
 
திட்டச ்சுருக்கம் 

25.98.0 ஹெக்டர் பரப்பளவு ஹகொண்ட கூடட்ு கல் 

சுரங்கம்(9Nos)  

புல எண் : 754, 760 (பகுதி -1, II, III,IV,V), 1151, 1155, 1212 முதல் 

1219, 1222, 1225 & 1226/ A (பகுதி -1, II, III, IV) 

கிரொமம் : கமண்டடொட்டி 

தொலுக்கொ : சூளகிரி 

மொவட்டம் : கிருஷ்ணகிரி 

 

 
திட்ட உரிமையாளர்கள் 

R. நாராயணப்பா 

K. க ாவிந்தப்பா 

G. அக ா ா 

P. மல்லி ாரஜ்ுனா 

V.  ருணாநிதி 

M/s ராயல் ப்ளூ மமட்டல்ஸ் (2.70.0Ha) 

M/s ராயல் ப்ளூ மமட்டல்ஸ் (2.87.0Ha) 

K. முருக ஷ் 

S.R  ம்பங்கி  

சுற்றுசச்ூழல் ஆடலொசகர் 
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திட்ட சுருக்கம் 

1  முன்னுரை 

தமிழ்நொடு சிறு கனிம வளங்களொல் நிறைந்துள்ளது, இதில் சீன களிமண், 

கொல்றைட், டடொலறமட், டுறனட் / றபரொக்ஸறனட், ஃஹபல்ஸ்பொர,் ஃபயரக்்டள, 

ஜிப்ைம், கல் (Rough stone), மணல் கல், குவொரட்்ஸ்,  கூட்டு விரிவொன டமலொண்றமத ்

திட்டத்றதப் பை்றியும் விவொதிக்கிைது. கூட்டு சுரங்கத்தின் கொரணமொக நன்றம 

பயக்கும் தொக்கங்கறள இதில் உள்ளடங்கும். இந்த அறிக்றக, சுை்றுைச்ூழல் 

பொதிப்றபக் குறைப்பதை்கு டமம்படுதத்படுகிைது. சுை்றுைச்ூழல் மை்றும் ைமூக-

ஹபொருளொதொர அம்ைங்களில் பல்டவறு ைட்டமன்ை மை்றும் ஒழுங்குமுறை 

டதறவகளின் கட்டறமப்பிை்குள் இந்த அறிக்றக வடிவறமக்கப்பட்டுள்ளது.  

கூட்டு கல் (Rough stone) குவொரிகள் 25.98.0 ஹெக்டர ் பரப்பில் புல எண்: 754, 760 

(பகுதி -1, II, III, IV, V), 1151, 1155, 1212 முதல் 1219, 1222, 1225 & 1226 / A (பகுதி -I, II, III, IV) 

கமண்டடொட்டி கிரொமம், சூளகிரி தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம், தமிழ்நொடு. 

இந்நிலம் தொவர / ைொகுபடிக்கு ஹபொருந்தொத அரசு புைம்டபொக்கு நிலம். ஒரு 

குத்தறகயின் சுை்ைளவுக்கு இறடடயயொன தூரம் 500 மீட்டருக்கும் குறைவொன ஒரு 

கனிமப் பகுதியில் முன்ஹமொழியப்பட்ட கூட்டு கல் (Rough stone) குவொரியொக 

உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. எனடவ இந்த திட்டம் மை்ை சுரங்கங்களுடன் ஒரு 

ஹகொத்தொக பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

ஒவ்ஹவொரு சுரங்கதத்ிை்கும் 10 வருட கொலத்திை்கு குத்தறகறய, புவியியல் மை்றும் 

சுரங்கத்தின் துறண இயக்குநர,் கிருஷ்ணகிரி மொவட்ட ஆட்சியரொல் ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பட்டது. சுரங்கத் திட்டத்திை்கு புவியியல் மை்றும் சுரங்கத்தின் துறண 

இயக்குநர,் கிருஷ்ணகிரி மொவட்ட ஆட்சியரொல் 5 வருட கொலத்திை்கு ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பட்டது. 

உத்டதசிக்கப்பட்ட கல் குவொரியொனது சுை்றுைச்ூழல் தொக்க மதிப்பீட்டு அறிக்றக 

ஹைப்டம்பர ் 14, 2006 மை்றும் 14.08.2018 டததியிட்ட சுை்றுைச்ூழல் தொக்க மதிப்பீட்டு 

அறிவிப்பு மை்றும் அதன் திருத்தங்கள் ஆகியவை்றின் படி, இந்த திட்டம் “1 (அ) 

தொதுக்கள் சுரங்கதத்ின் கீழ் வருகிைது. இது புதிய குவொரி என்பதொலும் மை்றும் 

குத்தறக பரப்பளவு 25.98.0 ஹெக்டடர ் என்பதொலும் இது ‘பி 1’ மை்றும் பசுறமக் 

களம் என வறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனடவ, மொநில சுை்றுைச்ூழல் பொதிப்பு 

மதிப்பீட்டு ஆறணயத்திடமிருந்து சுை்றுைச்ூழல் அனுமதி (EC) ஹபறுவதை்கு ஹபொது 
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விைொரறணயுடன் EIA, EMP நடத்தப்பட டவண்டும். முன்ஹமொழியப்பட்ட திட்டத்தின் 

கொரணமொக சுை்றுைச்ூழல் பொதிப்புகறள மதிப்பிடுவதை்கொக, சுை்றுைச்ூழல் 

பொதிப்பு மதிப்பீடு (EIA) அறிக்றக தயரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கூட்டு கல் (Rough stone) குவொரி அறிக்றகயிறன தயொர ் ஹைய்வதை்கொக 

டதசிய கல்வி மை்றும் பயிை்சி (NABET- இந்திர தர கவுன்சில் புதுஹடல்லி) அங்கீகொரம் 

ஹபை்ை ஏபிசி ஹடக்டனொ டலப்ஸ் இந்தியொ பிறரடவட் லிமிஹடட் நிறுவனத்றத 

நியமித்துள்ளது. திட்ட சுருக்கம் & குத்தறக பகுதி எல்றலயின் 10 கி.மீ சுை்ைளவில் 

முக்கிய அம்ைங்கள் அட்டவறண -1-இல் ஹகொடுக்கபட்டது 

அட்டவரை -1: திடட் சுருக்கம் & குத்தரக பகுதி எல்ரலயின் 10 கி.மீ 

சுற்றளவில் முக்கிய அம்சங்கள் 

வ. 

எை் 

விவைங்கள் விவைங்கள் 

1.  அட்ைடரறக திட்ட ஆதைவாளைக்ளின் 

பபயை ்

புவியியல் 

ஒருங்கிரைப்புகள் 

R. நொரொயணப்பொ 12°39'51.07" N to 12°39'56.32” N 

K. டகொவிந்தப்பொ 12°39'46.68" N to 12°39'52.25” N 

G. அடைொகொ 12°39'41.19” N to 12°39'48.51” N 

P. மல்லிகொரஜ்ுனொ 12°39'36.12" N to 12°39'43.54” N 

V. கருணொநிதி 12°39'30.46" N to 12°39'38.63” N 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் 

(2.70.0Ha) 

12°39'38.46" N to 12°39'43.48” N  

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் 

(2.87.0Ha) 

12°39'35.81" N to 12°39'38.61” N 

K. முருடகஷ் 12°39'32.68" N to 12°39'36.54” N  

S.R ைம்பங்கி 12°39'29.49" N to 12°39'33.28” N 
 

2.  தீரக்்கடரறக திட்ட ஆதைவாளைக்ளின் 

பபயை ்

புவியியல் 

ஒருங்கிரைப்புகள் 

R. நொரொயணப்பொ 77°57’45.64” E to 77°57’51.81” E 

K. டகொவிந்தப்பொ 77°57’43.69” E to 77°57’50.90” E 

G. அடைொகொ 77°57’42.11” E to 77°57’51.56” E 

P. மல்லிகொரஜ்ுனொ 77°57’43.80” E to 77°57’51.93” E 

V. கருணொநிதி 77°57’42.67” E to 77°57’51.81” E 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் 

(2.70.0Ha) 

77°57’51.89” E to 77°58’01.63” E 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் 

(2.87.0Ha) 

77°57’51.76” E to 77°58’01.63” E 

K. முருடகஷ் 77°57’51.63” E to 77°58’01.63” E 

S.R ைம்பங்கி 77°57’51.63” E to 77°58’00.55” E 
 

3.  கடல் 

மட்டத்திலிருந்து 

திட்ட ஆதைவாளைக்ளின் பபயை ் உயைம்  

R. நொரொயணப்பொ 5 மீ 
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வ. 

எை் 

விவைங்கள் விவைங்கள் 

உயரம் K. டகொவிந்தப்பொ 2 மீ 

G. அடைொகொ 2 மீ 

P. மல்லிகொரஜ்ுனொ 36 மீ 

V. கருணொநிதி 3 மீ 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் (2.70.0Ha) 29 மீ 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் (2.87.0Ha) 29 மீ 

K. முருடகஷ் 36 மீ 

S.R ைம்பங்கி 29 மீ 
 

4.  இடவியல் மறலப்பொங்கொன நிலப்பரப்பு 

5.  தளத்தின் நில 

பயன்பொடு 

தொவர / ைொகுபடிக்கு ஹபொருந்தொத அரசு புடரொமடபொக் நிலம். 

ஹகொத்து கரடுமுரடொன கல் குதத்றகக்கு முன்ஹமொழியப்பட்ட 

மொனியத்திை்கொன குத்தறகதொரருக்கு துல்லியமொன பகுதி 

வழங்கப்பட்டது. 

6.  புல எண். திட்ட ஆதைவாளைக்ளின் 

பபயை ்

புல எை். 

R.  நொரொயணப்பொ 754 & 760 (பகுதி I) 

K. டகொவிந்தப்பொ 754 & 760 (பகுதி II) 

G. அடைொகொ 754 & 760 (பகுதி III) 

P. மல்லிகொரஜ்னொ 754 & 760 (பகுதி IV) 

V. கருணொநிதி 754 & 760 (பகுதி V) 

M/s ரொயல் ப்ளூ 

ஹமட்டல்ஸ் (2.70.0Ha) 

1151, 1155, 1212 to 1219, 1222, 1225 & 

1226/A (பகுதி I) 

M/s ரொயல் ப்ளூ 

ஹமட்டல்ஸ் (2.87.0Ha) 

1151, 1155, 1212 to 1219, 1222, 1225 & 

1226/A (பகுதி II) 

K. முருடகஷ் 1151, 1155, 1212 to 1219, 1222, 1225 & 

1226/A (பகுதி III) 

S.R ைம்பங்கி 1151, 1155, 1212 to 1219, 1222, 1225 & 

1226/A (பகுதி IV) 
 

7.  இடவியல் எண். 57 – H/14 

8.  இடம் 

 

கமண்டடொட்டி கிரொமம், ஷூலகிரி தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி 

மொவட்டம் 

9.  குத்தறக 

பரப்பளவு 

 

திட்ட ஆதைவாளைக்ளின் பபயை ் பைப்பளவு (ஹெக்டர)் 

R. நொரொயணப்பொ 1.80.0 

K. டகொவிந்தப்பொ 2.10.0 

G. அடைொகொ 3.66.0 

P. மல்லிகொரஜ்னொ 3.50.0 

V. கருணொநிதி 4.30.0 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் (2.70.0Ha) 2.70.0 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் (2.87.0Ha) 2.87.0 

K. முருடகஷ் 2.82.0 

S.R ைம்பங்கி 2.23.0 
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வ. 

எை் 

விவைங்கள் விவைங்கள் 

10.  குவொரி குத்தறக 

கொலம் 

10 ஆண்டுகள் 

11.  உைை் ஆண்டு 

உை்பத்தி திைன் 

திட்ட ஆதைவாளைக்ளின் பபயை ் உற்பத்தி திறன் 

(க.மீ) 

R. நொரொயணப்பொ 2,04,326 

K. டகொவிந்தப்பொ  2,84,873 

G. அடைொகொ 6,81,338 

P. மல்லிகொரஜ்னொ 6,27,087 

V. கருணொநிதி 4,31,059 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் (2.70.0Ha) 3,95,795 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் (2.87.0Ha) 5,22,988 

K. முருடகஷ் 5,65,293 

S.R ைம்பங்கி 3,01,475 

ஆண்டு ஓன்றுக்கு ஹமொத்த உைை் ஆண்டு உை்பத்தி திைன் 

4,014,234 க.மீ 

12.  டமம்படுதத்ப்பட்ட 

ஹமொத்த சுரங்க 

இருப்புகள் 

திட்ட ஆதைவாளைக்ளின் பபயை ் உற்பத்தி திறன் 

(க.மீ) 

R. நொரொயணப்பொ 2,27,437 

K. டகொவிந்தப்பொ 3,12,215 

G. அடைொகொ 7,77,686 

P. மல்லிகொரஜ்னொ 6,94,877 

V. கருணொநிதி 4,92,938 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் (2.70.0Ha) 4,33,972 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் (2.87.0Ha) 6,11,801 

K. முருடகஷ் 6,23,673 

S.R ைம்பங்கி 3,41,723 

ஆண்டு ஓன்றுக்கு டமம்படுத்தப்பட்ட ஹமொத்த சுரங்க இருப்புகள் 

4,516,322 க.மீ   

13.  கழிவு உை்பத்தி ஆண்டு ஓன்றுக்கு ஹமொத்த டமல் மண் 34,335 க.மீ 

திட்ட ஆதைவாளைக்ளின் பபயை ் உற்பத்தி திறன் 

(க.மீ) 

R. நொரொயணப்பொ 1450 

K. டகொவிந்தப்பொ 810 

G. அடைொகொ 5,069 

P. மல்லிகொரஜ்னொ 5,964 

V. கருணொநிதி 7,042 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் (2.70.0Ha) 2,328 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் (2.87.0Ha) 4,656 

K. முருடகஷ் 3,775 

S.R ைம்பங்கி 3,241 
 

14.  சுரங்க முறை பகுதி இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட திைந்த ஹவளி முறை 
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வ. 

எை் 

விவைங்கள் விவைங்கள் 

15.  ஹபஞ்ை ்

அளவுருக்குள் 

உயரம் மை்றும் 

ஹபஞ்ை ்ைொய்வு 

ஹபஞ்ை ்உயரம் - 7m 

ஹபஞ்ை ்அகலம் - 5 m 

16.  நீர ்டதறவ & மூல 

கூறு 

நீை ்ததரவ (ஒவஂபவாரு சுைஙஂகதஂதிைகஂுமஂ)  

குடி நீர ்& சுய டதறவ: 0.75 KLD 

ைொறல தூசிகறளக் கட்டுப்படுதத்: 1.5 KLD 

பசுறம வறளயம்:0.25 KLD 

பமாத்தம்:2.5  KLD 

மூல கூறு: சுரஙஂக குழி 

17.  மனித வள 

டதறவ 

ஹமொத்த மனித வள டதறவ -18 Nos. 

 
 

ஆபடரட்டர ் 2No 

இயந்திர வல்லுநர ் 1 No 

பிளொஸ்டர ் 1 No 

ஓட்டுனர ் 2 Nos 

ஹதொழிலொளரக்ள் 5 Nos 

சுத்தம் ஹைய்பவர ் 3 Nos 

உதவியொளர ் 1 No 

டமலொண்றம மை்றும் டமை்பொரற்வ ஊழியர ் 3 No 

பமாத்தம் 18 Nos 

18.   திட்ட ஹைலவு திட்ட ஆதைவாளைக்ளின் பபயை ் திட்ட பசலவுகள் 

R. நொரொயணப்பொ  1,06,30,000/- 

K. டகொவிந்தப்பொ 1,41,30,000/- 

G. அடைொகொ 2,86,30,000/- 

P. மல்லிகொரஜ்னொ 3,29,30,000/- 

V. கருணொநிதி 4,81,30,000/- 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் (2.70.0Ha) 2,05,70,000/- 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் (2.87.0Ha) 2,31,30,000/- 

K. முருடகஷ் 3,06,30,000/- 

S.R ைம்பங்கி 3,06,30,000/- 
 

19.  அருகிலுள்ள 

ஹநடுஞ்ைொறல 

திட்ட ஆதைவாளைக்ளின் 

பபயை ்

தூைம் மறஂறுமஂ திரச 

R. நொரொயணப்பொ  NH 7 - 1.2 கி.மீ (வட கிழக்கு) 

K. டகொவிந்தப்பொ NH 7 - 1.2 கி.மீ (வட கிழக்கு) 

G. அடைொகொ NH 7 - 1.38 கி.மீ (வடக்கு) 

P. மல்லிகொரஜ்னொ NH 7 - 1.5 கி.மீ (வட கிழக்கு) 

V. கருணொநிதி NH 7 - 1.5 கி.மீ (வட கிழக்கு) 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் 

(2.70.0Ha) 

NH 7 - 1.38 கி.மீ (வடக்கு) 



திட்ட சுருக்கம் 25.98.0 ஹெக்டர ்பரப்பளவு ஹகொண்ட கூட்டு கல் சுரங்கம்(9Nos), புல 
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வ. 

எை் 

விவைங்கள் விவைங்கள் 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் 

(2.87.0Ha) 

NH 7 - 1.45 கி.மீ (வடக்கு) 

K. முருடகஷ் NH 7 - 1.6 கி.மீ (வட கிழக்கு) 

S.R ைம்பங்கி NH 7 - 1.64 கி.மீ (வடக்கு) 

 

20.   அருகிலுள்ள 

இரயில் நிறலயம் 

திட்ட ஆதைவாளைக்ளின் 

பபயை ்

தூைம் மறஂறுமஂ திரச 

R. நொரொயணப்பொ ஹகலமஙஂகலமஂ ரயில் நிறலயம் 

– 11.9 கி.மீ (ஹதன் டமை்கு) 

K. டகொவிந்தப்பொ ஹகலமஙஂகலமஂ ரயில் நிறலயம் 

– 11.74 கி.மீ (ஹதன் டமை்கு) 

G. அடைொகொ ஹகலமஙஂகலமஂ ரயில் நிறலயம் 

– 11.7 கி.மீ (ஹதன் டமை்கு) 

P. மல்லிகொரஜ்னொ ஹகலமஙஂகலமஂரயில் நிறலயம் 

– 12.0 கி.மீ (ஹதன் டமை்கு) 

V. கருணொநிதி ஹகலமஙஂகலமஂ ரயில் நிறலயம் 

– 11.56 கி.மீ (ஹதன் டமை்கு) 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் 

(2.70.0Ha) 

ஹகலமஙஂகலமஂரயில் நிறலயம் 

- 11.7 கி.மீ (ஹதன் டமை்கு) 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் 

(2.87.0Ha) 

ஹகலமஙஂகலமஂ ரயில் நிறலயம் 

- 11.7 கி.மீ (ஹதன் டமை்கு) 

K. முருடகஷ் ஹகலமஙஂகலமஂ ரயில் நிறலயம் 

– 11.82 கி.மீ (ஹதன் டமை்கு) 

S.R ைம்பங்கி ஹகலமஙஂகலமஂ ரயில் நிறலயம் 

– 11.7 கி.மீ (ஹதன் டமை்கு) 
 

21.   அருகிலுள்ள 

விமொன நிறலயம் 

திட்ட ஆதைவாளைக்ளின் 

பபயை ்

தூைம் மறஂறுமஂ திரச 

R. நொரொயணப்பொ ஹகம்டபகவுடொ ைரவ்டதை 

விமொன நிறலயம் ஹபங்களூர–் 

65.3 கி.மீ (வட டமை்கு) 

K. டகொவிந்தப்பொ ஹகம்டபகவுடொ ைரவ்டதை 

விமொன நிறலயம் ஹபங்களூர ்– 

65.1 கி.மீ (வட டமை்கு) 

G. அடைொகொ ஹகம்டபகவுடொ ைரவ்டதை 

விமொன நிறலயம் ஹபங்களூர ்– 

65.5 கி.மீ (வட டமை்கு) 

P. மல்லிகொரஜ்னொ ஹகம்டபகவுடொ ைரவ்டதை 

விமொன நிறலயம் ஹபங்களூர ்– 

65.0 கி.மீ (வட டமை்கு) 

V. கருணொநிதி ஹகம்டபகவுடொ ைரவ்டதை 

விமொன நிறலயம் ஹபங்களூர ்– 

64.9 கி.மீ (வட டமை்கு) 
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வ. 

எை் 

விவைங்கள் விவைங்கள் 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் 

(2.70.0Ha) 

ஹகம்டபகவுடொ ைரவ்டதை 

விமொன நிறலயம் ஹபங்களூர ்– 

65.5 கி.மீ (வட டமை்கு) 

M/s  ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் 

(2.87.0Ha) 

ஹகம்டபகவுடொ ைரவ்டதை 

விமொன நிறலயம் ஹபங்களூர ்– 

65.5 கி.மீ (வட டமை்கு) 

K. முருடகஷ் ஹகம்டபகவுடொ ைரவ்டதை 

விமொன நிறலயம் ஹபங்களூர ்– 

65.8 கி.மீ (வட டமை்கு) 

S.R ைம்பங்கி ஹகம்டபகவுடொ ைரவ்டதை 

விமொன நிறலயம் ஹபங்களூர ்– 

65.5 கி.மீ (வட டமை்கு) 
 

22.  அருகிலுள்ள 

நகரம் 

திட்ட ஆதைவாளைக்ளின் 

பபயை ்

தூைம் மறஂறுமஂ திரச 

R. நொரொயணப்பொ சூளகிரி – 5.3 கி.மீ (கிழக்கு) 

ஓசூர ்– 17.2 கி.மீ (வட டமை்கு) 

கிருஷ்ணகிரி– 31.6 கி.மீ (ஹதன் 

கிழக்கு) 

K. டகொவிந்தப்பொ சூளகிரி - 5.2 கி.மீ (வட கிழக்கு) 

ஓசூர ்– 17.5 கி.மீ (வட டமை்கு) 

கிருஷ்ணகிரி – 31.5 கி.மீ (ஹதன் 

கிழக்கு) 

G. அடைொகொ சூளகிரி - 5.2 கி.மீ (வட கிழக்கு) 

ஓசூர ்- 17 கி.மீ (வட கிழக்கு) 

கிருஷ்ணகிரி - 32.5 கி.மீ (ஹதன் 

கிழக்கு) 

P. மல்லிகொரஜ்னொ சூளகிரி - 5.2 கி.மீ (கிழக்கு) 

ஓசூர ்– 16.8 கி.மீ (டமை்கு வட 

டமை்கு) 

கிருஷ்ணகிரி – 31.0 கி.மீ (ஹதன் 

கிழக்கு) 

V. கருணொநிதி சூளகிரி - 5.5 கி.மீ (கிழக்கு) 

ஓசூர ்– 16.4 கி.மீ (வட டமை்கு) 

கிருஷ்ணகிரி – 31.87 கி.மீ (ஹதன் 

கிழக்கு) 

M/s  ரொயல் ப்ளூ 

ஹமட்டல்ஸ் (2.70.0Ha) 

சூளகிரி - 5.2 கி.மீ (வட கிழக்கு) 

ஓசூர ்- 17 கி.மீ (வட கிழக்கு) 

கிருஷ்ணகிரி - 32.5 கி.மீ (ஹதன் 

கிழக்கு) 

M/s ரொயல் ப்ளூ 

ஹமட்டல்ஸ் (2.87.0Ha) 

சூளகிரி - 5.2 கி.மீ (கிழக்கு) 

ஓசூர ்- 17 கி.மீ (வட டமை்கு) 

கிருஷ்ணகிரி - 32.5 கி.மீ (ஹதன் 

கிழக்கு) 
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வ. 

எை் 

விவைங்கள் விவைங்கள் 

K. முருடகஷ் சூளகிரி – 5.11 கி.மீ (கிழக்கு) 

ஓசூர ்– 17.67 கி.மீ (வட டமை்கு) 

கிருஷ்ணகிரி – 31.2 கி.மீ (ஹதன் 

கிழக்கு) 

S.R ைம்பங்கி சூளகிரி - 5.2 கி.மீ (கிழக்கு) 

ஓசூர ்- 17 கி.மீ (வட டமை்கு) 

கிருஷ்ணகிரி - 32.5 கி.மீ (ஹதன் 

கிழக்கு) 
 

23.  அருகிலுள்ள 

நீரத்்டதக்கம் / ஏரி 

/ நதி / கடல் 

 

திட்ட 

ஆதைவாளைக்ளின் 

பபயை ்

தூைம் மறஂறுமஂ திரச 

R. நொரொயணப்பொ ஹகொனரப்பள்ளி ஏரி– 2.4 கி.மீ (வடக்கு) 

ைப்பொடி ஏரி– 1.4 கி.மீ (வட டமை்கு) 

கமண்டடொட்டி ஏரி– 3.05 கி.மீ (வட டமை்கு) 

ஹபொன்றனயர ்நதி- 1.5 கி.மீ (ஹதன் 

டமை்கு) 

K. டகொவிந்தப்பொ ஹகொனரப்பள்ளி ஏரி– 1.55 கி.மீ (வடக்கு 

வட கிழக்கு) 

ைப்பொடி ஏரி– 1.73 கி.மீ (வட கிழக்கு) 

கமண்டடொட்டி ஏரி– 2.55 கி.மீ (வட டமை்கு) 

ஹபொன்றனயர ்நதி- 1.52 கி.மீ (ஹதன் 

டமை்கு) 

G. அடைொகொ ஹகொனரப்பள்ளி ஏரி– 1.71 கி.மீ N 

ைப்பொடி ஏரி– 1.61 கி.மீ (வட கிழக்கு) 

கமண்டடொட்டி ஏரி– 2.47 கி.மீ (வட டமை்கு) 

ஹபொன்றனயர ்நதி- 1.52 கி.மீ (ஹதன் 

டமை்கு) 

P. மல்லிகொரஜ்னொ ஹகொனரப்பள்ளி ஏரி– 1.55 கி.மீ (வடக்கு 

வட கிழக்கு) 

ைப்பொடி ஏரி– 1.73 கி.மீ (வட கிழக்கு) 

கமண்டடொட்டி ஏரி– 2.55 கி.மீ (வட டமை்கு) 

ஹபொன்றனயர ்நதி- 1.52 கி.மீ (ஹதன் 

டமை்கு) 

V. கருணொநிதி ஹகொனரப்பள்ளி ஏரி– 1.55 கி.மீ (வடக்கு 

வட கிழக்கு) 

ைப்பொடி ஏரி– 1.73 கி.மீ (வட கிழக்கு) 

கமண்டடொட்டி ஏரி– 2.55 கி.மீ (வட டமை்கு) 

ஹபொன்றனயர ்நதி- 1.52 கி.மீ (ஹதன் 

டமை்கு) 

M/s ரொயல் ப்ளூ 

ஹமட்டல்ஸ் 

(2.70.0Ha) 

ஹகொனரப்பள்ளி ஏரி– 1.71 கி.மீ (வடக்கு) 

ைப்பொடி ஏரி– 1.61 கி.மீ (வட கிழக்கு) 

கமண்டடொட்டி ஏரி– 2.47 கி.மீ (வட டமை்கு) 



திட்ட சுருக்கம் 25.98.0 ஹெக்டர ்பரப்பளவு ஹகொண்ட கூட்டு கல் சுரங்கம்(9Nos), புல 

எண் 754, 760 (பகுதி -1, II, III, IV, V), 1151, 1155, 1212 முதல் 1219, 1222, 1225 & 1226 / A (பகுதி 

-I, II, III, IV), கமண்டடொட்டி கிரொமம், சூளகிரி தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம், 

தமிழ்நொடு   
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வ. 

எை் 

விவைங்கள் விவைங்கள் 

ஹபொன்றனயர ்நதி- 1.52 கி.மீ (ஹதன் 

டமை்கு) 

M/s ரொயல் ப்ளூ 

ஹமட்டல்ஸ் 

(2.87.0Ha) 

ஹகொனரப்பள்ளி ஏரி– 1.71 கி.மீ (வடக்கு) 

ைப்பொடி ஏரி– 1.61 கி.மீ (வட கிழக்கு) 

கமண்டடொட்டி ஏரி– 2.47 கி.மீ (வட டமை்கு) 

ஹபொன்றனயர ்நதி- 1.52 கி.மீ (ஹதன் 

டமை்கு) 

K. முருடகஷ் ஹகொனரப்பள்ளி ஏரி– 2.03 கி.மீ (வடக்கு) 

ைப்பொடி ஏரி– 1.77 கி.மீ (வட கிழக்கு) 

கமண்டடொட்டி ஏரி– 3.05 கி.மீ (வட டமை்கு) 

ஹபொன்றனயர ்நதி- 1.61 கி.மீ (ஹதன் 

டமை்கு) 

S.R ைம்பங்கி ஹகொனரப்பள்ளி ஏரி– 1.73 கி.மீ (வடக்கு) 

ைப்பொடி ஏரி– 1.63 கி.மீ (வட கிழக்கு) 

கமண்டடொட்டி ஏரி– 2.49 கி.மீ (வட டமை்கு) 

ஹபொன்றனயர ்நதி- 1.50 கி.மீ (ஹதன் 

டமை்கு) 
 

24.  அருகிலுள்ள 

ஒதுக்கப்பட்ட / 

பொதுகொக்கப்பட்ட 

கொடுகள் 

 

திட்ட ஆதைவாளைக்ளின் 

பபயை ்

தூைம் மறஂறுமஂ திரச 

R. நொரொய கொடுகள் 

 

டபரந்தப்பள்ளி ஒதுக்கப்பட்ட 

கொடுகள்-5.3 கி.மீ (வட டமை்கு) 

ைனொமொவு ஒதுக்கப்பட்ட கொடுகள் – 

6.52 கி.மீ (வட டமை்கு) 

K. டகொவிந்தப்பொ டபரந்தப்பள்ளி ஒதுக்கப்பட்ட 

கொடுகள் -4.3 கி.மீ (டமை்கு வட 

டமை்கு) 

ைனொமொவு ஒதுக்கப்பட்ட கொடுகள் - 

8.52 கி.மீ (ஹதன் டமை்கு) 

G. அடைொகொ டபரந்தப்பள்ளி ஒதுக்கப்பட்ட 

கொடுகள் - 5.86 கி.மீ (வட டமை்கு) 

ைனொமொவு ஒதுக்கப்பட்ட கொடுகள் - 

8.52 கி.மீ (ஹதன் டமை்கு) 

P. மல்லிகொரஜ்னொ டபரந்தப்பள்ளி ஒதுக்கப்பட்ட 

கொடுகள் -4.3 கி.மீ (டமை்கு வட 

டமை்கு) 

ைனொமொவு ஒதுக்கப்பட்ட கொடுகள் - 

8.52 கி.மீ (ஹதன் டமை்கு) 

V. கருணொநிதி டபரந்தப்பள்ளி ஒதுக்கப்பட்ட 

கொடுகள் -4.3 கி.மீ (டமை்கு வட 

டமை்கு) 

ைனொமொவு ஒதுக்கப்பட்ட கொடுகள் - 

8.52 கி.மீ (ஹதன் டமை்கு) 



திட்ட சுருக்கம் 25.98.0 ஹெக்டர ்பரப்பளவு ஹகொண்ட கூட்டு கல் சுரங்கம்(9Nos), புல 

எண் 754, 760 (பகுதி -1, II, III, IV, V), 1151, 1155, 1212 முதல் 1219, 1222, 1225 & 1226 / A (பகுதி 

-I, II, III, IV), கமண்டடொட்டி கிரொமம், சூளகிரி தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம், 

தமிழ்நொடு   
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வ. 

எை் 

விவைங்கள் விவைங்கள் 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் 

(2.70.0Ha) 

டபரந்தப்பள்ளி ஒதுக்கப்பட்ட 

கொடுகள் - 5.86 கி.மீ (வட டமை்கு) 

ைனொமொவு ஒதுக்கப்பட்ட கொடுகள் - 

8.52 கி.மீ (ஹதன் டமை்கு) 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் 

(2.87.0Ha) 

டபரந்தப்பள்ளி ஒதுக்கப்பட்ட 

கொடுகள் - 5.86 கி.மீ (வட டமை்கு) 

ைனொமொவு ஒதுக்கப்பட்ட கொடுகள் - 

8.52 கி.மீ (ஹதன் டமை்கு)   

K. முருடகஷ் டபரந்தப்பள்ளி ஒதுக்கப்பட்ட 

கொடுகள் -5.88 கி.மீ (வட டமை்கு) 

ைனொமொவு ஒதுக்கப்பட்ட கொடுகள் – 

7.34 கி.மீ (வட டமை்கு) 

S.R ைம்பங்கி டபரந்தப்பள்ளி ஒதுக்கப்பட்ட 

கொடுகள் -5.88 கி.மீ (வட டமை்கு) 

ைனொமொவு ஒதுக்கப்பட்ட கொடுகள் – 

7.34 கி.மீ (வட டமை்கு) 
 

25.  மொநில எல்றல 

 

 

திட்ட ஆதைவாளைக்ளின் பபயை ் திரசகளுடன் தூைம் 

R. நொரொயணப்பொ 15.82 கி.மீ (வடக்கு) 

K. டகொவிந்தப்பொ 15.97 கி.மீ (வடக்கு) 

G. அடைொகொ 16.10 கி.மீ (வடக்கு) 

P. மல்லிகொரஜ்னொ 16.26 கி.மீ (வடக்கு) 

V. கருணொநிதி 16.42 கி.மீ (வடக்கு) 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் (2.70.0Ha) 16.29 கி.மீ (வடக்கு) 

M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் (2.87.0Ha) 16.16 கி.மீ (வடக்கு) 

K. முருடகஷ் 16.39 கி.மீ (வடக்கு) 

S.R ைம்பங்கி 16.49 கி.மீ (வடக்கு) 
 

26.  டதசிய 

பூங்கொக்கள் / 

வனவிலங்கு 

ைரணொலயங்கள் 

10 கி.மீ சுை்ைளவு ஆய்வு பகுதிக்குள் எதுவும் இல்றல 

27.  முக்கிய  

ஹதொல்ஹபொருள் 

இடங்கள் 

10 கி.மீ சுை்ைளவு ஆய்வு பகுதிக்குள் எதுவும் இல்றல 

28.  பொதுகொப்பு 

நிறுவல்கள் 

 

10 கி.மீ சுை்ைளவு ஆய்வு பகுதிக்குள் எதுவும் இல்றல 

29.  அருகிலுள்ள 

துறைமுகம் 

10 கி.மீ சுை்ைளவு ஆய்வு பகுதிக்குள் எதுவும் இல்றல 

30.  நில அதிரவ்ு 

மண்டலம் 

IS 1893 (பகுதி – 1): 2002 படி மண்டலம் II  



திட்ட சுருக்கம் 25.98.0 ஹெக்டர ்பரப்பளவு ஹகொண்ட கூட்டு கல் சுரங்கம்(9Nos), புல 

எண் 754, 760 (பகுதி -1, II, III, IV, V), 1151, 1155, 1212 முதல் 1219, 1222, 1225 & 1226 / A (பகுதி 

-I, II, III, IV), கமண்டடொட்டி கிரொமம், சூளகிரி தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம், 

தமிழ்நொடு   

 

 
 11 

  
 

1.1 சுற்றுசச்ூழல் உைை்திறன் பகுதிகள் 

திட்ட எல்றலயிலிருந்து 10 கிடலொ மீட்டர ் ஹதொறலவில் உள்ள அறிவிக்கப்பட்ட 

சுை்றுைச்ூழல் உணரத்ிைன் பகுதிகள் எதுவும் இல்றல. சுரங்க குதத்றக 

எல்றலயிலிருந்து தமிழ்நொடு – கரந்ொடகொ மொநில எல்றல 15.82 கிடலொ மீட்டர ்

ஹதொறலவில், வட திறையில் அறமந்துள்ளது. சுை்றுைச்ூழல் தொக்க மதிப்பீட்டு 

அறிக்றகயின்படி இந்தத் திட்டமொனது சிைப்பு வறரயறை மை்றும் ஹபொதுவொன 

வறரயறைகறள ஈரக்்கவில்றல. 

1.2   திட்ட இருப்பிடம் 

கூட்டு கல் (Rough stone) குவொரிகள்  திட்டம் புல எண் 754, 760 (பகுதி -1, II, III, IV, V), 1151, 

1155, 1212 முதல் 1219, 1222, 1225 & 1226 / A (பகுதி -I, II, III, IV) 25.98.0 ஹெக்டர,் 

கமண்டடொட்டி கிரொமம், சூளகிரி தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம், தமிழ்நொட்டில் 

அறமந்துள்ளது. இந்நிலம் தொவர ைொகுபடிக்கு ஹபொருந்தொத அரசு புைம்டபொக்கு 

நிலம்.  

அட்டவரை -2: திடட் இருப்பிடம் விவைங்கள் 

   வ. 

எை் 

திட்ட 

ஆதைவாளைக்ளின் 

பபயை் 

அட்சதைரக தீைக்்கதைரக கடல் 

மட்டத்திலிருந்து 

உயைம் 

1.  R. நொரொயணப்பொ 12°39'51.07" N to 

12°39'56.32” N 

77°57’45.64” E to 

77°57’51.81” E 

5 

2.  K. டகொவிந்தப்பொ 12°39'46.68" N to 

12°39'52.25” N 

77°57’43.69” E to 

77°57’50.90” E 

2 

3.  G. அடைொகொ 12°39'41.19” N to 

12°39'48.51” N 

77°57’42.11” E to 

77°57’51.56” E 

2 

4.  P. மல்லிகொரஜ்னொ 12°39'36.12" N to 

12°39'43.54” N 

77°57’43.80” E to 

77°57’51.93” E 

36 

5.  V. கருணொநிதி 12°39'30.46" N to 

12°39'38.63” N 

77°57’42.67” E to 

77°57’51.81” E 

3 

6.  M/s ரொயல் ப்ளூ 

ஹமட்டல்ஸ் (2.70.0 Ha) 

12°39'38.46" N to 

12°39'43.48” N 

77°57’51.89” E to 

77°58’01.63” E 

29 

7.  M/s ரொயல் ப்ளூ 

ஹமட்டல்ஸ் (2.87.0 Ha) 

12°39'35.81" N to 

12°39'38.61” N 

77°57’51.76” E to 

77°58’01.63” E 

29 

8.  K. முருடகஷ் 12°39'32.68" N to 

12°39'36.54” N 

77°57’51.63” E to 

77°58’01.63” E 

36 

9.  S.R ைம்பங்கி 12°39'29.49" N to 

12°39'33.28” N 

77°57’51.63” E to 

77°58’00.55” E 

29 

  

 

 



திட்ட சுருக்கம் 25.98.0 ஹெக்டர ்பரப்பளவு ஹகொண்ட கூட்டு கல் சுரங்கம்(9Nos), புல 

எண் 754, 760 (பகுதி -1, II, III, IV, V), 1151, 1155, 1212 முதல் 1219, 1222, 1225 & 1226 / A (பகுதி 

-I, II, III, IV), கமண்டடொட்டி கிரொமம், சூளகிரி தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம், 

தமிழ்நொடு   
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1. R. நாைாயைப்பா 

புல எண்: 754 & 760 (பகுதி I)-ன் படி 1.80.0 ஹெக்டடர ்கமண்டடொட்டி கிரொமம், சூளகிரி 

தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம், தமிழ்நொடு. அரசு புைம்டபொக்கு நிலத்தில் கல் 

(Rough stone), பகுதி இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட திைந்த ஹவளி முறை சுரங்கத்றத திரு. 

ஆர.்நொரொயணப்பொ த/ஹப சின்னரொகுவப்பொ முன்ஹமொழிகிைொர.் சுரங்க குதத்றக 

கடித எண். 197/2018/MINES நொள்: 09.03.2018- ன்படி 10 ஆண்டுகளுக்கும், கிருஷ்ணகிரி 

மொவட்ட ஆடச்ியரொல் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. சுரங்கத் திட்டத்திை்கு கடித எண். 

197/2018/MINES நொள்: 28.05.2018-ன் படி புவியியல் மை்றும் சுரங்கத்தின் துறண 

இயக்குநர,் கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

2. K. தகாவிந்தப்பா 

புல எண்: 754 & 760 (பகுதி II)-ன் படி 2.10.0 ஹெக்டடர ் கமண்டடொட்டி கிரொமம், 

சூளகிரி தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம், தமிழ்நொடு. அரசு புைம்டபொக்கு நிலத்தில் 

கல் (Rough stone), பகுதி இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட திைந்த ஹவளி முறை சுரங்கத்றத 

திரு. K. டகொவிந்தப்பொ த/ஹப கிருஷ்ணப்பொ முன்ஹமொழிகிைொர.் சுரங்க குத்தறக 

கடித எண். 198/2018/MINES நொள்: 09.03.2018-ன்படி 10 ஆண்டுகளுக்கும், கிருஷ்ணகிரி 

மொவட்ட ஆடச்ியரொல் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. சுரங்கத் திட்டத்திை்கு கடித எண். 

198/2018/MINES நொள்: 28.05.2018-ன் படி புவியியல் மை்றும் சுரங்கத்தின் துறண 

இயக்குநர,் கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

3. G. அதசாகா 

புல எண்: 754 & 760 (பகுதி III)-ன் படி 3.66.0 ஹெக்டடர ் கமண்டடொட்டி கிரொமம், 

சூளகிரி தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம், தமிழ்நொடு அரசு புைம்டபொக்கு நிலத்தில் 

கல் (Rough stone), பகுதி இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட திைந்த ஹவளி முறை சுரங்கத்றத 

திரு. G. அடைொகொ த/ஹப குனப்பொ முன்ஹமொழிகிைொர.் சுரங்க குத்தறக கடித எண். 

199/2018/MINES நொள்: 09.03.2018-ன்படி 10 ஆண்டுகளுக்கும், கிருஷ்ணகிரி மொவட்ட 

ஆட்சியரொல் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. சுரங்கத் திட்டத்திை்கு கடித எண். 

199/2018/MINES நொள்: 02.05.2018-ன் படி புவியியல் மை்றும் சுரங்கத்தின் துறண 

இயக்குநர,் கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

4. P. மல்லிகாைஜ்னா 

புல எண்: 754 & 760 (பகுதி 4)-ன் படி 3.50.0 ஹெக்டடர ் கமண்டடொட்டி கிரொமம், 

சூளகிரி தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம், தமிழ்நொடு அரசு புைம்டபொக்கு நிலத்தில் 

கல் (Rough stone), பகுதி இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட திைந்த ஹவளி முறை சுரங்கத்றத 



திட்ட சுருக்கம் 25.98.0 ஹெக்டர ்பரப்பளவு ஹகொண்ட கூட்டு கல் சுரங்கம்(9Nos), புல 

எண் 754, 760 (பகுதி -1, II, III, IV, V), 1151, 1155, 1212 முதல் 1219, 1222, 1225 & 1226 / A (பகுதி 

-I, II, III, IV), கமண்டடொட்டி கிரொமம், சூளகிரி தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம், 

தமிழ்நொடு   
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திரு.P. மல்லிகொரஜ்னொ த/ஹப Y.பொரத்்த ைொரதி முன்ஹமொழிகிைொர.் சுரங்க குத்தறக 

கடித எண். 200/2018/MINES நொள்: 09.03.2018-ன்படி 10 ஆண்டுகளுக்கும், கிருஷ்ணகிரி 

மொவட்ட ஆடச்ியரொல் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. சுரங்கத் திட்டத்திை்கு கடித எண். 

200/2018/MINES நொள்: 02.05.2018-ன் படி புவியியல் மை்றும் சுரங்கத்தின் துறண 

இயக்குநர,் கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

5. V. கருைாநிதி 

புல எண்: 754 & 760 (பகுதி V)-ன் படி 4.30.0 ஹெக்டடர ் கமண்டடொட்டி கிரொமம், 

சூளகிரி தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம், தமிழ்நொடு அரசு புைம்டபொக்கு நிலத்தில் 

கல் (Rough stone), பகுதி இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட திைந்த ஹவளி முறை சுரங்கத்றத 

திரு. V. கருணொநிதி த/ஹப ஹவள்ளய கவுண்டர ்முன்ஹமொழிகிைொர.் சுரங்க குதத்றக 

கடித எண். 201/2018/MINES நொள்: 09.03.2018-ன்படி 10 ஆண்டுகளுக்கும், கிருஷ்ணகிரி 

மொவட்ட ஆடச்ியரொல் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. சுரங்கத் திட்டத்திை்கு கடித எண். 

201/2018/MINES நொள்: 09.08.2018-ன் படி புவியியல் மை்றும் சுரங்கத்தின் துறண 

இயக்குநர,் கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

6. M/s. ைாயல் ப்ளூ பமட்டல்ஸ் (2.70.0Ha) 

புல எண்: 1151, 1155, 1212 To 1219, 1222, 1225 & 1226/A (பகுதி- I)-ன் படி 2.70.0 ஹெக்டடர ்

கமண்டடொட்டி கிரொமம், சூளகிரி தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம், தமிழ்நொடு 

அரசு புைம்டபொக்கு நிலத்தில் கல் (Rough stone), பகுதி இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட 

திைந்த ஹவளி முறை சுரங்கத்றத M/s. ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் (2.70.0Ha) 

முன்ஹமொழியப்படுகிைது. சுரங்க குதத்றக கடித எண். 202/2018/MINES நொள்: 

09.03.2018-ன்படி 10 ஆண்டுகளுக்கும், கிருஷ்ணகிரி மொவட்ட ஆட்சியரொல் ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பட்டது. சுரங்கத் திட்டத்திை்கு கடித எண். 202/2018/MINES நொள்: 02.05.2018-

ன் படி புவியியல் மை்றும் சுரங்கத்தின் துறண இயக்குநர,் கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம் 

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

7.  M/s. ைாயல் ப்ளூ பமட்டல்ஸ் (2.87.0Ha) 

புல எண்: 1151, 1155, 1212 To 1219, 1222, 1225 & 1226/A (பகுதி- II)-ன் படி 2.87.0 ஹெக்டடர ்

கமண்டடொட்டி கிரொமம், சூளகிரி தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம், தமிழ்நொடு 

அரசு புைம்டபொக்கு நிலத்தில் கல் (Rough stone), பகுதி இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட 

திைந்த ஹவளி முறை சுரங்கத்றத M/s. ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் (2.87.0Ha) 

முன்ஹமொழியப்படுகிைது. சுரங்க குதத்றக கடித எண். 203/2018/MINES நொள்: 

09.03.2018-ன்படி 10 ஆண்டுகளுக்கும், கிருஷ்ணகிரி மொவட்ட ஆட்சியரொல் ஒப்புதல் 



திட்ட சுருக்கம் 25.98.0 ஹெக்டர ்பரப்பளவு ஹகொண்ட கூட்டு கல் சுரங்கம்(9Nos), புல 

எண் 754, 760 (பகுதி -1, II, III, IV, V), 1151, 1155, 1212 முதல் 1219, 1222, 1225 & 1226 / A (பகுதி 

-I, II, III, IV), கமண்டடொட்டி கிரொமம், சூளகிரி தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம், 

தமிழ்நொடு   

 

 
 14 

  
 

அளிக்கப்பட்டது. சுரங்கத் திட்டத்திை்கு கடித எண். 203/2018/MINES நொள்: 23.05.2018-

ன் படி புவியியல் மை்றும் சுரங்கத்தின் துறண இயக்குநர,் கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம் 

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

8.  K. முருதகஷ் 

புல எண்: 1151, 1155, 1212 To 1219, 1222, 1225 & 1226/A (பகுதி- III)-ன் படி 2.82.0 ஹெக்டடர ்

கமண்டடொட்டி கிரொமம், சூளகிரி தொலுகொ, திரு K. முருடகஷ் த/ஹப கிருஷ்ணகிரி 

மொவட்டம், தமிழ்நொடு அரசு புைம்டபொக்கு நிலத்தில் கல் (Rough stone), பகுதி 

இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட திைந்த ஹவளி முறை சுரங்கத்றத திரு.கிருஷ்ணப்பொ 

முன்ஹமொழியப்படுகிைது. சுரங்க குதத்றக கடித எண். 204/2018/MINES நொள்: 

09.03.2018-ன்படி 10 ஆண்டுகளுக்கும், கிருஷ்ணகிரி மொவட்ட ஆட்சியரொல் ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பட்டது. சுரங்கத் திட்டத்திை்கு கடித எண். 204/2018/MINES நொள்: 23.05.2018-

ன் படி புவியியல் மை்றும் சுரங்கத்தின் துறண இயக்குநர,் கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம் 

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

9. S.R. சம்பங்கி 

புல எண்: 1151, 1155, 1212 To 1219, 1222, 1225 & 1226/A (பகுதி- IV)-ன் படி 2.23.0 ஹெக்டடர ்

கமண்டடொட்டி கிரொமம், சூளகிரி தொலுகொ, திரு K. ைம்பங்கி த/ஹப  மொவட்டம், 

தமிழ்நொடு அரசு புைம்டபொக்கு நிலத்தில் கல் (Rough stone), பகுதி 

இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட திைந்த ஹவளி முறை சுரங்கத்றத திரு.கிருஷ்ணப்பொ 

முன்ஹமொழியப்படுகிைது. சுரங்க குதத்றக கடித எண். 205/2018/MINES நொள்: 

09.03.2018-ன்படி 10 ஆண்டுகளுக்கும், கிருஷ்ணகிரி மொவட்ட ஆட்சியரொல் ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பட்டது. சுரங்கத் திட்டத்திை்கு கடித எண். 205/2018/MINES நொள்: 09.08.2018-

ன் படி புவியியல் மை்றும் சுரங்கத்தின் துறண இயக்குநர,் கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம் 

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 



திட்ட சுருக்கம் 25.98.0 ஹெக்டர ்பரப்பளவு ஹகொண்ட கூட்டு கல் சுரங்கம்(9Nos), புல 

எண் 754, 760 (பகுதி -1, II, III, IV, V), 1151, 1155, 1212 முதல் 1219, 1222, 1225 & 1226 / A (பகுதி 

-I, II, III, IV), கமண்டடொட்டி கிரொமம், சூளகிரி தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம், 

தமிழ்நொடு   
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படமஂ 1: சுைங்க குத்தரக பகுதிரய காடட்ும் கூகுள் வரைப்படம் 

2 திட்ட விளக்கம் 

2.1 சுைங்க முரற 

உடலொகை ் சுரங்க ஒழுங்குமுறை 1961, ஒழுங்குமுறை எண்.11 விதிமுறைக்கு 

இணங்க கரங்கப் பணி ஹைய்யும் பகுதி மை்றும் பக்கங்களில் டபொதுமொன அளவு 

உயரம் மை்றும் ைொய்வும் இருக்க டவண்டும். ஹபஞ்ை ்உயரம் 7 மீட்டருக்கு மிகொமலும், 

அதன் உயரத்திை்கு குறையொமல் ஹபன்சின் அகலம் அலகத்றத பரொமரிக்க 

டவண்டும்.                 

 குத்தறகப் பகுதியின் எல்றலகளுக்குள் உள்ள 10 மீட்டர ் பொதுகொப்பு 

தூரமும், அருகிலுள்ள அரைொங்க நிலங்களிலிருந்து 10மீ தூரமும் குத்தறக கொலம் 

முழுவதும் கறடபிடிக்கப்பட்டு பரொமரிக்கப்படும். எனடவ சுரங்க பொதுகொப்புத ்

துறை இயக்குநரிடம் டமை்கண்ட ஒழுங்குமுறைகளின் விதிமுறைகளுக்கு தளரவ்ு 

ஹபைப்படும். அதை்கொன ஒழுங்குமுறை எண்.1062) அனுமதி அளிக்கிைது. ஹபருங் 

கனிமங்கறள ஹவட்டிஹயடுக்கும் 

 டதறவயொன அளவிலொன கல்றலப் (Rough stone) பிரிதஹ்தடுக்கப் பகுதி 

இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் திைந்த முறை பின்பை்ைப்படும். ஜொக் 



திட்ட சுருக்கம் 25.98.0 ஹெக்டர ்பரப்பளவு ஹகொண்ட கூட்டு கல் சுரங்கம்(9Nos), புல 

எண் 754, 760 (பகுதி -1, II, III, IV, V), 1151, 1155, 1212 முதல் 1219, 1222, 1225 & 1226 / A (பகுதி 

-I, II, III, IV), கமண்டடொட்டி கிரொமம், சூளகிரி தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம், 

தமிழ்நொடு   
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சுத்தியல்களுடன் இறணக்கப்பட்டுள்ள டிரொக்டர ் ஹபொருத்தப்பட்ட அமுக்கி 

டபொன்ை இயந்திரங்கள் துறளயிடுதல் மை்றும் கட்டுப்பொட்டு ஹவடிப்புக்கு 

முன்ஹமொழியப்படுகின்ைன. கல்றல டதொண்டி எடுப்பதை்கு எஸ்க்கொவடடொரக்ளும், 

இலக்குக்கு ஹகொண்டு ஹைல்ல டிப்பர ்/ லொரிகள் பரிந்துறரக்கப்படுகின்ைன. 

2.1.1  முதல் ஐந்தாை்டுகளுக்கான ஆை்டு வாைியான உற்பத்தி 

 ஆண்டு வொரியொக முன்ஹமொழியப்பட்ட பணிகள் மை்றும் உை்பத்தி அளறவ 

மதிப்பிடுவது மை்றும் கழிவுகறள உருவொக்குவது பை்றிய விவரங்கள் ஆண்டு வொர 

வளரை்ச்ி / உை்பத்தித் திட்டத்துடன் குறிப்பிடப்படுகின்ைன. 

அட்டவரை -3: முதல் ஐந்தாை்டுகளுக்கான ஆை்டு வாைியான உற்பத்தி 

வ. 

எை் 

திட்ட ஆதைவாளைக்ளின் 

பபயை ்

ஆதாை 

ஆளவு (க.மீ) 

மீடப்டக்குக்க கூடிய 

இருப்புகள் (100%) 

தமல் 

மை் 

1. R. நொரொயணப்பொ 1021629 1021629 7252 

2. K. டகொவிந்தப்பொ 1424366 1424366 4070 

3. G. அடைொகொ 3406690 3406690 25345 

4. P. மல்லிகொரஜ்னொ 3135433 3135433 29820 

5. V. கருணொநிதி 2155293 2155293 35210 

6. M/s. ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் 

(2.70.0Ha) 

2955260 2955260 11640 

7. M/s. ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் 

(2.87.0Ha) 

2614941 2614941 23280 

8. K. முருடகஷ் 2826467 2826467 18876 

9. S.R. ைம்பங்கி 1507373 1507373 16205 

 

அட்டவரை -4: சுைங்க இருப்புகள் 

வ. 

எை் 

திட்ட ஆதைவாளைக்ளின் 

பபயை ்

ஆதாை 

ஆளவு (க.மீ) 

மீடப்டக்குக்க 

கூடிய இருப்புகள் 

(100%) 

தமல் 

மை் 

1.  R. நொரொயணப்பொ 1137185 1137185 7252 

2.  K. டகொவிந்தப்பொ 1561076 1561076 4070 

3.  G. அடைொகொ 3888430 3888430 25345 

4.  P. மல்லிகொரஜ்னொ 3474387 3474387 29820 

5.  V. கருணொநிதி 2464693 2464693 35210 

6.  M/s. ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் 

(2.70.0 ஹெக்டர)் 

2169860 2169860 11640 

7.  M/s. ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் 

(2.87.0 ஹெக்டர)் 

3059007 3059007 23280 

8.  K. முருடகஷ் 3118367 3118367 18876 

9.  S.R. ைம்பங்கி 343224 343224 2660 

 பமாத்தம் 1708616 1708616 16205 



திட்ட சுருக்கம் 25.98.0 ஹெக்டர ்பரப்பளவு ஹகொண்ட கூட்டு கல் சுரங்கம்(9Nos), புல 

எண் 754, 760 (பகுதி -1, II, III, IV, V), 1151, 1155, 1212 முதல் 1219, 1222, 1225 & 1226 / A (பகுதி 

-I, II, III, IV), கமண்டடொட்டி கிரொமம், சூளகிரி தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம், 

தமிழ்நொடு   
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2.1 திட்ட ததரவகள் 

2.1.1  நில ததரவ 

கல் சுரங்கம் புல எண் 754, 760 (பகுதி -1, II, III, IV, V), 1151, 1155, 1212 முதல் 1219, 1222, 

1225 & 1226 / A (பகுதி -I, II, III, IV) - ல் ஐநஂதொணஂடுகளுகஂகொன ஆணஂடு ௨ைஂபததஂி 

அறமநஂதுளஂளது.  இந்த குவொரிக்கொன குத்தறகயின் ஹமொத்த பரப்பளவு 6.00.0 

ஹெக்டடர ் ஆகும் குவொரி நிலம் அரசு புைம்டபொக்கு நிலம் என 

வறகப்படுத்தப்பட்டு குத்தறக வழங்கப்பட்டுள்ளது.



திட்ட சுருக்கம் 25.98.0 ஹெக்டர ்பரப்பளவு ஹகொண்ட கூட்டு கல் சுரங்கம்(9Nos), புல எண் 754, 760 (பகுதி -1, II, III, IV, 

V), 1151, 1155, 1212 முதல் 1219, 1222, 1225 & 1226 / A (பகுதி -I, II, III, IV), கமண்டடொட்டி கிரொமம், சூளகிரி தொலுகொ, 

கிருஷ்ணகிரி மொவடட்ம், தமிழ்நொடு   
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அட்டவரை -5: நில பயன்பாடட்ுமுரற 

வ. 

எை் 

திடட் 

ஆதைவாளைக்ளின் 

பபயை ்

விளக்கம் 
பமாத்தம் 

(பெக்டை)் 
குவாைி குழி 

(பெக்டை)் 

உள்கடட்ரமப்பு 

(பெக்டை)் 

சாரலகள் 

(பெக்டை)் 

பசுரம வரளயம் 

(பெக்டை)் 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி (பெக்டை)் 

தற் 

தபாதய 

பகுதி 

 

சுைங்க 

பைிக்கு 

பின்னை ்

தற் 

தபாதய 

பகுதி 

 

சுைங்க 

பைிக்கு 

பின்னை ்

தற் 

தபாதய 

பகுதி 

 

சுைங்க 

பைிக்கு 

பின்னை ்

தற் 

தபாதய 

பகுதி 

 

சுைங்க 

பைிக்கு 

பின்னை ்

தற் 

தபாதய 

பகுதி 

 

சுைங்க 

பைிக்கு 

பின்னை ்

தற் 

தபாதய 

பகுதி 

 

சுைங்க 

பைிக்கு 

பின்னை ்

1 R. நொரொயணப்பொ 0.27.6 1.67.7 - 0.01.0 0.01.0 0.02.0 - 0.15.3 1.51.4 - 1.80.0 1.80.0 

2 K. டகொவிந்தப்பொ 0.80.0 1.83.6 - 0.01.0 0.01.0 0.02.0 - 0.23.4 1.29.0 - 2.10.0 2.10.0 

3 G. அடைொகொ 0.84.2 3.41.0 - 0.01.0 0.01.0 0.02.0 - 0.22.0 2.80.8 - 3.66.0 3.66.0 

4 P. மல்லிகொரஜ்னொ 0.30.5 3.35.6 - 0.01.0 0.01.0 0.02.0 - 0.11.4 3.18.5 - 3.50.0 3.50.0 

5 V. கருணொநிதி 0.478 3.79.0 - 0.01.0 0.01.0 0.02.0 - 0.48.0 3.81.2 - 4.30.0 4.30.0 

6 M/s ரொயல் ப்ளூ 

ஹமடட்ல்ஸ் (2.70.0 

ஹெக்டர)் 

1.92.3 2.50.0 - 0.01.0 0.01.0 0.02.0 - 0.17.0 0.76.7 - 2.70.0 2.70.0 

7 M/s ரொயல் ப்ளூ 

ஹமடட்ல்ஸ் (2.87.0 

ஹெக்டர)் 

0.92.1 2.77.6 - 0.01.0 0.01.0 0.02.0 - 0.06.4 1.93.9 - 2.87.0 2.87.0 

8 K. முருடகஷ் 0.65.6 2.72.2 - 0.01.0 0.01.0 0.02.0 - 0.06.8 2.15.4 - 2.82.0 2.82.0 

9 S.R ைம்பங்கி 0.37.2 2.09.2 - 0.01.0 0.01.0 0.02.0 - 0.10.8 1.84.8 - 2.23.0 2.23.0 
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தமிழ்நொடு   
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2.1.2 மனித வள ததரவ 

 உடலொக சுரங்க ஒழுங்குமுறை 1961 ஆம் ஆண்டில் பிைப்பிக்கப்பட்டு 

ஒழுங்குமுறையின்படி மத்திய சுரங்க பொதுகொப்பு துறையில் ைொன்றிதழ் ஹபை்ை சுரங்க 

டமலொளரக்ள் மை்றும் டமை்பொரற்வயொளரக்ள் பொதுகொப்பில் சுரங்க பணிறய 

டமை்ஹகொள்ள பணியபரத்்தப்படுகிைொரக்ள். 

அட்டவரை -6: மனித வள ததரவ 

வ. 

எை் 

விளக்கம் நபைக்ளின் 

எை்ைிக்ரக 

1 ஆபடரட்டர ் 2 

2 இயந்திர வல்லுநர ் 1 

3 பிளொஸ்டர ் 1 

4 ஓட்டுனர ் 2 

5 ஹதொழிலொளரக்ள் 5 

6 சுத்தம் ஹைய்பவர ் 3 

7 உதவியொளர ் 1 

8 டமலொண்றம மை்றும் 

டமை்பொரற்வ ஊழியர ்

3 

 பமாத்தம் 18 

 

2.1.3  நீைத்் ததரவ 

 ஒரு சுரங்கத் திட்டதத்ிை்கொன ஹமொதத் நீர ்டதறவ நொஹளொன்றுக்கு 2.5 கிடலொ லிட்டர ்

ஆகும். சுரங்கத்திை்கு டதறவயொன ஹமொதஂத நீர ஂ சுரஙஂக குழி மூலமொக பூரத்்தி 

ஹைய்யப்படும். நீரொனது சுரங்க டதறவக்கும், ைொறல தூசிகறள 

கட்டுப்படுத்துவதை்கும், பசுறம வறளயம் அறமப்பதை்கும் உபடயொகிக்கப்படும்.  

அட்டவரை -7: நீைத்் ததரவ 

வ. எை் விளக்கம் நீைின் அளவு (KLD) 

1 சுய டதறவ  0.75 

2 ைொறல தூசிகறள கட்டுப்படுத்துவதை்கு 1.5 

3 பசுறம வறளயம் அறமப்பதை்கு 0.250 

 பமாத்தம் 2.5 KLD 
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2.1.4  திடக்கழிவு உற்பத்தி மற்றும் தமலாை்ரம 

திடக்கழிவொன பொறை துண்டுகள், உை்பத்தி பணிகளொகிய ைொறல 

உருவொக்கம், இதர கழிவுகளஂ, தளங்கறள உருவொக்குதலின் டபொது தொது 

நிரொகரிக்கப்படுவதொல் உருவொகும் இடிபொடுகள் ஆகியறவ சுரங்கக் 

கழிவுகளில் அடங்கும். சுரங்கத் திட்டத்தின் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில், 

இத்தறகய கழிவுப் ஹபொருடக்ள் குத்தறகப் பகுதியின் ஹதை்குப் பகுதியில் 

ஹகொடட்ுவதை்கு முன்ஹமொழியப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரை -8: திடக்கழிவு உற்பத்தி மற்றும் தமலாை்ரம 

வ.எை் திட்ட ஆதைவாளைக்ளின் பபயை ் உற்பத்தி திறன்/ ஆை்டு 

(கமீ) 

1.   R. நொரொயணப்பொ 1450 

2.  K. டகொவிந்தப்பொ 810 

3.  G. அடைொகொ 5,069 

4.  P. மல்லிகொரஜ்னொ 5,964 

5.  V. கருணொநிதி 7,042 

6.  M/s. ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் (2.70.0Ha) 2,328 

7.  M/s. ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் (2.87.0 Ha) 4,656 

8.  K. முருடகஷ் 3,775 

9.  S.R. ைம்பங்கி 3,241 

பமாத்தம் 34,335 

 

2.2  திட்டத்திற்கான பமாத்த முதலீடு 

ஒன்பது திட்ட ஆதரவொளரக்ளொல் முன்ஹமொழியப்பட்ட திட்ட ஹைலவில், நில ஹைலவு 

மட்டுடம மொறுபடும் மை்ை அறனத்து ஹைலவுகளும் ஒடர மொதிரியொக இருக்கும்.  நில 

ஹைலவு தனித்தனியொக விவரிக்கப்படுகிைது. நிறலயொன ஹைலவு மை்றும் மொறுபடும் 

ஹைலவுகள் டபொன்ை பிை ஹைலவுகளும் கீழ்யுள்ள அட்டவறண ஹகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவரை -9: திடட்த்திற்கான நில பசலவு 

வ.எை் திட்ட ஆதைவாளைக்ளின் பபயை ் நில பசலவு 

(அைசாங்கத்திற்கான 

குத்தரக படை்டை ்பதாரக) 

1 R. நொரொயணப்பொ 80,00,000/- 

2 K. டகொவிந்தப்பொ 1,15,00,000/- 

3 G. அடைொகொ 2,60,00,000/- 

4 P. மல்லிகொரஜ்னொ 3,03,00,000/- 

5 V. கருணொநிதி 4,55,00,000/- 

6 M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் (2.70.0 Ha) 1,80,00,000/- 

7 M/s ரொயல் ப்ளூ ஹமட்டல்ஸ் (2.87.0 Ha) 2,05,00,000/- 

8 K. முருடகஷ் 2,80,00,000/- 

9 S.R. ைம்பங்கி 2,80,00,000/- 

 

அட்டவரை -10: திட்டத்திற்கான பமாத்த முதலீடு (ஒவ்பவாரு 

ஆதைாவாளைக்லுக்கும்) 

வ.எை் பசலவு விவைம் கட்டைம் 

I. நிரலயான பசாத்து விரல 

 ஹதொழிலொளர ்ஹகொட்டறக 60,000 

சுகொதொர வைதிகள் 50,000 

டவலி ஹைலவு 1,50,000 

கூடட்ுத் பதாரக 2,60,000 

II. மாறுபடும் விரல  

 

1 

பசயல்பாடட்ு பசலவு 

இயந்திரங்கள் 20,00,000 

கூடட்ுத்பதாரக 20,00,000 

 

 

2 

சுற்றுசச்ூழல் தமலாை்ரம 

திட்டம் பசலவு 

 

குடிநீர ்வைதி 1,10,000 

பொதுகொப்பு கருவிகள் 55,000 

நீர ்ஹதளித்தல் 55,000 

மரம் வளரப்்பு 25,000 

நீர ்தர டைொதறன 50,000 

கொை்று தர டைொதறன 25,000 

ைப்தம் அதிரவ்ு டைொதறன 25,000 

கூடட்ுத்பதாரக 3,45, 000 

3 நிரவ்ொக ைமூக ஹபொறுப்புகள் 25,000 

பமாத்தம் 26,30,000/- 
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3 அடிப்பரட கற்றுசச்ூழல் கூைாய்வு 

3.1  வானியல் சூழல் 

நுண்ணிய வொனிறல நிறலறமகளொன கொை்றின் டவகம், கொை்றின் திறை மை்றும் 

ஹவப்பநிறல (மணிக்கு) ஆகியறவ ஆய்வு கொலத்தின் ஹபொழுது திட்டத்தின் தளத்தில் 

பதிவு ஹைய்யப்பட்டது. சுரங்கத்திை்கு அருகில் உள்ள வொனியல் ஆரொய்ைச்ி 

றமயமொனது டவலூரில் அறமந்துள்ளது. சுரங்கத்தின் கொை்றின் திறையொனது ஆய்வுக் 

கொலத்தில் (டிைம்பர ் 2019- பிப்ரவரி 2020) ஹபரும்பொன்றமயொக வட கிழக்கு மை்றும் 

கிழக்கு திறைகளிலிருந்து விசிகிைது. 

            ஆய்வுக் கொலத்தில் (டிைம்பர ் 2019- பிப்ரவரி 2020) அதிகபட்ை ஹவப்பநிறல 38˚ 

ஹைல்சியஸ் குறைந்தபட்ை ஹவப்பநிறல 20˚ ஹைல்சியல் ஆகும். ஈரப்பதம் 29% முதல் 96% 

ஆகும். ஆய்வு கொலத்தில் ைரொைரி கொை்றின் டவகம் வினொடிக்கு 15.3 கிடலொ மீட்டர ்

டமடலொங்கிய கொை்று வடகிழக்கு திறையிலிருந்து விககிைது. 

3.2  சுற்றுசச்ூழல் காற்றின் தைம் 

சுை்றுைச்ூழல் கொை்றின் தரம் ஆய்வுப் பகுதியில் 2009 ஆம் ஆண்டின் சுை்றுப்புை தர 

நிறலகளின்படி 12 அளவுகளுக்கு 8 இடங்களில் சுை்றுைச்ூழல் கொை்றின் தரம் 

கண்கொணிக்கப்பட்டது. அறனத்து கண்கொணிப்பு இடங்களில் PM10, PM2.5, SO2, NO2, Co, 

Pb, O3, NH3, C6H6, C20H12, As, Ni & Silica. PM10 (45.9 to 60.71 µg/m3), PM2.5 (21 to 28.08 µg/m3), So2 (6.10 

to 8.74 µg/m3), NO2 (12.79 to 18.27 µg/m3), CO (<0.1 to 0.23 mg/m3), O3 (8.94 to 12.96 µg/m3) 

ஆகியவை்றின் அதிகபட்ை பிரிவுகள் டதசிய சுை்றுப்புை தர நிறலகளின் வரம்புக்குள் 

வரும். இதன் ைரொைரி அடிப்பறட நிறலகள் ஆய்வு பகுதிக்குள் கொணப்பட்டது. 

மை்ை அளவுகள் அளவீடட்ு வரம்புக்குள் இருந்தன. அறனதத்ு அளவுகளும் ஆய்வு 

கொலத்தில் அறனதத்ு கண்கொணிப்பு இடங்களிலும் டதசிய சுை்றுப்பு கொை்று தர 

நிரண்யங்களுக்குள் உள்ளன. 

3.3 ஒலி கை்காைிப்பு 

 ஆய்வு கொலத்தில் திட்டத்தில் தளத்தில் 10 கிடலொ மீட்டர ் சுை்ைளவில் உள்ள எடட்ு 

இடங்களில் துல்லியமொன இறரைை்ல் Precision Noise மீட்டறர பயன்படுத்தி 

சுை்றுைச்ூழல் ஒலி அளவுகள் கண்கொணிக்கப்பட்டது. 

 சுரங்க பகுதி மை்றும் ஹதொழிை்ைொறலகளின் பகல் ஹபொழுது இறரைை்ல் 



திட்ட சுருக்கம் 25.98.0 ஹெக்டர ் பரப்பளவு ஹகொண்ட கூட்டு கல் சுரங்கம்(9Nos), புல 

எண் 754, 760 (பகுதி -1, II, III, IV, V), 1151, 1155, 1212 முதல் 1219, 1222, 1225 & 1226 / A (பகுதி -

I, II, III, IV), கமண்டடொட்டி கிரொமம், சூளகிரி தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம், 

தமிழ்நொடு   

 

 
 23 

  
 

அளவுகள் 46.6 dB(A) மை்றும் 38,7d8(A) இரவு டநரங்களில், இது மத்திய மொசு 

கட்டுப்பொட்டு வொரியத்ததொல் வறரயறுக்கப்பட்ட வரம்பிை்குள் உள்ளது. (55dB(A) 

பகல் டநரம் மை்றும் 45dB(A) இரவு டநரம்) 

 குடியிருப்பு பகுதிகளில் பகல்ஹபொழுது 45.3 dB{A) - 54.2 dB(A) மை்றும் இரவு டநர 

இறரைை்ல் அளவுகள் 37.4dB(A) முதல் 44.7dB(A) டவறுபடுகின்ைன. இறவ மத்திய 

மொசு கட்டுப்பொட்டு வொரியதத்ொல் பரிந்துறரக்கப்பட்ட வரம்பிை்குள் உள்ளது 

 ஆய்வுக் கொலத்தில் டமை்ஹகொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் ஹதொழில்துறை வரத்்தக 

மை்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள சுை்றுப்புை ஒலி அளவுகள் மத்திய மொகக் 

கட்டுப்பொட்டு வொரியத்தின் பரிந்துறரக்கப்பட்ட வரம்பிை்குள் உள்ளது (55dB(A) 

பகல் டநரம் மை்றும் 45dB(A) இரவு டநரம்) 

3.4  நீை் தைம் 

டமை் பரப்பு நீருக்கொன 5 இடங்களிலும், நிலத்தடி நீருக்கொன 6 இடங்களிலும் நீர ் தர 

நிறல மதிப்பீடு ஹைய்யப்பட்டது. 

நிலத்தடி நீை் தைம் - நீர ்மொதிரி முடிவுகள் IS 10500:2012 தரதத்ுடன் ஒப்பிடப்படுகின்ைன. 

pH 7.16 முதல் 7.96 வறர, ஹமொத்த கறரந்த திடப்ஹபொருடக்ள் 425 முதல் 928 மி.கி.லி வறர 

உள்ளது என்று முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்ைன. நிலத்தடி நீர ் மொதிரிகளில் ஹமொத்த 

கடினத்தன்றம 220 மி.கி. லி முதல் 550 மி.கி. லி வறர, டைொடியம் உள்ளடக்கம் 75 மி.கி. 

லி முதல் 190 மி.கி. லி வறர இருக்கும் மை்றும் நிலத்தடி நீர ் மொதிரிகளில் 

ஹபொட்டொசியம் அளவு 3.6 மி.கி. லி முதல் 11 மி.கி. லி வறர. அறனத்து இடங்களிலும் 

அடர ்உடலொகங்களின் ஹைறிவு வரம்புகளுக்குள் உள்ளது. 

தமற்பைப்பு நீை ்தைம் - நீர ்மொதிரி முடிவுகள் டமை்பரப்பு நீர ்தரங்களுடன் 1S 2296: 1922 

ஒப்பிடப்படுகின்ைன. ஆய்வுப் பகுதிகள் டமை்பரப்பு நீரின் தன்றம pH 7.4 முதல் 8.22 

வறர, ஹமொத்த கறரந்த திடப் ஹபொருள்கள் 158 மி.கி/லி முதல் 396 மி.கி/லி வறர 

உள்ளது. ஹமொத்த கடினத்தன்றம 71 மி.கி.லி முதல் 172 மி.கி.லி வறர உள்ளது. உயிரிய 

ஆக்ஸிஜன் டதறவ < 2 மி.கி/லி முதல் 3.2 மி.கி/லி வறர இருக்கும். டவதியியல் 

ஆக்ஸிஜன் டதறவ 12 மி.கி/லி முதல் 23 மி.கி.லி வறர உள்ளது. கறரந்த ஆக்ஸிஜன் 5.1 

மி.கி./லி முதல் 6.7மி.கி.லி வறரயிலும் உள்ளது. கன உடலொகங்களின் ஹைறிவு 

கண்டறியக்கூடிய வரம்புகளுக்குள்ளும், IS 2296: 1992 இன் எல்றலக்குள்ளும் உள்ளது. 
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3.5 மை்ைின் தைம் 

ஆய்வு பகுதிக்குள் இடங்களில் மண் மொதிரி டமை்ஹகொள்ளப்பட்டன. மண்ணின் pH 7.15 

முதல் 8.11 வறர உள்ளது. இது மிதமொன மை்றும் சிைந்த தொவர வளரை்ச்ி பண்புகறள 

குறிக்கிைது. றநட்ரஜனின் ஹைறிவு 174 கிடலொ கிரொம்/ஹெக்டர ் முதல் 297 கிடலொ 

கிரொம்/ஹெக்டர ் வறர வரம்பில் உள்ளது. பொஸ்பரஸ் உள்ளடக்கத்தின் மதிப்பு 16.8 

கிடலொ கிரொம்/ஹெக்டர ் முதல் 40.4 கிடலொ கிரொம்/ஹெக்டர ் வறர டவறுபடுகிைது 

மை்றும் ஹபொட்டொசியம் 225 கிடலொ கிரொம்/ஹெக்டர ்முதல் 384 கிடலொ கிரொம்/ஹெக்டர ்

வறர இருக்கிைது. ஆய்வு பகுதியில் உள்ள மண் மிதமொன வளத்றதயும் தொவர 

வளரை்ச்ிக்கு ஏை்ைறதயும் கொட்கிைது.   

3.6  உயிைியல் சுற்றுசச்ூழல் 

ஆய்வு பகுதியில் எந்த ஒரு அரியவறக உயிரினமும் இருப்பறத இப்பகுதியில் 

கொணப்படவில்றல. மலர,் பன்முகத்தன்றம மரங்கள், புதரக்ள் என 

வறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இடதடபொல், விலங்கின பன்முகத்தன்றம பொலூட்டிகள், 

பைறவகள், ஊரவ்ன என வறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பிை பகுதிகளில் ஹநல், கரும்பு, 

டதங்கொய் மை்றும் நிலக்கடறல ைொகுபடிக்கு உட்பட்டறவயொக உள்ளது. 

3.7  சமூக பபாருளாதாை சூழல் 

அடிப்பறட தரவு இப்பகுதியின் ைமூக ஹபொருளொதொர நிறலறய உள்ளடக்கியது 

திட்டத் தளத்திலும் அறதை ் சுை்றியுள்ள மனிதக் குடிடயை்ைங்கள், ைமூகத்தின் 

சுகொதொர நிறல, ைமூக நலனுக்கொன தை்டபொறதய உடக்ட்டறமப்பு வைதிகள், டவறல 

வொய்ப்புகள், ஹதொழிலொளரக்ள் மை்றும் சுை்றியுள்ள மக்களின் பொதுகொப்பு மை்றும் 

பொதுகொப்பு பை்றிய தகவல்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஆய்வு பிரொந்தியத்தில் ஹமொத்த 

மக்கள் ஹதொறக (மக்கள் ஹதொறக கணக்ஹகடுப்பு 2011) 1,28,111 ஆகும். இதில் 65,448 

ஆண்கள் மை்றும் 62,663 ஹபண்கள். ஹமொதத் மக்கள் ஹதொறகயின் கல்வியறிவு விகிதம் 

71,980 (56.19%) ஆக உள்ளது. ஆண் கல்வியறிவு 41,222 (57.27%) மை்றும் ஹபண் 

கல்வியறிவு 30,758 (42.73%), மை்றும் ஹமொத்த மக்கள் ஹதொறகயில் ஹமொத்த 

ஹதொழிலொளரக்ள் 59306 (46.29%), முக்கிய ஹதொழிலொளரக்ள் 51,233 (39.99%), குறு 

ஹதொழிலொளரக்ள் 8073 (6.30%) & ஹதொழிலொளர ்அல்லொத பிரிவினர ்68,805 (53.71%). 
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4 எதிை்பாைக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் கடட்ுப்பத்தும் 

நடவடிக்ரககள் 

4.1 காற்றின் தன்ரம 

 ஹவடிதத்ல், டதொண்டுதல், ஹவட்டுதல், வடிவறமத்தல், இைக்குதல், ஏை்றுதல் மை்றும் 

டபொக்குவரத்து டபொன்ை கரங்க நடவடிக்றககளிலிருந்து உமிழ்வுகள் உருவொகின்ைன. 

கொை்ைழுத்தி இயந்திரங்கள் மை்றும் துறளயிடும் இயந்திரங்கள் துறளயிடுவதை்கு 

பயன்படுதத்ப்படுகின்ைன கரங்கத்தின் தூசி கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்றககள் 

அட்டவறண-11ல் ஹகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரை 11: தூசி கட்டுப்பாடட்ு நடவடிக்ரககள் 

வ. 

எை் 

நடவடிக்ரககள் சிறந்த நடவடிக்ரககள் 

1. துறளயிடுதல் 

 

 

 துறளயிடும் இயந்திரத்துடன் தூசி 

பிரிஹதடுப்பொன்கள்  (உலரந்்த அல்லது ஈரமொன) 

அறமதல் 

2. ஹவடிதத்ல் 

 

 ஹவடிப்பதை்கு முன் தண்ணீர ்ஹதளித்தல் 

 கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட ஹவடிப்பு ஹதொழில் 

நுட்பத்றத பயன்படுத்துதல் 

3. ஹவட்டி 

எடுக்கப்பட்ட 

ஹபொருடக்ளின் 

டபொக்குவரத்து 

வைதி 

 கழிவு சிந்துவறத தவிரப்்பதை்கொக லொரிகள், 

டம்பரக்றள தொரப்்பொய் ஹகொண்டு மூடுதல் 

 வொகனங்களில் டவகம் கட்டுப்படுத்துதல்  

 ைொறலயின் இருபுைமும் ஹபொருத்தமொன 

அகலமொன பகறம வறளயம் உருவொக்குதல் 

 

4.2 ஒலி குழல் 

சுரங்க பொறை துறளயிடுதல், ஹவடித்தல் மை்றும் டபொக்குவரத்து ஹையல் முறைகளின் 

டபொது ஒலி ஏை்படும். இருப்பினும் வொழ்விட ஆதொரங்கள் ஹையல்முறைகளின் டபொதும் 

ஒலி ஏை்படும். எனினும் வொழ்விட ஆதொரங்கள் அருகில் இல்லலொததொல் சுை்றுைச்ூழலில் 

எந்த பொதிப்பும் இருக்க வொய்ப்பில்றல பொதுகொப்றப கருத்தில் ஹகொண்டு பொறை 

ஹவடிதத்ல் ஹதொழில்நுட்பம் நறடமுறைப்படுத்தப்படும். டமம்பொட்டு 

நடவடிக்றககளின் மூலம் ஒலி அளவு குறைக்கப்படும். டமலும் பகல் டநரங்களில் 

மட்டும் பொறை ஹவடிக்கும் பணி டமை்ஹகொள்ளப்படுவதொல் அருகில் உள்ள டபொது 

ஊரக்ளில் ஒலி இறடயூறு தவிரக்்கப்படும். 
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4.3 நீை் மற்றும் கழிவு நீை் தமலாை்ரம 

 மறழக் கொலங்களில் நீர ் டமை்பரப்பு நீர ் சுரங்கங்களில் உள்டள ஊடுருவி 

டதங்குகின்ைன டதங்கும் நீர ் பம்ப் மூலம் ஹவளிடயை்ைப்படுகிைது. 

ஹவளிடயை்ைப்படும் மறழ நீரொனது அருகில் உள்ள நீர ் நிறலக்குள் 

ஹைலுதத்ப்படுகிைது. சுரங்க குளம் மை்றும் டதங்கும் பகுதியில் டைமிக்கப்படும் மறழ 

நீரொனது பசுறம பகுதி மை்றும் புழுதி குறைப்பு நடவடிக்றககளுக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும். 

4.4 உயிைியல் சூழல் 

 சுரங்க நடவடிக்றககளில் இருந்து தூசி உருவொகுதல் திட்டப் பகுதியில் கொணப்படும். 

தொவரங்கள் விலங்கினங்களில் ஏை்படும் தொக்கங்கறள குறைக்க தூசி உை்பத்திறய 

தடுக்க அறனத்து தூசி தொக்கத்திை்கொன பகுதியிலும் நீர ் ஹதளித்தல் உறுதி 

ஹைய்யப்படும். 

4.5  திடக்கழிவு தமலாை்ரம 

 உணவுக் கழிவுகறள நகரொட்சி குப்றபத் ஹதொட்டிகளுக்கு அனுப்பப்படும். 

இயந்திரங்களில் பயன்படுதத்ப்பட்ட கழிவு எண்றண டைகரிக்கப்பட்டு தமிழ்நொடு 

மொசு கட்டுப்பொடு வொரியத்தொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மறுகழை்சி/ மறுசீரறமப்பு முகவர ்

நிறுவனங்களுக்கு அளிக்கப்படும். 

4.6  சுகாதாை மற்றும் சமூக பபாருளாதாை தாக்கங்கள் 

 சுரங்கப்பொறை ஹவடித்தல், டதொண்டுதல் மை்றும் அதிகமொன தூசிகள் மூலம் சுகொதொர 

தொக்கங்கள் ஏை்படலொம். சுரங்க நடவடிக்றககளின் டபொது பணியொளரக்ள் பொதுகொப்பு 

உபகரணங்கள் மை்றும் பொதுகொப்பு நறடமுறைகறள பின்பை்றுவதன் மூலம் இந்த 

தொக்கங்கள் ஏை்படொமல் தடுக்கலொம். இந்த திட்டத்தின் மூலம் உள்ளூர ் மக்களுக்கு 

டவறலவொய்ப்பு ஏை்படும். ஆதலொல் ைமூக ஹபொருளொதொரத்தில் ஏை்படும் 

டநரம்றையொன தொக்கமொக இருக்கும். 

5   சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் 

 சுரங்க ஹையல்பொட்டின் டபொது திட்ட தளத்தில் நிறுவப்பட்ட மொசுக்கட்டுப்பொடு 

உபகரணங்களில் ஹையல்பொடுகறள மதிப்பிடுவது மிகவும் 

முக்கியமொனஹதொன்ைதொகும். சுை்றுைச்ூழல் பண்புகளின் மொதிரி எடுத்தல் மை்றும் 
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பகுப்பொய்வுகள் மத்திய / மொநில மொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரியத்தின் வழிகொட்டுதல்படி 

டமை்ஹகொள்ளப்படுகிைது. 

6 சுற்றுசச்ூழல் தமலாை்ரம திட்டம் 

 முன்ஹமொழிங்ப்பட்ட சுரங்க சுை்றுக்குழல் டமலொண்றம திட்டம் மை்றும் சூழல் எஞ்சிய 

சுை்றுைச்ூழல் விறளவுகறள சிைந்த ஹபொருளொதொர ைொத்தியக் கூறுகறள றகயொண்டு 

குறைக்க உறுதிப்படுத்தப்படும். அறவ பின்வருமொறு:  

 அறனத்து மொசுக்கட்டுப்பொட்டுக் கருவிகள் / சூழல் டமலொண்றம 

அறமப்புகளொனது, சுரங்க ஹையல்பொடு துவங்கும் முன் முக்கிய கருவிகளின் 

அங்கமொக இறணக்கப்பட்டுள்ளதொ என்று உறுதி ஹைய்யப்படும். 

 சூழலின் பல்டவறு கூறுகறள வழக்கமொக கண்கொணிக்கும் மொசுக்கட்டுப்பொடு 

நடவடிக்றககளும் ஹையல்பொடு மூலம் உறுதி ஹைய்தல். 

 ஹதொழில்ைொர ்சுகொதொரம் மை்றும் பொதுகொப்பு திட்டங்கள் டபரழிவு டமலொண்றம 

திட்டம் ஆகியறவ திட்ட ஹையலொக்கத்திை்கு முன்பு ஹையல்படுத்தப்படும். 

6.1  சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புக்கான வைவு பசலவு திட்டம் 

 சுை்றுைச்ூழல் வரவு ஹைலறவ ஹைலவுக் கூறுகளின் ஒரு பகுதியொகை ் டைரப்்பது 

அவசியம். சுை்றுைச்ூழல் பொதுகொப்பு நடவடிக்றககளுக்கொக ஹமொத்தம் ரூ.1,80,000/- 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சுை்றுைச்ூழல் டமலொண்றம ஹைலவு அட்டவறண 12-ல் 

ஹகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரை 12: சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புக்கான வைவு பசலவு திட்டம் 

வ.எை் விவைங்கள் பசலவு ரூ. 

1.  குடிநீர ்வைதி 1,10,000/- 

2.  பொதுகொப்பு கருவிகள் 55,000/- 

3.  மரம் வளரப்்பு 25,000 

4.  நீர ்ஹதளித்தல் 55,000 

5.  நீர ்தர டைொதறன  50,000 

6.  கொை்றின் தர டைொதறன 25,000 

7.  ைத்தம் அதிரவ்ு டைொதறன 25,000 

பமாத்தம் 3,45,000 

7 பசுரம வரளயம் தமம்பாடு 

இப்பகுதியில் உள்ள சுரங்க நடவடிக்றக முடிவறடயும் வறர பசுறம வறளயத ்

திட்டம் ஹதொடரும். இந்த திட்டத்றத ஒரு நிறலயொன மை்றும் விஞ்ஞொன 



திட்ட சுருக்கம் 25.98.0 ஹெக்டர ் பரப்பளவு ஹகொண்ட கூட்டு கல் சுரங்கம்(9Nos), புல 

எண் 754, 760 (பகுதி -1, II, III, IV, V), 1151, 1155, 1212 முதல் 1219, 1222, 1225 & 1226 / A (பகுதி -

I, II, III, IV), கமண்டடொட்டி கிரொமம், சூளகிரி தொலுகொ, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம், 
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அடிப்பறடயில் வடிவறமப்பதில் வனதத்ுறையுடன் உரிய ஆடலொைறனயும் 

ஒருங்கிறணப்பும் ஹபைப்படும் சுரங்க குத்தறக பகுதிக்குள் உத்டதசிக்கப்பட்ட 

பசுறம அரண் 1.61.1 ஹெக்டடர ் ஆகும். மரம் வளரப்்பின் மூலம் மண்ணறிப்பு 

தடுக்கப்படுகிைது. ைப்தங்கறள தறட ஹைய்யவும் பசுறம வளரப்்பு அரண் 

பயன்படுகிைது. மரம் வளரப்்பதை்கும் பரொமரிப்பதை்கும் மதிப்பிடப்பட்ட பட்ஹஜட் 

சுமொர ்25,000 / - ஆக இருக்கும் 

அட்டவரை 13: பசுரம வரளயம் தமம்பாடு 

ஆண்டுகள் 

நடப்படும் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்றக 

இனங்களின் 

ஹபயரக்ள் 

 

பொதுகொப்பு 

தூரம்  (m) 

எதிரப்ொரக்்கப்பட்ட 

உயிரவ்ொழும் வீதம் 

% 

எதிரப்ொரக்்கப்படும் 

வளரை்ச்ி ஹபறும் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்றக 

I 40 

புளிய மரம் / 

ைவுக்குமரம் 

5 80% 32 

II 40 5 80% 32 

III 40 5 80% 32 

IV 40 5 80% 32 

V 40 5 80% 32 

8  தபைழிவு தமலாை்ரம திட்டம் 

டபரழிவு டமலொண்றம திட்டமொனது அவைர திட்டமிடுதலின் கூறுகளொன, நிறுவன 

தகவல் ஹதொடரப்ு, ஒருங்கிறணப்பு ஹையல்முறை, விபதத்ு அறிக்றக, பொதுகொப்பு, 

டைொதறன, ைரிபொரப்்பு பட்டியல், ஆன்றைட்\ஆப்றைட் அவைர திட்டம் ஆகியவை்றை 

உள்ளடக்கியது. 

          ஆன்றைட்/ஆப்றைட் அவைர திட்டம் பல்டவறு தடுப்பு மை்றும் பொதுகொப்பு 

அறமப்புகறள பரிந்துறரக்கின்ைன. பொதுகொப்பு அறமப்பொனது தள 

கட்டுப்பொட்டொளர,் ைம்பவ கட்டுப்பொட்டொளர ் மை்றும் இறணப்பொளரக்றள 

அடக்கியுள்ளது. தளத்தில் பயன்படும் பணியொளரக்ளுக்கு பொதுகொப்பு 

உபகரணங்களொல் கட்டுப்பொட்டு அறமப்புகள், மொதிரி பயிை்சிகள், உருவகப் 

பயிை்சிகள், பரஸ்பர உதவி திட்டங்கள், தகவல் ஹதொடரப்ுக்கொன நறடமுறைகள், 

மருதத்ுவ வைதிகள் டபொன்ைறவ வழங்கப்படும். இறவ அறனத்தும் ஹவளிப்புை 

நிறுவனங்களின் மூலம் பதிவு ஹைய்யப்படும். 

9 உபததசிக்கப்படட் நிறுவன சுற்றுக்குழல் பபறுப்புைைவ்ு 

          உபடதசிக்கப்பட்ட ஹமொத்த திட்ட ஹைலவில் சுை்று சூழலுக்கு, நிறுவன 

ஹபொறுப்புணரவ்ுக்கு ஹைலவு ஹைய்யப்படும். மதிப்பிடப்பட்ட டதறவகளின் 
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அடிப்பறடயில், ஹைலவினம் பல்டவறு ைமூக டமம்பொட்டு ஹையல்களுக்கு 

ஹைலவிடப்படும். மதிப்பிடப்பட்ட திட்ட ஹைலறவ 5-10 ஆண்டுகளில் ஹைலவிடப்படும். 

10  திட்டத்தின் நன்ரமகள்  

சுற்றுசச்ூழல் நன்ரமகள் 

 சுரங்க குத்தறக பகுதிக்குள் உத்டதசிக்கப்பட்ட பசுறம வறளயம் கொை்று 

மொசுபொட்றட குறைக்கும். டமலும் ைத்தத்தின் அளறவ குறைக்கும் மை்றும் 

மண்ணரிப்றபத ்தடுக்கும். 

 குவொரி ஹையல்பொட்டின் டபொது சீரொன இறடஹவளியில் தண்ணீர ்

ஹதளிக்கப்பட்டு கொை்று மொசுக்கட்டுப்பொட்டு குறைக்கப்படும். 

  நிலத்தடி நீர ்பயன்படுத்தப்படொது 

பபாருளாதாை நன்ரமகள் 

 மக்களின் தனிநபர ் வருமொனத்றத டமம்படுத்தவும், கட்டுமொனத ் துறையின் 

மூலம் மறைமுகமொன டவறல வொய்ப்பில் மக்களுக்கு நன்றம உண்டொக்கும் 

 வரி, ரொயல்டி மை்றும் மொவட்ட கனிம அைக்கட்டறள (DMF) மூலம் அரசுக்கு 

வருவொய் ஈட்டுதல் 

11 முடிவுரை 

                 சுரங்கத்தின் மொசு மை்றும் கழிவு நீர ் ஹவளிடயை்ை மதிப்பீடொனது, 

சுரங்கத்தின் சுை்றுக்சூழலின் தரத்றதயும் மை்றும் நிரண்யிக்கப்பட்ட தரத்றதயும் 

ஹையல்பொட்டுக்கு முன்பும் ஹையல்பொட்டின் டபொதும் பின்பை்ைப்படும். சுரங்க 

ஹையல்பொடு கொரணமொக ஏை்படும் தொக்கங்கறள டமலொண்றம அறமப்புகள் 

மூலமொக குறைக்கலொம். டமலும், இத்திட்டத்தினொல் தரிசு நிலப்பயன்பொடு, உள்ளூர ்

மக்களின் வொழ்க்றக தர டமம்பொடு மை்றும் உள்கட்டறமப்பு டமம்பொடு 

டபொன்ைவை்றின் மூலமொக டநரம்றையொன தொக்கங்கறள ஏை்படுத்த முடியும்.  

எனடவ இத்திட்டமொனது சுை்றுைச்ூழல் ஆடலொைகரொல் பரிந்துறர 

ஹைய்யப்படுகிைது. 
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