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திட்ட சுருக்கம் 

தி/ள்.எஸ்.வி.கிரானைடஸ்் பல வண்ண கிரானைட் 
குவாரி - 1.91.50 ஹெக்டடர ்

 

ஹபாதுமக்கள் கருத்து டகட்புனர  
 

 

புல எண்: 1124/7 (பகுதி), 1130/7 (பகுதி), 1131/7 & 1131/8  

இருதுடகாடன்ட கிராமம், டதை்கைிக்டகாடன்ட  

தாலுகா, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 

 
 

விண்ணப்பதாரர் 
 

தி/ள்.எஸ்.வி.கிரானைட்ஸ், 

எண். 17B/3, ஹவள்ளக்டகாட்னட முதல் குறுக்கு ஹதரு,  

ஹெை்னை ொனல, 

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 

 

 

EIA அறிவிப்பு 2006 இை் சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி 1(அ)  

வனக B1 (கூடட்ு) கீழ் வருகிறது 
 

ஆடலாெகர்: 

ஈக்டகா ஹடக் டலப்ஸ் பினரடவட் லிமிஹடட் 

    

நெநெட் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆடலாெக நிறுவைம்   
எண்.48, இரண்டாவது ஹமயிை் டராடு, 

ராம் நகர,் ஹதற்கு நீட்டிப்பு, 

பள்ளிக்கரனண, ஹெை்னை - 600100 

 

 

 

 

பிப்ரவரி  
2023 



 

திட்டசுருக்கம் 

1. திட்ட பின்னணி 

தி/ள்.எஸ்.வி.கிரானைடஸ்், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தேை்கைிக்தகாடன்ட ோலுகா, 

இருதுதகாடன்ட கிராமம், சரத்வ எண் 1124/7 (பகுதி), 1130/7 (பகுதி), 1131/7 & 1131/8  இல் உள்ள 

குவாரி குே்ேனகப் பகுதி 1.91.50 ஹெக்தடர ்நிலே்திற்கு SEIAA விடம் இருந்து சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

ஹபற ToR ஹபற்றுள்ளைர.் கடிேம்.எண். SEIAA-TN/F.No.9443/ToR-1297/2022 தேதி 28.10.2022.  

ேமிழ்நாடு, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தேை்கைிக்தகாடன்ட ோலுகா, இருதுதகாடன்ட கிராமே்தில், 

சரத்வ எண் 1124/7 (பகுதி), 1130/7 (பகுதி), 1131/7 & 1131/8 இல் 1.91.50 ஹெக்தடர ் பரப்பளவில் 

ேற்தபாதுள்ள பல வண்ண கிரானைட் குவாரி அனமய உள்ளது. புவியியல் சுரங்கே்திடம் இருந்து 

ஹபறப்பட்ட 500மீ சுற்றளவு கடிேம் Roc.No.754/2021/Mines தேதி: 28.07.2022 அடிப்பனடயில் ஹமாே்ே 

ஹகாே்து (குவாரி) பரப்பளவு 6.22.8 ஹெக்தடர ் உள்ளது. அோவது ஹமாே்ே ஹகாே்து பரப்பளவு 5 

ஹெக்தடருக்கு தமல் இருப்போல் இது B1 வனகயிை் கீழ் வருகிறது.  

திட்டே்திை் வனக B1 (கிளஸ்டர)் மற்றும் குே்ேனக பகுதி சற்று உயரமாை நிலப்பரப்னபக் 

ஹகாண்டுள்ளது. குவாரி நடவடிக்கக மேற்ககாள்ள திறந்த கவளி சுரங்க வழிமுகறகள் 

மேற்ககாள்ளப்படுகிறது, கபஞ்ச ் உயரே் 5.0 மீட்டர ் ேற்றுே் 5.0 மீட்டர ் கபஞ்ச ் அகலத்துடன் 

மேற்ககாள்ள உத்மதசிக்கப்படட்ுள்ளது. தமற்கூறியவற்னறே் ேவிர, குவாரி ஹசயல்பாட்டில் 

னவரக் கம்பி அறுே்ேல், ஏற்றுேல் மற்றும் தபாக்குவரே்து ஆகியவற்னறயும் உள்ளடக்கி உள்ளது. 

பூமியின் தகர ேட்டத்திலிருந்து கீமே 23மீட்டர ் ஆேே் வகர சுரங்கத்திலிருந்து கனிேே் 

எடுக்கப்படுே். பல வண்ண கிரானைட் இருப்பு சுோர ் 4,97,010 கனமீட்டர.்  சுரங்கக்கூடிய 

இருப்புக்கள் ேற்றுே் முன்கோழியப்பட்ட ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பல வண்ண கிரானைட் 
முனறதய 1,55,325 கனமீட்டர ்மற்றும் 20,142 கனமீட்டர ்ஆகுே். 

23.07.2022 தேதியிட்ட R.c.No.73/MM4/2022 கடிேம், கிண்டி புவியியல் மற்றும் சுரங்க ஆனணயரால் 

சுரங்கே் திட்டே்திற்கு ஒப்புேல் அளிக்கப்பட்டது.. இந்த சுரங்க குவாரியில் இருந்து 15 கி.மீ 

சுற்றளவில் வகர எந்த ஒரு ேகல பகுதி, பாதுகாப்பு ஆகணயத்கத சாரந்்த நிலே், வனவிலங்கு 

பாதுகாப்பு சட்டே் 1972 இன் படி, ோநிலங்களின் எல்கல, சி.ஆர.்இசட் ேண்டலே், மேற்கு 

கதாடரச்ச்ி ேகல, அறிவிக்கப்பட்ட பறகவகள் சரணாலயங்கள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் 

எதுவுே் இல்கல.  

2. திட்டத்தின் இயல்பு மற்றும் அளவு 

முன்கோழியப்பட்ட பல வண்ண கிரானைட் குவாரி திட்டத்தின்  கோத்த அளவு 1.91.50 

கெக்மடர.் இது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தேை்கைிக்தகாடன்ட ோலுகா, இருதுதகாடன்ட 

கிராேத்தில் அகேந்துள்ளது. 

கனிேே்                        : பல வண்ண கிரானைட் 

ோவட்டே்  : கிருஷ்ணகிரி 
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தாலுகா  : தேை்கைிக்தகாடன்ட ோலுகா 

கிராேே்  : இருதுதகாடன்ட 

புல  எண்  : 1124/7 (பகுதி), 1130/7 (பகுதி), 1131/7 & 1131/8   

பரப்பளவு  : 1.91.50 கெக்மடர ்

அட்டவணண 1: திட்டத்தின் சுருக்கம் 

வ. 

எண் 

விவரங்கள் விவரங்கள் 

1.  அடச்மரகக 12° 25' 41.1003" N  to 12° 25' 36.5229" N   

2.  தீரக்்கமரகக 77° 50' 03.8947" E  to 77° 49' 57.9786" E 

3.  கடல் ேட்டத்திற்கு மேல் உள்ள 

தளத்தின் உயரே்  

936 மீட்டர ்

4.  நில அகேப்பு சற்று உயரமாை நிலே் 

5.   நில வககப்பாடு பட்டா நிலே் 

6.  குத்தகக பரப்பளவு 1.91.50 கெக்மடர ்

7.  அருகிலுள்ள கநடுஞ்சாகல 

 

MDR 588 – தேை்கைிக்தகாடன்ட – அஞ்ஹசட்டி – 

நாட்றம்பானளயம் 

சானல, 9.17 கிமீ, தமற்கு  

SH 17A - ஓசூர ்- தேை்கைிக்தகாடன்ட சானல - 

12.57km, வடதமற்கு  

SH 17B - ஓசூர ்- ேளி - தேை்கைிக்தகாடன்ட 

சானல - 12.57 கிமீ, வடதமற்கு 

8.  அருகிலுள்ள ரயில் 

நிகலயே் 

மாரண்டெள்ளி ரயில் நினலயம் 20.38 கிமீ - 

கிழக்கு 

9.  அருகிலுள்ள விோன நிகலயே் ஓசூர ்விமாை நினலயம் - 32.21 கிமீ - வடக்கு  

ஹகம்தபகவுடா சரவ்தேச விமாை நினலயம் - 

86.50 கிமீ, வடக்கு 

10.  அருகிலுள்ள நகரே்/ டவுன்  டவுன்  - தேை்கைிக்தகாடன்ட – 11.31 கி.மீ, 
வடதமற்கு 

 நகரே்  - தேை்கைிக்தகாடன்ட – 11.31 கி.மீ, 
வடதமற்கு 

 மாவட்டம் – கிருஷ்ணகிரி - 11 கி.மீ, வடகிழக்கு 

11.  ஆறுகள்  15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்கல 

12.  குளே் 15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்கல 

13.  ேகலகள் / பள்ளத்தாக்குகள் 15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்கல 

14.  கதால் கபாருள் ஆரய்சச்ி 

இடங்கள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்கல 
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15.  மதசிய பூங்காக்கள் / 

வனவிலங்கு/பகறகவகள் 

சரணாலயங்கள் 

காதவரி வடக்கு வைவிலங்கு சரணாலயம் - 2 

கிமீ, ஹேற்கு  

16.  ஒதுக்கப்பட்ட/ பாதுகாக்கபட்ட 

காடுகள் 

 குல்லாட்டி RF – 2.78 கி.மீ., ஹேை்கிழக்கு  

 தேை்கைிக்தகாடன்ட RF – 7.10 கி.மீ., வடக்கு  

 மாஞ்சி RF – 7.70 கி.மீ., ஹேை்தமற்கு  

 உதடதுரக்ம் RF – 7.91 கி.மீ., வடகிழக்கு 

 கலிகாட்டம் RF – 11.28 கி.மீ., ஹேை்கிழக்கு 

17.  நில அதிரவ்ு முன்கோழியப்பட்ட குத்தகக பகுதி நில அதிரவ்ு 

ேண்டலே்- II (குகறந்த ஆபத்து பகுதி) இன் கீே் 

வருகிறது 

   18. பாதுகாப்பு நிறுவல்கள் 15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்கல 

 

3. திட்டத்தின் ததணவ 

வினரவாை ஹோழில்மயமாக்கல் மற்றும் உள்கட்டனமப்பு வளரச்ச்ியிை் காரணமாக 

கிரானைட் தேனவ அதிகரிே்து உளள்து. அேைால் இந்தியாவில் கிரானைட் உற்பே்தி 

ஹசய்யும் குவாரிகளிை் எண்ணிக்னக அதிகரிே்து வருகிறது. நினைவுசச்ிை்ைங்கள், ேனர 

அடுக்குகள், சனமயலனற ஹபாருடக்ள், சிற்பங்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி தபாை்ற 

ஹோழில்களுக்கு கிரானைட் முக்கிய ஹபாருள். கிரானைட்டிை் தேனவயிை் அடிப்பனடயில், 

குே்ேனகோரர ் உள்நாடட்ு சந்னேக்கு தேனவயாை அளவு பல வண்ண கிரானைடன்ட 

உற்பே்தி ஹசய்ய விரும்புகிறார.் 
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படம் :1 திட்ட தளத்தின் இருப்பிட வணரபடம்  
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படம் :2 முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் கூகிள் வணரபடம் 

4. பல வண்ண கிரானைட் 

பல வண்ண கிரானைட் மற்றும் கிரானைட் ஹநய்ஸ் ஆகியனவ முக்கியமாக நடுே்ேர முேல் 

நுண்ணிய ஹபல்டஸ்்பார ்மற்றும் குவாரட்ஸ்் கைிமங்களால் ஆைது மற்றும் முக்கிய கூறுகள் 

காரஹ்ைட் மற்றும் பிற மாஃபிக் ோதுக்கள் இரண்டாம் நினல ோதுக்கள் ஆகும். இது வணிக 

ரீதியாக 'பாரடிதசா' எை்று அனழக்கப்படுகிறது, இது பலனககள், ஓடுகள் மற்றும் 

நினைவுசச்ிை்ைங்களுக்கு ஹவடட்ுவேற்கும் மற்றும் ஹமருகூடட்ுவேற்கும் பரவலாகப் 

பயை்படுே்ேப்படுகிறது. 

5. புவியியல் வளங்கள் 

குறுக்குஹவடட்ு முனறயிை் அடிப்பனடயில் புவியியல் இருப்புக்கள் கணக்கிடப்படட்ுள்ளை. 

அட்டவணண 2. மமொத்த புவியியல் இருப்பு வளங்கள் 

 புவியியல் வளங்கள் 

பிரி
வு 

மப
ஞ்ச ்

நீ
ள
ம் 

(மீ) 

அக
லம்   

(மீ) 

ஆ
ழம் 

(மீ) 

அளவு 

(கனமீ
ட்டர்) 

மமாத்த 
இருப்பு
க்கள் 

(கனமீட்

கிரா
னைட் 

கழிவு 

40% 

மீட்கக்கூ

டிய 

இருப்புக்

மவத
ரட்ு 

கிரா

மமல்
மண் 
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டர்) கைமீ
ட்டர் 

கள் (பல 

வண்ண 

கிரா

னைட்) 

60% கன 

மீட்டர் 

னைட் 

XY-

AB 

I 55 57 1 
     

3135 

II 55 57 2 
    

6270 
 

III 55 57 5 15675 15675 6270 9405 
  

IV 55 57 5 15675 15675 6270 9405 
  

V 55 57 5 15675 15675 6270 9405 
  

VI 55 57 5 15675 15675 6270 9405 
  

VII 55 57 5 15675 15675 6270 9405 
  

மமாத்தம் 78375 78375 31350 47025 6270 3135 

XY-

EF 

I 89 69 1 
     

6141 

II 89 69 2 
    

12282 
 

III 38 69 5 13110 13110 5244 7866 
  

IV 89 69 5 30705 30705 12282 18423 
  

V 89 69 5 30705 30705 12282 18423 
  

VI 89 69 5 30705 30705 12282 18423 
  

VII 89 69 5 30705 30705 12282 18423 
  

மமாத்தம் 135930 135930 54372 81558 12282 6141 

X1Y1

-CD 

I 59 66 1      3894 

II 59 66 2     7788  

III 43 14 5 3010 3010 1204 1806   

IV 59 41 5 12095 12095 4838 7257   

V 59 66 5 19470 19470 7788 11682   

VI 59 66 5 19470 19470 7788 11682   

VII 59 66 5 19470 19470 7788 11682   

VIII 59 66 5 19470 19470 7788 11682   

IX 59 66 5 19470 19470 7788 11682   

மமாத்தம் 112455 112455 44982 67473 7788 3894 

X1Y1

-EF 

I 110 57 1      6270 

II 110 57 2     12540  

III 60 45 5 13500 13500 5400 8100   

IV 110 57 5 31350 31350 12540 18810   

V 110 57 5 31350 31350 12540 18810   

VI 110 57 5 31350 31350 12540 18810   

VII 110 57 5 31350 31350 12540 18810   
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VIII 110 57 5 31350 31350 12540 18810   

மமாத்தம் 170250 170250 68100 102150 12540 6270 

மமாத்த வளங்கள் 497010 497010 198804 298206 38880 19440 

 

அட்டவணண 3. சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

பி
ரி
வு 

மப
ஞ்ச ்

நீள
ம் 

(மீ) 

அக
லம்   

(மீ) 

ஆ
ழம் 

(மீ) 

அளவு 

(கனமீ
ட்டர்) 

மமாத்த 
இருப்பு

க்கள் 

(கனமீட்
டர்) 

கிரா
னைட் 

கழிவு 

40% 

கைமீ
ட்டர் 

மீட்கக்

கூடிய 

இருப்பு

க்கள் 

(பல 

வண்ண 

கிரா

னைட்) 

60% கன 

மீட்டர் 

மவத
ரட்ு 

கிரா
னைட் 

மமல்
மண் 

XY-

AB 

I 47 36 1 
     

1692 

II 45 34 2 
    

3060 
 

III 43 30 5 6450 6450 2580 3870 
  

IV 38 20 5 3800 3800 1520 2280 
  

V 33 10 5 1650 1650 660 990 
  

VI 28 1 5 140 140 56 84 
  

VII 23 1 5 115 115 46 69 
  

மமாத்தம் 12155 12155 4862 7293 3060 1692 

XY-

EF 

I 80 61 1 
     

4880 

II 79 60 2 
    

9480 
 

III 38 57 5 10830 10830 4332 6498 
  

IV 77 52 5 20020 20020 8008 12012 
  

V 72 47 5 16920 16920 6768 10152 
  

VI 67 42 5 14070 14070 5628 8442 
  

VII 62 37 5 11470 11470 4588 6882 
  

மமாத்தம் 73310 73310 29324 43986 9480 4880 

X1Y

1-CD 

I 52 46 1 
     

2392 

II 52 44 2 
    

4576 
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III 43 7 5 1505 1505 602 903 
  

IV 43 23 5 4945 4945 1978 2967 
  

V 38 29 5 5510 5510 2204 3306 
  

VI 33 19 5 3135 3135 1254 1881 
  

VII 28 9 5 1260 1260 504 756 
  

VIII 23 1 5 115 115 46 69 
  

IX 18 1 5 90 90 36 54 
  

மமாத்தம் 16560 16560 6624 9936 4576 2392 

X1Y

1-EF 

I 73 49 1 
     

3577 

II 72 48 2 
    

6912 
 

III 60 34 5 10200 10200 4080 6120 
  

IV 64 41 5 13120 13120 5248 7872 
  

V 59 36 5 10620 10620 4248 6372 
  

VI 54 31 5 8370 8370 3348 5022 
  

VII 49 26 5 6370 6370 2548 3822 
  

VIII 44 21 5 4620 4620 1848 2772 
  

மமாத்தம் 53300 53300 21320 31980 6912 3577 

மமாத்த வளங்கள் 155325 155325 62130 93195 24028 12541 

 

 

அட்டவணண 4 ஐந்து வருடம் வொரியொக உற்பத்தியின் அளவு 

ஆண்டுவாரியாை வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தி இருப்புக்கள் 

ஆ
ண்
டு 

பி
ரி
வு 

மப
ஞ்ச ்

நீ
ள
ம் 

(மீ) 

அக
லம்   

(மீ) 

ஆ
ழம் 

(மீ) 

அளவு 

(கனமீ
ட்டர்) 

மமாத்
த 

இருப்பு
க்கள் 

(கனமீ
ட்டர்) 

கிரா
னைட் 

கழிவு 

40% 

கைமீ
ட்டர் 

மீட்கக்

கூடிய 

இருப்பு

க்கள் 

(பல 

வண்

ண 

கிரா

னைட்) 

60% கன 

மீட்டர் 

மவத
ரட்ு 

கிரா
னைட் 

மமல்
மண் 

I X1Y I 60 46 1 
     

2760 
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ஆ
ண்
டு 

1-

AB 

II 57 44 2 
    

5016 
 

III 53 7 5 1855 1855 742 1113 
  

IV 43 23 5 4945 4945 1978 2967 
  

ஹமாே்ேம் 6800 6800 2720 4080 5016 2760 

II 

ஆ
ண்
டு 

X1Y

1-

CD 

I 40 49 1 
     

1960 

II 40 46 2 
    

3680 
 

IV 45 34 5 7650 7650 3060 4590 
  

ஹமாே்ேம் 7650 7650 3060 4590 3680 1960 

III 

ஆ
ண்
டு 

X1Y

1-

CD 

V 45 32 5 7200 7200 2880 4320 
  

ஹமாே்ேம் 7200 7200 2880 4320 
 

 IV 

ஆ
ண்
டு 

X1Y

1-

AB 

V 33 29 5 4785 4785 1914 2871 
  

VI 23 19 5 2185 2185 874 1311 
  

ஹமாே்ேம் 6970 6970 2788 4182 
 

 V 

ஆ
ண்
டு 

X1Y

1-

CD 

VI 45 22 5 4950 4950 1980 2970 
  

ஹமாே்ேம் 4950 4950 1980 2970 
 

 
 

மமாத்த வளங்கள் 33570 33570 13428 20142 8696 4720 

 

6. கனிமம்   

குவாரி நடவடிக்கக மேற்ககாள்ள திறந்த கவளி சுரங்க வழிமுகறகள் மேற்ககாள்ளப்படுகிறது, 

கபஞ்ச ் உயரே் 5.0 மீட்டர ் ேற்றுே் 5.0 மீட்டர ் கபஞ்ச ் அகலத்துடன் மேற்ககாள்ள 

உத்மதசிக்கப்படட்ுள்ளது. குவாரி ஹசயல்பாட்டில் னவர கம்பி ரம்பம் ஹவடட்ுேல், ஏற்றுேல் 

மற்றும் தபாக்குவரே்து ஆகியனவ அடங்கும். 

மசயல்முணற விளக்கம் 

முை்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கமாைது கம்ப்ரசர ் இயக்கப்படும் சுே்தியல் பயிற்சிகள், தோண்டு 

இயந்திரம் மற்றும் டம்பரக்ள் தபாை்றவற்னறப் பயை்படுே்தி, இந்ே உே்தேச சுரங்கப் பகுதியில் 

திறந்ே வாரப்்பு-அனர இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முனற மூலம் தமற்ஹகாள்ள 

திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. 

னெட்ராலிக் தோண்டு இயந்திரம் அதிக சுனமனய அகற்றுவேற்கும், பிளாக்குகனள 

மாற்றுவேற்கும், கழிவுகனள அகற்றுவேற்கும் பயை்படுே்ேப்படும். கம்பிரனஸப் பயை்படுே்தி 

ேடுப்னப ஹவடட்ுவேற்கு முை், ஆயே்ே தவனலயாக துனளகனள துனளக்க அமுக்கி 

இயக்கப்படும் பலா சுே்தியல் பயை்படுே்ேப்படும். 

    னவரக் கம்பி முனற ஆைது பல நை்னமகனளக் ஹகாண்டுள்ளது 
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1) ஹவடிஹபாருடக்ளிை் நுகரவ்ு குனறக்கப்படும்  

2) குனறந்ே இனரசச்ல் நினல 

3) ஹபாருள் இழப்பு குனறக்கப்படும் 

4) பயை்படுே்ே எளிோைது மற்றும் ஸ்ஹகாயர ்ஹசயல்பாடன்டச ்தசமிக்கிறது. 

 

7.நீர் ததணவ 

இந்த சுரங்கத் திட்டத்திற்கான கோத்த நீர ் மதகவ 3.0 KLD ஆகுே். குடிநீர ் மதகவக்கான நீர ்
இருதுதகாடன்ட கிராேத்தில் இருந்து கிகடக்கிறது ேற்றுே் பிற மதகவகளுக்கு சாகல 

மடங்கரக்ள் விநிமயாகத்திலிருந்து  கிகடக்கிறது 

 

அட்டவணண 5 நீர் இருப்பு 

 

 

8. மனித வளம் 

இந்த திட்டத்திற்கு மதகவபடுே் கோத்த ஆடக்ள் 18 ஆகுே். உள்ளூர ் ேக்களுக்கு  தங்கள் 

வாே்வாதாரத்கத கபருக்கி ககாள்ள இது ஒரு வாய்ப்பாக வேங்கப்படுே். 

அட்டவணண  6 மனித வளம் 

சுரங்க தமலாளர ் 1 

பதிவு எழுே்ேர ் 1 

திறனமயாைவரக்ள் 

சூப்பரன்வசர ்கம் பிளாஸ்டர ் 1 

கம்ப்ஹரஸ்ஸர ்மற்றும் தவகை் டிரில் ஆபதரட்டரக்ள் 2 

எண் விளக்கம் 
நீர் ததணவ 

(kLD) 
மூலம் 

1. ேக்கள் குடிப்பதற்காகவுே் 

பிற உபமயாகத்திற்குே் 

 
1.0 kLD 

இருதுதகாடன்ட கிராேத்தில் 
குடிநீர ்கிகடக்கிறது (3.02   கிமீ 

வடக்கு ) 

2. ேரே் வளரச்ச்ி 

 
1.0 kLD 

சாகல மடங்கரக்ள் 

விநிமயாகத்திலிருந்து  

கிகடக்கிறது 

3. தூசி ஒடுக்கே் 1.0 kLD 
சாகல மடங்கரக்ள் 

விநிமயாகத்திலிருந்து  

கிகடக்கிறது 

                           மமொத்தம்        3.0  KLD 
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துனளப்பாை்கள் / ஹோழிலாளரக்ள் 6 

தோண்டு இயந்திரம் / ராக் பிதரக்கர ்ஆபதரட்டரக்ள் 2 

வாகை ஓட்டிகள் 1 

ஊழியரக்ள் 

காவலாளி 1 

தவனல ஆடக்ள் 

சுே்ேம் ஹசய்பவர ் 3 

மமாத்தம் 18 

 

9. திடக்கழிவு தமலொண்ணம  

அட்டவணண 7 திடக்கழிவு தமலொண்ணம 

 
வ. எண் 

வணக அளவு அகற்றும் முணற  

 

1. கரிேே் 4.86 கிமலா/ நாள் 
நகராட்சி கதாட்டி (உணவு 

கழிவுகள் உட்பட) 

 

2. கனிேே் 3.24 கிமலா/ நாள் 
TNPCB அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ேறுசுேற்சி 

(சிபிசிபி வழிகாடட்ுதல்களின்படி: எே்.எஸ்.டபிள்யூ  தனிநபர ்/ நாள் = 0.45 கிமலா / நாள்) 

 

அட்டவணண 8 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவொரிகள் 

வ. 
எண் 

விண்ணப்பதாரரிை் 
மபயர் 

கிரொமம், 
தொலூக்கொ 

 

புல 

எண் 

பரப்பளவு   

(மெக்தடர்) 

குத்தனக 
காலம் 

I. தற்தபொதுள்ள குவொரி 
இல்னல 

II.  ணகவிடப்பட்ட குவொரி 

இல்னல 

III.  முை்மமாழியப்பட்ட/ விண்ணப்பித்த குவொரி 

1 

M/s S.V.கிரானைடஸ்் 

எண். 17B-3, 1வது 

குறுக்குே் ஹேரு, 

ஹவள்ளக்குடன்ட, 

கிருஷ்ணகிரி 

தேை்கைிக்தகாடன்ட 

ோலுக்கா, 

இருதுதகாடன்ட 

கிராமம்   

1124/7(P) 

1130/7(P) 

1131/7, 

1131/8 

1.91.5 20 
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2 

M/s 

தக.பி.ஆர.்கிரானைடஸ்், 

எண் 2/223, அவ்னவ 

நகர,் நூலெள்ளி, 
ஹபை்ைாகரம், 

கிருஷ்ணகிரி 

தேை்கைிக்தகாடன்ட 

ோலுக்கா, 

இருதுதகாடன்ட 

கிராமம்   

1123/4A, 

4B, 5A, 5B, 

6A, 6B, 

1125/6, 

1123/8(P) 

2.34.3 - 

3 

M/s 

தக.பி.ஆர.்கிரானைடஸ்், 

எண் 2/223, அவ்னவ 

நகர,் நூலெள்ளி, 
ஹபை்ைாகரம், 

கிருஷ்ணகிரி 

தேை்கைிக்தகாடன்ட 

ோலுக்கா, 

இருதுதகாடன்ட 

கிராமம்   

1121/6, 

1125/3 
1.97.0 - 

மமொத்தம் 6.22.8 
 

 

10. நிலத் ததணவ 

முன்கோழியப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் கோத்த அளவு 1.91.50 கெக்மடர.் இது 

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தேை்கைிக்தகாடன்ட ோலுகா, இருதுதகாடன்ட கிராேத்தில் 

அகேந்துள்ளது. 

அட்டவணண 9 நில பயன்பொட்டின் வடிவம் 

விளக்கம் 

தற்மபானதய 

பகுதி 

(கெக்மடர)் 

தற்மபானதய 

திட்ட 

காலத்தில் 

மதனவப்படும் 

பகுதி 

(கெக்மடர)் 

குவாரிக் 

காலத்திை் 

முடிவு பகுதி 

(கெக்மடர)் 

முன்கோழியப்பட்ட 

குவாரி பகுதி 

0.00.9 0.48.0 1.18.0 

திணிப்புகள் இல்னல 0.31.5 பிை் நிரப்புேல் 

ஸ்டாக்யாரட்் இல்னல இல்னல இல்னல 

உள்கட்டகேப்பு இல்னல 0.01.0 0.02.0 

சாகலகள் 0.03.0 0.01.0 0.04.0 

பசுகே வகளயே் இல்னல 0.17.0 0.67.5 

பயன்படுத்தாத நிலே் 1.87.6 0.93.0 இல்னல 

            கோத்தே் 1.91.50 1.91.50 1.91.50 
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11. மக்கள் குடியிருப்பு 

500 மீ சுற்றளவில் எந்த வாே்விடங்களுே் இல்கல. குவாரிக்கு 5 கி.மீ சுற்றளவில் கிராேங்கள் 

உள்ளன. 

அட்டவணண 10 மக்கள் அடரத்்தி 

எண் திணசயில் கிரொமம் மக்கள் 

மதொணக 

தூரம் 

(கி.மீ.) 

1 வடக்கு சந்ோைபள்ளி 1200 4.5 

2 கிேக்கு நம்தரலி 480 2.1 

3 கதற்கு  பயலாம் 250 1.5 

4 மேற்கு பிக்கைப்பள்ளி 390 4.3 

 

12. மின் ததணவ 

 முை்ஹமாழியப்பட்ட கிரானைட் கட்டிடக் கல் குவாரிக்கு மிை்சாரம் எதுவும் 

தேனவயில்னல. 

 ஒரு ேணி மநரத்திற்கு 16 லிட்டர ்டீசல் தோண்டு இயந்திரே்திற்கு மதகவப்படுே். 

13. அடிப்பணட ஆய்வின் தநொக்கம் 

அத்தியாயத்தில் பின்வருே் அளவுருக்கள், இருக்குே் சுற்றுசச்ூேல் சூே்நிகல பற்றிய 

தகவல்கள்ககள தருகின்றன. 

1. கேக்மரா - வானிகல ஆய்வு 

2. நீர ்சூேல் 

3. காற்று சூேல் 

4. சத்தே் சூேல் 

5. ேண் / நில சூேல் 

6. உயிரியல் சூேல் 

7. சமூக கபாருளாதார சூேல் 

13.1 ணமக்தரொ - வொனிணல ஆய்வு 

வளிேண்டலத்தில் கவளிமயற்றப்பட்ட ோசுபடுத்திகளின் பரவகல பாதிப்பதில் வானிகல 

ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வானிகல காரணிகள் காலத்துடன் பரந்த ஏற்ற 

இறக்கங்ககளக் காண்பிப்பதால், நீண்டகால நே்பகோன தரவுகளிலிருந்து ேடட்ுமே 

அரத்்தமுள்ள விளக்கே் கபற முடியுே். 

i) சராசரி குகறந்தபடச் கவப்பநிகல: 26.3 கசல்சியஸ் 

ii) சராசரி அதிகபடச் கவப்பநிகல. : 40 கசல்சியஸ்   
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iii) இப்பகுதியின் சராசரி ஆண்டு ேகேப்கபாழிவு: 806 மி.மீ. 

 13.2 கொற்று சூழல் 

சுரங்க குத்தகக பகுதியிகன  சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ோதாந்திர அடிப்பகடயில் சுற்றுப்புற 

காற்று கண்காணிப்பு மேற்ககாள்ளப்பட்டது. 5 கி.மீ. சுற்றளவில் 5 இடங்களில் (ஒரு கால 

முழுவதுே்) காற்றின் தர ஆய்வு நடத்தப்படட்ுள்ளது. பாரட்்டிகுமலட் மேட்டர ் (பிஎே் 10), சல்பர ்

கட ஆக்கசடு (SO2), கநட்ரஜன் கட ஆக்கசடு (NO2)  மபான்ற முக்கிய காற்று ோசுக்கள் 

கண்காணிக்கப்படட்ு அதன் முடிவுகள் கீமே சுருக்கப்படட்ுள்ளன. 

காற்றின் அடிப்பகட நிகலகள் : PM10 (51 µg / m³), PM2.5 (30 µg / m³), SO2 (13 µg / m³), NO2 (27 µg/ m³). 

இகவ அகனத்துே் ஆகஸ்ட் முேல் அக்தடாபர ் 2022 வனர கண்காணிக்கப்படட்ு, மதசிய 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரதத்மதாடு ஒப்பிடட்ு  பாரத்்ததில் அகனத்து அடிப்பகட நிகலகள் NAAQ 

வகரயகறக்குள் இருக்குகிறது. 

13.3 ஒலி  சூழல் 

முன்கோழியப்பட்ட திட்ட தளத்கதச ் சுற்றியுள்ள 5 இடங்களில் சுற்றுப்புற சத்தே் அளவுகள் 

அளவிடப்பட்டன. பகல் மநரத்தில் பதிவுகசய்யப்பட்ட அதிகபட்ச ேற்றுே் குகறந்தபடச் 

இகரசச்ல் அளவுகள் 44 (Leq dB) முதல் 58 (Leq dB) வகர இருந்தன, இரவு மநரங்களில் அதிகபடச் 

ேற்றுே் குகறந்தபடச் இகரசச்ல் அளவுகள் 37 (Leq dB) முதல் 41 (Leq dB) வகர இருந்தது.  

13.4 நீர் சூழல்  

நிலத்தடி நீர ்மசாதிக்கப்பட்டது ேற்றுே் முடிவுகள் பின்வருோறு குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது.  

 சராசரி pH அளவு  6.68 முதல் 7.88 வகர உள்ளது 

 TDS ேதிப்பு 491 மி கி /லிட்டர ்முதல் 969 மி கி /லிட்டர ்வகர உள்ளது 

 குமளாகரடு 32.3 மி கி /லிட்டர ்முதல் 133 மி கி /லிட்டர ்வகர உள்ளது 

 கோத்த கடினத்தன்கே 225 மி கி /லிட்டர ்முதல் 133  மி கி /லிட்டர ்வகர உள்ளது. 

13.5 நிலச ்சூழல்  

pH ேதிப்பு 6.1 முதல் 7.78 வகர ேற்றுே் கரிேப் கபாருடக்ளுள் 0.08 % முதல் 1.07 % வகர 

இருப்பதால் ேண் இயற்ககயில் காரத்தன்கேயுடன் வகிக்கிறது என்பகத பகுப்பாய்வு 

முடிவுகள் காடட்ுகின்றன. கநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் ேற்றுே் கபாட்டாசியே் ஆகியவற்றின் 

கசறிவு ேண் ோதிரிகளில் நல்ல அளவில் இருப்பது கண்டறியப்படட்ுள்ளது. 

                13.6 உயிரியல் சூழல்  

                         முன்கோழியப்பட்ட சுரங்க குத்தகக பகுதி கபருே்பாலுே் சிறிய புதரக்ள் ேற்றுே் புதரக்களக் 

ககாண்ட வறண்ட தரிசு நிலோகுே். சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குள் குறிப்பிட்ட ஆபத்தான 

தாவரங்கள் ேற்றுே் விலங்கினங்கள் எதுவுே் இல்கல. 
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14. புனரவ்ொழ்வு / மீள்குடிதயற்றம் 

 சுரங்கத்தின் ஒடட்ுகோத்த நிலே் பட்டா நிலோகுே். திட்டப்பகுதி ேற்றுே் அதன் 

அருகிலுள்ள பகுதிகள் உள்ள ேக்களுக்கு இடே்கபயரவ்ு மதகவயில்கல. இந்த திட்டத்தின் 

அருகிலுள்ள கிராேங்களின் சமூக மேே்பாடு பரிசீலிக்கப்படுே். 

15. பசுணம வளரச்ச்ி தமம்பொடு  

 பசுகே மேே்பாட்டிற்காக இத்திட்டத்கத சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அடரந்்த ேரங்கள் 

வளரக்்கப்படுே் 

 சுற்றுசச்ூேல் மேலாண்கே திட்டத்தின் முக்கிய அங்கங்களில் ஒன்றாக கிரீன் கபல்ட் 
பரிந்துகரக்கப்படட்ுள்ளது, இது சூேலியல், சுற்றுசச்ூேல் ேற்றுே் சுற்றியுள்ள பகுதியின் 

தரத்கத மேே்படுத்துே். 

 உள்ளூர ் ேரங்களான தவப்ப மரம் மபான்றகவ குத்தகக எல்கல ேற்றுே் வழிகளிலுே், 

கசயல்படாத டே்ப்களிலுே் ஆண்டுக்கு 60 ேரங்கள் என்ற விகிதத்தில் 5 மீ இகடகவளியில் 

நடப்படுே். 

 

அட்டவணண 11 பசுணம வளரச்ச்ி தமம்பொடு 

ஆண்டு இனங்களின் மபய ர் எண்ணிக்ணக இணடமவளி சரண்வவல் 

I தவப்ப மரம் 60 5m 70% 

II தவப்ப மரம் 60 5m 70% 

III தவப்ப மரம் 60 5m 70% 

IV தவப்ப மரம் 60 5m 70% 

V தவப்ப மரம் 60 5m 70% 

கோத்தே் 300 
 

 

  16. எதிர்பொரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்புகள் 

16.1 கொற்று சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 சாகலகள் ேற்றுே் கசப்பனிடப்படாத சாகலகளில் தண்ணீர ்கதளிக்கப்படுே் 

 தூசி கவளிமயற்றத்கதக் கடட்ுப்படுத்த நீர ் கதளித்தல் மபான்ற முகறயான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் பின்பற்றப்படுே். 

 சுரங்க பகுதிகய சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சாகலகள், திடக்கழிவு தளே் ேற்றுே் 

அருகிலுள்ள சுரங்க வளாகங்களில் ேரங்கள் வளரக்்கப்படுே் 

 ோகச கடட்ுப்படுத்துே் வககயில் சுரங்கப்பகுதியில் பயன்படுத்துே் கருவிகள் 

அகனத்துே் அவ்வப்மபாது பராேரிப்பு மேற்ககாள்ளப்படுே். 
16.2 சத்தம் சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 சிபிசிபி வழிகாடட்ுதல்களின்படி சுற்றுப்புற சத்தத்கத அவ்வப்மபாது கண்காணித்தல் 

கசய்யப்படுே். 

 மபாக்குவரத்து வாகனங்கள் ேற்றுே் ஏற்றுவதற்கான அகே்வாராய்சச்ி தவிர மவறு 

எந்த உபகரணங்களுே் அனுேதிக்கப்படாது. 
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 இந்த கருவிகளில் வருே் இகரசச்ல் தற்காலிகோனது அது எந்த வித தாக்கத்கதயுே் 

ஏற்படுத்தாது. 

17. சுற்றுசச்ூழல் தமலொண்ணம கலத்திற்கொன மபொறுப்புகள் (EMC) 

 EMC இன் கபாறுப்புகள் பின்வருவனவற்கற உள்ளடக்குகின்றன: 

  சுற்றியுள்ள பகுதியின் சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பது. 

  ேரே் வளரப்்பது 

  தண்ணீரின் குகறந்தபடச் பயன்பாடக்ட உறுதி கசய்தல். 

  ோசு கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ககககள முகறயாக கசயல்படுத்துதல். 

18. சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு திட்டம் 

தமிே்நாடு ோநில ோசு கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் (டி.என்.பி.சி.பி) படி சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரே், நீர ்ேற்றுே் கழிவு நீர ்தரே், சத்தே் தரே் குறித்து கண்காணிப்பு பராேரிக்கப்படுே். 

19. திட்ட மசலவு 

சாகலகள், சுரங்க அலுவலகே்/ கதாழிலாளர ் ககாட்டகக, முதலுதவி அகற மபான்ற 

உள்கட்டகேப்பு வசதிகளுக்குே், மின் மசகவகளுக்குே் நீர ் வேங்குவதற்குே் 

இயந்திரங்ககள பயன்படுத்துவதற்குே் மதகவப்படுே் கோத்த திட்ட கசலவு ரூ 1,43,00,000 

ஆகுே். 

அட்டவணண 12 திட்ட மசலவு விவரங்கள் 

எண் விளக்கம் மசலவு 

1. திட்ட கசலவு 29,90,000  

2. கசலவினே் கசலவு  95,00,000  

3 ஈ எே் பி கசலவு 18,10,000 

 
மமொத்தம் 1,43,00,000  

 

20. மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு 

கபருநிறுவன சுற்றுசச்ூேல் கபாறுப்பு (சிஇஆர)் நிதியின் கீமே பின் வருே் 

கசயல்பாடுகளுக்கு வேங்கப்படுே். 

அட்டவணண 13 கொர்ப்பதரட் சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு மசலவு 

எண் மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு மசயல்பொடு 
மசலவு 

(ரூ) 

1. 

அரசு தமல்நினலப் பள்ளி, யூைிஹசட்டி 

ஹசயல்பாடு: 

 சூரிய சக்தியில் இயங்கும் ஸ்மாரட்் வகுப்பனற, 

 பள்ளிக்கு சூரிய ஒளி விளக்குகள், 

 பள்ளி நூலகே்திற்கு சுற்றுசச்ூழல் விழிப்புணரவ்ு 

6,00,000 

16



 

ஹோடரப்ாை புே்ேகங்கள், 

 பாதுகாப்பாை குடிநீர,் சுகாோரமாை கழிப்பனற 

வசதிகள் தபாை்ற அடிப்பனட வசதிகள். 

 பள்ளி மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் பசுனம படன்ட 

தமம்பாடு 

மமொத்தம் 6,00,000 

 

21. திட்டத்தின் நன்ணமகள் 

 இத்திட்டத்தின் மூலே் ேக்களின் சமூக கபாருளாதார நிகல உயருே், இந்த சுரங்க 

பகுதிகய சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள ேக்களின் மவகல வாய்ப்பு மநரடியாகவுே், 

ேகறமுககயாகவுே், அகேய கூடுே் 

 

 இத்திட்டே் சுற்றுசூேலுக்கு இணக்கோன நிதி வழிமுகறகள் ேற்றுே் கடட்ுோனத் 
துகறயின் கதாழிலின் நலனுக்காக இருக்குே்,  

 

 இத்திட்டே் மூலே் ேக்களின் சமூக அல்லது கலாசச்ார வாே்க்ககயில் எந்தவிதோன 

எதிரே்கறயான தாக்கத்கதயுே் ஏற்படுத்தப்மபாவதில்கல. 
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