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திட்டசுருக்கம் 

1. திட்ட பின்னணி 

முன்ம ொழியப்படட் உடடக்கல் குவொரி திட்டத்தின் ம ொத்த அளவு 0.82.0 

மெக்டடர ்பட்டொ நில ொகு ். இது புதுக்டகொடட்ட  ொவட்டத்தில் உள்ள திரு ய ் 

தொலுகொவில் உள்ள மல ்பலக்குடி  கிரொ த்தில் புல  எண்கள் : 425/29 இல் 

அட ந்துள்ளது . இந்த திட்ட ் (B1 கூடட்ு) வடகடய சொரந்்தது, குத்தடகப் பகுதி 

ச  ொன நிலப்பரப்டப மகொண்ட வொனிடல பொடை உருவொக்க ்  ை்று ் பொரிய 

சொரட்னொடகட் பொடை உருவொக்க ் ஆகியவை்டைக் கொணப்படுகிைது.  

குவொரி நடவடிக்டக ட ை்மகொள்ள திைந்த மவளி சுரங்க வழிமுடைகள் 

ட ை்மகொள்ளப்படுகிைது, மபஞ்ச ் உயர ் 5.0 மீட்டர ்  ை்று ் 5.0 மீட்டர ் மபஞ்ச ்

அகலத்துடன் ட ை்மகொள்ள உத்டதசிக்கப்படட்ுள்ளது. இந்த குவொரியிலிருந்து 

கனி த்டத பிரித்மதடுப்பதில் துடளயிடுதல்  ை்று ் மவடித்தல், கன ொன பூமி 

நகரு ் கருவிகடளப் பயன்படுத்தப்படுகிைது 

பூமியின் தடர  டட்த்திலிருந்து கீடே 13 மீட்டர ்(3.0 m கிரடவல் and 10m உடடக்கல்) 

ஆே ் வடர சுரங்கத்திலிருந்து கனி  ் எடுக்கப்படு ். ம ொத்த உடடகல்லின் 

புவியியல் இருப்பு சு ொர ் 5,31,960 கனமீட்டர ் உடடக்கல், 24,552 கனமீட்டர ்

கிரடவல். சுரங்கக்கூடிய இருப்புக்கள்  ை்று ் முன்ம ொழியப்பட்ட ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு உடடக்கல் 38,690 கனமீட்டர ் உடடக்கல், 16,206 கனமீட்டர ்

கிரடவல் ஆகு ். 

இந்த சுரங்க திட்டத்டத புதுக்டகொடட்ட  ொவட்டத்தில் உள்ள புவியுயல்  ை்று ் 

சுரங்க துடை துடண இயக்குனரொல் அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளது (கடித ் எண் Rc 

No.85/2021 (G&M) நொள் 03.06.2022. இந்த சுரங்க குவொரியில் இருந்து 15 கி.மீ 

சுை்ைளவில் வடர எந்த ஒரு  டல பகுதி, பொதுகொப்பு ஆடணயத்டத சொரந்்த 

நில ், வனவிலங்கு பொதுகொப்பு சட்ட ் 1972 இன் படி,  ொநிலங்களின் எல்டல, 

சி.ஆர.்இசட ் ண்டல ், ட ை்கு மதொடரச்ச்ி  டல, அறிவிக்கப்பட்ட பைடவகள் 

சரணொலயங்கள், வனவிலங்கு சரணொலயங்கள் எதுவு ் இல்டல. 

2. திட்டத்தின் இயல்பு மற்றும் அளவு 

முன்ம ொழியப்படட் உடடக்கல் குவொரி திட்டத்தின்  ம ொத்த அளவு 0.82.0 

மெக்டடர.் இது புதுக்டகொடட்ட திரு ய ் தொலுகொவில் உள்ள மல ்பலக்குடி   

கிரொ த்தில் அட ந்துள்ளது. 



 

 

கனி  ்                 : உடடக்கல்  

 ொவட்ட ்  : புதுக்டகொடட்ட 

தொலுகொ  : திரு ய ் 

கிரொ  ்  : மல ்பலக்குடி 

புல  எண்  : 425/29 

பரப்பளவு  : 0.82.0 மெக்டடர ்

அட்டவணண 1: திட்டத்தின் சுருக்கம் 

எண் விவரங்கள் விவரங்கள் 

1.  அடச்டரடக 10°16'45.07"N to 10°16'49.40"N 

2.  தீரக்்கடரடக 78°43'26.26"E  to 78°43'29.34"E 

3.  கடல்  ட்டத்திை்கு ட ல் 

உள்ள தளத்தின் உயர ்  

107 மீட்டர ்

4.  நில அட ப்பு ச  ொன நில ் 

5.   நில வடகப்பொடு பட்டொ நில ் 

6.  குத்தடக பரப்பளவு 0.82.0 மெக்டடர ்

7.  அருகிலுள்ள மநடுஞ்சொடல 

 

 (NH-36)– ொனொ துடர – தஞ்சொவூர ்

வடர சொடல 3.6 கிமீ – கிேக்கு  

8.  அருகிலுள்ள ரயில் 

நிடலய ் 

ந னசமுத்திர ் ரயில் நிடலய ் – 7.7 

கி.மீ - வடகிேக்கு 

9.  அருகிலுள்ள வி ொன 

நிடலய ் 

திருசச்ி விமான நிலையம் - 54 கி.மீ  - 

வடக்கு 

10.  அருகிலுள்ள நகர ்/ டவுன் டவுன் – மல ்பலக்குடி – 4.6 கிமீ – 

வடக்கு 

நகர ் - திரு ய ் – 4.4 கிமீ மதை்கு  

 ொவட்ட ் - புதுக்டகொடட்ட  - 14.4 கி.மீ - 

வடகிேக்கு 



 

11.  ஆறுகள் / கொல்வொய் 15 கி.மீ சுற்றளவிை் இை்லை 

12.  கண் ொய் / குள ் 
ககாட்டி கண்மாய் – 6.3 கி.மீ., வடகிேக்கு 

பலனயம்பட்டி குளம் – 2.1 கி.மீ., கிேக்கு 

தேக்கே்தூர ்குளம் – 6.4 கி.மீ., வடகிேக்கு 

நமனசமுே்திரம் ஏரி – 6.8 கிமீ, வடகிேக்கு 

தமைே்தேமுே்துப்பட்டி குளம் -9.3 கி.மீ., 

வடகிேக்கு 

காே்ேருப்பன் கண்மாய் – 1.3 கி.மீ, 

மதன்ட ை்கு 

தகாடல்டயூர ்கபரிய ஏரி – 6.7 கிமீ, 

மதன்கிேக்கு 

தசந்ேமங்கைம் அலண – 9.8 கி.மீ., மதை்கு 

ஆைவயை் குளம் - 4 கி.மீ., மதன்கிேக்கு 

திருமயம் குளம் – 4.7 கி.மீ., மதன்கிேக்கு 

திருமயம் ஏரி – 5.8 கி.மீ., மதன்கிேக்கு 

ஊனியூர ்குளம் – 8.5 கி.மீ., மதன்கிேக்கு 

சிறுமா கண்மாய் – 7.6 கி.மீ., 

மதன்கிேக்கு 

கவங்கலூர ்ஏரி – 10.3 கி.மீ., மதை்கு 

தகாணப்படட்ு ஏரி - 11 கி.மீ., மதை்கு 

கவிநொடு கண்மாய் – 10.5 கி.மீ., வடக்கு 

13.   டலகள் / 

பள்ளத்தொக்குகள் 
பரலி மலை – 6.6 கி.மீ., வடக்கு 

திருமயம் தகாடல்ட – 4.4 கிமீ, கிேக்கு 

14.  மதொல் மபொருள் ஆரய்சச்ி 

இடங்கள் 

15 கி.மீ சுை்ைளவில் இல்டல 

15.  டதசிய பூங்கொக்கள் / 

வனவிலங்கு/படைடவகள் 

சரணொலயங்கள் 

15 கி.மீ சுை்ைளவில் இல்டல  



 

16.  ஒதுக்கப்பட்ட 

பொதுகொக்கபட்ட கொடுகள் 
மை்ைங்குடி காடு – 5.4 கிமீ, வடக்கு 

புை்வயை் காடு – 12.8 கிமீ, வடக்கு 

கசங்கீலர ஆர.்எஃப் - 12 கிமீ, 

மதன்கிேக்கு 

பாண்டனி காடு – 8.8 கிமீ, மதன்ட ை்கு 

பலைய திருக்தகாளக்குடி வனம் – 11.5 

கி.மீ., ட ை்கு 

தவளார ்ஆர.்எஃப்- 9.7 கிமீ, வடகிேக்கு 

17.  நில அதிரவ்ு முன்ம ொழியப்படட் குத்தடக பகுதி நில 

அதிரவ்ு  ண்டல ்- II (குடைந்த ஆபத்து 

பகுதி) இன் கீே் வருகிைது 

   18. பொதுகொப்பு நிறுவல்கள் 15 கி.மீ சுை்ைளவில் இல்டல 

 

3. திட்டத்தின் ததணவ 

முன்ம ொழியப்படட் சுரங்க நடவடிக்டககள் அடனத்து கடட்ு ொன  ை்று ் 

உள்கட்டட ப்பு திட்டங்களின் முதுமகலு ்பொகு ், ஏமனனில் 

கடட்ு ொனத்திை்கொன மூலப்மபொருள் அத்தடகய சுரங்கத்திலிருந்து  டட்ுட  

கிடடக்கிைது. பிரித்மதடுக்கப்பட்ட உடடக்கல் புதுக்டகொடட்ட  ொவட்டத்தின் 

கல் மநொறுக்கி மகொண்டு மசல்லப்படு ் 

இயை்டகயொன உடடக்கல் கடட்ு ொன திட்டங்கள் அத்துடன் ரியல் 

எஸ்டடட்டில் கடட்ு ொன திட்டங்களுக்கு அதிக டதடவ உள்ளது  

அருகிலுள்ள கட்டிட ஒப்பந்தக்கொரரக்ள், சொடல ஒப்பந்தக்கொரரக்ள்  ை்று ் 

அருகிலுள்ள கிரொ வொசிகளுக்கு மநொறுக்குத் திரடட்ுகடள உை்பத்தி 

மசய்வதை்கொக உடடக்கல் கல் குவொரி மசய்யப்படுகிைது 

மவட்டப்பட்ட முழு இருப்புக்கடளயு ் குவொரி மசய்தபின், அருகிலுள்ள 

கிணறுகளுக்கு மசயை்டக ரீசொரஜ்் மசய்ய இப்பகுதி நீர ் டதக்க ொக 

பயன்படுத்தப்படு ். 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் :1 வணரபடம்  

 

படம் :2 முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் கூகிள் வணரபடம் 





 

4.சொர்தனொணகட ்

மபொதுவொக, சொரட்னொடகட் சொ ்பல் நிைத்தில் இருந்து பசட்ச நிை ொகவு ், 

கரடுமுரடொன முதல் நடுத்தர தொனிய ொகவு ், கொரம்னடட்ுடன் அல்லது 

இல்லொ ல் க்ரீஸ் இயல்பொகவு ் இருக்கு ்.  டட்ுப்படுத்தப்பட்ட விடளசச்ல் 

கொரண ொக, லித்டதொ அலகுகளுக்கு இடடயிலொன பல்டவறு மதொடரப்ுகடள 

புரிந்துமகொள்ள  குவொரி பிரிவுகள் ஆய்வு மசய்யப்படுகின்ைன.  

உடடக்கப்பட்ட சொரட்னொடகடட்ின் ட ை்பரப்பு மநய்ஸின் டதொை்ைத்டத 

தருகிைது  ை்று ் குவொரி பிரிவுகளில் ஆேத்தில் புதிய சொரட்னொடகட் 

மவளிப்படு ். அடவ கிட்டத்தட்ட அடனத்து சொரட்னொடகட் குவொரி 

பிரிவுகளிலு ் நன்கு எடுத்துக்கொடட்ுகின்ைன. 

5. புவியியல் வளங்கள் 

குறுக்கு மவடட்ு முடையின் அடிப்படடயில் புவியியல் இருப்புக்கள் 

கணக்கிடப்படட்ுள்ளன  

அட்டவணண 2. மமொத்த புவியியல் இருப்பு வளங்கள் 

பிரிவு 
நீளம் 

(மீ) 

அகலம்   

(மீ) 

உயரம் 

(மீ) 

அளவு 

(கனமீட்டர்) 

சுரங்க 

இருப்புக்கள்  

கிரொவல் 

(கனமீட்டர்) 

சுரங்க 

இருப்புக்கள்  

உணடக்கல் 100% 

(கனமீட்டர்) 

 

XY-AB 

93 88 3 24552 24552  

93 88 65 531960  531960 

மமொத்தம் 24552 531960 

அட்டவணண 3. ஐந்து வருடம் வொரியொக உற்பத்தியின் அளவு 

வருடம் 
பிரி

வு 

மபஞ்

ச ்

நீள

ம் 

(மீ) 

அகல

ம்   

(மீ) 

உயர

ம் 

(மீ) 

அளவு 

(கனமீட்டர்) 

கிரொவல் 

(கனமீட்

டர்) 

உணடக்க

ல் 100% 

(கனமீட்

டர்) 

முதலொம் 

ஆண்டு 

XY-

AB 

107-

104 

73 37 3 8103 8103   

104-99 67 25 5 8375   8375 



 

முதலொம் ஆண்டு 8103 8375 

இரண்டொம் 

ஆண்டு 

XY-

AB 

107-

104 

73 37 3 8103 8103   

104-99 67 25 5 8375   8375 

இரண்டொம் ஆண்டு 8103 8375 

மூன்றொம் 

ஆண்டு 

XY-

AB 

104-99 67 17 5 5695  5695 

99-94 57 8 5 2280  2280 

மூன்றொம் ஆண்டு  7975 

நொன்கொம் 

ஆண்டு 

XY-

AB 

99-94 57 24 5 6840 
 

6840 

நொன்கொம் ஆண்டு  6840 

ஐந்தொம் 

ஆண்டு 

XY-

AB 
99-94 57 25 5 7125  7125 

ஐந்தொம் ஆண்டு  7125 

மமொத்த வளங்கள் 16206 38690 

 

6. கனிமம்  

குவொரி நடவடிக்டக ட ை்மகொள்ள திைந்த மவளி சுரங்க வழிமுடைகள் 

ட ை்மகொள்ளப்படுகிைது, மபஞ்ச ் உயர ் 5.0 மீட்டர ்  ை்று ் 5.0 மீட்டர ் மபஞ்ச ்

அகலத்துடன் ட ை்மகொள்ள உத்டதசிக்கப்படட்ுள்ளது. இந்த குவொரியிலிருந்து 

கனி த்டத பிரித்மதடுப்பதில் துடளயிடுதல்  ை்று ் மவடித்தல், கன ொன பூமி 

நகரு ் கருவிகடளப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. சுரங்கதத்ிலிருந்து எடுக்கப்படு ் 

கனி  ொனது டிப்பரக்ள்  ை்று ் எஸ்டகவட்டரக்ள் மூல ் மகொண்டு மசல்லபடு ். 

மசயல்முணற விளக்கம் 

• புவியியல் வளங்கடள அறிந்துமகொள்ள புவியியல் விசொரடண 

மசய்யப்படுகிைது 

• ட ல் ண்டண பிரித்மதடுக்க எஸ்டகடவட்டர ் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

பிரித்மதடுத்த  ண்டண டநரடியொக டிப்பரக்்கு மசலுத்த டவண்டு ். 

• உடடகல்டல பிரித்மதடுக்க பயன்படுத்து ் மசயல்முடைகள் மவடித்தல் 

 ை்று ் டதொண்டுதல் ஆகு ் 



 

• ஜொக்ெொ ர ்(32-36mm) விட்ட ் மகொண்ட ஆே ை்ை துடளயிடுதல். 

•  குடைந்தபடச் மவடி  ருந்துகடள பயன்படுத்துதல் 

7.நீர் ததணவ 

சுரங்கத் திட்டத்திை்கொன ம ொத்த நீர ் டதடவ 2.0 KLD ஆகு ். மல ்பலக்குடி 

கிரொ த்தில் இருந்து நீர ் மபைப்படு ்,  ை்ை நீர ் அருகிலுள்ள சொடல டடங்கர ்

விநிடயொகத்தில் இருந்து மபைப்படு ். 

 

அட்டவணண 4. நீர ்இருப்பு 

8. மனித வளம் 

இந்த திட்டத்திை்கு டதடவபடு ் ம ொத்த ஆடக்ள் 18 ஆகு ். உள்ளூர ்

 க்களுக்கு  தங்கள் வொே்வொதொரத்டத மபருக்கி மகொள்ள இது ஒரு வொய்ப்பொக 

வேங்கப்படு ். 

 

அட்டவணண 5. மனித வளம் 

எண் பணியொளரின் மபயர ் எண்கள் 

1. திைட யொனவர ் இயக்குபவர ் 2 

  மபொறிமுடையொளர ் 1  

சுரங்க 1  

எண் விளக்கம் 
நீர் ததணவ 

(kLD) 
மூலம் 

1.  

 க்கள் குடிப்பதை்கு 

 
2.0 kLD ைட்சுமிபுரம் 

  கிரொ த்தில் இருந்து நீர ்

மபைப்படு ்,   ை்ை 

அருகிலுள்ள சொடல 

டடங்கர ்விநிடயொகத்தில் 

இருந்து மபைப்படு ் 

2.  ர ் வளரச்ச்ி 

 
0.5 kLD 

சொடல டடங்கரக்ள் 

விநிடயொகத்திலிருந்து  

கிடடக்கிைது 

3. தூசி ஒடுக்க ் 0.5 kLD 

சொடல டடங்கரக்ள் 

விநிடயொகத்திலிருந்து  

கிடடக்கிைது 

மமொத்தம்       2.0 kLD 



 

ட லொளர/்ட ட் 

2. பொதி  

திைட யொனவர ்

ஓட்டுனர ் 2  

3. திைட யை்ைவர ் மதொழிலொளரக்ள் 10 

4. 
தமற்பாரல்வயாளர ்

2 

 ம ொதத் ் 18 

 

9. திடக்கழிவு தமலொண்ணம  

அட்டவணண 6. திடக்கழிவு தமலொண்ணம 

 எண் வணக அளவு அகற்றும் முணற  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. கரி  ் 3.24 கிடலொ/ நொள் 
நகரொட்சி மதொட்டி (உணவு 

கழிவுகள் உட்பட) 

 

2. கனி  ் 2.16 கிடலொ/ நொள் TNPCB அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

 றுசுேை்சி 

 மமொத்தம் 5.4 கிதலொ/ நொள்   

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

கிடலொ / நொள்) 

          அட்டவணண 7. 500 மீடட்ர் சுற்றளவில் உள்ள குவொரிகள் 

I.தற்தபொதுள்ள குவொரி 

எண் குவொரி விபரம் கிரொமம் புல எண் 
 பரப்பளவு 

(Ha) 

1. திரு.எஸ்.ரவி 

 

மல ்பலக்குடி, 

திருமயம் 
425/28 1.71.0 

2. 
திரு.ஏ.எ ்.டசவியர ்

மல ்பலக்குடி, 

திருமயம் 

454 (பகுதி), 455/2 

(பகுதி) 
2.00.0 

3. அப்பாஜ், 

S/O சாஹுை் ஹமீே் 

மல ்பலக்குடி, 

திருமயம் 
421 (பகுதி) 1.21.5 

 



 

II.  ணகவிடப்பட்ட குவொரி:  

எண் குவொரி விபரம் கிரொமம் 
புல 

எண் 

பரப்பளவு 

(Ha) 

1. 
டக.சுப்புலட்சுமி W/o 

கிருஷ்ணன் 

மல ்பலக்குடி, 

திருமயம் 
425/11 1.81.5 

2. 

 

எ ்.ஏ.முருகப்பன் S/O 

எ ்.ஆர.் ணிசிக ் 

மல ்பலக்குடி, 

திருமயம் 

425/1 

(பகுதி) 
1.00.0 

3. 
 

ஏ.எம்.தசவியர ்

மல ்பலக்குடி, 

திருமயம் 

425/28 

(பகுதி) 
1.00.0 

III.  முன்மமொழியப்பட்ட குவொரி 

எண் குவொரி விபரம் கிரொமம் புல எண் 
பரப்பளவு 

(Ha) 

1. திரு.எம்.ராோகிருஷ்ணன் 

S/O முே்துதவை் 

மல ்பலக்குடி, 

திருமயம் 
429/29 0.82.0 

2. 
திரு.எஸ்.ரவி 

மல ்பலக்குடி, 

திருமயம் 

425/6, 425/7 & 

425/8 
1.53.5 

தை்டபொதுள்ள/ குதத்டக கொலொவதியொன / முன்ம ொழியப்பட்ட குவொரிகளின் 

ம ொத்த அளவு 7.28.0 மெக்டடர.் 

10. நிலத் ததணவ 

முன்ம ொழியப்படட் உடடக்கல்  ை்று ்  கிரொவல் குவொரி திட்டத்தின்  ம ொத்த 

அளவு 0.82.0 மெக்டடர.் இது புதுக்டகொடட்ட  ொவட்டத்தில் உள்ள திரு ய ் 

தொலுகொவில் உள்ள மல ்பலக்குடி  கிரொ த்தில் அட ந்துள்ளது. 

அட்டவணண 8. நில பயன்பொட்டின் வடிவம் 

எண் நில உபதயொகம் 
தற்தபொணதய 

பகுதி (மெக்தடர்) 

தற்தபொணதய திட்ட 

கொலத்தில் ததணவப்படும் 

பகுதி (மெக்தடர்) 

1.  முன்ம ொழியப்படட் 

குவொரி பகுதி 

Nil 
0.53.4 

2.  உள்கட்டட ப்பு Nil 0.01.0 

3. சொடலகள் Nil 0.01.0 

4.  பசுட  வடளய ் Nil  0.15.0 

5.  பயன்படுத்தொத நில ் 0.82.0 0.11.6 
 

மமொத்தம் 0.82.0  0.82.0 



 

11. மக்கள் குடியிருப்பு 

500 மீ சுை்ைளவில் எந்த வொே்விடங்களு ் இல்டல. குவொரிக்கு 5 கி.மீ சுை்ைளவில் 

கிரொ ங்கள் உள்ளன. 

அட்டவணண 9. மக்கள் அடரத்்தி 

எண் திணசயில் கிரொமம் மக்கள் 

மதொணக 

தூரம் 

(கி.மீ.) 

1 வடகிைக்கு எம்பனக்குட்டி 218 2.8 கிமீ 

2 வடதமற்கு ைட்சுமிபுரம 452 0.375 கிமீ 

3 கேன் தமற்கு கபருந்துலற 224 2.6 கிமீ 

4 கேன் கிைக்கு அை்மனாஸ்ோன் 127 1.0 கிமீ 

12. மின் ததணவ 

•   இந்த குவொரி திட்டத்திை்கு அதிக நீர ் ை்று ் மின்சொர ் டதடவயில்டல. 

• உடடக்கல் ஏை்றுவதை்க்கு டதடவப்படு ் எரிமபொருள்: ஒரு  ணி 

டநரத்திை்கு 16 லிடட்ர ்டீசல்  ை்று ்  கிரொவல்  ணிக்கு 10 லிட்டர ்டீசல் 

டதடவப்படு ் 

13. அடிப்பணட ஆய்வின் தநொக்கம் 

அத்தியொயத்தில் பின்வரு ் அளவுருக்கள், இருக்கு ் சுை்றுசச்ூேல் சூே்நிடல 

பை்றிய தகவல்கள்கடள தருகின்ைன. 

1. ட க்டரொ - வொனிடல ஆய்வு 

2. நீர ்சூேல் 

3. கொை்று சூேல் 

4. சத்த ் சூேல் 

5.  ண் / நில சூேல் 

6. உயிரியல் சூேல் 

7. சமூக மபொருளொதொர சூேல் 

13.1 ணமக்தரொ - வொனிணல ஆய்வு 

வளி ண்டலத்தில் மவளிடயை்ைப்பட்ட  ொசுபடுதத்ிகளின் பரவடல 

பொதிப்பதில் வொனிடல ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது. வொனிடல கொரணிகள் 



 

கொலத்துடன் பரந்த ஏை்ை இைக்கங்கடளக் கொண்பிப்பதொல், நீண்டகொல 

ந ்பக ொன தரவுகளிலிருந்து  டட்ுட  அரத்்தமுள்ள விளக்க ் மபை முடியு ். 

i) சரொசரி குடைந்தபடச் மவப்பநிடல: 23
0 

C மசல்சியஸ் 

ii) சரொசரி அதிகபடச் மவப்பநிடல. : 40
0
 C மசல்சியஸ்   

iii) இப்பகுதியின் சரொசரி ஆண்டு  டேப்மபொழிவு: 821 மி.மீ. 

13.2 கொற்று சூழல் 

சுரங்க குத்தடக பகுதியிடன  சுை்றியுள்ள பகுதிகளில்  ொதொந்திர 

அடிப்படடயில் சுை்றுப்புை கொை்று கண்கொணிப்பு ட ை்மகொள்ளப்பட்டது. 5 

கி.மீ.  சுை்ைளவில் 5 இடங்களில் (ஒரு கொல முழுவது ்) கொை்றின் தர ஆய்வு 

நடத்தப்படட்ுள்ளது. பொரட்்டிகுடலட் ட ட்டர ் (பிஎ ் 10), சல்பர ்டட ஆக்டசடு 

(SO2), டநட்ரஜன் டட ஆக்டசடு (NO2)  டபொன்ை முக்கிய கொை்று  ொசுக்கள் 

கண்கொணிக்கப்படட்ு அதன் முடிவுகள் கீடே சுருக்கப்படட்ுள்ளன. 

கொை்றின் அடிப்படட நிடலகள் : PM10  (62-35 µg/m³),  PM2.5  ( 29-14  µg/m³),  SO2  (12-

4 µg/m³), NO2 (27-8 µg/m³),. இடவ அடனத்து ்  ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் வடர 2022 

வடர கண்கொணிக்கப்படட்ு, டதசிய சுை்றுப்புை கொை்றின் தரதத்டதொடு 

ஒப்பிடட்ு  பொரத்்ததில் அடனத்து அடிப்படட நிடலகள் NAAQ வடரயடைக்குள் 

இருக்குகிைது. 

13.3 ஒலி  சூழல் 

முன்ம ொழியப்படட் திட்ட தளத்டதச ்சுை்றியுள்ள 5 இடங்களில் சுை்றுப்புை 

சத்த ் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. பகல்,  இரவு டநரங்களில் 

பதிவுமசய்யப்பட்ட அதிகபடச் இடரசச்ல் அளவுகள் 59 (Leq dB) முதல் 45 (Leq 

dB) வடர பனிப்புைம் கிரொ த்தில் இருந்தன. பகல்,  இரவு டநரங்களில் 

பதிவுமசய்யப்பட்ட குடைந்தபடச் இடரசச்ல் அளவுகள் 43 (Leq dB) முதல் 35 (Leq 

dB) வடர முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட  தளத்தில் இருந்தது.  

 

13.4 நீர் சூழல்  

நிலத்தடி நீர ் டசொதிக்கப்பட்டது  ை்று ் முடிவுகள் பின்வரு ொறு 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது.  



 

• சரொசரி pH அளவு  7.11 முதல் 8.35 வடர உள்ளது 

• TDS  திப்பு 455 மி கி /லிட்டர ்முதல் 1405 மி கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது 

• குடளொடரடு 71.5 மி கி /லிட்டர ்முதல் 403 மி கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது 

• ம ொத்த கடினத்தன்ட  284 மி கி /லிட்டர ்- 604 மி கி /லிடட்ர ்வடர உள்ளது. 

13.5 நிலச ்சூழல்  

pH  திப்பு 6.24 முதல் 8.12 வடர கரி ப் மபொருடக்ளுடன் 0.14 % முதல் 0.41 % வடர 

இருப்பதொல்  ண் இயை்டகயில் நடுநிடல வகிக்கிைது என்படத பகுப்பொய்வு 

முடிவுகள் கொடட்ுகின்ைன. டநட்ரஜன், பொஸ்பரஸ்  ை்று ் மபொட்டொசிய ் 

ஆகியவை்றின் மசறிவு  ண்  ொதிரிகளில் நல்ல அளவில் இருப்பது 

கண்டறியப்படட்ுள்ளது. 

                13.6 உயிரியல் சூழல்  

                      முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க குத்தடக பகுதி மபரு ்பொலு ் சிறிய புதரக்ள் 

 ை்று ் புதரக்டளக் மகொண்ட வைண்ட தரிசு நில ொகு ். சுரங்க குத்தடக 

பகுதிக்குள் குறிப்பிட்ட ஆபத்தொன தொவரங்கள்  ை்று ் விலங்கினங்கள் 

எதுவு ் இல்டல. 

14. புனர்வொழ்வு / மீள்குடிதயற்றம் 

• சுரங்கத்தின் ஒடட்ும ொத்த நில ் பட்டொ நில ொகு ். திட்டப்பகுதி  ை்று ் 

அதன் அருகிலுள்ள பகுதிகள் உள்ள  க்களுக்கு இட ்மபயரவ்ு 

டதடவயில்டல. இந்த திட்டத்தின் அருகிலுள்ள கிரொ ங்களின் சமூக 

ட  ்பொடு பரிசீலிக்கப்படு ். 

15. பசுணம வளரச்ச்ி தமம்பொடு  

❖ பசுட  ட  ்பொட்டிை்கொக இத்திட்டதட்த சுை்றியுள்ள பகுதிகளில் அடரந்்த 

 ரங்கள் வளரக்்கப்படு ் 

❖ சுை்றுசச்ூேல் ட லொண்ட  திட்டத்தின் முக்கிய அங்கங்களில் ஒன்ைொக 

கிரீன் மபல்ட ் பரிந்துடரக்கப்படட்ுள்ளது, இது சூேலியல், சுை்றுசச்ூேல் 

 ை்று ் சுை்றியுள்ள பகுதியின் தரதட்த ட  ்படுத்து ். 

❖ உள்ளூர ் ரங்களொன டவப்ப ், புங்க ், நொவல் டபொன்ைடவ மதை்கு பக்க 

குத்தடக எல்டல  ை்று ் வழிகளிலு ், மசயல்படொத ட ்ப்களிலு ் 

ஆண்டுக்கு 90  ரங்கள் என்ை விகிதத்தில் 5 மீ இடடமவளியில் நடப்படு ். 

 



 

அட்டவணண 10. பசுணம வளரச்ச்ி தமம்பொடு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. எதிர்பொரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்புகள் 

16.1 கொற்று சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சொடலகள்  ை்று ் மசப்பனிடப்படொத சொடலகளில் தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படு ் 

❖ தூசி மவளிடயை்ைத்டதக் கடட்ுப்படுத்த நீர ் மதளித்தல் டபொன்ை 

முடையொன தணிப்பு நடவடிக்டககள் பின்பை்ைப்படு ். 

❖ சுரங்க பகுதிடய சுை்றியுள்ள பகுதிகளில் சொடலகள், திடக்கழிவு தள ் 

 ை்று ் அருகிலுள்ள சுரங்க வளொகங்களில்  ரங்கள் வளரக்்கப்படு ் 

❖  ொடச கடட்ுப்படுத்து ் வடகயில் சுரங்கப்பகுதியில் பயன்படுத்து ் 

கருவிகள் அடனத்து ் அவ்வப்டபொது பரொ ரிப்பு ட ை்மகொள்ளப்படு ் 

16.2 சத்தம் சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சிபிசிபி வழிகொடட்ுதல்களின்படி சுை்றுப்புை சத்ததட்த அவ்வப்டபொது 

கண்கொணித்தல் மசய்யப்படு ். 

கவண்ணாங்கு 

பிரியா மரம் 

தவபா 

மூக்குசச்லி மரம்  

பலன  

பூ ருது 

டவப்ப ் 

சந்தன மவ ்பு 

மவள்டள நுணொ 

புங்க ் 

வாலக 

நொவல் 

புைங்டக நொரி 

பிசின்பட்டட 

டதரத்ங்டகொட்டட 



 

❖ டபொக்குவரத்து வொகனங்கள்  ை்று ் ஏை்றுவதை்கொன அகே்வொரொய்சச்ி 

தவிர டவறு எந்த உபகரணங்களு ் அனு திக்கப்படொது. 

❖ இந்த கருவிகளில் வரு ் இடரசச்ல் தை்கொலிக ொனது அது எந்த வித 

தொக்கதட்தயு ் ஏை்படுத்தொது 

17. சுற்றுசச்ூழல் தமலொண்ணம கலத்திற்கொன மபொறுப்புகள் (EMC) 

❖ EMC இன் மபொறுப்புகள் பின்வருவனவை்டை உள்ளடக்குகின்ைன: 

❖  சுை்றியுள்ள பகுதியின் சுை்றுசச்ூேல் கண்கொணிப்பது. 

❖   ர ் வளரப்்பது 

❖  தண்ணீரின் குடைந்தபடச் பயன்பொடட்ட உறுதி மசய்தல். 

❖   ொசு கடட்ுப்பொடட்ு நடவடிக்டககடள முடையொக மசயல்படுத்துதல். 

18. சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு திடட்ம் 

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

சுை்றுப்புை கொை்றின் தர ், நீர ் ை்று ் கழிவு நீர ்தர ், சத்த ் தர ் குறித்து 

கண்கொணிப்பு பரொ ரிக்கப்படு ். 

19. திட்ட மசலவு 

சொடலகள், சுரங்க அலுவலக ்/ மதொழிலொளர ்மகொட்டடக, முதலுதவி அடை 

டபொன்ை உள்கட்டட ப்பு வசதிகளுக்கு ்,  மின் டசடவகளுக்கு ் நீர ்

வேங்க்குவதை்கு ் இயந்திரங்கடள பயன் படுத்துவதை்கு ் டதடவப்படு ் 

ம ொத்த ் ரூ 42,76,000 ஆகு ். 

அட்டவணண 11: திட்ட மசலவு விவரங்கள் 

எண் விளக்கம் மசலவு 

1. திட்ட மசலவு 11,56,000/- 

2. மசலவின ் மசலவு  20,00,000 /- 

3 ஈ எ ் பி மசலவு   11,20,000 

 மமொத்தம் 42,76,000  

s 

20. மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு 

மபருநிறுவன சுை்றுசச்ூேல் மபொறுப்பு (சிஇஆர)் நிதியின் கீடே பின் வரு ் 

மசயல்பொடுகளுக்கு வேங்கப்படு ். 



 

அட்டவணண 12: கொர்ப்பதரட் சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு மசலவு 

எண் மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு 

மசயல்பொடு 

மசலவு 

(ரூ) 

1. 

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி 

, கைம்பளக்குடி 

• குைந்லேகள் விலளயாடட்ு லமோனம் 

அலமே்ேை் 

• R.O.நீர ்சுே்திகரிப்பு 

• அசச்ுப்கபாறி 

• புகராகஜக்டர ்இலணக்கப்பட்ட ஸ்மாரட்் 

கிளாஸ் 

• குடிநீர ்கோட்டி 

• நூைகே்திற்கான சுற்றுசச்ூைை் புேே்கங்கள் 

(ேமிை் கமாழியிை்), 

• வளாகே்திலும் அலேச ்சுற்றிலும் 

கிரீன்கபை்ட் வசதிகள் 

சுகாோரமான கழிப்பலற வசதிகள் 

5,00,000 

மமொத்தம் 5,00,000 

21. திட்டத்தின் நன்ணமகள் 

இத்திட்டத்தின் மூல ்  க்களின் சமூக மபொருளொதொர நிடல உயரு ், இந்த 

சுரங்க பகுதிடய சுை்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள  க்களின் டவடல வொய்ப்பு 

டநரடியொகவு ்,  டைமுடகயொகவு ், அட ய கூடு ் 

இத்திட்ட ் சுை்றுசூேலுக்கு இணக்க ொன நிதி வழிமுடைகள்  ை்று ் 

கடட்ு ொனத் துடையின் மதொழிலின் நலனுக்கொக இருக்கு ்,  

இத்திட்ட ் மூல ்  க்களின் சமூக அல்லது கலொசச்ொர வொே்க்டகயில் 

எந்தவித ொன எதிர ்டையொன தொக்கத்டதயு ் ஏை்படுத்தப்டபொவதில்டல. 
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