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திட்டசுருக்கம் 

1. திட்ட பின்னணி 

திரு.பி.ல ோகநோதன், கிருஷ்ணகிரி மோவட்டம், லதன்கனிக்லகோடட்ட தோலுகோ, 

கிருஷ்ணகிரி மோவட்டம், கரண்டப்பள்ளி கிரோமம், சரல்வ எண் 152/1B, 

152/3,152/4B & 534/2 இ ் உள்ள குவோரி குத்தடகப் பகுதி 1.28.5 ஹெக்லடர ்

நி த்திற்கு SEIAA விடம் இருந்து சுற்றுசச்ூழ ் அனுமதி ஹபற்றுள்ளோர.் 

கடிதம்.எண். SEIAA-TN/F.No.1357/EC/1(a)/1236/2013 லததி 07.04.2014. சுற்றுசச்ூழ ் 

அனுமதி 08.04.2019 அன்று கோ ோவதியோனது. 

தமிழ்நோடு, கிருஷ்ணகிரி மோவட்டம், லதன்கனிக்லகோடட்ட தோலுகோவி ், 

கரண்டப்பள்ளி கிரோமத்தி ், S.F எண்கள்: 152/1B, 152/3,152/4B & 534/2 இ ் 1.28.5 

ஹெக்லடர ் பரப்பளவி ் தற்லபோதுள்ள ஹரட் ம ்டி க ர ் கிரோடனட ் குவோரி 
உள்ளது. சுரங்கத்தின் புவியியலி ் இருந்து ஹபறப்பட்ட 500மீ சுற்றளவு கடிதம் 

Rc.No.98/2019/Mines லததி : 20.02.2020  அடிப்படடயி ் ஹமோத்தக் ஹகோத்து 

பரப்பளவு 22.46.5 ஹெக்லடர.் அதோவது ஹமோத்த ஹகோதத்ு பரப்பளவு 5 

ஹெக்லடருக்கு லம ் இருப்பதோ ் இது B1 வடகயின் கீழ் வருகிறது. அதனோ ் 

ToRக்கோன எங்கள் புதிய விண்ணப்பத்டத 20.02.2020 அன்று முன்ஹமோழிவு 

எண்: SIA/TN/MIN/51294/2020 மூ ம் SEIAA க்கு சமரப்்பித்துள்லளோம்.   

 

குத்தடக பகுதி ஹவற்று நி ப்பரப்பு மற்றும் தடர மட்டத்திலிருந்து 5-10மீ 

உயரத்திற்கு உயரத்்தப்பட்ட தடர, சிவப்பு ம ்டி க ர ் கிரோடனடட்ோ ் 

மூடப்படட்ு கிழக்குப் பக்கமோக ஹமதுவோக சோய்ந்துள்ளது. 5.0 மீட்டர ் ஹபஞ்ச ்

அக ம் ஹகோண்ட 5.0 மீட்டர ் ஹசங்குத்து ஹபஞ்ச ் ஹகோண்ட வழக்கமோன 

திறந்தஹவளி அடர இயந்திரமயமோக்கப்பட்ட சுரங்கத்துடன் குவோரி 
ஹசய ்போடு லமற்ஹகோள்ள உத்லதசிக்கப்படட்ுள்ளது. குவோரி ஹசய ்போட்டி ் 

டவர கம்பி அறுத்த ், ஏற்றுத ் மற்றும் லபோக்குவரதத்ு ஆகியடவ அடங்கும். 

குவோரி ஹசய ்போடு தடர மட்டத்திலிருந்து 19 மீட்டர ் ஆழம் வடர 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. ஹமோத்த புவியிய ் இருப்பு சுமோர ் 116605 m3 ஆகும். 

சுரங்கக்கூடிய மற்றும் மீடட்ுஎடுக்கக்கூடிய இருப்புக்கள் சுமோர ் 12225 m3 

கிரோடனட ்ஆகும், முன்ஹமோழியப்பட்ட ஆண்டு வோரியோன உற்பத்தி 7655 m3 

சிவப்பு ப  வண்ண கிரோடனட் மற்றும் 300 m3 ஹவதரட்ு கிரோடனட ்

ஐந்தோண்டுகளுக்கு மடட்ுலம (அறுபது மோதங்கள்) ஹவட்டப்படும். 

சுரங்கத் திட்டத்திற்கு கிருஷ்ணகிரி மோவட்ட புவியிய ் மற்றும் சுரங்கத் 
துடற கடிதம் எண். R.c.No.2303/MM4/2019 லததி 31.10.2019. திட்டப் பகுதி மட ப் 

பகுதி போதுகோப்பு ஆடணயப் பகுதியி ் வரோது. 15 கி.மீ சுற்றளவி ் 

வனவி ங்கு போதுகோப்பு சட்டம் 1972ன் படி மோநி ங்களுக்கு இடடலயயோன 
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எ ்ட , CRZ மண்ட ம், லமற்கு ஹதோடரச்ச்ி மட கள், அறிவிக்கப்பட்ட 

பறடவகள் சரணோ யங்கள், வனவி ங்கு சரணோ யங்கள் எதுவும் இ ்ட . 

2. திட்டத்தின் இயல்பு மற்றும் அளவு 

கிருஷ்ணகிரி மோவட்டம் லதன்கனிக்லகோடட்ட தோலுகோவி ் உள்ள 

கரண்டப்பள்ளி கிரோமத்தி ் 1.28.5 ஹெக்லடர ் பரப்பளவி ் சிவப்பு ப  

வண்ண கிரோடனட் குவோரி உள்ளது. 

கனிமம்                 : சிவப்பு ப  வண்ண கிரோடனட் 

மோவட்டம்  : கிருஷ்ணகிரி  

தோலுகோ  : லதன்கனிக்லகோடட்ட 

கிரோமம்  : கரண்டப்பள்ளி 

பு   எண்  : 152/1B, 152/3, 152/4B & 534/2 

பரப்பளவு  : 1.28.5 ஹெக்லடர ்

அட்டவணண 1: திட்டத்தின் சுருக்கம் 

எண் விவரங்கள் விவரங்கள் 

1.  அடச்லரடக 12° 28' 23.17.36" N to 12° 28' 22.69" N 

2.  தீரக்்கலரடக 77° 43' 17.94" E  to 77° 43' 21.24" E   

3.  கட ் மட்டத்திற்கு லம ் 

உள்ள தளத்தின் உயரம்  

206 மீட்டர ்

4.  நி  அடமப்பு ஹவற்று நி ப்பரப்பு 

5.   நி  வடகப்போடு ஹசோந்த பட்டோ நி ம் 

6.  குத்தடக பரப்பளவு 1.28.5 ஹெக்லடர ்

7.  அருகிலுள்ள 

ஹநடுஞ்சோட  

 

SH 17A - ஓசூர ் முத ் 

லதன்கனிக்லகோடட்ட வடர 15 கிமீ, 

வடக்கு 

SH 17B - ஓசூரி ் இருந்து 

லதன்கனிக்லகோடட்ட -13.45 கிமீ, 

வடக்கு  

8.  அருகிலுள்ள ரயி ் 

நிட யம் 

ஓசூர ்ரயி ் நிட யம் - 29 கி.மீ - SW- 

வடகிழக்கு 
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9.  அருகிலுள்ள விமோன 

நிட யம் 

ஹபங்களூரு விமோன நிட யம் - 80 

கி.மீ  - வடக்கு 

10.  அருகிலுள்ள நகரம்/ டவுன் டவுன் – லதன்கனிக்லகோடட்ட -3.77 

10 கி.மீ – வடகிழக்கு  

11.  ஆறுகள்  - 

12.  கண்மோய் / குளம் 

 

 மீடட்ுநீரத்்தோன் கண்மோய் – 5.2 
கி.மீ – ஹதன்லமற்கு 

 புளியங் கண்மோய் – 4.68 கி.மீ – 
வடலமற்கு 

13.  மட கள் / 

பள்ளத்தோக்குகள் 

15 கி.மீ சுற்றளவி ் இ ்ட  

14.  ஹதோ ் ஹபோருள் ஆரய்சச்ி 

இடங்கள் 

15 கி.மீ சுற்றளவி ் இ ்ட  

15.  லதசிய பூங்கோக்கள் / 

வனவி ங்கு/படறடவகள் 

சரணோ யங்கள் 

15 கி.மீ சுற்றளவி ் இ ்ட   

16.  ஒதுக்கப்பட்ட / 

போதுகோக்கபட்ட கோடுகள் 

லதன்கனிக்லகோடட்ட ஒதுக்கப்படட் 

கோடுகள் – 12.67 கி.மீ – வடகிழக்கு 

ஹ ௌ கிரி ஒதுக்கப்பட்ட கோடுகள் – 
11.31 கி.மீ – வடலமற்கு 

17.  நி  அதிரவ்ு முன்ஹமோழியப்படட் குத்தடக பகுதி 

நி  அதிரவ்ு மண்ட ம்- II (குடறந்த 

ஆபத்து பகுதி) இன் கீழ் வருகிறது 

   18. போதுகோப்பு நிறுவ ்கள் 15 கி.மீ சுற்றளவி ் இ ்ட  

 

3. திட்டத்தின் ததணவ 

விடரவோன ஹதோழி ்மயமோக்குத ்  மற்றும் உள்கட்டடமப்பு 

வளரச்ச்ியின் கோரணமோக கிரோடனட் லதடவ அதிகரிதத்ுள்ளது. 

அதனோ ் இந்தியோவி ் கிரோடனட் உற்பத்தி ஹசய்யும் குவோரிகளின் 

எண்ணிக்டக அதிகரிதத்ு வருகிறது. நிடனவுசச்ின்னங்கள், தடர 

அடுக்குகள், சடமய டற ஹபோருடக்ள், சிற்பங்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி 

லபோன்ற ஏற்றுமதி ஹதோழி ்களுக்கு கிரோடனட் முக்கிய ஹபோருள். 

கிரோடனட ் லதடவயின் அடிப்படடயி ், குத்தடகதோரர ் உள்நோட்டு 
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சந்டதக்கு லதடவயோன அளவு சிவப்பு ப  வண்ண கிரோடனடக்டள 

உற்பத்தி ஹசய்ய விரும்புகிறோர.் 

படம் :1 வணரபடம்  

 

படம் :2 முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் கூகிள் வணரபடம் 
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4. சிவப்பு பல வண்ண கிரொணனட் 

சிவப்பு ம ்டிக ர ்கிரோடனட் ஒரு கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிற க ். இது 

சிவப்பு பின்னணியி ் கருப்பு நரம்புகள் மற்றும் லமகமூட்டமோன 

அடமப்டபக் ஹகோண்டுள்ளது. ஹரட ்ம ்டிக ர ்கிரோடனட் இந்திய ம ்டி 

ஹரட், ஹரட் ம ்டி-க ர ் மற்றும் இந்திய ஹரட் கிரோடனட ் என்றும் 

பிரப மோனது. சிவப்பு நிறத்தி ் இருந்து இளஞ்சிவப்பு நிறத்தி ் உள்ள 

கருப்பு அட கள் நன்றோகக் க ந்து நன்டம பயக்கும். ஹரட் ம ்டி க ர ்

என்பது இந்தியோவி ் ஹவட்டப்பட்ட கிரோடனட ்ஆகும். 

கிரோடனட ் தடர மற்றும் உடறப்பூசச்ு கிரோடனட்டோக மிகவும் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. சிவப்பு ம ்டி க ர ் கடினமோனது, கவனத்டதக் 

கவரக்கூடிய மற்றும் மிகவும் பிரத்திலயகமோனது. 

5. புவியியல் வளங்கள் 

குறுக்கு ஹவடட்ு முடறயின் அடிப்படடயி ் புவியிய ் இருப்புக்கள் 

கணக்கிடப்படட்ுள்ளன  

அட்டவணண 2. மமொத்த புவியியல் இருப்பு வளங்கள் 

புவியியல் இருப்பு வளங்கள் 

பிரிவு மபஞ்ச ் நீளம் 

(m) 

அ
க
ல
ம் 

(m) 

ஆ
ழ
ம் 

(m) 

தமல் 

மண் 

in m3 

கொல 

நிணலயொ
ல் 

பொதிக்க
ப்பட்ட 

கிரொணன
ட்  in m3 

மமொத்
த 

இருப்
பு  

M3 

சிவப்பு 

மல்டிக
லர் 
கிரொ
ணனட் 
35%  m3 

கிரொ
ணனட் 
கழிவு 

65% in 

m3 

தமல் மண்           

XY-EF I 85 43 3 10965         

X1Y1-
AB 

I 30 35 3 3150         

X1Y1-
CD 

I 27 31 3 2511         

TOTAL 16626         

கொல நிணலயொல் 

பொதிக்கப்பட்ட கிரொணனட் 
          

XY-EF II 85 43 1   3655       

X1Y1-
AB 

II 30 35 1   1050       
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X1Y1-
CD 

II 27 55 1   1485       

TOTAL   6190       

சிவப்பு மல்டிகலர் கிரொணனட்           

XY-EF III 85 43 5     18275 6396 11879 

IV 85 43 5     18275 6396 11879 

V 85 43 5     18275 6396 11879 

 

மமொத்தம் 

    54825 19189 35636 

X1Y1-
AB 

III 28 36 5     5040 1764 3276 

IV 89 56 5     24920 8722 16198 

 

மமொத்தம் 

    29960 10486 19474 

X1Y1-
CD 

III 74 32 5     11840 4144 7696 

IV 74 54 5     19980 6993 12987 

மமொத்தம்     31820 11137 20683 

மபரும் மமொத்தம் 16626 6190 116605 40812 75793 

 

அட்டவணண 3. ஐந்து வருடம் வொரியொக உற்பத்தியின் அளவு 

Yearwise Development and production  

ஆண்
டு 

மபஞ்
ச ்

நீள
ம் 

(m) 

அக
லம் 

(m) 

ஆழ
ம் 

(m) 

தமல் 

மண் 

in m3 

கொல 

நிணல
யொல் 

பொதிக்க
ப்பட்ட 

கிரொ
ணனட்  
in m3 

மமொ
த்த 

இருப்
பு  

சிவப்பு 

மல்டிக
லர் 
கிரொ
ணனட் 
35%  m3 

கிரொ
ணனட் 
கழிவு 

65% in 

m3 

I I 23 18 3 1242         

II 20 15 1   300       

III 25 35 5     4375 1531 2844 

மமொத்தம் 1242 300 4375 1531 2844 

II III 25 35 5     4375 1531 2844 

மமொத்தம்     4375 1531 2844 

III III 25 35 5     4375 1531 2844 

மமொத்தம்     4375 1531 2844 

IV III 25 35 5     4375 1531 2844 
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மமொத்தம்     4375 1531 2844 

V III 25 35 5     4375 1531 2844 

மமொத்தம்     4375 1531 2844 

 

6. கனிமம்  

குவோரி நடவடிக்டக லமற்ஹகோள்ள 5.0 மீட்டர ் ஹபஞ்ச ் அக ம் ஹகோண்ட 5.0 

மீட்டர ் ஹசங்குதத்ு ஹபஞ்ச ் ஹகோண்ட வழக்கமோன திறந்தஹவளி அடர 

இயந்திரமயமோக்கப்பட்ட சுரங்கத்துடன் குவோரி ஹசய ்போடு லமற்ஹகோள்ள 

உத்லதசிக்கப்படட்ுள்ளது. குவோரி ஹசய ்போட்டி ் டவர கம்பி அறுத்த ், 

ஏற்றுத ் மற்றும் லபோக்குவரத்து ஆகியடவ அடங்கும். 

மசயல்முணற விளக்கம் 

முன்ஹமோழியப்படட் சுரங்கமோனது கம்ப்ரசர ் இயக்கப்படும் ப ோ சுத்திய ் 

பயிற்சிகள், அகழ்வோரோய்சச்ிகள் மற்றும் டம்பரக்ள் லபோன்றவற்டறப் 

பயன்படுத்தி, இந்த உத்லதச சுரங்கப் பகுதியி ் திறந்த வோரப்்பு-அடர 

இயந்திரமயமோக்கப்பட்ட சுரங்க முடற மூ ம் லமற்ஹகோள்ள 

திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. 

டெட்ரோலிக் அகழ்வோரோய்சச்ியோனது அதிக சுடமடய அகற்றுவதற்கும், 

பிளோக்குகடள மோற்றுவதற்கும், கழிவுகடள அகற்றுவதற்கும் 

பயன்படுத்தப்படும். கம்பிரடைப் பயன்படுத்தி தடுப்டப ஹவடட்ுவதற்கு 

முன், ஆயத்த லவட யோக துடளகடள துடளக்க அமுக்கி இயக்கப்படும் 

ப ோ சுத்திய ் பயன்படுத்தப்படும். 

    டவரக் கம்பி அதன் வரவு லபோன்ற ப  நன்டமகடளக் ஹகோண்டுள்ளது 

1) ஹவடிஹபோருடக்ளின் நுகரவ்ு குடறக்கப்பட்டது. 

2) குடறக்கப்பட்ட இடரசச் ் நிட  

3) ஹபோருள் இழப்பு குடறக்கப்பட்டது 

4) பயன்படுத்த எளிதோனது மற்றும் ை்ஹகோயர ்ஹசய ்போடட்டச ்லசமிக்கிறது. 

 

7.நீர ்ததணவ 

சுரங்கத் திட்டத்திற்கோன ஹமோத்த நீர ்லதடவ 1.5 KLD ஆகும். 2.50 கிமீ ஹதற்லக 

உள்ள கரண்டப்பள்ளி கிரோமத்தி ் இருந்து உள்நோட்டு நீர ்ஹபறப்படும், மற்ற 

நீர ்அருகிலுள்ள சோட  லடங்கர ்சப்டள மூ ம் ஹபறப்படும். 
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அட்டவணண 4. நீர் இருப்பு 

8. மனித வளம் 

இந்த திட்டத்திற்கு லதடவபடும் ஹமோத்த ஆடக்ள் 22 ஆகும். உள்ளூர ்

மக்களுக்கு  தங்கள் வோழ்வோதோரத்டத ஹபருக்கி ஹகோள்ள இது ஒரு 

வோய்ப்போக வழங்கப்படும். 

அட்டவணண 5. மனித வளம் 

சுரங்க லம ோளர ் 1  

பதிவு எழுத்தர ் 1 

திறடமயோனவரக்ள் 

கம்ப்ரசர ்மற்றும் லவகன் டிரி ் 

ஆபலரட்டரக்ள் கம்ப்ரசர ்மற்றும் 

லவகன் டிரி ் ஆபலரட்டரக்ள் 

1  

துடளயிடுபவரக்ள் / 

ஹதோழி ோளரக்ள் 

5 

அகழ்வோரோய்சச்ி / ரோக் 

பிலரக்கர ்ஆபலரட்டரக்ள் 

3 

வோகன ஓட்டிகள் 2 

அணர திறணமசொலிகள் 

காவலாளி 1  

திறணமயற்றவரக்ள் 

டிரை்ைர/்கட்டர ் 10 

எண் விளக்கம் 
நீர் ததணவ 

(kLD) 
மூலம் 

1. மக்கள் 
குடிப்பதற்கோகவும் பிற 
உபலயோகத்திற்கும் 

 
0.5 kLD 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 
ஹதற்லக சுமோர ் 2.50 கிமீ 
ஹதோட வி ் உள்ள 
கரண்டப்பள்ளி கிரோமத்தி ் 
ஹதோகுக்கப்பட்ட குடிநீர ்
விற்படனயோளரக்ள் 
கிடடக்கும். 

2. மரம் வளரச்ச்ி 
 
0.5 kLD 

சோட  லடங்கரக்ள் 
விநிலயோகத்திலிருந்து  
கிடடக்கிறது 

3. தூசி ஒடுக்கம் 0.5 kLD 
சோட  லடங்கரக்ள் 
விநிலயோகத்திலிருந்து  
கிடடக்கிறது 

மமொத்தம்        1.5 kLD 
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மமொத்தம் 25  

 

9. திடக்கழிவு தமலொண்ணம  

அட்டவணண 6. திடக்கழிவு தமலொண்ணம 

 எண் வணக அளவு அகற்றும் முணற  

1. கரிமம் 3.0 கில ோ/ நோள் 
நகரோட்சி ஹதோட்டி (உணவு 

கழிவுகள் உட்பட) 

 

2. கனிமம் 4.5 கில ோ/ நோள் 
TNPCB அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

மறுசுழற்சி 

(சிபிசிபி வழிகோடட்ுத ்களின்படி: எம்.எை்.டபிள்யூ  தனிநபர ்/ நோள் = 0.45 

கில ோ / நோள்) 

          அட்டவணண 7. 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவொரிகள் 

1) கொலொவதியொன குவொரிகள்: 

மதொடர். 

எண் 

உரிணமயொளரின் 

மபயர் 

கிரொமம்  பரப்பளவு   

(Ha) 

 

2)தற்தபொதுள்ள மற்ற குவொரிகள்: 

மதொடர்
. எண் 

உரிணமயொளரின் 

மபயர் 
கிரொமம்  சர்தவ 

எண் 

பரப்ப
ளவு     

(Ha) 

1. தமிழ்நாடு மினரல்ஸ் 
லிமிடெெ் டென்னன 
 

கரண்டப்பள்ளி 538/1, 
538/4, 
539/1 

3.90.5 

2. தமிழ்நோடு மினர ்ை் 
லிமிஹடட் ஹசன்டன 

கரண்டப்பள்ளி 533/2 1.32.5 

3. திருமதி.இ.எதலயை்வரி. கரண்டப்பள்ளி 147/1A, 
147/2A 

1.42.0 

4. தமிழ்நோடு மினர ்ை் 
லிமிஹடட் ஹசன்டன 

கரண்டப்பள்ளி 155/2 14.53.0 
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3) முன்மமொழியப்பட்ட குவொரிகள் 

 

மதொடர். 
எண் 

உரிணமயொளரின் 

மபயர் 
கிரொமம்  சர்தவ எண் பரப்பள

வு  (Ha) 

1. Thiru.P.Loganathan. கரண்டப்பள்ளி 
152/1B,152/3 etc 1.28.5 

 

தற்லபோதுள்ள / கோ ோவதியோன / முன்ஹமோழியப்பட்ட குவோரிகளின் 

ஹமோத்த அளவு 22.46.5 ஹெக்லடர ்

 

10. நிலத் ததணவ 

முன்ஹமோழியப்படட் சிவப்பு ப  வண்ண கிரோடனட் குவோரி திட்டத்தின்  

ஹமோத்த அளவு 1.28.5 ஹெக்லடர.் இது கிருஷ்ணகிரி மோவட்டத்தி ் உள்ள 

லதன்கனிக்லகோடட்ட  தோலூக்கோவின் கரண்டப்பள்ளி கிரோமத்தி ் 

அடமந்துள்ளது. 

அட்டவணண 8. நில பயன்பொட்டின் வடிவம் 

நில உபதயொகம் தற்தபொணதய 

பகுதி 

பரப்பளவு 

(மெக்தடர்) 

தற்தபொணதய 

திட்ட 

கொலத்தில் 

ததணவப்படும் 

பகுதி 

பரப்பளவு  

(மெக்தடர்) 

குவொரிக் 

கொலத்தின் 

முடிவு (Ha.) 

முன்ஹமோழியப்படட் 
குவோரி பகுதி 

0.31.5 0.17.0 0.73.5 

திணிப்புகள் 0.05.0 0.17.0 மீண்டும் 
நிரப்பப்படும் 

களஞ்சியம் Nil Nil Nil 

முன்ஹமோழியப்படட் 
உள்கட்டடமப்பு 

Nil 0.01.0 0.01.0 

சோட கள் 0.12.0 0.01.0 0.13.0 

பசுடம வடளயம் Nil 0.30.0 0.30.0 

பயன்படுத்தோத 
நி ம் 

0.80.0 Nil 0.11.0 

மபரும் மமொத்தம் 1.28.5 0.66.0 1.28.5 
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11. மக்கள் குடியிருப்பு 

500 மீ சுற்றளவி ் எந்த வோழ்விடங்களும் இ ்ட . குவோரிக்கு 5 கி.மீ 

சுற்றளவி ் கிரோமங்கள் உள்ளன. 

அட்டவணண 9. மக்கள் அடரத்்தி 

எண் திணசயில் கிரொமம் தூரம்  
 

மக்கள் 
மதொணக 

1 வடக்கு லகோடட்ூர ் 3.6km 200 

2 கிழக்கு ஹசட்டிப்பள்ளி 4.8km 400 

3 ஹதற்கு முழுவனப்பள்ளி 1.14km 500 

4 லமற்கு கரண்டப்பள்ளி 2.5km 250 
 

12. மின் ததணவ 

   முன்ஹமோழியப்பட்ட கிரோடனட ் கட்டிடக் க ் குவோரிக்கு 

மின்சோரம் எதுவும் லதடவயி ்ட  

 குவோரி நடவடிக்டக. 1 மணியுடன் கோட  9 மணி முத ் 

மோட  5 மணி வடர மடட்ுலம பக ் லநரத்தி ் ஹசய ்பட 

உத்லதசிக்கப்படட்ுள்ளது 

 மதியம் 1 மணி முத ் 2 மணி வடர மதிய உணவு 

இடடலவடள. 

13. அடிப்பணட ஆய்வின் தநொக்கம் 

அத்தியோயத்தி ் பின்வரும் அளவுருக்கள், இருக்கும் சுற்றுசச்ூழ ் 

சூழ்நிட  பற்றிய தகவ ்கள்கடள தருகின்றன. 

1. டமக்லரோ - வோனிட  ஆய்வு 

2. நீர ்சூழ ் 

3. கோற்று சூழ ் 

4. சத்தம் சூழ ் 

5. மண் / நி  சூழ ் 

6. உயிரிய ் சூழ ் 
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7. சமூக ஹபோருளோதோர சூழ ் 

13.1 ணமக்தரொ - வொனிணல ஆய்வு 

வளிமண்ட த்தி ் ஹவளிலயற்றப்பட்ட மோசுபடுதத்ிகளின் பரவட  

போதிப்பதி ் வோனிட  ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வோனிட  

கோரணிகள் கோ த்துடன் பரந்த ஏற்ற இறக்கங்கடளக் கோண்பிப்பதோ ், 

நீண்டகோ  நம்பகமோன தரவுகளிலிருந்து மடட்ுலம அரத்்தமுள்ள விளக்கம் 

ஹபற முடியும். 

i) சரோசரி குடறந்தபடச் ஹவப்பநிட : 26.3 ஹச ்சியை் 

ii) சரோசரி அதிகபடச் ஹவப்பநிட . :40 ஹச ்சியை்   

iii) இப்பகுதியின் சரோசரி ஆண்டு மடழப்ஹபோழிவு: 806 மி.மீ. 

13.2 கொற்று சூழல் 

சுரங்க குத்தடக பகுதியிடன சுற்றியுள்ள பகுதிகளி ் மோதோந்திர 

அடிப்படடயி ் சுற்றுப்புற கோற்று கண்கோணிப்பு லமற்ஹகோள்ளப்பட்டது. 5 

கி.மீ.  சுற்றளவி ் 5 இடங்களி ் (ஒரு கோ  முழுவதும்) கோற்றின் தர ஆய்வு 

நடத்தப்படட்ுள்ளது. போரட்்டிகுல ட் லமட்டர ்(பிஎம் 10), ச ்பர ்டட ஆக்டசடு 

(SO2), டநட்ர ன் டட ஆக்டசடு (NO2)  லபோன்ற முக்கிய கோற்று மோசுக்கள் 

கண்கோணிக்கப்படட்ு அதன் முடிவுகள் கீலழ சுருக்கப்படட்ுள்ளன. 

கோற்றின் அடிப்படட நிட கள் : PM10  (36-59  µg/m³),  PM2.5  ( 6-26  µg/m³),  SO2  

(5-10µg/m³), NO2        (11-22 µg/m³). இடவ அடனத்தும்   னவரி முத ்  மோரச் ்

2021 வடர கண்கோணிக்கப்படட்ு, லதசிய சுற்றுப்புற கோற்றின் தரதத்லதோடு 

ஒப்பிடட்ு  போரத்்ததி ் அடனதத்ு அடிப்படட நிட கள் NAAQ 

வடரயடறக்குள் இருக்குகிறது. 

13.3 ஒலி  சூழல் 

ஹபோன்டன R.F மற்றும் DMV லெோட்ட ் லகோடட்ூர ் கிரோமத்திற்கு 
அருகிலுள்ள ஹசோப்புக்குடட்ட மோரியம்மன் லகோவிலி ் முடறலய 59 dB(A) 
மற்றும் 46 dB(A) பக ் இடரசச் ் மற்றும் இரவு சத்தம் கோணப்பட்டது. 
குடறந்தபடச் பக ் இடரசச் ் மற்றும் இரவு இடரசச் ் முடறலய 41 dB(A) 
மற்றும் 34 dB(A) ஆகும், இது திட்ட தளத்தி ் கோணப்பட்டது. 

கவனிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் அடனத்தும் CPCB ஆ ் பரிந்துடரக்கப்படட் 
தரங்களுக்குள் உள்ளன.  
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13.4 நீர் சூழல்  

நி த்தடி நீர ் லசோதிக்கப்பட்டது மற்றும் முடிவுகள் பின்வருமோறு 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது.  

 சரோசரி pH அளவு  7.48 வடர உள்ளது 

 TDS மதிப்பு 295 மி கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது 

 குலளோடரடு 14.9 மி கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது 

 ஹமோத்த கடினத்தன்டம 192 மி கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது. 

13.5 நிலச ்சூழல்  

pH மதிப்பு 5.36 முத ் 7.61 வடர கரிமப் ஹபோருடக்ளுடன் 0.25 % முத ் 0.34 % 

வடர இருப்பதோ ் மண் இயற்டகயி ் நடுநிட  வகிக்கிறது என்படத 

பகுப்போய்வு முடிவுகள் கோடட்ுகின்றன. டநட்ர ன், போை்பரை் மற்றும் 

ஹபோட்டோசியம் ஆகியவற்றின் ஹசறிவு மண் மோதிரிகளி ் ந ்  அளவி ் 

இருப்பது கண்டறியப்படட்ுள்ளது. 

                13.6 உயிரியல் சூழல்  

                      முன்ஹமோழியப்பட்ட சுரங்க குத்தடக பகுதி ஹபரும்போலும் சிறிய புதரக்ள் 

மற்றும் புதரக்டளக் ஹகோண்ட வறண்ட தரிசு நி மோகும். சுரங்க குத்தடக 

பகுதிக்குள் குறிப்பிட்ட ஆபத்தோன தோவரங்கள் மற்றும் வி ங்கினங்கள் 

எதுவும் இ ்ட . 

14. புனரவ்ொழ்வு / மீள்குடிதயற்றம் 

 சுரங்கத்தின் ஒடட்ுஹமோத்த நி ம் தனியோர ் பட்டோ நி ம். திட்டப் 

பகுதியிலும், அருகிலுள்ள பகுதியிலும் மக்கள் இடம்ஹபயரவ்து 

இ ்ட . இத்திட்டத்தி ் அருகிலுள்ள கிரோமங்களின் சமூக 

லமம்போடு பரிசீலிக்கப்படும். 

 சுரங்கப் பகுதி எந்த வசிப்பிடத்டதயும் உள்ளடக்கோது. எனலவ 

சுரங்க நடவடிக்டகயி ் மனித குடிலயற்றங்கள் இடம்ஹபயரவ்து 

இ ்ட . 

15. பசுணம வளரச்ச்ி தமம்பொடு  

 பசுடம லமம்போட்டிற்கோக இத்திட்டத்டத சுற்றியுள்ள பகுதிகளி ் 

அடரந்்த மரங்கள் வளரக்்கப்படும் 

 சுற்றுசச்ூழ ் லம ோண்டம திட்டத்தின் முக்கிய அங்கங்களி ் ஒன்றோக 

கிரீன் ஹப ்ட் பரிந்துடரக்கப்படட்ுள்ளது, இது சூழலிய ், சுற்றுசச்ூழ ் 

மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதியின் தரதட்த லமம்படுதத்ும். 
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 உள்ளூர ்மரங்களோன லவப்பம், புங்கம், நோவ ் லபோன்றடவ ஹதற்கு பக்க 

குத்தடக எ ்ட  மற்றும் வழிகளிலும், ஹசய ்படோத டம்ப்களிலும் 

ஆண்டுக்கு 60 மரங்கள் என்ற விகிதத்தி ் 5 மீ இடடஹவளியி ் 

நடப்படும். 

 இந்த பகுதியி ் உயிரவ்ோழும் விகிதம் 70% இருக்கும் என்று 

எதிரப்ோரக்்கப்படுகிறது 

அட்டவணண 10. பசுணம வளரச்ச்ி தமம்பொடு 

ஆண்
டு 

இனங்களி
ன் மபய ர ்

நடப்படுகின்
ற இடம் 

எண்ணிக்
ணக 

இணடமவ
ளி 

சரண்வவ
ல் 

2021 
லவப்பம், 
புங்கம் 

வடக்கு 80 5m 70% 

2022 நோவ ் ஹதற்கு 80 5m 70% 

2023 
பூவரசு, 
புங்கம் 

கிழக்கு 80 5m 70% 

2024 
நோவ ், 
புங்கம் 

ஹதற்கு 80 5m 70% 

2025 
லவப்பம், 
நோவ ் 

லமற்கு 80 5m 70% 

ஹமோத்தம் 400 
 

 

16. எதிர்பொரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்புகள் 

16.1 கொற்று சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 சோட கள் மற்றும் ஹசப்பனிடப்படோத சோட களி ் தண்ணீர ்

ஹதளிக்கப்படும் 

 தூசி ஹவளிலயற்றத்டதக் கடட்ுப்படுத்த நீர ் ஹதளித்த ் லபோன்ற 

முடறயோன தணிப்பு நடவடிக்டககள் பின்பற்றப்படும். 

 சுரங்க பகுதிடய சுற்றியுள்ள பகுதிகளி ் சோட கள், திடக்கழிவு 

தளம் மற்றும் அருகிலுள்ள சுரங்க வளோகங்களி ் மரங்கள் 

வளரக்்கப்படும் 

 மோடச கடட்ுப்படுத்தும் வடகயி ் சுரங்கப்பகுதியி ் பயன்படுத்தும் 

கருவிகள் அடனதத்ும் அவ்வப்லபோது பரோமரிப்பு லமற்ஹகோள்ளப்படும் 

16.2 சத்தம் சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 சிபிசிபி வழிகோடட்ுத ்களின்படி சுற்றுப்புற சத்தத்டத அவ்வப்லபோது 

கண்கோணித்த ் ஹசய்யப்படும். 

 லபோக்குவரத்து வோகனங்கள் மற்றும் ஏற்றுவதற்கோன 

அகழ்வோரோய்சச்ி தவிர லவறு எந்த உபகரணங்களும் 

அனுமதிக்கப்படோது. 
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 இந்த கருவிகளி ் வரும் இடரசச் ் தற்கோலிகமோனது அது எந்த வித 

தோக்கத்டதயும் ஏற்படுத்தோது 

17. சுற்றுசச்ூழல் தமலொண்ணம கலத்திற்கொன மபொறுப்புகள் (EMC) 

EMC இன் ஹபோறுப்புகள் பின்வருவனவற்டற உள்ளடக்குகின்றன: 

  சுற்றியுள்ள பகுதியின் சுற்றுசச்ூழ ் கண்கோணிப்பது. 

  மரம் வளரப்்பது 

  தண்ணீரின் குடறந்தபடச் பயன்போடட்ட உறுதி ஹசய்த ். 

  மோசு கடட்ுப்போடட்ு நடவடிக்டககடள முடறயோக ஹசய ்படுத்துத ். 

18. சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு திட்டம் 

தமிழ்நோடு மோநி  மோசு கடட்ுப்போடட்ு வோரியத்தின் (டி.என்.பி.சி.பி) படி 

சுற்றுப்புற கோற்றின் தரம், நீர ்மற்றும் கழிவு நீர ்தரம், சத்தம் தரம் குறிதத்ு 

கண்கோணிப்பு பரோமரிக்கப்படும். 

19. திட்ட மசலவு 

சோட கள், சுரங்க அலுவ கம்/ ஹதோழி ோளர ் ஹகோட்டடக, முதலுதவி 

அடற லபோன்ற உள்கட்டடமப்பு வசதிகளுக்கும்,  மின் லசடவகளுக்கும் நீர ்

வழங்க்குவதற்கும் இயந்திரங்கடள பயன் படுத்துவதற்கும் லதடவப்படும் 

ஹமோத்தம் ரூ 85,90,000 ஆகும். 

அட்டவணண 11: திட்ட மசலவு விவரங்கள் 

எண் விளக்கம் மசலவு 

1. திட்ட ஹச வு 16,50,000 

2. ஹச வினம் ஹச வு  30,00,000  

3 ஈ எம் பி ஹச வு   4,00,000 

 
மமொத்தம் 50,50,000 

 

20. மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு 

ஹபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழ ் ஹபோறுப்பு (சிஇஆர)் நிதியின் கீலழ பின் வரும் 

ஹசய ்போடுகளுக்கு வழங்கப்படும். 
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அட்டவணண 12: கொர்ப்பதரட் சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு மசலவு 

எண் மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு 
மசயல்பொடு 

மசலவு 

(ரூ) 

1. 

கரண்டப்பள்ளி கிரோமத்தி ் உள்ள அரசுப் 

பள்ளிகளுக்கு விடளயோடட்ு வசதிகடள 

லமம்படுத்துத ் மற்றும் கழிப்படற, 

தண்ணீர ்வடிகட்டி வசதிகள் ஹசய்த ் 

1,71,800 

ஹமோத்தம் 1,71,800 

 

21. திட்டத்தின் நன்ணமகள் 

இத்திட்டத்தின் மூ ம் மக்களின் சமூக ஹபோருளோதோர நிட  உயரும், 

இந்த சுரங்க பகுதிடய சுற்றியுள்ள பகுதிகளி ் உள்ள மக்களின் லவட  

வோய்ப்பு லநரடியோகவும், மடறமுடகயோகவும், அடமய கூடும் 

இத்திட்டம் சுற்றுசூழலுக்கு இணக்கமோன நிதி வழிமுடறகள் மற்றும் 

கடட்ுமோனத ்துடறயின் ஹதோழிலின் ந னுக்கோக இருக்கும்,  

இத்திட்டம் மூ ம் மக்களின் சமூக அ ் து க ோசச்ோர வோழ்க்டகயி ் 

எந்தவிதமோன எதிரம்டறயோன தோக்கத்டதயும் 

ஏற்படுத்தப்லபோவதி ்ட . 

 

 


