
 

ப ொது விசொரணைணை நடத்துவதற்கொன திட்ட  

சுருக்கம் 
 

“திருமதி.எஸ்.மமனகொ உணடக்கல் குவொரி பமொத்தம் 

1.50.0 பெக்மடர்” 
 

S.No. 1 (Part) (Bit-3A) பகொை்டமநொைக்கன் ட்டி 

கிரொமத்தில், மசந்தமங்கலம் தொலுகொ, நொமக்கல் 

மொவட்டம், தமிழ்நொடு 
 
திட்ட ஆதரவாளர்: 

திருமதி.எஸ்.மமனகொ, 

W/o. வி.ஸ்ரீ ொலன், 

எை் .444, பிரதொன சொணல, 

மசந்தமங்கலம் தொலுகொ, 

நொமக்கல் மொவட்டம்- 637 409.       
 

திட்டத்தின் கீழ் திட்டமிடப்பட்டது 1(a) வகக B1 

 
தயாரித்தவர் 

Ecotech Labs Pvt. Ltd.  

       
NABET அங்கீகாரம் பபற்ற EIA ஆல ாசகர் 

48, 2nd பிரதான சாக , ராம் நகர் பதற்கு விரிவாக்கம், 

பள்ளிக்கரகை 

பசன்கன -600100 

 
 
 

பச ்டம் ர்  

2021 





1 
 

திட்டசுருக்கம் 

1. திட்ட பின்னணி 

முன்ம ொழியப்பட்ட உடடக்கல் குவொரி திட்டத்தின் ம ொத்த அளவு 1.50.0 

மெக்டடர.் இது நொ க்கல்  ொவட்டத்தில் உள்ள டேந்த ங்கல ்  தொலூக்கொவின் 

மகொண்ட நொயக்கன்பட்டி கிரொ த்தில் உள்ள அரசு நில ொகு ். திட்டத்தின் 

வடக B1 (கூடட்ு வடக) ேொரந்்தது, இது மகொண்ட நொயக்கன்பட்டி கிரொ த்தில் 

ஒரு புதிய உடடக்கல் குவொரி. இந்த பகுதி ட ற்கு டநொக்கி ேொய்ந்த ே மவளி 

நிலப்பரப்பில் உடடக்கல்லொல் மூடப்படட்ுள்ளது, இது எந்த வடகயொன 

தொவரங்கடளயு ் தக்கடவக்கொது. 

குவொரி நடவடிக்டக ட ற்மகொள்ள திறந்த மவளி சுரங்க வழிமுடறகள் 

ட ற்மகொள்ளப்படுகிறது, மபஞ்ே ்உயர ் 5.0 மீட்டர ் ற்று ் 5.0 மீட்டர ்மபஞ்ே ்

அகலத்துடன் ட ற்மகொள்ள உத்டதசிக்கப்படட்ுள்ளது. இந்த குவொரியிலிருந்து 

கனி த்டத பிரித்மதடுப்பதில் துடளயிடுதல்  ற்று ் மவடித்தல், கன ொன 

பூமி நகரு ் கருவிகடளப் பயன்படுத்தப்படுகிறது 

பூமியின் தடர  ட்டத்திலிருந்து ட டல 15 மீட்டர ்ஆழ ் வடர சுரங்கத்திலிருந்து 

கனி  ் எடுக்கப்படு ். ம ொத்த உடடகல்லின் புவியியல் இருப்பு சு ொர ்16,84,50 

கனமீட்டர.்  சுரங்கக்கூடிய இருப்புக்கள் உடடக்கல் 6,55,000 கனமீடட்ர ்ஆகு ். 

ஐந்து ஆண்டுகளில் திட்டமிடப்படட் உற்பத்தி 72,000 கனமீட்டர ்ஆகு ். 

இந்த சுரங்க திட்டத்டத நொ க்கல்  ொவட்டத்தில் உள்ள புவியுயல்  ற்று ் 

சுரங்க துடற துடண இயக்குனரொல் அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளது (கடித ் எண் 

Rc.No1446/Mines/2019, நொள் 20.03.2020. இந்த சுரங்க குவொரியில் இருந்து 15 கி.மீ 

சுற்றளவில் வடர எந்த ஒரு  டல பகுதி, பொதுகொப்பு ஆடணயத்டத ேொரந்்த 

நில ், வனவிலங்கு பொதுகொப்பு ேட்ட ் 1972 இன் படி, சி.ஆர.்இேட்  ண்டல ், 

ட ற்கு மதொடரே்ச்ி  டல, அறிவிக்கப்படட் பறடவகள் ேரணொலயங்கள், 

வனவிலங்கு ேரணொலயங்கள் எதுவு ் இல்டல.  
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2. திட்டத்தின் இயல்பு மற்றும் அளவு 

முன்ம ொழியப்பட்ட உடடக்கல் குவொரி திட்டத்தின்  ம ொத்த அளவு 1.50.0 

மெக்டடர.் இது நொ க்கல்  ொவட்டத்தில் உள்ள டேந்த ங்கல ்  

தொலூக்கொவின் மகொண்ட நொயக்கன்பட்டி கிரொ த்தில் அட ந்துள்ளது. 

கனி  ்                 : உடடக்கல்  

 ொவடட் ்  : நொ க்கல்   

தொலுகொ  : டேந்த ங்கல ் 

கிரொ  ்  : மகொண்ட நொயக்கன்பட்டி 

புல  எண்  : 1 (Part) (Bit-3A)                 

பரப்பளவு  : 1.50.0 மெக்டடர ்

அட்டவணண 1: திட்டத்தின் சுருக்கம் 

எண் விவரங்கள் விவரங்கள் 

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

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

3.  கடல்  ட்டத்திற்கு ட ல் 

உள்ள தளத்தின் உயர ்  

260 மீட்டர ்

4.  நில அட ப்பு உயரந்்த நிலப்பரப்பு 

5.   நில வடகப்பொடு அரசு நில ் 

6.  குத்தடக பரப்பளவு 1.50.0 மெக்டடர ்

7.  அருகிலுள்ள மநடுஞ்ேொடல 

 

SH 98 - 2.53 கிமீ, கிழக்கு 

8.  அருகிலுள்ள ரயில் 

நிடலய ் 

நொ க்கல் ரயில் நிடலய ் - 4.46 கி.மீ 

- SW- மதன்ட ற்கு 

9.  அருகிலுள்ள வி ொன 

நிடலய ் 

டேல ் வி ொன நிடலய ் - 60.15 கி.மீ  

- வடட ற்கு 

10.  அருகிலுள்ள நகர ்/ டவுன் டவுன் – டேந்த ங்கல ் -3.77 கி.மீ – 

வடகிழக்கு  

நகர ் - நொ க்கல் – 6.06 கி.மீ 

மதன்ட ற்கு  
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 ொவடட் ் - நொ க்கல்  - 6.06 கி.மீ - 

மதன்ட ற்கு 

11.  ஆறுகள்  - 

12.  கண் ொய் / குள ் 

 

• டவட்ட ்பொடி ஏரி - 2.44 கிமீ, 

மதன்கிழக்கு 

• படழயபொடளய ் மபரிய ஏரி - 

4.32 கிமீ, மதன்கிழக்கு 

• படழயபொடளய ் சிறிய ஏரி - 

5.14 கிமீ, மதன்கிழக்கு 

• நொ க்கல் ஏரி - 5.10 கிமீ, 

மதன்ட ற்கு 

• துசூர ்ஏரி - 6.61 கிமீ, 

மதன்ட ற்கு 

• சிங்கிலிப்பட்டி ஏரி - 8.68 கிமீ, 

மதன்ட ற்கு 

• எரணொபுர ் ஏரி - 11.35 கிமீ, 

ட ற்கு 

• ரங்கப்படனக்கன்பொடளய ் 

ஏரி - 12.29 கிமீ, மதன்ட ற்கு 

• த ்ட ங்கல ் ஏரி - 13.93 கிமீ, 

மதன்ட ற்கு 

• படகு ஏரி - 11.98 கிமீ, கிழக்கு 

• புத்தூர ்ஏரி - 13.79 கிமீ, 

வடட ற்கு 

13.   டலகள் / 

பள்ளத்தொக்குகள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல 

14.  மதொல் மபொருள் ஆரய்ேச்ி 

இடங்கள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல 

15.  டதசிய பூங்கொக்கள் / 

வனவிலங்கு/படறடவகள் 

ேரணொலயங்கள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல  

16.  ஒதுக்கப்பட்ட 

பொதுகொக்கபட்ட கொடுகள் 

டபல்நொடு மதற்கு ஒதுக்கப்பட்ட கொடு 

- 13.27 கிமீ, வடகிழக்கு 

ஜ ்புத்து ஒதுக்கப்படட் கொடு - 7.73 

கிமீ, கிழக்கு 

17.  நில அதிரவ்ு முன்ம ொழியப்பட்ட குத்தடக பகுதி 

நில அதிரவ்ு  ண்டல ்- II (குடறந்த 

ஆபத்து பகுதி) இன் கீழ் வருகிறது 

   18. பொதுகொப்பு நிறுவல்கள் 15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல 

3. திட்டத்தின் ததணவ 
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• முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்டககள் அடனத்து கடட்ு ொன 

 ற்று ் உள்கட்டட ப்பு திடட்ங்களின் முதுமகலு ்பொகு ், ஏமனனில் 

கடட்ு ொனத்திற்கொன மூலப்மபொருள் அத்தடகய சுரங்கத்திலிருந்து 

 டட்ுட  கிடடக்கிறது. பிரித்மதடுக்கப்படட் உடடக்கல் நொ க்கல் 

 ொவட்டத்தின் கல் மநொறுக்கி மகொண்டு மேல்லப்படு ் 

• இயற்டகயொன உடடக்கல்  ற்று ் மநொறுக்கிய கற்கள் கடட்ு ொன 

திட்டங்கள் அத்துடன் ரியல் எஸ்டடடட்ில் கடட்ு ொன திட்டங்களுக்கு 

அதிக டதடவ உள்ளது  

• அருகிலுள்ள கட்டிட ஒப்பந்தக்கொரரக்ள், ேொடல ஒப்பந்தக்கொரரக்ள் 

 ற்று ் அருகிலுள்ள கிரொ வொசிகளுக்கு மநொறுக்குத் திரடட்ுகடள 

உற்பத்தி மேய்வதற்கொக உடடக்கல் கல் குவொரி மேய்யப்படுகிறது 

• மவட்டப்படட் முழு இருப்புக்கடளயு ் குவொரி மேய்தபின், 

அருகிலுள்ள கிணறுகளுக்கு மேயற்டக ரீேொரஜ்் மேய்ய இப்பகுதி நீர ்

டதக்க ொக பயன்படுத்தப்படு ். 

 

படம் :1 வணரபடம்  
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படம் :2 முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் கூகிள் வணரபடம் 

3. சொர்தனொணகட் 

ேொரட்னொக்கிட்  ற்று ் வரிப்பாறை இறைவு பபாதுவாக உறைகல்லாக 

குவாரி பெய்யப்படுகிைது. இது கடட்ிட ் கடட்ுதல், ேொடலகள் அட த்தல் 

 ற்று ் மவற்றுத் மதொகுதிகள், தூண் கற்கள், எ ்- ணல் டபொன்ற  திப்பு 

கூட்டப்படட் தயொரிப்புகடளத் தயொரிக்கப் பயன்படுகிறது. ொம்பல் 

நிைத்தில் இருக்கும் பாரிய உைல்களாக ொரன் ாறகை் ஏை்படுகிைது. அளவு 

நடுத்தரத்திலிருந்து கரடுமுரைா  தா ியத்திை்கு மாறுபடும். 

ொரன் ாறகை் குவாரை்்ஸ், ஃபபல்ை்ஸ்பார ் மை்றும் ஆரன்தாபிராக்ஸீ ் 

ஆகியவை்ைால் ஆ து. சில இைங்களில் ொரன் ாக்கிை்டில் உள்ள 

உருமாை்ை கி ிசிக் னபை்டிங் (மாை்று இருை்ை மை்றும் கருப்பு நிைம்) 

கவ ிக்கப்படுகிைது. னமல் பகுதியில், இது வரிப்பாறை இறைவு 

னதாை்ைத்றத அளிக்கிைது ஆ ால் கீனே 1-5m ஆேம் ொம்பல் நிைத்தி ் 

பபாதுவா  ொரன் ாறகை் ஆகும். கரடுமுரைா  குவாரிகள் முக்கியமாக 

ராசிபுரம், நாமக்கல், னெந்தமங்கலம், திருெப்ெங்னகாடு மை்றும் சிலவை்றில் 

பரமத்தினவலூரில் காைப்படுகி ்ை . 

5. புவியியல் வளங்கள் 

குறுக்கு மவடட்ு முடறயின் அடிப்படடயில் புவியியல் இருப்புக்கள் 

கணக்கிடப்படட்ுள்ளன  
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அட்டவணண 2. மமொத்த புவியியல் இருப்பு வளங்கள் 

நிலவியல் பிரிவு 
நீளம் 

(மீ) 

அகலம்   

(மீ) 
உயரம்  

உணடக்கல் 

இருப்பு 

கனமீடட்ர ்

கரடுமுரடொன 

புவியியல் 

வளங்கள் 

(கனமீடட்ர்) 

தடர 

 ட்டத்திற்கு 

ட ல்  

XY-AB 69 100 50 345000 345000 

XY-CD 81 100 45 364500 364500 

தடர 

 ட்டத்திற்கு 

கீழ் 

XY-AB 69 100 65 448500 448500 

XY-CD 81 100 65 526500 526500 

மமொத்தம் 1684500 

 

அட்டவணண 3. ஐந்து வருடம் வொரியொக உற்பத்தியின் அளவு 

நிலவியல் ஆண்டு  பிரிவு மபஞ்ே ்
நீளம் 

(மீ) 

அகலம்   

(மீ) 
உயரம்  

உணடக்கல் 

இருப்பு கனமீட்டர ்

மீட்க 

எடுகக்கக்ூடி

ய 

உடடகக்ல் 

இருப்பு 

(கனமீட்டர்) 

தடர 

 ட்டத்தி

ற்கு 

ட ல் 

I 
XY-

AB 

260-

255 
49 59 5 14455 14455 

மமொத்தம்  14455 

தடர 

 ட்டத்தி

ற்கு 

ட ல் 

II 

XY-

AB 

260-

255 
49 41 5 10045 10045 

XY-

CD 

255-

250 
23 37 5 4255 4255 
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மமொத்தம் 14300 

தடர 

 ட்டத்தி

ற்கு 

ட ல் 

III 

XY-

CD 

255-

250 
23 63 5 7245 7245 

XY-

AB 

255-

250 
69 22 5 7590 7590 

மமொத்தம் 14835 

தடர 

 ட்டத்தி

ற்கு 

ட ல் 

IV 
XY-

AB 

255-

250 
69 42 5 14490 14490 

மமொத்தம் 14490 

தடர 

 ட்டத்தி

ற்கு 

ட ல் 

V 

XY-

AB 

255-

250 
69 36 5 12420 12420 

XY-

CD 

250-

245 
50 6 5 1500 1500 

மமொத்தம் 13920 

மமொத்தம் 72000 

 

6. கனிமம்  

குவொரி நடவடிக்டக ட ற்மகொள்ள திறந்த மவளி சுரங்க வழிமுடறகள் 

ட ற்மகொள்ளப்படுகிறது, மபஞ்ே ்உயர ் 5.0 மீட்டர ் ற்று ் 5.0 மீட்டர ்மபஞ்ே ்

அகலத்துடன் ட ற்மகொள்ள உத்டதசிக்கப்படட்ுள்ளது. குவொரி மேயல்பொட்டில் 

ஆழ ற்ற ஜொக் சுத்தி துடளயிடுதல், குழ ்பு மவடித்தல், ஏற்றுதல்  ற்று ் 

டபொக்குவரத்து ஆகியடவ அடங்கு ். 

மசயல்முணற விளக்கம் 

• புவியியல் வளங்கடள அறிந்துமகொள்ள புவியியல் விேொரடண 

மேய்யப்படுகிறது 

• ட ல் ண்டண பிரித்மதடுக்க எஸ்டகடவட்டர ்பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

பிரித்மதடுத்த  ண்டண டநரடியொக டிப்பரக்்கு மேலுத்த டவண்டு ். 
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• உடடகல்டல பிரித்மதடுக்க பயன்படுத்து ் மேயல்முடறகள் 

மவடித்தல்  ற்று ் டதொண்டுதல் ஆகு ் 

• ஜொக்ெொ ர ்(32 mm) விட்ட ் மகொண்ட ஆழ ற்ற துடளயிடுதல். 

•  குடறந்தபட்ே மவடி  ருந்துகடள பயன்படுத்துதல் 

• கனி  ொனது டிப்பரக்ள்  ற்று ் எஸ்டகவட்டரக்ள் மூல ் மகொண்டு 

மேல்லபடு ். 

7.நீர் ததணவ 

இந்த சுரங்கத் திட்டத்திற்கொன ம ொத்த நீர ்டதடவ 2 KLD ஆகு ். அருகிலுள்ள 

மகொண்ட நொயக்கன்பட்டி கிரொ த்தில் இருந்து உள்நொடட்ு நீர ் மபறப்படு ் 

 ற்று ் அருகிலுள்ள ேொடல டடங்கரக்ள் விநிடயொகத்திலிருந்து  ற்ற நீர ்

ஆதொர ொக இருக்கு ். 

அட்டவணண 4. நீர் இருப்பு 

8. மனித வளம் 

இந்த திட்டத்திற்கு டதடவபடு ் ம ொத்த ஆட்கள் 22 ஆகு ். உள்ளூர ்

 க்களுக்கு  தங்கள் வொழ்வொதொரத்டத மபருக்கி மகொள்ள இது ஒரு 

வொய்ப்பொக வழங்கப்படு ். 

 

 

 

 

 

 

 

 

எண் விளக்கம் 

நீர் 

ததணவ 

(kLD) 

மூலம் 

1.  க்கள் 

குடிப்பதற்கொகவு ் 

பிற 

உபடயொகத்திற்கு ் 

 
1.0 kLD 

திட்ட இடத்திலிருந்து சு ொர ் 0.94  கிமீ 

மதொடலவில் உள்ள  

மகொண்ட நொயக்கன்பட்டிகிரொ த்தில் 

மதொகுக்கப்பட்ட குடிநீர ் கிடடக்கிறது 

2.  ர ் வளரே்ச்ி 
 

0.5 kLD 
ேொடல டடங்கரக்ள் 

விநிடயொகத்திலிருந்து  கிடடக்கிறது 

3. தூசி ஒடுக்க ் 0.5 kLD 
ேொடல டடங்கரக்ள் 

விநிடயொகத்திலிருந்து  கிடடக்கிறது 

மமொத்தம்        2 kLD 
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அட்டவணண 5. மனித வளம் 

தமலொண்ணம மற்றும் தமற்பொர்ணவயொளர்: 

சுரங்க ட லொளர ்

(மேல்லுபடியொகு ் ேட்டரீதியொன 

தகுதியுடன்) 

1 No 

சுரங்க ஃடபொரட் ன் 

(மேல்லுபடியொகு ் ேட்டரீதியொன 

தகுதியுடன்) 

1 No 

சுரங்கத் துடண 

(மேல்லுபடியொகு ் ேட்டரீதியொன 

தகுதியுடன்) 

1 No 

Blaster  1 No 

உணைப்பொளரக்ள், திறணமயொனவரக்ள், அணர திறணமசொலிகள் 

& திறணமயற்றவரக்ள் 

திறட யொனவரக்ள் 

(ஆபடரட்டரக்ள்- 

அகழ்வொரொய்ேச்ி & ஜொக்ெொ ர)் 

5 Nos 

அடர திறட ேொலிகள் 

(ஓடட்ுனர)் 

3 Nos 

திறட யற்றவரக்ள் ( ஸ்தூர/் 

மதொழிலொளரக்ள், கிளனீரக்ள் & 

வொட்ே ்ட ன்) 

10 Nos 

 

9. திடக்கழிவு தமலொண்ணம  

அட்டவணண 6. திடக்கழிவு தமலொண்ணம 

 எண் வணக அளவு அகற்றும் முணற  

 

 

 

 

 

 

1. கரி  ் 3.96 கிடலொ/ நொள் 
நகரொட்சி மதொட்டி (உணவு 

கழிவுகள் உட்பட) 
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2. கனி  ் 5.94 கிடலொ/ நொள் 
TNPCB அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

 றுசுழற்சி 

(சிபிசிபி வழிகொடட்ுதல்களின்படி: எ ்.எஸ்.டபிள்யூ  தனிநபர ் / நொள் = 0.45 

கிடலொ / நொள்) 

          அட்டவணண 7. 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவொரிகள் 

1) ணகவிடப்பட்ட குவொரிகள்: 

எண் 
உரிமையாளரின் 

பெயர் 
கிரொமம் & தொலுகொ 

ெரப்ெளவு   
(Ha) 

குத்தமை 
ைாலம் 

- 

 

2)தற்தபொதுள்ள மற்ற குவொரிகள்: 

எண் உரிமையாளரின் பெயர் 
கிரொமம் & 

தொலுகொ 

புல 
எண். 

ெரப்ெளவு   
(Ha) 

குத்தமை 
ைாலம் 

1. 

பி.சுப்பரொயன், 

S/o. மபரியண்ணொ 

கவுண்டர,் 

429, பிரதொன ேொடல, 

டேந்த ங்கல ், 

நொ க்கல். 

மகொண்ட நொயக்கன்பட்டி 

டேந்த ங்கல ் 

1(Part) 

(Bit-5) 
1.50.0 

5 

ஆண்டுக

ள் 

(20.01.2018 

to 

19.01.2023) 

2. 

வி.ஸ்ரீ பொலன், 

S/o.  வரதரொஜன், 

3/444, பிரதொன ேொடல, 

டேந்த ங்கல ், 

டேந்த ங்கல ் தொலுகொ, 

நொ க்கல்  ொவடட் ். 

மகொண்ட நொயக்கன்பட்டி 

டேந்த ங்கல ் 

1(Part) 

(Bit-8) 
0.50.0 

5 

ஆண்டுக

ள் 

(20.01.2018 

to 

19.01.2023) 

3. 

பி.பழனிேொமி, 

S/o.  மபரு ொள், 

7/124A, ேக்திநகர ்

கொலனி 

மகொண்ட நொயக்கன்பட்டி 

டேந்த ங்கல ் 1(Part) 

(Bit-7) 
1.29.5 

5 

ஆண்டுக

ள் 

(20.01.2019 
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வடுகப்பட்டி, 

மகொண்ட நொயக்கன்பட்

டி 

(மபொ), 

நொ க்கல்  ொவடட் ். 

to 

19.01.2024) 

4. 

ஆர.் மீனொேச்ி, 

தடலவர:் குறிஞ்சி 

 களிர ்சுய உதவி 

குலு, 

மகொண்ட நொயக்கன்பட்

டி, 

மேந்தொ ல்கல ் 

நொ க்கல்  ொவடட் ். 

மகொண்ட நொயக்கன்பட்டி 

டேந்த ங்கல ் 

1(Part) 

(Bit-6) 
1.13.5 

5 

ஆண்டுக

ள் 

(20.01.2016 

to 

19.01.2021) 

 

3) முன்மமொழியப்பட்ட குவொரிகள் 

எண் 
உரிமையாளரின் 

பெயர் 
ைிராைம் & 
தாலுைா 

புல 
எண். 

ெரப்ெளவு   
(Ha) 

குத்தமை ைாலம் 

1. 

திரு தி.எஸ்.ட னகொ

, 

W/o. வி.ஸ்ரீபொலன், 

எண் .444, பிரதொன 

ேொடல, 

டேந்த ங்கல ் 

தொலுகொ, 

நொ க்கல்  ொவடட் ். 

மகொண்ட நொய

க்கன்படட்ி 

டேந்த ங்கல ் 

1(Part) 

(Bit-3A) 
1.50.0 

முன்ம ொழியப்ப

ட்டது 

 

தற்டபொதுள்ள / டகவிடப்பட்ட / முன்ம ொழியப்பட்ட குவொரிகளின் ம ொத்த 

அளவு 5.93.0 மெக்டடர ்

 

10. நிலத் ததணவ 

முன்ம ொழியப்பட்ட உடடக்கல் குவொரி திட்டத்தின்  ம ொத்த அளவு 1.50.0 

மெக்டடர.் இது நொ க்கல்  ொவட்டத்தில் உள்ள டேந்த ங்கல ்  

தொலூக்கொவின் மகொண்ட நொயக்கன்பட்டி கிரொ த்தில் அட ந்துள்ளது. 
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அட்டவணண 8. நில பயன்பொட்டின் வடிவம் 

எண் நில உபதயொகம் 
தற்தபொணதய 

பகுதி(மெக்தடர்) 

பரப்பளவு  

(மெக்தடர்) 

1.  முன்ம ொழியப்பட்ட 

குவொரி பகுதி 

Nil 1.04.0 

2.  முன்ம ொழியப்பட்ட 

உள்கட்டட ப்பு 

Nil 0.01.0 

3. ேொடலகள் Nil 0.01.0 

4.  பசுட  வடளய ் Nil 0.10.0 

5.  பயன்படுத்தொத நில ் 1.50.0 0.34.0 
 

மமொத்தம் 1.50.0Ha 1.50.0Ha 

11. மக்கள் குடியிருப்பு 

500 மீ சுற்றளவில் எந்த வொழ்விடங்களு ் இல்டல. குவொரிக்கு 5 கி.மீ 

சுற்றளவில் கிரொ ங்கள் உள்ளன. 

அட்டவணண 9. மக்கள் அடரத்்தி 

எண் திணசயில் கிரொமம் மக்கள் 

மதொணக 

தூரம் 

(கி.மீ.) 

1 மதன்கிழக்

கு 

பகாை்ைமற க்க ்

பை்டி 675 0.4 

2 வடக்கு 

கிழக்கு 

 

அக்கியம்பை்டி 

540 2.1 

3 மதன்ட ற்கு வீொ ம் 210 2.0 

4 வடட ற்கு ரெகவுை்ைனூர ் 135 0.7 

12. மின் ததணவ 

•   உடடக்கல் ஏற்றுவதற்க்கு டதடவப்படு ் எரிமபொருள்: ஒரு  ணி 

டநரத்திற்கு 16 லிட்டர ்டீேல்  ற்று ்  கிரொவல்  ணிக்கு 10 லிட்டர ்டீேல் 

டதடவப்படு ் 
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• இந்த குவொரி திட்டத்திற்கு அதிக நீர ்  ற்று ் மின்ேொர ் 

டதடவயில்டல. 

13. அடிப்பணட ஆய்வின் தநொக்கம் 

அத்தியொயத்தில் பின்வரு ் அளவுருக்கள், இருக்கு ் சுற்றுேச்ூழல் சூழ்நிடல 

பற்றிய தகவல்கள்கடள தருகின்றன. 

1. ட க்டரொ - வொனிடல ஆய்வு 

2. நீர ்சூழல் 

3. கொற்று சூழல் 

4. ேத்த ் சூழல் 

5.  ண் / நில சூழல் 

6. உயிரியல் சூழல் 

7. ேமூக மபொருளொதொர சூழல் 

13.1 ணமக்தரொ - வொனிணல ஆய்வு 

வளி ண்டலத்தில் மவளிடயற்றப்பட்ட  ொசுபடுத்திகளின் பரவடல 

பொதிப்பதில் வொனிடல ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வொனிடல 

கொரணிகள் கொலத்துடன் பரந்த ஏற்ற இறக்கங்கடளக் கொண்பிப்பதொல், 

நீண்டகொல ந ்பக ொன தரவுகளிலிருந்து  டட்ுட  அரத்்தமுள்ள விளக்க ் 

மபற முடியு ். 

i) ேரொேரி குடறந்தபட்ே மவப்பநிடல: 19 மேல்சியஸ் 

ii) ேரொேரி அதிகபட்ே மவப்பநிடல. : 38 மேல்சியஸ்   

iii) இப்பகுதியின் ேரொேரி ஆண்டு  டழப்மபொழிவு: 616 மி.மீ. 

13.2 கொற்று சூைல் 

சுரங்க குத்தடக பகுதியிடன சுற்றியுள்ள பகுதிகளில்  ொதொந்திர 

அடிப்படடயில் சுற்றுப்புற கொற்று கண்கொணிப்பு ட ற்மகொள்ளப்பட்டது. 5 

கி.மீ.  சுற்றளவில் 5 இடங்களில் (ஒரு கொல முழுவது ்) கொற்றின் தர ஆய்வு 

நடத்தப்படட்ுள்ளது. பொரட்்டிகுடலட் ட ட்டர ் (பிஎ ் 10), ேல்பர ்டட ஆக்டேடு 

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

கண்கொணிக்கப்படட்ு அதன் முடிவுகள் கீடழ சுருக்கப்படட்ுள்ளன. 
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கொற்றின் அடிப்படட நிடலகள் : PM10  (61-38  µg/m³),  PM2.5  ( 30-17  µg/m³),  SO2  

(15-5µg/m³), NO2        (28-10 µg/m³). இடவ அடனத்து ்  ஜனவரி முதல்   ொரே் ்2021 

வடர கண்கொணிக்கப்படட்ு, டதசிய சுற்றுப்புற கொற்றின் தரதத்டதொடு 

ஒப்பிடட்ு  பொரத்்ததில் அடனத்து அடிப்படட நிடலகள் NAAQ 

வடரயடறக்குள் இருக்குகிறது. 

13.3 ஒலி  சூைல் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளத்டதே ்சுற்றியுள்ள 5 இடங்களில் சுற்றுப்புற 

ேத்த ் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. பகல் டநரத்தில் பதிவுமேய்யப்பட்ட 

அதிகபட்ே  ற்று ் குடறந்தபட்ே இடரேே்ல் அளவுகள் 54 (Leq dB) முதல் 45 (Leq 

dB) வடர இருந்தன, இரவு டநரங்களில் அதிகபட்ே  ற்று ் குடறந்தபட்ே 

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

13.4 நீர் சூைல்  

நிலத்தடி நீர ் டேொதிக்கப்பட்டது  ற்று ் முடிவுகள் பின்வரு ொறு 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது.  

• ேரொேரி pH அளவு  7.69 முதல் 7.89 வடர உள்ளது 

• TDS  திப்பு 1026 மி கி /லிட்டர ்முதல் 3310 மி கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது 

• குடளொடரடு 88.1 மி கி /லிட்டர ்முதல் 1086 மி கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது 

• ம ொத்த கடினத்தன்ட  696 மி கி /லிட்டர ் - 1284 மி கி /லிட்டர ் வடர 

உள்ளது. 

13.5 நிலச ்சூைல்  

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

வடர இருப்பதொல்  ண் இயற்டகயில் நடுநிடல வகிக்கிறது என்படத 

பகுப்பொய்வு முடிவுகள் கொடட்ுகின்றன. டநட்ரஜன், பொஸ்பரஸ்  ற்று ் 

மபொட்டொசிய ் ஆகியவற்றின் மேறிவு  ண்  ொதிரிகளில் நல்ல அளவில் 

இருப்பது கண்டறியப்படட்ுள்ளது. 

                13.6 உயிரியல் சூைல்  

                      முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க குத்தடக பகுதி மபரு ்பொலு ் சிறிய புதரக்ள் 

 ற்று ் புதரக்டளக் மகொண்ட வறண்ட தரிசு நில ொகு ். சுரங்க குத்தடக 

பகுதிக்குள் குறிப்பிட்ட ஆபத்தொன தொவரங்கள்  ற்று ் விலங்கினங்கள் 

எதுவு ் இல்டல. 

14. புனர்வொை்வு / மீள்குடிதயற்றம் 
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• சுரங்கத்தின் ஒடட்ும ொத்த நில ் அரசு நில ொகு ். திட்டப்பகுதி  ற்று ் 

அதன் அருகிலுள்ள பகுதிகள் உள்ள  க்களுக்கு இட ்மபயரவ்ு 

டதடவயில்டல. இந்த திட்டத்தின் அருகிலுள்ள கிரொ ங்களின் ேமூக 

ட  ்பொடு பரிசீலிக்கப்படு ். 

15. பசுணம வளரச்ச்ி தமம்பொடு  

❖ பசுட  ட  ்பொட்டிற்கொக இத்திட்டத்டத சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 

அடரந்்த  ரங்கள் வளரக்்கப்படு ் 

❖ சுற்றுேச்ூழல் ட லொண்ட  திட்டத்தின் முக்கிய அங்கங்களில் ஒன்றொக 

கிரீன் மபல்ட் பரிந்துடரக்கப்படட்ுள்ளது, இது சூழலியல், சுற்றுேச்ூழல் 

 ற்று ் சுற்றியுள்ள பகுதியின் தரத்டத ட  ்படுத்து ். 

❖ உள்ளூர ் ரங்களொன டவப்ப ், புங்க ், நொவல் டபொன்றடவ மதற்கு பக்க 

குத்தடக எல்டல  ற்று ் வழிகளிலு ், மேயல்படொத ட ்ப்களிலு ் 

ஆண்டுக்கு 60  ரங்கள் என்ற விகிதத்தில் 5 மீ இடடமவளியில் நடப்படு ். 

❖ இந்த பகுதியில் உயிரவ்ொழு ் விகித ் 80% இருக்கு ் என்று 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது 

அட்டவணண 10. பசுணம வளரச்ச்ி தமம்பொடு 

ஆண்

டு 
இனங்களி

ன் மபய ர் 
நடப்படுகின்

ற இடம் 
எண்ணிக்

ணக 
இணடமவ

ளி 
சர்ணவவ

ல் 

2021 
டவப்ப ், 
புங்க ் 

வடக்கு 60 5m 80% 

2022 நொவல் மதற்கு 60 5m 80% 

2023 
பூவரசு, 

புங்க ் 
கிழக்கு 60 5m 80% 

2024 
நொவல், 
புங்க ் 

மதற்கு 60 5m 80% 

2025 
டவப்ப ், 
நொவல் 

ட ற்கு 60 5m 80% 

ம ொத்த ் 300  

 

16. எதிர்பொரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூைல் பொதிப்புகள் 

16.1 கொற்று சூைல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ ேொடலகள்  ற்று ் மேப்பனிடப்படொத ேொடலகளில் தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படு ் 

❖ தூசி மவளிடயற்றத்டதக் கடட்ுப்படுத்த நீர ் மதளித்தல் டபொன்ற 

முடறயொன தணிப்பு நடவடிக்டககள் பின்பற்றப்படு ். 
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❖ சுரங்க பகுதிடய சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ேொடலகள், திடக்கழிவு 

தள ்  ற்று ் அருகிலுள்ள சுரங்க வளொகங்களில்  ரங்கள் 

வளரக்்கப்படு ் 

❖  ொடே கடட்ுப்படுத்து ் வடகயில் சுரங்கப்பகுதியில் பயன்படுத்து ் 

கருவிகள் அடனத்து ் அவ்வப்டபொது பரொ ரிப்பு ட ற்மகொள்ளப்படு ் 

16.2 சத்தம் சூைல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சிபிசிபி வழிகொடட்ுதல்களின்படி சுற்றுப்புற ேத்தத்டத அவ்வப்டபொது 

கண்கொணித்தல் மேய்யப்படு ். 

❖ டபொக்குவரத்து வொகனங்கள்  ற்று ் ஏற்றுவதற்கொன அகழ்வொரொய்ேச்ி 

தவிர டவறு எந்த உபகரணங்களு ் அனு திக்கப்படொது. 

❖ இந்த கருவிகளில் வரு ் இடரேே்ல் தற்கொலிக ொனது அது எந்த வித 

தொக்கத்டதயு ் ஏற்படுத்தொது 

17. சுற்றுசச்ூைல் தமலொண்ணம கலத்திற்கொன மபொறுப்புகள் (EMC) 

EMC இன் மபொறுப்புகள் பின்வருவனவற்டற உள்ளடக்குகின்றன: 

❖  சுற்றியுள்ள பகுதியின் சுற்றுேச்ூழல் கண்கொணிப்பது. 

❖   ர ் வளரப்்பது 

❖  தண்ணீரின் குடறந்தபட்ே பயன்பொட்டட உறுதி மேய்தல். 

❖   ொசு கடட்ுப்பொடட்ு நடவடிக்டககடள முடறயொக மேயல்படுத்துதல். 

18. சுற்றுசச்ூைல் கண்கொணிப்பு திட்டம் 

தமிழ்நொடு  ொநில  ொசு கடட்ுப்பொடட்ு வொரியத்தின் (டி.என்.பி.சி.பி) படி 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தர ், நீர ் ற்று ் கழிவு நீர ்தர ், ேத்த ் தர ் குறித்து 

கண்கொணிப்பு பரொ ரிக்கப்படு ். 

19. திட்ட மசலவு 

ேொடலகள், சுரங்க அலுவலக ்/ மதொழிலொளர ்மகொட்டடக, முதலுதவி அடற 

டபொன்ற உள்கட்டட ப்பு வேதிகளுக்கு ்,  மின் டேடவகளுக்கு ் நீர ்

வழங்க்குவதற்கு ் இயந்திரங்கடள பயன் படுத்துவதற்கு ் டதடவப்படு ் 

ம ொத்த ் ரூ 85,90,000 ஆகு ். 

அட்டவணண 11: திட்ட மசலவு விவரங்கள் 

எண் விளக்கம் மசலவு 

1. திட்ட மேலவு 53,00,000 

2. மேலவின ் மேலவு  20,00,000  

3 ஈ எ ் பி மேலவு   12,90,000 
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 மமொத்தம் 85,90,000 

20. மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூைல் மபொறுப்பு 

மபருநிறுவன சுற்றுேச்ூழல் மபொறுப்பு (சிஇஆர)் நிதியின் கீடழ பின் வரு ் 

மேயல்பொடுகளுக்கு வழங்கப்படு ். 

 

அட்டவணண 12: கொர்ப்பதரட் சுற்றுசச்ூைல் மபொறுப்பு மசலவு 

எண் மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூைல் 

மபொறுப்பு மசயல்பொடு 

மசலவு 

(ரூ) 

1. 

மகொண்ட டனக்கன்பட்டி 

கிரொ த்தில் அட ந்துள்ள 

கடல கள் அரசு பள்ளிக்கு, 

பொதுகொப்பொன குடிநீர,் 

சுகொதொர ொன கழிப்படற 

வேதிகள், தளபொடங்கள், சூரிய 

விளக்குகள் டபொன்ற அடிப்படட 

வேதிகடள வழங்குதல்.  

 

ஆன்டலன் வகுப்புகள்  ற்று ் 

ஸ் ொரட்் வகுப்புகளுக்கு 

உயரந்ிடலப் பள்ளி அளவில் 

அரசுப் பள்ளி  ொணவரக்டள 

இயக்குவதற்கு ப்மரொமஜக்டர ்

வழங்குதல் 

1,71,800 

மமொத்தம் 1,71,800 

 

21. திட்டத்தின் நன்ணமகள் 

இத்திட்டத்தின் மூல ்  க்களின் ேமூக மபொருளொதொர நிடல உயரு ், இந்த 

சுரங்க பகுதிடய சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள  க்களின் டவடல 

வொய்ப்பு டநரடியொகவு ்,  டறமுடகயொகவு ், அட ய கூடு ் 

இத்திட்ட ் சுற்றுசூழலுக்கு இணக்க ொன நிதி வழிமுடறகள்  ற்று ் 

கடட்ு ொனத் துடறயின் மதொழிலின் நலனுக்கொக இருக்கு ்,  
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இத்திட்ட ் மூல ்  க்களின் ேமூக அல்லது கலொேே்ொர வொழ்க்டகயில் 

எந்தவித ொன எதிர ்டறயொன தொக்கத்டதயு ் ஏற்படுத்தப்டபொவதில்டல. 
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