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திட்டசுருக்கம் 

1. திட்ட பின்னணி

முன்ம ொழியப்படட் உடடக்கல் மற்றும் கிராவல் திட்ட ொனது புதிய 

குவொரிப்பணி மெய்யப்பட உள்ள நில ொகு ், இத்திட்டத்தின் ம ொத்த அளவு 

2.99.5 மெக்டடர.் இது மதுரர  ொவட்டத்தில் உள்ள திருமங்கலம் தொலுகொ 

ப ான்னமங்கலம் கிரொ த்தில் உள்ள மெொந்த பட்டொ நில ொகு ். இந்த திட்ட ் 

(B1 கூடட்ு) வடகடய ெொரந்்தது, குத்தடகப் பகுதி ெ தள ற்ற நிலப்பரப்டப 

மகொண்டதொகவு ் பென்கிழக்கு டநொக்கி ெொய்வொகவு ், உடடக்கல் கல்லொல் 

கொணப்படுகிறது, இது எந்ெ வரகயான ொவரங்கரையும் ெக்கரவக்காது. 

குவொரி நடவடிக்டக ட ற்மகொள்ள திறந்த மவளி சுரங்க வழிமுடறகள் 

ட ற்மகொள்ளப்படுகிறது, மபஞ்ெ ்உயர ் 5.0 மீட்டர ் ற்று ் 5.0 மீட்டர ்மபஞ்ெ ்

அகலத்துடன் ட ற்மகொள்ள உத்டதசிக்கப்படட்ுள்ளது. இந்த குவொரியிலிருந்து 

கனி த்டத பிரித்மதடுப்பதில் துடளயிடுதல்  ற்று ் மவடித்தல், கன ொன 

பூமி நகரு ் கருவிகடளப் பயன்படுத்தப்படுகிறது 

பூமியின் தடர  டட்த்திலிருந்து கீடே 32மீட்டர ்(2மீ கிராவல் + 30மீ உடடக்கல் ) 

ஆே ் வடர சுரங்கத்திலிருந்து கனி  ் எடுக்கப்படு ். ம ொத்த உடடகல்லின் 

புவியியல் இருப்பு சு ொர ் 14,91,750 கனமீட்டர ் மற்றும் கிராவல் 59,670 

கனமீட்டர,் பூமியின் தடர  ட்டத்திலிருந்து கீடே 52மீ (2மீ கிராவல் + 50மீ 

உடடக்கல்) ஆே ் வடர  குதி குறுக்கு பவடட்ு முரற மூலம் 

மதி ்பிட ் டட்ுை்ைது. சுரங்கக்கூடிய மற்றும் மீடக்க்கூடிய இரு ்புக்கை், 

உரடக்கல் இருப்பு சு ொர ்6,24,200 கனமீட்டர ்மற்றும் 6,11,720 கனமீட்டர ்ஆகும். 

ஐந்து ஆண்டுகைில் திட்டமிட ் ட்ட உற் ெ்தி 5,02,520 கனமீட்டர ் மற்றும் 

கிராவல் 49,680 கனமீட்டர ்ஆகும். 

இந்த சுரங்க திட்டத்டத மதுரர  ொவட்டத்தில் உள்ள புவியியல்  ற்று ் 

சுரங்க துடற இரண இயக்குனர ் / உெவி இயக்குனரால் 

அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளது (கடித ் எண் Roc.No.245/2020- கனிமம், நொள்  

06.10.2020. 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.்இெட் 

 ண்டல ், ட ற்கு மதொடரெ்ச்ி  டல, அறிவிக்கப்பட்ட பறடவகள் 

ெரணொலயங்கள், வனவிலங்கு ெரணொலயங்கள் எதுவு ் இல்டல.  
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அட்டவணண 1: திட்டத்தின் சுருக்கம் 

எண் விவரங்கள் விவரங்கள் 

1.  அடெ்டரடக 09053’16.95” N to 09053’24.70” N 

2.  தீரக்்கடரடக 77056’56.57” E to  77057’3.84” E 

3.  கடல்  ட்டத்திற்கு ட ல் 

உள்ள தளத்தின் உயர ்  

150 மீட்டர ்

4.  நில அட ப்பு ெ தள ற்ற நில ் 

5.   நில வடகப்பொடு பட்டொ நில ் 

6.  குத்தடக பரப்பளவு 2.99.5 மெக்டடர ்

7.  அருகிலுள்ள 

மநடுஞ்ெொடல 

 

(SH-73) திருமங்கலம் -  ால ட்டி 

ெொடல, 3.0 கிமீ – கிேக்கு 

(NH-85) பகாசச்ி - பொண்டி ெொடல 5.5 

கிமீ – வடக்கு      

8.  அருகிலுள்ள ரயில் 

நிடலய ் 

திருமங்கலம் ரயில் நிடலய ் – 8.43 

கி.மீ - மதன்கிேக்கு 

9.  அருகிலுள்ள வி ொன 

நிடலய ் 

மதுரர வி ொன நிடலய ் – 16.29 கி.மீ 

- மதன்கிேக்கு 

10.  அருகிலுள்ள நகர ்/ 

டவுன் 

 நகர ் - திருமங்கலம் - 8 கி.மீ, 

மதன்கிேக்கு  

மாவட்டம் – மதுரர, 17 கி.மீ - கிேக்கு 

11.  ஆறுகள் / கண்மாய் / 

குைம் 

குண்டாறு – 3.61 கி.மீ, மதன்கிேக்கு 

பகௌண்டா ஆறு – 13.56 கி.மீ, பெற்கு 

ரவரக ஆறு – 12.34 கி.மீ, வடகிேக்கு 

உர ் னுர ்கண்மாய்  - 3.72 கி.மீ, 

மதன்கிேக்கு 

கூதியாரக்ுண்ட் கண்மாய் – 10.4 கி.மீ, 

கிேக்கு 

பசங்குைம் ஏரி – 6.0 கி.மீ, 

மதன்கிேக்கு 

பென்கரர குைம் – 13.46 கி.மீ, வடக்கு 

12.   டலகள் / 

பள்ளத்தொக்குகள் 

திடியன் மரல – 9.0 கி.மீ, வடமமற்கு 

சமணர ்மரல – 11.0 கி.மீ, வடகிேக்கு 

திரு ் ரங்குன்றம் மரல – 13.16 கி.மீ, 

மதன்கிேக்கு 

13.  மதொல் மபொருள் ஆரய்ெச்ி 

இடங்கள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல 
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14.  டதசிய பூங்கொக்கள் / 

வனவிலங்கு/படறடவக

ள் ெரணொலயங்கள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல  

15.  ஒதுக்கப்பட்ட/ 

பொதுகொக்கபட்ட கொடுகள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல 

16.  நில அதிரவ்ு முன்ம ொழியப்படட் குத்தடக பகுதி 

நில அதிரவ்ு  ண்டல ்- III (மிெமான 

ஆபத்து பகுதி) இன் கீே் வருகிறது 

   17. பமாெ்ெ திட்ட மெலவு 69,10,000 ரூ 

 

2. திட்டத்தின் ததணவ 

இந்தியாவின் ப ாருைாொரம் பமாெெ் உை்நாட்டு உற் ெ்தியில் உலகின் 

 திபனான்றாவது ப ரியது மற்றும் வாங்கும் திறன் மூலம் மூன்றாவது 

ப ரியது. ப ாருைாொர வைரச்ச்ிக்கான முக்கிய காரணம் 

உை்கட்டரம ்பின் வைரச்ச்ியாகும்.  

உை்கட்டரம ்பு வைரச்ச்ி பசங்கல், கல், சிபமன்ட் மற்றும் மணல் ம ான்ற 

மூல ்ப ாருடக்ை் கிரட ் ெற்கு மநரடியாக விகிொசாரமாக உை்ைது, 

இந்தியாவின் வைரந்்து வரும் உை்கட்டரம ்பு மெரவயுடன் கடட்ுமானெ் 

பொழில்களுக்கு ஆெரவாக மூல ்ப ாருடக்ைின் மெரவ வியெ்ெகு 

அைவில் அதிகரிெ்துை்ைது. உை்கட்டரம ்பு மமம் ாட்டிற்கான 

மூல ்ப ாருடக்ளுக்கு பென்னிந்தியாவில் அதிக மெரவ உை்ைது. 

ெமிழ்நாடு மாநிலெ்தில், ஏராைமான கல் சுரங்கங்கை் உை்ைன, இரவ 

நமது ப ாருைாொரெ்ரெ உருவாக்க மூமலா ாய ரீதியாக 

 யன் டுெ்ெ ் ட மவண்டும்.  

கனிமங்கை் ஆனது  ணக்கார நிறங்கை், கடினெ்ென்ரம மற்றும் அடரெ்்தி 

பகாண்ட ொது மற்றும்  ல  யன் ாடுகளுக்கு  யனுை்ைொக அரமகிறது 

மற்றும் சுரங்கெ் திட்டம் ஆனது  கட்டிடங்கை்,  நிரனவுசச்ின்னங்கை், 

குடியிரு ்பு மற்றும் வணிக மமம் ாடுகை், ெரர அடுக்குகை், சுவர ்

முக ்புகை், ஓடுகை், சரமயலரற கடட்ுரரகை், சிற் ங்கை் 

ம ான்றவற்றில் அென் இறுதி ்  யன் ாடுகரை நிரறமவற்றும் 

வைரச்ச்ிக்கு  யனுை்ைொக அரமகிறது. 

 



 

 

படம் :1 வணரபடம்  



 

 

படம் :2 முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் கூகிள் வணரபடம் 

3. புவியியல் வளங்கள் 

குறுக்கு மவடட்ு முடறயின் அடிப்படடயில் புவியியல் இருப்புக்கள் 

கணக்கிடப்படட்ுள்ளன. ம ொத்த புவியியல் உடடக்கல் இருப்பு  ஆனது 

14,91,750 கனமீட்டர ்என மதி ்பிட ் டட்ுை்ைது. 

அட்டவணண 2. மமொத்த புவியியல் இருப்பு வளங்கள் 

புவியியல் இருப்புக்கள் 

பிரிவு நீளம்  

(மீ) 

அகலம்   

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

அளவு  

(கன மீட்டர்) 

கிராவல் 

(கன மீட்டர்) 

AB-XY 

195 153 2   59670 

195 153 50 1491750   

மமொத்த புவியியல் இருப்பு வளங்கள் 1491750 59670 

 

 



 

4. சுரங்க வளங்கள் 

சுரங்க வளங்கள் 

பிரி

வு 

மபஞ்

ச ்

நீளம் 

(மீ) 

அகல

ம் 

(மீ) 

ஆழ

ம் 

(மீ) 

அளவு 

(கன 

மீட்டர்

) 

சுரங்க 

இருப்புக்

கள் 98% 

(கனமீட்ட

ர்) 

குவொரி 

தவஸ்ட் 

2% 

(கனமீட்

டர்) 

கிராவ

ல் (கன 

மீட்டர்) 

AB-XY 

I 180 138 2       49680 

II 176 134 5 117920 115562 2358   

III 166 124 5 102920 100862 2058   

IV 156 114 5 88920 87142 1778   

V 146 104 5 75920 74402 1518   

VI 136 94 5 63920 62642 1278   

VII 126 84 5 52920 51862 1058   

VIII 116 74 5 42920 42062 858   

IX 106 64 5 33920 33242 678   

X 96 54 5 25920 25402 518   

XI 86 44 5 18920 18542 378   

                             மமொத்த வளங்கள் 624200 611720 12480 49680 

 

6. நிலவியல் 

• குெ்ெரக நில ் ர ்பு சமெைமற்ற நில ் ர ்பு ஆகும்  

• குெ்ெரக நில ் ர ்பின் மிக உயரந்்ெ உயரம் 150 மீ மமல் MSL. 

• நில ் ர ்பு திட்டம் ஆனது 5 மீ விைிம்பு இரடபவைியில், நில ் ர ்பு, 

மமற் ர ்பு பவைி ் ாடுகை், கட்டரம ்புகை் ம ான்ற அரனெ்து 

விவரங்கரையும் இரண ் ென் மூலம் ெயாரிக்க ் ட்டொகும். 



 

• உரடக்கல் ஆனது சுரங்கெ்தில் நன்கு பவைி ் டட்ு உை்ைது 

7. சுரங்கம் 

குவாரி பசயல் ாடு 5 மீ ப ஞ்ச ் அகலெ்துடன் 5 மீ பசங்குெ்து ப ஞ்சு 

உயரெ்துடன் வழக்கமான ஓ ன் காஸ்ட் அரர இயந்திரமயமாக்க ் ட்ட 

சுரங்கெ்துடன் மமற்பகாை்ை உெ்மெசிக்க ் டட்ுை்ைது. குவாரி பசயல் ாடு 

ஆனது ஆழமற்ற ஜாக் சுெ்தி துரையிடுெல், பவடிெ்ெல், ஏற்றுெல் மற்றும் 

ம ாக்குவரெ்து ஆகியரவ அடங்கியது ஆகும். 

பசயல்முரற விைக்கம் 

• புவியியல் விசாரரணயின் அடி ் ரடயில் இரு ்புக்கை் மற்றும் 

ஆொரங்கை் மதி ்பிட ் டட்ுை்ைன  

• அகழ் ப ாறி மொண்டு பசய்யும் இயந்திரம் மூலம் மமல் மண்ரண 

அகற்றி மநரடியாக டி ் ரக்ைில் ஏற்ற ் டும் . 

• துரையிடுெல் மற்றும் பவடிெ்ெல்  நிகழ்வு ஆனது அகழ் ப ாறி 

மொண்டு பசய்யும் இயந்திரம் மூலம் உரடக்கல்ரல அகற்ற 

 யன் டுகின்றது  

• ஜாக்ஹாமருடன் ஆழமற்ற துரையிடுெல். 

• வகு ்பு 3 பவடிப ாருடக்ளுடன் குரறந்ெ டச் பவடி ்பு. 

• அகழ் ப ாறி மொண்டு பசய்யும் இயந்திரம் மூலம் டி ் ரக்ளுக்குை் 

கடினமான கல்ரல ஏற்றுவது. 

8. நீர ்ததணவ 

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

டதடவக்கொன நீர ்அருகிலுை்ை  கிரொ த்தில் இருந்து கிடடக்கிறது  ற்று ் பிற 

டதடவகளுக்கு ெொடல டடங்கரக்ள் விநிடயொகத்திலிருந்து  கிடடக்கிறது 

அட்டவணண 4. நீர ்இருப்பு 

எண் விளக்கம் 
நீர் ததணவ 

(KLD) 
மூலம் 

1.  க்கள்  அருகில் உை்ை 



 

 

9. மனித வளம் 

இந்த திட்டத்திற்கு டதடவபடு ் ம ொத்த ஆடக்ள் மொராயமாக 18 ந ரக்ை் 

ஆகு ். உள்ளூர ் க்களுக்கு  தங்கள் வொே்வொதொரத்டத மபருக்கி மகொள்ள 

இது ஒரு வொய்ப்பொக வேங்கப்படு ். 

 

அட்டவணண 5. மனித வளம் 

எ

ண் 

பணியொளரின் மபயர் எண்கள் 

1. திறட யொனவர ் இயக்குபவர ் 2 

  இயந்திர வல்லுநர ் 1 

  சுரங்க ட லொளர ் 1 

2. பொதி  

திறட யொனவர ்

ஓடட்ுநர ் 2 

3. திறட யற்றவர ் மதொழிலொளரக்ள் 5 

  சுத்த ் மெய்பவர ் 3 

  அலுவலக ஊழியர ் 1 

4 ட ற்பொரட்வ  ற்று ் ட லொண்ட  

ஊழியரக்ள் 

3 

                                                           ம ொத்த ் 18 

 

10. திடக்கழிவு தமலொண்ணம  

அட்டவணண 6. திடக்கழிவு தமலொண்ணம 

எண் வணக அளவு அகற்றும் முணற 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
கரி  ் 3.24 கிமலாகிராம் / நொள் 

நகரொட்சி மதொட்டி (உணவு 

கழிவுகள் உட்பட) 

குடிப்பதற்கொகவு ் 

பிற 

உபடயொகத்திற்கு ் 

1.0 KLD அங்கீகரிக்க ் ட்ட நீர ்

விற் ரனயாைரக்ைிடமிருந்து 

குடிநீர ்கிரடக்கிறது. 

2. தூசி ஒடுக்க ் 

 

0.5 KLD 

ெொடல டடங்கரக்ள் 

விநிடயொகத்திலிருந்து  

கிடடக்கிறது 

3.  ர ் வளரெ்ச்ி 1.0 KLD 

ெொடல டடங்கரக்ள் 

விநிடயொகத்திலிருந்து  

கிடடக்கிறது 

மமொத்தம்          2.5  KLD 



 

2. 

கனி  ் 4.86 கிமலாகிராம் / நொள் 
TNPCB அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

 றுசுேற்சி 

               மமாத்தம் 
    8.1 கிலலாகிராம் / நொள்  

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

கிமலாகிராம் / நொள்) 

 

11. சுரங்க சுற்றளவு விவரங்கள் 

அட்டவணண 7.  500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவொரிகள் 

எ

ண் 

குவொரி 

விபரம் 
கிரொமம் 

புல 

எண் 

பரப்பள

வு   

(மெக்

தடர்) 

குத்தகக 

காலம் 

I. தற்தபொதுள்ள மற்ற குவொரிகள் 

1  

பி. 

திருஞான 

சம் ந்ெம் 

ப ான்னம

ங்கலம் 

85/7B, 7B1 

& 7B2, 

டபொன்ற

டவ 

2.99.0 

06.03.2019  

முெல் 05.03.2024 

வரர   

2  

பி. 

திருஞான 

சம் ந்ெம் 

ப ான்னம

ங்கலம் 
22 (P) 1.00.0 

11.08.2017  

முெல் 10.08.2022 

வரர   

3 

எம். 

 ழனிகு

மார  ்

ப ான்னம

ங்கலம் 
83/2A 1.05.5 

06.03.2019  

முெல் 05.03.2024 

வரர   

II.  முன்மமொழியப்பட்ட குவொரி  

10 

திரு.எஸ். 

விஷ்ணுவ

ரெ்ன்    

ப ான்னம

ங்கலம் 
86/3 2.99.5 

முன்மமொழிய

ப்பட்ட குவொரி 

III.  குத்தணக கொலொவதியொன குவொரிகள்  

8 மக. ராமன் 
ப ான்னம

ங்கலம் 

81/5, 81/6, 

டபொன்ற

டவ 

3.27.5 

14.10.2010  

முெல் 13.10.2015 

வரர   

9 பி. பசல்வி 
ப ான்னம

ங்கலம் 

85/3, 

20/1D1 
4.36.0 

16.07.2010  

முெல் 15.07.2015 

வரர   



 

                                                                மமொத்தம் 8.04.0  

 

12. நிலத் ததணவ 

முன்ம ொழியப்படட் உடடக்கல் மற்றும் கிராவல்  திட்டத்தின்  ம ொத்த அளவு 

2.99.5 மெக்டடர.் இது மதுரர  ொவட்டத்தில் உள்ள திருமங்கலம் 

தொலூக்கொவின் ப ான்னமங்கலம் கிரொ த்தில் அட ந்துள்ளது. 

அட்டவணண 8. நில பயன்பொட்டின் வடிவம் 

எண் நில உபதயொகம் 
பரப்பளவு  

(மெக்தடர்) 

1.  முன்ம ொழியப்படட் 

குவொரி பகுதி 

2.51.00 

2. கனிம நிராகரி ்பு 

குவியல் 

0.29.25 

3.  முன்ம ொழியப்படட் 

உள்கட்டட ப்பு 

0.01.00 

4. ெொடலகள் 0.02.00 

5.  பசுட  வடளய ் 0.16.25 

6.  பயன்படுத்தொத நில ் - 
 

மமொத்தம் 2.99.5 மெக்தடர் 

 

13. மக்கள் குடியிருப்பு 

500 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 புலியக்கவுண்டன் ட்

டி 
392 1.3 

2 கிேக்கு கரடிகல்  4074 3.0 

3 மதற்கு ப ான்னமங்கலம்  2257 1.6 

4 ட ற்கு அலகுசிரர   565 3.0 



 

14. திறன்/ எரிமபாருள் லதகவ 

உரடக்கல்  குவாரி திட்டெ்திற்கு  ப ரிய ெண்ணீர ் மற்றும் மின்சாரம் 

மெரவயில்ரல. 16 லிட்டர ் எசஎ்ஸ்டி எரிப ாருை் நுகரவ்ு ஒரு மணி 

மநரெ்திற்கு அகழ் ப ாறி மொண்டு இயந்திரம் மூலம்  கல் ஏற்றுவெற்கு 

மெரவ ் டுகின்றது . சரரை அகழ்வெற்கு, எரிப ாருை் நுகரவ்ு ஒரு மணி 

மநரெ்திற்கு 10 லிட்டர ் HSD ஆகும். பமாெ்ெம் 4,35,907 லிட்டர ் HSD டீசல் 

குவாரியில் உை்ை இயந்திரங்களுக்கு    யன் டுெ்ெ ் டும். அருகிலுை்ை 

டீசல்  ம்புகைிலிருந்து டீசல் பகாண்டு வர ் டும். இந்ெ திட்டெ்திற்கு 

மின்சாரம் மெரவயில்ரல. 

15. இயந்திரம் மற்றும்  உபகரணங்கள் 

S.No Machinery Capacity 

1 
ரஹட்ராலிக்  அகழ் ப ாறி 

மொண்டு இயந்திரம் 
210DP 

2 டி ் ர/் லாரி 15T 

3 ஜாக் ஹாம்மமர ் 32mm விட்டம் துரை 

4 டிராக்டர ்பமௌண்டட் க ்மரமஸார ் - 

 

16. அடிப்பகை ஆய்வின் லநாக்கம் 

பின்வரும் அைவுருக்கைில் ெற்ம ாதுை்ை சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிரல குறிெ்ெ 

முக்கியமான ெகவல்கரை வழங்குவரெ இந்ெ அறிக்ரக மநாக்கமாகக் 

பகாண்டுை்ைது. 

 

1. ணமக்தரொ - வொனிணல ஆய்வு 

2. கொற்று சூழல் 

3. ஒலி  சூழல் 

4. நீர் சூழல் 

5. நிலச ்சூழல் 

6. உயிரியல் சூழல் 

 



 

 

படம் :3 லமல் வகரபைம் – 5  கிமீ சுற்றளவில் 

 

 

படம் :4 லமல் வகரபைம் – 10  கிமீ சுற்றளவில் 

 

 



 

16.1 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) ெரொெரி மவப்பநிடல: 30.65 மெல்சியஸ் 

ii) அதிகபடெ் மவப்பநிடல: 40 மெல்சியஸ் 

iii) குடறந்தபடெ் மவப்பநிடல: 19 மெல்சியஸ்   

iv) இப்பகுதியின் ெரொெரி ஆண்டு  டேப்மபொழிவு: 60.7 %. 

v) காற்றின் மவகம்: 2.92 m/s 

 16.2 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 ஆக்டெடு 

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

கண்கொணிக்கப்படட்ு அதன் முடிவுகள் கீடே சுருக்கப்படட்ுள்ளன. 

கொற்றின் அடிப்படட நிடலகள் : PM10 (43-58.1 µg / m³), PM2.5 (19.3-27.2 µg / m³), 

SO2 (6-15.6 µg / m³), NO2 (12.3-29.6 µg/ m³). இடவ அடனத்து ்  ஜூன்  முதல்  

ஆகஸ்ட் 2021 வடர கண்கொணிக்கப்படட்ு, டதசிய சுற்றுப்புற கொற்றின் 

தரதத்டதொடு ஒப்பிடட்ு பொரத்்ததில் அடனத்து அடிப்படட நிடலகள் NAAQ 

வடரயடறக்குள் இருக்குகிறது. 

16.3 ஒலி  சூழல் 

முன்ம ொழியப்படட் திட்ட தளத்டதெ ்சுற்றியுள்ள 5 இடங்களில் சுற்றுப்புற 

ெத்த ் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. பகல் டநரத்தில் பதிவுமெய்யப்பட்ட 

அதிகபடெ்  ற்று ் குடறந்தபடெ் இடரெெ்ல் அளவுகள் 51.2 (Leq dB) முதல் 

47.0 (Leq dB) வடர இருந்தன, இரவு டநரங்களில் அதிகபடெ்  ற்று ் 

குடறந்தபடெ் இடரெெ்ல் அளவுகள் 41.1 (Leq dB) முதல் 39.2 (Leq dB) வடர 

இருந்தது.  

16.4 நீர ்சூழல்  



 

நிலத்தடி நீர ் டெொதிக்கப்பட்டது  ற்று ் முடிவுகள் பின்வரு ொறு 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது.  

• ெரொெரி pH அளவு  7.76 முதல் 8.13 வடர உள்ளது 

• TDS  திப்பு 436 மி.கி /லிட்டர ்முதல் 1805 மி.கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது 

• குடளொடரடு 39.1 மி.கி /லிட்டர ்முதல் 191 மி.கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது 

• ம ொத்த கடினத்தன்ட  256 மி.கி /லிட்டர ் – 719  மி.கி /லிட்டர ் வடர 

உள்ளது. 

16.5 நிலச ்சூழல்  

pH  திப்பு 7.10 முதல் 8.29 வடர கரி ப் மபொருடக்ளுடன் 0.3 % முதல் 0.5 % 

வடர இருப்பதொல்  ண் இயற்டகயில் ெற்று கொரத்தன்ட யுடன் 

வகிக்கிறது என்படத பகுப்பொய்வு முடிவுகள் கொடட்ுகின்றன. டநட்ரஜன், 

பொஸ்பரஸ்  ற்று ் மபொட்டொசிய ் ஆகியவற்றின் மெறிவு  ண் 

 ொதிரிகளில் நல்ல அளவில் இருப்பது கண்டறியப்படட்ுள்ளது. 

                16.6 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. 

17. 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 ். 

18. பசுணம வளரச்ச்ி தமம்பொடு  

❖ பசுட  ட  ்பொட்டிற்கொக இத்திட்டத்டத சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 

அடரந்்த  ரங்கள் வளரக்்கப்படு ் 

❖ சுற்றுெச்ூேல் ட லொண்ட  திட்டத்தின் முக்கிய அங்கங்களில் ஒன்றொக 

கிரீன் மபல்ட ் பரிந்துடரக்கப்படட்ுள்ளது, இது சூேலியல், சுற்றுெச்ூேல் 

 ற்று ் சுற்றியுள்ள பகுதியின் தரதட்த ட  ்படுத்து ். 

❖ உள்ளூர ் ரங்களொன டவப்ப ், புங்க ், புைிய மரம் நொவல் டபொன்றடவ 

மதற்கு பக்க குதத்டக எல்டல  ற்று ் வழிகளிலு ், மெயல்படொத 

ட ்ப்களிலு ் ஆண்டுக்கு 80  ரங்கள் என்ற விகிதத்தில் 5 மீ 

இடடமவளியில் நடப்படு ். 



 

19. எதிர்பொரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்புகள் 

19.1 கொற்று சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ ெொடலகள்  ற்று ் மெப்பனிடப்படொத ெொடலகளில் தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படு ் 

❖ தூசி மவளிடயற்றத்டதக் கடட்ுப்படுத்த நீர ் மதளிதத்ல் டபொன்ற 

முடறயொன தணிப்பு நடவடிக்டககள் பின்பற்றப்படு ். 

❖ சுரங்க பகுதிடய சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ெொடலகள், திடக்கழிவு 

தள ்  ற்று ் அருகிலுள்ள சுரங்க வளொகங்களில்  ரங்கள் 

வளரக்்கப்படு ் 

❖  ொடெ கடட்ுப்படுத்து ் வடகயில் சுரங்கப்பகுதியில் பயன்படுத்து ் 

கருவிகள் அடனத்து ் அவ்வப்டபொது பரொ ரிப்பு ட ற்மகொள்ளப்படு ் 

 

19.2 சத்தம் சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சிபிசிபி வழிகொடட்ுதல்களின்படி சுற்றுப்புற ெத்தத்டத அவ்வப்டபொது 

கண்கொணித்தல் மெய்யப்படு ். 

❖ டபொக்குவரத்து வொகனங்கள்  ற்று ் ஏற்றுவதற்கொன 

அகே்வொரொய்ெச்ி தவிர டவறு எந்த உபகரணங்களு ் 

அனு திக்கப்படொது. 

❖ இந்த கருவிகளில் வரு ் இடரெெ்ல் தற்கொலிக ொனது அது எந்த வித 

தொக்கதட்தயு ் ஏற்படுத்தொது 

20. சுற்றுசச்ூழல் தமலொண்ணம கலத்திற்கொன மபொறுப்புகள் (EMC) 

❖ EMC இன் மபொறுப்புகள் பின்வருவனவற்டற உள்ளடக்குகின்றன: 

❖ சுற்றியுள்ள பகுதியின் சுற்றுெச்ூேல் கண்கொணிப்பது. 

❖  ர ் வளரப்்பது 

❖ தண்ணீரின் குடறந்தபடெ் பயன்பொடட்ட உறுதி மெய்தல். 

❖  ொசு கடட்ுப்பொடட்ு நடவடிக்டககடள முடறயொக மெயல்படுத்துதல். 

21. சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு திடட்ம் 

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 ். 

22. திட்ட மசலவு 

ெொடலகள், சுரங்க அலுவலக ்/ மதொழிலொளர ் மகொட்டடக, முதலுதவி 

அடற டபொன்ற உள்கட்டட ப்பு வெதிகளுக்கு ், மின் டெடவகளுக்கு ் நீர ்



 

வேங்க்குவதற்கு ் இயந்திரங்கடள பயன் படுத்துவதற்கு ் டதடவப்படு ் 

ம ொத்த ் ரூ. 69,10,000 ஆகு ். 

 

அட்டவணண 11: திட்ட மசலவு விவரங்கள் 

எண் விளக்கம் மசலவு 

1. திட்ட மெலவு 22,00,000  

2. பசயல் ாடட்ு பசலவு 40,00,000  

3. உை்கட்டரம ்பு மமம் ாடு 3,70,000 

4. ஈ எ ் பி மெலவு 3,40,000 

 மமொத்தம் 69,10,000  

 

23. மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு 

மபருநிறுவன சுற்றுெச்ூேல் மபொறுப்பு (சிஇஆர)் நிதியின் கீடே பின் வரு ் 

மெயல்பொடுகளுக்கு வேங்கப்படு ். 

அட்டவணண 12: கொர்ப்பதரட் சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு மசலவு 

எண் 
மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் 

மபொறுப்பு மசயல்பொடு 

மசலவு 

(ரூ) 

1. 

ப ான்னமங்கலம் கிராமெ்தில் உள்ள 

அரசு பள்ளிகளுக்கு கழிப்படற, நீர ்

வடிகட்டி வெதிகடள வேங்குதல் 

1,38,200 

                                                              மமொத்தம் 1,38,200 

 

24. 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 கலொெெ்ொர 

வொே்க்டகயில் எந்த வித ொன எதிர ்டறயொன தொக்கதட்தயு ் 

ஏற்படுத்தப் டபொவதில்டல. 


