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திட்டசுருக்கம் 

1. திட்ட பின்னணி 

ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெரா டேக்னசைே் சேன்ஸ் என்பது தமிழ்நாே்டின் டைலே் பகுதியில்    

திரு ஏ. டகைென் என்பெருக்கு வைாந்தோன ஒரு தனியார ் நிறுெனே் ஆகுே். இெர ்

சுரங்கத ் துசையில் 55 ஆண்டுகள் அனுபெே் வபை்ைெர.் 3.23.7 வெக்டேர ் பரப்பளவில் 

டேக்னசைே் சுரங்கத்திை்கு, சுரங்க குத்தசக ெழங்குெதை்காக ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெரா 

டேக்னசைே் சேன்ஸ் ஏை்கனடெ 20 ஆண்டுகள் அனுேதி வபை்றுள்ளது ேை்றுே் 

தமிழ்நாடு, டைலே் ோெே்ேே், ஓேலூர ்தாலுகாவில் உள்ள மூங்கில்பாடி கிராேத்தின் புல 

எண் 55/1 இல் அசேய உள்ளது. 

14.02.1962 டததியிே்ே G.O. Ms. No. 926ன் கீழ் இருபது ஆண்டுகளுக்கு அைல் சுரங்க குதத்சக 

ெழங்கப்பே்ேது. சுரங்க குத்தசகயின் முதல் புதுப்பித்தல் 01.09.1987 டததியிே்ே G.O 

Ms.No.626 இன் கீழ் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு ெழங்கப்பே்ேது. டேலுே், 24.12.2014 டததியிேே் G.O 

(D) No.249, Industries (MMD-1) துசையின்படி 06.02.2009 முதல் 05.02.2029 ெசர இருபது ெருே 

காலத்திை்கு சுரங்க குத்தசகயின் இரண்ோெது புதுப்பித்தல் ெழங்கப்பே்ேது. 

30.11.1988 டததியிே்ே TN/SLM/MP/MG-137-MDS கடிததத்ின் மூலே் குத்தசகப் பகுதிக்கான 

சுரங்கத ் திே்ேே் இந்திய சுரங்கப் பணியகதத்ால் அங்கீகரிக்கப்பே்ேது. 05.04.1999 

டததியிே்ே கடிதே் எண்.TN/SLM/MS/LST-64-MDS மூலே் சுரங்கத ் திே்ேே் இந்திய சுரங்கப் 

பணியகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பே்ேது. 2014-2015 முதல் 2018-2019 ெசரயிலான 

காலக்கே்ேத்தில் 26.08.2015 டததியிே்ே கடிதே் எண். TN/SLM/MP/MG-1958-MDS மூலே் இந்திய 

சுரங்கப் பணியகத்தின் மூலே் ோை்றியசேக்கப்பே்ே சுரங்கே் திே்ேதத்ின் அனுேதி  

வபைப்பே்ேது. 2014-2017 ெசர டதசெயான அனுேதிகசளப் வபை்ை பிைகு, டேக்னசைே் 

சுரங்கே் டேை்வகாள்ளப்பே்ேது. 

பின்னர,் MoEFCC அறிவிப்பு S.O.804 (E) டததியிே்ே 14.3.2017 இன் படி, நாங்கள் முன் அனுேதி 

(சுை்றுசூழல் அனுேதி) வபைாேல் சுரங்க பணிசய டேை்வகாண்ேதால் எங்களுசேய 

திே்ேோனது விதிமீைல் இன் கீழ் ெருகிைது. திரு.ஏ.டகைென், ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெரா 

டேக்னசைே் சேன்ஸ் உரிசேயாளர ் சுரங்க நேெடிக்சககசள 10.01.2017 அன்று 

நிறுத்திவிே்டு, சுரங்க பணிசய டேை்வகாள்ள சுை்றுைச்ூழல் அனுேதிக்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளார.் 17.05.2018 டததியிேே் Lr. No. SEIAA TN/F.No.6223/TOR-356/2018 இல் SEIAA 

தமிழ்நாடு ெழங்கிய குறிப்பு விதிமுசைகளுேன் இந்த திே்ேத்திை்கு ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பே்டுள்ளது. 

இதை்கிசேயில், ோை்றியசேக்கப்பே்ே சுரங்கத ்திே்ேே் காலாெதியானது ேை்றுே் திே்ே 

முன்வோழிபெர ் 2019-2020 முதல் 2023-2024 ெசரயிலான காலப்பகுதியில் சுரங்கத் 
திே்ேத்சத ேதிப்பாய்வு வைய்ய இந்திய சுரங்கப் பணியகத்திை்கு விண்ணப்பிதத்ார.் 

08.08.2019 டததியிே்ே கடிதே் எண் TN/SLM/MG/ROMP-1557.MDS மூலே் சுரங்கத ் திே்ேதத்ின் 



 

ேதிப்பாய்வுக்கு இந்திய சுரங்கப் பணியகமுே் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது ேை்றுே் குறிப்பு 

விதிமுசைகளின்படி வபாது விைாரசண நேத்தப்படுகிைது.  

செே்ராலிக் ராக் பிடரக்கர,் அகழ்ொராய்ைச்ி ேை்றுே் ஏை்றுதல் ஆகியெை்றுேன் 

முழுசேயாக இயந்திரேயோக்கப்பே்ே வையல்பாடுகசளத ் தவிர, ஓபன்காஸ்ே் "ஏ" 

ெசகயுேன் குொரி வையல்பாடு டேை்வகாள்ள உத்டதசிக்கப்பே்டுள்ளது. தை்டபாதுள்ள 

சுரங்கத்தின் ஆழே் சுோர ்21.0 மீ ேை்றுே் குழியின் பரிோணங்கள் நீளே் 226 மீ x அகலே் 63 

மீ x ஆழே் 21 மீ. சுரங்கதத்ின் முன்வோழியப்பே்ே ஆழே் சுோர ்30.0 மீ (1.0 மீ டேல் ேண் + 

29.0 மீ டேக்னசைே்) ேை்றுே் இறுதி குழி அளவு நீளே் 254 மீ x அகலே் 135 மீ x ஆழே் 30 மீ. 

வோத்த புவியியல் இருப்புக்கள் 1229250 ேன்களாகவுே், வோத்த இருப்பு ேதிப்பீடு 469445 

ேன்களாகவுே் ேை்றுே் மீளக்கூடிய இருப்புக்கள் பகுதி குறுக்குவெே்டு முசையின்படி 

56334 ேன்களாகவுே் ேதிப்பிேப்பே்டுள்ளது. வோத்த ஆண்டு உை்பத்தி இருப்பு 56008 

ேன்கள் என ேதிப்பிேப்பே்டுள்ளது. ெருோந்திர டேக்னசைே்டின் உை்பத்தி ஆனது 11202 

ேன்கள் வீதே் வோத்தே் 5 ஆண்டுகள் என சுரங்கத்தின் ஆயுேக்ாலே் 

கணக்கிேப்பே்டுள்ளது 

திே்ேப் பகுதி ஆனது ேசலப் பகுதி பாதுகாப்பு ஆசணயப் பகுதியில் ெராது. 15 கிமீ 

சுை்ைளவில் ெனவிலங்கு பாதுகாப்பு ைே்ேே் 1972ன் படி ோநிலங்களுக்கு இசேடயயான 

எல்சல, CRZ ேண்ேலே், டேை்கு வதாேரை்ச்ி ேசலகள், அறிவிக்கப்பே்ே பைசெகள் 

ைரணாலயங்கள், ெனவிலங்கு ைரணாலயங்கள் எதுவுே் இல்சல. 

 

2. திட்டத்தின் இயல்பு மற்றும் அளவு 

தை்டபாதுள்ள டேக்னசைே் குொரி ஆனது 3.23.7 வெக்டேர ் நிலப்பரப்பில் புல எண் 

55/1 இல் மூங்கில்பாடி கிராேே், ஓேலூர ் தாலுகா, டைலே் ோெே்ேதத்ில்   

அசேந்துள்ளது. 

அட்டவணண 1 திட்டத்தின் சுருக்கம் 

எண் விவரங்கள் விவரங்கள் 

1.  திே்ேத்தின் வபயர ் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெரா டேக்னசைே ்சேன்ஸ் 

2.  அட்சரேகை 11043’59.16” N  

3.  தீேை்்ைரேகை 78006’59.13” E  

4.  ைடல் மட்டத்திற்கு ரமல் உள்ள 

தளத்தின் உயேம்  

எே்எஸ்எல்லில் இருந்து 352 மீ 

5.  நில அகமப்பு மிதோன உயரோன நிலப்பகுதி 



 

6.   நில வகைப்பாடு அரசு புைே்டபாக்கு நிலே் 

7.  குத்தகை பேப்பளவு 3.23.7 ஹெை்ரடே ்

8.  அருகிலுள்ள ஹநடுஞ்சாகல 

 

 (SH-188) டைலே் ைந்திப்பு – ஏை்காடு, 6.44 கிமீ – 
வதை்கு 

  (NH-44) ஸ்ரீநகர ் - கன்னியாகுேரி வநடுஞ்ைாசல, 

3.49 கிமீ – ஹதன் ரமற்கு       

9.  அருகிலுள்ள ேயில் 

நிகலயம் 

 டைலே் ைந்திப்பு – 6.79 கி.மீ, வதை்கு 

 கருப்பூர ்ரயில் நிசலயே் - 2.74 கி.மீ., ரமற்கு 

10.  அருகிலுள்ள விமான நிகலயம்  டைலே் விமான நிகலயம் – 7.92 கி.மீ, வடரமற்கு 

 திருசச்ிோப்பள்ளி விமான நிகலயம் – 125.45 கி.மீ 

- ஹதன்கிழை்கு 

11.  அருகிலுள்ள டவுன் / நைேம்  டவுன்  - கருப்பூர ்- 2.76 கி.மீ, ஹதன்ரமற்கு 

 நைேம்  - டைலே் – 9.48 கி.மீ, வதை்கு 

 ோெே்ேே் – டைலே் - 9.48 கி.மீ, வதை்கு 

12.  ஆறுைள்   கிழக்கு ைரபங்கா நதி – 6.49 கி.மீ, ரமற்கு 

 டேை்கு ைரபங்கா நதி – 9.39 கி.மீ, ரமற்கு 

 திருேணிமுத்தார ்நதி – 9.81 கி.மீ, ஹதன்கிழை்கு 

13.  குளம்  ைமுத்திரே் ஏரி – 3.64 கி.மீ, ரமற்கு 

 ஆர.்சி.வைே்டிபேட்ி ஏரி – 6.92 கி.மீ, ரமற்கு 

 வைல்லத்தே்பே்டி ஏரி – 8.15 கி.மீ, வதை்கு 

 பள்ளபேட்ி ஏரி – 8.18 கி.மீ, வதை்கு 

 கன்னங்குறிைச்ி ஏரி – 8.33 கி.மீ, வதை்கு 

 கன்னங்குறிைச்ி புது ஏரி - 8.48 கி.மீ., கிழை்கு 

 முத்துநாயக்கன்பே்டி ஏரி – 9.50 கி.மீ, ரமற்கு 

 பண்ணப்பேட்ி ஏரி – 10.86 கி.மீ, வடரமற்கு 

 ெேேடனரி ஏரி – 10.96 கி.மீ, வடரமற்கு 

 தத்தே்பே்டி ஏரி – 11.38 கி.மீ, வதை்கு 

 குேரகிரி ஏரி – 11.54 கி.மீ, கிழை்கு 

 ஏை்காடு ஏரி – 11.70 கி.மீ, கிழை்கு 

 அே்ோள் ஏரி – 12.10 கி.மீ, வதை்கு 

 பூைாரிபே்டி ஏரி – 12.31 கி.மீ, வடை்கு 

 தைகைமுத்திரே் ஏரி – 13.92 கி.மீ, வடை்கு 

 தாேசர குேச்ே – 14.28 கி.மீ, ரமற்கு 

 பூலொரி ஏரி – 14.70 கி.மீ, வதை்கு 

14.  மகலைள் / பள்ளத்தாை்குைள் கருெல்லி ேசல – 14.46 கி.மீ, வடரமற்கு 

15.  ஹதால் ஹபாருள் ஆேய்சச்ி 

இடங்ைள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்கல 

16.  ரதசிய பூங்ைாை்ைள் / 

வனவிலங்கு/பகறகவைள் 

சேணாலயங்ைள் 

குருே்பப்பே்டி விலங்கியல் பூங்கா - 6.06 கி.மீ., 

கிழை்கு 

17.  ஒதுை்ைப்பட்ட/ பாதுைாை்ைபட்ட 

ைாடுைள் 

 நாகரே்சல வனத்துகற ைாடு – 2.91 கி.மீ, 
ஹதன்கிழை்கு 

 பண்சணக்காடு வனத்துகற ைாடு - 5.52 கி.மீ, 
வடை்கு 

 கனிடயரி வனத்துகற ைாடு - 9.16 கி.மீ, வடை்கு 



 

 கப்புத்தி வனத்துகற ைாடு – 10.10 கி.மீ, கிழை்கு 

 டேரிடலண்ே ்வனத்துகற ைாடு – 12.83 கி.மீ, 
வடகிழை்கு 

 கஞ்ைேசல வனத்துகற ைாடு – 13.00 கி.மீ, வதை்கு 

 கருொேட்ுபாசை வனத்துகற ைாடு – 13.37 கி.மீ, 
வடை்கு 

 ஜருகுேசல வனத்துகற ைாடு – 13.47 கி.மீ, வதை்கு 

18.  நில அதிேவ்ு முன்ஹமாழியப்படட் குத்தகை பகுதி நில அதிேவ்ு 

மண்டலம்- II (ஆபத்து குசைந்த பகுதி) IS 1893 

(பகுதி-1) இன் படி : 2002 இன் கீழ் வருகிறது 

19.  பாதுகாப்பு நிறுெல்கள் 15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்கல 

 

3. திட்டத்தின் ததணவ 

 டேக்னசைே ் மிகவுே் முக்கியோன இரைாயன கனிேோகுே், டேலுே் இது வெடிப்பு 

உசலகள், உசலகள் ேை்றுே் எரியூேட்ிகளில் ஒரு புைணியாகப் பயன்படுத்தப்படுே் 

பயனை்ை வபாருேக்ளின் உை்பத்திக்கான முதன்சே மூலப்வபாருளாகுே். 

 நிறுெனே் எதிரவ்காள்ளுே் டதசெ ெழங்கல் இசேவெளியின் தை்டபாசதய 

சூழ்நிசலசய ைந்திக்க திே்ேத்தில் இருந்து (சுரங்க குத்தசக பகுதி) இரைாயன தர 

டேக்னசைே ்சுரங்கத்தின் டதசெ எழுந்துள்ளது. 

 வெடிப்பு உசலகள், உசலகள் ேை்றுே் எரியூேட்ிகள் திே்ேங்களில் புைணியாகப் 

பயன்படுத்தப்படுே் பயனை்ை வபாருளில் டேக்னசைே ்பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

 சிறிய உள்நாேட்ு விை்பசனயானது, ோநில அரசு ேை்றுே் ேத்திய அரசுகளுக்கு ெரிகள், 

ெரிகள், ெரிகள் டபான்ைெை்றில் நிதி ரீதியாக நல்ல ெருோனத்சதத் தருே். 

 உத்டதை சுரங்கத்தில் டேக்னசைே ் சுரங்க நேெடிக்சககளில் 18 டபர ் டநரடியாகவுே், 

சுோர ் 17 டபர ் டநரடியாகவுே், 100 டபர ் ேசைமுகோகவுே் தளொேங்கள், ெரத்்தகே், 

சுத்திகரிப்பு டெசலகள் டபான்ைெை்றில் வதாேரப்ுசேய ொய்ப்புகள் மூலே் 

பணியேரத்்தப்படுொரக்ள். 

 

 

 

 



 

 

 

 

படம் :1 திட்டத் தளத்தின் இருப்பிட வரைபடம்  

 



 

 

 

 

படம் :2 முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் கூகிள் வணரபடம் 

 

 

 



 

4. இருப்புக்கள் மற்றும் வளங்கள் 

குத்தசக பகுதி ஆனது ஏை்கனடெ இருக்குே் டேக்னசைே் சுரங்க குொரி ஆகுே். 

வோத்த புவியியல் இருப்புக்கள் 469445 ேன்களாகவுே், மீளக்கூடிய இருப்புக்கள் 

56334 ேன்களாகவுே் குறுக்குவெே்டு மூலே் ேதிப்பிேப்பே்டுள்ளது. 

அட்டவணண 2 மமொத்த இருப்புக்கள் மற்றும் வளங்கள் 

 

வரகப்பொடு UNFC 

குறியீடு 

மமொத்த 

இருப்பு 

டன்களில் 

மீட்கக்கூடிய 

இருப்பு 

டன்களில் 

கிரைடு 

A. வோத்த கனிே 

இருப்புக்கள் 

    

நிரூபிக்கப்பே்ே கனிே 

இருப்பு 10.06.2019 அன்று  

111 469445 56334 நான்-

ரீபிரக்ேரி 

ைாத்தியோன கனிே 

இருப்பு 

121 & 222 - - - 

B. வோத்த மீதமுள்ள 

ெளங்கள் 

 - - - 

ைாத்தியோன கனிே 

ெளே் 

211 - - - 

முன்னுரிசே கனிே 

ெளங்கள் 

221 759805 91176 நான்-

ரீபிரக்ேரி 

அளவிேப்பே்ே கனிே 

ெளே் 

331  - - 

குறிப்பிேப்பே்ே கனிே 

ெளே் 

332  - - 

அனுோனிக்கப்படுே் 

கனிே ெளே் 

333  - - 

கண்காணிப்பு கனிே 

ெளே் 

334  - - 

மமொத்த இருப்புக்கள் + 

வளங்கள் 

 1229250 147510 - 

 

 

 

 



 

 

5. ரகயிருப்பு/வளங்கள் பிைிவு வொைியொக கணக்கிடுதல் 

குத்தசக பகுதி ஆனது ஏை்கனடெ இருக்குே் டேக்னசைே் சுரங்க குொரி ஆகுே். புவியியல் ேை்றுே் 

சுரண்ேக்கூடிய இருப்புக்கள் குறுக்கு வெே்டு முசை மூலே் ேதிப்பிேப்படுகின்ைன. இருப்பு ேதிப்பீடு கீடழ 

அே்ேெசண 3 இல் விெரிக்கப்பே்டுள்ளது ேை்றுே் ெளங்களின் ேதிப்பீடு அே்ேெசண எண்.4 இல் 

விெரிக்கப்பே்டுள்ளது. 

அட்டவணண 3 மமொத்த இருப்பு வளங்கள் 

பிரிவு மபஞ்ச ்
நீளம் 

(மீ) 

அகலம்   

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

அளவு 

(கன 

மீட்டர)் 

மமொத்த 

அடைத்்தி 

ஓவை்ப
ை்டன் 

(டன்) 

மமொத்த 

இருப்பு
கள் 

(டன்) 

கனிம 

நிைொக
ைிப்பு 

88% 

(டன்) 

மீடட்ு 

எடுக்கக்
கூடிய  

இருப்புக
ள் 12% 

(டன்) 

மமொத்த 

கழிவுகள் 

(டன்) 

ஓவை்பை்டன்                       

XY-A1B1 I 16 46 1 736             

XY-A2B2 I 1 54 1 54             

XY-A3B3 I 1 42 1 42             

XY-A4B4 I 1 80 1 80             

                                     மமொத்தம் 912 2 1824       1824 

ரமக்னரைட ்                       

XY - A1B1 

                      

II 14 28 4.0 1568             

III 14 45 6.0 3780             

IV 30 88 6.0 15840             

V 52 112 6.0 34944             

VI 43 94 5.0 20210             

                                     மமொத்தம் 76342 2.5   190855 167952 22903 167952 



 

 

XY - A2B2 

                      

II 1 31 6.0 186             

III 1 45 6.0 270             

IV 23 66 6.0 9108             

V 50 64 6.0 19200             

VI 50 46 5.0 11500             

                                     மமொத்தம் 40264 2.5   100660 88581 12079 88581 

XY - A3B3 

                      

II 1 11 6.0 66             

III 1 35 6.0 210             

IV 50 58 6.0 17400             

V 50 39 6.0 11700             

                                    மமொத்தம் 29376 2.5   73440 64627 8813 64627 

XY - A4B4 

                      

II 1 42 6.0 252             

III 5 85 6.0 2550             

IV 55 73 6.0 24090             

V 46 54 6.0 14904             

                                    மமொத்தம் 41796 2.5   104490 91951 12539 91951 

                   மமொத்த வளங்கள் 187778 2.5 1824 469445 413111 56334 414935 

 

 

 

 

 



 

 

அட்டவணண 4 வளங்களின் மதிப்பீடு 

வரகப்பொ
டு 

பிரிவு மபஞ்ச ்
நீளம் 

(மீ) 

அகலம்   

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

அளவு 

(கன 

மீட்டர)் 

மமொத்த 

அடைத்்
தி 

மமொத்
த 

இருப்பு
கள் 

(டன்) 

கனிம 

நிைொக
ைிப்பு 

88% 

(டன்) 

மீடட்ு 

எடுக்கக்
கூடிய  

இருப்புக
ள் 12% 

(டன்) 

மமொத்த 

கழிவுகள் 

(டன்) 

வபஞ்சுகளி
ல் 

அசேக்கப்
பே்ே 

கனிேங்க
ள் 

ரமக்ன
ரைட ்

                    

XY - A1B1 

II 1 3 4.0 12           

III 3 14 6.0 252           

IV 13 34 6.0 2652           

V 22 51 6.0 6732           

VI 32 70 5.0 11200           

XY - A2B2 

II 1 3 6.0 18           

III 1 16 6.0 96           

IV 23 35 6.0 4830           

V 50 54 6.0 16200           

VI 50 73 5.0 18250           

XY - A3B3 

II 1 3 6.0 18           

III 1 16 6.0 96           

IV 1 35 6.0 210           

V 1 54 6.0 324           

VI 50 93 5.0 23250           

XY - A4B4 

II 1 3 6.0 18           

III 1 16 6.0 96           

IV 7 35 6.0 1470           

V 16 55 6.0 5280           

VI 62 108 5.0 33480           



 

 

    
மமொத்
தம் 

      124484 2.5 311210 273865 37345 273865 

7.5 மீ 

இசேவெ
ளியில் 

எல்சலயி
ல் 

அசேக்கப்
பே்ே 

மினரல்கள் 

114.6 X 10.0 = 1146 ைதுர.மீ 29 33234 
          

          

672.2 X 7.5 = 5041.5 ைதுர.மீ 29 146204 
          

          

       179438 2.5 448595 394764 53831 394764 

மமொத்தம்       

 

 

759805 

 

 

668629 

 

 

91176 

 

 

668629 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. வருடொந்திை உற்பத்தி 

அட்டவணண 5 ரதொைொயமொக ஆண்டு வொைியொக ரமக்னரைட் ரதொண்டுதல் 

 

வருடம்   

 

அலகு 

மமொத்த 

தற்கொலிக 

ரதொண்டுத
ல் 

ஓவை்பை்
டன்  

ROM 

மமொத்த 

கழிவு 

 

விகிதம்-

தொது: 

கழிவு 

தொது 

(ரமக்னரை
ட் 

@12% ROM) 

கனிம 

நிைொகைிப்பு 

(ROM இன் @ 

88%) 

2019-2020     
(01.08.2019 

முதல் 

31.03.2020 

ெசர) 

 

கன 

மீே்ேர ்

21188 736 2543 18645 19381 

1:7.62 

ேன்கள் 52970 1472 6356 46614 48086 
1:7.56 

2020-2021 

கன 

மீே்ேர ்
61202  7344 53858 53858 

1:7.33 

ேன்கள் 153005  18361 134644 134644 1:7.33 

2021-2022 

கன 

மீே்ேர ்
47392 54 5687 41705 41759 

1:7.34 

ேன்கள் 118480 108 14218 104262 104370 1:7.34 

2022-2023 

கன 

மீே்ேர ்
24138 42 2897 21241 21283 

1:7.34 

ேன்கள் 60345 84 7241 53104 53188 1:7.34 

2023-2024 

கன 

மீே்ேர ்
32772 80 3933 28839 28919 

1:7.35 

ேன்கள் 81930 160 9832 72098 72258 1:7.34 

மமொத்தம் 

கன 

மீட்டை ்
186692 912 22404 164288 165200 1:7.37 

டன்கள் 466730 1824 56008 410722 412546 1:7.36 

 

டேக்னசைேட்ின் ைராைரி உை்பத்தி ஆண்டுக்கு 22404/5 = 4480.8 cum (4480.8 X 2.5(B.D) = 11202 ேன்கள்) ஆகுே். 



 

 

அட்டவணண 6 ஆண்டு வொைியொன வளை்ைச்ி மற்றும் உற்பத்தி அட்டவரண 

வருடம் பிைிவு மபஞ்ச ்

நீள
ம் 

(மீ) 

அகலம்   

(மீ) 

ஆழ
ம் (மீ) 

அளவு 

(கன 

மீட்டர)் 

ஓவை்ப
ை்டன் 

(டன்) 

மமொத்
த 

இருப்பு
கள் 

(டன்) 

கனிம 

நிைொகைிப்
பு 88% 

(டன்) 

மீடட்ு 

எடுக்கக்கூடி
ய  

இருப்புகள் 

12% (டன்) 

மமொத்
த 

கழிவுக
ள் (டன்) 

2019-2020 

(01.08.2019 

To 

31.03.2020) 

XY - A1B1 

I 16 46 1   736       736 

II 14 28 4.0 1568           

III 14 45 6.0 3780           

IV 30 88 6.0 15840           

                                                  மமொத்தம் கன மீே்ேரில் 21188 736 21188 18645 2543 19381 

                                                        மமொத்தம் ேன்களில் 52970 1472 52970 46614 6356 48086 

2020-2021 XY-A1B1 

                    

V 61 112 6.0 40992           

VI 43 94 5.0 20210           

                                                 மமொத்தம் கன மீே்ேரில் 61202   61202 53858 7344 53858 

                                                       மமொத்தம் ேன்களில் 153005   153005 134644 18361 134644 

2021-2022 XY - A2B2 

                    

I 1 54 1   54         

II 1 31 6.0 186           

III 1 45 6.0 270           

IV 41 66 6.0 16236           

V 50 64 6.0 19200           

VI 50 46 5.0 11500           

                                                 மமொத்தம் கன மீே்ேரில் 47392 54 47392 41705 5687 41759 

                                                       மமொத்தம் ேன்களில் 118480 108 118480 104262 14218 104370 

2022-2023 XY - A3B3                     



 

 

I 1 42 1   42         

II 1 11 6.0 66           

III 1 35 6.0 210           

IV 41 58 6.0 14268           

V 41 39 6.0 9594           

                                                  மமொத்தம் கன மீே்ேரில் 24138 42 24138 21241 2897 21283 

                                                        மமொத்தம் ேன்களில் 60345 84 60345 53104 7241 53188 

2023-2024 XY - A4B4 

                    

I 1 80 1   80         

II 1 42 6.0 252           

III 5 85 6.0 2550           

IV 45 73 6.0 19710           

V 38 45 6.0 10260           

                                                 மமொத்தம் கன மீே்ேரில் 32772 80 32772 28839 3933 28919 

                                                       மமொத்தம் ேன்களில் 81930 160 81930 72098 9832 72258 

                               மமொத்த வளங்கள் கன மீட்டைில் 186692 912 186692 164288 22404 165200 

                                      மமொத்த வளங்கள் டன்களில்  466730 1824 466730 410722 56008 412546 

 

 

 

 

 



 

 

7. கனிமம்   

டேக்னசைே் கனிே இருப்பின் தன்சே ேை்றுே் எதிரப்ாரக்்கப்படுே் ெருோந்திர 

உை்பத்தி நிசல, சுரங்க முசையானது முழுசேயாக இயந்திரேயோக்கப்பே்ேசதத் 
தவிர திைந்தவெளி "A" ெசகயாக முன்வோழியப்பே்ேது. சுரங்க நேெடிக்சககளின் 

ெளரை்ச்ி ேை்றுே் உை்பத்தி அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு சுரங்க குத்தசகப் பகுதியின் 

ெேக்கிலிருந்து வதை்குப் பகுதி ெசர இருக்குே் டெசல வைய்யுே் குழியில் ேே்டுடே 

இருக்குே். சுரங்கை ் ைாசலகள் அசேப்பதை்குே், பண்ே் கே்டுெதை்குே், காடு 

ெளரப்்பதை்குே் டேல் ேண் பயன்படுதத்ப்படுே். நசேபாசதகள், ைரிவுகள் ேை்றுே் 

ைாசலகள் ேனிதரக்ள் ேை்றுே் வபாருே்கள் எளிதில் வைல்ல ஏை்ை ெசகயில் 

அசேக்கப்பே்டுள்ளன. விபத்து ேை்றுே் ேசழநீர ் உே்புகுெசதத ் தடுக்க குழிசயை ்

சுை்றிலுே் தடுப்பசண அசேக்கப்படுே். தாது ேை்றுே் கழிவுகசள சுமூகோக வகாண்டு 

வைல்ெதை்கு ெைதிக்டகை்ப, ைே்ேப்பூரெ் தரங்களுக்கு இணங்க, இழுத்துை ் வைல்லுே் 

ைாசலகள் அசேக்கப்படுே். டதசெப்படுே் இேங்களில், டபாக்குெரத்துை ்ைாசலகளில் 

வபாருத்தோன இேத்தில் கேக்குே் தளங்கள் அசேக்கப்படுே். 

8. நீர் ததணவ 

3.23.7 வெக்டேர ்சுரங்க குத்தசக பகுதிக்கு டதசெயான தண்ணீரின் அளவு 2.5 KLD என  

ேதிப்பிேப்பே்டுள்ளது. திே்ே இேத்திை்கு அருகில் உள்ள கிராேங்களில் இருந்து குடிநீர ்

கிசேக்கிைது ேை்றுே் இது தளதத்ில் டதசெசய பூரத்்தி வைய்கிைது. 

அட்டவணண 7 நீர் இருப்பு 

 

9. மனித வளம் 

இந்த திட்டத்திற்கு ரதகவபடும் ஹமாத்த ஆே்களின் எண்ணிக்சக 17 ஆகும். உள்ளூே ்

மை்ைளுை்கு  தங்ைள் வாழ்வாதாேத்கத ஹபருை்கி ஹைாள்ள இது ஒரு வாய்ப்பாை வழங்ைப்படும். 

 

 

 

வைிரை எண் விளக்கம் 
நீர் ததணவ (kLD) 

 

1. மை்ைள் குடிப்பதற்ைாைவும் பிற 

உபரயாைத்திற்கும் 

 
0.750 kLD 

2. மேம் வளேச்ச்ி 
 

0.250 kLD 

3. தூசி ஒடுை்ைம் 1.50 kLD 

                                                             மமொத்தம் 2.5  KLD 



 

 

அட்டவணண  8 மனித வளம் 

 

வைிரை எண் பணியொளரின் மபயர் எண்கள் 

1. ரமற்பொை்ரவயொளை் 

 டேலாளர ் 1 

 பகுதி டநர சுரங்கப் வபாறியாளர ் 1 

 எழுத்தர ் 1 

2. ஹதாழிலாளே ்  

 மிகவுே் திைசேயானெர ் - 

 திைசேயானெர ் 2 

 அசர திைசேயானெர ் - 

 திைசேயை்ைெர ் 12 

                                               ஹமாத்தம் 17 

 

10. நிலத் ததணவ 

சுரங்க குத்தசக ஆனது டைலே் ோெே்ேே், ஓேலூர ் தாலுக்கா, மூங்கில்பாடி 

கிராேத்தில் புல எண் 55/1 இல் 3.23.7 வெக்டேர ் பரப்பளவில் அசேந்துள்ள அரசு 

புைே்டபாக்கு நிலோகுே் ேை்றுே் இந்த திே்ேே் ஆனது ெனப் பகுதி ெசகக்கு 

உே்பே்ேது அல்ல. சுரங்க குத்தசகக்கு அருகில் காப்புக்காடு அல்லது ைமூக காடுகள் 

எதுவுே் இல்சல. தை்டபாசதய ேை்றுே் பிந்சதய சுரங்க நில பயன்பாே்டு முசை 

அே்ேெசண எண்.9க்கு கீடழ வகாடுக்கப்பே்டுள்ளது. 

அட்டவணண 9. நில பயன்பொட்டின் வடிவம் 

 

 

வைிரை 

எண் 

 

 

விளக்கம் 

 

தற்ரபொதுள்ள 

பகுதி 

(மெக்ரடை்) 

மீட்கப்பட 

ரவண்டிய  

பகுதி மற்றும்  

தற்ரபொரதய 

ROMP 

கொலத்தின் 

முடிவில் 

புனைவ்ொழ் 

வளிக்கப்பட்டது 

(மெக்ரடை்) 

மீட்கப்பட 

ரவண்டிய 

 பகுதி மற்றும்  

சுைங்கத்தின் 

முடிவில் 

புனைவ்ொழ் 

வளிக்கப்பட்டது 

(மெக்ரடை்) 



 

 

01. சுரங்கே் (குொரி) 1.42.0 0.74.0 2.54.0 

02. கழிவுக் கிேங்கு 0.38.0 பின் நிரப்புதல் பின் நிரப்புதல் 

03. அலுெலகே்-

உள்கே்ேசேப்பு 

0.01.0 0.01.0 0.02.0 

04. மினரல் ஸ்டேக் / 

வையல்படுத்தே்  

முை்ைே் 

- - - 

05. துசண-தர கனிே 

அடுக்குகள் 

- - - 

06. சுரங்க ைாசலகள் 0.05.0 0.01.0 0.10.0 

07. டதாே்ேத்திை்கு 

உே்பேே் பகுதி 

0.05.0 0.52.5 0.57.7 

08. பயன்படுத்தப்போத 

பகுதி 

1.32.7 - - 

                    மமொத்தம் 3.23.7 1.28.5 3.23.7 

 

11. மக்கள் குடியிருப்பு 

அருகிலுள்ள ேக்கள் குடியிருப்புகள் அேே்ெசண எண் 10 இல் வகாடுக்கப்பேட்ுள்ளன. 

அட்டவணண 10 மக்கள் அடர்த்தி 

வைிரை 

எண் 

திணசயில் கிரொமம் மக்கள் 

மதொணக 

தூரம் 

(கி.மீ.) 

1 வடை்கு மூங்கில்பாடி 2000 1.0 

2 ரமற்கு வகால்லப்பேட்ி  600 1.6 

3 கிழை்கு காமிசனக்கன்பேட்ி 500 1.6 

4 ஹதற்கு வெள்ளக்கல்பே்டி 2000 2.4 

 

12. மின் ததணவ 

 அலுெலக ெளாகங்கள் ேை்றுே் பிை உள்கேே்சேப்புகளுக்கு ேேட்ுடே மின்ைாரே் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது, இதை்கு டதசெயான அனுேதி TNEB-யிேே் இருந்து 



 

 

வபைப்படுே்.  உகடை்ைல் ஏற்றுவதற்ை்கு ரதகவப்படும் எேிஹபாருள், ஒரு மணி 

ரநேத்திற்கு 16 லிட்டே ்டீசல் ரதகவப்படும்.  

 இந்த குவாேி திட்டத்திற்கு அதிை மின்சாேம் ரதகவயில்கல. 

13. அடிப்பணட ஆய்வின் தநொக்கம் 

அத்தியாயத்தில் பின்வரும் அளவுருை்ைள், இருை்கும் சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிகல பற்றிய 

தைவல்ைள்ைகள தருகின்றன. 

1. கமை்ரோ - வானிகல ஆய்வு 

2. நீே ்சூழல் 

3. ைாற்று சூழல் 

4. சத்தம் சூழல் 

5. மண் / நில சூழல் 

6. உயிேியல் சூழல் 

7. சமூை ஹபாருளாதாே சூழல் 

13.1 ணமக்தரொ - வொனிணல ஆய்வு 

வளிமண்டலத்தில் ஹவளிரயற்றப்படட் மாசுபடுத்திைளின் பேவகல பாதிப்பதில் வானிகல 

ஒரு முை்கிய பங்கு வகிை்கிறது. வானிகல ைாேணிைள் ைாலத்துடன் பேந்த ஏற்ற 

இறை்ைங்ைகளை் ைாண்பிப்பதால், நீண்டைால நம்பைமான தேவுைளிலிருந்து மடட்ுரம 

அேத்்தமுள்ள விளை்ைம் ஹபற முடியும். 

i) சோசேி ஆண்டு குகறந்தபட்ச ஹவப்பநிகல: 22.9 ஹசல்சியஸ் 

ii) சோசேி ஆண்டு அதிைபடச் ஹவப்பநிகல. : 34.1 ஹசல்சியஸ்   

iii) இப்பகுதியின் சோசேி ஆண்டு மகழப்ஹபாழிவு: 898 மி.மீ.  

 13.2 கொற்று சூழல் 

சுேங்ை குத்தகை பகுதியிகன  சுற்றியுள்ள பகுதிைளில் மாதாந்திே அடிப்பகடயில் சுற்றுப்புற 

ைாற்று ைண்ைாணிப்பு ரமற்ஹைாள்ளப்பட்டது. 5 கி.மீ.  சுற்றளவில் 6 இடங்ைளில் (ஒரு ைால 

முழுவதும்) ைாற்றின் தே ஆய்வு நடத்தப்படட்ுள்ளது. பாேட்்டிகுரலட ் ரமடட்ே ் (பிஎம் 10), சல்பே ்

கட ஆை்கசடு (SO2), கநட்ேஜன் கட ஆை்கசடு (NO2)  ரபான்ற முை்கிய ைாற்று மாசுை்ைள் 

ைண்ைாணிை்ைப்படட்ு அதன் முடிவுைள் கீரழ சுருை்ைப்படட்ுள்ளன. 

ைாற்றின் அடிப்பகட நிகலைள் : PM10 (68-36 µg / m³), PM2.5 (36-24 µg / m³), SO2 (12-4 µg / m³), NO2 (23-

17 µg/ m³). இகவ அகனத்தும்  ோரை் ் முதல்  டே 2021 வகே ைண்ைாணிை்ைப்படட்ு, ரதசிய 

சுற்றுப்புற ைாற்றின் தேதத்ரதாடு ஒப்பிடட்ு  பாேத்்ததில் அகனத்து அடிப்பகட நிகலைள் NAAQ 

வகேயகறை்குள் இருை்குகிறது. 

 



 

 

13.3 ைத்த சூழல் 

முன்ஹமாழியப்படட் திட்ட தளத்கதச ் சுற்றியுள்ள 6 இடங்ைளில் சுற்றுப்புற சத்தம் அளவுைள் 

அளவிடப்படட்ன. பைல் மற்றும் இேவு ரநேத்தில் பதிவுஹசய்யப்படட் அதிைபடச் இகேசச்ல் 

அளவுைள் 52.4 Leq dB மற்றும் 43.2 Leq dB வகே இருந்தன, பைல் மற்றும் இேவு ரநேத்தில் 

பதிவுஹசய்யப்படட் குகறந்தபட்ச இகேசச்ல் அளவுைள் 47.2 Leq dB மற்றும் 38.1 Leq dB வகே 

இருந்தன.  

13.4 நீர் சூழல்  

நிலத்தடி நீே ்ரசாதிை்ைப்படட்து மற்றும் முடிவுைள் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது.  

 சோசேி pH அளவு  7.89 முதல் 8.74 வகே உள்ளது. 
 TDS மதிப்பு 568 மிகி/லிட்டே ்முதல் 2032 மிகி/லிட்டே ்வகே உள்ளது. 
 குரளாகேடு 15.4 மிகி/லிட்டே ்முதல் 436.9 மிகி/லிட்டே ்வகே உள்ளது. 
 ஹமாத்த ைடினத்தன்கம 490 மிகி/லிட்டே ்முதல் 1210  மிகி/லிட்டே ்வகே உள்ளது. 

13.5 நிலச ்சூழல்  

pH மதிப்பு 8.92 முதல் 9.85 வகே ைேிமப் ஹபாருடை்ளுடன் 0.0135 % முதல் 0.0168 % வகே இருப்பதால் 

மண் இயற்கையில் ைாேத்தன்கமயுடன் வகிை்கிறது என்பகத பகுப்பாய்வு முடிவுைள் 

ைாடட்ுகின்றன. கநட்ேஜன், பாஸ்பேஸ் மற்றும் ஹபாட்டாசியம் ஆகியவற்றின் ஹசறிவு மண் 

மாதிேிைளில் நல்ல அளவில் இருப்பது ைண்டறியப்படட்ுள்ளது. 

                13.6 உயிரியல் சூழல்  

                         முன்ஹமாழியப்பட்ட சுேங்ை குத்தகை பகுதி ஹபரும்பாலும் சிறிய புதேை்ள் மற்றும் புதேை்களை் 

ஹைாண்ட வறண்ட தேிசு நிலமாகும். சுேங்ை குத்தகை பகுதிை்குள் குறிப்பிடட் ஆபத்தான 

தாவேங்ைள் மற்றும் விலங்கினங்ைள் எதுவும் இல்கல. 

 13.7 சமூை ஹபாருளாதாே சூழல் 

ஓேலூர ்தமிழ்நாேட்ின் டைலே் ோெேே்த்தில் உள்ள ஒரு நகரே் ேை்றுே் டேக்னசைே ்நிசைந்த 

பகுதி ஆகுே். 2011 ேக்கள் வதாசக கணக்வகடுப்பின்படி, மூங்கில்பாடி கிராேத்தின் 

ேக்கள்வதாசக 3946, இதில் 2074 ஆண்கள், 1872 வபண்கள். மூங்கில்பாடியில் ஆண்களின் 

கல்வியறிவு 70.92 % ஆகவுே், வபண்களின் கல்வியறிவு விகிதே் 51.23 % ஆகவுே் உள்ளது. 

14. புனர்வொழ்வு / மீள்குடிதயற்றம் 

 சுேங்ைத்தின் ஒடட்ுஹமாத்த நிலம் அரசு புைே்டபாக்கு நிலமாகும். திட்டப்பகுதி மற்றும் 

அதன் அருகிலுள்ள பகுதிைள் உள்ள மை்ைளுை்கு இடம்ஹபயேவ்ு ரதகவயில்கல. இந்த 

திட்டத்தின் அருகிலுள்ள கிோமங்ைளின் சமூை ரமம்பாடு பேிசீலிை்ைப்படும். 

 சுரங்கப் பகுதி எந்த ஒரு குடியிருப்சபயுே் உள்ளேக்கியது அல்ல. எனடெ சுரங்க 

நேெடிக்சகயில் ேனித குடிடயை்ைங்கள் இேே்வபயரவ்ு டதசெ இல்சல. 

 

 



 

 

15. பசுணம வளர்சச்ி தமம்பொடு  

 பசுகம ரமம்பாடட்ிற்ைாை இத்திட்டத்கத சுற்றியுள்ள பகுதிைளில் அடேந்்த மேங்ைள் 

வளேை்்ைப்படும் 

 சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கம திட்டத்தின் முை்கிய அங்ைங்ைளில் ஒன்றாை கிேீன் ஹபல்ட ்

பேிந்துகேை்ைப்படட்ுள்ளது, இது சூழலியல், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதியின் 

தேத்கத ரமம்படுத்தும். 

 ைவுக்கு டபான்ை ேரங்கள் குத்தசக எல்சலயில் ஆண்டுக்கு 30 ேரங்கள் வீதே் 5 மீே்ேர ்

இசேவெளியில்   நேப்படுே். 

 இந்த பகுதியில் நேப்படுே் ேரங்களின் உயிரெ்ாழுே் விகிதே் 70% ஆக இருக்குே் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. 

 

அட்டவணண 11 பசுணம வளர்சச்ி தமம்பொடு 

ஆண்டு இனங்களின் 

மபய ர ்

பைப்பு 

(மெக்ரடை்) 

எண்ணிக்ணக இணடமவளி சர்ணவவல் 

2019-2020 ைவுக்கு 0.11.5 30 5m 70% 

2020-2021 ைவுக்கு 0.11.0 30 5m 70% 

2021-2022 ைவுக்கு 0.10.0 30 5m 70% 

2022-2023 ைவுக்கு 0.10.0 30 5m 70% 

2023-2024       ைவுக்கு 0.10.0 30 5m 70% 

                                              ஹமாதத்ம் 150 
 

 

16. எதிர்பொர்க்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்புகள் 

16.1 கொற்று சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 சாகலைள் மற்றும் ஹசப்பனிடப்படாத சாகலைளில் தண்ணீே ்ஹதளிை்ைப்படும் 

 தூசி ஹவளிரயற்றத்கதை் ைடட்ுப்படுத்த நீே ் ஹதளித்தல் ரபான்ற முகறயான தணிப்பு 

நடவடிை்கைைள் பின்பற்றப்படும். 

 சுேங்ை பகுதிகய சுற்றியுள்ள பகுதிைளில் சாகலைள், திடை்ைழிவு தளம் மற்றும் 

அருகிலுள்ள சுேங்ை வளாைங்ைளில் மேங்ைள் வளேை்்ைப்படும் 

 மாகச ைடட்ுப்படுத்தும் வகையில் சுேங்ைப்பகுதியில் பயன்படுத்தும் ைருவிைள் 

அகனத்தும் அவ்வப்ரபாது போமேிப்பு ரமற்ஹைாள்ளப்படும் 

 

16.2 சத்தம் சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 சிபிசிபி வழிைாடட்ுதல்ைளின்படி சுற்றுப்புற சத்தத்கத அவ்வப்ரபாது ைண்ைாணித்தல் 

ஹசய்யப்படும். 

 ரபாை்குவேத்து வாைனங்ைள் மற்றும் ஏற்றுவதற்ைான அைழ்வாோய்சச்ி தவிே ரவறு 

எந்த உபைேணங்ைளும் அனுமதிை்ைப்படாது. 

 இந்த ைருவிைளில் வரும் இகேசச்ல் தற்ைாலிைமானது அது எந்த வித தாை்ைத்கதயும் 

ஏற்படுத்தாது 



 

 

17. சுற்றுசச்ூழல் தமலொண்ணம கலத்திற்கொன மபொறுப்புகள் (EMC) 

EMC இன் ஹபாறுப்புைள் பின்வருவனவற்கற உள்ளடை்குகின்றன. 

 

  சுற்றியுள்ள பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் ைண்ைாணிப்பது. 

  மேம் வளேப்்பது 

  தண்ணீேின் குகறந்தபட்ச பயன்பாடக்ட உறுதி ஹசய்தல். 

  மாசு ைடட்ுப்பாடட்ு நடவடிை்கைைகள முகறயாை ஹசயல்படுத்துதல். 

18. சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு திட்டம் 

தமிழ்நாடு மாநில மாசு ைடட்ுப்பாடட்ு வாேியத்தின் (டி.என்.பி.சி.பி) படி சுற்றுப்புற ைாற்றின் 

தேம், நீே ் மற்றும் ைழிவு நீே ் தேம், சத்தம் தேம் குறித்து ைண்ைாணிப்பு அே்ேெசண 

போமேிை்ைப்படும். 

19. திட்ட மசலவு 

சாகலைள், சுேங்ை அலுவலைம்/ ஹதாழிலாளே ் ஹைாடட்கை, முதலுதவி அகற ரபான்ற 

உள்ைடட்கமப்பு வசதிைளுை்கும், மின் ரசகவைளுை்கும் நீே ் வழங்ை்குவதற்கும் 

இயந்திேங்ைகள பயன் படுத்துவதற்கும் ரதகவப்படும் ஹமாத்த திே்ே வைலவு ரூ. 26,00,000 

ஆகும். 

20. மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு 

ஹபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் ஹபாறுப்பு (சிஇஆே)் நிதியின் கீரழ பின் வரும் 

ஹசயல்பாடுைளுை்கு வழங்ைப்படும். 

அட்டவணண 12: கொர்ப்பதரட் சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு மசலவு 

வ.எண். மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு மசயல்பொடு மசலவு (ரூ.) 

1. 

டதக்கே்பே்டி கிராேத்தில் உள்ள அரசு டேல்நிசலப் 

பள்ளிக்கு குடிநீர,் சுகாதாரோன கழிப்பசை ெைதிகள் 

டபான்ை அடிப்பசே ெைதிகள் வைய்து தரப்படுே். 

52,000 

                                                                                                             மமொத்தம் 52,000 

 

21. திட்டத்தின் நன்ணமகள் 

 இத்திட்டத்தின் மூலம் மை்ைளின் சமூை ஹபாருளாதாே நிகல உயரும், இந்த சுேங்ை 

பகுதிகய சுற்றியுள்ள பகுதிைளில் உள்ள மை்ைளின் ரவகல வாய்ப்பு ரநேடியாைவும், 

மகறமுகையாைவும், அகமய கூடும் 

 இத்திட்டம் சுற்றுசூழலுை்கு இணை்ைமான நிதி வழிமுகறைள் மற்றும் ைடட்ுமானத் 

துகறயின் ஹதாழிலின் நலனுை்ைாை இருை்கும்,  

 இத்திட்டம் மூலம் மை்ைளின் சமூை அல்லது ைலாசச்ாே வாழ்ை்கையில் எந்தவிதமான 

எதிேம்கறயான தாை்ைத்கதயும் ஏற்படுத்தப்ரபாவதில்கல. 


