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திட்டசுருக்கம் 

1. திட்ட பின்னணி 

முன்ம ொழியப்பட்ட உடடக்கல்  ற்று ் கிரொவல் குவொரி திட்டத்தின் ம ொத்த 

அளவு 1.29.5 மெக்டடர.் இது விருதுநகர ் ொவட்டத்தில் உள்ள அருப்புக்டகொட்டட  

தொலூக்கொவின் சுண்டடகொட்டட கிரொ த்தில் உள்ள ம ொந்த பட்டொ நில ொகு ். 

இந்த திடட் ் (B1 கூடட்ு) வடகடய  ொரந்்தது, குத்தடகப் பகுதி    ொன 

நிலப்பரப்டப மகொண்ட மதற்டக மிக ம ன்ட யொன  ொய்வொகவு ், பழுப்பு நிற 

சிவப்பு  ண்ணொல் மூடப்பட்டதொகவு ், அடதத் மதொடரந்்து வளி ண்டல பொடற 

உருவொக்க ்  ற்று ் பொரிய  ொரட்னொடகட் பொடற உருவொக்க ் ஆகியவற்டறக் 

கொணப்படுகிறது.  

குவொரி நடவடிக்டக ட ற்மகொள்ள திறந்த மவளி சுரங்க வழிமுடறகள் 

ட ற்மகொள்ளப்படுகிறது, மபஞ்  ் உயர ் 6.0 மீடட்ர ்  ற்று ் 5.0 மீடட்ர ் மபஞ்  ்

அகலத்துடன் ட ற்மகொள்ள உத்டதசிக்கப்படட்ுள்ளது. இந்த குவொரியிலிருந்து 

கனி த்டத பிரித்மதடுப்பதில் துடளயிடுதல்  ற்று ் மவடித்தல், கன ொன பூமி 

நகரு ் கருவிகடளப் பயன்படுத்தப்படுகிறது 

பூமியின் தடர  ட்டத்திலிருந்து கீடே 31மீட்டர ்ஆே ் வடர சுரங்கத்திலிருந்து 

கனி  ் எடுக்கப்படு ். ம ொத்த உடடகல்லின் புவியியல் இருப்பு சு ொர ் 3,10,743 

கனமீட்டர ்  ற்று ் கிரொவல்    70,452 கனமீட்டர.்  சுரங்கக்கூடிய இருப்புக்கள் 

 ற்று ் முன்ம ொழியப்பட்ட ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு உடடக்கல் 94,318 கனமீட்டர ்

 ற்று ் கிரொவல் 47,640 கனமீடட்ர ்ஆகு ். 

இந்த சுரங்க திட்டத்டத விருதுநகர ்  ொவட்டத்தில் உள்ள புவியுயல்  ற்று ் 

சுரங்க துடற துடண இயக்குனரொல் அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளது (கடித ் எண் 

Roc.No.KV1/245/2020, நொள்  27.01.2021. இந்த சுரங்க குவொரியில் இருந்து 15 கி.மீ 

சுற்றளவில் வடர எந்த ஒரு  டல பகுதி, பொதுகொப்பு ஆடணயத்டத  ொரந்்த 

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

சி.ஆர.்இ ட்  ண்டல ், ட ற்கு மதொடர ்ச்ி  டல, அறிவிக்கப்பட்ட பறடவகள் 

 ரணொலயங்கள், வனவிலங்கு  ரணொலயங்கள் எதுவு ் இல்டல.  

 

 



 

2. திட்டத்தின் இயல்பு மற்றும் அளவு 

முன்ம ொழியப்பட்ட உடடக்கல்  ற்று ்  கிரொவல் குவொரி திட்டத்தின்  ம ொத்த 

அளவு 1.29.5 மெக்டடர.் இது விருதுநகர ் ொவட்டத்தில் உள்ள அருப்புக்டகொட்டட 

தொலூக்கொவின் சுண்டடகொட்டட கிரொ த்தில் அட ந்துள்ளது. 

கனி  ்                 : உடடக்கல்  ற்று ் கிரொவல் 

 ொவடட் ்  : விருதுநகர ்  

தொலுகொ  : அருப்புக்டகொட்டட  

கிரொ  ்  : சுண்டடகொட்டட 

புல  எண்  : 46/1, 46/2, 46/3, and 46/4 

பரப்பளவு  : 1.29.5 மெக்டடர ்

அட்டவணண 1: திட்டத்தின் சுருக்கம் 

எண் விவரங்கள் விவரங்கள் 

1.  அட் டரடக 090 28' 20.65"  to  090 28' 25.83" N 

2.  தீரக்்கடரடக 780 10' 52.34"  to   780 10' 57.25" E 

3.  கடல்  ட்டத்திற்கு ட ல் 

உள்ள தளத்தின் உயர ்  

74 மீட்டர ்

4.  நில அட ப்பு    ொன நில ் 

5.   நில வடகப்பொடு பட்டொ நில ் 

6.  குத்தடக பரப்பளவு 1.29.5 மெக்டடர ்

7.  அருகிலுள்ள 

மநடுஞ் ொடல 

 

(SH-42) அருப்புக்டகொட்டட – கமுத்தி 

 ொடல 2.43 கிமீ – ட ற்கு 

         

8.  அருகிலுள்ள ரயில் 

நிடலய ் 

அருப்புக்டகொட்டட ரயில் நிடலய ் – 

10.64 கி.மீ - வடகிழக்கு 

9.  அருகிலுள்ள வி ொன 

நிடலய ் 

 துடர வி ொன நிடலய ் – 41.58 கி.மீ - 

வடக்கு 

10.  அருகிலுள்ள நகர ்/ டவுன் டவுன் – அருப்புக்டகொட்டட -10.40 கிமீ – 



 

வடகிேக்கு  

நகர ் - அருப்புக்டகொட்டட – 10.40 கிமீ 

வடகிேக்கு  

 ொவடட் ் - விருதுநகர ் - 27.7 கி.மீ - 

வடகிேக்கு 

11.  ஆறுகள்  குண்டூர ்நதி-11.49 கி.மீ - வடகிேக்கு 

12.  கண் ொய் / குள ் ஆளப்பட்டி கண் ொய் -6.05 கி.மீ - 

வடகிேக்கு 

சுண்டடகொட்டட கண் ொய் –5.92 கி.மீ - 

மதன் ட ற்கு 

டகொயில் குள ் –10.2 கி.மீ – வடட ற்கு 

மபரிய கண் ொய் – 10.9 கி.மீ - வடட ற்கு 

13.   டலகள் / 

பள்ளத்தொக்குகள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல 

14.  மதொல் மபொருள் ஆரய் ச்ி 

இடங்கள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல 

15.  டதசிய பூங்கொக்கள் / 

வனவிலங்கு/படறடவகள் 

 ரணொலயங்கள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல  

16.  ஒதுக்கப்பட்ட 

பொதுகொக்கபட்ட கொடுகள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல  

17.  நில அதிரவ்ு முன்ம ொழியப்பட்ட குத்தடக பகுதி நில 

அதிரவ்ு  ண்டல ்- II (குடறந்த ஆபத்து 

பகுதி) இன் கீே் வருகிறது 

   18. பொதுகொப்பு நிறுவல்கள் 15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல 

3. திட்டத்தின் ததணவ 

முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்டககள் அடனத்து கடட்ு ொன  ற்று ் 

உள்கட்டட ப்பு திடட்ங்களின் முதுமகலு ்பொகு ், ஏமனனில் 

கடட்ு ொனத்திற்கொன மூலப்மபொருள் அத்தடகய சுரங்கத்திலிருந்து  டட்ுட  

கிடடக்கிறது. பிரித்மதடுக்கப்பட்ட உடடக்கல் விருதுநகர ்  ொவட்டத்தின் 

கல் மநொறுக்கி மகொண்டு ம ல்லப்படு ் 



 

இயற்டகயொன உடடக்கல்  ற்று ் மநொறுக்கிய கற்கள் கடட்ு ொன 

திட்டங்கள் அத்துடன் ரியல் எஸ்டடடட்ில் கடட்ு ொன திடட்ங்களுக்கு அதிக 

டதடவ உள்ளது  

அருகிலுள்ள கட்டிட ஒப்பந்தக்கொரரக்ள்,  ொடல ஒப்பந்தக்கொரரக்ள்  ற்று ் 

அருகிலுள்ள கிரொ வொசிகளுக்கு மநொறுக்குத் திரடட்ுகடள உற்பத்தி 

ம ய்வதற்கொக உடடக்கல் கல் குவொரி ம ய்யப்படுகிறது 

மவட்டப்படட் முழு இருப்புக்கடளயு ் குவொரி ம ய்தபின், அருகிலுள்ள 

கிணறுகளுக்கு ம யற்டக ரீ ொரஜ்் ம ய்ய இப்பகுதி நீர ் டதக்க ொக 

பயன்படுத்தப்படு ். 

 

படம் :1 வணரபடம்  



 

 

படம் :2 முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் கூகிள் வணரபடம் 

3. சொர்தனொணகட் 

மபொதுவொக,  ொரட்னொடகட்  ொ ்பல் நிறத்தில் இருந்து ப ட்  நிற ொகவு ், 

கரடுமுரடொன முதல் நடுத்தர தொனிய ொகவு ், கொரம்னடட்ுடன் அல்லது 

இல்லொ ல் க்ரீஸ் இயல்பொகவு ் இருக்கு ்.  டட்ுப்படுத்தப்படட் விடள  ்ல் 

கொரண ொக, லித்டதொ அலகுகளுக்கு இடடயிலொன பல்டவறு மதொடரப்ுகடள 

புரிந்துமகொள்ள  குவொரி பிரிவுகள் ஆய்வு ம ய்யப்படுகின்றன.  

பந்தல்குடி, லட்சுமிபுர ், டகொபொலபுர ், சுண்டடகொட்டட, சின்னக ன்படட்ி, 

குவொரிகளில் மபரு ்பொலொனவற்றில் படிக கொரப்டனட ் பொடறகளுடன் 

 ொரட்னொடகட் ஒன்றுடன் ஒன்று கொணப்படுகிறது,  

உடடக்கப்பட்ட  ொரட்னொடகட்டின் ட ற்பரப்பு மநய்ஸின் டதொற்றத்டத 

தருகிறது  ற்று ் குவொரி பிரிவுகளில் ஆேத்தில் புதிய  ொரட்னொடகட் 



 

மவளிப்படு ். அடவ கிட்டத்தட்ட அடனத்து  ொரட்னொடகட் குவொரி 

பிரிவுகளிலு ் நன்கு எடுத்துக்கொடட்ுகின்றன. 

5. புவியியல் வளங்கள் 

குறுக்கு மவடட்ு முடறயின் அடிப்படடயில் புவியியல் இருப்புக்கள் 

கணக்கிடப்படட்ுள்ளன  

அட்டவணண 2. மமொத்த புவியியல் இருப்பு வளங்கள் 

பிரிவு 
நீளம் 

(மீ) 

அகலம்   

(மீ) 

உயரம் 

(மீ) 

உணடக்கல் 

இருப்பு 

கனமீட்டர ்

கிரொவல் 

இருப்பு 

கனமீட்டர ்

A-A’ & B-B’ 
58 

58 

117 

117 

  6.0 

25.0 

- 

1,69,650 

40,716 

- 

A-A’ & C-C’ 
38 

38 

99 

99 

  6.0 

25.0 

- 

94,050 

22,572 

- 

A-A’ & D-D’ 
63 

63 

31 

31 

  6.0 

25.0 

- 

48,825 

11,718 

- 

புவியியல் இருப்பு வளங்கள் 3,12, 525 75,006 

ஏற்கனவவ வ ோண்டப்பட்ட குழி (-)1,782 (-)4,554 

மமொத்த புவியியல் இருப்பு வளங்கள் 3,10,743    70,452 

 

அட்டவணண 3. ஐந்து வருடம் வொரியொக உற்பத்தியின் அளவு 

பிரிவு வருடம் 
நீளம் 

(மீ) 

அகலம்   

(மீ) 

உயரம் 

(மீ) 

உணடக்கல் 

அளவு 

(கனமீட்டர்) 

கிரொவல் 

அளவு 

(கனமீட்டர்) 

A-A’ & B-

B’ 

I 

 

39 

27 

17 

  7 

99 

88 

78 

68 

6.0 

5.0 

5.0 

5.0 

   - 

11,880 

   6,630 

   2,380 

23,166 

- 

- 

- 

இருப்பு வளங்கள் 20,890 23,166 

ஏற்கனவவ வ ோண்டப்பட்ட (-)1,782 (-)3,834 

முதலொம் ஆண்டு 19,108 19,332 

A-A’ & B- II 10 99 6.0 - 5,940 



 

B’  14 

14 

14 

11 

88 

78 

68 

58 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

6,160 

5,460 

4,760 

3,190 

- 

- 

- 

- 

A-A’ & C-

C’ 
    2 81 6.0 - 972 

இருப்பு வளங்கள் 19,570 6,912 

ஏற்கனவவ வ ோண்டப்பட்ட  (-)720 

இரண்டொம் ஆண்டு 19,570 6,192 

A-A’ & B-

B’ 

III 

   2 

   7 

12 

12 

13  

88 

78 

68 

58 

48 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

   880 

2,730 

4,080 

3,480 

3,120   

- 

- 

- 

- 

- 

A-A’ & C-

C’ 

14 

10 

5 

81 

70 

60 

6.0 

5.0 

5.0 

- 

3,500 

1,500 

6,804 

- 

- 

மூன்றொம் ஆண்டு 19,290 6,804 

A-A’ & C-

C’ 
IV 

13 

13 

13 

13 

8 

3 

81 

70 

60 

50 

40 

30 

6.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

   - 

4,550 

3,900 

3,250 

1,600 

   450 

6,318 

- 

- 

- 

- 

- 

A-A’ & B-

B’ 

5 

10 

58 

48 

5.0 

5.0 

1,450 

2,400 

- 

- 

நொன்கொம் ஆண்டு 17600 6,318 

A-A’ & C-

C’ 

 

 

 

 

V 

  9 

15 

15 

15 

15 

15 

81 

70 

60 

50 

40 

30 

6.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

- 

5,250 

4,500 

3,750 

3,000 

2,250 

4,374 

- 

- 

- 

- 

- 

A-A’ & D-

D’ 
 55 14 6.0 - 4,620 

ஐந்தொம் ஆண்டு 18750 8,994 

மமொத்த வளங்கள் 94,318 47,640 

 



 

6. கனிமம்  

குவொரி நடவடிக்டக ட ற்மகொள்ள திறந்த மவளி சுரங்க வழிமுடறகள் 

ட ற்மகொள்ளப்படுகிறது, மபஞ்  ் உயர ் 6.0 மீடட்ர ்  ற்று ் 5.0 மீடட்ர ் மபஞ்  ்

அகலத்துடன் ட ற்மகொள்ள உத்டதசிக்கப்படட்ுள்ளது. இந்த குவொரியிலிருந்து 

கனி த்டத பிரித்மதடுப்பதில் துடளயிடுதல்  ற்று ் மவடித்தல், கன ொன பூமி 

நகரு ் கருவிகடளப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சுரங்கத்திலிருந்து எடுக்கப்படு ் 

கனி  ொனது டிப்பரக்ள்  ற்று ் எஸ்டகவட்டரக்ள் மூல ் மகொண்டு ம ல்லபடு ். 

மசயல்முணற விளக்கம் 

• புவியியல் வளங்கடள அறிந்துமகொள்ள புவியியல் வி ொரடண 

ம ய்யப்படுகிறது 

• ட ல் ண்டண பிரித்மதடுக்க எஸ்டகடவட்டர ் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

பிரித்மதடுத்த  ண்டண டநரடியொக டிப்பரக்்கு ம லுத்த டவண்டு ். 

• உடடகல்டல பிரித்மதடுக்க பயன்படுத்து ் ம யல்முடறகள் மவடித்தல் 

 ற்று ் டதொண்டுதல் ஆகு ் 

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

•  குடறந்தபட்  மவடி  ருந்துகடள பயன்படுத்துதல் 

7.நீர் ததணவ 

இந்த சுரங்கத் திட்டத்திற்கொன ம ொத்த நீர ் டதடவ 2.5 KLD ஆகு ். பசுட  

வடளய ் ட  ்பொடுக்கு ்  ற்று ் தூசி நிறுத்தப்படுவதற்கு 90% நீர ்

டதடவப்படு ், மீதமுள்ள நீர,்  க்கள் குடிப்பதற்கொகவு ், பிற உபடயொகத்திற்கு ் 

பயன்படுத்தப்படு ் 

அட்டவணண 4. நீர் இருப்பு 

எண் விளக்கம் 
நீர் ததணவ 

(kLD) 
மூலம் 

1.  க்கள் 

குடிப்பதற்கொகவு ் 

பிற 

உபடயொகத்திற்கு ் 

 
0.5 kLD 

கல்லூரணி 

கிரொ த்திலிருந்து  குடிநீர ்

கிடடக்கிறது (1.60   கிமீ 

ட ற்கு) 

2.  ர ் வளர ்ச்ி 

 
1.0 kLD 

 ொடல டடங்கரக்ள் 

விநிடயொகத்திலிருந்து  

கிடடக்கிறது 

3. தூசி ஒடுக்க ் 1.0 kLD  ொடல டடங்கரக்ள் 



 

8. மனித வளம் 

இந்த திட்டத்திற்கு டதடவபடு ் ம ொத்த ஆட்கள் 14 ஆகு ். உள்ளூர ்

 க்களுக்கு  தங்கள் வொே்வொதொரத்டத மபருக்கி மகொள்ள இது ஒரு வொய்ப்பொக 

வேங்கப்படு ். 

அட்டவணண 5. மனித வளம் 

எண் பணியொளரின் மபயர ் எண்கள் 

1. திறட யொனவர ் அனு தி ட லொளர ் 1 

  ஆப்டரட்டர/் சுரங்க 

ட லொளர ்

2 

2. பொதி  

திறட யொனவர ்

துடளயிடுபவர ் 1 

3. திறட யற்றவர ் மதொழிலொளரக்ள் 6 

 ம ொத்த ் 10 

 

9. திடக்கழிவு தமலொண்ணம  

அட்டவணண 6. திடக்கழிவு தமலொண்ணம 

 எண் வணக அளவு அகற்றும் முணற  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. கரி  ் 1.8 கிடலொ/ நொள் 
நகரொட்சி மதொட்டி (உணவு 

கழிவுகள் உட்பட) 

 

2. கனி  ் 2.7 கிடலொ/ நொள் 
TNPCB அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

 றுசுேற்சி 

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

கிடலொ / நொள்) 

          அட்டவணண 7. 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவொரிகள் 

எண் குவொரி விபரம் கிரொமம் புல எண் 
பரப்பளவு   

(Ha) 

விநிடயொகத்திலிருந்து  

கிடடக்கிறது 

மமொத்தம்        2.5 kLD 



 

I.  தற்தபொதுள்ள குவொரி 

1 M. மஜஸ்முத்து சுண்டடகொட்டட 52/3 & 5  1.49.5  

II.  ணகவிடப்பட்ட குவொரி 

1 பி பபோஸ் சுண்டடகொட்டட 
3/4B, 3/5B, 3/10 
etc.,  

2.31.5 

III.  முன்மமொழியப்பட்ட குவொரி 

1 
எஸ் பே சுப்போ 
ரெட்டியோர் 

சுண்டடகொட்டட 
46/1, 46/2, 46/3, 

46/4 
1.29.5 

2 T.R வரதரொஜன்  சுண்டடகொட்டட 48/12,13&14…  2.22.5 

3 எம் திருவோப்பு சுண்டடகொட்டட 
64/3A, 64/3B, 

64/3D etc 
3.40.5 

மமொத்தம் 8.42.0 

 

 

10. நிலத் ததணவ 

முன்ம ொழியப்பட்ட உடடக்கல்  ற்று ்  கிரொவல் குவொரி திட்டத்தின்  ம ொத்த 

அளவு 1.29.5 மெக்டடர.் இது விருதுநகர ் ொவட்டத்தில் உள்ள அருப்புக்டகொட்டட 

தொலூக்கொவின் சுண்டடகொட்டட கிரொ த்தில் அட ந்துள்ளது. 

அட்டவணண 8. நில பயன்பொட்டின் வடிவம் 

எண் நில உபதயொகம் 
பரப்பளவு  

(மெக்தடர்) 

1.  முன்ம ொழியப்பட்ட 

குவொரி பகுதி 

0.19.3 

2.  முன்ம ொழியப்பட்ட 

உள்கட்டட ப்பு 

0.01.0 

3.  ொடலகள் 0.04.0 

4.  பசுட  வடளய ் 0.31.6 

5.  பயன்படுத்தொத நில ் 0.73.6 

 
மமொத்தம் 1.29.5Ha    

11. மக்கள் குடியிருப்பு 



 

300 மீ சுற்றளவில் எந்த வொே்விடங்களு ் இல்டல. குவொரிக்கு 5 கி.மீ 

சுற்றளவில் கிரொ ங்கள் உள்ளன. 

அட்டவணண 9. மக்கள் அடரத்்தி 

எண் திணசயில் கிரொமம் மக்கள் 

மதொணக 

தூரம் 

(கி.மீ.) 

1 வடக்கு மகொங்கனகுரி ச்ி 

மகொன்டரகுள ் 
600 

500 

2.0 

2.5 

2 மதற்கு மபொ ் டகொட்டட 

கலொயரக்ரி ல்குல ் 

1000 

500 

3.5 

3.0 

3 கிேக்கு ஆலடிப்பட்டி 

கல்யொணசுந்தரொபுர ் 

1000 

500 

1.6 

1.5 

4 ட ற்கு கல்லூரணி 

முதுர லிங்கபுர ் 

2000 

1000 

2.5 

3.5 

12. மின் ததணவ 

•   உடடக்கல் ஏற்றுவதற்க்கு டதடவப்படு ் எரிமபொருள்: ஒரு  ணி 

டநரத்திற்கு 16 லிட்டர ்டீ ல்  ற்று ்  கிரொவல்  ணிக்கு 10 லிடட்ர ்டீ ல் 

டதடவப்படு ் 

• இந்த குவொரி திட்டத்திற்கு அதிக நீர ் ற்று ் மின் ொர ் டதடவயில்டல. 

13. அடிப்பணட ஆய்வின் தநொக்கம் 

அத்தியொயத்தில் பின்வரு ் அளவுருக்கள், இருக்கு ் சுற்று ச்ூேல் சூே்நிடல 

பற்றிய தகவல்கள்கடள தருகின்றன. 

• 1. ட க்டரொ - வொனிடல ஆய்வு 

• 2. நீர ்சூேல் 

• 3. கொற்று சூேல் 

• 4.  த்த ் சூேல் 

• 5.  ண் / நில சூேல் 

• 6. உயிரியல் சூேல் 

• 7.  மூக மபொருளொதொர சூேல் 

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)  ரொ ரி குடறந்தபட்  மவப்பநிடல: 30 ம ல்சியஸ் 

ii)  ரொ ரி அதிகபட்  மவப்பநிடல. : 38.5 ம ல்சியஸ்   

iii)  ரொ ரி ஈரப்பத ் : 65-85 % 

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

13.2 கொற்று சூழல் 

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 ஆக்ட டு 

(SO2), டநட்ரஜன் டட ஆக்ட டு (NO2)  டபொன்ற முக்கிய கொற்று  ொசுக்கள் 

கண்கொணிக்கப்படட்ு அதன் முடிவுகள் கீடே சுருக்கப்படட்ுள்ளன. 

கொற்றின் அடிப்படட நிடலகள் : PM10 (59-36 µg / m³), PM2.5 (25-12 µg / m³), SO2 (17-

5 µg / m³), NO2 (23-10 µg/ m³). இடவ அடனத்து ்  ஜனவரி முதல்   ொர ் ்2021 வடர 

கண்கொணிக்கப்படட்ு, டதசிய சுற்றுப்புற கொற்றின் தரதத்டதொடு ஒப்பிடட்ு  

பொரத்்ததில் அடனத்து அடிப்படட நிடலகள் NAAQ வடரயடறக்குள் 

இருக்குகிறது. 

13.3 ஒலி  சூழல் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளத்டத  ் சுற்றியுள்ள 5 இடங்களில் சுற்றுப்புற 

 த்த ் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. பகல் டநரத்தில் பதிவும ய்யப்பட்ட 

அதிகபட்   ற்று ் குடறந்தபட்  இடர  ்ல் அளவுகள் 54 (Leq dB) முதல் 46 (Leq 

dB) வடர இருந்தன, இரவு டநரங்களில் அதிகபட்   ற்று ் குடறந்தபட்  

இடர  ்ல் அளவுகள் 41 (Leq dB) முதல் 38 (Leq dB) வடர இருந்தது.  

13.4 நீர் சூழல்  

நிலத்தடி நீர ் ட ொதிக்கப்பட்டது  ற்று ் முடிவுகள் பின்வரு ொறு 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது.  



 

•  ரொ ரி pH அளவு  7.15 முதல் 7.65 வடர உள்ளது 

• TDS  திப்பு 298 மி கி /லிட்டர ்முதல் 1520 மி கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது 

• குடளொடரடு 27.4 மி கி /லிட்டர ்முதல் 396 மி கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது 

• ம ொத்த கடினத்தன்ட  159 மி கி /லிட்டர ்- 857 மி கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது. 

•  ல்டபட் 23.81 மி கி /லிட்டர ்முதல்  77.8 மி கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது. 

13.5 நிலச ்சூழல்  

pH  திப்பு 7.28 முதல் 8.05 வடர கரி ப் மபொருட்களுடன் 0.08 % முதல் 0.34 % வடர 

இருப்பதொல்  ண் இயற்டகயில் நடுநிடல வகிக்கிறது என்படத பகுப்பொய்வு 

முடிவுகள் கொடட்ுகின்றன. டநட்ரஜன், பொஸ்பரஸ்  ற்று ் மபொட்டொசிய ் 

ஆகியவற்றின் ம றிவு  ண்  ொதிரிகளில் நல்ல அளவில் இருப்பது 

கண்டறியப்படட்ுள்ளது. 

                13.6 உயிரியல் சூழல்  

                      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. புனர்வொழ்வு / மீள்குடிதயற்றம் 

• சுரங்கத்தின் ஒடட்ும ொத்த நில ் பட்டொ 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 ் 

❖ சுற்று ச்ூேல் ட லொண்ட  திட்டத்தின் முக்கிய அங்கங்களில் ஒன்றொக 

கிரீன் மபல்ட் பரிந்துடரக்கப்படட்ுள்ளது, இது சூேலியல், சுற்று ச்ூேல் 

 ற்று ் சுற்றியுள்ள பகுதியின் தரத்டத ட  ்படுத்து ். 

❖ உள்ளூர ் ரங்களொன டவப்ப ், புங்க ், நொவல் டபொன்றடவ மதற்கு பக்க 

குத்தடக எல்டல  ற்று ் வழிகளிலு ், ம யல்படொத ட ்ப்களிலு ் 

ஆண்டுக்கு 50  ரங்கள் என்ற விகிதத்தில் 5 மீ இடடமவளியில் நடப்படு ். 



 

அட்டவணண 10. பசுணம வளரச்ச்ி தமம்பொடு 

ஆண்டு இனங்களின் 

மபய ர ்

நடப்படுகின்ற 

இடம் 

எண்ணிக்ணக இணடமவளி சர்ணவவல் 

2021 டவப்ப ், புங்க ் வடக்கு 50 5m 80% 

2022 நொவல் மதற்கு 50 5m 80% 

2023 பூவரசு, புங்க ் கிேக்கு 50 5m 80% 

2024 நொவல், புங்க ் மதற்கு 50 5m 80% 

2025 டவப்ப ், நொவல்      ட ற்கு 50 5m 80% 

ம ொத்த ் 250  

 

16. எதிர்பொரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்புகள் 

16.1 கொற்று சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖  ொடலகள்  ற்று ் ம ப்பனிடப்படொத  ொடலகளில் தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படு ் 

❖ தூசி மவளிடயற்றத்டதக் கடட்ுப்படுத்த நீர ் மதளித்தல் டபொன்ற 

முடறயொன தணிப்பு நடவடிக்டககள் பின்பற்றப்படு ். 

❖ சுரங்க பகுதிடய சுற்றியுள்ள பகுதிகளில்  ொடலகள், திடக்கழிவு தள ் 

 ற்று ் அருகிலுள்ள சுரங்க வளொகங்களில்  ரங்கள் வளரக்்கப்படு ் 

❖  ொட  கடட்ுப்படுத்து ் வடகயில் சுரங்கப்பகுதியில் பயன்படுத்து ் 

கருவிகள் அடனத்து ் அவ்வப்டபொது பரொ ரிப்பு ட ற்மகொள்ளப்படு ் 

16.2 சத்தம் சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சிபிசிபி வழிகொடட்ுதல்களின்படி சுற்றுப்புற  த்தத்டத அவ்வப்டபொது 

கண்கொணித்தல் ம ய்யப்படு ். 

❖ டபொக்குவரத்து வொகனங்கள்  ற்று ் ஏற்றுவதற்கொன அகே்வொரொய் ச்ி 

தவிர டவறு எந்த உபகரணங்களு ் அனு திக்கப்படொது. 

❖ இந்த கருவிகளில் வரு ் இடர  ்ல் தற்கொலிக ொனது அது எந்த வித 

தொக்கத்டதயு ் ஏற்படுத்தொது 

17. சுற்றுசச்ூழல் தமலொண்ணம கலத்திற்கொன மபொறுப்புகள் (EMC) 

❖ EMC இன் மபொறுப்புகள் பின்வருவனவற்டற உள்ளடக்குகின்றன: 

❖  சுற்றியுள்ள பகுதியின் சுற்று ச்ூேல் கண்கொணிப்பது. 

❖   ர ் வளரப்்பது 



 

❖  தண்ணீரின் குடறந்தபட்  பயன்பொட்டட உறுதி ம ய்தல். 

❖   ொசு கடட்ுப்பொடட்ு நடவடிக்டககடள முடறயொக ம யல்படுத்துதல். 

18. சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு திட்டம் 

தமிே்நொடு  ொ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 வ திகளுக்கு ்,  மின் ட டவகளுக்கு ் நீர ்

வேங்க்குவதற்கு ் இயந்திரங்கடள பயன் படுத்துவதற்கு ் டதடவப்படு ் 

ம ொத்த ் ரூ 50,49,820 ஆகு ். 

அட்டவணண 11: திட்ட மசலவு விவரங்கள் 

எண் விளக்கம் மசலவு 

1. திட்ட ம லவு 4,60,000  

2. ம லவின ் ம லவு  40,06,160 

3 ஈ எ ் பி ம லவு 4,91,000 

4 சி ஈ ஆர் 1,00,996.4 

 மமொத்தம் 50,49,820 

20. மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு 

மபருநிறுவன சுற்று ச்ூேல் மபொறுப்பு (சிஇஆர)் நிதியின் கீடே பின் வரு ் 

ம யல்பொடுகளுக்கு வேங்கப்படு ். 

அட்டவணண 12: கொர்ப்பதரட் சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு மசலவு 

எண் மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் 

மபொறுப்பு மசயல்பொடு 

மசலவு 

(ரூ) 

1. 

கல்லூரணி கிரொ ங்களில் உள்ள 

அரசு பள்ளிகளுக்கு கழிப்படற, நீர ்

வடிகட்டி வ திகடள வேங்குதல் 

1.00 

மமொத்தம் 1.00 

 



 

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 ் சுற்றுசூேலுக்கு இணக்க ொன நிதி வழிமுடறகள்  ற்று ் 

கடட்ு ொனத் துடறயின் மதொழிலின் நலனுக்கொக இருக்கு ்,  

இத்திட்ட ் மூல ்  க்களின்  மூக அல்லது கலொ  ்ொர வொே்க்டகயில் 

எந்தவித ொன எதிர ்டறயொன தொக்கத்டதயு ் ஏற்படுத்தப்டபொவதில்டல. 

 

 


