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திட்டசுருக்கம் 

1. திட்ட பின்னணி 

முன்ம ொழியப்படட் உடடக்கல், ஜல்லி மற்றும் கிராவல் திட்ட ொனது புதிய 

குவொரிப்பணி மெய்யப்பட உள்ள நில ொகு ், இத்திட்டத்தின் ம ொத்த அளவு 

7.21.44 மெக்டடர.் இது S.F.Nos. 152/6, 151/4, 152/4B, 152/5B, 151/3, 151/1, 150/4A2, 

150/4B, 150/3A, 150/3B, 147/1C3 மமனல்லூர ்மற்றும் 121/2, 123/2A4B, 123/1A1, 123/1B, 

123/1C, 123/1H, 123/1I, 123/1J, 123/2A1, 123/2A5, 123/2A6, 123/2B1, 123/2B2, 123/2A2, 

123/2A3, 123/A4A பூனனத்தங்கல் கிராமம், வவம்பாக்கம் தாலுக்கா, 

திருவண்ணாமனல மாவட்டத்தில் உள்ள மெொந்த பட்டொ நில ொகு ். இந்த 

திட்ட ் (B1 கூடட்ு) வடகடய ெொரந்்தது, முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தனக 

காலம் பத்து வருடங்கள் ஆகும்.  குத்தடகப் பகுதி ெ தள ற்ற நிலப்பரப்டப 

மகொண்டதொகவு ் வடக்கு டநொக்கி ெொய்வொகவு ், உடடக்கல் கல்லொல் 

கொணப்படுகிறது. இப்பகுதியின் உயரம் MSL இலிருந்து 95m க்கு மமல் உள்ளது. 

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  ட்டத்திலிருந்து கீடே 28மீட்டர ்ஆே ் வடர சுரங்கத்திலிருந்து 

கனி  ் எடுக்கப்படு ். ம ொத்த உடடகல்லின் புவியியல் இருப்பு சு ொர ்

36,04,600 கனமீட்டர ்மற்றும் படிவுப்பானற, கிராவல் முனறமய 72,092 கனமீட்டர ்

மற்றும் 1,44,184 கனமீட்டர ்ஆகும். சுரங்கக்கூடிய உனடக்கல் இருப்பு சு ொர ்

12,62,575 கனமீட்டர.் 5 வருட சுரங்கக் குத்தனகக் காலதத்ில் 8,93,800 கனமீட்டர ்

உடடக்கல், 46,526 கனமீட்டர ்படிவுப்பானற மற்றும் 95,868 கனமீட்டர ்கிராவல், 

28மீ ஆழத்திற்கு மடட்ுமம உற்பத்தி வெய்ய உத்மதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

இந்த சுரங்க திட்டத்டத திருவண்ணாமனல மாவட்டத்தில் உள்ள புவியியல் 

 ற்று ் சுரங்க துடற உதவி இயக்குனரால் அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளது (கடித ் 

எண் Rc.No.125/கனிமம்/2020, நொள்  26.02.2021. இந்த சுரங்க குவொரியில் இருந்து 

15 கி.மீ சுற்றளவில் வடர எந்த ஒரு  டல பகுதி, பொதுகொப்பு ஆடணயத்டத 

ெொரந்்த நில ், வனவிலங்கு பொதுகொப்பு ெட்ட ் 1972 இன் படி,  ொநிலங்களின் 

எல்டல, சி.ஆர.்இெட்  ண்டல ், ட ற்கு மதொடரெ்ச்ி  டல, அறிவிக்கப்பட்ட 

பறடவகள் ெரணொலயங்கள், வனவிலங்கு ெரணொலயங்கள் எதுவு ் இல்டல.  

திருவண்ணாமனல மாவட்டம், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துனற உதவி 

இயக்குனரால் உனடக்கல், ஜல்லி மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டத்திற்கான 
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துல்லியமான பகுதி தகவல் வதாடரப்ு கடிதம், Rc.No. 125/கனிமம்/2020, 18.12.2020 

மததி அன்று வபறப்பட்டது. 

அட்டவணண 1: திட்டத்தின் சுருக்கம் 

எண் விவரங்கள் விவரங்கள் 

1.  அடெ்டரடக 12043’49.09” N to 12044’05.50” N 

2.  தீரக்்கடரடக 79042’39.09” E to  79042’49.98” E 

3.  கடல்  ட்டத்திற்கு 

ட ல் உள்ள 

தளத்தின் உயர ்  

95 மீட்டர ்

4.  நில அட ப்பு ெ தள ற்ற நில ் 

5.   நில வடகப்பொடு பட்டொ நில ்.  

திரு.ெரவணன், திருமதி.பத்மலதா 

வபயரில் S.F.Nos. 682, 681, 689, 690, 257, 258, 

256 மற்றும் 275 பட்டா பதிவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது. விண்ணப்பதாரர ்

பட்டதாரிகளிடம் ஒப்புதல் வபற்றுள்ளார.் 

6.  குத்தடக பரப்பளவு 7.21.44 மெக்டடர ்

7.  அருகிலுள்ள 

மநடுஞ்ெொடல 

 

SH-118A, 3.78 கி.மீ – வடகிேக்கு 

NH-4, வென்னன – மவலூர,் 15 கி.மீ – வடக்கு      

8.  அருகிலுள்ள ரயில் 

நிடலய ் 

காஞ்சிபுரம் கிழக்கு ரயில் நினலயம் - 11.5 

கி.மீ – வடக்கு     

9.  அருகிலுள்ள வி ொன 

நிடலய ் 

வென்னன ெரவ்மதெ விமான நினலயம் - 

55.56  கி.மீ – வடக்கு   

10.  அருகிலுள்ள நகர ்/ 

டவுன் 

நகரம் - காஞ்சிபுரம் - 8.5 கி.மீ, வடக்கு   

மாவட்டம் – காஞ்சிபுரம், 8.5 கி.மீ - வடக்கு 

11.  ஆறுகள் / கண்மாய் 

/ குளம் 

வெய்யாறு - 4.40 கி.மீ, வதன்கிழக்கு  

பாலாறு - 6.67 கி.மீ, வடகிழக்கு  

மாமண்டூர ்ஏரி - 5.54 கி.மீ, வடமமற்கு   

கன்னிக்குளம் ஏரி -6.92 கி.மீ, வதன்கிழக்கு  

அடவப்பக்கம் ஏரி - 7.72 கி.மீ, வதன்கிழக்கு 

நத்தப்மபடன்ட ஏரி - 11.02 கி.மீ, வடகிழக்கு 

உத்திரமமரூர ்ஏரி - 11.33 கி.மீ, வதற்கு  

ஊத்துக்காடு ஏரி - 13.17 கி.மீ, வடகிழக்கு 
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12.   டலகள் / 

பள்ளத்தொக்குகள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல 

13.  மதொல் மபொருள் 

ஆரய்ெச்ி இடங்கள் 

னகலாெநாதர ் மகாவில் - 12.18 கி.மீ, 

வடமமற்கு 

14.  டதசிய பூங்கொக்கள் / 

வனவிலங்கு / 

பறடவகள் 

ெ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 (மிதமான ஆபத்து 

பகுதி) இன் கீே் வருகிறது 

   17. வமாத்த திட்ட 

மெலவு 

1,20,35,760 ரூ 

 

2. திட்டத்தின் ததணவ 

இந்தியாவின் வபாருளாதாரம் வமாதத் உள்நாட்டு உற்பத்தியில் உலகின் 

பதிவனான்றாவது வபரியது மற்றும் வாங்கும் திறன் மூலம் மூன்றாவது 

வபரியது. வபாருளாதார வளரெ்ச்ிக்கான முக்கிய காரணம் 

உள்கட்டனமப்பின் வளரெ்ச்ியாகும்.  

உள்கட்டனமப்பு வளரெ்ச்ி வெங்கல், கல், சிவமன்ட் மற்றும் மணல் மபான்ற 

மூலப்வபாருடக்ள் கினடப்பதற்கு மநரடியாக விகிதாொரமாக உள்ளது, 

இந்தியாவின் வளரந்்து வரும் உள்கட்டனமப்பு மதனவயுடன் கடட்ுமானத் 

வதாழில்களுக்கு ஆதரவாக மூலப்வபாருடக்ளின் மதனவ வியத்தகு 

அளவில் அதிகரித்துள்ளது. உள்கட்டனமப்பு மமம்பாட்டிற்கான 

மூலப்வபாருடக்ளுக்கு வதன்னிந்தியாவில் அதிக மதனவ உள்ளது. 

தமிழ்நாடு மாநிலத்தில், ஏராளமான கல் சுரங்கங்கள் உள்ளன, இனவ 

நமது வபாருளாதாரத்னத உருவாக்க மூமலாபாய ரீதியாக 

பயன்படுத்தப்பட மவண்டும்.  

கனிமங்கள் ஆனது பணக்கார நிறங்கள், கடினத்தன்னம மற்றும் அடரத்்தி 

வகாண்ட தாது மற்றும் பல பயன்பாடுகளுக்கு பயனுள்ளதாக அனமகிறது 

மற்றும் சுரங்கத் திட்டம் ஆனது  கட்டிடங்கள்,  நினனவுெச்ின்னங்கள், 

குடியிருப்பு மற்றும் வணிக மமம்பாடுகள், தனர அடுக்குகள், சுவர ்
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முகப்புகள், ஓடுகள், ெனமயலனற கடட்ுனரகள், சிற்பங்கள் 

மபான்றவற்றில் அதன் இறுதிப் பயன்பாடுகனள நினறமவற்றும் 

வளரெ்ச்ிக்கு பயனுள்ளதாக அனமகிறது. 

 

 

படம் :1 வணரபடம்  

4



 

 

படம் :2 முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் கூகிள் வணரபடம் 

3. புவியியல் வளங்கள் 

குறுக்கு மவடட்ு முடறயின் அடிப்படடயில் புவியியல் இருப்புக்கள் 

கணக்கிடப்படட்ுள்ளன. ம ொத்த புவியியல் உடடக்கல் இருப்பு ஆனது 

36,04,600 கனமீட்டர ்என மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவணண 2. மமொத்த புவியியல் இருப்பு வளங்கள் 

பிரிவு நீளம்  

(மீ) 

அகலம்   

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

அளவு  

(கன 

மீட்டர்) 

கிராவல் 

(கன 

மீட்டர்) 

படிவுப்

பாறை 

(கன 

மீட்டர்) 

உறைக்கல் 

புவியியல் 

இருப்புக்க

ள் (கன 

மீட்டர்) 

XY-AB 

128 228 2 58368 58368     

128 228 1 29184   29184   

128 228 50 1459200     1459200 

வமாத்தம் 58368 29184 1459200 

XY-CD 71 69 2 9798 9798     
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71 69 1 4899   4899   

71 69 50 244950     244950 

வமாத்தம் 9798 4899 244950 

XY-EF 

97 185 2 35890 35890     

97 185 1 17945   17945   

97 185 50 897250     897250 

வமாத்தம் 35890 17945 897250 

XY-GH 

66 129 2 17028 17028     

66 129 1 8514   8514   

66 129 50 425700     425700 

வமாத்தம் 17028 8514 425700 

X1Y1-

GH 

154 75 2 23100 23100     

154 75 1 11550   11550   

154 75 50 577500     577500 

மமாத்தம் 23100 11550 577500 

மமொத்த வளங்கள் 144184 72092 3604600 

 

4. சுரங்க வளங்கள் 

7.5மீ பாதுகாப்பு இனடவவளி விடட்ு சுரங்க இருப்புக்கள் 

மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது. வமாத்த சுரங்க இருப்பு ஆனது 1262575 மீ3 என 

மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது. உனடக்கல் இருப்புக்கள் கீமழ 

வகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 
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அட்டவணண 3. மமொத்த சுரங்க இருப்பு வளங்கள் 

பிரிவு மபஞ்ச ் நீளம்  

(மீ) 

அக

லம்   

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

அளவு  

(கன 

மீட்டர்) 

கிரா

வல் 

(கன 

மீட்ட

ர்) 

படிவுப்

பாறை 

(கன 

மீட்டர்) 

சுரங்கக்கூ

டிய 

இருப்புக்க

ள் 

(கன மீட்டர்) 

XY-AB 

I 84 143 2 24024 24024     

II 83 140 1 11620   11620   

III 82 139 5 56990     56990 

IV 77 129 5 49665     49665 

V 72 119 5 42840     42840 

VI 67 109 5 36515     36515 

VII 62 99 5 30690     30690 

VIII 57 89 5 25365     25365 

IX 47 79 5 18565     18565 

X 37 69 5 12765     12765 

XI 27 59 5 7965     7965 

XII 17 49 5 4165     4165 

மமாத்தம் 24024 11620 285525 

XY-CD 

I 71 50 2 7100 7100     

II 71 47 1 3337   3337   

III 71 46 5 16330     16330 

IV 71 36 5 12780     12780 

V 71 26 5 9230     9230 
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VI 71 16 5 5680     5680 

VII 71 6 5 2130     2130 

மமாத்தம் 7100 3337 46150 

XY-EF 

I 97 168 2 32592 32592     

II 97 165 1 16005   16005   

III 97 164 5 79540     79540 

IV 97 154 5 74690     74690 

V 97 144 5 69840     69840 

VI 97 134 5 64990     64990 

VII 97 124 5 60140     60140 

VIII 97 114 5 55290     55290 

IX 92 104 5 47840     47840 

X 87 94 5 40890     40890 

XI 82 84 5 34440     34440 

XII 77 74 5 28490     28490 

மமாத்தம் 32592 16005 556150 

XY-GH 

I 57 121 2 13794 13794     

II 56 120 1 6720   6720   

III 55 119 5 32725     32725 

IV 50 114 5 28500     28500 

V 45 109 5 24525     24525 

VI 40 104 5 20800     20800 

VII 35 99 5 17325     17325 

VIII 30 94 5 14100     14100 
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IX 25 89 5 11125     11125 

X 20 84 5 8400     8400 

XI 15 79 5 5925     5925 

XII 10 74 5 3700     3700 

மமாத்தம் 13794 6720 167125 

X1Y1-

GH 

I 137 67 2 18358 18358     

II 134 66 1 8844   8844   

III 133 65 5 43225     43225 

IV 123 60 5 36900     36900 

V 113 55 5 31075     31075 

VI 103 50 5 25750     25750 

VII 93 45 5 20925     20925 

VIII 83 40 5 16600     16600 

IX 73 35 5 12775     12775 

X 63 30 5 9450     9450 

XI 53 25 5 6625     6625 

XII 43 20 5 4300     4300 

மமாத்தம் 18358 8844 207625 

மமொத்த வளங்கள் 95868 46526 1262575 

 

5. வருைாந்திர உை்பத்தி 

முன்வமாழியப்படட் உனடக்கல் உற்பத்தி ஆனது ஐந்து வருடங்களுக்கு 

893800 கன மீட்டர,் படிவுப்பானற மற்றும் கிராவல் முனறமய 46526 கன 

மீட்டர ் மற்றும் 95868 கன மீட்டர ் ஆகும். ஐந்து வருட காலத்திற்கான 

சுரங்கத்தின் வமாத்த ஆழம் 28மீ ஆகும். 
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அட்டவணண 4. வருைாந்திர உை்பத்தி 

வரு

ைம் 
பிரிவு 

மப

ஞ்ச ்

நீளம் 

(மீ) 

அக

லம்   

(மீ) 

ஆழ

ம் 

(மீ) 

அள

வு  

(கன 

மீட்டர்

) 

கிராவ

ல் (கன 

மீட்டர்) 

படிவுப்

பாறை 

(கன 

மீட்டர்) 

சுரங்கக்

கூடிய 

இருப்பு

க்கள் 

(கன 

மீட்டர்) 

I 

XY-AB 

I 84 143 2 24024 24024     

II 83 140 1 11620   11620   

III 82 139 5 56990     56990 

XY-CD 

I 71 50 2 7100 7100     

II 71 47 1 3337   3337   

III 71 46 5 16330     16330 

XY-EF 

I 97 168 2 32592 32592     

II 97 165 1 16005   16005   

III 97 164 5 79540     79540 

XY-

GH 

I 57 121 2 13794 13794     

II 56 120 1 6720   6720   

III 55 119 5 32725     32725 

மமாத்தம் 77510 37682 185585 

II 

X1Y1-

GH 

I 137 67 2 18358 18358     

II 134 66 1 8844   8844   

III 133 65 5 43225     43225 

IV 123 60 5 36900     36900 

XY- IV 50 114 5 28500     28500 
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GH 

XY-EF IV 97 154 5 74690     74690 

XY-CD IV 43 36 5 7740     7740 

மமாத்தம் 18358 8844 191055 

III 

XY-CD 

IV 28 36 5 5040     5040 

V 71 26 5 9230     9230 

XY-AB 

IV 77 129 5 49665     49665 

V 72 119 5 42840     42840 

XY-EF V 97 144 5 69840     69840 

XY-

GH 
V 27 109 5 14715     14715 

மமாத்தம்     191330 

IV 

XY-

GH 

V 18 109 5 9810     9810 

VI 40 104 5 20800     20800 

X1Y1-

GH 

V 113 55 5 31075     31075 

VI 103 50 5 25750     25750 

XY-EF VI 97 134 5 64990     64990 

XY-CD VI 71 16 5 5680     5680 

XY-AB VI 67 109 5 36515     36515 

மமாத்தம்     194620 

V 

XY-AB VII 62 99 5 30690     30690 

XY-CD VII 71 6 5 2130     2130 

XY-EF VII 97 124 5 60140     60140 

XY- VII 35 99 5 17325     17325 
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GH 

X1Y1-

GH 
VII 93 45 5 20925     20925 

மமாத்தம்     131210 

மமொத்த வளங்கள் 95868 46526 893800 

 

6. நிலவியல் 

• குத்தனக நிலப்பரப்பு ெமதளமற்ற நிலப்பரப்பு ஆகும். 

• குத்தனக நிலப்பரப்பின் மிக உயரந்்த உயரம் 95 மீ மமல் MSL. 

• நிலப்பரப்பு திட்டம் ஆனது 5 மீ விளிம்பு இனடவவளியில், நிலப்பரப்பு, 

மமற்பரப்பு வவளிப்பாடுகள், கட்டனமப்புகள் மபான்ற அனனத்து 

விவரங்கனளயும் இனணப்பதன் மூலம் தயாரிக்கப்பட்டதாகும். 

• உனடக்கல் ஆனது சுரங்கத்தில் நன்கு வவளிப்படட்ு உள்ளது 

7. சுரங்கம் 

குவாரி வெயல்பாடு 5மீ வபஞ்ெ ் அகலத்துடன் 5மீ வெங்குத்து வபஞ்சு 

உயரத்துடன் வழக்கமான ஓபன் காஸ்ட் அனர இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

சுரங்கத்துடன் மமற்வகாள்ள உத்மதசிக்கப்படட்ுள்ளது. குவாரி வெயல்பாடு 

ஆனது ஆழமற்ற ஜாக்ஹாமர ் துனளயிடுதல், வவடித்தல், ஏற்றுதல் மற்றும் 

மபாக்குவரத்து ஆகியனவ அடங்கியது ஆகும். 

வெயல்முனற விளக்கம் 

• புவியியல் விொரனணயின் அடிப்பனடயில் இருப்புக்கள் மற்றும் 

ஆதாரங்கள் மதிப்பிடப்படட்ுள்ளன  

• மமல்மண்னண பிரித்வதடுக்க எஸ்மகமவட்டர ் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

பிரித்வதடுத்த மண்னண மநரடியாக டிப்பரக்்கு வெலுத்த மவண்டும். 

• துனளயிடுதல் மற்றும் வவடித்தல்  நிகழ்வு ஆனது அகழ் வபாறி 

மதாண்டு வெய்யும் இயந்திரம் மூலம் உனடக்கல்னல அகற்ற 

பயன்படுகின்றது  
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• ஜாக்ஹாமருடன் ஆழமற்ற துனளயிடுதல். 

• வகுப்பு 3 வவடிவபாருடக்ளுடன் குனறந்தபடெ் வவடிப்பு. 

• அகழ் வபாறி மதாண்டு வெய்யும் இயந்திரம் மூலம் டிப்பரக்ளுக்குள் 

கடினமான கல்னல ஏற்றுவது. 

8. நீர ்ததணவ 

இந்த சுரங்கத் திட்டத்திற்கொன ம ொத்த நீர ் டதடவ 5.0 KLD ஆகு ். குடிநீர ்

டதடவக்கொன நீர ்அருகிலுள்ள  கிரொ த்தில் இருந்து கிடடக்கிறது  ற்று ் பிற 

டதடவகளுக்கு ெொடல டடங்கரக்ள் விநிடயொகத்திலிருந்து  கிடடக்கிறது 

அட்டவணண 5. நீர ்இருப்பு 

 

9. மனித வளம் 

இந்த திட்டத்திற்கு டதடவபடு ் ம ொத்த ஆடக்ள் மதாராயமாக 27 நபரக்ள் 

ஆகு ். உள்ளூர ் க்களுக்கு  தங்கள் வொே்வொதொரத்டத மபருக்கி மகொள்ள 

இது ஒரு வொய்ப்பொக வேங்கப்படு ். 

 

அட்டவணண 6. மனித வளம் 

எ

ண் 

பணியொளரின் மபயர் எண்கள் 

1. திறட யொனவர ் இயக்குபவர ் 10 

  இயந்திர வல்லுநர ் 1 

  சுரங்க ட லொளர ் 1 

எண் விளக்கம் 
நீர் ததணவ 

(KLD) 
மூலம் 

1.  க்கள் 

குடிப்பதற்கொகவு ் 

பிற 

உபடயொகத்திற்கு ் 

 

1.5 KLD 

அருகில் உள்ள 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நீர ்

விற்பனனயாளரக்ளிடமிருந்து 

குடிநீர ்கினடக்கிறது. 

2. தூசி ஒடுக்க ் 

 

2.0 KLD 

ெொடல டடங்கரக்ள் 

விநிடயொகத்திலிருந்து  

கிடடக்கிறது 

3.  ர ் வளரெ்ச்ி 1.5 KLD 

ெொடல டடங்கரக்ள் 

விநிடயொகத்திலிருந்து  

கிடடக்கிறது 

மமொத்தம்          5.0  KLD 
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2. பொதி  

திறட யொனவர ்

ஓடட்ுநர ் 5 

3. திறட யற்றவர ் மதொழிலொளரக்ள்/ 

அலுவலக ஊழியர ்

10 

                                                           ம ொத்த ் 27 

 

10. திடக்கழிவு தமலொண்ணம  

அட்டவணண 7. திடக்கழிவு தமலொண்ணம 

எண் வணக அளவு அகற்றும் முணற 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. கரி  ் 4.86 கிமலாகிராம் / நொள் 
நகரொட்சி மதொட்டி (உணவு 

கழிவுகள் உட்பட) 

2. கனி  ் 7.29 கிமலாகிராம் / நொள் 
TNPCB அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

 றுசுேற்சி 

               மமாத்தம் 
    12.15 கிலலாகிராம் / நொள்  

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

கிமலாகிராம் / நொள்) 

 

11. சுரங்க சுை்ைளவு விவரங்கள் 

அட்டவணண 8.  500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவொரிகள் 

எண் குவொரி விபரம் 
கிரொமம் மை்றும் 

புல எண் 

பரப்பளவு   

(மெக்தடர்)  

I. தற்தபொதுள்ள மற்ற குவொரிகள் 

இல்னல 

II.  குத்தணக கொலொவதியொன குவொரிகள்  

இல்னல 

III.  முன்மமொழியப்பட்ட குவொரிகள் 

1 

எம்/எஸ். ஸ்ரீ லக்்ஷமி 

நாராயணா அக்கிரிமகட் 

பினரமவட் லிமிவடட், 

எண்.150/3பி, மமனல்லூர ்

கிராமம், வவம்பாக்கம் 

152/6, 151/4, 152/4B, 152/5B, 

151/3, 151/1, 150/4A2, 

150/4B, 150/3A, 150/3B, 

147/1C3 மமனல்லூர ்

மற்றும் 121/2, 123/2A4B, 

7.21.44 
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தாலுக்கா, 

திருவண்ணாமனல 

மாவட்டம். 

123/1A1, 123/1B, 123/1C, 

123/1H, 123/1I, 123/1J, 

123/2A1, 123/2A5, 123/2A6, 

123/2B1, 123/2B2, 123/2A2, 

123/2A3, 123/A4A 

பூனனத்தங்கல் கிராமம் 

2 

எம்/எஸ். திருமலா ப்ளூ 

வமட்டல்ஸ். அதன் 

பங்குதாரர ்

திரு.என்.ஆர.்ஆனந்தபாபு, 

எண்.90, ஒட்டக்கூத்தர ்

வதரு, மாமல்லன் நகர,் 

காஞ்சிபுரம் தாலுக்கா & 

மாவட்டம். 

147/1A, 1B, 1C2, 148/39B2, 

149/1B, 2B, 3A, 150/1B, 2 

மமனல்லூர ்கிராமம் 

2.98.5 

                                                                மமொத்தம் 10.19.94 

 

12. நிலத் ததணவ 

முன்வமாழியப்படட் குவாரி ஆனது பட்டா நிலத்தில் வெயல்படும் மற்றும் 

பட்டா நிலமானது S.F.No. 682, 681, 689, 690, 257, 258, 256, 275 மபான்றனவ 

திரு.ெரவணன், திருமதி.பத்மலதா என்கின்ற வபயரில் பதிவு வெய்யப்படட்ு 

உள்ளது.  விண்ணப்பதாரர ் பட்டாதாரரக்ளிடம் இருந்து ஒப்புதல் 

வபற்றுள்ளார.் முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தின்  ம ொத்த அளவு 7.21.44 

மெக்டடர.் இது திருவண்ணாமனல  ொவட்டத்தில் உள்ள வவம்பாக்கம் 

தொலூக்கொவின் பூனனத்தங்கல் கிரொ த்தில் அட ந்துள்ளது. 

அட்டவணண 9. நில பயன்பொட்டின் வடிவம் 

எண் நில உபதயொகம் 

தை்லபாறதய 

பரப்பளவு  

(மெக்தடர்) 

குவாரி காலத்தில் 

பயன்பாை்டில் 

உள்ள பகுதி 

(மெக்தடர்) 

1. கனிம நிராகரிப்பு 

குவியல் 

இல்னல 4.82.00 

2. முன்ம ொழியப்படட் 

உள்கட்டட ப்பு 

இல்னல 0.01.00 

3. ெொடலகள் இல்னல 0.02.00 

4. பசுட  வடளய ் இல்னல 0.50.00 
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5. பயன்படுத்தொத நில ் இல்னல 1.86.44 
 

மமொத்தம் 7.21.44 மெக்தடர் 7.21.44 மெக்தடர் 

 

13. மக்கள் குடியிருப்பு 

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

சுற்றளவில் கிரொ ங்கள் உள்ளன. 

அட்டவணண 10. மக்கள் அடரத்்தி 

எண் திணையில் கிரொமம் மக்கள் 

மதொணக 

தூரம் 

(கி.மீ.) 

1 வடகிழக்கு கிலனனக்வகன்பா

னளயம் 
400 1.5 

2 வடமமற்கு வளவந்தாள் 350 2.5 

3 வதன்கிழக்கு கிரிஜாபுரம் 200 1.5 

4 வதன்மமற்கு பகவண்டபுரம்  250 0.6 

 

14. திைன்/ எரிமபாருள் லதறவ 

உனடக்கல்  குவாரி திட்டத்திற்கு  வபரிய தண்ணீர ் மற்றும் மின்ொரம் 

மதனவயில்னல. 16 லிட்டர ் எெஎ்ஸ்டி எரிவபாருள் நுகரவ்ு ஒரு மணி 

மநரத்திற்கு அகழ் வபாறி மதாண்டு இயந்திரம் மூலம்  கல் ஏற்றுவதற்கு 

மதனவப்படுகின்றது . ெரனள அகழ்வதற்கு, எரிவபாருள் நுகரவ்ு ஒரு மணி 

மநரத்திற்கு 10 லிட்டர ் HSD ஆகும். வமாத்தம் 3,00,255 லிட்டர ் HSD டீெல் 

குவாரியில் உள்ள இயந்திரங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும். அருகிலுள்ள 

டீெல் பம்புகளிலிருந்து டீெல் வகாண்டு வரப்படும். இந்த திட்டத்திற்கு 

மின்ொரம் மதனவயில்னல. 

15. இயந்திரம் மை்றும்  உபகரணங்கள் 

அட்டவணண 11. இயந்திரங்கள் மை்றும் உபகரணங்களின் 

பை்டியல் 

எண் இயந்திரங்கள் திைன் 
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1 
னஹட்ராலிக்  அகழ் வபாறி 

மதாண்டு இயந்திரம் 
210DP 

2 டிப்பர/் லாரி 15T 

3 ஜாக் ஹாம்மமர ்
32mm விட்டம் 

துனள 

4 டிராக்டர ்வமௌண்டட் கப்மரமஸார ் - 

 

16. அடிப்பறை ஆய்வின் லநாக்கம் 

பின்வரும் அளவுருக்களில் தற்மபாதுள்ள சுற்றுெச்ூழல் சூழ்நினல குறித்த 

முக்கியமான தகவல்கனள வழங்குவனத இந்த அறிக்னக மநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

1. ணமக்தரொ - வொனிணல ஆய்வு 

2. கொற்று சூழல் 

3. ஒலி  சூழல் 

4. நீர் சூழல் 

5. நிலை ்சூழல் 

6. உயிரியல் சூழல் 

 

படம் :3 லமல் வறரபைம் – 5  கிமீ சுை்ைளவில் 
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படம் :4 லமல் வறரபைம் – 10  கிமீ சுை்ைளவில் 

 

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 ். ஜூன் 2021 - ஆகஸ்ட் 2021 வனர 3 மாத கண்காணிப்புக் 

காலத்திற்கான நுண்ணிய வானினல ஆய்வு முடிவுகள் கீமழ 

வகாடுக்கப்படட்ு  உள்ளது. 

i) ெரொெரி மவப்பநிடல: 31.06 மெல்சியஸ் 

ii) அதிகபடெ் மவப்பநிடல: 40 மெல்சியஸ் 

iii) குடறந்தபடெ் மவப்பநிடல: 24 மெல்சியஸ்   

iv) இப்பகுதியின் ெரொெரி ஆண்டு  டேப்மபொழிவு: 67.5 %. 

v) காற்றின் மவகம்: 3.38 m/s 
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 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 (40-55.7 µg / m³), PM2.5 (18-26.2 µg / m³), 

SO2 (5.3-13.6 µg / m³), NO2 (10.6-26.1 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 52.1 (Leq dB) முதல் 

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

குடறந்தபடெ் இடரெெ்ல் அளவுகள் 41.6 (Leq dB) முதல் 39.4 (Leq dB) வடர 

இருந்தது.  

16.4 நீர ்சூழல்  

நிலத்தடி நீர ் டெொதிக்கப்பட்டது  ற்று ் முடிவுகள் பின்வரு ொறு 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது.  

• ெரொெரி pH அளவு  7.74 முதல் 8.19 வடர உள்ளது 

• TDS  திப்பு ஆனது மாமண்டூர ்ஏரியில் 365 மி.கி /லிட்டர ்ஆகும். நிலத்தடி 

நீர ் TDS  திப்பு ஆனது மற்ற ஐந்து இடங்களில் 470 மி.கி /லிட்டர ்முதல் 

1365 மி.கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது 

• குடளொடரடு  திப்பு ஆனது மாமண்டூர ்ஏரியில் 104 மி.கி /லிட்டர ்ஆகும். 

நிலத்தடி நீர ்குடளொடரடு  திப்பு ஆனது மற்ற ஐந்து இடங்களில் 55.7 

மி.கி /லிட்டர ்முதல் 357 மி.கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது 

• ம ொத்த கடினத்தன்ட  ஆனது மாமண்டூர ் ஏரியில் 114 மி.கி /லிட்டர ்

ஆகும். ம ொத்த கடினத்தன்ட  ஆனது மற்ற ஐந்து இடங்களில் 236 

மி.கி/லிட்டர ்முதல் 448  மி.கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது. 
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16.5 நிலை ்சூழல்  

pH  திப்பு 7.40 முதல் 8.48 வடர கரி ப் மபொருடக்ளுடன் 0.25 % முதல் 0.32 % 

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 ்  ற்று ் 

விண்ணப்பதாரர ் பட்டாதாரரக்ளிடம் இருந்து  ஒப்புதல் வபற்றுள்ளார.் 

திட்டப்பகுதி  ற்று ் அதன் அருகிலுள்ள பகுதிகள் உள்ள  க்களுக்கு 

இட ்மபயரவ்ு டதடவயில்டல. இந்த திட்டத்தின் அருகிலுள்ள 

கிரொ ங்களின் ெமூக ட  ்பொடு பரிசீலிக்கப்படு ். 

18. பசுணம வளரை்ச்ி 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 ், புளிய மரம் நொவல் டபொன்றடவ 

மதற்கு பக்க குதத்டக எல்டல  ற்று ் வழிகளிலு ், மெயல்படொத 

ட ்ப்களிலு ் ஆண்டுக்கு 80  ரங்கள் என்ற விகிதத்தில் 5 மீ 

இடடமவளியில் நடப்படு ். 

19. எதிர்பொரக்்கப்படும் சுற்றுைச்ூழல் பொதிப்புகள் 

19.1 கொற்று சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ ெொடலகள்  ற்று ் மெப்பனிடப்படொத ெொடலகளில் தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படு ் 

❖ தூசி மவளிடயற்றத்டதக் கடட்ுப்படுத்த நீர ் மதளிதத்ல் டபொன்ற 

முடறயொன தணிப்பு நடவடிக்டககள் பின்பற்றப்படு ். 
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❖ 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 ைத்தம் 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. சுற்றுைச்ூழல் 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. சுற்றுைச்ூழல் 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 மைலவு 

ெொடலகள், சுரங்க அலுவலக ்/ மதொழிலொளர ் மகொட்டடக, முதலுதவி 

அடற டபொன்ற உள்கட்டட ப்பு வெதிகளுக்கு ், மின் டெடவகளுக்கு ் நீர ்

வேங்க்குவதற்கு ் இயந்திரங்கடள பயன் படுத்துவதற்கு ் டதடவப்படு ் 

ம ொத்த ் ரூ. 1,20,35,760 ஆகு ். 

அட்டவணண 12: திட்ட மைலவு விவரங்கள் 

எண் விளக்கம் மைலவு 

1. திட்ட மெலவு 31,85,760  

2. வெயல்பாடட்ு வெலவு 82,50,000  
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3. ஈ எ ் பி மெலவு 6,00,000 

 மமொத்தம் 1,20,35,760  

 

23. மபருநிறுவன சுற்றுைச்ூழல் மபொறுப்பு 

மபருநிறுவன சுற்றுெச்ூேல் மபொறுப்பு (சிஇஆர)் நிதியின் கீடே பின் வரு ் 

மெயல்பொடுகளுக்கு வேங்கப்படு ். 

அட்டவணண 13: கொர்ப்பதரட் சுற்றுைச்ூழல் மபொறுப்பு மைலவு 

எண் 
மபருநிறுவன சுற்றுைச்ூழல் 

மபொறுப்பு மையல்பொடு 

மைலவு 

(ரூ) 

1. 

பூனனத்தாங்கல் கிராமத்தில் உள்ள 

அரசு பள்ளிகளுக்கு கழிப்படற, நீர ்

வடிகட்டி வெதிகடள வேங்குதல் 

2,40,715 

                                                              மமொத்தம் 2,40,715 

 

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. 
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