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திட்டசுருக்கம் 

1. திட்ட பின்னணி 

முன்ம ொழியப்பட்ட உடடக்கல்  ற்றும் கிரொவல்  குவொரி திட்டத்தின் ம ொத்த 

அளவு 1.44.0 மெக்டடர். இது திருவண்ணொ டை  ொவட்டத்தில் உள்ள 

மவம்பொக்கம்  தொலூக்கொவின் கிரிஜொபுரம் கிரொ த்தில் உள்ள பட்டொ நிை ொகும். 

திட்டத்தின் வடக B1 (கூட்டு வடக) சொர்ந்தது, இது கிரிஜொபுரம் கிரொ த்தில் ஒரு 

புதிய உடடக்கல்  ற்றும் கிரொவல் குவொரி. இந்த பகுதி ட ற்கு டநொக்கி சொய்ந்த 

ச மவளி நிைப்பரப்பில் உடடக்கல்  ற்றும் கிரொவல்ைொல் மூடப்பட்டுள்ளது, 

இது எந்த வடகயொன தொவரங்கடளயும் தக்கடவக்கொது. 

குவொரி நடவடிக்டக ட ற்மகொள்ள திறந்த மவளி சுரங்க வழிமுடறகள் 

ட ற்மகொள்ளப்படுகிறது, மபஞ்ச் உயரம் 5.0  ீட்டர்  ற்றும் 5.0  ீட்டர் மபஞ்ச் 

அகைத்துடன் ட ற்மகொள்ள உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குவொரியிைிருந்து 

கனி த்டத பிரித்மதடுப்பதில் துடளயிடுதல்  ற்றும் மவடித்தல், கன ொன பூ ி 
நகரும் கருவிகடளப் பயன்படுத்தப்படுகிறது 

பூ ியின் தடர  ட்டத்திைிருந்து ட டை 33  ீட்டர் ஆழம் வடர 

சுரங்கத்திைிருந்து கனி ம் எடுக்கப்படும். ம ொத்த உடடகல்ைின் புவியியல் 

இருப்பு சு ொர் 430950 கன ீட்டர்  ற்றும் கிரொவல்ைின் புவியியல் இருப்பு சு ொர் 

43095 கன ீட்டர்.  சுரங்கக்கூடிய இருப்புக்கள் உடடக்கல்  ற்றும் கிரொவல் 

89805 கன ீட்டர்  ற்றும் 5244 கன ீட்டர் ஆகும். ஐந்து ஆண்டுகளில் 

திட்ட ிடப்பட்ட உற்பத்தி உடடக்கல்  ற்றும் கிரொவல் 89805 கன ீட்டர் 

 ற்றும் 5244 கன ீட்டர் ஆகும். 

இந்த சுரங்க திட்டத்டத திருவண்ணொ டை  ொவட்டத்தில் உள்ள புவியுயல் 

 ற்றும் சுரங்க துடற துடண இயக்குனரொல் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது (கடிதம் 

எண் Rc.No.212/கனி ம்/2020, நொள் 05.08.2021. இந்த சுரங்க குவொரியில் இருந்து 15 

கி. ீ சுற்றளவில் வடர எந்த ஒரு  டை பகுதி, பொதுகொப்பு ஆடணயத்டத 

சொர்ந்த நிைம், வனவிைங்கு பொதுகொப்பு சட்டம் 1972 இன் படி, சி.ஆர்.இசட் 

 ண்டைம், ட ற்கு மதொடர்ச்சி  டை, அறிவிக்கப்பட்ட பறடவகள் 

சரணொையங்கள், வனவிைங்கு சரணொையங்கள் எதுவும் இல்டை. 
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2. திட்டத்தின் இயல்பு மற்றும் அளவு 

முன்ம ொழியப்பட்ட உடடக்கல்  ற்றும் கிரொவல் குவொரி திட்டத்தின்  

ம ொத்த அளவு 1.44.0 மெக்டடர். இது திருவண்ணொ டை  ொவட்டத்தில் 

உள்ள மவம்பொக்கம்  தொலூக்கொவின் கிரிஜொபுரம் கிரொ த்தில் அட ந்துள்ளது. 

கனி ம்                 : உடடக்கல்  ற்றும் கிரொவல்  

 ொவட்டம்  : திருவண்ணொ டை   

தொலுகொ  : மவம்பொக்கம் 

கிரொ ம்  : கிரிஜொபுரம் 

புை  எண்  : 100/5,100/6F,100/6C,100/6D and 100/6E                 

பரப்பளவு  : 1.44.0 மெக்டடர் 

அட்டவணண 1: திட்டத்தின் சுருக்கம் 

எண் விவரங்கள் விவரங்கள் 

1.  அட்சடரடக 11°15'24.99"N to 11°15'30.69"N 

2.  தீர்க்கடரடக 78°12'26.69"E to 78°12'31.43"E 

3.  கடல்  ட்டத்திற்கு ட ல் 

உள்ள தளத்தின் உயரம்  

84  ீட்டர் 

4.  நிை அட ப்பு மவற்று நிைப்பரப்பு 

5.   நிை வடகப்பொடு பட்டொ நிைம் 

6.  குத்தடக பரப்பளவு 1.44.0 மெக்டடர் 

7.  அருகிலுள்ள மநடுஞ்சொடை 

 

SH 116 – 3.05 கி ீ, ட ற்கு 

8.  அருகிலுள்ள ரயில் 

நிடையம் 

கொஞ்சிபுரம்  ரயில் நிடையம் – 12.6 

கி. ீ - N- மதற்கு 

9.  அருகிலுள்ள வி ொன 

நிடையம் 

மசன்டன வி ொன நிடையம் - 59 கி. ீ  

- வடகிழக்கு 
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10.  அருகிலுள்ள நகரம்/ டவுன் டவுன் – கொஞ்சிபுரம் -9.4 கி. ீ – 

வடக்கு  

நகரம் - கொஞ்சிபுரம் -9.4 கி. ீ – 

வடக்கு  

11.  ஆறுகள்  - 

12.  கண் ொய் / குளம் 

 

 மசய்யொறு ஆறு - 5.8 கி ீ, N 

  அடவப்பொக்கம் ஏரி - 8.79 கி ீ, 

SE 

  கன்னிகுளம் ஏரி - 8.19கி ீ, SE 

   ருதம் மபரிய ஏரி - 10.65 
கி. ீ., S 

  உத்திரட ரூர் ஏரி - 11.85 
கி. ீ., S 

  பொைொறு ஆறு - 7.63 கி ீ, N 

  நத்தப்டபட்டட ஏரி - 11.18 
கி ீ, NE 

  டவயொவூர் ஏரி - 12.74 கி ீ, NE 

  ஊத்துகொடு ஏரி - 14.17 கி ீ, NE 

13.   டைகள் / 

பள்ளத்தொக்குகள் 

15 கி. ீ சுற்றளவில் இல்டை 

14.  மதொல் மபொருள் ஆரய்ச்சி 
இடங்கள் 

15 கி. ீ சுற்றளவில் இல்டை 

15.  டதசிய பூங்கொக்கள் / 

வனவிைங்கு/படறடவகள் 

சரணொையங்கள் 

15 கி. ீ சுற்றளவில் இல்டை  

16.  ஒதுக்கப்பட்ட 

பொதுகொக்கபட்ட கொடுகள் 

15 கி. ீ சுற்றளவில் இல்டை 

17.  நிை அதிர்வு முன்ம ொழியப்பட்ட குத்தடக பகுதி 
நிை அதிர்வு  ண்டைம்- II (குடறந்த 

ஆபத்து பகுதி) இன் கீழ் வருகிறது 

   18. பொதுகொப்பு நிறுவல்கள் 15 கி. ீ சுற்றளவில் இல்டை 

3. திட்டத்தின் ததணவ 
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 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்டககள் அடனத்து கட்டு ொன 

 ற்றும் உள்கட்டட ப்பு திட்டங்களின் முதுமகலும்பொகும், ஏமனனில் 

கட்டு ொனத்திற்கொன மூைப்மபொருள் அத்தடகய சுரங்கத்திைிருந்து 

 ட்டுட  கிடடக்கிறது. பிரித்மதடுக்கப்பட்ட உடடக்கல்  ற்றும் 
கிரொவல் திருவண்ணொ டை  ொவட்டத்தின் கல் மநொறுக்கி மகொண்டு 

மசல்ைப்படும் 

 இயற்டகயொன உடடக்கல்  ற்றும் கிரொவல்  ற்றும் மநொறுக்கிய 

கற்கள் கட்டு ொன திட்டங்கள் அத்துடன் ரியல் எஸ்டடட்டில் 

கட்டு ொன திட்டங்களுக்கு அதிக டதடவ உள்ளது  

 அருகிலுள்ள கட்டிட ஒப்பந்தக்கொரர்கள், சொடை ஒப்பந்தக்கொரர்கள் 

 ற்றும் அருகிலுள்ள கிரொ வொசிகளுக்கு மநொறுக்குத் திரட்டுகடள 

உற்பத்தி மசய்வதற்கொக உடடக்கல்  ற்றும் கிரொவல் கல் குவொரி 

மசய்யப்படுகிறது 

 மவட்டப்பட்ட முழு இருப்புக்கடளயும் குவொரி மசய்தபின், 

அருகிலுள்ள கிணறுகளுக்கு மசயற்டக ரீசொர்ஜ் மசய்ய இப்பகுதி நீர் 

டதக்க ொக பயன்படுத்தப்படும். 
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படம் :1 வணரபடம் 

படம் :2 முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் கூகிள் வணரபடம் 
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3. சொர்தனொணகட் 

சொர்டனொக்கிட்  ற்றும் வரிப்பொடற இடணவு மபொதுவொக உடடகல்ைொக 

குவொரி மசய்யப்படுகிறது. இது கட்டிடம் கட்டுதல், சொடைகள் அட த்தல் 

 ற்றும் மவற்றுத் மதொகுதிகள், தூண் கற்கள், எம்- ணல் டபொன்ற  திப்பு 

கூட்டப்பட்ட தயொரிப்புகடளத் தயொரிக்கப் பயன்படுகிறது. சொம்பல் நிறத்தில் 
இருக்கும் பொரிய உடல்களொக சொர்டனொடகட் ஏற்படுகிறது. அளவு 
நடுத்தரத்திைிருந்து கரடுமுரடொன தொனியத்திற்கு  ொறுபடும். 

சொர்டனொடகட் குவொர்ட்ஸ், ஃமபல்ட்ஸ்பொர்  ற்றும் ஆர்டதொபிரொக்ஸீன் 
ஆகியவற்றொல் ஆனது. சிை இடங்களில் சொர்டனொக்கிட்டில் உள்ள 
உரு ொற்ற கினிசிக் டபண்டிங் ( ொற்று இருண்ட  ற்றும் கருப்பு நிறம்) 

கவனிக்கப்படுகிறது. ட ல் பகுதியில், இது வரிப்பொடற இடணவு 

டதொற்றத்டத அளிக்கிறது ஆனொல் கீடழ 1-5m ஆழம் சொம்பல் நிறத்தின் 
மபொதுவொன சொர்டனொடகட் ஆகும். கரடுமுரடொன குவொரிகள் முக்கிய ொக 
ரொசிபுரம், திருவண்ணொ டை, மவம்பொக்கம், திருச்மசங்டகொடு  ற்றும் 
சிைவற்றில் பர த்திடவலூரில் கொணப்படுகின்றன. 

5. புவியியல் வளங்கள் 

குறுக்கு மவட்டு முடறயின் அடிப்படடயில் புவியியல் இருப்புக்கள் 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளன  

அட்டவணண 2. மமொத்த புவியியல் இருப்பு வளங்கள் 

பிரிவு 
நீளம் 

(மீ) 

அகலம்   

(மீ) 

உயரம் 

 

கனிமம் 

இருப்பு 

கனமீட்டர் 

கிரொவல் 

இருப்பு 

கனமீட்டர் 

மமொத்த புவியியல் 
உணடக்கல் இருப்பு 
வளங்கள் 

XY-AB 158 58 3 27492 27492   

158 58 30 274920   274920 

மமொத்தம் 27492 274920 

XY-CD 41 41 3 5043 5043   

41 41 30 50430   50430 

மமொத்தம் 5043 50430 

X1Y1- 64 55 3 10560 10560   
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EF 64 55 30 105600   105600 

மமொத்தம் 10560 105600 

மமொத்தம் 43095 430950 
 

அட்டவணண 3. ஐந்து வருடம் வொரியொக உற்பத்தியின் அளவு 

வருடம் பிரிவு மபஞ்ச் 

 

நீள
ம் (மீ) 

அகல
ம்   (மீ) 

உயர
ம் 

 

கனிமம் 

இருப்பு 

கனமீட்ட
ர் 

கிரொவல் 

இருப்பு 

கனமீட்ட
ர் 

சுரங்கக்கூடி
ய உணடக்கல் 
இருப்பு 
வளங்கள் 

I X1Y1-

EF 

I 46 38 3 5244 5244   

II 43 35 5 7525   7525 

III 33 25 5 4125   4125 

IV 23 15 5 1725   1725 

XY-CD III 34 26 2 1768   1768 

IV 21 26 5 2730   2730 

மமொத்தம் 5244 17873 

II XY-CD IV 13 26 5 1690   1690 

XY-AB IV 126 43 3 16254   16254 

மமொத்தம்   17944 

III XY-AB IV 22 43 3 2838   2838 

V 91 33 5 15015   15015 

மமொத்தம்   17853 

IV XY-AB V 52 33 5 8580   8580 

VI 55 23 5 6325   6325 

XY-CD V 29 16 5 2320   2320 

VI 24 6 5 720   720 

மமொத்தம்   17945 

V XY-AB VI 83 23 5 9545   9545 

VII 133 13 5 8645   8645 

மமொத்தம்   18190 

மமொத்தம் 5244 89805 

 

6. கனிமம்  

குவொரி நடவடிக்டக ட ற்மகொள்ள திறந்த மவளி சுரங்க வழிமுடறகள் 

ட ற்மகொள்ளப்படுகிறது, மபஞ்ச் உயரம் 5.0  ீட்டர்  ற்றும் 5.0  ீட்டர் மபஞ்ச் 

அகைத்துடன் ட ற்மகொள்ள உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது. குவொரி மசயல்பொட்டில் 
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ஆழ ற்ற ஜொக் சுத்தி துடளயிடுதல், குழம்பு மவடித்தல், ஏற்றுதல்  ற்றும் 

டபொக்குவரத்து ஆகியடவ அடங்கும். 

மசயல்முணை விளக்கம் 

 புவியியல் வளங்கடள அறிந்துமகொள்ள புவியியல் விசொரடண 

மசய்யப்படுகிறது 

 ட ல் ண்டண பிரித்மதடுக்க எஸ்டகடவட்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

பிரித்மதடுத்த  ண்டண டநரடியொக டிப்பர்க்கு மசலுத்த டவண்டும். 

 உடடகல்டை பிரித்மதடுக்க பயன்படுத்தும் மசயல்முடறகள் மவடித்தல் 

 ற்றும் டதொண்டுதல் ஆகும் 

 ஜொக்ெொ ர் (32 mm) விட்டம் மகொண்ட ஆழ ற்ற துடளயிடுதல். 

  குடறந்தபட்ச மவடி  ருந்துகடள பயன்படுத்துதல் 

 கனி  ொனது டிப்பர்கள்  ற்றும் எஸ்டகவட்டர்கள் மூைம் மகொண்டு 

மசல்ைபடும். 

7.நீர் ததணவ 

இந்த சுரங்கத் திட்டத்திற்கொன ம ொத்த நீர் டதடவ 1.8 KLD ஆகும். அருகிலுள்ள 

கிரிஜொபுரம் கிரொ த்தில் இருந்து உள்நொட்டு நீர் மபறப்படும்  ற்றும் அருகிலுள்ள 

சொடை டடங்கர்கள் விநிடயொகத்திைிருந்து  ற்ற நீர் ஆதொர ொக இருக்கும். 

அட்டவணண 4. நீர் இருப்பு 

எண் விளக்கம் நீர் ததணவ 

(kLD) 

மூலம் 

1.  க்கள் 

குடிப்பதற்கொகவும் பிற 

உபடயொகத்திற்கும் 

 
0.8 kLD 

கிரிஜொபுரம்கிரொ த்தில் 

மதொகுக்கப்பட்ட குடிநீர்  

கிடடக்கிறது 

2.  ரம் வளர்ச்சி  
0.5 kLD 

சொடை டடங்கர்கள் 

விநிடயொகத்திைிருந்து  

கிடடக்கிறது 

3. தூசி ஒடுக்கம் 0.5 kLD சொடை டடங்கர்கள் 

விநிடயொகத்திைிருந்து  
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8. மனித வளம் 

இந்த திட்டத்திற்கு டதடவபடும் ம ொத்த ஆட்கள் 16 ஆகும். உள்ளூர் 

 க்களுக்கு  தங்கள் வொழ்வொதொரத்டத மபருக்கி மகொள்ள இது ஒரு வொய்ப்பொக 

வழங்கப்படும். 

அட்டவணண 5. மனித வளம் 

தமலொண்ணம மற்றும் தமற்பொர்ணவயொளர்: 

சுரங்க ஃடபொர்ட ன் 

(மசல்லுபடியொகும் சட்டரீதியொன 

தகுதியுடன்) 

1 No 

சுரங்கத் துடண 

(மசல்லுபடியொகும் சட்டரீதியொன 

தகுதியுடன்) 

1 No 

உணழப்பொளர்கள், திைணமயொனவர்கள், அணர திைணமசொலிகள் & 

திைணமயற்ைவர்கள் 

திறட யொனவர்கள் 

(ஆபடரட்டர்கள்- அகழ்வொரொய்ச்சி 
& ஜொக்ெொ ர்) 

4 Nos 

அடர திறட சொைிகள் 

(ஓட்டுனர்) 

2 Nos 

திறட யற்றவர்கள் ( ஸ்தூர்/ 

மதொழிைொளர்கள், கிளனீர்கள் & 

வொட்ச் ட ன்) 

8 Nos 

 

9. திடக்கழிவு தமலொண்ணம  

அட்டவணண 6. திடக்கழிவு தமலொண்ணம 

 எண் வணக அளவு அகற்றும் முணை  
 
 
 
 

கிடடக்கிறது 

மமொத்தம்        1.8 kLD 
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1. கரி ம் 2.88 கிடைொ/ நொள் நகரொட்சி மதொட்டி (உணவு 

கழிவுகள் உட்பட) 

 

2. கனி ம் 4.32 கிடைொ/ நொள் TNPCB அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

 றுசுழற்சி 

(சிபிசிபி வழிகொட்டுதல்களின்படி: எம்.எஸ்.டபிள்யூ  தனிநபர் / நொள் = 0.45 

கிடைொ / நொள்) 

          அட்டவணண 7. 500 மீட்டர் சுற்ைளவில் உள்ள குவொரிகள் 

1) ணகவிடப்பட்ட குவொரிகள்: 

எண் 

உரிணமயொளரின் 

மபயர் 

கிரொமம் & தொலுகொ 

பரப்பளவு   

(Ha) 

குத்தணக 

கொலம் 

1 

வி.தட்சிணொமூர்த்தி, 

S/o. தவதொச்சல 

நொயக்கர், எண்.12-

தே, கொஞ்சிபுரம் 

கிரிேொபுரம் & தமனல்லூர் 

94/3A2, 94/64 & 127/2C 

0.54.0 27.10.2006-

26.10.2011 

2 

என்.ஆர்.ஆனதபொபு, 

மொமல்லன் நகர், 

கொஞ்சிபுரம் 

கிரிேொபுரம், & 94/3A1, etc 

2.17.0 23.11.2009-

22.11.2014 

 

திரு 

ஆர்.தமொகன்ரொஜ் 

S/o ரொேதகொபொல், 

எண்.33, பிள்ணளயொர் 

தகொவில் மதரு, 

அம்பத்தூர் 

கிரிேொபுரம், & 94/2B 

0.81.0 13.05.2015-

12.053.2020 

 

என்.ரகு, 

S/o நடரொேன், 

எண்.14/2 நடுத்மதரு, 

தொம்பரம் (இ), 

கிரிேொபுரம், & 96/4A,4B,6A & etc 

2.08.0 25.01.2014-

24.01.2019 
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மசன்ணன 

 

தக.சங்கர், 

S/o கனப்ப நொயக்கர், 

எண்.4, 

மருத்துவமணன 

சொணல, கொஞ்சிபுரம் 

கிரிேொபுரம் & 97 

1.42.5 08.01.2003- 

07.01.2008 

 

2)தற்தபொதுள்ள மற்ை குவொரிகள்: 

எ

ண் 

உரிணமயொளரின் 

மபயர் 

கிரொமம் & 

தொலுகொ 

பரப்பள

வு   (Ha) 

குத்தணக 

கொலம் 

1. 

திரு எல்.சுதொகர் 

S/o தலொகநொதன், 89, 

பள்ள மதரு, அகரம் 

கிரொமம், மதன்தனரி 

அஞ்சல், கொஞ்சிபுரம் 

தொலுக்கொ. 

கிரிஜொபுரம் & 94/4,95/2,96/1 & 

டபொன்றடவ 

3.51.5 14.09.2017-

13.09.2022 

2. 

திரு தக.ததவரொஜ், S/o 

த.கன்னியப்பன், 

எண்.105, கொந்திசிணல 

மதரு, லட்சுமிபுரம் 

கிரொமம், மவம்பொக்கம் 

தொலுக்கொ 

கிரிஜொபுரம் & 83/11F, 11G, 11H 

& etc 

2.10.0 17.10.2018 

– 

14.10.2023 

 

3) முன்மமொழியப்பட்ட குவொரிகள் 

எண் 
உரிணமயொளரின் 

மபயர் 

கிரொமம் & 

தொலுகொ 

பரப்பளவு   

(Ha) 
குத்தணக கொலம் 
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1. 

திரு.வி.தகொபொலகி

ருஷ்ணன், 

S/o.வரதொ, 

எண்.117, பேணன 

தகொவில் மதரு, 

கொஞ்சிபுரம் 

மொவட்டம். 

கிரிஜொபுரம் 

&100/5, 100/6F, 

100/6C 

1.44.0 

முன்மமொழியப்ப

ட்டது 

 

4) எதிர்கொலம் முன்மமொழியப்பட்ட குவொரிகள் 

எண் 
உரிணமயொளரின் 

மபயர் 

கிரொமம் & 

தொலுகொ 

பரப்பளவு   

(Ha) 

1. 

ஆர்.தமொகன்ரொஜ், 

S/o.ரொேதகொபொல், 

எண்.33, பிள்ணளயொர் 

தகொவில் மதரு, 

அம்பத்தூர் 

தொலுக்கொ 

கிரிஜொபுரம் 

&103/8 etc, 

 ற்றும் 92/3D etc 

2.94.5 

2. 

டி.மேயபிரகொஷ் 

S/o தனபொல், எண்.2 

103/47, பள்ளிகூட 

மதரு, ஸ்ரீபரமத்தூர் 

தொலுக்கொ 

கிரிஜொபுரம் &83/6, 

7, 8, 9, 91/1, 2A, 

85/6,7, etc 

1.47.0 

3. 

Tvl NRM சன்ஸ் ப்ளூ 

மமட்டல்ஸ், 

97ஏ, ஒட்டகூத்தர் 

மதரு, கொஞ்சிபுரம் 

மொவட்டம். 

கீழ்நொயக்கன்பொ

டளயம் & 

கிரிஜொபுரம் 

171/9,12 & 

103/4,5,6,10 

2.75.0 
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4. 

N.ரகு, S/o நடரொேன், 

எண்.14/2, நடுத்மதரு, 

தொம்பரம், மசன்ணன 

 

ட னல்லூர் & 

164/3B, 165/1,2 
2.95.0 

 

தற்தபொதுள்ள / டகவிடப்பட்ட / முன்மமொழியப்பட்ட குவொரிகளின் 

மமொத்த அளவு 17.17.0 மெக்தடர் 

 

10. நிலத் ததணவ 

முன்ம ொழியப்பட்ட உடடக்கல்  ற்றும் கிரொவல் குவொரி திட்டத்தின்  

ம ொத்த அளவு 1.44.0 மெக்டடர். இது திருவண்ணொ டை  ொவட்டத்தில் 

உள்ள மவம்பொக்கம்  தொலூக்கொவின் கிரிஜொபுரம் கிரொ த்தில் அட ந்துள்ளது. 

அட்டவணண 8. நில பயன்பொட்டின் வடிவம் 

எண் நில உபதயொகம் 

தற்தபொணதய 

பகுதி(மெக்தடர்) 

பரப்பளவு  

(மெக்தடர்) 

1.  முன்ம ொழியப்பட்ட 

குவொரி பகுதி 
0.69.0 0.98.5 

2.  முன்ம ொழியப்பட்ட 

உள்கட்டட ப்பு 

Nil 0.01.0 

3. சொடைகள் 0.01.0 0.01.0 

4.  பசுட  வடளயம் Nil 0.10.0 

5.  பயன்படுத்தொத நிைம் 0.74.0 0.33.5 

 மமொத்தம் 1.44.0 1.44.0 

11. மக்கள் குடியிருப்பு 

500  ீ சுற்றளவில் எந்த வொழ்விடங்களும் இல்டை. குவொரிக்கு 5 கி. ீ 

சுற்றளவில் கிரொ ங்கள் உள்ளன. 
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அட்டவணண 9. மக்கள் அடர்த்தி 

எண் திணசயில் கிரொமம் மக்கள் 

மதொணக 

தூரம் 

(கி.மீ.) 

1 வடக்கு 

கிழக்கு  

ட னலூர் 300 2.0 

2 வடட ற்கு  

 

வொழடவண்டொள் 200 1.5 

3 மதன்கிழக்கு  பகவண்டபுரம் 250 1.0 

4 மதன்ட ற்கு டசொதியம்பொக்கம் 350 1.0 

12. மின் ததணவ 

   உடடக்கல்  ற்றும் கிரொவல் ஏற்றுவதற்க்கு டதடவப்படும் 

எரிமபொருள்: ஒரு  ணி டநரத்திற்கு 16 ைிட்டர் டீசல்  ற்றும்  கிரொவல் 

 ணிக்கு 10 ைிட்டர் டீசல் டதடவப்படும் 

 இந்த குவொரி திட்டத்திற்கு அதிக நீர்  ற்றும்  ின்சொரம் 

டதடவயில்டை. 

13. அடிப்பணட ஆய்வின் தநொக்கம் 

அத்தியொயத்தில் பின்வரும் அளவுருக்கள், இருக்கும் சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிடை 

பற்றிய தகவல்கள்கடள தருகின்றன. 

1. ட க்டரொ - வொனிடை ஆய்வு 

2. நீர் சூழல் 

3. கொற்று சூழல் 

4. சத்தம் சூழல் 

5.  ண் / நிை சூழல் 

6. உயிரியல் சூழல் 
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7. சமூக மபொருளொதொர சூழல் 

13.1 ணமக்தரொ - வொனிணல ஆய்வு 

வளி ண்டைத்தில் மவளிடயற்றப்பட்ட  ொசுபடுத்திகளின் பரவடை 

பொதிப்பதில் வொனிடை ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வொனிடை கொரணிகள் 

கொைத்துடன் பரந்த ஏற்ற இறக்கங்கடளக் கொண்பிப்பதொல், நீண்டகொை 

நம்பக ொன தரவுகளிைிருந்து  ட்டுட  அர்த்தமுள்ள விளக்கம் மபற 

முடியும். 

i) சரொசரி குடறந்தபட்ச மவப்பநிடை: 19 மசல்சியஸ் 

ii) சரொசரி அதிகபட்ச மவப்பநிடை. : 38 மசல்சியஸ்   

iii) இப்பகுதியின் சரொசரி ஆண்டு  டழப்மபொழிவு: 616  ி. ீ. 

13.2 கொற்று சூழல் 

சுரங்க குத்தடக பகுதியிடன சுற்றியுள்ள பகுதிகளில்  ொதொந்திர 

அடிப்படடயில் சுற்றுப்புற கொற்று கண்கொணிப்பு ட ற்மகொள்ளப்பட்டது. 5 கி. ீ.  

சுற்றளவில் 5 இடங்களில் (ஒரு கொை முழுவதும்) கொற்றின் தர ஆய்வு 

நடத்தப்பட்டுள்ளது. பொர்ட்டிகுடைட் ட ட்டர் (பிஎம் 10), சல்பர் டட ஆக்டசடு 

(SO2), டநட்ரஜன் டட ஆக்டசடு (NO2)  டபொன்ற முக்கிய கொற்று  ொசுக்கள் 

கண்கொணிக்கப்பட்டு அதன் முடிவுகள் கீடழ சுருக்கப்பட்டுள்ளன. 

கொற்றின் அடிப்படட நிடைகள் : PM10  (61-38  µg/m³),  PM2.5  ( 30-17  µg/m³),  SO2  

(15-5µg/m³), NO2        (28-10 µg/m³). இடவ அடனத்தும்  ஜனவரி முதல்   ொர்ச் 

2021 வடர கண்கொணிக்கப்பட்டு, டதசிய சுற்றுப்புற கொற்றின் தரதத்டதொடு 

ஒப்பிட்டு  பொர்த்ததில் அடனத்து அடிப்படட நிடைகள் NAAQ 

வடரயடறக்குள் இருக்குகிறது. 

13.3 ஒலி  சூழல் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளத்டதச் சுற்றியுள்ள 5 இடங்களில் சுற்றுப்புற 

சத்தம் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. பகல் டநரத்தில் பதிவுமசய்யப்பட்ட 

அதிகபட்ச  ற்றும் குடறந்தபட்ச இடரச்சல் அளவுகள் 54 (Leq dB) முதல் 45 
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(Leq dB) வடர இருந்தன, இரவு டநரங்களில் அதிகபட்ச  ற்றும் குடறந்தபட்ச 

இடரச்சல் அளவுகள் 44 (Leq dB) முதல் 38 (Leq dB) வடர இருந்தது.  

13.4 நீர் சூழல்  

நிைத்தடி நீர் டசொதிக்கப்பட்டது  ற்றும் முடிவுகள் பின்வரு ொறு 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

 சரொசரி pH அளவு  7.69 முதல் 7.89 வடர உள்ளது 

 TDS  திப்பு 1026  ி கி /ைிட்டர் முதல் 3310  ி கி /ைிட்டர் வடர உள்ளது 

 குடளொடரடு 88.1  ி கி /ைிட்டர் முதல் 1086  ி கி /ைிட்டர் வடர உள்ளது 

 ம ொத்த கடினத்தன்ட  696  ி கி /ைிட்டர் - 1284  ி கி /ைிட்டர் வடர 

உள்ளது. 

13.5 நிலச் சூழல்  

pH  திப்பு 7.06 முதல் 7.37 வடர கரி ப் மபொருட்களுடன் 0.25 % முதல் 0.39 % 

வடர இருப்பதொல்  ண் இயற்டகயில் நடுநிடை வகிக்கிறது என்படத 

பகுப்பொய்வு முடிவுகள் கொட்டுகின்றன. டநட்ரஜன், பொஸ்பரஸ்  ற்றும் 

மபொட்டொசியம் ஆகியவற்றின் மசறிவு  ண்  ொதிரிகளில் நல்ை அளவில் 

இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

                13.6 உயிரியல் சூழல்  

                      முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க குத்தடக பகுதி மபரும்பொலும் சிறிய புதர்கள் 

 ற்றும் புதர்கடளக் மகொண்ட வறண்ட தரிசு நிை ொகும். சுரங்க குத்தடக 

பகுதிக்குள் குறிப்பிட்ட ஆபத்தொன தொவரங்கள்  ற்றும் விைங்கினங்கள் 

எதுவும் இல்டை. 

14. புனர்வொழ்வு / மீள்குடிதயற்ைம் 

 சுரங்கத்தின் ஒட்டும ொத்த நிைம் அரசு நிை ொகும். திட்டப்பகுதி  ற்றும் 

அதன் அருகிலுள்ள பகுதிகள் உள்ள  க்களுக்கு இடம்மபயர்வு 

டதடவயில்டை. இந்த திட்டத்தின் அருகிலுள்ள கிரொ ங்களின் சமூக 

ட ம்பொடு பரிசீைிக்கப்படும். 
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15. பசுணம வளர்ச்சி தமம்பொடு  

 பசுட  ட ம்பொட்டிற்கொக இத்திட்டத்டத சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 

அடர்ந்த  ரங்கள் வளர்க்கப்படும் 

 சுற்றுச்சூழல் ட ைொண்ட  திட்டத்தின் முக்கிய அங்கங்களில் ஒன்றொக 

கிரீன் மபல்ட் பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ளது, இது சூழைியல், சுற்றுச்சூழல் 

 ற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதியின் தரத்டத ட ம்படுத்தும். 

 உள்ளூர்  ரங்களொன டவப்பம், புங்கம், நொவல் டபொன்றடவ மதற்கு பக்க 

குத்தடக எல்டை  ற்றும் வழிகளிலும், மசயல்படொத டம்ப்களிலும் 

ஆண்டுக்கு 60  ரங்கள் என்ற விகிதத்தில் 5  ீ இடடமவளியில் நடப்படும். 

 இந்த பகுதியில் உயிர்வொழும் விகிதம் 80% இருக்கும் என்று 

எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது 

அட்டவணண 10. பசுணம வளர்ச்சி தமம்பொடு 

ஆண்
டு 

இனங்களி
ன் மபய ர் 

நடப்படுகின்
ை இடம் 

எண்ணிக்
ணக 

இணடமவ
ளி 

சர்ணவவ
ல் 

2022 
டவப்பம், 
புங்கம் 

வடக்கு 60 5m 80% 

2023 நொவல் மதற்கு 60 5m 80% 

2024 
பூவரசு, 

புங்கம் 
கிழக்கு 60 5m 80% 

2025 
நொவல், 
புங்கம் 

மதற்கு 60 5m 80% 

2026 
டவப்பம், 
நொவல் 

ட ற்கு 60 5m 80% 

ம ொத்தம் 300 
 

 

16. எதிர்பொர்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் பொதிப்புகள் 

16.1 கொற்று சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 சொடைகள்  ற்றும் மசப்பனிடப்படொத சொடைகளில் தண்ணரீ் 

மதளிக்கப்படும். 

 தூசி மவளிடயற்றத்டதக் கட்டுப்படுத்த நீர் மதளித்தல் டபொன்ற 

முடறயொன தணிப்பு நடவடிக்டககள் பின்பற்றப்படும். 
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 சுரங்க பகுதிடய சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சொடைகள், திடக்கழிவு தளம் 

 ற்றும் அருகிலுள்ள சுரங்க வளொகங்களில்  ரங்கள் வளர்க்கப்படும் 

  ொடச கட்டுப்படுத்தும் வடகயில் சுரங்கப்பகுதியில் பயன்படுத்தும் 

கருவிகள் அடனத்தும் அவ்வப்டபொது பரொ ரிப்பு ட ற்மகொள்ளப்படும் 

16.2 சத்தம் சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 சிபிசிபி வழிகொட்டுதல்களின்படி சுற்றுப்புற சத்தத்டத அவ்வப்டபொது 

கண்கொணித்தல் மசய்யப்படும். 

 டபொக்குவரத்து வொகனங்கள்  ற்றும் ஏற்றுவதற்கொன அகழ்வொரொய்ச்சி 
தவிர டவறு எந்த உபகரணங்களும் அனு திக்கப்படொது. 

 இந்த கருவிகளில் வரும் இடரச்சல் தற்கொைிக ொனது அது எந்த வித 

தொக்கத்டதயும் ஏற்படுத்தொது. 

17. சுற்றுச்சூழல் தமலொண்ணம கலத்திற்கொன மபொறுப்புகள் (EMC) 

EMC இன் மபொறுப்புகள் பின்வருவனவற்டற உள்ளடக்குகின்றன: 

  சுற்றியுள்ள பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் கண்கொணிப்பது. 

   ரம் வளர்ப்பது 

  தண்ணரீின் குடறந்தபட்ச பயன்பொட்டட உறுதி மசய்தல். 

   ொசு கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்டககடள முடறயொக மசயல்படுத்துதல். 

18. சுற்றுச்சூழல் கண்கொணிப்பு திட்டம் 

த ிழ்நொடு  ொநிை  ொசு கட்டுப்பொட்டு வொரியத்தின் (டி.என்.பி.சி.பி) படி 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தரம், நீர்  ற்றும் கழிவு நீர் தரம், சத்தம் தரம் குறித்து 

கண்கொணிப்பு பரொ ரிக்கப்படும். 

19. திட்ட மசலவு 

சொடைகள், சுரங்க அலுவைகம்/ மதொழிைொளர் மகொட்டடக, முதலுதவி 
அடற டபொன்ற உள்கட்டட ப்பு வசதிகளுக்கும்,   ின் டசடவகளுக்கும் நீர் 

வழங்க்குவதற்கும் இயந்திரங்கடள பயன் படுத்துவதற்கும் டதடவப்படும் 

ம ொத்தம் ரூ 54,26,000 ஆகும். 
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அட்டவணண 11: திட்ட மசலவு விவரங்கள் 

எண் விளக்கம் மசலவு 

1. திட்ட மசைவு 9,76,000 

2. மசைவினம் மசைவு  40,00,000 

3 ஈ எம் பி மசைவு 4,50,000 

 மமொத்தம் 54,26,000 

20. மபருநிறுவன சுற்றுச்சூழல் மபொறுப்பு 

மபருநிறுவன சுற்றுச்சூழல் மபொறுப்பு (சிஇஆர்) நிதியின் கீடழ பின் வரும் 

மசயல்பொடுகளுக்கு வழங்கப்படும். 

அட்டவணண 12: கொர்ப்பதரட் சுற்றுச்சூழல் மபொறுப்பு மசலவு 

எண் மபருநிறுவன சுற்றுச்சூழல் மபொறுப்பு மசயல்பொடு மசலவு (ரூ) 

1. கிரிஜொபுரம் கிரொ த்தில் அட ந்துள்ள கடை கள் 

அரசு பள்ளிக்கு, பொதுகொப்பொன குடிநீர், சுகொதொர ொன 

கழிப்படற வசதிகள், தளபொடங்கள், சூரிய 

விளக்குகள் டபொன்ற அடிப்படட வசதிகடள 

வழங்குதல்.  

 

ஆன்டைன் வகுப்புகள்  ற்றும் ஸ் ொர்ட் 

வகுப்புகளுக்கு உயர்நிடைப் பள்ளி அளவில் அரசுப் 

பள்ளி  ொணவர்கடள இயக்குவதற்கு ப்மரொமஜக்டர் 

வழங்குதல். 

1,08,520 

மமொத்தம் 1,08,520 

 

21. திட்டத்தின் நன்ணமகள் 

இத்திட்டத்தின் மூைம்  க்களின் சமூக மபொருளொதொர நிடை உயரும், இந்த 

சுரங்க பகுதிடய சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள  க்களின் டவடை வொய்ப்பு 

டநரடியொகவும்,  டறமுடகயொகவும், அட ய கூடும். 
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இத்திட்டம் சுற்றுசூழலுக்கு இணக்க ொன நிதி வழிமுடறகள்  ற்றும் 

கட்டு ொனத் துடறயின் மதொழிைின் நைனுக்கொக இருக்கும். 

இத்திட்டம் மூைம்  க்களின் சமூக அல்ைது கைொச்சொர வொழ்க்டகயில் 

எந்தவித ொன எதிர் டறயொன தொக்கத்டதயும் ஏற்படுத்தப்டபொவதில்டை. 

 

 


