
 

 

ப ொது விசொரணை நடத்துவதற்கொன நிரவ்ொக 

சுருக்கம் 

"Tvl. என்டிசி புளூ பமடட்ல்ஸ் LLP சொதொரை கல் 

மற்றும் சரணை சுரங்கம் 
 

பு.எை். 362/2 ( குதி) 2.19.0 பெக்டடர்” 

புகளூர் வட்டம், கு ் ம் கிரொமம், 

கரூர் மொவட்டம், தமிழ்நொடு. 

 

500மீ  ர ் ைவில் உை்ை சுரங்ககைின் அைவு = 2.19.0 பெக்டடர் 

 
 

உரிமையாளர் 

Tvl. என்டிசி  ்ளூ பமட்டல்ஸ் LLP, 

திரு. நா.முத்துசொமி, 

ரொசம் ொணையம், கீழ்சத்தம்பூர் 

நொமக்கல் மொவட்டம் – 637207. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதி ்பீடு (EIA) அறிவி ்பின் கீழ் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி – 2006 அட்டவணை வ.எை். 1 (அ) (i): சுரங்கத்திட்டம் 

 

 

 
தயொரித்தவர்: 
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                             நிரவ்ொக சுருக்கம் 

1. திட்டத்தின் பின்னைி: 

 

      உதேசிகப்பட்ட திடட்த்தின் ம ொத்த பரப்பளவு 2.19.0 மெக்டடர,் கரூர ்

 ொவட்ட ், புகளூர ்வடட்த்தில் உள்ள குப்ப ் கிரொ த்தில் உள்ள பட்டொ நில ் 

ஆகு ். திடட்த்தின் வகக B1, குப்ப ் கிரொ த்தில் அக க்கப்படட்ுள்ள புதிய 

சொதொரண கல்  ற்று ் சரகள சுரங்க ொகு ். இப்பகுதியொனது எந்த வககயொன 

தொவரங்ககளயு ் தொங்கொத சொதொரண கற்களொல் மூடப்பட்ட ட ற்கு டநொக்கி 

சொய்ந்த ச மவளி நிலப்பரப்பில் அக ந்துள்ளது. 

       5.0 மீடட்ர ் அகல ், 5.0 மீடட்ர ் மசங்குத்து மகொண்ட வழக்க ொன 

திறந்தமவளி அகர இயந்திர ய ொக்கப்பட்ட கற்சுரங்கத்தின் மசயல்பொடு 

ட ற்மகொள்ள உத்டதசிக்கப்படட்ுள்ளது. இசச்ுரங்க மசயல்பொட்டில் 

துகளயிடுதல், மவடித்தல், சுக டயற்ற ்  ற்று ் டபொக்குவரத்து ஆகியகவ 

அடங்கு ். 

 

சுரங்க பசயல் ொடு: 

 சுரங்க மசயல்பொடொனது தகர  ட்டத்திலிருந்து சு ொர ் 

 35 மீ தகர டட்த்திற்கு கீடழ ஆழ ் வகர உள்ளது. 

 புவியியல் இருப்பு 689956மீ3 சொதொரணகல்  ற்று ் 19836மீ3 சரகள.  

 சொதொரண கல்லின் சுரங்க இருப்பு 214845மீ3  ற்று ் சரகள 8064மீ3 

ஆகு ். 

 முன்ம ொழியப்பட்ட உற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. சு ொர ் 214845மீ3 சொதொரணகல் கல்  ற்று ் 

8064மீ3 சரகள. 

 

சுரங்கத் திட்ட ொனது அங்கீகரிக்கப்படட் தகுதி வொய்ந்த நபரொல் 

தயொரிக்கப்படட்ு புவியியல்  ற்று ் சுரங்க துகற துகண இயக்குனரொல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது,  

ந.க.எை். 100/ சுரங்கங்கை் /2021, டததி:22.06.2021. 

திட்டப் பகுதியொனது  கலப் பகுதி  ற்று ் பொதுகொப்பு ஆகணயப் பகுதியில் 

வரொது. 10 கி.மீ. சுற்றளவில் வனவிலங்கு பொதுகொப்பு சடட் ் 1972ன் படி 

 ொநிலங்களுக்கு இகடடயயொன எல்கல, கடடலொர ஒழுங்குமுகற  ண்டல ், 

ட ற்கு மதொடரச்ச்ி  கலகள், அறிவிக்கப்பட்ட பறகவ சரணொலயங்கள், 

வனவிலங்கு சரணொலயங்கள் எதுவு ் இல்கல. 
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          2.திட்டத்தின் தன்ணம மற்றும் அைவு 

             கரூர ் ொவடட் ், புகளூர ்வட்ட ், குப்ப ் கிரொ த்தில், 2.19.0 மெக்டடர ்

நிலப்பரப்பில் புதிய சொதொரண கல்  ற்று ் சரகள சுரங்க ொனது 

அக க்கப்பட உள்ளது. 

                    

 ொவட்ட ் : கரூர ்

 வடட் ் : புகளூர ்

 கிரொ  ் : குப்ப ் 

    வ.எண். : 362/2 (பகுதி) 

    அளவு : 2.19.0 மெக்டடர ்

அட்டவணை 1: திட்டத்தின் சுருக்கமொன விைக்கம் 
 

வ 

எண் 

   விவரங்கள்                                  விவரங்கள் 

1 அட்சடரகக 10°59'56.13” வடக்கு முதல் 11°00'0.95"வடக்கு 

வகர 

2 தீரக்்கடரகக 77°57'5.47" கிழக்கு முதல் 77°57'11.31" கிழக்கு 

3 கடல்  ட்டத்திற்கு  

ட ல் தள ் உயர ் 

கடல்  ட்டதத்ிலிருந்து 166மீ. 

4 நிலப்பரப்பு மவற்று நிலப்பரப்பு 

5 தளத்தின் நில 

பயன்பொடு 

பட்டொ நில ். 

6 குத்தகக 

பகுதியின் 

பரப்பளவு 

2.19.0 மெக்டடர ் 

7 அருகில் உள்ள 

மநடுஞ்சொகல 

  ொநில மநடுஞ்சொகல -84-சொகல 

ஈடரொடு - கரூர ்இகணக்கு ் தளத்தின் 

சுற்றளவில் இருந்து சு ொர ்2.5 கிமீ 

மதொகலவில் அக ந்துள்ளது. 

  டதசிய மநடுஞ்சொகல (NH 81) - 

டகொய ்புத்தூர ்- திருசச்ி - 4.5Km - மதற்கு. 

8 அருகிலுள்ள ரயில் 

நிகலய ் 
புகளூர ்- 7.0 கிமீ - வடக்கு 

9 அருகில்வி ொன 

நிகலய ் 

திருசச்ி - 103 கிமீ - கிழக்கு 

 

10 

 

அருகில்நகர ் / 

நகர ் 

i) வடக்கு - புதூரப்ட்டி – 0.5கி.மீ 

ii)  மதற்கு - சங்கர ்பொகளய ் -

1.0கி.மீ 

iii) கிழக்கு - புன்ன ்- 1.5 கி.மீ 
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iv) ட ற்கு - டவல ்பொகளய ் – 2.0 

கி.மீ 

11 ஆறுகள் / 

கொல்வொய் 

 மநொய்யல் பொசன ஆறு-

7.45கிமீ-ட ற்கு 

 கொடவரி ஆறு - 9.28 

கிமீ-வடக்கு 

 

 
12 

 

 
         ஏரி 

 
 

  டகொவில் ஏரி-16.82கிமீ- வடகிழக்கு 
 வளவந்தி ஏரி-19.04கிமீ-வடகிழக்கு 
  ொவுமரட்டி ஏரி-18.59கிமீ- வடக்கு 

13  கலகள் / 

பள்ளத்தொக்குகள் 

10 கி.மீ. சுற்றளவில் இல்கல 

14 மதொல்மபொருள் 

இடங்கள் 

10 கி.மீ. சுற்றளவில் இல்கல 

15 
டதசிய 

பூங்கொக்கள் 

/வனவிலங்கு 

சரணொலயங்கள் 

10 கி.மீ. சுற்றளவில் இல்கல 

 

16 
ஒதுக்கப்பட்ட / 

பொதுகொக்கப்பட்ட 

கொடுகள் 

முன்ம ொழியப்பட்ட குத்தககப் பகுதியின் 10 

கி.மீ. சுற்றளவுக்குள் கொப்புக்கொடு இல்கல 

17 நில அதிரவ்ு 
முன்ம ொழியப்பட்ட குத்தககப் பகுதி நில 

அதிரவ்ு  ண்டல ்-II- ல் உள்ளது (இது  குகறந்தது 

ஆபத்து பகுதியகு ்). 

18 பொதுகொப்பு 

நிறுவல்கள் 

10கி.மீ. சுற்றளவில் இல்கல 

   3.திட்டத்திற்கொன டதணவ 

 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்கககள் அகனத்து 

கடட்ு ொன  ற்று ் உள்கட்டக ப்பு திடட்ங்களின் 

முதுமகலு ்பொக உள்ளன, ஏமனனில் கடட்ு ொனத்திற்கொன 

மூலப்மபொருள் அத்தககய சுரங்கத்திலிருந்து  டட்ுட  

கிகடக்கிறது. கரூர ்  ொவட்டத்தில் பிரித்து எடுக்கப்பட்ட 

சொதொரண கல்லொனது, கல் மநொறுக்கியொக  ொற்றபடுகிறது. 

  கன, கடட்ு ொனத் திட்டங்கள்  ற்று ் கட்டிடக் கடட்ு ொனத் 



5  

திட்டங்களில் மூல சொதொரண கல்  ற்று ் மநொறுக்கப்பட்ட கல் 

அதிக டதகவ உள்ளது. 

 அருகிலுள்ள கட்டிட ஒப்பந்ததொரரக்ள், சொகல ஒப்பந்ததொரரக்ள் 

 ற்று ் அருகிலுள்ள கிரொ   க்களுக்கு, சொதொரண கல் 

மநொறுக்கி ம ொத்தங்ககள உற்பத்தி மசய்வதற்கொக 

மவட்டப்படுகிறது. 

 டதொண்டப்பட்ட முழு இருப்புககளயு ் சுரங்க ் மசய்த பிறகு, அந்த 

பகுதி நீர ் டதக்க ொக பயன்படுத்தப்படு ். அருகிலுள்ள 

கிணறுகளுக்கு மசயற்கக மீள்நிரப்பு மசய்ய டவண்டு ். 

 நிலத்திற்கு எந்த டசதமு ் ஏற்படொது,  றுசீரக ப்பு அல்லது பின் நிரப்புதல் 

டதகவயில்கல. 
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 டம் 1: திட்டத் தைத்தின் இரு ்பிட வணர டம் 
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 டம் 2: திட்டத் தைத்தின் கூகுை் வணர டம் 
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4.சொர்டனொணகட் 
      புவியியல் ரீதியொக, முழு  ொவட்டத்கதயு ் கடின ொன பொகற வடிவங்களொக 

வககப்படுத்தலொ ். கடினப் பொகற உருவொக்க ்: -  ொவட்டதத்ின் 90 சதவீததத்ிற்கு ் 

அதிக ொன பகுதிகள் மதொல்மபொருள் கொலத்கதச ் டசரந்்த கடின ொன பொகறகளொல் 

அடியில் உள்ளன. பல்டவறு வககயொன கடினப் பொகறகளில் முக்கிய உருவொக்க ் 

கினிசிக் வகக உருவொக்க ் ஆகு ். (1) டகொண்டகலட் குழு, (2) சொரட்னொககட் குழு  ற்று ் 

(3) மிக் ொகடட் வளொக ். டகொண்டகலட் குழுவில் குவொரட்்கசட், படிக சுண்ணொ ்புக் 

கற்கள் உள்ளன. சொரட்னொககட் குழுவில் கபரொக்ஸீன் கிரொனுகலட்  ற்று ் 

சொரட்னொககட் ஆகியகவ அடங்கு ். மிக் ொகடட் வளொக ் ெொரன்்ப்மளன்ட்-படயொகடட் 

க்னீஸ், கிரொகனடிக் க்னீஸ்  ற்று ் பிங்க் மிக் ொகடட் ஆகியவற்றொல் 

குறிப்பிடப்படுகிறது. 

              5.புவியியல் வைங்கை் 

குறுக்குமவட்டு முகறயின் அடிப்பகடயில் புவியியல் இருப்புக்கள் 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளன. 

                                              

   அட்டவணை 2. குத்தணகக்கு விை்ை ்பித்த  குதியின் பசயல் ொட்டு விவரங்கை் 
 

விவரங்கை் 
விவரங்கை் 

சொதொரை கல் சரணை 

புவியியல் வளங்கள் 

மீ3 

689956 19836 

சுரங்க ் ககயிருப்பு 

மீ3 

214845 8064 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

ஆண்டுவொரியொன 

உற்பத்தி மீ3 

214845 8064 

சுரங்கத் திட்ட கொல ் 5 Years 1Years 

டவகல நொட்களின் 

எண்ணிக்கக 
300 Days 300 Days 

ஒரு நொகளக்கு 

உற்பத்தி மீ3 

143 27 

லொரி சுக களின் 

எண்ணிக்கக (ஒரு 

சுக க்கு 6 மீ3) 

24 4 

சுரங்கத்தின் ம ொத்த 

ஆழ ் 
35m (2 மீ + 32 மீ) 
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    அட்டவணை 3. ஆை்டு வொரியொன உற் த்தித் திட்டம் 
 

 

ஆை்டு 

 

பிரிவு 

 

கிணடம

-ட்ட 

அகலம் 

மற்றும் 

உயரம் 

 

நீைம் 

(மீ) 

 

அகலம் 

(மீ) 

 

ஆ-

ழம் 

(மீ) 

மதி ்பு 

M3- ல் 

மீ 3இல் 

மீடப்டடுக்

கக்கூடிய 

இரு ்பு 

@ 

100% 

மீ 3 இல் 

சரணை 

I ஆண்டு XY-AB I 165 189 6 44354 36290 8064 

II ஆண்டு XY-AB II 99 107 5 40780 40780 --- 

   III ஆண்டு XY-AB III 89 97 5 46565 46565 --- 

IV ஆண்டு XY-AB IV 79 87 5 48315 48315 --- 

V ஆண்டு XY-AB V 69 77 5 42895 42895 --- 

                     பமொத்தம் = 222909 214845 8064 

 

 6.சுரங்கம் 

 

திறந்தபவைி சுரங்கம் 

        5.0 மீட்டர ்மபஞ்ச ்அகல ் மகொண்ட 5.0 மீட்டர ்மசங்குத்து மபஞ்ச ்மகொண்ட 

வழக்க ொன திறந்தமவளி அகர இயந்திர ய ொக்கப்பட்ட சுரங்கச ் 

மசயல்பொடு ட ற்மகொள்ள உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது. சுரங்க ் மசயல்பொட்டில் 

ஆழ ற்ற பலொ சுத்தியல் துகளயிடுதல், குழ ்பு மவடித்தல், ஏற்றுதல்  ற்று ் 

டபொக்குவரத்து ஆகியகவ அடங்கு ். 

பசயல்முணற விைக்கம் 

 புவியியல் ஆய்வின் அடிப்பகடயில் இருப்புக்கள்  ற்று ் வளங்கள் உள்ளன 

 அகழ்வொரொய்சச்ிகள் மூல ் ட ல்  ண்கண அகற்றி டநரடியொக 

சுக யுந்திகளில் ஏற்றுதல். 

 டதொண்டுதல்  ற்று ் மவடித்தல் அகழ்வொரொய்சச்ி மூல ் சொதொரண கல்கல 

அகற்றுதல். 

 25.5 மிமீ டயொவின் ஜொக்ெொ ருடன் ஆழ ற்ற துகளயிடுதல். 

 குகறந்தபட்ச மவடிப்பு வகுப்பு 3 மவடிமபொருட்கள் ஆகு ். 

 சுக யுந்திகளில் அகழ்வொரொய்சச்ி மூல ் சொதொரண கல்கல ஏற்றுதல். 
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7.தை்ைீர் டதணவ 

         சுரங்கத் திடட்த்திற்கொன ம ொத்த நீர ்டதகவ 5.0 KLD ஆகு ். வீடட்ுத் 

தண்ணீர ்அருகிலுள்ள தகலயொடட்ுப்பொட்டி கிரொ த்திலிருந்து ்,  ற்ற நீர ்

அருகிலுள்ள சொகல டடங்கர ்விநிடயொகி மபறப்படு ். 

 
அட்டவணை 4. நீர் இரு ்பு 

 

 

டநொக்கம் 

 

நீர ்

டதணவ 

(KLD) 

 

ஆதொரம் 

 

   குடிநீர ்
1.25 KLD சுரங்க குழி / தண்ணீர ்மதொட்டியில் 

 கழநீர ்டதங்கியுள்ளது 

 ர ் 

வளரப்்பு 

2.0KLD சுரங்க குழி / தண்ணீர ்மதொட்டியில் 

 கழநீர ்டதங்கியுள்ளது 

தூசி   

அடக்குமுகற 

1.75 KLD தண்ணீர ்மதொட்டிகள் 

பமொத்தம் 5.0 KLD  

      

 

 

8. சுரங்க பசயல் ொட்டிற்கு டதணவயொன ஆட்கை் 

           திடட்த்திற்குத் டதகவயொன ம ொத்த  னிதவள ் டதொரொய ொக 

27நபரக்ள். மதொழிலொளரக்ள் அருகில் உள்ள கிரொ ங்ககளச ்

டசரந்்தவரக்ள். 
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அட்டவணை 5. சுரங்க பசயல் ொட்டிற்கு டதணவயொன ஆட்கைின் 

எை்ைிக்ணக 

 

1. மிகவும் 

திறணமயொன 

சுரங்க 

டமலொைர் 

ந ரக்ைின் 

எை்ைிக்ணக 

 சுரங்கங்கள் 

ஃபொரட் ன் 

--- 

 இயந்திர 

மபொறியொளர ்

--- 

 கணக்கு  ற்று ் 

நிரவ்ொகி 

1 எண் 

2. திறக யொனவர ் ஆபடரட்டர ் 2 எண் 

 இயக்கி 4 எண்கள் 

 மபொறிமுகறயொ

ளர ்

1 எண் 

 பிளொஸ்டர/்ட ட் --- 

3. குகறந்த 

திறக யொனவர்

கள் 

உதவியொளரக்ள், 

கிரீசரக்ள் 

4 எண்கள் 

4. திறக யற்றவர ்  ஸ்தூர ் / 

உகழப்பு 

10 எண்கள் 

  சுத்த ் 

மசய்பவரக்ள் 

3 எண்கள் 

  உதவியொளரின் 1 எண் 

 பமொத்தம் =  27 எை்கை் 

18 வயதுக்கு கீழ்ப்பட்ட எந்த  நபரு ் சுரங்க  பணியின் டபொது ஈடுபடக்கூடொது.  

9.திடக்கழிவு டமலொை்ணம 

அட்டவணை 6திடக்கழிவு டமலொை்ணம 
 

வ.எை் வணக அைவு அகற்றும் முணற 

1 கரி  3.24 கிடலொ / 

நொள் 
நகரொட்சி மதொட்டி,உணவு 

கழிவு. 

2 கனி  ற்ற 4.86 

கிடலொ/நொள் 

தமிழ்நொடு 

 ொசுக்கடட்ுப்பொட்டு 

வொரிய ் (TNPCB) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

 றுசுழற்சியொளரக்ள் 
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 த்திய  ொசுக் கடட்ுப்பொடட்ு வொரிய ் (CPCB) வழிகொடட்ுதல் படி: MSW 

தனிநபர/்நொள் =0.45 கிடலொ/நொள் 

 

                  அட்டவணை 7 500மீ ஆரம் பகொத்து சுரங்கம் 

1) 1) தற்ட ொதுை்ை மற்ற சுரங்கங்கை்: 
 

குறி

யீடு 
உரிணமயொைரின் 

ப யர் 

சர்டவ 

எை் 

உை்ை அைவு 

பெக்டர.் 
குத்தணக 

கொலம் 

கருத்துக்கை் 

பி1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvl.மவங்கடொசல ் 

 

 

 

 

 

 

213/1  

214/2A 

214/2B 

214/2C 

220/3P 

221/P 

 

 

 

  

 

0.56.5 

1.08.0 

1.07.5 

0.30.0 

0.22.0 

0.81.0 

4.05.0 

 

 

 

 

 

 

23.06.2017 to 

22.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

---- 

 -பதி ப்ளூ ம ட்டல்ஸ் 

எஸ்.எஃப்.எண்.233/1, 

புதூரப்ட்டி, குப்ப ் 

டபொஸ்ட், 

அரவக்குறிசச்ி 

தொலுக்கொ, கரூர ்

 ொவட்ட ் 
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2) தற்ட ொதுை்ை சுரங்கங்கை்: 
 

குறியீடு உரிணமயொைரின் 

ப யர் 

 சர்டவ எை் 
உை்ை 

அைவு 

(பெக்டர)்

. 

குத்தணகக்

கு 

கொலம் 

கருத்துக்கை் 

 
E1 

Tvl.NTC Blue Metals 

LLP, 

Prop.of.Mr.S.முத்து

சொமி, 

ரொச ்பொகளய ், 

கீழ்சத்த ்பூர ்

கிரொ  ், 

நொ க்கல் 

 ொவட்ட ்- 637 207 

 
 

 

 

362/2(P) 

 
 

 

 

2.19.0 

 
 
 
 

Applied  
Area 

 
 
 
 

Applied  
Area 

 

 

E2 

திரு.s.சதொசிவ ், 

ச/ஒ.டக.சுப்ர ணிய ், 

கதவு எண்.4/188, 

மவள்ளிய ்பொகளய ், 

புன்ன ்சித்திர ் 

அஞ்சல், புகளூர,் கரூர ்

 ொவட்ட ். 

 
      211/1, 

     2112 

 

 
1.54.00 

5 Years ---- 

  
E3 

திரு.G.பிரபொகரன், 

ச/ஒ.டகொவிந்தசொமி, 

5/187, சொமிநொதபுர ் 

கொடட்ுமுன்னூர ்

அஞ்சல், க.பர த்தி, 

கரூர ் ொவடட் ் 

 
361/2 

(part) 

 

 

1.21.5 

 

     5 Years 
 

---- 

 

 3) குத்தணக கொலொவதியொன மற்றும் ணகவிட ் ட்ட  குதி: 

வ.எை். உரிணமயொைரின் ப யர ்
சரட்வ 

எை். 

அைவு 

(பெக்டர்

) 

குத்தணக கொலம் கருத்துக்கை் 

---பூஜ்ய ்--- 

 

 

 திட்ட ்  குதிணயச ்சுற்றியுை்ை 500மீ சுற்றைவு விவரங்கை், புகளூர ்வட்டம், கு ் ம் கிரொமம்,    

கரூர் மொவட்டம். 

 

 தற்டபொதுள்ள / குத்தகக கொலொவதியொன / முன்ம ொழியப்பட்ட குவொரிகளின் ம ொத்த அளவு 

2.19.0 மெக்டடர ்
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10.நிலத் டதணவ 

 இத்திட்டத்தின் ம ொத்த பரப்பளவு 2.19.0 மெக்டடர,் கரூர ் ொவட்ட ், 

புகளூர ்வடட் ், குப்ப ் கிரொ த்தில் மசொந்த பட்டொ நில ். 

அட்டவணை 8 நில  யன் ொட்டு முறிவு 

 

வ. 

எை் 

நில  யன் ொடு 
தற்ட ொணதய 

 குதி 

(பெக்டர்) 

சுரங்க 

 யன் ொட்டில் 

உை்ை  குதிகை் 

(பெக்டர்) 

1. குவொரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 

0.42.5 1.21.5 

2. உள்கட்டக ப்பு --- 0.01.0 

3. சொகலகள் --- 0.02.0 

4. பசக்ச மபல்ட் --- 0.24.5 

5. பயன்படுத்தப்படொத 

பகுதி 

1.76.5 0.70.0 

 பமொத்தம் 2.19.0 2.19.0 

 

           11. மனித குடிடயற்றம் 

          500 மீட்டர ்சுற்றளவில் குடியிருப்புகள் இல்கல. இப்பகுதியில் கிரொ ங்கள் 

உள்ளன. குவொரியின் 5 கி.மீ. சுற்றளவு. 

அட்டவணை 9 அருகொணமயில் உை்ை வொழ்விடங்கை் 

 

வ 

.எை் 

திணச கிரொமம் தூரம் பமொத்த  

மக்கை் 

பதொணக 

1 வடக்கு புதூரப்ட்டி 0.5 கி.மீ. 900 

2 கிழக்கு சங்கர ்பொகளய ் 1.0 கி.மீ. 1209 

3 மதற்கு தகலயூத்துப்பட்டி 1.5 கி.மீ. 1440 

4 ட ற்கு டவல ்பொகளய ் 2.0 கி.மீ. 1610 
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               12. டதணவயொன ஆற்றல் 

      சொதொரண கல் சுரங்க ் திட்டத்திற்கு அதிக அளவு தண்ணீர ்

 ற்று ் மின்சொர ொனது டதகவயில்கல. 

     16 லிட்டர் டீசலொனது சுரங்க மசயல்பொட்டிற்கு சொதொரண கல்கல சு ந்து  

மசல்வதற்கொக பயன்படுத்தப்படுகிறது 

      

13. அடி ் ணட ஆய்வின் டநொக்கம் 

                இந்த அத்தியொயத்தில் தற்டபொதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிகலயில் பின்வரு ்     

தகவல்கள் உள்ளனஅளவுருக்கள். 

1. க க்டரொ - வொனிகலயியல் 

2. நீர ்சூழல் 

3. கொற்று சூழல் 

4. இகரசச்ல் சூழல் 

5.  ண் / நிலச ்சூழல் 

6. உயிரியல் சூழல் 

7. சமூக-மபொருளொதொர சூழல் 

 
13.1 ணமக்டரொ - வொனிணலயியல் 

வளி ண்டலத்தில் ஒருமுகற மவளிடயற்றப்படு ்  ொசுப் 

மபொருட்களின் பரவகலப் கன்கொணிக்க வொனிகல ஆய்வு முக்கிய 

பங்கு வகிக்கிறது. வொனிகல கொரணிகள் கொலப்டபொக்கில் பரவலொன 

ஏற்ற இறக்கங்ககளக் கொடட்ுவதொல், நீண்ட கொல ந ்பக ொன 

தரவுகளிலிருந்து  டட்ுட  டதகவயொன விளக்க ் மபற முடியு ். 

i) சரொசரி குகறந்தபட்ச மவப்பநிகல : 28.2°C  

ii) சரொசரி அதிகபட்ச மவப்பநிகல            : 3 80C 

iii) இப்பகுதியின் சரொசரி ஆண்டு  கழ : 724 மி. மீ 
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கொற்று சூழல் 

          சுற்றுவட்டொரப் பகுதிகளில்  ொதொந்திர அடிப்பகடயில் சுற்றுப்புற 

கொற்று கண்கொணிப்பு ட ற்மகொள்ளப்பட்டதுசுரங்க குத்தகக பகுதி 

மூலத்தில் சுற்றுப்புற கொற்றின் தரத்கத  திப்பிடுவதற்கு. சுற்றுப்புற 

கொற்றின் தரத்கத அதிக தூரத்தில் அதொவது 5 கி.மீ. ஆய்வுப் பகுதியில் 

மதரிந்து மகொள்ளப்படுகிறது, இதன் ஆர ், கொற்றின் தர ் குறித்து 5 

இடங்களில் ஆய்வு நடத்தப்படட்ுள்ளது. துகள்கள் (PM10), சல்பர ் கட 

ஆக்கசடு (SO2), கநட்ரஜன் கட ஆக்கசடு (NO2) டபொன்ற முக்கிய கொற்று 

 ொசுபடுத்திகள் கண்கொணிக்கப்படட்ு முடிவுகள் கீடழ 

சுருக்கப்படட்ுள்ளன. 

PM10 (62-40 µg/m³), PM2.5 (30-18 µg/m³), SO2 (18- 2µg/m³), NO2 இன் 

அடிப்பகட நிகலகள் (28-2 µg/m³), அகனத்து அளவுருக்களு ் 

தரநிகலகளுக்குள் உள்ளன. டதசிய சுற்றுப்புற கொற்று மூல ் 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் 2022 வகரயிலொன 

ஆய்வுக் கொலத்தில் தர ். 

 

இணரசச்ல் சூழல் 

          முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத் தளத்கதச ் சுற்றியுள்ள 5 இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. கனரொ வங்கி - 

தகலயொடட்ுப்பட்.டியில் அதிகபட்ச ொக பகல் இகரசச்ல்  ற்று ் இரவு 

இகரசச்ல் முகறடய 55 dB (A)  ற்று ் 44 dB (A) என கண்டறியப்பட்டது. 

குகறந்தபட்ச பகல் இகரசச்ல்  ற்று ் இரவு இகரசச்ல் முகறடய 39 dB(A) 

 ற்று ் 33 dB(A) ஆகு ், இது திட்ட தளத்தில் கொணப்பட்டது. 

13.2 நீர் சூழல் 

  சரொசரி pH 7.11 முதல் 7.34 வகர இருக்கு ், ஏற்றுக்மகொள்ளக்கூடிய வர ்பு 

6.5 முதல் 8.5 வகர pH. 

 TDS  திப்பு 417 மி.கி./லி வகர  ொறுபடுகிறது 
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 கடினத்தன்க  495முதல்531 மி.கி./லி வகர  ொறுபடுகிறது 

 குடளொகரடு டவறுபட்டது 84.3 மி.கி./லி 

 

13.3 நிலச ்சூழல் 
 

                திட்ட ்  ற்று ் அகதச ் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள  ண்ணின் 

மபரு ்பகுதி இயற்ககயில் சிறிது கொரத்தன்க  மகொண்டது  ற்று ் pH 

 திப்பு வர ்பில் உள்ளது, என்று பகுப்பொய்வு முடிவுகள் கொட்டுகின்றன. 

கரி ப் மபொருட்களுடன் 6.01 முதல் 7.35 வகர 1.243.02% வகர. கநட்ரஜன், 

பொஸ்பரஸ்  ற்று ் மபொடட்ொசியத்தின் மசறிவு ண்  ொதிரிகளில் நல்ல 

அளவில் இருப்பது கண்டறியப்படட்ுள்ளது. 

13.4 உயிரியல் சூழல் 

                முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க குத்தகக பகுதி மபரு ்பொலு ் 

சிறிய புதரக்ள்  ற்று ் புதரக்ள் மகொண்ட வறண்ட தரிசு நில ொகு ். 

சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குள் குறிப்பிட்ட அழிந்து வரு ் தொவரங்கள் 

 ற்று ் விலங்கினங்கள் எதுவு ் இல்கல. 

 

14. புனர்வொழ்வு/ மீை்குடிடயற்றம் 

 சுரங்கத்தின் ஒடட்ும ொத்த நிலமு ் தனியொர ்பட்டொ நில ொகு ். திட்டப் 

பகுதியிலு ், அருகிலுள்ள பகுதியிலு ்  க்கள் இட ்மபயரவ்து 

இல்கல. இத்திடட்த்தில் அருகிலுள்ள கிரொ ங்களின் சமூக ட  ்பொடு 

பரிசீலிக்கப்படு ். 

 சுரங்கப் பகுதி எந்த ஒரு வொழ்விடத்கதயு ் உள்ளடக்கொது. எனடவ       

சுரங்க நடவடிக்ககயில்  னித குடிடயற்றங்கள் இட ்மபயரவ்து 

இல்கல. 

15.மரம் வைர்சச்ி 

1. சுரங்கப் பகுதியின் புறத் தொங்கல்  ண்டலத்தில்  ர ் வளரச்ச்ி 

உத்டதசிக்கப்படுகிறது. 
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2.  ர ் வளரப்்பு சுற்றுசச்ூழலின் முக்கிய அங்க ொக 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது, இது சூழலியல், சுற்றுசச்ூழல்  ற்று ் 

சுற்றியுள்ள பகுதியின் தரத்கத ட  ்படுத்து ். 

3. டவ ்பு, புங்க ், நொவல் டபொன்ற உள்ளூர ் ரங்கள் குத்தகக எல்கல 

 ற்று ் வழித்தடங்கள்  ற்று ் மசயல்படொத குப்கபகள் மீது ஆண்டுக்கு 

100  ரங்கள் வீத ் 5 மீ இகடமவளியில் நடப்படு ். 

4. இந்த பகுதியில் உயிரவ்ொழு ் விகித ் 80% ஆக இருக்கு ் என 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது.  

 

அட்டவணை.10 டதொட்டம்/ கொடு வைர் ்பு திட்டம் 

 

ஆை்டு 

நடவு பசய்ய 

உத்டதசிக்க ் ட்ட 

மரங்கைின் 

எை்ைிக்ணக 

உயிர் 

பிணழ ்பு 

% 

இனத்தின் 

ப யர ் 

வைரும் என 

எதிர ்ொரக்்க ் டும் 

மரங்கைின் 

எை்ைிக்ணக 

I 100 80% டவ ்பு, 

மபொங்கமியொ 

பின்னொ, 

டகசுவரினொ 

டபொன்றகவ, 

80 

II 100 80% 80 

III 100 80% 80 

IV 100 80% 80 

V 100 80% 80 

 

                        16.எதிர் ொர்க்க ் டும் சுற்றுசச்ூழல்  ொதி ்புகை் 

16.1 கொற்று சூழல் மற்றும் தைி ்பு நடவடிக்ணககை் 

1. சொகலகள்  ற்று ் மசப்பனிடப்படொத சொகலகளில் தண்ணீர ்மதளிக்கப்படு ். 

2. தூசி உமிழ்கவக் கடட்ுப்படுத்த தண்ணீர ்மதளித்தல் டபொன்ற 

முகறயொன தணிப்பு நடவடிக்கககள் ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

3. அணுகுமுகற சொகலகள், திடக்கழிவு தள ்  ற்று ் அருகிலுள்ள 

சுரங்க வளொகங்களில் டதொட்ட ் ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

4. உமிழ்கவக் கடட்ுப்படுத்த, உபகரணங்களின் வழக்க ொன தடுப்பு 

பரொ ரிப்பு ட ற்மகொள்ளப்படு ். 
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   16.2 இணரசச்ல் சூழல் மற்றும் தைி ்பு நடவடிக்ணககை் 

1.  த்திய  ொசுக் கடட்ுப்பொடட்ு வொரிய ் வழிகொடட்ுதல்களின் படி சுற்றுப்புற 

இகரசச்கல அவ்வப்டபொது கண்கொணித்தல் மசய்யப்படு ். 

2. அகழ்வொரொய்சச்ிக்கு டதகவயொன டபொக்குவரத்து வொகனங்ககள தவிர 

டவறு எந்த உபகரணங்களு ் பயன்படுத்தப்படவில்கல.  

3. இந்த உபகரணங்களொல் உருவொக்கப்படு ் சத்த ் அதிக பொதக ொன 

தொக்கத்கத ஏற்படுத்தொது. 

 

     17.சுற்றுசச்ூழல் டமலொை்ணமக் கலத்தின் (EMC) ப ொறு ்புகை் 

சுற்றுசச்ூழல் ட லொண்க  மசல்லின் மபொறுப்புகளில் பின்வருவன அடங்கு ்: 

 

i. சுற்றியுள்ள பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு. 

 

ii. பசுக   ண்டல ்/டதொட்டத்கத ட  ்படுத்துதல். 

 

iii. குகறந்தபட்ச நீரின் பயன்பொடக்ட உறுதி மசய்தல். 

 

iv.  ொசுக்கடட்ுப்பொட்டு நடவடிக்ககககள முகறயொக மசயல்படுத்துதல். 

 

18.சுற்றுசச்ூழல் கை்கொைி ்பு திட்டம் 

            தமிழ்நொடு  ொநில  ொசுக்கடட்ுப்பொடட்ு வொரியத்தின் (TNPCB) படி 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தர ், நீர ்  ற்று ் கழிவு நீரின் தர ், ஒலி தர ் 

ஆகியவற்கறப் மபொறுத்து ஒரு கண்கொணிப்பு அட்டவகண 

பரொ ரிக்கப்பட டவண்டு ். 

 

19.திட்ட பசலவு 

             ம ொத்த திட்டச ் மசலவு ரூ.31,94,000 இயந்திரங்ககளப் 

பயன்படுத்துவதற்கு ், அணுக்கச ் சொகல, சுரங்க அலுவலக ் / 

பணியொளரக்ள் மகொட்டகக, முதலுதவி அகற டபொன்ற உள்கட்டக ப்பு 

வசதிககள உருவொக்குவதற்கு ், மின்சொர ்  ற்று ் நீர ் வழங்கல் 

அடங்கு ்.    
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                                        அட்டவணை .11 திட்டச ்பசலவு விவரங்கை் 

   வ 

.எை் 

விைக்கம் பசலவு 

1 நிகலயொன மசொத்து மசலவு 49,50,000 

2 மசயல்பொடட்ு மசலவு 
3,25,000 

3 சுற்றுசச்ூழல் ட லொண்க  

திட்ட ் மசலவு 

3,20,000 

4 இயந்திர மசலவு 10,00,000 

 
பமொத்தம் ரூ. 65,95,000/- 

  

 

20.சுற்றுசச்ூழல் ப ொறு ்பு சுற்றுசச்ூழல் ப ொறு ்பு 
மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு (CER) நிதி கீடழ உள்ள  

மசயல்பொட்டிற்கு வழங்கப்படு ். 

 

                   அட்டவணை .12 ப ருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் ப ொறு ்பு பசலவு 

 

S.No. ப ருநிறு-

வன 

சுற்றுசச்ூ-

ழல் 

ப ொறு ்பு 

பசயல்

 ொடு 

ப ருநிறுவன 

சுற்றுசச்ூழல் 

ப ொறு ்பு 

பசயல் ொடு 

2% இன் 

திட்ட பசலவு 

(ரூ.) 

 
 
 

1. 

 
 
 

அரசுப் பள்ளிகளில் கழிப்பகற வசதி ஏற்படுத்த 

ட  ்பொடட்ுத் திட்ட ் மசயல்படுத்தப்படு ். 

 
 
 

ரூ. 1,31,900/- 

  

20.சுற்றுசச்ூழல் ப ொறு ்பு சுற்றுசச்ூழல் ப ொறு ்பு 

 
      மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு (CER) நிதி கீடழ உள்ள மசயல்பொட்டிற்கு 

வழங்கப்படு ். 
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            21.திட்டத்தின் நன்ணமகை் 

  இத்திட்டதத்ினொல் கிரொ ங்களில் வொழு ்  க்களின் சமூக-

மபொருளொதொரத்தில் சொதக ொன தொக்க ் உள்ளது. சுரங்க திடட்த்தின் 

மபொது திட்ட பகுதயில் உள்ள  க்களுக்கு டநரடி  ற்று ்  கறமுக 

டவகலவொய்ப்பு கிகடக்கக்கூடிய சொதக ொன நிகல உள்ளது 

  இந்த திட்ட ் சுற்றுசச்ூழலுக்கு இணக்க ொனது, நிதி ரீதியொக சொத்திய ொனது 

 ற்று ் நிதி ரீதியொக லொபகர ொனது  ற்று ் கட்டு ொனத் மதொழிலின் 

நலனுக்கொக இது  கறமுக ொக  க்களுக்கு பயனளிக்கு ். 

   இந்தப் பகுதியில் உள்ள சுரங்கங்கள் அருகிலுள்ள கிரொ   க்களின் சமூக 

அல்லது கலொசச்ொர வொழ்வில் எந்த எதிர ்கறயொன தொக்கத்கதயு ் 

ஏற்படுத்தப் டபொவதில்கல. 
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