
சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு 
திட்டம் பற்றிய சுருக்கம்  

உடடகல், ஜல்லி மற்றும் கிராவல் குவாரி 

(கிராமம்:  பபருங்குடி பகுதி - 1 கிராமம் 

இராதாபுரம் தாலுகா, திருபெல்வவலி மாவட்டம்) 

 

விண்ணப்பத்தாரர் 
தி/ள் பஞ்சமி இஞ்சினியரிங் 

கன்ஸ்ட்ரக்க்ஷன் 

சுரங்க குத்தடக பரப்பு 4.80.0 பெக்வடர் 

சர்வவ எண்  420/1(P) & 421/1(P) 

ெிலவடக தனியார் பட்டா ெிலம் 

ஆய்வு குறிப்பீடு (TOR) உரிம கடித 
எண் 

SEIAA-TN/F.No.8963/SEAC/ToR-

1135/2022 ொள் 25.03.2022. 

திட்ட மதிப்பீடு ரூ. 1.58 வகாடி 

நிறுவனர ்

தி/ள் பஞ்சமி இஞ்சினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்க்ஷன்  

கதவு எண்.1589, மெயின் ரரோடு,  

வடக்கன்குளெ் கிரோெெ் ெற்றுெ் அஞ்சல்,  

இரோதோபுரெ் தோலுகோ, திருமநல்ரவலி ெோவட்டெ், - 627116.  

 

அறிக்டக தயாரித்தவர் 

கிரிவயட்டிவ்   இஞ்சினியர்ஸ் & கன்சல்டன்ஸ் 

(மத்திய சுற்றுச்சூழல் துடறயினரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ெிறுவனம்) 

பசன்டன – 600059,  9444133619 

ஜூன் – 2022 
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1.1 முன்னுகர: 

தி/ள் பஞ்சமி இஞ்சினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்க்ஷன் நிறுவனெ், சர்ரவ எண் 

420/1(P) & 421/1(P), இரோதோபுரெ் தோலுகோ, திருமநல்ரவலி ெோவட்டெ் 

மபருங்குடி பகுதி - 1 கிரோெத்தில் 4.80 மெக்டர் சுரங்க குத்தகக 

பரப்பளவில் உகடகல், ஜல்லி , கிரோவல் 10 வருட கோலத்தில் உற்பத்தி 

மசய்ய உள்ளனர். முழு குத்தககப் பகுதியுெ் தி/ள் பஞ்சமி இஞ்சினியரிங் 

கன்ஸ்ட்ரக்க்ஷன் வசெ் உள்ளது.  

இந்த சுரங்க  குத்தககயின் பரப்பு 5 மெக்டரக்்கு குகறவோக இருந்துெ்,    

500 மி சுற்றுளவில் உள்ள ெற்ற சுரங்க குத்தககககளயுெ் 

கணக்கிடுெ்மபோழுது மெோத்தெோக 5 மெக்டரக்்கு கூடுதலோக உள்ளதோல் 

இந்த திட்டெ் பி1 கூட்டு  வககக்கு (B1 Cluster Category) உட்பட்டு 

மபோதுெக்கள் கருத்து ரகட்பு அவசியெோகிறது.  

500 மி சுற்றுளவில் உள்ள ெற்ற சுரங்க குத்தகககளின் விவரெ் 

பின்வருெோறு:- 

எண். குத்தககதோரரின் மபயர ்
கிரோெெ் & சர்ரவ 

எண் 

சுரங்க 
குத்த
கக 

பரப்பு 

குத்தகக நிகல 

1. தற்ரபோதுள்ள குவோரிகள் 

1 

S.ரசோெசுந்தரெ், 

S/o .சுப்கபயோ,  

அக்கோ சோகல பிகளயோர் 
ரகோவில் மதரு,  

 

மபருங்குடி பகுதி - 
1, 423/2(P) & 439/1 & 

440(P). 

 

 

4.90.5 

மதோடர் எண். 

M1/41046/2017 தேதி: 
20.03.2018. 

04.04.2018 to 03.04.2023 



சுற்றுசச்ூழல் தோக்கெ் ெற்றுெ் பரோெரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கெ் -       
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கிரோவல் குவோரி - குத்தகக பரப்பு 4.80.0 மெக்ரடர்- மபருங்குடிபகுதி - 1 கிரோெெ், 

இரோதோபுரெ் தோலுகோ, திருமநல்ரவலி ெோவட்டெ்.  
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வள்ளியூர், 

இரோதோபுரெ் வட்டெ், 

திருமநல்ரவலி ெோவட்டெ். 

தற்ரபோதுள்ள குவோரிகளின் மெோத்த பரப்பளவு 4.90.5  

2. கோலோவதியோன குவோரிகள் 

1. 

 

பிபிஏ இன்ஃப்ரோஸ்ட்ரக்சர் 
லிமிமடட், கன்னியோகுெரி 

 

மபருங்குடி பகுதி -
1, 420/1 & 421/1 

 

8.50.5 

மதோடர் எண். 

M1/59525/2004 

ரததி: 28.07.2004. 

28.07.2004 to 27.07.2009 

கோலோவதியோன குவோரிகளின் மெோத்த பரப்பளவு 8.50.5  

 

1.2 அரசு அனுெதி விவரெ்: 
 

1 ெோவட்ட 
ஆட்சியரிடமிருந்து 
அனுெதி கடிதெ் ( Precise 

area communication letter) 

Rc.No:M1/41683/2017, ரததி: 07.01.2021. 

2 சுரங்க திட்டெ் (Mining Plan) 
அனுெதி 

Rc.No: M1/41683/2017, ரததி: 01.03.2021. 

3 ஆய்வு குறிப்பீடு (TOR) 
உரிெ கடித எண் 

SEIAA-TN/F.No.8963/SEAC/ToR-1135/2022 நோள்: 
25.03.2022. 

  

SEIAA, தமிழ்நோடு வழங்கிய ஆய்வு குறிப்பீடு ெற்றுெ் MOEF&CC 2006 

வழிகோட்டுதல்களுக்கு இணங்க, EIA/EMP அறிக்கக 

தயோரிக்கப்பட்டுள்ளது. தோக்க ெதிப்பீடு ெற்றுெ் ரெலோண்கெ 

நடவடிக்கககள், சுரங்க குத்தககக் கோலத்தின் உசச் ஆண்டு உற்பத்தி 

ெற்றுெ் குவோரி மசயல்போட்டின் முழுப் பகுதிக்குெ் ரெற்மகோள்ளப்பபட்டு 

உள்ளதோல்  முழு குத்தககக் கோலத்திற்குெ் மபோருந்தக்கூடியதோக  

இருக்குெ். 



சுற்றுசச்ூழல் தோக்கெ் ெற்றுெ் பரோெரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கெ் -       
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இரோதோபுரெ் தோலுகோ, திருமநல்ரவலி ெோவட்டெ்.  
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10 வருட கோலத்தில் 10,56,775m3 உகடகல், 2,00,905m3 கிரோவல் 50மீ   

ஆழத்திற்கு உற்பத்தி மசய்ய உள்ளனர.் 

இசச்ுற்றுசச்ூழல்  ஆய்வு குறிப்பீட்டின்படி, சுற்றுசச்ூழல் தோக்கெ் ெற்றுெ் 

பரோெரிப்பு பற்றிய அறிக்கக தயோரிக்கப்பட்டுள்ளது (EIA/EMP Report).  

2.1. இருப்பிட விளக்கெ்: 
1. திட்டத்தின் மபயர ்

- 
தி/ள்பஞ்சமி இஞ்சினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்க்ஷன் 

உகடகல், ஜல்லி ெற்றுெ் கிரோவல்  

2. திட்ட இருப்பிடெ் 
- 

 மபருங்குடி கிரோெெ், இரோதோபுரெ் தோலுகோ, 

திருமநல்ரவலி ெோவட்டெ். தமிழ்நோடு 

3. அட்சரரகக ெற்றுெ் 

தீரக்்கரரகக  
- 

08°16'12.95''N to 08°16'21.70"N வடக்கு  

77°37'13.33"E to 77°37'21.80"E கிழக்கு 

4. சுரங்க குத்தகக பரப்பு - 4.80 மெக்டர்  

5. நிலவகக - தனியோர் பட்டோ நிலெ். 

6. சுரங்க ரெற்பரப்பின் 

அகெப்பு 
 

 செதளெ்  

7. குத்தககப் பகுதிகய 

அணுகுெ் முகற 
- 

வடக்கன்குளெ் கிரோெ சோகலயில் இருந்து 

குத்தகக பகுதிகய அணுகலோெ். 

8. அருகிலுள்ள மநடுஞ்சோகல 

- 

 (NH-44) தூத்துக்குடி - கன்னியோகுெரி - 6.0 கி.மீ 

- (ரெற்கு) 

(SH-92) தூத்துக்குடி – கன்னியோகுெரி - 4.0 கி.மீ 

– (வடகிழக்கு) 

9. அருகிலுள்ள ரயில் 

நிகலயெ் 
- கோவல்கிணறு – 5.0 கிமீ  – (ரெற்கு) 

10. அருகிலுள்ள விெோன 

நிகலயெ் 
- தூத்துக்குடி – 70.0km – (வடகிழக்கு) 
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11. அருகிலுள்ள நீர் நிகலகள் 

(1௦ கி.மீ சுற்றளவில்) 

- 

 ஓகட --80 மீ- (மதற்கு) 

 வடிகோல் வோய்க்கோல் -120 மீ (ரெற்கு)  

 ஓகட-330 மீ –(மதன்ரெற்கு)  

 குளெ்-600 மீ –(மதற்கு) 

 குளெ் -540 மீ (வடகிழக்கு) 

 ெுனுென் நோடி-650 மீ-(வடரெற்கு) 

12. போதுகோப்பு நிறுவனங்கள்/ 

மதோல்லியல் / முக்கிய 

இடங்கள்/ ரதசிய 

பூங்கோக்கள்/ 

சரணோலயங்கள்  

- 

22.09.2020 ரததியிட்ட MOEF & CC இறுதி 

அறிவிப்பு S.O 3236 (E) இன் படி 

கன்னியோகுெரி வனவிலங்கு சரணோலயெ் - 

6.2 கி.மீ எனரவ NBWL மபோருந்தோது. 

13. வரலோற்று சின்னெ் / 

சுற்றுலோ தலெ் 

- 
10 கிமீ சுற்றளவில் இல்கல.  

14. ஒதுக்கப்பட்ட / 

போதுகோக்கப்பட்ட கோடுகள் 
- மபோய்ககெகல-6.3 கிமீ (மதன்ரெற்கு) 

15. நில அதிரவ்ு ெண்டலெ் 
- 

பகுதி – II (மிக குகறந்த வோய்ப்புள்ள 

ெண்டலெ்)  
 

2.2.திட்ட விளக்கெ்: 
1. மெோத்த கனிெ 

இருப்புகள் 

- உகடகல் –  22,71,960 மீ3 

கிரோவல் – 2,52,440 மீ3 

2. மவட்டிமயடுக்கக் 

கூடிய கனிெ 

இருப்புகள் 

- உகடகல் – 10,56,775 மீ3 

கிரோவல் – 2,00,905 மீ3 

3. 10 ஆண்டு கோலத்திற்கு 

உற்பத்தி திறன் 

- வருடெ் உகடகல் மீ3 கிரோவல் மீ3 

1. 1,07,680 53,835 

2. 1,24,640 36,290 

3. 1,24,640 36,290 

4. 1,24,640 36,290 



சுற்றுசச்ூழல் தோக்கெ் ெற்றுெ் பரோெரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கெ் -       
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5. 1,31,200 38,200 

மெோத்தெ் 1 

முதல் 5 

6,12,800 2,00,905 

மெோத்தெ் 6 

முதல் 10 

4,43,975 - 

மெோத்தெ் 1 

முதல் 10 

10,56,775 2,00,905 

 

4. சுரங்க குத்தகக கோலெ் - 10 வருடெ் 

5. மெோத்த திட கழிவு - இந்த திட்டத்தில் இருந்து மவட்டிமயடுக்கக் கூடிய 

கனிெ இருப்புகள் கட்டுெோனப் பணிகளுக்கோக 

பயன்படுத்தப்படுெ் என்பதோல் இந்த குவோரி 

மசயல்போட்டில் எந்த கழிவு உற்பத்தியுெ் 

எதிரப்ோரக்்கப்படவில்கல.  

6. 

 

சுரங்கெ் 

மவட்டிமயடுக்குெ் 

முகற 

- இயந்திரெயெோக்கப்பட்ட திறந்த மவளி சுரங்கெ்.  

பயன்படுத்துெ் முகற  - ஜோக்ெோெர், கெ்ப்ரசர்,  

மவடித்தல், எக்ஸ்ரவட்டர், டிப்பர்/லோரி 

7. சுரங்கத்தின் 

அதிகபட்ச ஆழெ் 

- 50மீ 

8. ரவகலயோட்களின் 

எண்ணிக்கக 

-  ரநரடியோக – 18, ெகறமுகெோக – 50 நபரக்ள் 

9. நீரத்்ரதகவ / நீர ்

ஆதோரெ் 

- இந்த திட்டத்திற்கோன மெோத்த நீர் ரதகவ 10 KLD 

ஆக இருக்குெ். ஆரெ்பத்தில் மவளி 

இடங்களிலிருந்து மபறப்படுெ். பின்னர் சுரங்க 

பகுதியில் ரசகரிக்கப்பட்ட ெகழநீர் இந்த 

ரதகவக்கு பயன்படுத்தப்படுெ். 

10. மின்சோர ரதகவ  அகனத்து உபகரணங்களுெ் டீசல் மூலெ் 

இயக்கப்படுெ்.  பணிெகன, அலுவலகெ் ெற்றுெ்   

ஓய்வு அகற ரபோன்றகவகோண மின் ரதகவ,  

ெோநில மின் மதோகுப்பிலிருந்து மபறப்படுெ்.  
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11. சுரங்க உள்கட்டகெப்பு - பணிெகன, அலுவலகெ், முதலுதவி அகற, 

சிற்றுண்டி அகறயுடன்கூடிய ஓய்வு அகற, சுரங்க 

பகுதியில் அகெக்கப்படுெ் 

12. திட்ட ெதிப்பீடு - ரூ. 1.58 ரகோடி 

13. CER மசலவுத் திட்டெ் - ரூ. 5.0 லட்செ் 

 

3.1 தற்ரபோகதய சுற்றுசச்ூழல் விபரெ்: 

3.1.1  மபோதுவுகர: 

சுற்றுசச்ூழல் கோடுகள் ெற்றுெ் கோலநிகல ெோற்றெ் அகெசச்கெ் (MOEF & 

CC), இந்திய தரக்கட்டுப்போடு நிறுவனெ் (IS Code) வழிகோட்டுதல் ெற்றுெ் 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு குறிப்பீடுகளின் படி(TOR), தற்ரபோகதய சுற்றுசச்ூழல் 

ஆய்வு, டிசெ்பர் – 2021 – பிப்ரவரி – 2022 கோலத்தில் திரட்டப்பட்டுள்ளன.  

இந்த சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுக்கோக 4.80 மெக்டர் சுரங்க குத்தகக பகுதி (core 

zone) ெற்றுெ் அகத சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி (buffer zone) 

எடுத்து மகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

3.1.2 சமூக மபோருளோதோர சூழல்: 

2011 ரெற்மகோள்ளப்பட்ட அரசோங்க ெக்கள் மதோகக கணக்மகடுப்பின்படி 

திருமநல்ரவலி ெோவட்டெ், இரோதோபுரெ் வட்டெ், 10கிமீ சுற்றளவில் 16 

கிரோெங்கள் உள்ளன. 

ெக்கள் மதோகக விபரெ்: (2011 ெக்கள் மதோகக கணமகடுப்பின்படி) 

ெக்கள் மதோகக விபரெ் 

ஆண்கள்  
: 

70676 (49.33%) 

மபண்கள் 

: 
72607 (50.67%) 

மெோத்தெ் 

: 
143283(100%) 
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சமூக விபரெ் 

தோழ்த்தப்பட்ரடோர ்

: 
28833(20.12) 

பழங்குடியினர ்

: 
1299(0.91%) 

ெற்றவரக்ள் : 113151(78.97) 

மெோத்தெ் : 143283(100%) 

1. எழுத்தறிவு விபரெ்   

மெோத்த எழுத்தறிவு மபற்ற ெக்கள் மதோகக : 111388 (77.74%) 

ெற்றவரக்ள் : 30132 (21.03) 

மெோத்தெ் : 143283(100%) 

2. மதோழிலோளரக்ள் விபரெ்   

மெோத்தெ் முக்கிய மதோழிலோளரக்ள் : 49483 (34.50) 

மெோத்த குறு மதோழிலோளரக்ள் : 8562 (6.00) 

மெோத்த மதோழிலோளரக்ள் : 58045(40.50%) 

ெற்றவரக்ள் : 85238 (59.50%) 

மெோத்தெ் : 143283(100%) 

3.2 தற்ரபோதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் தரெ்: 

3.2.1 கோற்றின் தன்கெ: 
சுற்று வட்டோர கோற்றின் தன்கெ குறித்து பரிந்துகரக்கப்பட்ட 
வழிகோட்டுதல்கள் / முகறகளின்படி 6 இடங்களில் ஆய்வுகள் 
ரெற்மகோள்ளப்பட்டன.அதன் விபரெ் வருெோறு: 

  (அளவுகள் g/m3) 

வரி
கச 

எண் 

விபரெ் 

சுவோசிக்கு
ெ் மிதக்குெ் 

துகள்கள் 

(PM.10) 

நுண் 
மிதக்குெ் 
துகள்கள் 

(PM.2.5) 

கந்தக 
கடஆக்
கஸடு 

(SO2) 

கநட்ரஜன்
கட 

ஆக்கஸடு 

(NO2) 

1 
குத்தகக பகுதி (1 
இடெ்)  

46.3 – 58.2 22.5 – 28.6 4.8 – 7.2 7.3 – 9.4 

2 
ஆய்வுப்பகுதி (5) 
இடங்கள்) 

42.6 – 63.1 19.2 – 32.2 3.8 – 7.6 6.2 – 10.2 

வகரயறுக்கப்பட்டஅளவு 100 60 80 80 
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குறிப்பு: BDL - கண்டுபிடிக்ககூடிய அளவுக்கு கீழ், DL - கண்டுபிடிக்ககூடிய அளவு. 

முடிவு: ரெற்கண்ட அட்டவகணப்படி மிதக்குெ் துகள்கள் (PM10), நுண் மிதக்குெ் 
துகள்கள்(PM2.5), கந்தக கட ஆக்கசடு (SO2), கநட்ரஜன் ஆக்கசடு   (NO2) இகவ 
அகனத்துெ் ெத்திய ெோசுகட்டுப்போடு வோரியெ் (CPCB) வகரயறுக்கப்பட்ட 100 µg/m3, 60 

µg/m3, 80 µg/m3& 80 µg/m3  அளவிற்குள் உள்ளதோக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  

 

 3.2.2 நீரின் தன்கெ: 

நீரின் தன்கெ அறிய 6 இடங்களில் நீர் ெோதிரி எடுக்கப்ப்பட்டது. 

6 - நீர் ெோதிரிகள் (ஆழ்துகள கிணறு) 

இயற்பியல்/ 

ரவதியியல் அளவுகள் 

ஆய்வுப்பகுதி 

(6 இடங்கள்) 
வகரயறுக்கப்பட்டஅளவு 

pH ெதிப்பு 7.01 – 7.7 6.5-8.5 

மெோத்த ககரந்துள்ள 
துகள்களின் அளவு, 
(மிகி/லி) 

386 – 1204 

2000 

குரளோகரடு (மிகி/லி) 56.7 – 478 1000 

மெோத்த கடினத்தன்கெ 
(மிகி/லி) 

169 – 557 
600 

மெோத்த கோரத்தன்கெ 
(மிகி/லி) 

155– 362 
600 

சல்ரபட் (மிகி/லி) 36.2 – 323 400 

இருெ்பு (மிகி/லி) 0.02 – 0.14 0.3 

கநட்ரரட் (மிகி/லி) BDL (D.L – 1.0) – 5.21 45 

ஃபுரளோகரடு (மிகி/லி) 0.22 – 0.58 1.5 

முடிவு: அகனத்து நீர் ெோதிரியின் தன்கெ ISO10500 : 2012 பிரசுரிக்கப்பட்ட குடிநீர் 
தரங்களுக்குள் இருப்பதோக அறியப்பட்டது. 

3.2.3 ஒலிசச்ுழல்: (அளவுகள் dB(A) 

ஆய்வுப்பகுதி – 6 

ஒலி 
அளவு 

மடசிபல் 

(அ) 

சுரங்கப்பகுதி 

(1 இடெ்) 

வகரயறுக்கப்பட்ட 
ரவகலப்பகுதி 
அளவு 

 

ஆய்வுப் 
பகுதி 

 (5 

இடங்கள்) 

*(MOEF&CC) 
வகரயறுக்கப்பட்ட 
அளவு 

 

பகல் 
ரநர 
செெ் 

50.6 90 
45.5 to 

49.2 

55 
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இரவு 
ரநர 
செெ் 

39.0 
37.3 to 

43.1 

45 

* ெத்திய சுற்றுசச்ூழல், கோடுகள் ெற்றுெ் கோலநிகல ெோற்றெ் அகெசச்கெ் 
வகரயறுக்கப்பட்ட அளவு 

முடிவு : ரெற்கூறிய ஆய்வின் மூலெ் கண்டறியப்பட்ட ஒலி அளவோனது ெத்திய 
சுற்றுசச்ூழல், கோடுகள் ெற்றுெ் கோலநிகல ெோற்றெ் அகெசச்கத்தின் 
வகரயறுக்கப்பட்ட அளவின் கீழ் உள்ளது. 

 

 

3.2.4 ெண்ணின் தரெ் அறிய எடுக்கப்பட்ட 3 ெோதிரியின் படி. 

விபரெ் 
ஆய்வுப்பகுதி 

(3 இடெ்) 

பி.எச ் 4.32 – 7.78 

மின் கடத்துெ் திறன் (Mhos/cm) 38.47 – 80.59 

கரிெ தன்கெ அளவு % 94.58 – 98.24 

மெோத்த கநட்ரஜன் மி.கி/கி.கி 68.0 – 120 

போஸ்பரஸ் மி.கி/கி.கி 1.32 – 2.05 

ரசோடியெ் மி.கி/கி.கி 386 – 452 

மபோட்டோசியெ் மி.கி/கி.கி 513 - 740 

முடிவு : ரெற்கூறிய ஆய்வின் மூலெ் கண்டறியப்பட்ட ெண்ணின் தரெ் 
மபோதுவோக களிெண் வககயோகுெ். 

 

3.2.5  நிலசச்ூழல்: 
குத்தககப்பகுதி ெற்றுெ்  10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப்பகுதி 

நிலப்பயன்போட்கட மசயற்ககக்ரகோள் படங்கள் மூலெோக 

கண்டறியப்பட்டதில் 24.88 % விவசோய நிலங்கள் 37.53 % தரிசு  நிலெ் 

ஆகுெ். புதரக்ள் 21.17% ெற்றகவ 16.42% ஆகுெ் 

3.2.6 உயிரியல் சூழல்: 

குத்தககப் பகுதி, கோடுகள் அல்லோத முட்புதரக்கள மகோண்ட தனியோர ்

நிலெோகுெ். குத்தகக பகுதியில் கருரவலெ் ரபோன்றகவ 

கோணப்படுகின்றன. ஆய்வு பகுதியில் ெந்தோகர, சரக்மகோன்கற, 

மதன்கன, கருரவலெ், வோகக, பூவரசு, மபன்சில் ெரெ்,    நோவல், பகன 
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ெற்றுெ் ரவெ்பு ரபோன்ற மபோதுவோன தோவர வகககள். 

கோணப்படுகின்றன.  

22.09.2020 ரததியிட்ட MOEF & CC இறுதி அறிவிப்பு S.O 3236 (E) இன் படி 

கன்னியோகுெரி வனவிலங்கு சரணோலயெ் - 6.2 கி.மீ எனரவ NBWL 

மபோருந்தோது. 

3.2.7 நீரியல் ஆய்வு: 

குத்தகக பகுதி, செமவளி நிலப்பரப்போகுெ். புவியியல் ரதீியோக 

ஆய்வுப் பகுதி சோரர்னோககட் நிலப்பரப்போகுெ் 

ஆய்வுப்பகுதியில்  குகறந்த ஆழ நீர ் ரதக்க பகுதி, ெற்மறோன்று 

அதிக ஆழ நீர் ரதக்க பகுதி கோணப்படுகின்றன. குகறந்த ஆழ நீர் ரதக்க 

பகுதியில் இருந்து திறந்த மவளி கிணற்றின் மூலெோக நீர் கிகடக்க 

மபறுகிறது. மபோதுவோக அதிக அளவு நீர் ெட்டெ் பகுதியில், ஆழ்துகள 

கிணறுகள் மூலெோக நீர் கிகடக்க மபறுகிறது . 

மபோதுவோக நீர் ஊடுருவுெ் ெற்றுெ் உற்பத்திதிறன் அதன் போகற 

வககயிகன சோரந்்ததோக இருக்குெ். சுரங்கப் பகுதியோனது கடினெோன 

போகறககளக் மகோண்டுள்ளதோல் நீர் ஓட்ட மதோடரச்ச்ி குகறந்ரத 

கோணப்படுெ். சுரங்கத்தினுள் நீர் கசிவு குகறவோகரவ இருக்குெ். அருகில் 

பயன்போட்டிலுள்ள  குவோரிகளில் இருந்து மபரியளவு நீர் கசிவு 

கோணப்படவில்கல. இந்த குத்தகககளிலுெ் இரத ரபோன்ற நிகல 

எதிரப்ோரக்்கப்படுகிறது. 

குத்தகக பகுதி ெற்றுெ் அதன் அருகிலுள்ள பகுதியில் நிலத்தடி நீர் 

ெட்டெ் போதிக்கவண்ணெ் பயனுள்ள ெகழ நீர் ரசகரிப்பு திட்டெ் 

மசயல்படுத்தப்படுெ். 

4.1 எதிர்ரநோக்குெ் சுற்றுசச்ூழல் தோக்கெ் ெற்றுெ் தடுப்பு 
நடவடிக்கககள்: 

சுரங்கப்பணியில் சரியோன சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்ககககள 

பின்பற்றோவிட்டோல் இப்பகுதியில் இருக்குெ் சுற்றுசச்ூழல் அகெப்பு 
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போதிக்கப்படலோெ். எனரவ பல்ரவறு சுற்றுசச்ூழல் தோக்கத்கத 

ெதிப்பிடுவது மிகவுெ் அவசியெோகுெ்.  

புதிய சுரங்கப்பணி இயக்கத்தின்ரபோது ஏற்படுெ் சுற்றுசச்ூழல் 

தோக்கெ் ெற்றுெ் அதற்க்கோன தடுப்பு நடவடிக்கககளுக்கோன திட்டெ் 

தயோரிக்கப்பட்டு உள்ளது. அதன் விபரெ் பின்வருெோறு. 

4.1.1 கோற்றுசச்ுழல்: 
சுரங்கெ் ெற்றுெ் அதனுடன் மதோடர்புகடய கீழ்க்கண்ட 

மசயல்போடுகள் தகுந்த நடவடிக்கக எடுக்கப்படோவிட்டோல் ெோசு 

கோரணெோக கோற்றின் தரத்தில் மபருெ் தோக்கத்கத ஏற்படுத்தகூடுெ்: 

 துகளயிடுதல் ெற்றுெ் மவடித்தல்  

 சுரங்கப்பணிகள் ரெற்மகோள்ளுெ் மபோழுது 

 எஸ்கரவட்டர் ெற்றுெ் டிப்பரக்ள்/ லோரிகள் இயக்குெ் மபோழுது 

 லோரி ரபோக்குவரத்து 

சுரங்க நடவடிக்ககயினோல் கோற்று ெோசு படுவகதத் தவிரக்்க 

கீழ்க்கண்ட வழிமுகறகள் பின்பற்றப்படுெ். 

o சுரங்க பணியின் ரபோது சோகலகளில் தண்ணரீ் மதளிப்போன் 

மூலெ் நீர் மதளித்து தூசுகள் மவளிவரோவண்ணெ் தடுத்தல்  

o துகளயிடுெ் ரபோது நீர் மதளித்தல். 

o முகறயோன சோகல பரோெரிப்பு 

o கல் மகோண்டு மசல்லுெ் வோகனத்தில் தூசு 

மவளிவரோவண்ணெ் தோர்ப்போலின் மூலெ் மூடி மகோண்டு 

மசல்லுதல் 

o அகனத்து இயந்திரங்கள் ெற்றுெ் லோரிககள சரியோக 

பரோெரித்தல் 

o வோகன ஓட்டுனருக்கு முகறயோன போதுகோப்பு ெற்றுெ் 

சுற்றுசச்ூழல் விழிப்புணரவ்ு பயிற்சியளித்தல் 
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o குத்தககயில் இருந்து வோகனெ் மவளிரயறுெ் பகுதியில் டயர ்

தண்ணரீ் மதளிப்போன் வசதிகய அகெத்தல். 

o டிஜிட்டல் ஸ்ரெோக் மீட்டர் மூலெ் வோகன புகக பரிரசோதகன. 

o குத்தகக சுற்றளகவச ் சுற்றிலுெ் எல்லோப் பக்கங்களிலுெ் 

பசுகெ வகல அகெத்தல். 

o சுரங்கப்பகுதி, சோகல ெற்றுெ் சோத்தியெோன இடத்தில் 

அடர்ந்த ெரங்ககள வளரத்்து பசுகெவகளயெ் ஏற்படுத்துதல் 

 சுரங்க நடவடிக்ககயின் ரபோது கோற்றுசச்ூழலில் உருவோகுெ் 

தோக்கெ்  கணினி ெோதிரிகள் ( ISCST) மூலெ் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.  

சுரங்க நடவடிக்ககக்குப் பின்புெ் கோற்றில் சுவோசிக்குெ் மிதக்குெ் 

துகள்களின் அளவு (PM10) 52.9 g/m3 to 67.9 g/m3 ஆகவுெ், சுவோசிக்குெ் 

நுண் மிதக்குெ் துகள்களின் அளவு (PM2.5) 25.9 g/m3 to 32.2 g/m3 ஆக 

இருக்குெோறு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இது சுரங்க நடவடிக்ககக்கு 

பின்னுெ்  ெத்திய ெோசுக்கட்டுப்போடு வோரியத்தோல் நிரண்யிக்கப்பட்ட 

சுவோசிக்குெ் மிதக்குெ் துகள்கள்(அதோவது PM10 - 100µg/m3), PM2.5 - 60µg/m3),  

வரெ்பிற்கு உட்பட்ரட இருக்குெ் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

ரெற்கண்ட பரோெரிப்பு பணிகள் மதோடர்ந்து மசயல்படுத்தப்பட்டு 

சுற்றுசச்ூழலில் மபறிதளவு தோக்கெ் ஏற்படோெல் கோற்றின் தன்கெ 

போதுகோக்கப்படுெ். 

4.1.2 நீரச்ச்ுழல்: 
சுரங்க நடவடிக்ககயின் ரபோது நீர் மதளித்தல் (Water Sprinkling), 

பசுகெப்ரபோரக்வ வளரத்்தல்(Green Belt),  குடிநீர் ெற்றுெ் இதர ரதகவக்கு 

நோள் ஒன்றுக்கு சுெோர் அதிகபட்செோக 10.0 கிரலோ லிட்டர்  நீர் 

பயன்படுத்தப்படுெ். மதோடக்கத்தில் மவளி இடங்களிலிருந்து நீர ்

மபறப்படுெ். பின்பு சுரங்கத்தில் ரசகரிக்கப்பட்ட ெகழ நீர ்

பயன்படுத்தப்படுெ். இந்த திட்டத்திலிருந்து மவளிரயறுெ் கழிப்பகற 

கழிவுகள் மசப்டிக் மதோட்டியில் ரசகரிக்கப்படுெ். 
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குவோரியிலிருந்து கல் ெற்றுெ் கிரோவல் முழுவதுெ் ரநரடியோக 

நுகர்ரவோருக்கு அனுப்பப்படுெ் என்பதோல், இந்த சுரங்கத்தில் கல் குவியல் 

அல்லது கழிவுக் கற்கள் எதுவுெ் இருக்கோது. குவோரியில் விழுெ் ெகழ நீர ்

குவோரியின் அடி ெட்டத்தில் உள்ள செ்பில்(SUMP) ரசமிக்கப்படுெ். 

ரெற்பரப்பில், குவோரிகயச ் சுற்றி ெோகல வடிகோல் கட்டப்பட்டு, 

இறுதியில் படிவு நீர் மதோட்டிகள் மூலெ் மவளிரயறுெ் மதளிவோன ெகழ 

நீர் மவளிரயற்றப்படுெ். 

இங்கு நகடமபறவுள்ள சுரங்கபணியினோல் எந்த ஒரு திரவ 

கழிவுகளுெ் உற்பத்தியோக வோய்ப்பில்கல. இந்த சுரங்கத் திட்டத்தில் நீர ்

கழிவுகள் இல்கல. இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர் ரசமிப்கப  அதிகரிக்க 

ெகழநீர் ரசமிப்புக்கோன பல்ரவறு நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படுெ். 

4.1.3 ஒலிசச்ுழல்: 

சுரங்க நடவடிக்கககளின் ரபோது  இயக்கப்படுெ் வோகனங்களில் 

சத்தெ் உருவோகுெ். சுரங்கப் பணியின்ரபோது இயந்திரங்கள் மூலெ் 

ஏற்படுெ் ஒலி தோக்கத்தின் அளவு அருகிரலரய கட்டுபடுத்தப்படுவதோல் 

மதோழிற்சோகலக்கு அனுெதிக்கப்ப்ட்டுள்ள வரெ்கபவிட குகறவோக 

இருக்குெ். அடரத்்தியோன பசுகெ வகளயங்ககள அகெத்தல், 

இயந்திரங்களின் வடிவகெப்பு ெற்றுெ் பரோெரிப்பு, ஒலி தவிரக்்குெ் 

கருவி, ஒலித்தகடகளுெ், அகடப்போன்களுெ் மபோருத்துதல் ரபோன்ற 

நடவடிக்கககளோல்  ஒலியின் அளவு   குகறவோக  இருக்குெ். இகவ  

சுற்றுசச்ூழல் போதுகோப்பு விதிகள் ெற்றுெ் வரெ்புகளுக்குள்ரளரய 

கட்டுப்படுத்தப்படுெ். 

4.1.4 நில அதிரவ்ு: 
 

சுரங்க பணிகளின் ரபோது, பின்வருெ் நடவடிக்கககளோல் மவடிப்பு 

ெற்றுெ் அதிரவ்ு விகளவுகள் கட்டுப்படுத்தப்படுெ். 



சுற்றுசச்ூழல் தோக்கெ் ெற்றுெ் பரோெரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கெ் -       
தி/ள் பஞ்சமி இஞ்சினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்க்ஷன் நிறுவனெ் உகடகல் ஜல்லி ெற்றுெ் 

கிரோவல் குவோரி - குத்தகக பரப்பு 4.80.0 மெக்ரடர்- மபருங்குடிபகுதி - 1 கிரோெெ், 

இரோதோபுரெ் தோலுகோ, திருமநல்ரவலி ெோவட்டெ்.  
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 டிரல மடடரனட்டர்/ நோனல்(Milli Second Delay Detonator/ Nonel 

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்திய மவடிப்பு முகற (Control Blasting). 
ரெற்மகோள்ளுதல். 

 சரியோன இகடமவளி விட்டுத் துகளயிடுதல். 
 மவடி ெருந்துகள் மிகக் குகறந்த அளவில் சோரஜ்் மசய்தல்.  
 சோத்தியெோன இடங்களில் கல்உகடப்போன்.(ROCKBRAKER) 

பயன்படுத்தப்படுத்தல். 
 திறகெயோன ெற்றுெ் அனுபவெ் வோய்ந்த நபரோல் மவடித்தல் 

ெற்றுெ் ரெற்போரக்வ ரெற்மகோள்ளப்படுெ். 

சுரங்க நடவடிக்கககளினோல் ஏற்படுெ் நிலஅதிரவ்ு கணினி ெோதிரிகள் 

மூலெ் கணக்கிடப்பட்டத்தில்  சுரங்கப்பகுதி அருகில்  DGMS விதித்துள்ள 

நில அதிரவ்ு வரெ்பிற்கு ( 10 மிமீ/மநோடி குகறவோகரவ உள்ளது. இதன் 

மூலெ் நில அதிரவ்ினோல் ஏற்படுெ் விகளவு கட்டுப்படுத்தப்படுெ். 

 

4.1.5 நிலசச்ுழல்: 

குத்தககப் பகுதியில், சுரங்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட 4.14.5 

மெக்ரடர் நிலப்பரப்போனது சுரங்க பணி முடிவில் ெகழ நீர் ரசகரிப்பு 

பகுதியோக உருவோக்கப்படுெ். 0.02 மெக்ரடர் சுரங்க சோகலகளோகவுெ், 

0.635 மெக்ரடர் போதுகோப்பு பகுதியில் ெரெ், மசடிகள் வளரக்்கப்பட்டு 

பசுெ்ரபோரக்வயோக ெோற்ற நடவடிக்கக எடுக்கப்படுெ். சுரங்கத்கத சுற்றி 

ரவலி அகெத்து போதுகோக்கப்படுெ்.  

4.1.6 உயிரச்ச்ுழல்: 

சுரங்க குத்தகக பகுதியில் மபருெ்போலுெ் முட் புதரக்கள 

அகற்றுவகதத் தவிர, மபரிய தோவரங்ககள அகற்றுவது இல்கல. 

சுரங்கத்தின் அருகில் கோணப்படுெ் ெரங்கள், மசடிகள், ெற்றுெ் 

விலங்கினங்களுக்கு எந்த ஒரு போதிப்புெ் ஏற்படோத வண்ணெ் சுரங்க 

நடவடிக்ககயின் ரபோது ரெற்கூறிய பல்ரவறு  தடுப்பு நடவடிக்கககள் 

ரெற்மகோள்ளப்படுெ். போதுகோப்பு இகடமவளியில் பசுகெ வகளயெ் 

வளரக்்கப்படுெ்.   



சுற்றுசச்ூழல் தோக்கெ் ெற்றுெ் பரோெரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கெ் -       
தி/ள் பஞ்சமி இஞ்சினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்க்ஷன் நிறுவனெ் உகடகல் ஜல்லி ெற்றுெ் 

கிரோவல் குவோரி - குத்தகக பரப்பு 4.80.0 மெக்ரடர்- மபருங்குடிபகுதி - 1 கிரோெெ், 

இரோதோபுரெ் தோலுகோ, திருமநல்ரவலி ெோவட்டெ்.  
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4.1.7 சமூக மபோருளோதோர சுழல்: 

குத்தகக நிலெ் அகனத்துெ் திட்ட விண்ணப்பதோரர் வசெ் உள்ளது .

சுரங்கபகுதியில் வீடு ெற்றுெ் குடியிருப்புகள் இல்கல .ஆககயோல் நில 

இழப்ரபோ அல்லது வீடுகள் ெோற்றரெோ இருக்கோது. 

சுரங்க நடவடிக்ககயின் மூலெ் கீழ் கண்ட சமூக மபோருளோதோர 

முன்ரனற்றெ் ஏற்பட வோய்ப்புள்ளது: 

 சுெோர் 16 ரபருக்கு ரநரடி ரவகல வோய்ப்பு. 
 திட்ட நடவடிக்கககளுடன் மதோடர்புகடய கீழ்கண்ட பல்ரவறு 

நடவடிக்கககள் மூலெ் இப்பகுதியில்  வருெோன நிகலகள் ெற்றுெ் 

வோழ்க்ககத் தரங்ககள உயரத்்துவதற்கோன கீழ் கண்ட ெகறமுக 

ரவகலவோய்ப்பு: 

 கல் ெற்றுெ் கிரோவல் மகோண்டு மசல்வதற்கோன வோகன 

ரபோக்குவரத்து. 

 வோகனெ் ெற்றுெ் சுரங்க பணி சோரந்்த சிறு குறு மதோழில்கள், 

வியோபோரெ் ெற்றகவ.  

 ஒப்பந்த ரவகல ெற்றுெ் ரசகவ வோய்ப்பு 

 போதுகோப்பு இகடமவளியில் பசுகெ வகளயெ். 

ரெற்மகோள்ளப்படுெ் 

 ெத்திய ெோநிலத்திற்கு வரி ெற்றுெ் இதர வோய்ப்புகள். 

இப்பகுதியின் சமூக மபோருளோதோர ரெெ்போட்டு நடவடிக்கககளுக்கோக 

ரூபோய் 5.00 லட்செ் ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த மதோகக அருகில் உள்ள பள்ளி கட்டிடங்கள் 

பழுதுபோரப்்பது, பரோெரிப்பு, சீரம்சய் பயன்படுத்தப்படுெ். 

ரதகவ ெற்றுெ் முன்னுரிகெயின் அடிப்பகடயில் இகவ அகனத்துெ் 

மசயல்படுத்தப்படுெ். 

முகறயோன ெற்றுெ் விஞ்ஞோன பூரவ்ெோன சுரங்கபணியில் 

ரெற்மகோள்வதன் மூலமுெ், அகனத்து சுற்றுசச்ூழல் தடுப்பு 



சுற்றுசச்ூழல் தோக்கெ் ெற்றுெ் பரோெரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கெ் -       
தி/ள் பஞ்சமி இஞ்சினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்க்ஷன் நிறுவனெ் உகடகல் ஜல்லி ெற்றுெ் 

கிரோவல் குவோரி - குத்தகக பரப்பு 4.80.0 மெக்ரடர்- மபருங்குடிபகுதி - 1 கிரோெெ், 

இரோதோபுரெ் தோலுகோ, திருமநல்ரவலி ெோவட்டெ்.  
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நடவடிக்ககககளயுெ் மசயல்படுத்துவதன் மூலமுெ் மபரியளவு 

போதிப்புகளுெ் ஏற்படோெல் உறுதி மசய்யப்படுெ். 

4.1.8 ரபோக்குவரத்து மீதோன தோக்கெ்: 

இந்த குத்தகக பகுதியிலிருந்து ரதோண்டிமயடுக்கப்படுெ் 

மபோருட்கள் ரநரடியோக சோகல வழியோக மகோண்டு மசல்லப்படுெ். திட்ட 

நடவடிக்கககளின் ரபோது, ெணிக்கு 9 பயணங்கள் இருக்குெ். இந்த 

திட்டத்தின் ரபோக்குவரத்து போகத முகறயோக பரோெரிக்கப்படுெ். 

பின்வருெ் தடுப்பு நடவடிக்கககள் ரெற்மகோள்ளப்படுெ். 

 சுரங்க ெற்றுெ் அகத சுற்றியுள்ள சோகல பகுதிகள் ெற்றுெ் 

கற்களில் நீர் மதளித்து லோரிகள் மூலெ் மகோண்டு மசல்லுெ்ரபோது 

தூசிகள் மவளிவரவண்ணெ் கட்டுப்படுத்த்துதல். 

 செ்பந்தப்பட்ட துகறயுடன் கலந்தோரலோசித்து ரபோக்குவரத்துச ்

சோகலயின் இருபுறமுெ் ெரங்ககள நடவு மசய்தல். 

 சோகலககள முகறயோக பரோெரித்தல் 

 வோகனங்ககள முகறயோக பரோெரித்தல் 

 கல் ஏற்றிவருெ் டிப்பர் லோரிகளில் அதிக சுகெககளத் தவிர்ப்பது. 

 லோரிகளில் தோரப்லின் மகோண்டு மூடுதல். 

 ரபோக்குவரத்து கட்டுப்போட்டோளரக்கள ரதகவயோன இடங்களில் 

பயன்படுத்துதல். 

 ரவகத்கதக் கட்டுப்படுத்துதல் 

 போதிக்கப்படக்கூடிய இடங்களில் தடுப்புககள நிறுவுதல் 

4.1.9 கழிவு ரெலோண்கெ: 

இந்த சுரங்கத்தில் இருந்து கழிவு உற்பத்தி எதுவுெ் இல்கல. தமிழக அரசு. 

GO(Ms)No.84 படி பிளோஸ்டிக் மபோருட்களின் பயன்போடு சுரங்க பகுதியில் 

தகட மசய்யப்படுெ். மதோழிலோளரக்ள் மீண்டுெ் பயன்படுத்தக்கூடிய 

மபோருகளப் பயன்படுத்த ஊக்குவிக்கப்படுவோரக்ள். 



சுற்றுசச்ூழல் தோக்கெ் ெற்றுெ் பரோெரிப்பு பற்றிய அறிக்ககயின் சுருக்கெ் -       
தி/ள் பஞ்சமி இஞ்சினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்க்ஷன் நிறுவனெ் உகடகல் ஜல்லி ெற்றுெ் 

கிரோவல் குவோரி - குத்தகக பரப்பு 4.80.0 மெக்ரடர்- மபருங்குடிபகுதி - 1 கிரோெெ், 

இரோதோபுரெ் தோலுகோ, திருமநல்ரவலி ெோவட்டெ்.  
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5.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்கோணிப்பு திட்டெ்: 

சுற்றுசச்ூழல் நிரண்ியக்கபட்ட  தர அளவுகளுக்குள் உள்ளவோறு 

கண்கோணிப்பதற்குெ், பல்ரவறு கட்டுப்போட்டு நடவடிக்ககககள 

நகடமுகறப்படுத்துவகத கண்கோணிப்பதற்குெ் மபோருத்தெோன 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கோணிப்பு திட்டெ்  நகடமுகறபடுத்தப்படுெ் 

சுரங்க ரெலோளர ் மூலெ் பல்ரவறு சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்போடு 

நடவடிக்கககள் உடனடியோகவுெ் திறெ்படவுெ் ரெற்மகோள்ளப்படுெ். 

சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்கககளுக்கோக ரூபோய் 14.65 லட்செ் மூலதனெோக 

(CAPITAL COST)ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. இகத தவிர ஆண்டுக்கு 

ரூபோய். 15.55 லட்செ் மதோடர் மசலவினெ் (RECURRING COST) கீழ் 

மசலவிடப்படுெ். 

இந்த திட்டத்திற்கோக ரெற்மகோள்ளப்பட்ட தற்ரபோகதய சுற்றுசச்ூழல் 

கண்கோணிப்பு, தற்ரபோதுள்ள குவோரியின் ஒட்டுமெோத்த தோக்கத்கத 

பிரதிபலிக்கிறது. 

6.1 முடிவுகர: 

சுரங்கபணியின் ரபோது பயன்படுத்த உள்ள நவீன மதோழில்நுட்பெ் 

ெற்றுெ் ெோசுக்கட்டுபோட்டு முகறகளோல், சுற்றுசச்ூழலில் மபரிய அளவு 

போதிப்பு ஏற்படோெல் சுற்றுசச்ூழல் வோரியத்தோல் வகரயறுக்கப்பட்ட தர 

அளவுக்குரளரய கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இருக்குெ். சுரங்கபணியின் மூலெ் 

ரவகலவோய்ப்பு ெற்றுெ் பல்ரவறு சமூக முன்ரனற்ற நலன்கள் 

உருவோகுெ். இகதத்தவிர ெத்திய ெற்றுெ் ெோநில அரசோங்கங்கள் 

நிதிவருவோய் மூலெ் GST வரி, ரபோன்றகவ ரநரடியோக ெற்றுெ் 

ெகறமுகெோக கிகடக்குெ். பசுகெ ரபோரக்வ அகெப்பதன் மூலெ் 

உயிரியல் முன்ரனற்றெ் அகடயுெ். 

* * * * * * * * * 



LOCATION PLAN
PROJECT SITE

Valliammalpuram

Kilakadayam

Kadayam

Pottal Pudur
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