

18. திட்ட மசலவு 

 ொடல ள், சுரங்  அலுவல  ்/ மதொழிலொளர ்ம ொட்டட , முதலுதவி அடற 

கபொன்ற உள் ட்டட ப்பு வ தி ளு ்கு ்,  மின் க டவ ளு ்கு ் நீர ்

வேங் ்குவதற்கு ் இயந்திரங் டள பயன் படுத்துவதற்கு ் கதடவப்படு ் 

ம ொத்த ் ரூ 18,32, 958 ஆகு ். 

அட்டவணண 11: திட்ட மசலவு விவரங்கள் 

எண் விளக்கம் மசலவு (ரூ) 

1. முதலீடட்ு ம லவு 14,52,958 

2 ஈ எ ் பி ம லவு 3,80,000 

4 சி ஈ ஆர் 1,00,996.4 

 மமொத்தம் 18,32, 958 

சி ஈ ஆர ்– ரூ 37,000 

19. மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு 

மபருநிறுவன சுற்று ச்ூேல் மபொறுப்பு (சிஇஆர)் நிதியின் கீகே பின் வரு ் 

ம யல்பொடு ளு ்கு வேங் ப்படு ். 

அட்டவணண 12: கொர்ப்பதரட் சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு மசலவு 

எண் மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் 

மபொறுப்பு மசயல்பொடு 

மசலவு 

(ரூ) 

1. 

ம ொரடட்ுப்பொடளய ் கிரொ  

 ொடல ளின் இருபுறமு ் உள்ள 

கதொட்டத்டத க  ்படுத்துதல் 

37000 

மமொத்தம் 37000 

 

20. திட்டத்தின் நன்ணமகள் 



 

இத்திட்டத்தின் மூல ்   ் ளின்  மூ  மபொருளொதொர நிடல உயரு ், இந்த 

சுரங்  பகுதிடய சுற்றியுள்ள பகுதி ளில் உள்ள   ் ளின் கவடல வொய்ப்பு 

கநரடியொ வு ்,  டறமுட யொ வு ், அட ய கூடு ் 

இத்திட்ட ் சுற்றுசூேலு ்கு இண ்  ொன நிதி வழிமுடற ள்  ற்று ் 

 டட்ு ொனத் துடறயின் மதொழிலின் நலனு ் ொ  இரு ்கு ்,  

இத்திட்ட ் மூல ்   ் ளின்  மூ  அல்லது  லொ  ்ொர வொே் ்ட யில் 

எந்தவித ொன எதிர ்டறயொன தொ ் த்டதயு ் ஏற்படுத்தப்கபொவதில்டல. 

 

 


