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ப ொது விசொரணை நடத்துவதற்கொன 
நிரவ்ொக சுருக்கம் 

“சின்ன உலகொைி சொதொரை கல் 

மற்றும் கிரொவல் சுரங்கம் 
 

உள்ளள 

 

புல எை். 72/4,  ர ் ளவு=1.19.0 பெக்ளடர்” 
கள்ளிக்குடி வட்டம், சின்ன உலகொைி கிரொமம், 

மதுணர மொவட்டம், தமிழ்நொடு. 

 

500மீ சுற்றளவில் உள்ள சுரங்கங்களின் பமொத்த 

 ர ் ளவு = 9.69.0பெக்ளடர ்

 

 

திட்ட உரிமையாளர் 

திரு. க.பவங்கட்ரொமன்  

த/ப . கல்யொை சுந்தரம்  

                              எை். 41, சொய்ரொம் இல்லம்,  

ெொர்வி நகர் 2வது பதரு, 

அரசரடி, மதுணர மொவட்டம், 

தமிழ்நொடு மொநிலம் – 625 016. 

 

 

திட்ட அட்டவணை 1(a) வணக B1ன் கீழ் 

திட்ட ் ைி குறி ்பிட ் டட்ுள்ளது 

 

 
சுற்றுசச்ூழல் ஆளலொசகர் 
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நிரவ்ொக சுருக்கம் 

1. திட்டத்தின் பின்னைி 
முன்ம ொழியப்படட் திட்ட தளத்தின் ம ொத்த பரப்பளவு 1.19.0 

மெக்டடர ் ஆகு ். இந்த திட்ட தள ொனது  துரர  ொவட்ட ், 

கள்ளிக்குடி வட்ட ், சின்ன உலகொணி கிரொ த்தில் உள்ள பட்டொ 

நில ொகு ். இது ஒரு B1 வரகரய சொரந்்த புதிய சொதொரண கல்  ற்று ் 

கிரொவல் சுரங்க ொகு ்.  இப்பகுதியொனது எந்த வரகயொன 

தொவரங்கரளயு ் மகொண்டிரொத, சொதொரண கற்களொல் மூடப்பட்ட, 

ட ற்கு டநொக்கி சொய்ந்த ச மவளியில் அர ந்துள்ள நிலப்பரப்பொகு ். 

5 மீட்டர ்உயர ்  ற்று ் 5 மீட்டர ்அகல ் மகொண்ட மபஞ்சுகள் உடன் 

குரறந்த எண்ணிக்ரகயிலொன இயந்திரங்களுடன் திறந்தமவளி 

குவொரி மசயல்பொடு ட ற்மகொள்ள உத்டதசிக்கப்படட்ுள்ளது. இசச்ுரங்க 

மசயல்பொட்டில் துரளயிடுதல், மவடித்தல், சுர டயற்ற ்  ற்று ் 

டபொக்குவரத்து ஆகியரவ அடங்கு ். 

சுரங்க பசயல் ொடு 

இந்த சுரங்கத் திட்ட ், அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வொய்ந்த நபரொல் 

தயொரிக்கப்பட்டது  ற்று ் இரண இயக்குநர/் உதவி இயக்குநர ் (i/c), 

புவியியல்  ற்று ் சுரங்க ்,  துரர  ொவட்ட ் அவரக்ளொல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இந்த சுரங்கத் திட்ட ொனது பின்வரு ் 

மசயல்பொடுகரள உத்டதசிக்கிறது. 

 ஐந்தொண்டு திட்ட கொலத்திற்கு தரர  ட்டத்திலிருந்து கீடே 22மீ 

(2மீ கிரொவல் +20மீ சொதொரண கல்) ஆே ் வரர 

சுரங்கமசயல்பொடொனது முன்ம ொழியப்படட்ுள்ளது. 

 இந்த திட்ட தள ொனது 229800மீ3 சொதொரண கல்ரலயு ்  ற்று ் 

22980மீ3 கிரொவரலயு ் புவியியல் வளங்களொக 

மகொண்டிருக்கிறது. சுரங்க இருப்ரப கணக்கில் 

எடுத்துக்மகொண்டொல், இந்த திட்ட தள ொனது 61690மீ3 சொதொரண 

கல்ரலயு ் 10494மீ3 கிரொவரலயு ் மகொண்டிருக்கிறது. 
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 முன்ம ொழியப்படட் 5 வருட சுரங்க திட்ட கொலத்தின் படி, சு ொர ்

61690மீ3 சொதொரண கல்லு ் 10494மீ3 கிரொவலு ் மவட்டி 

எடுக்கப்படு ். 

ந.க.எை். 427/2020/-சுரங்கம், ளததி: 01.03.2021. 

          இத்திட்டப் பகுதியொனது  ரலப் பகுதி பொதுகொப்பு ஆரணயப் 

பகுதிகளின் கீே் வரொது.வனவிலங்கு பொதுகொப்பு சட்ட ் 1972-ன் படி, 10 

கி.மீ. சுற்றளவிற்குள்  ொநிலங்களுக்கு இரடடயயொன எல்ரல 

பகுதிகடளொ, கடடலொர ஒழுங்குமுரற  ண்டலத்துக்குள் வரு ் 

பகுதிகடளொ, ட ற்கு மதொடரச்ச்ி  ரலப் பகுதிகடளொ, அறிவிக்கப்பட்ட 

பறரவ சரணொலயங்கடளொ, வனவிலங்கு சரணொலயங்கடளொ இல்ரல.  

2.திட்டத்தின் தன்ணம மற்றும் அளவு 

                  இத்திட்ட ொனது  துரர  ொவட்ட ், கள்ளிக்குடி வட்ட ், சின்ன 

உலகொணி கிரொ த்தில், 1.19.0 மெக்டடர ்நிலப்பரப்பில் அர ந்துள்ள 

புதிய சொதொரண கல்  ற்று ் கிரொவல் சுரங்க ொகு ். 

                     ொவட்ட ்  :   துரர 

 வட்ட ்  :  கள்ளிக்குடி 

 கிரொ  ்  :  சின்ன உலகொணி 

 புல எண்  : 72/4 

 அளவு  : 1.19.0 மெக்டடர ்

அட்டவணை 1: திட்டத்தின் சுருக்கமொன விளக்கம் 
 

வ .எை்    விவரங்கள் விவரங்கள் 

1 
அடச்டரரக 09°46'03.58"வடக்கு முதல் 

09°46'08.21"வடக்கு வரர 

2 
தீரக்்கடரரக 78°02'44.95"கிேக்கு முதல் 

78°02'49.53"கிேக்கு வரர 

3 
கடல்  ட்டத்திற்கு  

ட ல் தள உயர ் 

சரொசரி கடல்  ட்டத்திற்கு ட ல் 107மீ. 

4 நிலப்பரப்பு ச மவளிப் பகுதி 

5 
பட்டொ நில ்/ 

 ற்றரவகள் 

பட்டொ நில ். 

6 குத்தரக பகுதியின் 1.19.0 மெக்டடர ் 
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பரப்பளவு 

7 

அருகில் உள்ள 

மநடுஞ்சொரல 

o மதன்கிேக்கில் 9 கி.மீ மதொரலவில்  

அர ந்துள்ள வத்தலகுண்டு-

மபரரயூர-் கொரிப்பட்டி  ொநில 

மநடுஞ்சொரல (SH-154)  

o கிேக்கில் 5 கி.மீ மதொரலவில்  

அர ந்துள்ள திருசச்ி-தூத்துக்குடி 

டதசிய மநடுஞ்சொரல (NH-45B)  

8 
அருகிலுள்ள ரயில் 

நிரலய ் 
திரு ங்கல ்-9 கி.மீ- வடட ற்கு 

9 
அருகிலுள்ள வி ொன 

நிரலய ் 

 துரர வி ொன நிரலய ் - 9 கி.மீ - 

வடட ற்கு. 

 

10 

 

அருகில்நகர ் / 

நகர ் 

i) சின்ன உலகொணி -1கி.மீ- வடகிேக்கு  

ii)  ட லுப்பிலிகுண்டு -3கி.மீ- 

மதன்கிேக்கு 

iii) தூ ்பக்குள ் - 3கி.மீ-மதன்ட ற்கு 

iv) உலகொணி -1கி.மீ-வடட ற்கு 

11 

ஆறுகள் / கொல்வொய் o ஓரட     - 65மீ   -  வடக்கு 

o குடர்ட - 70மீ    - கிேக்கு 

o குடர்ட - 130மீ  - ட ற்கு      

12 

ஏரிகள் o டடரக்்கு ஆறு-130மீ- ட ற்கு 

o மபரிய  றவன்குள ் ஏரி- 
   9.03 கி.மீ- வடட ற்கு 

13 
 ரலகள் / 

பள்ளத்தொக்குகள் 

10 கி.மீ. சுற்றளவில் இல்ரல 

14 
மதொல்மபொருள் 

இடங்கள் 

10 கி.மீ. சுற்றளவில் இல்ரல 

15 

டதசிய பூங்கொக்கள் 

/வனவிலங்கு 

சரணொலயங்கள் 

10 கி.மீ. சுற்றளவில் இல்ரல 

 

16 

ஒதுக்கப்பட்ட / 

பொதுகொக்கப்பட்ட 

கொடுகள் 

உத்டதசிக்கப்பட்ட குத்தரகப் 

பகுதியின் 10 கி.மீ. சுற்றளவுக்குள் 

கொப்புக்கொடு இல்ரல 

17 நில அதிரவ்ு உத்டதசிக்கப்பட்ட குத்தரகப் பகுதி நில 

அதிரவ்ு  ண்டல ்-II- ல் உள்ளது (இது  

குரறந்த ஆபத்து பகுதியகு ்). 

18 பொதுகொப்பு 

நிறுவல்கள் 

 10கி.மீ. சுற்றளவில் இல்ரல 
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3.திட்டத்திற்கொன ளதணவ 

 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்ரககளொனது, அரனத்து 

கடட்ு ொன  ற்று ் உள்கட்டர ப்பு திட்டங்களின் முதுமகலு ்பொக 

உள்ளன. ஏமனனில் கடட்ு ொனத்திற்கொன மூலப்மபொருள் அத்தரகய 

சுரங்கத்திலிருந்து  டட்ுட  கிரடக்கிறது. கரூர ்  ொவட்டத்தில் 

பிரித்து எடுக்கப்பட்ட சொதொரண கல்லொனது, ஜல்லியொக 

 ொற்றபடுகிறது. 

  ரன, கடட்ு ொனத் திட்டங்கள்  ற்று ் கட்டிடக் கடட்ு ொனத் 

திட்டங்களில் சொதொரண கல்  ற்று ் ஜல்லி கற்களுக்கொன அதிக 

டதரவ உள்ளது. 

 அருகிலுள்ள கட்டிட ஒப்பந்ததொரரக்ள், சொரல ஒப்பந்ததொரரக்ள் 

 ற்று ் அருகிலுள்ள கிரொ   க்களுக்கு ஜல்லி உற்பத்தி 

மசய்வதற்கொக சொதொரண கல்லொனது மவட்டப்படுகிறது. 

 முழு சொதொரண கல் இருப்புகரளயு ் மவட்டிமயடுத்த பிறகு, அந்த 

பகுதியொனது நீர ் டதக்க ொக பயன்படுத்தப்படட்ு அருகிலுள்ள 

கிணறுகளுக்கு மசயற்ரக முரறயில் நீர ்நிரப்பு மசய்யப்படு ். 

இத்திட்டத்தினொல் நிலத்திற்கு எந்த டசதமு ் ஏற்படொது. எனடவ 

 றுசீரர ப்பு டதரவயில்ரல.   

4.சொர்னணகட் 

ஆய்வுப் பகுதியொனது ஒடர  ொதிரியொன சொரட்னொரகட்ரட 

முதன்ர யொன பொரறயொகக் மகொண்டுள்ளது. திட்டப் பகுதிகள் அரனத்து ் 2 

மீ முதல் 3 மீ தடி ன் மகொண்ட கிரொவல் கற்களொல் மூடப்பட்ட மவற்று 

நிலப்பரப்பொகு ். கிரொவல் அடுக்குக்கு பிறகு சொரன்ரகட் பொரற 

கொணப்படுகிறது. 

 ொவட்டத்தின் 90% க்கு ் அதிக ொன பகுதிகள் கடின ொன பொரறகளொல் 

உருவொக்கப்பட்டு உள்ளன. ட ற்குத ் மதொடரச்ச்ி  ரலயின் ட ற்குப் 

பகுதியிலு ் அதன் கிரளகளிலு ், க ்ப ் பள்ளத்தொக்கு, திரு ங்கலத்தின் 

வடக்டக, ட லூரின் சில பகுதிகளிலு ், பல்டவறு வரகயொன கடினப் 

பொரறகளில் இது முக்கிய ஒன்றொகு ். மபரியகுள ், ட லூர,் திரு ங்கல ் 

 ற்று ் உசில ்பட்டி வட்டங்களில் சொரட்னொரகட் தனிதத்னி அர ப்புகளொக  
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 டம் 1 - திட்டத் தளத்தின் இரு ்பிட வணர டம்
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 டம் 2 - திட்டத் தளத்தின் கூகுள் வணர டம் 
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கொணப்படுகிறது. ட ற்குப் பகுதியில் குறிப்பொக உத்த பொரளய ்  ற்று ் 

உசில ்பட்டி வட்டங்களில் பல இடங்களில் சுண்ணொ ்பு  ண், களி ண், 

வண்டல் ண்  ற்று ்  ணல் கொணப்படுகிறது. க ்ப ் பள்ளத்தொக்கு, 

வருசநொடு பள்ளதத்ொக்கு  ற்று ் பொலடகொ ்ரபக்கு அருகில் நல்ல வண்டல் 

படிவுகள் கொணப்படுகின்றன. இரவ பள்ளத்தொக்ரகச ் சுற்றியுள்ள  ரலச ்

சரிவுகளில் இருந்து அரிக்கப்பட்ட மபொருடக்ளொல் உருவொகின்றன.           

5.புவியியல் வளங்கள் 

குறுக்குமவட்டு முரறயின் அடிப்பரடயில் சொதொரண கல்   ற்று ் கிரொவல் 

இருப்புக்கள்           கணக்கிடப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2. முன்பமொழிய ் ட்ட திட்டத்தின் ஆதொரங்கள் மற்றும் 

இரு ்புக்கள் 

 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

சொதொரை 

கல் 

 (5 வருட 

திட்ட கொலம்) 

கிரொவல்  

(3 வருட திட்ட 

கொலம்) 

புவியியல் வளங்கள்(மீ3) 229800 22980 

சுரங்க ் ரகயிருப்பு (மீ3) 61690 10494 

சுரங்கத் திட்ட கொல ் 5 ஆண்டுகள் 

ம ொத்த டவரல 

நொடக்ளின் 

எண்ணிக்ரக 

300 நொடக்ள் 

ஒரு நொரளய 

உற்பத்தி(மீ3) 
41 

12 

லொரி சுர களின் 

எண்ணிக்ரக (ஒரு 

சுர க்கு 6மீ3) 

7 2 

சுரங்கத்தின் ம ொத்த 

ஆே ் 

தரர  ட்டத்திற்கு கீடே 22மீ  (2மீ 

கிரொவல் + 20மீ சொதொரண கல்) 

                         

அட்டவணை 3. ஆை்டு வொரியொன உற் த்தித் திட்டம் 

 

ஆை்டு சொதொரை கல் (மீ 3) கிரொவல் (மீ 3) 

I  11285 4514 

II 13450 3496 

III 12300 2484 

IV 11150 -- 

V 13505 -- 

பமொத்தம் 61690 10494 
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6.சுரங்கம் 

திறந்தபவளி சுரங்கம் 

5 மீட்டர ்அகல ்  ற்று ் 5 மீட்டர ்உயர ் மகொண்ட வேக்க ொன 

குரறந்த அளவில் இயந்திர ய ொக்கப்பட்ட சுரங்க மசயல்பொடு 

திறந்தமவளி ட ற்மகொள்ள உத்டதசிக்கப்படட்ுள்ளது. சுரங்க ் 

மசயல்பொட்டில் ஆே ற்ற துரளயிடுதல், உற்பத்தி சுர  ஏற்றுதல் 

 ற்று ் டபொக்குவரத்து வசதி ஆகியரவ அடங்கு ். 

பசயல்முணற விளக்கம் 

o புவியியல் ஆய்வின் அடிப்பரடயில், சொதொரண கல்  ற்று ் கிரொவல் 

வளங்கள்  ற்று ் இருப்புக்கள்  திப்பிடுதல்.  

o எக்ஸ்கடவட்டர ்மூல ் ட ல்  ண்ரண அகற்றி டநரடியொக 

சுர யுந்திகளில் ஏற்றுதல் 

o துரளயிடுதல், மவடித்தல்,  ற்று ் எக்ஸ்கடவட்டர ்மூல ் சொதொரண 

கல்ரல அகற்றுதல் 

o 25.5 மிமீ டயொவில் ஜொக் ெொ ருடன் ஆே ற்ற துரளயிடுதல் 

o எக்ஸ்கடவட்டர ்மூல ் சொதொரண கற்கரள சுர யுந்திகளில் 

ஏற்றுதல் 

7.தை்ைீர் ளதணவ 

சுரங்கத் திட்டத்திற்கொன ம ொத்த நீர ் டதரவயொனது 2.0 KLD 

ஆகு ். குடிநீரொனது அருகிலுள்ள தரலயொடட்ுப்பொட்டி 

கிரொ த்திலிருந்து ், இதர பயன்பொட்டிற்கு டதரவயொன நீரொனது 

சொரல வழியொக டடங்கரக்ளிலு ் மபறப்படு ். 

அட்டவணை 4. நீர ்இரு ்பு 
 

 

ளநொக்கம் 

 

நீர் 
ளதணவ 

(KLD) 

 

ஆதொரம் 

 

குடிநீர ்

 

1.0KLD 

தண்ணீர ் மதொட்டியில் டசகரிக்கப்பட்டுள்ள 

 ரேநீர,் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நீர ்

விற்பரனயொளரக்ளிடமிருந்து மபறப்படு ் 

குடிநீர ்

பசுர  அரண் 0.5KLD சுரங்க குழியிலியிலுள்ள நீர ் / தண்ணீர ்

மதொட்டியில் டசகரிக்கப்பட்டுள்ள  ரேநீர ்

தூசி       

அடக்குமுரற 
0.5KLD ஆே்துரள கிணறுகள், டடங்கரக்ள் 

பமொத்தம் 2.0KLD  
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8. சுரங்க பசயல் ொட்டிற்கு ளதணவயொன ஆட்கள் 

திட்டத்திற்குத் டதரவயொன ம ொத்த  னிதவள ் டதொரொய ொக 17 

நபரக்ள் ஆகு ். இத்திட்ட மசயல்பொட்டில் பணியொற்று ் 

மதொழிலொளரக்ள் அருகில் உள்ள கிரொ ங்கரளச ்டசரந்்தவரக்ள். 

அட்டவணை 5. சுரங்க பசயல் ொட்டிற்கு ளதணவயொன 

ஆட்களின் எை்ைிக்ணக 

வ. 

எை் 
வணக  ங்கு 

பமொத்த 

ளவணலயொட்களின் 

எை்ைிக்ணக 

1. 
முதல்நிரல 

ஊழியர ்

சுரங்க ட ற்பொரர்வயொளர ் 1 

எக்ஸ்கடவட்டர ்இயக்குபவர ்& ஓட்டுநர ் 3 

ஜொக் டெ ர ்இயக்குபவர ் 4 

மவடிரவப்பவர ்/ட ட ் 1 

2. 
இரடநிரல 

ஊழியர ்
பொதுகொவலர ் 1 

3. 
கரடநிரல 

ஊழியர ்

உதவியொளர/் மதொழிலொளரக்ள் 3 

கூடட்ுறவு  ற்று ் துப்புரவு பணியொளர ் 4 

 பமொத்தம் = 17  ந ர்கள் 

18 வயதுக்கு கீே்ப்பட்ட எந்த நபரு ் சுரங்க பணியின் டபொது 

ஈடுபடுத்தப்படவில்ரல.  

9. சுரங்க மூடல் பசலவு  ட்டியல் 

அட்டவணை 6: சுரங்க மூடல் பசலவு  ட்டியல் 

மசயல்பொடு 
ஆண்டுகள் மசலவு 

ம ொத்த 

மசலவு I II III IV V 

வளரக்்கப்படு ் 

 ரங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

20 20 20 20 20 

@ 100ரூ/ 

 ரக்கன்றுகள் 

 ற்று ் 

அவற்றிற்கொன 

பரொ ரிப்பு 

மசலவினங்கள் 

ரூ 10,000 
 ர ் வளரப்்பிற்கு 

டதரவயொன திட்ட 

மசலவு 

2000 2000 2000 2000 2000 

சுரங்க பகுதிரய 

சுற்றியுள்ள 

சொரலடயொரங்களில் 

வளரக்்கப்படு ் 

 ரங்களின் 

எண்ணிக்ரக   

60 61 59 60 60 

ரூ.30,000 

க ்பி டவலி புதுப்பித்தல் 

(430 மீட்டர)் 
1,29,000 ரூ/- 

மீட்டருக்கு 

300ரூ/- 
ரூ.1,29,000 

கொரல்ண்ட் வொய்க்கொல் 

புதுப்பித்தல் (320 மீட்டர)் 
96000 ரூ/- 

மீட்டருக்கு 

300ரூ/-   
ரூ.96000 

பமொத்தம் ரூ 2,65,000 
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அட்டவணை 7 500மீ ஆரம் சுரங்க கூட்டணமவு 

1) தற்ள ொதுள்ள மற்ற சுரங்கங்கள் 
 

குறியீடு உரிணமயொளரின் ப யர் 
புல 

எை்கள் 

சுரங்கத்தின்  

பமொத்த அளவு 

பெக்டரில் 

குத்தணக கொலம் 

ஆதரவொளர ்1 திரு. க.மவங்கட்ரொ ன்  

த/மப. கல்யொண சுந்தர ்  

எண். 41, சொய்ரொ ் இல்ல ், 

ெொரவ்ி நகர ்2வது மதரு, 

அரசரடி,  துரர  ொவட்ட ், 

தமிே்நொடு  ொநில ் – 625 016 

புல எண்கள்: 72/4 1.19.0 மெக்டர ்

 

 

குறிப்பு விதிமுரறகள் 

(TOR) மபறப்பட்டது: கடித 

எண்.SEIAA- 

TN/F.No.8499/SEAC/ToR-

991/2021. நொள்:28.07.2021 

பமொத்தம் 1.19.0 பெக்டர ்  

 

2) தற்ள ொதுள்ள சுரங்கங்கள்: 
 

குறியீடு 
உரிணமயொளரின் 

ப யர் 
கிரொமம் &புல 

எை்கள் 

சுரங்கத்தின் 

பமொத்த அளவு 

பெக்டரில் 

தற்ள ொணதய நிணல 

E1 
திரு. I.அெ து 

அப்துல் ரசொக் 

சின்னஉலகொணி & 

70/2(0.24.5), 70/5(0.49.5) etc., 
3.67.0 மெக்டடர ்

குத்தரக கொலொவதியொனது  

(07.06.2018 முதல் 06.06.2023 வரர) 

E2 திரு. R.பூபதிரொஜன் 
கல்லரண& 

39/2A (0.48.5), 39/2B (0.26.5) etc., 
2.09.5 மெக்டடர ்

குத்தரக கொலொவதியொனது 

(28.08.2017 முதல் 27.08.2022 வரர) 

E3 திரு.S.ரத்தின ் 
கல்லரண& 

84/2F (0.56.25), 84/2G etc., 
1.61.0 மெக்டடர ்

குத்தரக கொலொவதியொனது 

(17.07.2018 முதல் 16.07.2023 வரர) 

E4 திரு.M.அண்ணமுத்து 
அசச்ங்குள ்& 16/1(0.72.0) & 

16/2A (0.40.5) 
1.12.5 மெக்டடர ்

குத்தரக கொலொவதியொனது 

(24.09.2019 முதல் 23.09.2024 வரர) 

பமொத்தம் 8.50.0பெக்ளடர் 

பமொத்த சுரங்க கூட்டணமவு அளவு       9.69.0பெக்ளடர் 
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 திட்ட ்  குதிணயச ் சுற்றியுள்ள 500மீ சுற்றளவு விவரங்கள், 

கள்ளிக்குடி வட்டம், சின்ன உலகொைி, மதுணர மொவட்டம். 

 தற்டபொதுள்ள / குத்தரக கொலொவதியொன / முன்ம ொழியப்பட்ட 

சுரங்கங்களின் ம ொத்த அளவு 9.69.0 மெக்டடர.் 

10.நிலத் ளதணவ 

 இத்திட்டத்தின் ம ொத்த பரப்பளவு 1.19.0 மெக்டடர,்  துரர 

 ொவட்ட ், கள்ளிக்குடி வட்ட ், சின்ன உலகொணி கிரொ த்தில் உள்ள 

பட்டொ நில ். 

அட்டவணை 8 நில  யன் ொடட்ு முறிவு 

 

வ. எை் நில  யன் ொடு 
தற்ள ொணதய  குதி 

(பெக்டர்) 

சுரங்க 

 யன் ொட்டில் 

உள்ள  குதிகள் 

(பெக்டர்) 
1. சுரங்கத்திற்கு உட்பட்ட 

பகுதி 

பூஜ்ய ் 
0.50.0 

2. உள்கட்டர ப்பு பூஜ்ய ் 0.01.00 

3. சொரலகள் பூஜ்ய ் 0.02.0 

4. பசுர  அரண் பூஜ்ய ் 0.10.0 

5. பயன்படுத்தப்படொத 

பகுதி 

1.19.0 
0.56.0 

 பமொத்தம் 1.19.0 1.19.0 

 

11. மனித குடிளயற்றம் 

500 மீட்டர ்சுற்றளவில் குடியிருப்புகள் இல்ரல. சுரங்கத்தின் 

5 கி.மீ. சுற்றளவில்  கிரொ ங்கள் உள்ளன.  

அட்டவணை 9 அருகொணமயில் உள்ள 

வொழ்விடங்கள் 

 

வ .எை் திணச கிரொமம் பதொணலவு பமொத்த  

மக்கள் 

பதொணக 

1 வடகிேக்கு சின்ன உலகொணி 1கி.மீ 2720 

2 மதன்கிேக்கு ட லுப்பிலிகுண்டு 3கிமீ 2220 

3 மதன்ட ற்கு தூ ்பக்குள ் 3கிமீ 1830 

4 வடட ற்கு உலகொணி 1கிமீ 1430 
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12. ளதணவயொன ஆற்றல் 

      சொதொரண கல்  ற்று ் கிரொவல் சுரங்க ் திட்டத்திற்கு அதிக அளவு 

தண்ணீர ் ற்று ் மின்சொர ொனது டதரவயில்ரல. 16 லிட்டர ்டீசலொனது 

சுரங்க மசயல்பொட்டிற்கு சொதொரண கல்ரல சு ந்து மசல்வதற்கொக 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

13. அடி ் ணட ஆய்வின் ளநொக்கம் 

இந்த அத்தியொயத்தில் தற்டபொதுள்ள சுற்றுசச்ூேல் சூே்நிரலயில் 

பின்வரு ்     தகவல்கள்  ற்று ் அளவுருக்கள் உள்ளன. 

1. வொனிரலயியல் 

2. நீர ்சூேல் 

3. கொற்று சூேல் 

4. இரரசச்ல் சூேல் 

5.  ண் / நிலச ்சூேல் 

6. உயிரியல் சூேல் 

7. சமூக-மபொருளொதொர சூேல் 

13.1 வொனிணலயியல் 

வளி ண்டலத்தில் ஒருமுரற மவளிடயற்றப்படு ்  ொசுப் 

மபொருடக்ளின் பரவரலப் கன்கொணிக்க வொனிரல ஆய்வு முக்கிய 

பங்கு வகிக்கிறது. வொனிரல கொரணிகள் கொலப்டபொக்கில் பரவலொன 

ஏற்ற இறக்கங்கரளக் கொடட்ுவதொல், நீண்ட கொல ந ்பக ொன 

தரவுகளிலிருந்து  டட்ுட  டதரவயொன விளக்க ் மபற முடியு ். 

i) சரொசரி குரறந்தபட்ச மவப்பநிரல  : 27.3°C  

ii) சரொசரி அதிகபடச் மவப்பநிரல  : 30.0°C  

iii) இப்பகுதியின் சரொசரி ஆண்டு  ரே : 605மி.மீ | 23.8 அங்குல ். 

13.2 கொற்று சூழல் 

கொற்று அரிப்பு, சுரங்க மசயல்பொட்டின்,  ற்று ் டபொக்குவரத்து மூல ் 

கொற்றில் பரவு ் துகள்கள், முக்கிய ொக PM10 & PM2.5, சல்பர ்ரட ஆக்ரசடு 

(SO2)  ற்று ் ரநட்ரஜன் ஆக்ரசடுகள் (NOx) ஆகியவற்றின் மவளிடயற்ற ்  

 ற்று ் திட்டப் பகுதியில் இயங்கு ் வொகனங்கள் கொற்று  ொசுபொட்டிற்கு 

கொரண ். 
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இடதடபொல், சொதொரண கற்கரள ஏற்றுதல் - இறக்குதல்  ற்று ் 

மகொண்டு மசல்வது, திறந்த பகுதியில் கொற்றொல் நிகழு ் அரிப்பு  ற்று ் 

இலகுரக வொகனங்களின் இயக்க ் ஆகியரவ  ொசுபொட்டிற்கு 

கொரண ொகின்றன. இது திட்டப் பகுதிரயச ் சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற 

கொற்று சூேலில் தொக்கத்ரத ஏற்படுத்துகிறது. இந்த சுரங்க 

மசயல்பொட்டின் கொரண ொக, எதிரப்ொரக்்கப்படு ் கொற்று 

 ொசுபடுத்திகளின் மசறிவு  ற்று ் திட்டப் பகுதிரயச ் சுற்றி 500 

மீட்டருக்குள் சுரங்க நடவடிக்ரககளொல் ஏற்படு ் உமிே்வு நிகர 

அதிகரிப்பு ஆகியரவ AERMOD ம ன்மபொருரளப் பயன்படுத்தி 

 ொடலிங் மூல ் கணிக்கப்படுகிறது. நில ட  ்பொட்டின் டபொது, சுரங்க ் 

 ற்று ் அதனுடன் மதொடரப்ுரடய மசயல்பொடுகளொல் கொற்று 

சுற்றுசச்ூேலின் தொக்க ் ஏற்படுகிறது. சல்பர ் ரட ஆக்ரசடு (SO2), 

எக்ஸ்கடவட்டர,்  ற்று ் டபொக்குவரத்து சொரலகளில் மசல்லு ் 

வொகனங்கள் ஆகியவற்றின் கொரண ொக ரநட்ரஜன் ஆக்ரசடுகள் (NOx) 

மவளிடயற்ற ் மிகக் குரறவு. சொதொரண கல்ரல ஏற்றுதல் - இறக்குதல் 

 ற்று ் மகொண்டு மசல்வது, திறந்தமவளியில் கொற்றொல் நிகழு ் அரிப்பு 

 ற்று ் இலகுரக வொகனங்களின் இயக்க ் ஆகியரவ அப்பகுதியின் 

சுற்றுப்புற கொற்ரறப் பொதிக்கிறது. மூன்று முன்ம ொழியப்பட்ட 

சுரங்கங்களின் ஒடட்ும ொத்த உற்பத்திரயக் கருத்தில் மகொண்டு 

கொற்று சுற்றுசச்ூேலில் ஏற்படு ் பொதிப்புகளின் கணிப்பு 

ட ற்மகொள்ளப்படட்ுள்ளது. 

13.3 இணரசச்ல் சூழல் 

சொரலயில் வொகன இயக்க ்  ற்று ் சுரங்க நடவடிக்ரககள் 

கொரண ொக ஆய்வு பகுதியில் இரரசச்ல் ஏற்படுகின்றது. சுரங்க 

நடவடிக்ரக  ற்று ் வொகனப் டபொக்குவரத்து சத்தத்தின்  திப்பீடொனது, 

மசவிப்புலன், உடலியல் தீரவ்ுகள், எரிசச்லூடட்ுதல்,  ற்று ் மபொது 

சமூகத்தின் தீரவ்ுகள் டபொன்ற பல்டவறு கொரணிகரளக் கருத்தில் 

எடுத்துக்மகொள்கிறது. 

          ஆய்வுப் பகுதியில் ட ற்மகொள்ளப்படு ் இரரசச்ல் கண்கொணிப்பின் 

முக்கிய டநொக்க ், அடிப்பரட இரரசச்ல் அளரவ நிறுவுவது ், திட்டத் 

தளத்ரதச ்சுற்றியுள்ள திட்டச ்மசயல்பொடுகளின் டபொது உருவொக்கப்படு ் 

ம ொத்த இரரசச்லின் தொக்கத்ரத  திப்பிடுவது ் ஆகு ். 
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  ஒலி  ொசுபொடொனது முக்கிய ொக துரளயிடுதல், மவடித்தல் 

டிரக்குகள்  ற்று ் கனரக இயந்திர ் (HEMM) டபொன்ற மசயல்பொடுகளொல் 

ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு அருகொர யில்  க்கள் குடியிருப்பு 

இல்லொததொல், இந்த நடவடிக்ரககளொல் இந்தப் பகுதியில் 

வசிப்பவரக்ளுக்கு எந்தப் பிரசர்னயு ் ஏற்படொது. மவடித்தல், 

க ்ப்மரஸ்ஸர ் மசயல்பொடு (துரளயிடுதல்)  ற்று ் டபொக்குவரத்து 

நடவடிக்ரககள் ஆகியவற்ரறக் கருத்தில் மகொண்டு சத்த ் 

 ொதிரியொக்க ் ட ற்மகொள்ளப்படட்ுள்ளது. 

13.4 நீர் சூழல் 

o  சரொசரி pH வர ்பு 7.16 - 7.22  ற்று ் ஏற்றுக்மகொள்ளக் கூடிய வர ்பு 6.5 

முதல் 8.5 pH வரர இருக்கு ். 

o  pH 7.18 முதல் 7.34 வரர  ொறுபடுகிறது, அடத ச ய ் மகொந்தளிப்பு 

தரநிரலகளுக்குள் கொணப்படுகிறது (நிரலயொன நீரவ்ொே் 

உயிரினங்களுக்கொன உகந்த pH வர ்பு 6.5 முதல் 8.5 pH வரர 

 ொறுபடுகிறது).  

o  ம ொத்த கரரந்த திடப்மபொருடக்ள் (TDS)  திப்பு 276 முதல் 283 மி.கி/லி 

வரர  ொறுபடுகிறது 

o  கடினத்தன்ர  122 முதல் 208  மி.கி/லி வரர  ொறுபடுகிறது 

o குடளொரரடு 61.9 முதல் 62.7 மி.கி/லி வரர  ொறுபடுகிறது 

o ரநட்டரடட்ுகள் 7.6 முதல் 10.7 மி.கி/லி வரர  ொறுபடுகிறது 

o சல்டபடட்ுகள் 23.5 முதல் 23.7 மி.கி/லி வரர  ொறுபடுகிறது 

o அரனத்து ஆே்துரள கிணறுகளிலு ் ம ொத்த கரரந்த 

திடப்மபொருள்கள் 276-283 மி.கி/லி என்ற அளவில் கொணப்பட்டன. 

13.5 நிலச ்சூழல் 

  சுரங்கத்தின் மசயல்பொடு, சுரங்க குழிரய தற்கொலிக நீரத்்டதக்க ொக 

 ொற்றுவதன் மூல ் நிலத்ரத  றுசீரர த்தல்  ற்று ் மீதமுள்ள பகுதி 

(பயன்படுத்தப்படொத பகுதிகள், உள்கட்டர ப்பு,  ற்று ் சொரலகள்)  ர ் 

வளரப்்பு ட  ்பொட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படு ். சுற்றுசச்ூேலின் அேகியல் 

பொதிக்கப்படொது. சுரங்க மசயல்பொட்டின் டபொது திட்டப் பகுதியில் மபரிய 
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தொவரங்கள் எதுவு ் இல்ரல  ற்று ் சுரங்க மசயல்பொடு முடிந்தது ் 

அடரத்்தியொன டதொட்ட ் பசுர   ண்டல ட  ்பொடட்ு திட்டத்தின் கீே் 

உருவொக்கப்படு ். 

13.6 உயிரியல் சூழல் 

வனவிலங்கு பொதுகொப்புச ் சட்ட ் 1972 இன் படி, ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் கவனிக்கப்பட்ட அட்டவரண I வரக விலங்குகள் இல்ரல. 

ட லு ் இயற்ரக பொதுகொப்புக்கொன சரவ்டதச ஒன்றியத்தின் (IUCN) படி 

எந்த உயிரினமு ் பொதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தொன அல்லது 

அசச்ுறுத்து ் வரககளில் இல்ரல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து வரு ் 

சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் எதுவு ் இல்ரல. எனடவ குறுகிய 

கொலத்தில் ட ற்மகொள்ளப்படு ் இந்த சிறிய சுரங்க நடவடிக்ரகயொனது 

சுற்றியுள்ள தொவரங்கள்  ற்று ் விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க 

தொக்கத்ரத ஏற்படுத்தொது. 

14. புனரவ்ொழ்வு/ மீள்குடிளயற்றம் 

o சுரங்கத்தின் ஒடட்ும ொத்த நிலமு ் தனியொர ்பட்டொ நில ொகு ். 

திட்டப் பகுதியிலு ், அருகிலுள்ள பகுதியிலு ்  க்கள் 

இட ்மபயரவ்து இல்ரல. இத்திட்டத்தில் அருகிலுள்ள 

கிரொ ங்களின் சமூக ட  ்பொடு பரிசீலிக்கப்படு ். 

o சுரங்கப் பகுதி எந்த ஒரு வொே்விடத்ரதயு ் உள்ளடக்கொது. எனடவ       

சுரங்க நடவடிக்ரகயில்  னித குடிடயற்றங்கள் இட ்மபயரவ்து 

இல்ரல. 

15.  சுணம அரை் ளமம் ொடட்ு திட்டம் 

1. சுரங்கப் பகுதியின் புறத் தொங்கல்  ண்டலத்தில் பசுர  அரண் 

உத்டதசிக்கப்படுகிறது. 

2. பசுர  அரணொனது சுற்றுசச்ூேலின் முக்கிய அங்க ொக 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. இது சூேலியல், சுற்றுசச்ூேல்  ற்று ் 

சுற்றியுள்ள பகுதியின் தரத்ரத ட  ்படுத்து ். 

3. டவ ்பு, மபொங்கமியொ பின்னொ, டகசுவரினொ டபொன்ற உள்ளூர ்

 ரங்கள், குத்தரக எல்ரல  ற்று ் வழித்தடங்களிலு ், 
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மசயல்படொத குவியல்களிலு ் ஆண்டுக்கு 20  ரங்கள் வீத ் 5மீ 

இரடமவளியில் நடப்படு ். 

4. இந்த பகுதியில் உயிரவ்ொழு ் விகித ் 80% ஆக இருக்கு ் என 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது.  

அட்டவணை.10 ளதொட்டம்/ கொடு வளர் ்பு திட்டம் 

 

ஆை்டு 

நடவு பசய்ய 

உத்ளதசிக்க ் ட்ட 

மரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

உயிர் 

பிணழ ்பு 

% 

இனத்தின் 

ப யர்  

வளரும் என 

எதிர் ொர்க்க ் டும் 

மரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

I 20 80% டவ ்பு, 

மபொங்கமியொ 

பின்னொ, 

டகசுவரினொ 

டபொன்றரவ, 

16 

II 20 80% 16 

III 20 80% 16 

IV 20 80% 16 

V 20 80% 16 

 

16. எதிர் ொரக்்க ் டும் சுற்றுசச்ூழல்  ொதி ்புகள் 

16.1 கொற்று சூழல் மற்றும் தைி ்பு நடவடிக்ணககள் 

1. சொரலகள்  ற்று ் மசப்பனிடப்படொத சொரலகளில் தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படு ். 

2. தூசி உமிே்ரவக் கடட்ுப்படுத்த தண்ணீர ் மதளித்தல் டபொன்ற 

முரறயொன தணிப்பு நடவடிக்ரககள் ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

3. சொரலகள், திடக்கழிவு தள ்  ற்று ் அருகிலுள்ள சுரங்க 

வளொகங்களில் டதொட்ட ் ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

4. உமிே்ரவக் கடட்ுப்படுத்த, உபகரணங்களின் வேக்க ொன 

தடுப்பு பரொ ரிப்பு ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

16.2 இணரசச்ல் சூழல் மற்றும் தைி ்பு நடவடிக்ணககள் 

1.  த்திய  ொசுக் கடட்ுப்பொடட்ு வொரிய ் வழிகொடட்ுதல்களின் படி 

சுற்றுப்புற இரரசச்ரல அவ்வப்டபொது கண்கொணித்தல் 

மசய்யப்படு ். 

2. எக்ஸ்கடவட்டரக்்கு டதரவயொன டபொக்குவரத்து வொகனங்கரள தவிர 

டவறு எந்த உபகரணங்களு ் பயன்படுத்தப்படவில்ரல.  

3. இந்த உபகரணங்களொல் உருவொக்கப்படு ் சத்த ் அதிக 

பொதக ொன தொக்கத்ரத ஏற்படுத்தொது. 
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17.சுற்றுசச்ூழல் ளமலொை்ணமக் கலத்தின் (EMC) ப ொறு ்புகள் 

சுற்றுசச்ூேல் ட லொண்ர  மசல்லின் மபொறுப்புகளில் பின்வருவன 

அடங்கு ்: 

i. சுற்றியுள்ள பகுதியின் சுற்றுசச்ூேல் கண்கொணிப்பு. 

ii. பசுர  அரண் /டதொட்டத்ரத ட  ்படுத்துதல். 

iii. குரறந்தபட்ச நீரின் பயன்பொட்ரட உறுதி மசய்தல். 

iv.  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்ரககரள முரறயொக மசயல்படுத்துதல். 

18.சுற்றுசச்ூழல் கை்கொைி ்பு திட்டம் 

            தமிே்நொடு  ொநில  ொசுக்கடட்ுப்பொடட்ு வொரியத்தின் (TNPCB) படி, 

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

ஆகியவற்ரறப் மபொறுத்து இத்திட்டத்தில் கண்கொணிப்பு நடவடிக்ரக 

ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

19.திட்ட பசலவு 

             இத்திட்டத்தின் ம ொத்த திடட் மசலவொனது ரூ.22,78,000/- 

இயந்திரங்கரளப் பயன்படுத்துவதற்கு ், சொரல,  ற்று ் சுரங்க 

அலுவலக ்/ பணியொளரக்ள் மகொட்டரக, முதலுதவி அரற டபொன்ற 

உள்கட்டர ப்பு வசதிகரள உருவொக்குவதற்கு ், மின்சொர ்  ற்று ் நீர ்

வேங்கல் உள்ளிட்ட அடிப்பரட வசதிகள் இத்திட்டத்தில் 

ட ற்மகொள்ளப்படு ்.   

அட்டவணை .11 திட்டச ்பசலவு விவரங்கள் 

 

வ .எை் விளக்கம் பசலவு 

1 மசயல்பொடட்ு மசலவு 18,53,000 

2 சுற்றுசச்ூேல் ட லொண்ர  (EMP) திடட் மசலவு 3,80,000 

3 தனியொர ்சுற்றுசச்ூேல் மபொறுப்பு (CER) மசலவு 45,000 

 பமொத்தம் Rs.22,78,000/- 

   

20.சுற்றுசச்ூழல் ப ொறு ்பு  

மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூேல் மபொறுப்பு (CER) நிதி கீடே உள்ள 

மசயல்பொட்டிற்கு வேங்கப்படு ். 
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அட்டவணை .12 ப ருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் ப ொறு ்பு பசலவு 

 

ப ொது நிறுவன சுற்றுசச்ூழல் 

ப ொறு ்பு பசயல் ொடுகள் 

திட்டச ்பசலவு 

(ரூ. லட்சத்தில்) 

ப ொது நிறுவன 

சுற்றுசச்ூழல் 

ப ொறு ்பு பசலவு 

திட்ட மதி ்பில் 2.0% 

(ரூ. லட்சத்தில்) 

1. பொலட டு அரசினர ்பள்ளியில் 

டதொட்ட பரொ ரிப்ரப ட  ்படுத்துதல். 

 

2. PWD/திறர யொன அர ப்புகளொல் 

நொங்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டொல், 

அருகிலுள்ள நீரந்ிரலகளில் வண்டல் 

 ண் எடுக்க டவண்டு ். அருகிலுள்ள 

நீரந்ிரலகளின் கரரகரள 

தூரவ்ொருவதற்கு/ பலப்படுத்துவதற்கு 

CER மசலரவ மசலவிட 

உறுதியளிக்கிடறொ ். 
 

22.78 0.45 

பமொத்த பசலவு ஒதுக்கீடு 22.78 0.45 

 

20. சுற்றுசச்ூழல் ப ொறு ்பு சுற்றுசச்ூழல் ப ொறு ்பு 

மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூேல் மபொறுப்பு (CER) நிதி கீடே உள்ள 

மசயல்பொட்டிற்கு வேங்கப்படு ். 

 

21. திட்டத்தின் நன்ணமகள் 

o  இத்திட்டத்தினொல் கிரொ ங்களில் வொழு ்  க்களின் சமூக-

மபொருளொதொரதத்ில் சொதக ொன தொக்க ் உள்ளது. சுரங்க 

திட்டத்தின் மபொது திட்ட பகுதயில் உள்ள  க்களுக்கு டநரடி 

 ற்று ்  ரறமுக டவரலவொய்ப்பு கிரடக்கக்கூடிய சொதக ொன 

நிரல உள்ளது 

o  இந்த திட்ட ் சுற்றுசச்ூேலுக்கு இணக்க ொனது, நிதி ரீதியொக 

சொத்திய ொனது  ற்று ் நிதி ரீதியொக லொபகர ொனது  ற்று ் 

கடட்ு ொனத் மதொழிலின் நலனுக்கொக இது  ரறமுக ொக  க்களுக்கு 

பயனளிக்கு ். 

o இந்தப் பகுதியில் உள்ள சுரங்கங்கள் அருகிலுள்ள கிரொ   க்களின் 

சமூக அல்லது கலொசச்ொர வொே்வில் எந்த எதிர ்ரறயொன 

தொக்கத்ரதயு ் ஏற்படுத்தப் டபொவதில்ரல. 

 


