
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R1/23.11.2021 

 

DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 

REPORT 

For 

VAGAIKULAM ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY  

Extent -1.83.50 Ha of Patta land 

At 

 

S.F. No.: 492/2 

Vagaikulam Village 

Manur Taluk, 

Tirunelveli District, 

Tamilnadu State. 

 

Applicant 

Thiru. A.Densingh Babu, 

S/o. Shri.Arulraj, 

No. 276 – Main Road, 

Kanarpatti Village, 

Manur Taluk, 

Tirunelveli District. 

 
(Project termed under Schedule of 1(a) Mining of Minor Minerals ‘B2’ category as per EIA 
Notification 2006 and its Amendments thereafter and As per the O.M issued vide F.No. L-

11011/175/2018-IA-II (M), dated: 12.12.2018 considering the cluster the project is termed under 

Schedule 1(a) Mining of Minor Minerals ‘B1’ Category) 

 

EIA Consultant 

HUBERT ENVIRO CARE SYSTEMS (P) LTD, CHENNAI 

January 2022 

 

 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 2 of 288 

 

    

ACKNOWLEDGEMENT 

The following personnel are gratefully acknowledged for their fullest support in collection, 

compilation of needful data regarding the project and kind cooperation in fulfilling the report 

on Environmental Impact Assessment (EIA) report of Vagaikulam Rough stone and Gravel 

quarry, over an extent of 1.83.50 Ha, with Production Capacity of 1 ,38,580 m3 of Rough 

Stone and 75,330 m3 of Gravel for the period of five years, at survey number 492/2 

Vagaikulam Village, Manur Taluk, Tirunelveli  District, Tamilnadu State. 

 

Proponent 

  Mr. A.Densingh  Babu 

M/s Hubert Enviro Care System Private Limited 

1) Dr. J R Moses (CEO) 

2) Dr. Raj Kumar Samuel (Director- Technical) 

3) Mr. Vamsee Krishna Navooru (Head-Consultancy & EIA Coordinator) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 3 of 288 

 

    

Declaration by the Project Proponent 

I, Mr. A.Densingh  Babu, declaration/ undertaking that owing the contents (information and 

data) of the EIA report preparation has been undertaken in the compliance with Terms of 

Reference (ToR) for the “Vagaikulam Rough stone and Gravel quarry, over an extent of 

1.83.50 Ha, with Production Capacity of 1,38,580 m3 of Rough Stone and 75,330 m3 of 

Gravel for the period of five years, at survey number 492/2 Vagaikulam Village, Manur 

Taluk, Tirunelveli  District, Tamilnadu State”and the information and content provided in 

the report are factually correct. 

 

 

Mr. A.Densingh  Babu 

 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 4 of 288 

 

    

 

Declaration by the Head of the Accredited Consultant Organization 

I, Dr.J.R. Moses, hereby, confirm that the below mentioned experts prepared the EIA/EMP 

report for “Vagaikulam Rough stone and Gravel quarry, over an extent of 1.83.50 Ha, 

with Production Capacity of 1,38,580m3 of Rough Stone and 75,330 m3of Gravel for the 

period of five years, at survey number 492/2, Vagaikulam Village, Manur Taluk, 

Tirunelveli District, Tamilnadu State”. I also confirm that I shall be fully accountable for 

any misleading information mentioned in this statement. 

 

 

Signature:  

Date: 18.01.2022 

Name:  Dr. J. R. Moses 

Designation: Chief Executive Officer 

Name of the EIA Consultant Organization: M/s. Hubert Enviro Care Systems (P) Ltd, 

Chennai 

NABET Certificate No & Validity: NABET/EIA/1922/RA 0172 & valid upto 13.10.2022 

 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 5 of 288 

 

    

Declaration of Experts contributing to the EIA 

I, hereby, certify that I was involved in the EIA report for the project titled Vagaikulam 

Rough stone and Gravel quarry, over an extent of 1.83.50 Ha, with Production 

Capacity of 1,38,580m3 of Rough Stone and 75,330 m3 of Gravel for the period of five 

years, at survey number 492/2, Vagaikulam Village, Manur Taluk, Tirunelveli District, 

Tamilnadu State. I was a part of the EIA team in the following capacity that developed the 

above EIA with the support of the following functional area experts. 

EIA Coordinator 

Name: Mr. Vamsee Krishna Navooru 

Signature:      

Date: 18.01.2022 

 
Contact Information:   M/s. Hubert Enviro Care Systems (P) Ltd 

   # A-21, III Phase, Behind Lions Club School 
                                   Thiru Vi Ka Industrial Estate                                               

Guindy, Chennai -  600 032,  

Tamil Nadu, India. 

 Email: consultancy@hecs.in 

                                    Website: www.hecs.in 

Functional Area Experts (FAEs): 

S. 
No. 

Functional 
Areas 

Name of the Expert Signature  
Duration of 
Involvement 

1.  AP FAE Mr. Vamsee Krishna Navooru  Feb 2021 to Till Date 

2.  AQ FAE Dr. J R Moses 
 

Feb 2021 to Till Date 

3.  WP FAE Mr. Vamsee Krishna Navooru  Feb 2021 to Till Date 

4.  SHW FAE Mr. Vamsee Krishna Navooru  Feb 2021 to Till Date 

5.  SE FAE Mr. V. Dhivakar 
 

Feb 2021 to Till Date 

http://www.lntiel.com/


Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 6 of 288 

 

    

S. 
No. 

Functional 
Areas 

Name of the Expert Signature  
Duration of 
Involvement 

6.  EB FAE Dr. Rajkumar Samuel 
 

Feb 2021 to Till Date 

7.  HG FAE Mr. Mallikarjuna Rao 
 

May  2021 

8.  GEO FAE B. Mallikarjuna Rao 
 

May 2021 

9.  NV FAE 

Mr. Vivek Navare  May 2021 

Mr. Vamsee Krishna Navooru (N) 
 

Feb 2021 to Till Date 

10. LU FAE Mr. Venkateshwaralu Rachala 
 

May 2021 

11. RH FAE Dr. J R Moses 
 

Feb 2021 to Till Date 

12. SC FAE Dr. Nagaraja B.C 
 

May 2021 

 
LU - Land Use 

AP - Air Pollution monitoring, prevention and control 

AQ - Meteorology, air quality modeling and prediction 

WP - Water pollution monitoring, prevention and control 

EB - Ecology and biodiversity 

NV - Noise& Vibration 

SE - Socio-economics 

HG - Hydrology, ground water and water conservation 

GEO - Geology 

RH - Risk assessment and hazards management 

SHW  - Solid and hazardous waste management 

SC - Soil Conservation 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 7 of 288 

 

    

TABLE OF CONTENTS 

TABLE OF CONTENTS .......................................................................................................................... 7 

LIST OF TABLES .................................................................................................................................. 15 

LIST OF FIGURES ................................................................................................................................ 18 

LIST OF ANNEXURES ......................................................................................................................... 20 

LIST OF ABBREVIATIONS................................................................................................................... 21 

1 INTRODUCTION ........................................................................................................................... 22 

1.1 Purpose of the report ............................................................................................................................ 22 

1.2 Project back ground .............................................................................................................................. 22 

1.3 Identification of Project & Project Proponent .................................................................................... 23 

1.3.1 Project ............................................................................................................................................ 23 

1.3.2 Project Proponent ........................................................................................................................ 23 

1.4 Letter of Intent (LoI) & Mining Plan approval details. ...................................................................... 24 

1.5 Land Acquisition Status ....................................................................................................................... 24 

1.6 Purpose and Status of the Report ...................................................................................................... 24 

1.7 Brief Description of the Project ........................................................................................................... 25 

1.7.1 Nature of the Project .................................................................................................................... 25 

1.7.2 Size of the Project ........................................................................................................................ 25 

1.7.3 Location of the project ................................................................................................................. 26 

1.7.4 Connectivity of the Project .......................................................................................................... 26 

1.7.5 Need for the project and its importance to the country and or region .................................. 26 

1.8 EIA Study ............................................................................................................................................... 27 

1.9 EIA Cost ................................................................................................................................................. 27 

1.10 Scope of the Study ............................................................................................................................... 27 

1.10.2 Methodology adopted for the Study .......................................................................................... 30 

1.10.3 Applicable Regulatory Framework ............................................................................................. 30 

1.10.4 Legal Complicability ..................................................................................................................... 30 

1.10.5 Terms of Reference Compliance ............................................................................................... 31 

2 PROJECT DESCRIPTION ............................................................................................................ 71 

2.1 Condensed description of those aspects of the project (based on project feasibility study), 

likely to cause environmental effect: ............................................................................................................... 71 

2.2 Need of the Project ............................................................................................................................... 71 

2.3 Location of the Quarry .......................................................................................................................... 72 

 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 8 of 288 

 

    

2.4 Nearest Human Settlement ................................................................................................................. 81 

2.5 Details of alternate sites considered .................................................................................................. 81 

2.6 Size or Magnitude of operation ........................................................................................................... 81 

2.7 Proposed Schedule for Approval and Implementation .................................................................... 82 

2.8 Estimation of Reserves ........................................................................................................................ 82 

 

2.9 Project Cost ........................................................................................................................................... 89 

2.10 Technology & Process Description .................................................................................................... 89 

2.10.1 Technology .................................................................................................................................... 89 

2.10.2 Method of mining-Open Cast Working ...................................................................................... 90 

2.11 Process Description .............................................................................................................................. 90 

2.11.1 Mining ............................................................................................................................................ 90 

2.11.2 Blasting .......................................................................................................................................... 91 

2.11.3 Loading & Transportation ............................................................................................................ 92 

2.11.4 Explosives ..................................................................................................................................... 92 

2.11.5 Storage of Explosives .................................................................................................................. 92 

2.11.6 Mine Drainage .............................................................................................................................. 92 

2.11.7 Disposal of Waste ........................................................................................................................ 93 

2.11.8 Stabilization of Dump ................................................................................................................... 93 

2.12 Requirements ........................................................................................................................................ 93 

2.12.1 Land Requirement and Land Use Planning ............................................................................. 93 

2.12.2 Water Requirement ...................................................................................................................... 93 

2.12.3 Power & Fuel Requirement ........................................................................................................ 94 

2.12.4 List of Equipments ....................................................................................................................... 94 

2.12.5 Man power Requirement ............................................................................................................. 94 

2.12.6 Solid Waste Management ........................................................................................................... 95 

2.12.7 Hazardous waste Management ................................................................................................. 95 

2.13 Infrastructure facilities .......................................................................................................................... 95 

2.14 Resource optimization/recycling and reuse envisaged in the project ........................................... 95 

2.15 Availability of water its source, Energy/power requirement and source ....................................... 96 

2.16 Schematic Representations of the Feasibility Drawing which Give Information Important for 

EIA Purpose ........................................................................................................................................................ 96 

2.17 Description of Mitigation Measures Incorporated Into the Project to Meet the Environmental 

Standards ............................................................................................................................................................ 97 

2.17.1 Land Environment ........................................................................................................................ 98 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 9 of 288 

 

    

2.17.2 Air Environment ............................................................................................................................ 98 

2.17.3 Sources of Air Pollution ............................................................................................................... 99 

 

2.17.4 Noise & Vibration Environment ................................................................................................ 101 

 

2.17.5 Water Environment .................................................................................................................... 103 

2.17.6 Biological Environment .............................................................................................................. 104 

 

2.17.7 Solid Waste Management ......................................................................................................... 104 

2.17.8 Afforestation ................................................................................................................................ 105 

2.17.9 Assessment of New & untested technology for the risk of technological failure .............. 105 

3 PROJECT DESCRIPTION .......................................................................................................... 106 

3.1 Preamble .............................................................................................................................................. 106 

3.2 Study Area ........................................................................................................................................... 106 

3.3 Description of Study Area .................................................................................................................. 107 

3.4 Environmentally/Ecologically Sensitive areas ................................................................................ 110 

3.5 Physical Conditions of PIA district .................................................................................................... 117 

3.5.1 PIA District Profile........................................................................................................................... 117 

3.5.2 Climatic Conditions .................................................................................................................... 118 

3.5.3 Natural Resources of PIA District ............................................................................................ 119 

3.5.3.1 Flora & Fauna ............................................................................................................................. 119 

3.5.3.2 Forest Resources ....................................................................................................................... 119 

3.5.3.3 Irrigation ....................................................................................................................................... 120 

3.5.3.4 Agricultural Resources .............................................................................................................. 121 

3.5.3.5 Mineral Resources ..................................................................................................................... 121 

 

3.5.4 Land Use & Land Cover ............................................................................................................ 123 

3.5.4.1 Land Use and Land Cover of the Study Area ........................................................................ 127 

 

3.5.5 Topography ................................................................................................................................. 130 

 

3.5.6 Geomorphology of the PIA district Study Area ...................................................................... 133 

3.5.6.1 Geomorphology of the Study Area .......................................................................................... 133 

3.5.7 Hydrogeology of PIA district ..................................................................................................... 137 

3.5.8 Drainage Pattern in PIA district ................................................................................................ 139 

3.5.9 Geology ....................................................................................................................................... 142 

3.5.10 Seismicity .................................................................................................................................... 145 

3.5.11 Soils in PIA District ..................................................................................................................... 146 

3.5.12 Natural Hazards in PIA District ................................................................................................. 148 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 10 of 288 

 

    

3.6 Air Environment ................................................................................................................................... 149 

3.6.1 Meteorological Conditions ........................................................................................................ 149 

3.6.2 Meteorological Data Collection ................................................................................................ 149 

3.6.3 General Meteorological Scenario based on IMD Data ......................................................... 149 

 

3.6.4 Meteorological Scenario during Study Period ........................................................................ 151 

 

3.6.5 Atmospheric Inversion ............................................................................................................... 152 

3.7 Ambient Air Quality ............................................................................................................................. 153 

3.7.1 Ambient Air Quality Monitoring Stations ................................................................................. 153 

3.7.2 AMBIENT AIR QUALITY MONITORING TECHNIQUES AND FREQUENCY ................... 156 

3.7.3 RESULTS AND DISCUSSIONS ......................................................................................... 157 

3.7.3.1 Observations ................................................................................................................................... 161 

3.8 Noise Environment ............................................................................................................................. 161 

3.8.1 RESULTS AND DISCUSSIONS ......................................................................................... 161 

3.8.2 Observations ................................................................................................................................... 162 

3.9 Water Environment ............................................................................................................................. 164 

3.9.1 Surface Water Resources ............................................................................................................. 164 

3.9.1.1 Surface Water Quality Assessment ......................................................................................... 164 

3.9.1.2 Results and Discussions ............................................................................................................... 171 

3.10 Ground Water Resources .................................................................................................................. 171 

3.10.1.1 Ground Water Quality ................................................................................................................ 173 

3.10.1.2 Results and Discussions ........................................................................................................... 178 

3.11 Soil as a resource and its quality ...................................................................................................... 178 

3.11.1 Results and Discussions ............................................................................................................... 182 

3.12 Biological Environment ...................................................................................................................... 182 

3.12.1 Description of Flora & Fauna ....................................................................................................... 182 

3.12.4 FAUNA DIVERSITY ............................................................................................................ 187 

3.12.5 IMPACT ON BIOLOGICAL ENVIRONMENT ...................................................................... 193 

3.12.6 Proposed Management Strategies within the Project Impact Area .................................... 194 

3.12.7 Details of Presence of Schedule-I species ............................................................................. 195 

3.13 Socio Economic Profile ...................................................................................................................... 195 

3.13.2.1 Employment and livelihood ....................................................................................................... 208 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 11 of 288 

 

    

3.13.2.2 Educational infrastructure within study area .......................................................................... 214 

3.13.2.3 Health facilities within the study area ...................................................................................... 221 

3.13.2.4 Industrialization within the study area ..................................................................................... 221 

4.1 Land Environment ................................................................................................................................. 223 

4.1.1 Land Degradation ....................................................................................................................... 224 

4.1.2 Mitigation Measures ................................................................................................................... 224 

4.2 Air Environment ................................................................................................................................... 224 

4.2.1 Mitigation measures ................................................................................................................... 225 

4.2.2 Meteorological Data ................................................................................................................... 226 

4.2.3 AERMET Process ...................................................................................................................... 227 

4.2.4 AERMOD Process ..................................................................................................................... 227 

4.2.5 Conclusion................................................................................................................................... 235 

4.2.6 Impacts due to Transportation ................................................................................................. 235 

4.2.6.1 Impacts due to Traffic and Transportation .............................................................................. 235 

4.2.6.2 Mitigation Measures ....................................................................................................................... 237 

4.3 Water Environment ............................................................................................................................. 237 

4.3.1 Wastewater Generation ............................................................................................................ 237 

4.3.2 MitigationMeasures .................................................................................................................... 238 

4.3.3 Rain Water Harvesting .............................................................................................................. 238 

4.3.4 Drainage pattern and Hydrogeology ....................................................................................... 238 

4.4 Impact of Noise / Vibrations & Mitigation Measures ...................................................................... 239 

4.4.1 Impact of Noise on Working Environment .............................................................................. 239 

4.4.2 Noise due to Drilling, Excavation and Transportation ........................................................... 239 

4.4.3 Noise Due to Blasting ................................................................................................................ 239 

4.4.4 Noise Modelling .......................................................................................................................... 240 

4.4.5 Impact of Vibration ..................................................................................................................... 246 

4.5 Impact on Human Settlement ........................................................................................................... 246 

4.6 Biological Environment ...................................................................................................................... 246 

4.6.1 Mining activities and their impact on biodiversity .................................................................. 246 

4.6.2 Existing Biological Scenario ..................................................................................................... 247 

4.6.3 Flora and Fauna ......................................................................................................................... 248 

4.7 Green Belt Development ................................................................................................................... 249 

4.7.1 Impacts on Occupational Health due to project operations ................................................. 249 

4.8 Impacts on Social Environment ........................................................................................................ 251 

4.8.1 Corporate Environmental Responsibility ................................................................................ 251 

5 ANALYSIS OF ALTERNATIVES................................................................................................. 253 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 12 of 288 

 

    

5.1 In Case, the scoping exercise results in need for alternatives: .................................................... 253 

5.2 Description of each Alternative ......................................................................................................... 253 

5.3 Summary of advese impacts of each alternative ........................................................................... 253 

5.4 Mitigation meaures proposed for each Alternative ........................................................................ 253 

5.5 Selection of alternative ....................................................................................................................... 253 

6 ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME .................................................................... 254 

6.1 General ................................................................................................................................................. 254 

6.2 Monitoring Schedules for Various Environmental Parameters .................................................... 255 

6.2.1 Ambient Air Quality .................................................................................................................... 255 

6.2.2 Water Environment .................................................................................................................... 255 

6.2.3 Noise Measurement ................................................................................................................... 255 

6.3 Post Project Environmental Monitoring ........................................................................................... 256 

6.3.1 Occupational Health and Safety .............................................................................................. 257 

6.4 Environmental Monitoring Programme ............................................................................................ 258 

TABLE 6.3 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN ..................................................................... 258 

7 ADDITIONAL STUDIES .............................................................................................................. 260 

7.1 Introduction .......................................................................................................................................... 260 

7.1.1 Public Consultation .................................................................................................................... 260 

7.1.2 Risk Identification & Management ........................................................................................... 260 

7.1.3 Disaster Management Plan ...................................................................................................... 264 

7.1.4 Mine Closure Plan ...................................................................................................................... 266 

7.2 Rehabilitation and Resettlment ......................................................................................................... 268 

8 PROJECTBENEFITS .................................................................................................................. 269 

8.1 Technology in the Physical Infrasructure ........................................................................................ 269 

8.2 Technology in the Social Infrasructure ............................................................................................ 269 

8.3 Employment potential- Skilled, Semi Skilled and Unskilled .......................................................... 269 

8.4 Other tangible benefits ....................................................................................................................... 269 

9 ENVIRONMENTAL COST & BENEFIT ANALYSIS .................................................................... 270 

10 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN ................................................................................ 271 

10.1 Environmental Management Plan .................................................................................................... 271 

10.2 Emission Source Identification .......................................................................................................... 271 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 13 of 288 

 

    

10.3 Air Quality Management .................................................................................................................... 271 

10.3.1 Measures for dust suppression ................................................................................................ 271 

10.3.2 Emissions from Material Handling ........................................................................................... 271 

10.4 Noise Pollution Control ...................................................................................................................... 272 

10.5 Water Pollution Control Measures.................................................................................................... 273 

10.5.1 Surface Water ............................................................................................................................. 273 

10.5.2 Mine Drainage Water ................................................................................................................. 273 

10.6 Land Environment ............................................................................................................................... 273 

10.6.1 Top soil management ................................................................................................................ 273 

10.7 Solid Waste Management ................................................................................................................. 274 

10.8 Stabilization of Dumps ....................................................................................................................... 274 

10.9 Biological Environment ...................................................................................................................... 274 

10.10 Afforestation Plan ........................................................................................................................... 274 

10.11 Occupational Health & Safety Measures .................................................................................... 275 

10.12 Socio-Economic Benefits .............................................................................................................. 275 

10.12.1 Employment potential ............................................................................................................ 275 

10.12.2 Care and Maintenance during Temporary Discontinuance ............................................. 275 

10.12.3 Safety and Security ............................................................................................................... 276 

10.13 Budget for Environmental Protection ........................................................................................... 276 

TABLE 10.1 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN COST ........................................................ 276 

11 SUMMARY & CONCLUSION ..................................................................................................... 277 

11.1 Background .......................................................................................................................................... 277 

11.2 Management Commitment ................................................................................................................ 278 

11.3 Environmental Sensitive Areas ......................................................................................................... 278 

11.4 Rough Stone & Gravel Quarry Reserves ........................................................................................ 278 

11.5 Summary of the Magnitude of Operation ........................................................................................ 278 

11.6 Requirements ...................................................................................................................................... 279 

11.6.1 Land requirement: ...................................................................................................................... 279 

11.6.2 Water Requirement .................................................................................................................... 279 

11.6.3 Power & Fuel Requirement ...................................................................................................... 279 

11.6.4 Manpower .................................................................................................................................... 279 

11.6.5 Solid Waste Generation & Management ................................................................................ 279 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 14 of 288 

 

    

11.6.6 Project Cost................................................................................................................................. 280 

11.7 Anticipated Environmental Impacts .................................................................................................. 283 

11.8 Greenbelt Development ..................................................................................................................... 289 

11.9 Disaster Management Plan ............................................................................................................... 289 

11.10 Corporate Environmental Responsibility ..................................................................................... 285 

11.11 Benefits of the Proposed Project .................................................................................................. 289 

12 DISCLOSURE OF CONSULTANTS ........................................................................................... 290 

12.1 Brief Profile of Hubert Enviro Care Systems (P) Limited (HECS) ............................................... 290 

12.2 Strengths of HECS ............................................................................................................................. 290 

12.3 Copy of QCI NABET Accreditation ................................................................................................... 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 15 of 288 

 

    

LIST OF TABLES 

Table 1.1 Land Use Description....................................................................................................... 24 

Table 1.2 Rough stone & Gravel Quarry Reserves ...................................................................... 25 

Table 1.3 Boundary Coordinates of the project ............................................................................. 26 

Table 2.1 Summary of Project Reserves ........................................................................................ 71 

Table 2.2 Salient Features of the Project site ................................................................................ 79 

Table 2.3 Project Summary .............................................................................................................. 80 

Table 2.4 Nearest Human Settlement ............................................................................................. 81 

Table 2.5 Land use details of the quarry area ............................................................................... 82 

Table 2.6 Rough Stone & Gravel Quarry Reserves ...................................................................... 82 

Table 2.7 Geological Resources ...................................................................................................... 83 

Table 2.8 Available Mineable Reserves ......................................................................................... 83 

Table 2.9 Year wise production and development details ........................................................... 83 

Table 2.10 Project cost ...................................................................................................................... 89 

Table 2.11Drilling & Blasting parameters ....................................................................................... 92 

Table 2.12 Details of Explosives ...................................................................................................... 92 

Table 2.13 Quarry Land details ........................................................................................................ 93 

Table 2.14 Land Use Pattern of the lease area ............................................................................. 93 

Table 2.15 Water requirement breakup .......................................................................................... 94 

Table 2.16 Power Requirements ..................................................................................................... 94 

Table 2.17 Lists of Machineries ....................................................................................................... 94 

Table 2.18 Manpower Details ........................................................................................................... 95 

Table 2.19 Municipal Solid Waste generation & Management ................................................... 95 

Table 2.20 Hazardous Waste Management .................................................................................. 95 

Table 2.21 Water requirement breakup .......................................................................................... 96 

Table 2.22 Afforestation Plan details ............................................................................................ 105 

Table 3.1 Envrionmentally sensitive Areas within 15km Project Boundary ............................ 110 

Table 3.2 Area under irrigation from diferent sources in the district during (2009-10) .......... 120 

Table 3.3 District land use/land cover statistics (2015-16) for Tirunelveli district .................. 124 

Table 3.4 Land Use Pattern of the Study Area ............................................................................ 127 

Table 3.5 Geomorphology of the Study Area .............................................................................. 133 

Table 3.6 hydrogeology statistics of Tirunelveli district .............................................................. 137 

Table 3.7  Climatological Summary – Palayamkottai Region (1971-2000) ............................. 150 

Table 3.8  Meteorological Data for the Study period (May 2021 to July 2021) ...................... 151 

Table 3.9  Details of Ambient Air Quality Monitoring Locations ................................................ 153 

Table 3.10 Analytical Methods for Analysis of Ambient Air Quality Parameters .................... 156 

Table 3.11Summary of the average baseline concentrations of pollutants ............................ 158 

Table 3.12 Day and Night Equivalent Noise Levels .................................................................... 162 

Table 3.12Test methods used for the analysis of water quality parameters ........................... 164 

Table 3.14 Details of Surface water sampling locations ............................................................ 165 

Table 3.15Surface water Monitoring Results ............................................................................... 168 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 16 of 288 

 

    

Table 3.16 Groundwater Potential in PIA District ............................. Error! Bookmark not defined. 

Table 3.17 Details of Groundwater Quality Monitoring Locations ............................................ 173 

Table 3.18 Ground Water Monitoring Results ............................................................................. 175 

Table 3.19 Soil & Sediment Quality Monitoring Locations ......................................................... 179 

Table 3.20 Soil & Sediment Quality Monitoring Results ............................................................. 181 

Table 3.21 list of flora reported/observed in the study area ...................................................... 183 

Table 3.22Birds from the study area ............................................................................................. 187 

Table 3.23 Mammals recorded from the Primary Survey in the Study area and their 

Conservation Status......................................................................................................................... 190 

Table 3.24 Reptiles & Amphibians recorded from the Primary Survey in the Study area and 

their Conservation Status ................................................................................................................ 190 

Table 3.24 Occurrence of butterfly species in buffer zone ........................................................ 191 

Table 3.26 Social Indicators of Tirunelveli District ...................................................................... 196 

Table 3.27 Education Infrastructures in theTirunelveli District .................................................. 198 

Table 3.28 Medical Facilities available in Tirunelveli District ..................................................... 199 

Table 3.29 Population profile within study area ........................................................................... 203 

Table 3.30 Summary of Socioeconomic indicators within the study area ... Error! Bookmark not 

defined. 

Table3.31 Classification of workers within study area ................................................................ 209 

Table 3.32 Details of Literacy population in the study area ....................................................... 215 

Table 3.33 Health facilities available in the study area .............................................................. 221 

Table 3.33 Summary of Socioeconomic indicators within the study area ............................... 222 

Table 4.1 Land Use Pattern of the lease area ............................................................................. 224 

Table 4.2Sources of air pollution at quarry .................................................................................. 225 

Table 4.3 Fugitive dust control in mine ......................................................................................... 225 

Table 4.4Dust control measures in quarry ................................................................................... 226 

Table 4.5 Overview of the Source Parameters ............................................................................ 228 

Table 4.6 Air Compressor emission details .................................................................................. 230 

Table 4.7 Vehicular Sources Emission details ............................................................................ 230 

Table 4.8 Controlled Emissions considered for mining .............................................................. 230 

Table 4.9 Emission considered for GLC ....................................................................................... 230 

Table 4.11 Predicted Top 10 Highest Concentrations Particulate Matter PM10 ..................... 232 

Table 4.12 Predicted Top 10 Highest Concentrations Particulate Matter PM2.5 ..................... 232 

Table 4.13 Predicted Top 10 Highest Concentrations of Sulphur Dioxide .............................. 233 

Table 4.14 Predicted Top 10 Highest Concentrations Nitrogen Oxide .................................... 234 

Table 4.15 Total maximum GLCs from the Mining Emissions .................................................. 235 

Table 4.16 Existing & proposed vehicular movement per Hour (Peak Hour)-NH7 ................ 235 

Table 4.17 Traffic Volume after Implementation of the Project ................................................. 236 

Table 4.18 Permissible Exposure in Cases of Continuous Noise (OSHA, Govt. of India) ... 239 

Table 4.19 Source of Noise Modelling – Excavation Activity (Case-1) .................................... 240 

Table 4.20 Source of Noise Modelling – Drilling Activity (Case-2) ........................................... 240 

Table 4.21 Source of Noise Modelling – Drilling Activity (Case-3) ........................................... 241 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 17 of 288 

 

    

Table 4.22 Summary ....................................................................................................................... 245 

Table 4.19 Impacts on Biodiversity................................................................................................ 246 

Table 4.20 Mitigation for occupational health and safety ........................................................... 250 

Table 4.21 Corporate Environmental Responsibility Plan ......................................................... 251 

Table 6.1 Environment (Protection) Rules 1986 ......................................................................... 255 

Table 6.2 Post Project Environmental Monitoring Program ...................................................... 256 

Table 6.3 Environmental Management Plan ................................................................................ 258 

Table 10.1 Environmental Management Plan Cost .................................................................... 276 

Table 11.1  Fugitive dust control in mine ...................................................................................... 284 

Table 11.2 Land Use Pattern of the lease area ........................................................................... 284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 18 of 288 

 

    

LIST OF FIGURES 

Figure 2-1 Project Location map ...................................................................................................... 73 

Figure 2-2 0.3km & 0.5km radius Google image of the lease area ............................................ 74 

Figure 2-3 1km radius Google imagery of the lease area ............................................................ 75 

Figure 2-4 Google Imagery of 1, 5 & 10km radius of the lease area ......................................... 76 

Figure 2-5  Environmental Sensitive areas within 15km radius of the lease area demarcated 

on Google image ................................................................................................................................ 77 

Figure 2-6Topo map of the study area............................................................................................ 78 

Figure 2-7Quary lease &Surface Plan of the Quarry .................................................................... 85 

Figure 2-8 Yearwise Production plan & section of the quarry ..................................................... 86 

Figure 2-9 Conceptual Plan and Section of the quarry ................................................................ 87 

Figure 2-10 Progressive mine closure plan & Section ................................................................. 88 

Figure 2-13 Schematic Diagram of Mining Process ..................................................................... 90 

Figure 2-14 Feasibility & Environmental Assessment Process ................................................... 97 

Figure 2-15 Waste Management Concepts ................................................................................. 105 

Figure 3-1Map showing the satellite Image of the study area of project ................................. 108 

Figure 3-2 Topo Map of Study Area .............................................................................................. 109 

Figure 3-3 Environmental sensitive areas covering within 15 km from project boundary ..... 116 

Figure 3-4 Mineral Map of Tamilnadu ........................................................................................... 123 

Figure 3-5 Land use pattern of the Tirunelveli District ................................................................ 125 

Figure 3-6Land use map of the Tirunelveli District ..................................................................... 126 

Figure 3-7Land Use Pattern of the Study Area ........................................................................... 128 

Figure 3-8 Land Use Map of the Study Area ............................................................................... 128 

Figure 3-9 Physical Map of Tamilnadu ......................................................................................... 131 

Figure 3-10 Contour Map of Study Area ....................................................................................... 132 

Figure 3-11 Geomorphology Pattern of the Study Area ............................................................. 134 

Figure 3-12 Geomorphology Map of Tirunelveli District ............................................................. 135 

Figure 3-13 Geomorphology Map of the Study Area .................................................................. 136 

Figure 3-14 Drainage map of the study area ............................................................................... 141 

Figure 3-15 Geology Map of Tamilnadu ....................................................................................... 144 

Figure 3-16 Seismicity Map of India .............................................................................................. 145 

Figure 3-17 Soil map of India ......................................................................................................... 147 

Figure 3-18 Wind hazard map of India.......................................................................................... 148 

Figure 3-19 Wind rose during study period (July 2021 to September 2021) .......................... 152 

Figure 3-20 Atmospheric inversion level at the project site ....................................................... 153 

Figure 3-21 Map showing the Air monitoring locations .............................................................. 155 

Figure 3-22Trends of Measured Ambient Concentrations in the Study Area ......................... 160 

Figure 3-23 Map showing the Noise Monitoring locations ......................................................... 163 

Figure 3-24 Map showing the surface water monitoring locations ........................................... 167 

 Figure 3-25 Status of ground water utilization- Tirunelveli ............ Error! Bookmark not defined. 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 19 of 288 

 

    

Figure 3-26 Map showing the groundwater monitoring locations ............................................. 174 

Figure 3-27 Map showing the soil monitoring locations ............................................................. 180 

Figure 4-1Wind rose for Site period (May to July 2021) ............................................................. 226 

Figure 4-3 Predicted 24 Hrs GLC’s of PM10 within 10km radius of the study area ................ 231 

Figure 4-4 Predicted 24-Hrs GLC of Particulate matter PM2.5 within 10 km radius of the study 

area .................................................................................................................................................... 232 

Figure 4-5 Predicted 24-Hrs’ GLC’s of SO2within 10 km Radius of the Study Area .............. 233 

Figure 4-6Predicted 24-Hrs’ GLC’s of NOX within 10 km Radius of the Study Area ............. 234 

Figure 4-7Water balance Chart ...................................................................................................... 237 

Figure 4-8 Excavation Activity (Case-1) ....................................................................................... 242 

Figure 4-9 Drlling Activity (Case-2)................................................................................................ 243 

Figure 4-10 Blasting Activity (Case-3) .......................................................................................... 244 

 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 20 of 288 

 

    

LIST OF ANNEXURES 

Annexure No Name of the Annexure Page No. 

1 Terms of Reference 3 

2 Mining Plan Approval Letter 16 

3 Approved Mining Plan along with Land documents 19 

4 Sectional Plates 85 

5 Cluster Certificate 500m radius AD letter 96 

6 VAO letter 99 

7 CER Affidavit 101 

8 Environmental Sensitive Areas Map 103 

9 Topo map of the study area 104 

10 Conservation measures 105 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 21 of 288 

 

    

    

LIST OF ABBREVIATIONS 

AAQ  Ambient Air Quality 

AAQM             Ambient Air Quality Monitoring 

AGL  Above Ground Level 

AMSL  Above Mean Sea Level 

BGL  Below Ground Level 

CPCB  Central Pollution Control Board 

CER  Corporate Environmental Responsibility 

DMP  Disaster Management Plan 

EIA  Environmental Impact Assessment 

EMC  Environmental Management Cell 

EMP  Environmental Management Plan 

GLC  Ground Level Concentration 

GO  Government Order 

HECS  Hubert Enviro Care Systems 

ISO  International Organization for Standardization 

IUCN  International Union for Conservation of Nature 

O.B  Over Burden 

S.B  Side Burden 

kWh  Kilowatt Hour 

MMR  Metalliferous Mines Regulations 

MoEF&CC Ministry of Environment, Forest and Climate Change 

NAAQ  National Ambient Air Quality 

NABET National Accreditation Board for Education and Training 

QCI  Quality Council of India 

R & D  Research & Development 

SOM   Scheme of Mining 

SEIAA  State Environmental Impact Assessment Authority  

SEAC  State Expert Appraisal Committee  

TWAD  TamilNadu Water Supply and Drainage Board 

TDS  Total Dissolved Solids 

TNPCB Tamil Nadu Pollution Control Board 

TNSEAC         Tamil Nadu State Expert Appsaisal Committee 

TOR  Terms of Reference 

TANGEDCO Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation 

kVA  kilovolt-ampere 

 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 22 of 288 

 

    

1 INTRODUCTION 
 

1.1 Purpose of the report 

           The Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry is over extent of 1.83.50Ha. The 

project falls under Schedule 1(a) Mining of Minor Minerals ‘B2’ category as per EIA 

Notification 2006 and its Amendments thereafter and as per the O.M issued vide F.No. L-

11011/175/2018-IA-II (M), dated: 12.12.2018 considering the cluster the project is termed 

under Schedule 1(a) Mining of Minor Minerals ‘B1’ category. 

In the ToR application submitted to TN SEIAA vide File No.8493/2021 dated: 01.04.2021, 

The proposed Production Capacity of the quarry was 1,38,580 m3 of Rough Stone and 

75,330 m3 of Gravel for the period of five years, for the depth of 25m from below ground 

level as per the approved mining plan.  

The proposal was appraised during 215th SEAC meeting held on 29.06.2021 and 

448th SEIAA meeting held on 23.07.2021 and ToR was issued vide Letter No. SEIAA-

TN/F.No.8493/SEAC/ToR-990/2021, dated: 28.07.2021. 

The Draft EIA/EMP report will be submitted for Public Hearing (PH). After completion 

of Public Hearing, the minutes raised will be incorporated in the EIA report along with 

proponent action plan. Final EIA report will be submitted to TNSEAC for further appraisal of 

the project and obtaining Environmental Clearance. 

1.2 Project back ground 

The applicant Thiru.A. Densingh Babu has applied for fresh lease in the fresh Vagaikulam 

Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 1.83.50 Ha, and intends to quarry 

1,38,580m3 of Rough Stone and 75,330 m3 of Gravel for a depth up to 25m from below 

ground level for five years as per the ToR vide Letter No. SEIAA-TN/F.No.8493/SEAC/ToR-

990/2021, dated: 28.07.2021, for survey numbers 492/2 Vagaikulam Village, Manur Taluk, 

Tirunelveli District, TamilNadu State. The production will be done for a period of 5 years as 

per the approved mining plan. 

 The Assitant director of Tirunelveli had issued the precise area communication letter 

to produce the approved Mining Plan within a period of 90 days as per Rule 8-C (3b) of 

Tamil Nadu Minor Mineral Concession Rules, 1959 vide Rc. No.M3/36244/2019 dated 

21.09.2020. 
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 Subsequently, submitted the Mining Plan for the subject area and the same was 

approved by Assitant director of Geology and mining, Tirunelveli vide Rc. 

No.M3/36244/2019 dated 05.10.2020. Mining plan approval letter is enclosed as Annexure-

2 and the approved Mining plan is enclosed as Annexure-3. 

In the ToR application submitted to TN SEIAA vide File No.8493/2021 dated: 01.04.2021, 

The proposed Production Capacity of the quarry was 1,38,580 m3 of Rough Stone and 

75,330 m3 of Gravel, for the depth of 25m from below ground level for 5 years as per the 

approved mining plan.  

The proposal was appraised during 215th SEAC meeting held on 29.06.2021 and 

448th SEIAA meeting held on 23.07.2021 and ToR was issued vide Letter No. SEIAA-

TN/F.No.8493/SEAC/ToR-990/2021, dated: 28.07.2021. 

The issued ToR is attached as Annexure-1 

1.3  Identification of Project & Project Proponent 

1.3.1 Project 

The proposed Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 

1.83.50Ha, located in survey number 492/2, Vagaikulam Village, Manur Taluk, Tirunelveli 

District, TamilNadu State, lies in the latitude of 08°53'27.06"N to 08°53'36.72"N and 

longitude of 77°38'16.08"E to 77°38'18.60"E. The area is marked in the survey of India Topo 

Sheet No. 58H/09. 

 The Vagaikulam Rough stone & Gravel quarry operation is proposed to be carried 

out by opencast semi mechanized method by formation of benches. Benches height and 

width of 5m x 5m with vertical slope will be followed. The area applied for quarry lease 

exhibits almost plain topography with an altitude of ~105m (max) MSL. 

1.3.2 Project Proponent 

Name of the applicant  : Thiru. A. Densingh Babu, 

             Address   : S/o.Thiru.Arulraj, 

                  No.276 – Main Road, 

                                                            Kanarpatti Village, 

                                                            Manur Taluk 

                                                            Tirunelveli District. 

                                                            Pin code– 627 201. 

             Phone Number   : 9659503105 
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Email ID   : tvldensinghbabu@hotmail.com 

1.4 Letter of Intent (LoI) & Mining Plan approval details. 

i. The Assitant director of Tirunelveli had issued the precise area communication 

letter to produce the approved Mining Plan within a period of 90 days as per Rule 

8-C (3b) of Tamil Nadu Minor Mineral Concession Rules, 1959 vide Rc. 

No.M3/36244/2019 dated 21.09.2020. 

ii. Subsequently, submitted the Mining Plan for the subject area and the same was 

approved by Assitant director of Geology and mining, Tirunelveli vide Rc. 

No.M3/36244/2019 dated 05.10.2020. 

1.5 Land Acquisition Status 

The entire mine area of 1.83.50. Ha is a patta land which is registered in the name 

of the applicant T. A. Densingh Babu vides patta no.2618. The Patta document is 

enclosed as Annexure–3. 

 

Table 1.1 Land Use Description 

District and 
State 

Taluk Village S.F. No Area in (Ha) 
Land 

Classification 

Tirunelveli  Manur  Vagaikulam  S.F. No. 492/2  1.83.50  
Patta Land 

(Vide No: 2618)  

1.6 Purpose and Status of the Report 

The Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry is over extent of 1.83.50 Ha. The project falls 

under Schedule 1(a) Mining of Minor Minerals ‘B2’ category as per EIA Notification 2006 and 

its amendments thereafter and as per the O.M issued vide F.No. L-11011/175/2018-IA-II 

(M), dated: 12.12.2018 considering the cluster the project is termed under Schedule 1(a) 

Mining of Minor Minerals ‘B1’ category. 

The ToR application was submitted to TN SEIAA vide File No.8493/2021 dated: 

01.04.2021. The proposal was appraised during 215th SEAC meeting held on 29.06.2021 

and 448th SEIAA meeting held on 23.07.2021 and ToR was issued vide Letter No. SEIAA-

TN/F.No.8493/SEAC/ToR-990/2021, dated: 28.07.2021 for the preparation of EIA/EMP 

report. 
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The Draft EIA/EMP report will be submitted for Public Hearing (PH). After completion 

of Public Hearing, the minutes raised will be incorporated in the EIA report along with 

proponent action plan. Final EIA report will be submitted to TNSEAC for further appraisal of 

the project and obtaining Environmental Clearance. 

1.7 Brief Description of the Project 

1.7.1 Nature of the Project 

I. Mr. A.Densingh Babu has applied for fresh lease in the fresh Vagaikulam Rough 

Stone & Gravel Quarry over an extent of 1.83.50 Ha, and intends to quarry 

1,38,580m3 of Rough Stone, 75,330 m3 of Gravel for a depth of mining is 25m from 

below ground level for five years as per the ToR vide Letter No. SEIAA-

TN/F.No.8493/SEAC/ToR-990/2021, dated: 28.07.2021, for survey numbers 492/2, 

Vagaikulam Village, Manur Taluk, Tirunelveli District, TamilNadu State, for 5 years. 

Accordingly, Assitant director of Tirunelveli had issued the precise area 

communication letter to produce the approved Mining Plan within a period of 90 days 

as per Rule 8-C (3b) of Tamil Nadu Minor Mineral Concession Rules, 1959 vide Rc. 

No.M3/36244/2019 dated 05.10.2020. 

II. The patta document is enclosed as Annexure-3.  

III. The project falls under Schedule 1(a) mining of Minor Minerals ‘B2’ categories as per 

EIA Notification 2006 and its Amendments thereafter and as per the O.M issued vide 

F.No. L-11011/175/2018-IA-II (M), dated: 12.12.2018 considering the cluster the 

project is termed under Schedule 1(a) Mining of Minor Minerals ‘B1’ category. 

1.7.2  Size of the Project 

Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry, over an extent of 1.83.50 Ha, at survey 

number 492/2, Vagaikulam Village, Manur Taluk, Tirunelveli District, TamilNadu State. 

The proposed production capacity is 1,38,580m3 of Rough Stone and 75,330 m3 of 

Gravel for a period of 5 years as per the ToR issued. 

 

Table 1.2 Rough stone & Gravel Quarry Reserves 

S. No Description 
Rough Stone 

(m3) 
Gravel (m3) 

1 Geological Resource 4,20,320 1,05,080 

2 Mineable Reserves 1,38,580 75,330 

3 Production capacity 1,38,580 75,330 
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1.7.3 Location of the project 

 Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry, over an extent of 1.83.50 Ha, at survey 

number 492/2, Vagaikulam Village, Manur Taluk, Tirunelveli District, TamilNadu State. 

The boundary co-ordinates of the mine lease area are tabulated inTable 1.3. 

Table 1.3 Boundary Coordinates of the project 

S. No Latitude (N) Longitude(E) 

1 8° 53' 36.72"N 77° 38' 16.08"E 

2 8° 53' 36.60"N 77° 38' 18.12"E 

3 8° 53' 30.72"N 77° 38' 18.60"E 

4 8° 53' 28.62"N 77° 38' 18.24"E 

5 8° 53' 27.06"N 77° 38' 16.62"E 

1.7.4 Connectivity of the Project 

 The Nearest road (Terku Vagaikkulam Road) which is ~ 0.86km (N) from the 

project site. The project site has well established connection facilities. The 

nearest national highway NH-44 (Srinagar – Tirunelveli - Kanniyakumari) ~ 

13.89km (E), The nearest State highway SH-41 (Rajapalayam – Sankarankovil - 

Tirunelveli) ~ 1.50km (ENE). Talaiyuthu Railway Station is located at  ~ 15.5km 

(SE). 

1.7.5 Need for the project and its importance to the country and or region 

The Rough Stone is important building material. It’s a vital material for construction 

purpose. Rough Stone is required for Granular Sub Base (GSB) also for the culverts and 

bridges & domestic construction projects. There is a huge demand for Rough Stone in Public 

Sector Companies and Private Sector projects. 

The earning source in the targeted area is limited, most of the people in and around 

the area depend upon the seasonal agriculture and much of the people migrate to nearby 

towns where good industries and factories are growing up. This project will give employment 

opportunities to 10 employees. 

Mineral Industries of the state of Tamil Nadu provides employment opportunities for 

the people of the state as well as in the specific project area. Quarrying is one among the 

major core sector, which plays a vital role in country’s economic development 

1.7.5.1 Demand –Supply Gap 

There is a huge demand of Rough Stone and Gravel in Tirunelveli District as many 

National Road projects are under massive development for its widening and strengthening 
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operation apart from this many bridges and fly overs are also under construction. There is a 

huge demand of Rough Stone and Gravel for infrastructure development of the state; hence 

the project is significant to the state. 

1.7.5.2 Imports Vs Indigenous 

There is no import of Rough Stone and Gravel at present in India as we have huge 

resources of Rough Stone and Gravel material in South India. 

1.7.5.3 Export possibility 

There are no possibilities for export of Rough Stone & Gravel. 

1.7.5.4 Domestic/export markets 

After obtaining the lease the applicant will fetch a domestic market. It is proposed to 

excavate Rough Stone and Gravel which will be directly loaded into tipper and transported to 

the needy crushers/ other buyers for road projects and construction works. 

1.8 EIA Study 

As a part of compliance to the regulatory requirement i.e., to obtain Environmental 

Clearance from SEIAA, TN, has appointed Environmental Consultants accredited by 

National Accreditation Board for Education and Training (NABET)-Quality Council of India 

(QCI), New Delhi. 

 The work of undertaking field studies and preparation of EIA/EMP report under B1 

category as obtained Terms of Reference from SEIAA-TN was assigned to M/s Hubert 

Enviro Care Systems (P) Ltd. (HECS) Chennai by the project proponent. HECS is accredited 

by NABET, vide possession of Certificate No. NABET/EIA/1922/RA 0172, valid up to 

13.10.2022. 

1.9 EIA Cost 

EIA study was undertaken by HECS for an amount of Rs.2,00,000 Lakhs. The base 

line monitoring was done by M/s. HECS lab, Chennai, an NABL and MoEF & CC Accredited 

Laboratory. 

1.10 Scope of the Study 

The scope of the work mentioned includes an assessment study of Vagaikulam 

Rough Stone & Gravel quarry project and their impact on the region. This study puts forward 

the most effective ways to protect the environment from increasing pollution caused by the 

mining activities and recommendations for environmental-friendly development initiatives in 

the region. 
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An Environmental Impact Assessment (EIA) is an assessment of the possible impact, 

whether positive or negative that, themining activities may have on the environment, 

together consisting of the natural, social and economic aspects, i.e., aiming at “Sustainable 

Development” due to the project activities. 

This EIA report presents the existing baseline scenario and the assessment and 

evaluation of the environmental impacts that may arise during mining. This report also 

highlights the Environmental Monitoring Program during the operation phase of the project 

and the post mined management program. The generic structure of the EIA document will be 

as per the EIA Notification of the MoEF&CC dated 14thSeptember 2006 and subsequent 

amendments. The basic structure of the report will be as under:  

Chapter 1: Introduction 

  Introductory information is presented in this Chapter. The introduction chapter 

provides background to the project, project proponent and describes the objective of this 

document. The purpose and organization of the report is also presented in this chapter. 

Chapter 2: Project Description 

  This chapter includes project description and infrastructure facilities delineating all 

the quarry operations and environmental aspect of the quarry activities.  

Chapter 3: Description of the Environment 

  This chapter provides baseline environmental status of Environmental Components 

(Primary data) delineating meteorological details of the project site and surrounding area. 

Chapter 4: Anticipated Environmental Impacts & Mitigation Measures 

  This chapter presents the analysis of impacts on the environmental and social 

aspects of the project as a result of establishment of plan and thereby suggesting the 

mitigation measures. 

Chapter 5: Analysis of Alternatives (Technology and Sites) 

  This chapter includes the justification for the selection of the project site from 

Environmental point of view as well as from economic point of view. 

Chapter 6: Environmental Monitoring Program 

  This chapter will include the technical aspects of monitoring, the effectiveness of 

mitigation measures which will include the measurement methodologies, frequency, location, 

data analysis, reporting schedules etc. 
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Chapter 7: Additional Studies 

  This chapter will detail about the public consultation sought regarding the project. It 

will also identify the risks of the project in relation to the general public and the surrounding 

environment during quarry operation phase and thereby presents Disaster Management 

Plan, Social impact assessment and R&R action plans. 

Chapter 8: Project Benefits 

  This chapter deals with improvement in physical and social infrastructures, 

employment potential and other tangible benefits. 

Chapter 9: Environmental Cost Benefit analysis 

  Not recommended during scoping 

Chapter 10: Environmental Management Plan 

  This is the key chapter of the report and presents the mitigation plan, covers the 

institutional and monitoring requirements to implement environmental mitigation measures 

and to assess their adequacy during project implementation. 

Chapter 11: Summary and Conclusion 

  This chapter summarizes the information given in Chapters in this EIA/EMP report 

and the conclusion based on the environmental study, impact identification, mitigation 

measures and the environmental management plan. 

Chapter 12: Disclosure of the Consultant 

  Names of consultants engaged in the preparation of the EIA/EMP report along with 

their brief resume and nature of consultancy rendered are included in this chapter. 

1.10.1 Objectives of the Study 

 To ensure environmental considerations are explicitly addressed and 

incorporated into the development & decision-making process. 

 To anticipate and avoid, minimize or offset the adverse significant biophysical, 

social and other relevant effects of the above project proposal. 

 To protect the productivity and capacity of natural systems and the ecological 

processes to maintain their respective functions. 

 To promote development that is sustainable and optimized resource use as well 

as management opportunities. 

 To fully recognize the scope and requirements of the TOR and comply with the 

same. 
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 The major objective of this study is to prepare a detailed Environmental Impact 

Assessment study within the study area i.e 10 km radius from the project.  

1.10.2 Methodology adopted for the Study 

  An Environmental Impact Assessment (EIA) is an assessment of the possible impact, 

whether positive or negative, that a proposed project may have on the environment, together 

consisting of the natural, social and economic aspects, i.e., aiming at “Sustainable 

Development” due to the project activities.  

1.10.3 Applicable Regulatory Framework 

  The EIA process followed for this EIA report is composed of the following stages: 

1. Studyof project information. 

2. Screening & Scoping. 

3. Environmental pre-feasibility study & application for approval of ToR. 

4. Collection of detailed project management plan/report. 

5. Baseline data collection. 

6. Impact identification, Prediction & Evaluation.  

7. Mitigation measures & delineation of EMP. 

8. Risk assessment and safety & disaster management plan. 

9. Review & finalization of EIA Report based on the ToR requirements. 

10. Submission of EIA report for implementation of mitigation measures & EMP as 

well as necessary clearances from relevant Authority. 

1.10.4 Legal Complicability 

The establishment and functioning of mining industry will be governed by the 

following environmental acts/regulations besides the local zoning and land use laws of the 

States. 

 The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended 

 The Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977, as amended 

 The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended (AirAct). 

 The Noise Pollution and Regulation Act:  2000 

 The Environment (Protection) Act, 1986 (EPA) 

 The Wildlife (Protection) Act, 1972 as amended 

 The Forest (Conservation) Act, 1980 as amended 

 The Public Liability Insurance Act, 1991 

 The Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 as amended  

 Circulars issued by the Director-General Mines Safety (DGMS). 
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 Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970 

 The Motor Vehicles Act – 1989 

 PESO – Explosives and handling of Hazardous Material: 1934. 

1.10.5 Terms of Reference Compliance 

The Terms of Reference (ToR) issued by SEIAA-Tamil Nadu compliance is given as 

follows: 

Table 1.4 Specific conditions in addition to the normal conditions as part 
of ToR: 

Sl.no ToR Point Compliance 

1 A bench height of 5m 
needs to be maintained 
as per the approved 
mining plan considering 
the hydrogeological 
regime of the 
surrounding area as 
well as for safe mining. 

As per the approved mining plan, the Vagaikulam, Rough 
Stone & Gravel quarrying operation is proposed to carry 
out by opencast semi mechanized method by formation 
of benches. Benches are proposed with a height of 5m & 
5m width. 
Further details are provided in Chapter 2, Section 2.1. 

2 The project proponent 
shall study the impact 
study on 48 wells in 
detail 

The Hydrogeological study will be submitted along with 
the Final EIA report. 

3 The project proponent 
shall study the impact 
on water bodies for 
different depths. 

The Hydrogeological study will be submitted along with 

the Final EIA report. 

4 There are many water 
bodies present within 
present within 500m 
and 1km and hence 
impact study shall be 
conducted considering 
those water bodies 

The Hydrogeological study will be submitted along with 

the Final EIA report. 

5 

The cumulative impact 
analysis due to 
emission from the 
source and the fugitive 
emission due to mining 
as well as transport of 
minerals needs to be 
assessed and the report 
may be submitted 

The cumulative impact study details will be submitted 
along with the Final EIA report. 
 

6 

During EIA presentation 
the maximum depth in 
adjacent mines should 
be given. Considering 
the data on all cluster 

The cumulative impact study details will be submitted 
along with the Final EIA report. 
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Sl.no ToR Point Compliance 

mines the impact study 
shall be conducted. 

7 

The project proponent 
shall furnish the contour 
map of the water table 
detailing the number of 
wells located around the 
site and its impacts on 
the wells duw to mining 
activity 

The total number of open wells/water bodies located 

around 1 km radius of the site are: 

Descripti
on 

Within 0 
– 0.3(km) 

Within 
0.3-

0.5(km) 

Within 
0.5-1 
(km) 

Tot
al 

Open 
wells 

7 8 31 46 

Water 
bodies 

1 2 3 6 

The Contour Map is provided in Chapter 3, Figure 3.10. 

 

Impacts on the wells due to mining activity will be 
incorporated in Final EIA report. 

8 

The proponent shall 
conduct the hydro-
geological study to 
evaluate the impact of 
proposed mining activity 
on the ground water 
table, agricultural 
activity and the water 
bodies such as rivers, 
tanks, canals, ponds 
etc. located nearby by 
the proposed mining 
area. 

The Hydrogeological study will be submitted along with 
the Final EIA report. 

9 

The proponent shall the 
details on number of 
ground water pumping 
wells, open wells within 
the radius of 1km along 
with the water levels in 
both monsoon and non-
monsson seasons.  
The proponent would 
also collect the data of 
water table level from 
the PWD/TWAD in this 
area in both monsoon 
and non- monsoon 
seasons. 

The total number of open wells/water bodies located 

around 1 km radius of the site are: 

Descripti
on 

Within 0 – 
0.3(km) 

Within 
0.3-

0.5(km) 

Within 
0.5-1 
(km) 

Tot
al 

Open 
wells 

7 8 31 46 

Water 
bodies 

1 2 3 6 

 

The Water table level in Tirunelveli District for the last 3 
years is shown below: 

Year Pre Monsoon 
(May) 

Post Monsoon 
(January) 

2018 7.0 6.3 

2019 9.8 5.4 

2020 18.2 3.5 

Source: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/ 
Tirunelveli 

10 
The proponent shall 
carry out the cumulative 
impact study on the 

The cumulative impact study details will be submitted 
along with the Final EIA report. 
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Sl.no ToR Point Compliance 

agricultural area due to 
mining crushers and 
other activites around 
the site area. 

 
 
 
 
 

11 
 

 

 

The details of 
surrounding well and 
the cumulative impacts 
on the ground water 
shall part of EIA study. 

The total number of open wells/water bodies located 

around 1 km radius of the site are: 

Descripti
on 

Within 0 – 
0.3(km) 

Within 
0.3-

0.5(km) 

Within 
0.5-1 
(km) 

Tot
al 

Open 
wells 

7 8 31 46 

Water 
bodies 

1 2 3 6 

The details provided in Chapter 3, Section 3.9.1. 
 
Impacts on the ground water: 

There will not be any ground water withdrawal, as 

the total water requirement will be met by private water 

tankers. As, the mine lease area is a plain terrain, 

elevated at ~105m AMSL height from the ground level 

and the ground water table is available at a depth of 50– 

55m as per mining plan. Hence, there will not be any 

groundwater level intersect as the planned depth of 

mining will be 25m BGL. 

The details are provided in Chapter 2, Section 2.16.5. 

12 

The Socio-economic 
impact study should be 
carried out within a 
10km buffer zone from 
the mines. 

 Employment potential will be generated, general financial 
status and socio economic condtions of approx. 10 
labors will be improved. 

 Carrying out various developmental works in the nearby 
region based on the need of the locals. 

 

 The entire lease area of the project has no 
habitations or hutments in the core zone area, no 
rehabilitation or resettlement problems are 
involved. 

  By adopting various mitigation measures, the 
environmental scenario in respect of ambient air 
quality, water quality, Noise levels, water aspects, 
biological aspects etc. during the operation of the 
project will be maintained within the statutorily 
prescribed levels.  

 As such, impact due to the projects will be positive 
on socio-economic aspects. It will be ensured that 
the buffer zone of the quarry will be properly 
preserved environmentally in all respects within 
sustainable limits through necessary monitoring.  

 The project will be operated with care for 
minimizing environmental impacts with proper 
EMP measures for pollution control.  
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Sl.no ToR Point Compliance 

  
Details provided in Chapter 4, Section 4.8. 

 
A socio-economic study was undertaken in assessing 
aspects which are dealing with social and cultural 
conditions, and economic status in the study area within 
the 10 km buffer zone, and their details are given in 
Chapter 3, Section 3.13. 

13 

A tree survey shall be 
carried out (nos., variety 
name of the species, 
age, etc.,) in the mining 
lease applied area and 
its management during 
mining activity 

The total area for proposed green belt is 0.48.5 Ha out of 

1.83.5Ha during 5 years of the proposed quarrying 

activity and it is proposed to plant 75 nos of trees per 

year and Rs.30,000/- will spend for proposed greenbelt 

development and maintenance. The details are given in 

Chapter 4 Section 4.7. 

14 

CER activated should 
be carried out taking 
into consideration the 
requirement of the local 
habitants available 
within the buffer zone as 
per Office Memorandum 
of MoEF &CC 

The proponent has proposed to spend 2% (Rs. 
1,57,265/-) for the CER activities from the total project 
cost of Rs. 78,63,240/-. 

S. 

No 
CER Activity 

Amount 

allocated (INR) 

Remar

ks 

1 

Carrying out various 

developmental works in 

the nearby region  

1,57,265/- - 

 

The details are provided in Chapter 4, Section 4.8.1 

 

15 

A detailed mine closure 
plan for the proposed 
project shall be 
submitted. 

Mine Closure Plan: 

 There is no proposal for back filling reclamation 
and rehabilitation. The Quarried pits after the end 
of the life of lease will be fenced using Barbed 
wire fencing to prevent inherent entry of public 
and cattles. 

 Measures will be taken as per the Acts and 
Rules.  

 Drilling will be carried out by wet drilling mode to 
control the dust propogation into the air. 

  Blasting will be carried out on limited scale. Mist 
water spraying on haul road is proposed to 
prevent the dust propogation into the air. 

The detailed Mine closure plan is attached along with 

Mining Plan as Annexure 3. 

16 
A detailed report on the 
safety and health 
aspects of the workers 

Anticipated occupational illness sequel to mining 
activities involved in the project. Occupational health 
problems due to dust & noise and Occupational illness by 
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Sl.no ToR Point Compliance 

and for the surrounding 
habitations during 
operation of mining for 
drilling and blasting 
shall be submitted. 

quarry activities as follows; 

 Dust related pneumonia 

 Tuberculosis  

 Rheumatic arthritis 

 Segmental vibration 

Mitigation Mesures for occupational Health: 

 Adoption of dust suppression measures like 

spraying water, use of drill with dust collection 

system or wet drills etc. 

 Plantation. 

 Avoid blasting during unfavorable wind & 

atmospheric conditions. 

 Use of personal protective equipment. 

Compliance with DGMS circulars. 

 Emergency response plan that includes 

installation of emergency response equipment to 

combat events such as fire.  

 All personnel required to handle hazardous 

materials will be provided with personal protective 

equipment suitable for the hazardous material 

being handled. 

 On-site first aid facilities will be provided and 

employees will be extended to the local 

community in emergencies. 

Mitigation Mesures for Safety Aspects: 

 Water sprinkling on haul roads and dumping 

yards, etc.  

 Green belt creation wherever possible to arrest 

dust and reduce noise propagation. 

 All staff and workers will be provided with PPE to 

guard against excess noise levels 

 Provision of safety Helmets, goggles, safety 

boots, ear muffs, gas masks, etc.  

 To provide appropriate instruction, training, 

retraining, vocational training, etc.  

 Organization of safety contests and safety 

campaigns regularly to update knowledge of safe 

operational procedures, etc.  

 Observation and compliance of all precautions, 

control measures and stipulations on above lines 

will ensure that in this project, health and safety 
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Sl.no ToR Point Compliance 

problems will be minimal. 

The details are given in Chapter 4, Section 4.7.1. 

There are no habitations within 500m radius and the 

nearest habitation is TerkuVagaikkulam at 1.26km 

(NNW). The detail is given in Chapter 2, Section 2.4. 

17 The recommendation 
for the issue of Terms of 
Reference is subject to 
the final outcome of the 
Hon’ble NGT, Principal 
Bench, New Delhi in 
O.A. No.  186 of 2016 
(M.A.No.350/2016) and 
O.A.No.200/2016 and 
O.A.No.580/2016 
(M.A.No.1182/2016) 
and O.A.No.102/2017 
and O.A.No.404/2016 
(M.A.No.758/2016, 
M.A.No.920/2016, 
M.A.No.1122/2016, 
M.A.No.12/2017 
&M.A.No.843/2017) and 
O.A.No405/2016 and 
O.A.No.520 of 
2016(M.A.No.981/2016, 
M.A.No.982/2016 & 
M.A.No.384/2017). 

Recommendations from NGT will be implemented. 

18 

A detailed study of the 
lithology of the mining 
lease area shall be 
furnished. 

The site specific lithology of the mining lease area details 

will be submitted along with the Final EIA report. 

19 

The Project proponet 
shal furnish the details 
of the existing Greenbelt 
area earmarked with 
GPS coordinates and 
list of trees planted with 
a copy of 
photos/documents, and 
be included in the EIA 
report. 

The proposed quarry is fresh quarry in the fresh land. 
The total area for proposed green belt is 0.48.5 Ha out of 
1.83.5 Ha during 5 years of the proposed quarrying 
activity and it is proposed to plant 75 nos of trees per 
year and Rs.30,000/- will spend for proposed greenbelt 
development and maintenance. The details are given in 
Chapter 4 Section 4.7. 

1.10.5.1 Additional ToR as recommended by SEAC 

S. No ToR Point Compliance 

1.  As per the MoEF &CC Memorandum F. 
No 22-65/2017-1A.III dated: 30.09.2020 
and 20.10.2020, the proponent shall 

After Public hearing, the proponent will 

address the concerns raised during the 
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address the concerns raised during the 
public consultation and all the activities 
proposed shall be part of the 
environment management plan. 

public consultation and all the activities 

proposed will be incorporated in the Final 

EIA report along with action plan. The Final 

EIA will be submitted to TNSEAC for further 

appraisal of the project and obtaining 

Environmental Clearance. 

The details are provided in Chapter 7, 

Section 7.1.1. 

1.10.5.2 Standard Terms of Reference 

S. 
N
o 

Terms of 
Reference 

Compliance 

1 

Year-wise 
production details 
since 1994 should 
be given, clearly 
stating the highest 
production achieved 
in any one year 
prior to 1994. It may 
also be 
categorically 
informed whether 
there had been any 
increase in 
production after the 
EIA Notification 
1994 came into 
force, w.r.t the 
highest production 
achieved prior to 
1994. 

The proposed project is a fresh quarry in the fresh lease. The 
yearwise production details are provided in Chapter 2, Section 2.8, 
Table 2.9 

SECTIO
N     
 

LENGT
H 

(m) 

WIDT
H 

(m) 

HEIGH
T 

(m) 

ROUGH 
STONE 

VOLUME(
m3) 

TOP SOIL WITH 
GRAVELVOLUM

E(m3) 

A-A’– B-
B’ 

75 
63 
53 
43 
33 

54 
42 
32 
22 
12 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

- 
13,230 
8,480 
4,730 
1,980 

20,250 
- 
- 
- 
- 

I YEAR EXCAVATION 28,420 20,250 

A-A’– B-
B’ 
 
 

 
 

51 
51 
51 
51 
51 

54 
42 
32 
22 
12 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

- 
10,710 
8,125 
5,610 
3,025 

13,770 
- 
- 
- 
- 

II YEAR EXCAVATION 27,540 13,770 

A-A’– B-
B’ 
 

51 
51 
51 
51 
51 

54 
42 
32 
22 
12 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

- 
10,710 
8,125 
5,610 
3,025 

13,770 
- 
- 
- 
- 

III YEAR EXCAVATION 27,540 13,770 

A-A’– B-
B’ 
 

51 
51 
51 
51 
51 

54 
42 
32 
22 
12 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

- 
10,710 
8,125 
5,610 
3,025 

13,770 
- 
- 
- 
- 

IV YEAR EXCAVATION 27,540 13,770 
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A-A’– B-
B’ 
 
 
 
 

51 
51 
51 
51 
51 

54 
42 
32 
22 
12 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

- 
10,710 
8,125 
5,610 
3,025 

13,770 
- 
- 
- 
- 

V YEAR EXCAVATION 27,540 13,770 

TOTAL FIVE YEARS PRODUCTION 1,38,580 75,330 

2 

A copy of the 
document in 
support of the fact 
that the Proponent 
is the rightful lessee 
of the mine should 
be given. 

It is patta land which is registered in the name of the applicant 

Thiru.A.Densingh Babu vides patta no.2618. The Patta document is 

enclosed as Annexure–3. 

 

3 

All documents 
including approved 
mine plan, EIA and 
Public Hearing 
should be 
compatible with one 
another in terms of 
the mine lease 
area, production 
levels, waste 
generation and its 
management, 
mining technology 
etc. and should be 
in the name of the 
lessee. 

All documents including approved mine plan, EIA are compatible 
with one another in terms of the mine lease area, production levels, 
waste generation and its management, mining technology etc. and 
are in the name of the lessee Thiru. A.Densingh Babu. 
 
After the Public hearing, the PH regarding document will be 
incorporated in the Final EIA report in the name of the lessee Thiru. 
A.Densingh Babu. 
 
Mining Approval letter is enclosed as Annexure 2 and the Mining 
plan is enclosed as Annexure 3. 

4 

All corner co-
ordinates of the 
mine lease area, 
superimposed in a 
High Resolution 
Imagery/ topo 
sheet, topographic 
sheet, 
geomorphology and 
geology of the area 
should be provided. 
Such a Imagery of 
the proposed area 
should clearly show 
the land use and 
other ecological 
features of the 
study area (core 
and buffer zone). 

S. No Latitude (N) Longitude(E) 

1 8° 53' 36.72"N 77° 38' 16.08"E 

2 8° 53' 36.60"N 77° 38' 18.12"E 

3 8° 53' 30.72"N 77° 38' 18.60"E 

4 8° 53' 28.62"N 77° 38' 18.24"E 

5 8° 53' 27.06"N 77° 38' 16.62"E 

 
All corners co-ordinates of the mine lease area are given in Chapter 
1 and Section 1.6.3, Table 1-3,  
Topo map in Figure 2-6 and   
Geology and Geomorphology of the area is provided in Chapter 3, 
Section 3.5.6 & 3.5.9. 
 
The land use pattern and land use map of the study area are given 
in Figure 3.7 & Figure 3.8. 
 
Land use and other ecological features of the study area: 

S.N

o. 
Description 

Area(Sq.Km

) 

Area(Acre

s) 

Area 

(Hectar

es) 

Area 

(%)  
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1. 
Crop Land 153.38 37901 15338 47.55 

2. 
Fallow Land 90.29 22311 9029 27.99 

3. 
Scrub Land 31.58 7803.6 3158 9.79 

4. 

Reservoir/Lakes/Pon

ds 20.15 
4979.2 2015 6.25 

5. 
Rural 10.97 2710.7 1097 3.40 

6. 
Deciduous 5.82 1438.2 582 1.80 

7. 
Plantation 3.93 971.12 393 1.22 

8. 

Rivers/Streams/Cana

ls 3.07 
758.61 307 0.95 

9. 
Mining 2.02 499.15 202 0.63 

10. 
Urban 1.35 333.59 135 0.42 

Total 322.56 79706 32256 100.00 

  
Land use & land cover is given in Chapter 3, Section 3.5.4.1, 
Table3.4. 

5 

Information should 
be provided in 
Survey of India 
Topo sheet in 
1:50,000 scale 
indicating geological 
map of the area, 
geomorphology of 
land forms of the 
area, existing 
minerals and mining 
history of the area, 
important water 
bodies, streams and 
rivers and soil 
characteristics. 

All the Information is provided in Survey of India Topo sheet in 
1:50,000 scale indicating geological map of the area, 
geomorphology of land forms of the area, existing minerals and 
mining history of the area, important water bodies, streams and 
rivers and soil characteristics. 
 
Topo map prepared in 1:50,000 scale and given as Chapter 3, 
Figure 3.2. 
 
Hydrogeology of district is given in Chapter 3, Figure 3.14. 
 
Geomorphology map of the study area is given in Chapter 3, Figure 
3.9. 
 

6 

Details about the 
land proposed for 
mining activities 
should be given 
with information as 
to whether mining 
confirms to the land 
use policy of the 
State; land 
diversion for mining 
should have 
approval from State 
land use board or 

It is a fresh lease within the fresh quarry. Patta document is 
enclosed as Annexure-3. 
 
Director of Geology and Mining has approved the Mining Plan to 
carryout the mining activities. Mining Plan is enclosed as Annexure-
3. 
  

The proposed Production Capacity of the quarry was 1,38,580m3 of 

Rough Stone, and 75,330m3 of Gravel, for the depth of 25m from 

below ground level for 5 years as per the approved mining plan.  
 
As per ToR issued, the production capacity of the proposed quarry 

was restricted to 1,38,580m3 of Rough Stone and 75,330m3 of Gravel 
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the concerned 
authority. 

and the depth was restricted upto 25m from below ground level for 
five years.  
 
The production details are provided in Chapter 2, Section 2.6. 

7 

 
It should be clearly 
stated whether the 
proponent company 
has a well laid down 
Environment Policy 
approved by its 
Board of Directors? 
If so, it may be spelt 
out in the EIA report 
with Description of 
the prescribed 
operating 
process/procedures 
to bring into focus 
any 
infringement/deviati
on/violation of the 
environmental or 
forest norms/ 
conditions? The 
hierarchical system 
or administrative 
order of the 
company to deal 
with the 
envrionmental 
issues and for 
ensuring 
compliances with 
the EC conditions 
may also be given. 
The system of 
reporting of non-
compliances 
/violations of 
environmental 
norms to the Board 
of Directors of the 
Company and /or 
stakeholders at 
large, may also be 
detailed in the EIA 
Report. 

Since, this quarry belongs to individual proponent, there is no 
Environmental Policy, but proponent will be following all 
environmental legal compliance as recommended by authorities. 

8 

Issues relating to 
Mine safety, 
including 
subsidence study in 
case of 

Mine Saftey and Mitigation Measures: 

S. 
No 

Activity Mitigation measures 
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underground mining 
and slope study in 
case of open cast 
mining, blasting 
study etc. should be 
detailed. The 
proposed safeguard 
measures in each 
case should be 
provided. 

1 
Excavatio
n 

Planned excavation, avoid haphazard mining 

2 
Drilling 
and 
blasting 

 In addition, the operators and other workers 
should be provided with masks, helmets, gloves 
and earplugs. 

3 
Safety 
zone 

 Provisions for a buffer zone between the local 
habitation and the mine lease in the form of a 
green belt of suitable width.  

 Restricted entry, use of sirens and cordoning of 
the lasting area are some of the good practices 
to avoid accidents. 

4 

Overburd
en 
stabilizatio
n 

 Accidents are known to happen due to 
overburden collapse.  

 Therefore, slope stabilization and dump stability 
are critical issues for safety and environment. 

5 

Worker’s 
health 
surveillan
ce 

 Health survey programmes for workers and 
local community. 

 Regular training and awareness of employees 
to be conducted to meet health and safety 
objectives. 

There is no underground mining method proposed. It is a Rough 

Stone & Gravel quarry; an open cast Mining methodology will be 

followed. The proposed depth of mining will be 18m as per the ToR 

issued. 

Safeguard measures are provided in Chapter 4, Section 4.7.1.2. 

 Adequate care has been taken in deciding the size of the 

bench for the working pit. 

 The benches are properly sloped at an angle of 60 degree to 

avoid any spillage of benches. 

 Adequate drainage system at the top of the pit and also on 

the benches shall be made to prevent erosion of the 

benches. 

 The quarries will be protected by garland drains around the 

periphery for storm water drainage. 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

Schematic Diagram of Mining process 

 

Blasting 

Excavation 

Loading into 

Tippers 

Transportation 

to crushers 

Drilling 

Bench 

formation 
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The production of Rough Stone and Gravel in this mine 

involves the following methods. 

1. Splitting of rock mass of considerable volume from the parent 

sheet rock carefully avoiding any kind of damage in the form 

of cracks in the deposit by adopting the following methods.  

2. The secondary splitting in to required size involves long hole 

drilling up to the bottom of the separated block and mild 

blasting along the required plans. The blocks split as above 

are separated and removed from the pit using hydraulic 

excavators. 

3. The primary boulders thus spitted are removed from the pits by 

excavators and further made to smaller sizes by rock breakers 

attached in excavators. 

Mining methodology is provided in Chapter 2 and Section 2.9 and 
Section 2.10. 

9 

The study area will 
comprise of 10km 
zone around the 
mine lease from 
lease periphery and 
the data contained 
in the EIA such as 
waste generation 
etc. should be for 
the life of the 
mine/lease period. 

 
A 10 km radial distance from the proposed project site boundary has 

been identified as the General study area for assessing the baseline 

environmental status. The core study area is the project area and its 

immediate surroundings to the tune of 1.0 km radius from the 

boundary. Further the Project Impact/Influence Area (PIA) is 10Km 

from the boundary of the project site which covers parts of 

Tirunelveli District, Tamilnadu State.The following studies will be 

comprise of 10km zone around the mine lease from lease periphery.  

1.A District Profile 

2.Climatic Conditions 

3.Natural Resources of PIA District like Flora & Fauna, Forest 

Resources, Irrigation, Agricultural Resources, Mineral Resources, 

Land Use & Land Cover of study area, Topography, Geomorphology 

of PIA district- Geomorphology of the Study Area, Hydrogeology of 

PIA district, Drainage Pattern in PIA district, Geology, Seismicity, 

Soils in PIA District, air noise, water, soil, bologiical env- flora & 

fauna, socio economic details etc. 

As per the mining plan, the project is proposed for a period of 5 

years. 

Thus, all the quantitative details mentioned in the EIA report such as 

production quantity, depth, mining method, waste generation, water 

requirements, power requirement, etc are given for the life of the 

mine/lease period viz 5 years. 

The production and waste generation details are provided in 
Chapter 2 Section 2.7, Section 2.10.7 & Table 2.19. 
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The study areas of 10km zone around the mines lease from lease 
periphery are furnished in Chapter 3.  

10 

Land use of the 
study area 
delineating forest 
area, agricultural 
land, grazing land, 
wildlife sanctuary, 
national park, 
migratory routes of 
fauna, water bodies, 
human settlements 
and other ecological 
features should be 
indicated. Land use 
plan of the mine 
lease area should 
be prepared to 
encompass 
preoperational, 
operational and 
post operational 
phases and 
submitted. Impact, if 
any, of change of 
land use should be 
given. 

Land use of the study area delineating agricultural land, grazing 
land, migratory routes of fauna, water bodies, human settlements 
and other ecological features are given below. 
 

Land use & land cover is given in Chapter 3, Section 3.5.4.1, Table 
3.4, Figure 3.7 and Figure 3.8. 
 
The impact on land pattern in the area has been and will be due to 
the following: 

 Land degradation due to disposal of large volume of waste 
materials. 

 Creation of infrastructural facilities like office, rest shelter, 
first-aid centre and other service facilities. 

 Exposure of topsoil to wind and water erosion. 
 
Land Use Pattern of the lease area: 

S. 
No 

Description 
Area to be required at 

the present Mining Plan 
Period (Ha.) 

1 Quarrying pit 1.32.0 

2 Infrastructure 0.01.0 

3 Roads 0.02.0 

4 Green Belt 0.48.5 

5 Unutilized 0.00.0 

Total   1.83.5 

 
The land use patten of the lease area is given in Chapter 4, Section 

S.No. Description Area (Sq. Km) Area (Acres) Area (Hectares) 

1 Crop Land 153.38 37901 15338 

2 Fallow Land 90.29 22311 9029 

3 Scrub Land 31.58 7803.6 3158 

4 
Reservoir/Lakes/P

onds 20.15 
4979.2 2015 

5 Rural 10.97 2710.7 1097 

6 Deciduous 5.82 1438.2 582 

7 Plantation 3.93 971.12 393 

8 
Rivers/Streams/Ca

nals 3.07 
758.61 307 

9 Mining 2.02 499.15 202 

10 Urban 1.35 333.59 135 

 
Total 322.56 79706 32256 
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4.1.1, Table 4.1. 

11 

Details of the land 
for any Over Burden 
dumps outside the 
mine lease, such as 
extent of land area, 
distance from mine 
lease, its land use, 
R & R issues, if any, 
should be given. 

There are no external dumps for over burden, side burdens. Over 
burden, Side burden if any will be dumped within the lease 
area/boundary only. 
 
Disposal of Overburden: 
The overburden in the form of top soil and weathered rock. The 

excavated top soil and weathered rock after will be directly loaded 

into tipper to the needy buyers for road project and construction 

works for filling and leveling of lowlying areas. 

 
The production and waste generation details are provided in 
Chapter 2, Section 2.10.7 & Table 2.19.  
 

12 

Certificate from the 
Competent 
Authority in the 
State Forest 
Department should 
be provided, 
confirming the 
involvement of 
forest land, if any, in 
the project area. In 
the event of any 
contrary claim by 
the Project 
Proponent 
regarding the status 
of forests, the site 
may be inspected 
by the State Forest 
Department along 
with the Regional 
Office of the 
Ministry to ascertain 
the status of forests, 
based on which, the 
Certificate in this 
regard as 
mentioned above 
be issued. In all 
such cases, it would 

Not applicable. 
 
Since no Forest land involved in this project area. 
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be desirable for 
representative of 
the State Forest 
Department to 
assist the Expert 
Appraisal 
Committees. 

13 

Status of forestry 
clearance for the 
broken up area and 
virgin forest land 
involved in the 
Project including 
deposition of net 
present value (NPV) 
and compensatory 
afforestation (CA) 
should be indicated. 
A copy of the 
forestry clearance 
should also be 
furnished. 

No Forest Clearance is required since there is no forest land 
involved in project area. 

14 

Implementation 
status of recognition 
of forest rights 
under the 
Scheduled Tribes 
and other 
Traditional Forest 
Dwellers 
(Recognition of 
Forest Rights) Act, 
2006 should be 
indicated. 

Not applicable. 

No scheduled tribes and other traditional forest dwellers are 
observed. 
 

15 

The vegetation in 
the RF/ PF areas in 
the study area, with 
necessary details, 
should be given. 

There is one Reserve forest (Kavalkutti Parambu~7.00km, WSW) 
present within 15km radius of the project study area. 
The Vegetation details in the RF will be incorporated in the final EIA 
report. 

16 

A study shall be got 
done to ascertain 
the impact of the 
Mining Project on 
wildlife of the study 
area and details 
furnished. Impact of 
the project on the 
wildlife in the 
surrounding and 
any other protected 
area and 
accordingly, 
detailed mitigative 

The proposed project will not have any impact of terrestrial ecology 
of the area as there are no protected wildlife areas within the 15km 
radius of the project. 
 
There is Schedule-I fauna found in the study area and conservation 
measure is attached as an Anneuxe 10. 
 

S. 

No. 
Animal 
Type 

Scientific N

(Zoological 

Name) 

Local 
Name 

WPA 

Status 
IUCN 
Status 

1.  Shikra Accipiter badius Shakro I LC 

2.  Indian 

peafowl 

Pavo cristatus Mor I LC 
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measures required, 
should be worked 
out with cost 
implications and 
submitted. 

3.  Common 

pierrot 

Castalius 

rosimon 

Patangiu I LC 

 
 
There is one Reserve forest (Kavalkutti Parambu~7.00km, WSW) 
present within 15km radius of the project study area. 
 
 
Flora: 

Plantation will be developed in the undevelopment area as 

per plantation programme. These activities will help to improve the 

floral cover of the area. The greenery and plantation development 

will eventually attract micro fauna, birds etc in the area. Assistance 

will be taken from local forest department in selection of species of 

plants so that green coverage may improve fast. The varieties would 

include those plants, which are suitable to the area. The following 

plant species will be planted according to CPCB guidelines: Cassia 

fistula, Delbergia sisso, Mangifera indica, Acacia nilotica, Tectona 

grandis, Azadirachta indica, Albizza lebbek, Prosopis cineraria, 

Delonix regia, Ficus benghalensis, Butea monosperma, etc. 

 

Fauna 

The quarry area is in non-forest land where presence of 

fauna is very rare. As such, there will be no adverse impact of the 

plant unit activity on fauna around the plant unit area. A 

comprehensive Central Legislation Namely Wild Life (Protection) Act 

was enforced in 1972 to provide protection to wild animals. 

Schedule-I of this act contains the list of rare and endangered 

species, which are completely protected throughout the country. 

 
The details are furnished in Chapter 3 Section 3.11.4 

17 

Locations of 
National parks, 
Sanctuaries, 
Biosphere 
Reserves, Wildlife 
Corridors, Ramsar 
site Tiger/ Elephant 
Reserves/(existing 
as well proposed), if 
any, within 10km of 
the mine lease 
should be clearly 
indicated, supported 
by a location map 
duly authenticated 
by Chief Wildlife 
warden. Necessary 
clearance, as may 

 Gangaikondan Spotted Deer Sanctuary ESZ ~14.71 km (ESE) 

 Gangaikondan Spotted Deer Sanctuary Core/Gangaikondan PF 

~14.72 km (ESE). 

 There is one Reserve forest (Kavalkutti Parambu~7.00km, 
WSW) present within 15km radius of the project study area. 
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be applicable to 
such projects due to 
proximity of the 
ecologically 
sensitive areas as 
mentioned above, 
should be obtained 
from the Standing 
Committee of 
National Board of 
Wildlife and copy 
furnished. 

18 

A detailed biological 
study of the study 
area [core zone and 
buffer zone (10km 
radius of the 
periphery of the 
mine lease)] shall 
be carried out. 
Details of flora and 
fauna, endangered, 
endemic and RET 
Species duly 
authenticated, 
separately for core 
and buffer zone 
should be furnished 
based on such 
primary filed survey, 
clearly indicating 
the schedule of the 
fauna present. In 
case of any 
Schedule-I fauna 
found in the study 
area, the necessary 
plan along with 
budgetary 
provisions for their 
conservation should 
be prepared in 
consultation with 
State Forest and 
Wildlife Department 
and details 
furnished. 
Necessary 
allocation of funds 
implementing the 
same should be 
made as part of the 
project cost. 

The biological study was under taken as a part of the EIA study 
report to understand the present status of ecosystem prevailing in 
the study area, to compare it with past condition with the help of 
available data, to predict changes in the biological environment as a 
result of present activities and to suggest measures for maintaining 
its health. Secondary information was collected to study the flora & 
fauna in 10 km radius. Some of the information was gathered from 
the local habitants. All the collected data were classified to interpret 
the impact of pollution on the flora and fauna of that region. All the 
available information was recorded about the wild plants and 
cultivated crop plants. 

 During secondary information, following aspects were 
considered for ecological studies: 

 Assessment of present status of flora and fauna; 

 Identification of rare and endangered species of plants and 
animals (if any); 

 Identification of ecologically sensitive areas within the study 
area; 

 Assessment of migratory route of wildlife (if any); and 

 Assessment of Aquatic Ecology with specific reference to 
aquatic birds and plankton resources. 

 
 

The details are provided in Chapter 3, Section 3.13. 
 
There is Schedule-I fauna is found in the study area and 
conservation measure is attached as an Anneuxe 10. 
 

S. 

No. 
Animal 
Type 

Scientific N

(Zoological 

Name) 

Local 
Name 

WPA 

Status 
IUCN 
Status 

1.  Shikra Accipiter badius Shakro I LC 

2.  Indian 

peafowl 

Pavo cristatus Mor I LC 

3.  Common 

pierrot 

Castalius 

rosimon 

Patangiu I LC 
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19 

Proximity to Areas 
declared as 
“Critically Polluted” 
or the Project areas 
likely to come under 
the ‘Aravali Range’, 
(attracting court 
restriction for mining 
operations), should 
also be indicated 
and where so 
required, clearance 
certifications from 
the prescribed 
Authorities, such as 
the SPCB or State 
Mining Department 
should be secured 
and furnished to the 
effect that the 
proposed mining 
activities could be 
considered. 

No Critically polluted area within 15km radius from the project 
boundary. 

20 

Similarly, for coastal 
Projects, A CRZ 
map duly 
authenticated by 
one of the 
authorized agencies 
demarcating LTL. 
HTL, CRZ area, 
location of the mine 
lease w.r.t CRZ, 
coastal features 
such as mangroves, 
if any, should be 
furnished. (Note: 
The Mining Projects 
falling under CRZ 
would also need to 
obtain approval of 
the concerned 
Coastal Zone 
Management 
Authority). 

There is no Coastal Zone within 15km radius of the project site. 

21 

R&R 
Plan/compensation 
details for the 
Project Affected 
People (PAP) 
should be furnished. 
While preparing the 

There is no Rehabilitation and Resettlement involved. As it is a patta 
land. 
 
Mining lease documents are enclosed as Annexure-3. 
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R&R Plan, the 
relevant 
State/National 
Rehabilitation & 
Resettlement Policy 
should be kept in 
view. In respect of 
SCs/Sts and other 
weaker sections of 
the society in the 
study area, a need 
based sample 
survey, family-wise, 
should be 
undertaken to 
access their 
requirements and 
action programmes 
prepared submitted 
accordingly, 
integrating the 
sectoral 
programmes of line 
departments of the 
State Government. 
It may be clearly 
brought out whether 
the village(s) 
located in the mine 
lease area will be 
shifted or not. The 
issues relating to 
shifting of village(s) 
including their R & 
R and socio-
economic aspects 
should be 
discussed in the 
Report. 

22 

One season (non-
monsoon) [i.e 
March–May 
(Summer Season); 
October-December 
(Post Monsoon 
Season); 
December-February 
(Winter Seasons)] 
primary baseline 
data on ambient air 
quality as per 
CPCB Notification 
of 2009, water 

The primary baseline data monitoring covered one season (three (3) 
months) i.e., from July 2021 to September 2021  and secondary 
data was collected from government and semi-government 
organization’s published data. 
 
For the study area, there is no monitoring station within 500m of the 
mine lease in the pre-dominant downwind direction. 
 
The details are provided in Chapter 3, Section 3.7.1, and Table 
3.9. 
 
Meteorological Data Collection 

Available secondary data pertaining to the meteorological 
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quality, noise level, 
soil nd flora and 
fauna shall be 
collected and the 
AAQ and other data 
so compiled 
presented data-wise 
in the EIA and EMP 
report. Site-specific 
meteorological data 
should also be 
collected. The 
location of the 
monitoring stations 
should be such as 
to represent whole 
of the study area 
and justified 
keeping in view the 
pre-dominant 
downwind direction 
and location of 
sensitive receptors. 
There should be at 
least one monitoring 
station within 500m 
of the mine lease in 
the pre-dominant 
downwind direction.  
The mineralogical 
composition of 
PM10, particularly 
for free silica, 
should be given. 

parameters was obtained from the IMD Climatological tables. In 

addition, baseline meteorological data (primary data) was generated 

during the study period July 2021 to September 2021. The 

methodology adopted for monitoring surface observations is as per 

the standard norms laid down by Bureau of Indian Standards (BIS) 

i.e. IS:8829 and Indian Meteorological Department (IMD). 

The details are provided in Chapter 3, Section 3.6.2. 

Ambient Air Quality: 
 
Details of Ambient Air Quality Monitoring Locations: 

Statio
n 

Code 
Location 

Type of 
Wind 

Distance 
(~km) from 

Project 
boundary 

Azimut
h 

Directi
ons 

AAQ1 Project Site - Within the Site 

AAQ2 
Alagiyapandiy
apuram 

c/w 2.23 NNE 

AAQ3 Pillaiarkulam c/w 3.69 E 

AAQ4 Kallampuli d/w 2.98 ESE 

AAQ5 
Kuppanapura
m 

d/w 4.74 SE 

AAQ6 Ettankulam c/w 3.54 SW 

AAQ7 Kalakkudi c/w 3.80 W 

AAQ8 
Terku 
Vagaikkulam  

u/w 1.53 NW 

 

The details of Ambient Air Quality Monitoring Locations, Results and 

Maps are provided in Chapter 3, Section 3.7.1, Table 3.9- Table 

3.11, Figure 3.21 & Figure 3.22. 

The average baseline levels of PM10 is 52.43 to 59.78 µg/m³ 

Free silica is BLQ(LOQ 0.04) 

Noise: 

Monitoring Locations 

Station 
Code 

Location 

Distance 
(~km) from 

Project 
boundary  

Azimuth 
Directions 

N1 Project Site Within Site 

N2 
Alagiyapandi
yapuram 

2.23 NNE 

N3 Pillaiarkulam 3.69 E 

N4 Kallampuli 2.98 ESE 

N5 
Kuppanapura
m 

4.74 SE 
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N6 Ettankulam 3.54 SW 

N7 Kalakkudi 3.80 W 

N8 
Terku 
Vagaikkulam  

1.53 NW 

The details of Noise Monitoring Locations, Results and Maps are 

provided in Chapter 3, Section 3.8, Table 3.12, Figure 3.23. 

Water: 

i. Surface Water: 

Locatio

n code 
Water bodies 

Distance 

from 

project 

boundary 

(~km) 

Direction 

from 

project 

boundary 

SW1 
Pond near Project 

Site 
0.45 WNW 

SW2 Chittar R d/s 4.15 ENE 

SW3 
Lake near Kil 

Pillaiarkulam 
5.62 E 

SW4 Palamadai Kulam 6.51 SE 

SW5 Manur Kulam 4.91 S 

SW6 Pallikkottai Channel 3.81 W 

SW7 Chittar R u/s 3.73 WNW 

SW8 Lake near Kaduvetti 5.67 WNW 

 
The details of Surface Water Monitoring Locations, Results and 

Maps are provided in Chapter 3, Section 3.9.1, Table 3.14 to Table 

3.15, Figure 3.24. 

II Ground Water: 

Station 
Code 

Location 
Distance (km) 
from Project 

boundary 

Azimuth 
Directions 

GW1 Near Project Site 0.10 WNW 

GW2 
Alagiyapandiyapur
am 

2.23 NNE 

GW3 Pillaiarkulam 3.69 E 

GW4 Kallampuli 2.98 ESE 

GW5 Kuppanapuram 4.74 SE 

GW6 Ettankulam 3.54 SW 

GW7 Kalakkudi 3.80 W 
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GW8 
Terku 
Vagaikkulam 

1.53 NW 

The details of Ground Water Monitoring Locations, Results and 

Maps are provided in Chapter 3, Section 3.9.2.1, Table 3.16 & 

Table 3.17, Figure 3.25. 

Soil: 

Locat
ion 

Code 
Location 

Distance 
(km) from 

Project 
boundary 

Azimuth 
Directions 

S1 Project Site Within the Site 

S2 
Alagiyapandiyap
uram 

2.23 NNE 

S3 Pillaiarkulam 3.69 E 

S4 Kallampuli 2.98 ESE 

S5 Kuppanapuram 4.74 SE 

S6 Ettankulam 3.54 SW 

S7 Kalakkudi 3.80 W 

S8 
Terku 
Vagaikkulam 

1.53 NW 

The details of soil Monitoring Locations, Results and Maps are 

provided in Chapter 3, Section 3.10, Table 3.18 & Table 3.19, 

Figure 3.27. 

23 

Air quality modelling 
should be carried 
out for prediction of 
impact of the project 
on the air quality of 
the area. It should 
also take into 
account the impact 
of movement of 
Vehicles for 
transportation of 
mineral. The details 
of the model used 
and input 
parameters used for 
modelling should be 
provided. The air 
quality contours 
may be shown on a 
location map clearly 
indicating the 
location of the site, 
location of sensitive 
receptors, if any, 
and the habitation. 
The wind roses 

Total maximum GLCs from emissions 

Pollut
ant 

Max. 
Base 
Line 
Conc

. 
(µg/m

3) 

Estimat
ed 

Increme
ntal 

Conc 
(µg/m3) 

Total Conc. 
(µg/m3) 

NAA
Q 

stand
ard 

 
% 

contributio
n of 

concentrati
on above 
Base line  

PM10 60 33 93 100 55.00 

PM2.5 34 20 54 60 58.82 

SO2 14 2 16 80 14.29 

NOX 27 29 56 80 107.41 

Note: It is observed that maximum estimated incremental 
concentration is within the mining area (Project premises). 
 
Air quality modeling carried out for prediction of impacts of the 
project on the air quality of the area. The details are given in 
Chapter 4 and Section 4.2.2, 4.2.3 & 4.2.4. 
 
Predominent wind is identified as direction West. 
 
Map showing the Ambient Air Quality monitoring locations is given in 
Chapter 3, Secion 3.7.1 Figure 3.21. 

Predominent wind direction West. 
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showing pre-
dominant wind 
direction may also 
be indicated on the 
map. 

AERMOD Software Version 8.0.5 was used for air dispersion 
modeling and is applicable to a wide range of buoyant or neutrally 
buoyant emissions up to a range of 50 km. In addition to more 
straight forward cases, AERMOD is also suitable for complex terrain 
and urban dispersion scenarios.  

The details are provided in Chapter 4, Section 4.2.4. 

Emission considered for GLC 
 
  

Activities 
PM10 

Emission 
rate (g/s) 

PM2.5 

Emission 
rate (g/s) 

SO2 

Emission 
rate (g/s) 

E

Point Source 1    

250 KW Hr DG 3.10E-02 1.86E-02 2.87E-02 

Sub Total (g/s) 3.10E-02 1.86E-02 2.87E-02 

Area Source    

Top Soil Excavation 1.15E-02 6.90E-03 - 

Wet Drilling 1.87E-04 1.12E-04 - 

Loading 2.33E-04 1.40E-04 - 

Unloading 3.73E-05 2.24E-05 - 

Sub Total (g/s) 1.20E-02 7.18E-03 - 

Line Source    

Haulage 1.20E-02 7.19E-03 - 

4 Wheeler (1 no.) 1.04E-04 6.25E-05 - 

Heavy Duty Vehicles (4 no.) 3.33E-04 2.00E-04 - 

Sub Total (g/s) 1.24E-02 7.45E-03 - 

 
The details are provided in Chapter 4, Section 4.2.4. Table 4.9. 
 
Wind rose diagram considered for dispersion modeling is shown in 

Chapter 4, Section 4.2.2 Figure 4.1. 

Traffic Volume after Implementation of the Project 

*LOS (Level of Service) categories are A-Free Flow, B- Reasonably 
Free Flow, C-Stable Flow, D-Approaching unstable flow, E- Unstable 
flow, F- Forced or breakdown flow 

Due to propose project there will be slight increment in the vehicle 
movement but the level of service (LOS) anticipated will be Free 
Flow. 

The details are provided in Chapter 4, Section 4.2.6, and Table 
4.16 & Table 4.17. 

For the 
Road 

Volum
e of 

Traffic 

Volu
me 
(V) 

Road 
Capac
ity (C) 

V/C 
Ratio 

LOS 
Catego

ry* 

Traffic 
Classificati

on 

Existing 297 434.7 1500 0.29 “A” Free Flow 

After 
implement

ation 

312 468.6 1500 0.31 “A” Free Flow 
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24 

The water 
requirement for the 
Project, its 
availability and 
source should be 
furnished. A 
detailed water 
balance should also 
be provided. Fresh 
water requirement 
for the Project 
should be indicated. 

The water requirement is 2.3 KLD and the breakup is provided in 
Chapter 2, Section 2.12.2. 
 

S. 
No 

Description 
Water Requirement 

(KLD) 

1 
Drinking & Domestic 
purpose 

0.30 

2 Dust suppression  1.5 

3 Green Belt 0.5 

Total 2.3 

Source: Private Tankers 
     

25 

Necessary 
clearance from the 
Competent 
Authority for drawl 
of requisite quantity 
of water for the 
Project should be 
provided. 

No ground water withdrawn to met the water requirement. 
 
The total water requirement is sourced from Private tank suppliers. 

 
 

26 

Description of water 
conservation 
measures proposed 
to be adopted in the 
Project should be 
given. Details of 
rainwater harvesting 
proposed in the 
Project, if any, 
should be provided. 

Surface Water Pollution Control Measures: 

 Construction of garland drains of suitable size around mine 
area and dumps to prevent rain water descent into active 
mine areas. 

 During monsoon season, the rain water will be collected by 
natural slope of area to water fed tank of the mine and it will 
be utilized for dust suppression and greenbelt development.   

 Retaining walls of adequate dimensions will be provided at 
the top of dumps and the unstable OB benches within the 
mine to prevent wash off from dumps and sliding of material 
from benches. This will help in preventing silting of water 
drains/channels 

 The water channels/drains carrying the rain water from the 
mine will be provided with baffles and settling pits to arrest 
the suspended solids, if any, present in this water 

 The worked out slopes will be stabilized by planting 
appropriate shrub/grass species on the slopes.  

 The mine water will be regularly tested for presence of any 
undesirable elements and appropriate measures will be 
taken in case any element is found exceeding the limits 
prescribed by CPCB. 

 
Ground Water Pollution Control Measures: 
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 The domestic sewage from the toilets will be routed to septic 
tanks. 

 Regular monitoring of water levels and quality in the existing 
open wells and bore well in the vicinity will be carried out. 

 
Water conservation measures: 
 

 No wastewater will be generated by quarry operation except 
domestic sewage. Domestic sewage will be disposed to 
septic tank followed by soak pit.  

 After the excavation of Rough stone and Gravel will be 
directly loaded into tipper to the needy buyers for road 
project and construction works for filling and leveling of low 
lying areas.so there is no disposal of waste in the water 
bodies. 

 The total water requirement is sourced from Private tank 
suppliers so the proposed quarry does not damage the water 
quality. 

 One of the strategies in water conservation is rain water 
harvesting. 
 

 
Rainwater Harvesting: 

 The rainwater will be diverted towards the middle of the mine 
to prevent water entering the mine working. The rainwater 
flows will also contain fines both from surface and waste 
dumps during seasonal flows. As such, it is being proposed 
to have structures in such a way to act as settling pond and 
also for rainwater harvesting.  

 Construct barriers at suitable intervals along the path of the 
drains.  

 Divert the water to de-silting cum rainwater harvesting pond 
in the mine area. 

 Provide necessary overflow arrangement to maintain the 
natural drainage system. 

 
Rainwater harvesting detailed are provided in Chapter 4 Section 
4.3.3. 
Water conservation measures are proposed in Chapter 4 and 
Section 4.3. 

27 

Impact of the 
Project on the water 
quality, both surface 
and groundwater, 
should be assessed 
and necessary 
safeguard 
measures, if any 
required, should be 
provided. 

Impacts on the ground water: 

There will not be any ground water withdrawal, as the total 

water requirement will be met by private water tankers. As, the mine 

lease area is a plain terrain, elevated at ~105m AMSL height from 

the ground level and the ground water table is available at a depth of 

50 – 55m as per mining plan. Hence, there will not be any 

groundwater level intersect as the planned depth of mining 25m BGL 

as per the ToR issued. 

The details are provided in Chapter 2, Section 2.16.5. 
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Impacts on Surface Water Bodies 

 The surface water and groundwater are the life line of the 

villages. All the ponds in the area are working as recharge 

sites for the under lying groundwater and hence the surface 

water and ground water systems are acting like a single unit 

and therefore cannot be seen in Isolation.  

 Any contamination in surface drainage due to operation of 

project could collapse the system and will have serious 

impacts to the water resources especially the availability of 

potable water in the PIA area. The impacts will be high in the 

core area especially the 10 km radius area. Therefore, 

apparent to that there will be negligible impact of mining on 

the surface water regime. 

Surface Water Pollution Control Measures: 

 Construction of garland drains of suitable size around mine 
area and dumps to prevent rain water descent into active 
mine areas. 

 During monsoon season, the rain water will be collected by 
natural slope of area to water fed tank of the mine and it will 
be utilized for dust suppression and greenbelt development.   

 Retaining walls of adequate dimensions will be provided at 
the top of dumps and the unstable OB benches within the 
mine to prevent wash off from dumps and sliding of material 
from benches. This will help in preventing silting of water 
drains/channels. 

 The water channels/drains carrying the rain water from the 
mine will be provided with baffles and settling pits to arrest 
the suspended solids, if any, present in this water. 

 The worked out slopes will be stabilized by planting 
appropriate shrub/grass species on the slopes.  

 The mine water will be regularly tested for presence of any 
undesirable elements and appropriate measures will be 
taken in case any element is found exceeding the limits 
prescribed by CPCB. 

 
Ground Water Pollution Control Measures: 
 

 The domestic sewage from the toilets will be routed to septic 
tanks. 

 Regular monitoring of water levels and quality in the existing 
open wells and bore well in the vicinity will be carried out. 

 
Impacts on water environment and control measures are given in 
Chapter 4, Section 4.3. 

28 

Based on actual 
monitored data, it 
may clearly be 
shown whether 

The proposed depth of mining is restricted to 25m below ground 
level. 
 
Ground water table is available at 50 – 55m as per mining plan. 
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working will 
intersect 
groundwater. 
Necessary data and 
documentation in 
this regard may be 
provided. In case 
the working will 
intersect 
groundwater table, 
a detailed Hydro 
Geological Study 
should be 
undertaken and 
Report furnished. 
The Report inter-
alia shall include 
details of the 
aquifers present 
and impact of 
mining activities on 
these aquifers. 
Necessary 
permission from 
Central Ground 
Water Authority for 
working below 
ground water and 
for pumping of 
ground water 
should be obtained 
and copy furnished. 

 
Mining activities will not intersect with ground water table since; 
proposed depth of mining will be above the ground water table. 
 
The Hydrogeological Study will be submitted along with the Final 
EIA report. 

29 

Details of any 
stream, seasonal or 
otherwise, passing 
through the lease 
area and 
modification/diversi
on proposed, if any, 
and the impact of 
the same on the 
hydrology should be 
brought out. 

Not Applicable. 
 
There is no stream, or seasonal streams are passing through project 
area. 

30 

Information on site 
elevation, working 
depth, groundwater 
table etc. Should be 
provided both in 
AMSL and bgl. A 
schematic diagram 
may also be 
provided for the 
same. 

Site Elevation: ~105m AMSL 
 
The proposed depth of mining will be 25m below ground level. 
 
Ground water table is available at 50 – 55m as per mining plan. 
 
Site Salient features are given in Chapter 2, Section 2.3, and Table 
2-2. 
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31 

A time bound 
Progressive 
Greenbelt 
Development Plan 
shall be prepared in 
a tabular form 
(indicating the linear 
and quantitative 
coverage, plant 
species and time 
frame) and 
submitted, keeping 
in mind, the same 
will have to be 
executed up front 
on commencement 
of the Project. 
Phase-wise plan of 
plantation and 
compensatory 
afforestation should 
be charted clearly 
indicating the area 
to be covered under 
plantation and the 
species to be 
planted. The details  
of plantation already 
done should be 
given. The plant 
species selected for 
greenbelt should 
have greater 
ecological value 
and should be of 
good utility value to 
the local population 
with emphasis on 
local and native 
species and the 
species which are 
tolerant to pollution.      

It is a fresh lease in the fresh quarry. The total area for proposed 

green belt is 0.48.5 Ha out of 1.83.5Ha during 5 years of the 

proposed quarrying activity and it is proposed to plant 75 nos of 

trees per year and Rs.30,000/- will spend for proposed greenbelt 

development and maintenance. The details are given in Chapter 4 

Section 4.7. 

 
 

32 

Impact on local 
transport 
infrastructure due to 
the Project should 
be indicated. 
Projected increase 
in truck traffic as a 
result of the Project 
in the present road 
network (including 
those outside the 

Traffic Volume after Implementation of the Project: 
 

 

*LOS (Level of Service) categories are A-Free Flow, B- Reasonably 

 F
or the 
Road 

Volum
e of 

Traffic 

Volu
me 
(V) 

Road 
Capac
ity (C) 

V/C 
Ratio 

LOS 
Catego

ry* 

Traffic 
Classificati

on 

Existing 297 434.7 1500 0.29 “A” Free Flow 

After 
implement

ation 

312 468.6 1500 0.31 “A” Free Flow 
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Project area) should 
be worked out, 
indicating whether it 
is capable of 
handling the 
incremental load. 
Arrangement for 
improving the 
infrastructure, if 
contemplated 
(including action to 
be taken by other 
agencies such as 
State Government) 
should be covered. 
Project Proponent 
shall conduct 
Impact of 
Transportation 
study as per Indian 
Road Congress 
Guidelines. 

Free Flow, C-Stable Flow, D-Approaching unstable flow, E- Unstable 
flow, F- Forced or breakdown flow.  
Due to propose project there will be slight increment in the vehicle 
movement but the level of service (LOS) anticipated will be Free 
Flow. 
 

33 

Details of the onsite 
shelter and facilities 
to be provided to 
the mine workers 
should be included 
in the EIA Report. 

Sanitation facilities are provided to mines workers.  
An area of 0.01.00 Ha, of land is allocated for infrastructure within 
the lease area. 
 
Land use details of the quarry area: 

S. 
No 

Description 
Area to be required at 

the present Mining Plan 
Period (Ha.) 

1 Quarrying pit 1.32.0 

2 Infrastructure 0.01.0 

3 Roads 0.02.0 

4 Green Belt 0.48.5 

5 Unutilized 0.00.0 

Total   1.83.5 

 
The details are provided in Mining plan is enclosed as Annexure-3. 
The area breakup details are given in Chapter-2, Section 2.6 Table 
2-5. 

34 

Conceptual post 
mining land use and 
Reclamation and 
Restoration of 
mined out areas 
(with plans and with 
adequate number of 
sections) should be 
given in the EIA 
report. 

There is no proposal for back filling reclamation and rehabilitation in 
the proposed project as per the mining plan.  

35 
Occupational Health 
impacts of the 

Anticipated occupational illness sequel to mining activities involved 
in the project. Occupational health problems due to dust &noise and 
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Project should be 
anticipated and the 
proposed 
preventive 
measures spelt out 
in detail. Details of 
pre-placement 
medical 
examination and 
periodical medical 
examination 
schedules should 
be incorporated in 
the EMP. The 
project specific 
occupational health 
mitigation measures 
with required 
facilities proposed 
in the mining area 
may be detailed. 

Occupational illness by quarry activities as follows; 
 

 Dust related pneumonia 

 Tuberculosis  

 Rheumatic arthritis 

 Segmental vibration 
 
Mitigation Measures for occupational Health: 
 

 Adoption of dust suppression measures like spraying water, 
use of drill with dust collection system or wet drills etc. 

 Plantation. 

 Avoid blasting during unfavorable wind & atmospheric 
conditions. 

 Use of personal protective equipment. Compliance with 
DGMS circulars. 

 Emergency response plan that includes installation of 
emergency response equipment to combat events such as 
fire.  

 All personnel required to handle hazardous materials will be 
provided with personal protective equipment suitable for the 
hazardous material being handled. 

 On-site first aid facilities will be provided and employees will 
be extended to the local community in emergencies. 

 
Occupational Health impacts & preventive measures detail given in 
Chapter 4 and Section 4.8.1. 
 
Environmental Management Plan Cost: 

S. No Description Cost (Rs.) 

1 Air Quality Sampling 40,000/- 

2 Water Quality Sampling 40,000/- 

3 Noise Monitoring 20,000/- 

4 Ground Vibration 20,000/- 

Expenditure 

1 Drinking water facility  40,000/- 

2 Sanitary Arrangements 40,000/- 

3 Safety Kits 20,000/- 

4 Water Sprinkling 80,000/- 

5 Afforestation 30,000/- 

Total EMP Cost 3,30,000/- 

 
The EMP details are given as a separately as Chapter 10 along with 
EMP Cost details are provided in Section 10.13. 

36 

Public health 
implications of the 
Project and related 
activities for the 
population in the 
impact zone should 
be systematically 
evaluated and the 

Anticipated occupational illness sequel to mining activities involved 
in the project. Occupational health problems due to dust &noise and 
Occupational illness by quarry activities as follows; 
 

 Dust related pneumonia 

 Tuberculosis  

 Rheumatic arthritis 

 Segmental vibration 
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proposed remedial 
measures should be 
detailed along with 
budgetary 
allocations. 

 
Mitigation Mesures for occupational Health: 
 

 Adoption of dust suppression measures like spraying water, 
use of drill with dust collection system or wet drills etc. 

 Plantation. 

 Avoid blasting during unfavorable wind & atmospheric 
conditions. 

 Use of personal protective equipment. Compliance with 
DGMS circulars. 

 Emergency response plan that includes installation of 
emergency response equipment to combat events such as 
fire.  

 All personnel required to handle hazardous materials will be 
provided with personal protective equipment suitable for the 
hazardous material being handled. 

 On-site first aid facilities will be provided and employees will 
be extended to the local community in emergencies. 

 
 
Occupational Health impacts & preventive measures detail given in 
Chapter 4 and Section 4.8.1. 
 
The EMP details are given as a separately as Chapter 10 along with 
EMP Cost details are provided in Section 10.13. 
 

S. No Description Cost (Rs.) 

1 Air Quality Sampling 40,000/- 

2 Water Quality Sampling 40,000/- 

3 Noise Monitoring 20,000/- 

4 Ground Vibration 20,000/- 

Expenditure 

1 Drinking water facility  40,000/- 

2 Sanitary Arrangements 40,000/- 

3 Safety Kits 20,000/- 

4 Water Sprinkling 80,000/- 

5 Afforestation 30,000/- 

Total EMP Cost 3,30,000/- 
 

37 

Measures of socio-
economic 
significance and 
influence to the 
local community 
proposed to be 
provided by the 
Project Proponent 
should be indicated. 
As far as possible, 
quantitative 
dimensions may be 
given with time 
frames for 

Impacts & Measures of Socio Economic: 

 The entire lease area of the project has no habitations or 

hutments in the core zone area, no rehabilitation or 

resettlement problems are involved. 

  By adopting various mitigation measures, the environmental 

scenario in respect of ambient air quality, water quality, Noise 

levels, water aspects, biological aspects etc. during the 

operation of the project will be maintained within the statutory 

prescribed levels.  

 As such, impact due to the projects will be positive on socio-

economic aspects. It will be ensured that the buffer zone of 

the quarry will be properly preserved environmentally in all 
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implementation. respects within sustainable limits through necessary 

monitoring.  

 The project will be operated with care for minimizing 

environmental impacts with proper EMP measures for 

pollution control.  

 Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry project is not going 
to have any negative impact on the social or cultural life of the 
villagers in the near vicinity. The quarry activity will provide job 
opportunities, which will help them to develop economically. 

 The proposed project will be done with the vision of leaving a 
positive impact on socio-economics of people living in the 
nearby villages. A first-aid centre to meet the basic medical 
needs of employees will be provided. 

 Employment potential will be generated, general financial 
status and socio economic condtions of approx. 10 labors will 
be improved. 

 Various developmental works will be carried out in the nearby 
region based on the need of the locals. 

 

38 

Detailed 
Environmental 
Management Plan 
(EMP) to mitigate 
the environmental 
impacts which, 
should inter-alia 
include the impacts 
of change of land 
use, loss of 
agricultural and 
grazing land, if any, 
occupational health 
impacts besides 
other impacts 
specific to the 
proposed Project. 

The EMP details are given as a separately as Chapter 10 along with 
EMP Cost details are provide in Section 10.13. 
 

S. No Description Cost (Rs.) 

1 Air Quality Sampling 40,000/- 

2 Water Quality Sampling 40,000/- 

3 Noise Monitoring 20,000/- 

4 Ground Vibration 20,000/- 

Expenditure 

1 Drinking water facility  40,000/- 

2 Sanitary Arrangements 40,000/- 

3 Safety Kits 20,000/- 

4 Water Sprinkling 80,000/- 

5 Afforestation 30,000/- 

Total EMP Cost 3,30,000/- 
 

39 

Public Hearing 
points raised and 
commitment of the 
Project Proponent 
on the same along 
with time bound 
action Plan with 
budgetary 
provisions to 
implement the same 
should be provided 
and also 
incorporated in the 
final EIA/EMP 

Public Hearing points raised and commitment of the Project 
Proponent on the same along with time bound action Plan with 
budgetary provisions to implement the same will be submiited along 
with final EIA Report of the Project. 
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Report of the 
Project. 

40 

Details of litigation 
pending against the 
project, if any, with 
direction/order 
passed by any 
Court of Law 
against the Project 
should be given. 

There is no litigation pending against the project. 

41 

The cost of the 
Project (capital cost 
and recurring cost) 
as well as the cost 
towards 
implementation of 
EMP should be 
clearly spelt out. 

 

The project Cost is Rs. 78,63,240/- the breakup is addressed in 

Chapter 2, Section 2.8 Table 2-10. 

S. 
No 

Description of the Cost Amount in Rs. 

A. Fixed Cost 

1 Land Cost  NIL-/- 

2 First aid room and accessories 10,000/- 

3 Labourers shed 30,000/- 

4 Sanitary facilities 20,000/- 

Total 60,000/- 

B. Operational  

1 Mining cost 58,76,125/- 

2 Top soil with gravel 15,97,080/- 

Total  74,73,240 /- 
C. EMP Cost 

1 Air Quality Sampling 40,000/- 

2 Water Quality Sampling 40,000/- 

3 Noise Monitoring 20,000/- 

4 Ground Vibration 20,000/- 

Expenditure 

1 Drinking water facility  40,000/- 

2 Sanitary Arrangements 40,000/- 

3 Safety Kits 20,000/- 

4 Water Sprinkling 80,000/- 

5 Afforestation 30,000/- 

Total EMP Cost 3,30,000/- 

Total Cost of the Project (A+B+C) 78,63,240/- 
 

42 

A Disaster 
Management Plan 
shall be prepared 
and include in the 
EIA/EMP Report.          

Open cast mining is adopted and if the benches are made with 
proposed height there will be no risk. In case of minor accidents First 
aid facilities at the site and immediate arrangement to nearby 
hospitals will be ready at any time. 
 
The Objective of Disaster Management Plan: 

 Effect the rescue and medical treatment of casualties 

 Safeguard other people 

 Minimize damage to property and the environment 

 Initially contain and ultimately bring the incident under control 

 Identify any dead 

 Provide for the needs of relatives 

 Provide authoritative information to the news media 
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 Secure the safe rehabilitation of affected area 

 Preserve relevant records and equipment for the subsequent 
inquiry into the cause and circumstances of the emergency 

 In effect, it is to optimize operational efficiency to rescue 
rehabilitation and render medical help and to restore 
normalcy. 

The salient features of Disaster Management Plan include, 

 Emergency shutdown procedure.  

 Fire protection system. 

 Emergency safety equipment & Reporting and response to 
emergency. 

 Emergency Help from nearby industries and tie up with 
nearby industries. 

Detailed Disaster Management Plan is given in Chapter 7 and 
Section 7.1.3. 

43 

Benefits of the 
Project if the Project 
is implemented 
should be spelt out. 
The benefits of the 
project shall clearly 
indicate 
environmental, 
social, economic, 
employment 
potential, etc. 

Project benefits: 

 The quarrying activities in this belt will benefit to the local 
people 10 Nos.  

 The direct beneficiaries will be those who get employed in 
the mines as skilled and unskilled workers.  

 Improvement in Per Capita Income.  

 The socio - Economic conditions of the village and distance 
will enhance due to the project, hence the project should be 
allowed after considering all the parameters.  

44 Besides the above, the below mentioned general points are also to be followed: - 

 Executive 
Summary of the 
EIA/EMP report. 

Executive Summary of EIA Report enclosed separately 

 All documents 
to be properly 
referenced with 
index and 
continuous 
page 
numbering. 

All documents addressed are properly referenced with index and 
continuous page numbers. 

 Where data are 
presented in the 
report especially 
in Tables, the 
period in which 
the data were 
collected and 
the sources 
should be 
indicated. 

Yes, sources for all tables are addressed. 

 Project 
Proponent shall 
enclose all the 
analysis/testing 

All the analysis/testing reports of Water, Soil, Air, Noise etc. are 

conducted by MoEF&CC & NABL accredited laboratories.  

The disclosure of Consultant is given in Chapter 12. 
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reports of 
Water, Soil, Air, 
Noise etc. using 
the 
MoEF&CC/NAB
L accredited 
laboratories. All 
the original 
analysis/testing 
reports should 
be available 
during appraisal 
of the Project. 

 Where the 
documents 
provided are in 
a language 
other than 
English, an 
English 
translation 
should be 
provided. 

The entire document is prepared in English only. 

 The 
Questionnaire 
for 
environmental 
appraisal of 
mining projects 
as devised 
earlier by the 
ministry shall 
also be filled 
and submitted. 

Questionnaire for environmental appraisal of mining projects is prepared 
as per prescribed format. 

 While preparing 
the EIA report, 
the instructions 
for the 
Proponents and 
instructions for 
the consultants 
issued by 
MoEF&CC vide 
O.M No. J-
11013/41/2006-
IA.II (I) dated 
4th August, 
2009, which are 
available on the 
website of this 
Ministry, should 
be followed. 

EIA is Prepared as per generic structure prescribed in Appendix–III of 
EIA Notification 2006 and covered the all ToR Compliance. 

 Changes if any Noted 
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made in the 
basic scope and 
project 
parameters (as 
submitted in 
Form-I and the 
PFR for 
securing the 
TOR) should be 
brought to the 
attention of 
MoEF&CC with 
reasons for 
such changes 
and permission 
should be 
sought, as the 
TOR may also 
have to be 
altered. Post 
Public Hearing 
changes in 
structure and 
content of the 
draft EIA/EMP 
(other than 
modifications 
arising out of 
the P.H 
process) will 
entail 
conducting the 
PH again with 
the revised 
documentation. 

 As per the 
circular no J-
11011/618/2010
-IA.II(I) dated 
30.5.2012, 
certified report 
of the status of 
compliance of 
the condition 
stipulated in the 
environment 
clearance for 
the existing 
operations of 
the project, 
should be 
obtained from 
the Regional 

Not Applicable 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 67 of 288 

 

    

office of Ministry 
of Environment, 
Forest and 
Climate 
Change, as may 
be applicable. 

 The EIA report 
should also 
include (i) 
surface plan of 
the area 
indicating 
contours of 
main 
topographic 
features, 
drainage and 
mining area, (ii) 
geological maps 
and sections 
and (iii) sections 
of the mine pit 
and external 
dumps, if any, 
clearly showing 
the land 
features of the 
adjoin area. 

All the Sectional Plates are enclosed as Annexure-6. 

1.10.5.3 In addition to the above the following shall be furnished: 

The executive summary of the EIA/EMP report in about 8-10 pages should be prepared 

incorporating the information on the following point: 

S. No ToR Point Compliance 

1 
Project name and location (village, 
District, State, Industrial Estate (if 
applicable). 

Noted and is followed 

2 
Process description in brief, specifically 
indicating the gaseous emission, liquid 
effluent and solid and hazardous wastes. 

Noted and is followed 

3 
Measures for mitigation the impacts on 
the environment and mode of discharge 
or disposal. 

Noted and is followed 

4 
Capital cost of the project, estimated time 
of completion. 

Noted and is followed 

5 

The proponent shall furnish the countour 
map of the water table detailing the 
number of wells located around the site 
and impacts on the wells due to mining 
activity. 

Noted and is followed 

6 
A detailed study of the lithology of the 
mining lease area shall be furnished. 

Noted and is followed 
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7 
Details of “Village map, “A” register and 
FMB sketch shall be furnished. 

Noted and is followed 

8 

Detailed mining closure plan for the 
proposed project approved by the 
Geology of Mining department shallbe 
submitted along with EIA report. 

Noted and is followed 

9 

Obtain a letter/Certifcate from the 
Assistant Director of Geology and Mining 
standing that there is no other 
Minerlas/resources like sand in the 
quarrying area within the approved epth of 
mining and below depth of mining an the 
same shall be furnished in the EIA report. 

Noted and is followed 

10 

EIA report should restictly follow the 
Environemntal Impact Assessement 
Guidance Manual for Mining of Minerals 
published February 2010. 

Noted and is followed 

11 

Detail plan on rehabilitation and 
reclamation carried out for the 
stabilization and restoration of the mined 
areas. 

Noted and is followed 

12 
The EIA study report shall include the 
surrounding mining activity, if any. 

Noted and is followed 

13 

Modeling study for Air, Water and Noise 
shall carried out in this field and 
incremental increase in the above study 
shall be substantiated with mitigation 
measures. 

Noted and is followed 

14 
A study on the geological resources 
available shall be carried out and 
reported. 

Noted and is followed 

15 
A Specific study on agriculture & 
Livelihood shall be carried out and 
reported. 

Noted and is followed 

16 
Impact of soil erosion, soil physical 
chemical and biological property changes 
may be assumed. 

Noted and is followed 

17 

Site selected for the project- Nature of 
land-Agricultural (single/double crop), 
barren, Govt/private land, status of/is 
acquisition, nearby (2-3kms) water body, 
population. Within 10km other industries, 
forest, eco sensitive zone, accessibility, 
(note in case of industrial estate this 
information may not be necessary). 

Noted and is followed 

18 

Baseline environmental data-air quality, 
surface and ground water quality and soil 
characteristic, flora and fauna, socio 
economic conditions of the nearby 
population. 

Noted and is followed 

19 
Identification of hazards in handling, 
processing and storage of hazardous 
material and safety system provided to 

Noted and is followed 
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mitigate the risk. 

20 
Likely impact of the project on Air, Water, 
Land, flora and fauna and nearby 
population. 

Noted and is followed 

21 
Emergency preparedness plan in case of 
natural or in case of plant emergencies. 

Noted and is followed 

22 
Issues raised during public hearing (if 
applicable) and response given. 

Noted and is followed 

23 CER plan with proposed expenditure. 
Noted and is followed 

24 Occupational Health Measures. 
Noted and is followed 

25 Post project monitoring plan. 
Noted and is followed 

26 
The project proponent shall arry our 
detailed hydro geological study through 
intuitions/NABET Accredited agencied. 

Noted and is followed 

27 

A detailed report on the green belt 
development already undertaken is to be 
furnished and aslo submit the proposal for 
gren belt activitites. 

Noted and is followed 

28 

The proponent shall propose the sutable 
control measures to control measure to 
control the fugitive emissions during the 
operations of the mines. 

Noted and is followed 

29 
A specific study should include impact on 
Flora & fauna, disturbance to migratory 
pattern of animals. 

Noted and is followed 

30 
Reserve Funds should be earmarked for 
proper closure plan. 

Noted and is followed 

31 

A detailed plan on plastic waste 
management shall be furnished. Futher, 
the proponent should strictly comply with, 
TamilNadu Government Order (Ms) No.84 
Environment and forests (EC.2) 
Department dated 25.06.2018 regarding 
ban on one time use and throw away 
plastics irrespective of thickness with 
effect from 01.01.2019 under Environment 
(Protection) Act, 1986. In this connection, 
the project proponent has to furnish the 
action. 

Noted and is followed 

1.10.5.4 Besides the above the below mentioned general points should also be 
followed: 

S. No ToR Point Compliance 

a.  A note containing compliance of the ToR 
with cross referencing of the relevant 
sections/pages of the EIA report should 
be provided.  

Noted and is followed 

b.  All documents mat be properly referenced 
with index, page number and continuous 
page numbering. 

Noted and is followed 
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c.  Where data are presented in the report 
especially in tables, the period in which 
the data where were collected and the 
sources should be indicated. 

Noted and is followed 

d.  While preparing the EIA report, the 
instructions for the proponents and 
instruction for the consultant issued by 
the MoEF vide OM no. J-11013/41/2006-
IA. II(I) dated 4th August 2009 which are 
available on the website of the ministry 
should also be followed. 

Noted and is followed 

e.  The consultants involved in the 
preparation of EIA/EMP report after 
accreditation with quality council of India 
(QCI)/National Accreditation board of 
Education and Training (NABET) would 
need to include a certificate in this regard 
in the EIA/EMP reports prepared by them 
and data provided by other 
organizations/laboratories including the 
status of the approvals etc. in this regards 
circular no. F.No.J-11013/77/2004-IA-II(I) 
dated 2nd December, 2009, 18th March 
2010 , 28th may 2010, 28th June 2010, 
31st December 2010 and 30th September 
2011 posted on the Ministry’s website 
http://www/moef.nic.in/ may be referred.  

EIA Report is prepared by NABET 
accredited Consultant, The 
Consultancy Laboratory is certified by 
MoEF&CC & NABL accredited. The 
disclosure of Consultant is given in 
Chapter 12. 
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2 PROJECT DESCRIPTION 

2.1 Condensed description of those aspects of the project (based on project 

feasibility study), likely to cause environmental effect: 

Type of Project including interlinked and interdependent projects 

 The Vagaikulam Rough Stone & Gravel quarrying operation is proposed to be carried 

out by opencast semi mechanized method by formation of benches. Benches are proposed 

with a height of 5m & 5m width with vertical slop. The area applied for quarry lease exhibits 

almost plain topography; the altitude of the area is above ~ 105m (max) MSL. Total 

estimated Geological reserves are 4,20,320 m3 of Rough stone and 1,05,080 m3 of Gravel. 

Total Mineable Reserves is estimated as 1,38,580 m3 of Rough Stone and 75,330 m3 of 

Gravel. Production Capacity will be 1,38,580 m3 of Rough Stone and 75,330 m3 of Gravel for 

five years as per the ToR issued. Summary of quarry reserves are given in Table 2.1. 

      The extent of the quarry lease area is 1.83.5Ha, at survey number 492/2 Vagaikulam 

Village, Manur Taluk, Tirunelveli District, TamilNadu State.  Quarry lease area falls in the 

survey of India Toposheet no 58H/09 and lies between the GPS coordinates of 

08°53'27.06"N to 08°53'36.72"N and 77°38'16.08"E to 77°38'18.60"E.  

Table 2.1 Summary of Project Reserves 

S. No Description 
Rough Stone 

(m3) 
Gravel (m3) 

1 Geological Resource 4,20,320 1,05,080 

2 Mineable Reserves 1,38,580 75,330 

3 Production capacity 1,38,580 75,330 

2.2 Need of the Project 

The Rough stone is important building material. It’s a vital material for construction 

purpose. Rough stone is required for Granular Sub Base (GSB) also for the culverts and 

bridges & domestic construction projects. There is a huge demand for Rough stone in Public 

Sector Companies and Private Sector projects. 

The earning source in the targeted area is limited, most of the people in and around 

the area depend upon the seasonal agriculture and much of the people migrate to nearby 

towns where good industries and factories are growing up. This project will give 

employment opportunities to 10 employees. 
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Mineral Industries of the state of Tamil Nadu provides employment opportunities for 

the people of the state as well as in the specific project area. Quarrying is one among the 

major core sector, which plays a vital role in country’s economic development. 

2.3 Location of the Quarry 

The Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry is located at SF.No. 492/2 Vagaikulam 

Village, Manur Taluk, Tirunelveli District, TamilNadu State. Quarry lease area falls in the 

survey of India Topo sheet 58H/09 and lies between the GPS coordinates of 08°53'27.06"N 

to 08°53'36.72"N and 77°38'16.08"E to 77°38'18.60"E. The topography of the lease area is 

plain. The highest elevation of the lease area is ~105m (max) AMSL. 

The boundary coordinates of the site are shown in Error! Reference source not found.. 

The project location map is given in Figure 2-1, Google image of the lease area is shown in 

Figure 2-2. 500m radius Google imagery of the lease area is shown in Figure 2-3. Google 

Imagery of 1, 5 & 10km radius of the lease area is shown in 
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Figure 2-4.Environmental Sensitive areas within 15km radius of the lease area 

demarcated on Google image is shown in Figure 2-5.Topo map of the study is shown in 

Error! Reference source not found.. Salient Features within 15km radius of the project 

boundary is given in Error! Reference source not found.. Project Summary is provided in  

. 

 

Figure 2-1 Project Location map 
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Figure 2-2 0.3km & 0.5km radius Google image of the lease area 
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Figure 2-3 1km radius Google imagery of the lease area 
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Figure 2-4 Google Imagery of 1, 5 & 10km radius of the lease area 
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Figure 2-5  Environmental Sensitive areas within 15km radius of the lease area demarcated on Google image 
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Figure 2-6Topo map of the study area 
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Table 2.2 Salient Features of the Project Site 

S. No Particulars Details 

1.  Latitude & Longitude 
08°53'27.06"N to 08°53'36.72"N 
77°38'16.08"E to 77°38'18.60"E 

2.  Site Elevation above MSL (m) ~105 

3.  Topography Plain terrain 

4.  Lease area Topo Sheet details 58H/9 

5.  Land classification Patta Land (Patta no.2618) 

6.  Nearest highway 

 NH-44 Srinagar – Tirunelveli – 
Kanniyakumari (Old NH-7) ~ 13.89 Km (E) 

 SH-41 Rajapalayam – Sankarankoil – 
Tirunelveli ~1.50Km (ENE) 

7.  Nearest Railway station Talaiyuthu Railway station~15.5km, SE 

8.  Nearest Airport Thoothukudi Airport ~ 44.6 km, ESE 

9.  Nearest Town / City Tirunelveli ~ 15.69km SSE 

10.  

Areas which are important or 
sensitive for ecological reasons – 
Wetlands, Watercourses or other 
water bodies, coastal zone, 
biospheres, mountains, forests 

Water Bodies: 

    S. No Name Distance Direction 

1 Pallikkottai Channel 0.16km SSW 

2 Chittar R 1.24km NNE 

3 Pillaiyarkulam Canal 1.15km NNE 

4 Vagaikkulam Canal 1.87km N 

5 ManurKulam 3.30km SSW 

6 Odai near 
Chettikurichi 

3.66km N 

7 Manur Channel 4.13km SW 

8 Seliyanallur Canal 4.20km ENE 

9 PalamadaiKulam 4.81km SE 

10 Ukkirankottai Canal 4.38km WNW 

11 Pirancheri Canal 7.66km E 

12 Odai near 
Arunachalapuram 

9.67km WNW 

13 Marandai Channel 9.82km WSW 

14 
Nettur Channel 12.00km W 

15 Uppodai R 14.50km ENE 
 
Reserve Forest: 

S. No Name Distance Direction 

1 KavalkuttiParambu PF 7.00km WSW 

2 Kottaimalai PF 8.29km W 

3 Uttumalai RF 9.41km NNW 

4 TalaiyuttuMalai RF 10.05km ESE 

5 Gangaikondan PF 13.05km ESE 

6 Gangikondan Spotted 
Deer Sanctuary ESZ 

14.71km ESE 
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7 Gangikondan Spotted 
Deer Sanctuary 
Core/Gangikondan PF 

14.72km ESE 

 

11.  

Areas used by protected, 
important or sensitive species of 
flora or fauna for breeding, 
nesting, foraging, resting, over 
wintering, migration 

   

S. 
No 

Name Distance Directio
n 

1 Gangikondan Spotted 
Deer Sanctuary ESZ 

14.71km ESE 

2 Gangikondan Spotted 
Deer Sanctuary 
Core/Gangikondan PF 

14.72km ESE 

 

12.  

Environmental Sensitive areas: 
National parks / Wildlife 
Sanctuaries/etc/ Areas protected 
under international conventions, 
national or local legislation for 
their ecological, landscape, 
cultural or other related value 

Nil 

13.  Seismic Zone Zone-II 

14.  Defense Installations Nil within 15 km radius of the project boundary 

15.  Interstate Boundary Nil within 15 km radius of the project boundary 

16.  HACA Regions  Nil within 15 km radius 

 

Table 2.3 Project Summary 

S. No Particulars Details 

1.   Project Location 

492/2, Vagaikulam Village, 
Manur Taluk, 
Tirunelveli District, 
TamilNadu State 

2.  Land classification Patta Land 

3.  Extent of lease area (Ha.) 1.83.5 

4.  Geological Reserves m3 
Rough stone      : 4,20,320m3 
Gravel                : 1,05,080 m3 

5.  Mineable Reserves m3 
Rough stone      : 1,38,580m3 
Gravel                : 75,330m3 

6.  Proposed Production capacity* 
Rough stone      : 1,38,580m3 
Gravel                : 75,330m3 

7.  Depth of Mining 25m  

8.  Method of Mining  Open cast semi mechanized method 

9.  Water Requirement (kLD) 2.3 

10.  Source of Water Private tankers 

11.  
Fuel requirements (litres of HSD for 5 
years) 

1, 23,414 

12.  Manpower (Nos) 10 
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13.  
Municipal Solid Waste Generation 
(kg/day) 

4.5 

14.  Waste Oil generation (Litres/Year) 3.0 

15.  Project Cost in Crore 0.786 

2.4 Nearest Human Settlement 

The details of nearest human settlement from the project Site are provided below in Table 

2.4. 

Table 2.4 Nearest Human Settlement 

S. No Name of the villages 
Distance (~km) & 

Direction 
Approximate population 
as per the census 2011 

1 TerkuVagaikkulam 1.26km NNW 4,489 

2 VadakkuVagaikkulam 2.04km N - 

4 Alagiyapandiyapuram 1.98km NNE 4,946 

3 Pillaiarkulam 3.19km E 4,107 

5 Kallampuli 2.62km ESE 1,982 

2.5 Details of alternate sites considered 

The Rough Stone & Gravel are site specific in nature; hence question of seeking 

alternate site does not arise. No R&R, no Sensitive area etc., making the site suitable for the 

mining of Rough Stone & Gravel. The site meets the requirement of all critical factors that 

are important for success of mining in the state and could be a pre-eminent location. Thus, 

there are no alternative sites examined. 

2.6 Size or Magnitude of operation 

The Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry operations are carried out by 

opencast semi mechanized method by formation of benches with a height of 5m & 5m. 

Proposed production capacity* is 1,38,580m3 of Rough Stone and 75,330m3 of Gravel, the 

depth of mining is restricted to 25m from below ground level for five years.  

 

The total quantity of reserves has been computed on the geological cross sections 

up to the depth of mining is 48m from below ground level with 4,20,320m3 of Rough stone, 

and 1,05,080m3 of Gravel and the mineable reserves has been computed as 1,38,580m3 of 

Rough Stone and 75,330m3 of Gravel as per the mining plan. The Land Use break up 

summarized asTable 2.5. 
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Table 2.5 Land use details of the quarry area 

S. No Description 
Area to be required at the 

present Mining Plan Period 
(Ha.) 

1 Quarrying pit 1.32.0 

2 Infrastructure 0.01.0 

3 Roads 0.02.0 

4 Green Belt 0.48.5 

5 Unutilized 0.00.0 

Total   1.83.5 
 

2.7 Proposed Schedule for Approval and Implementation 

The time schedule for the completion of the proposed mining project is given in the below as 

Particulars Time Schedule 

Submission of Draft EIA/EMP February 2022 

Conduciting Public Hearing and submitting final 

EIA/EMP and PoD 

March 2022 

Presentation before SEAC and Obtaining EC April 2022 

 

2.8 Estimation of Reserves 

            The Geological reserves of Rough Stone & Gravel based on the Geological cross 

sections was 4,20,320 m3 of Rough stone and 1,05,080m3 of Gravel. The mineable reserves 

have been arrived as 1,38,580m3 of Rough Stone and 75,330m3 of Gravel. Vagaikulam 

Rough Stone & Gravel Quarry Reserves is given in Table 2.6. The reserves and the 

yearwise production details as per the mining plan are given in the Table 2.7. Quarry lease 

and Surface Plan of the Quarry is given in Figure 2.7 Topography & Geological plan and 

section of the quarry is shown in Figure 2.8 & Figure 2.9. Conceptual & Mine Plan and 

section of the quarry area is shown in Figure 2.10 & Figure 2.11. Year wise production plan 

is shown in Figure 2.12. 

Table 2.6  Rough Stone & Gravel Quarry Reserves 

S. No Description 
Rough Stone 

(m3) 
Gravel (m3) 

1 Geological Resource 4,20,320 1,05,080 
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2 Mineable Reserves 1,38,580 75,330 

3 Production capacity 1,38,580 75,330 

 

Table 2.7  Geological Resources 

Table 2.8  Available Mineable Reserves 

Table 2.9 Year wise production and development details 

Section     
 
 

Length 
(m) 

Width 
(m) 

Height 
(m) 

Rough Stone 
Volume 

(m3) 

Top Soil With 
Gravel 

Volume (m3) 

A-A’– B-B’  296 71 5.0 - 1,05,080 

296 71 20.0 4,20,320 - 

Total Geological Reserves 4,20,320 1,05,080 

Section     
 

Length 
(m) 

Width 
(m) 

Height 
(m) 

Rough Stone 
Volume 

(m3) 

Top Soil With Gravel 
volume 

(m3) 

AA’ & BB’ 279 54 5.0 - 75,330 

267 42 5.0 56,070 - 

257 32 5.0 41,120 - 

247 22 5.0 27,170 - 

237 12 5.0 14,220 - 

Total Mineable Reserves 1,38,580 75,330 

SECTION     
 

LENGTH 
(m) 

WIDTH 
(m) 

HEIGHT 
(m) 

ROUGH STONE 
VOLUME(m3) 

TOP SOIL WITH 
GRAVELVOLUME(m3) 

A-A’– B-B’ 75 
63 
53 
43 
33 

54 
42 
32 
22 
12 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

- 
13,230 
8,480 
4,730 
1,980 

20,250 
- 
- 
- 
- 

I YEAR EXCAVATION 28,420 20,250 

A-A’– B-B’ 
 
 

 
 

51 
51 
51 
51 
51 

54 
42 
32 
22 
12 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

- 
10,710 
8,125 
5,610 
3,025 

13,770 
- 
- 
- 
- 

II YEAR EXCAVATION 27,540 13,770 

A-A’– B-B’ 
 

51 
51 
51 
51 

54 
42 
32 
22 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

- 
10,710 
8,125 
5,610 

13,770 
- 
- 
- 
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      Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry, over an extent of 1.83.5. Ha, with Production 

Capacity is 1,38,580 m3 of Rough Stone and 75,330 m3 of Gravel, the depth of mining is 25m 

from below ground level for 5 years. 

 

 

 

51 12 5.0 3,025 - 

III YEAR EXCAVATION 27,540 13,770 

A-A’– B-B’ 
 

51 
51 
51 
51 
51 

54 
42 
32 
22 
12 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

- 
10,710 
8,125 
5,610 
3,025 

13,770 
- 
- 
- 
- 

IV YEAR EXCAVATION 27,540 13,770 

A-A’– B-B’ 
 
 
 
 

51 
51 
51 
51 
51 

54 
42 
32 
22 
12 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

- 
10,710 
8,125 
5,610 
3,025 

13,770 
- 
- 
- 
- 

V YEAR EXCAVATION 27,540 13,770 

TOTAL FIVE YEARS PRODUCTION 1,38,580 75,330 
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Figure 2-7 Surface Cum Geological Plan and section of the Quarry 
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Figure 2-8 Yearwise Production plan & section of the quarry 
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Figure 2-9 Conceptual Plan and Section of the quarry 
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Figure 2-10 Progressive mine closure plan  
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2.9 Project Cost 

The project cost is summarized in Error! Reference source not found.. 

Table 2.10  Project cost 

S. No Description of the Cost Amount in Rs. 

D. Fixed Cost 

1 Land Cost  NIL-/- 

2 First aid room and accessories 10,000/- 

3 Labourers shed 30,000/- 

4 Sanitary facilities 20,000/- 

Total 60,000/- 

E. Operational  

1 Mining cost 58,76,125/- 

2 Top soil with gravel 15,97,080/- 

Total  74,73,240 /- 
F. EMP Cost 

1 Air Quality Sampling 40,000/- 

2 Water Quality Sampling 40,000/- 

3 Noise Monitoring 20,000/- 

4 Ground Vibration 20,000/- 

Expenditure 

1 Drinking water facility  40,000/- 

2 Sanitary Arrangements 40,000/- 

3 Safety Kits 20,000/- 

4 Water Sprinkling 80,000/- 

5 Afforestation 30,000/- 

Total EMP Cost 3,30,000/- 

Total Cost of the Project (A+B+C) 78,63,240/- 

2.10 Technology & Process Description 

2.10.1 Technology 

Primary step of mining of minerals is the removal of the deposits from the ground. 

Once the minerals / ore are removed, additional preparation process is required to isolate 

the valuable minerals from their waste gangue minerals. There are two basic method of 

mining of minerals opencast and underground mining. The choice of method depends on the 

geologic, hydrological, geo-technical, geographic, economic, technological, environmental, 

safety, Socio - political and financial considerations. Schematic Diagram of Mining Process 

is given in Figure2.13. 
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Figure 2-11 Schematic Diagram of Mining Process 

2.10.2 Method of mining-Open Cast Working 

Opencast method of semi mechanized mining with 5.0m vertical bench width of the 

bench is not less than bench height. As far as quarrying of Rough stone is concerned, 

observance of the provisions of Regulation 106(2) (b) as above is seldom (possible due to 

various inherent petro genetic factors coupled with mining difficulties). Hence it is proposed to 

obtain relaxation to the provisions of the above regulation from the Director of mines safety for 

which necessary provision is available with the regulation 106 (2) (b) of MMR-1961, under Mine 

Act-1952. 

2.11 Process Description 

2.11.1 Mining 

The production of Rough Stone and Gravel in this mine involves the following 

methods. 

1. Splitting of rock mass of considerable volume from the parent sheet rock carefully 

avoiding any kind of damage in the form of cracks in the deposit by adopting the 

following methods.  

 

Blasting 

Excavation 

Loading into 

Tippers 

Transportation 

to crushers 

Drilling 

Bench 

formation 
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2. The secondary splitting in to required size involves long hole drilling up to the bottom 

of the separated block and mild blasting along the required plans. The blocks split as 

above are separated and removed from the pit using hydraulic excavators. 

3. The primary boulders thus spitted are removed from the pits by excavators and further 

made to smaller sizes by rock breakers attached in excavators. 

2.11.2 Blasting 

The blasting design will be properly planned with ideal spacing and burden, 

ensuring appropriate stemming column with optimized explosive charge, so that ground 

vibratory effect, fly rocks, etc., are properly regulated and controlled. Necessary approvals 

for using of explosives are already obtained from explosive department. Blasting will be 

carried out at designed time with proper safety measures to prevent unauthorized entry 

and to avert mishaps. The blasting is proposed by adopting all the safety measures as per 

"MMR 1961' and with due permission of DGMS. 

The portion to be extricated from the parent rock body is free in all planes by 

adopting different methods. Only mild explosives such as detonating cord, ordinary 

detonators etc will be used for the production of Rough Stone & Gravel. The blast holes 

of 32mm-36mm diameter are drilled up to the bottom of the horizontal plane all along the 

required planes without deviations. 

Conventional 32mm-36mm dia blast holes are drilled perfectly parallel to each 

other at 0.6m intervals without any hole deviations, all along the required plane of 

splitting. The holes are drilled up to a depth of 1m to 1.5m above the required horizontal 

plane. Sub grade drilling is not necessary, since the splitting will be affected up to a 

further distance of few cms from the drill hole on blasting. 

Explosives such as gelatin, delay detonators etc. may also be used occasionally 

at places further away from the Rough Stone & Gravel deposit for certain development 

works such as forming approach roads to the working faces below ground level for 

forming flat surfaces to be used as dumping yard etc. The explosives required for this 

mine is obtained from the authorized, licensed dealer for which necessary permission will 

be obtained from the authority concerned. Blasting is carried out at appointed hours only 

with prior precaution to the local public. 
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Table 2.11  Drilling & Blasting parameters 

S. 
No 

Parameters Operating conditions 

1 Depth of Each hole 1m to 1.5m 

2 Diameter of hole 32mm-36mm 

3 Spacing between holes 0.6m 

4 Burden for hole 0.6m 

5 Pattern of hole Zig-zag 

6 Inclination of holes 70° from horizontal 

2.11.3 Loading & Transportation 

Rough stone and Gravel will be loaded manually. If huge volume of the rough stone 

accumulates the same will be loaded with the help of excavator of 0.90m3 bucket capacity. 

Material loaded in to the tippers will be sent to needy crusher units located outside the lease 

area, 4 no’s Tipper with capacity of 5/10Ts are proposed for the project. 

2.11.4 Explosives 

Small dia. 25 mm slurry explosives are proposed to be used for shattering and 

heaving effect for removal and winning of Rough stone. No deep hole drilling or primary 

blasting is proposed. 

Table 2.12 Details of Explosives 

2.11.5 Storage of Explosives 

There is no explosive material storage within the project site. The proponent will 

engage an authorized explosive agency to carry out the small amount of blasting and it will 

be supervised by competent and statutory foreman/mines manager.  

2.11.6 Mine Drainage 

The lease applied area exhibits plain topography. Through the area receives scanty 

rainfall, the ground water level is at 50-55m depth. The Production faces are operated at 

shallow depths. During the rainy seasons the surface run of water and the gorund water are 

collected at one point called as sump and dewatered nearby agricultural field with the help of 

7.5 H.P water pump. 

S. No Description Details 

1 Number of holes 80 

2 Powder factor 6Ts/Kg of explosives 

3 Total explosive required   40Kg slurry explosives 

4 Charge / hole 0.5Kg 

5 Blasting time 12.00pm- 2.00pm 
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2.11.7 Disposal of Waste 

The overburden in the form of topsoil and weathered rock, it has been removed while 

quarying operation, the top soil was preserved all along the boundary barrier for 

afforestation, the weathered rock will be used for level filling and road lying purpose. 

2.11.8 Stabilization of Dump 

As the waste generation in the mine includes hard rock fragments of considerable 

size and irregular shape with varying angularity, the waste dump will be stable on its own 

even at higher slopes of the sides. However, suitable variety of soil will be identified and 

brought from outside and used for increasing the stability of the sides of the waste dumps 

and also for planting trees over the dumps in a phased manner. 

2.12 Requirements 

2.12.1  Land Requirement and Land Use Planning 

Quarry Land details are shown in Table 2.13 and Land use pattern is provided inTable 2.14. 

Table 2.13 Quarry Land details 

District and 
State 

Taluk Village S.F. No 
Area in 

(Ha) 
Land 

Classification 

Tirunelveli Manur Vagaikulam 492/2 1.83.50 Patta Land 

 

Table 2.14 Land Use Pattern of the lease area 

S. No Description 
Area to be required at the 

present Mining Plan Period (Ha.) 

1 Quarrying pit 1.32.0 

2 Infrastructure 0.01.0 

3 Roads 0.02.0 

4 Green Belt 0.48.5 

5 Unutilized 0.00.0 

Total   1.83.5 

 

2.12.2 Water Requirement 

 The total water requirement is 2.3 KLD. The total water requirement will be met through 

private tankers. The Vagaikulam Rough Stone & Gravel quarry will not produce toxic effluent 

in the form of solid, liquid or gas. No wastewater will be generated by quarry operation 
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except domestic sewage. Domestic sewage will be disposed to septic tank followed by soak 

pit. Septic tank will be cleaned periodically. The water requirement details are given in Table 

2.15. 

 

Table 2.15 Water requirement breakup 

S. No Description Water Requirement (KLD) 

1 Drinking &Domestic purpose 0.30 

2 Dust suppression  1.5 

3 Green Belt 0.5 

Total 2.3 
 

2.12.3 Power & Fuel Requirement 

No power is required during mining operations. Working is restricted on day time only 

between 9AM to 6PM. Lightings at night will be taken from nearby electric poles after 

obtaining permission from concerned authorities. Diesel (HSD) will be used for quarrying 

machineries and it will be brought from nearby diesel pumps. Fuel requirement details are 

given in Table 2.16. 

Table 2.16 Power Requirements 

S. 
No 

Details 
Gravel 
(Liters) 

Rough stone 
(Liters) 

Source 

1 
Diesel Requirements 

approx. (Litres of HSD for 
5 years) 

12,550 1,10,864 
HP/BPCL/ 

IOCL/Reliance 

2.12.4 List of Equipments 

The list of Equipments is given inTable 2.17. 

Table 2.17 Lists of Machineries 

S. No Machinery Capacity Numbers 

1 
Excavator with Bucket & Rock 
Breaker capacity 

0.90m3 - 

2 
Tractor mounted Compressor with 
Jack Hammer 

- 
 

1 

3 Tipper 5/10Tonnes 4 

2.12.5 Man power Requirement 

Manpower details are given inTable 2.18. 
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Table 2.18 Manpower Details 

S. No Description 
No of persons 

(Direct) 

Skilled  

1 Operator 2 

2 Mechanic 1 

3 Mines manager/Mate 1 

Semi – skilled 

1 Driver 2 

Unskilled 

1 Musdoor/Labours 4 

Total  10 

2.12.6 Solid Waste Management 

The municipal solid waste generation and management details are given in Table 2.19. 

Table 2.19 Municipal Solid Waste generation & Management 

S. No Type Quantity Kg/day Disposal method 

1 Organic 2.7 
Municipal bin including food 

waste 

2 Inorganic 1.8 TNPCB authorized recyclers 

Total 4.5  

As per CPHEEO guidelines: MSW per capita/day =0.45 

2.12.7 Hazardous waste Management 

The type of hazardous waste and the quantity generated are detailed inTable 2.20. 

Table 2.20 Hazardous Waste Management 

Waste 
Category 

No 
Description 

Quantity 
(L/Year) 

Mode of Disposal 

5.1 Waste Oil  3.0 
Will be Collected in leak proof containers and 
disposed to TNPCB Authorized Agencies for 
Reprocessing/Recycling 

2.13 Infrastructure facilities 

Sanitation facility, office room and rest room facilities will be provided. 

2.14 Resource optimization/recycling and reuse envisaged in the project 

No optimization/recycling and reuse envisaged in the Vagaikulam Rough Stone & 

Gravel Quarry. 
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2.15 Availability of water its source, Energy/power requirement and source 

This quarry project does not require huge water and no electricity requirement is 

proposed for the project. The operations will be carried out in day time only. The total 

water requirement is 2.3 KLD. The total water requirement will be met through private 

tankers. The waste requirements are given in Table 2.21. 

Table 2.21 Water requirement breakup 

S. No Description Water Requirement (KLD) 

1 Drinking &Domestic purpose 0.30 

2 Dust suppression  1.5 

3 Green Belt 0.5 

Total 2.3 

 

2.16 Schematic Representations of the Feasibility Drawing which Give 

Information Important for EIA Purpose 

 A schematic representation of the overall feasibility and environmental assessment 

process is shown in Figure2.14. The EIA process is composed of the following stages: 

 Study of project information  

 Screening & Scoping  

 Environmental Pre-Feasibility study & application for approval of TOR 

 Collection of detailed project management plan/report 

 Baseline data collection 

 Impact identification, Prediction & Evaluation  

 Mitigation measures & delineation of EMP 

 Risk Assessment and Safety & Disaster Management plan 

 Review & finalization of EIA report based on the TOR requirements. 

 Submission of EIA report for implementation of mitigation measures & EMP as well 

as necessary clearances from relevant Authority. 
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Figure 2-12 Feasibility & Environmental Assessment Process 

2.17 Description of Mitigation Measures Incorporated Into the Project to Meet 

the Environmental Standards 

  From an environmental perspective, this phase is of paramount significance due to 

its potential to invoke long-term impacts. The adverse effects that are likely to occur during 

operational phase of the project are: Air Pollution (gaseous emissions), Effluent/Sewage 

generation, Noise generation, Solid waste generation etc. 
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2.17.1 Land Environment 

 The land use of the area is fresh land for mining purpose.  

i. Discharges on Land-Impact 

Domestic: 

Domestic wastewater will be disposed in to septic tank followed by soak pit.  

Mitigation Measures 

 The mine waste in the mine includes the topsoil/rock fragments and rubbles 

generated as mineral rejects during production works and the country rock 

fragments generated during development works as approach road formation, 

formation or dumping yardsites etc. 

 The dumps may also be source of airpollution due to wind erosion in case they are 

not properly rehabilitated. Overburden will be generated from the mining project 

which will be stacked separately at the designated areas. 

ii. Impacts- Soil Contamination 

  Potential impacts on land environment are envisaged due to hazardous and non-

hazardous wastes generated due to various operations in the project site like municipal 

waste from domestic use and waste diesel oil from quarry machineries. Poor management of 

such materials/wastes from the operations is a potential risk of soil contamination.  

Soil – Mitigation Measures 

  Good housekeeping and best practices of waste handling shall be adopted to 

eliminate/minimize the risks of soil contamination. The wastes generated will be stored in 

temporary storage facility and transferred to nearby municipal disposal bins. Waste oil will be 

generated from quarry machineries and the same is disposed through TNPCB Authorized 

dealers. 

2.17.2 Air Environment 

  Mining operations contribute towards air pollution in two ways: addition of gaseous 

pollutants to the atmosphere and the dust particles. The gaseous pollutants include NOx, 

SO2 and Hydrocarbons. The sources of pollutants from the mining activity include: 

 Loading /unloading operations 

 Transportation of mineral/overburden in dumpers  

 Drilling and Blasting operations. 
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2.17.3 Sources of Air Pollution 

2.17.3.1 Point Source/Single Source 

  These are stationary sources, which emit air pollutants into the atmosphere from a 

certain fixed point. In the fresh quarry, the following sources or activities from the point 

sources, which emit Suspended Particulate Matter (SPM). 

2.17.3.2 Drilling 

  Drilling is an important activity of mining process. The secondary splitting into 

required size involves drilling up to the bottom of the separated block. Air pollution in the 

form of SPM is envisaged from this activity. 

2.17.3.3 Loading 

  In the proposed project, the loading of side burden is proposed by Hydraulic 

excavators. This activity is likely to contribute air pollution in the form of SPM (dust) during 

discharge of material from bucket and gaseous pollutants like SO2, NOx and Hydrocarbons 

due to combustion of fuel (diesel) in the loading machinery. 

2.17.3.4 Unloading 

  During unloading operation of both the material, air pollution in the form of SPM 

(dust) is envisaged due to discharge of material from the dumper and gaseous pollutants like 

SO2, NOx and Hydrocarbons due to consumption of fuel (diesel) by dumper while unloading 

the material. 

2.17.3.5 LineSources 

These are normally mobile sources, which emit atmospheric pollutants in the area 

through which they pass. 

2.17.3.6 Transportation 

The Rough Stone & Gravel from site will be transported by haul road. Transportation 

also includes movement of service vehicles also in the mine lease area. The traffic on the 

haul roads is likely to contribute towards increase in dust and gaseous pollutants 

concentration in the area. However, this is more of a localized phenomenon within the 

mining areas that have limited human exposure. 

2.17.3.7 AreaSources/Multiple Sources 

These constitute pollution from various sources and activities situated in the mine 

lease area. The total mine area with all its mining activities constitutes the area source. 
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These include all the mining activities, operations of equipment/machinery, wind erosion 

from active mine pit, and waste dump locations and haul road which contribute to the 

atmospheric pollution from the various units/activities. 

2.17.3.8 Instantaneous Sources 

The instantaneous sources consist of air pollution due to sudden/instantaneous 

activities like blasting in the mine area. Blasting process involves dislodgement of big blocks 

of hard strata/mineral from the mines. This operation generates maximum dust, which 

results in the increase of SPM concentration. It also contributes to emissions of certain 

gases (Oxides of Nitrogen and Ammonia) due to the use of explosives. 

The size of the dust particles emitted into the atmosphere plays a major role in 

deciding the distance to which they may be transported. Particles of larger size fall fairly 

rapidly and closer to their source, because of gravitational settling. However, the aerosols 

because of their small size may be held in suspension for years in the atmosphere and may 

be transported on a global scale. Eventually, these smaller particles are collected in 

raindrops and fall on earth. The composition of these particles largely depends on the 

composition of the mineral being processed. 

Mitigation Measures 

 The increment in the fugitive emissions will be mainly due to transportation activity. 

Therefore, emissions due to mineral handling during mining operation are not much 

and restricted to the lease area only. 

 Proper mitigation measures are practiced during mining activities to control air 

pollution load below the prescribed limits are as follows: 

• Watering of haul roads and other roads at regular intervals 

• Spraying of water on permanent transport roads at required frequencies. 

• Provision of dust filters / mask to workers working at highly dust prone and affected 

areas. 

• Provision of green belt by vegetation for trapping dust. 

• Greenbelt development along the haul roads, dumps and along the boundaries of the 

lease area. 

• Utmost care will be taken to prevent spillage of sand and stone from the trucks. 

• Covered tarpaulin for transport of materials. 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0 /01.12.2021  

 Page 101 of 288 
 

 

2.17.4 Noise & Vibration Environment 

The sound pressure level generated by noise source decreases with increase in 

distance from the source due to wave divergence. The main sources of noise in the mine are 

as follows: 

 Transportation vehicles 

 Loading & unloading of minerals.  

 Drilling and Blasting  

2.17.4.1 Noise Levels 

The noise levels of the major equipment are in the range of 88 to 90 dB (A). The 

noise levels are localized within the mining areas and are within the human hearing 

threshold. Occupational hazard is envisaged if proper personal protective equipment is not 

provided to operator. 

2.17.4.2 Vibration 

The vibration due to blasting can cause damage to the nearby structures if 

appropriate technology and control measures are not adopted in the blasting operation. Fly 

rock is another possible damage causing outcome of blasting. There are many factors which 

influence fly rock during blasting. Most important of these factors are long explosive column 

with little stemming column, improper burden, loose material or pebbles near the holes and 

long water column in the hole. 

By adopting controlled blasting, the problems will be greatly minimized and the 

impacts will also be minimized by choosing proper detonating system, optimizing total 

charge and charge/delay. 

Ground vibration, fly rock, air blast, noise, dust and fumes are the deleterious effects 

of blasting on environment. The explosive energy sets up a seismic wave in the ground, 

which can cause significant damage to structures and disturbance to human occupants. The 

impact will be minimized by choosing proper detonating system and optimizing total charge 

and charge/delay and by regular monitoring of magnitude of ground vibrations and air blast. 
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Impact  

  A noise generation source during operation phase is due to operation of heavy duty 

machineries at the project site like Compressors, Quarry vehicles and drilling machineries 

etc. 

Mitigation Measures 

 The major noise generating equipments like Compressors, Exacavator & Tippers etc, 

will be enclosed in an acoustic enclosure designed for an insertion loss of 25 dB 

(A) and silencers to other equipment etc. 

 Drilling will be carried out with the help of sharp drill bits which will help in reducing 

noise. 

 Controlled blasting with proper spacing, burden, stemming and optimum 

charge/delay will be maintained. 

 The blasting will be carried out during favorable atmospheric condition and less 

human activity timings i.e., during lunch interval or during change of shifts. 

 Proper maintenance, oiling and greasing of machines at regular intervals will be done 

to reduce generation of noise. 

 Greenbelt and plantation will be developed around the mining activity area and long 

haul roads. The plantation minimizes propagation of noise. 

 Periodical monitoring of noise will be done. 

 The occupational noise exposure to the workers in the form of eight hourly times 

weighted average will be maintained well within the prescribed Occupational Safety 

and Health Administration (OSHA) standard limits.  

 Adequate PPE will be provided to the staff exposing to noise risks. 

 Acoustic silencers will be provided in equipment wherever necessary. 

 Use of personal protective equipments/devices such as ear-muffs, ear plugs etc. will 

be strictly enforced for the workers engaged in high noise areas.  

 Periodic maintenance of the equipment to be used in the developmental works will be 

carried out. Worn out parts will be replaced and rotating parts will be lubricated to 

minimize noise emissions. 

 Low vibration generating machines/equipment will be selected to meet international 

standards and foundations will be so designed to minimize vibrations and secured 

properly. 
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 Vibration generating sources and their platforms should be maintained properly to 

minimize vibrations and related impacts. 

 Vibration dampers will be provided around the source of generation. 

 Transportation Management Plan will be prepared and the transportation of materials 

will be planned in line with the same. 

2.17.5 Water Environment 

Impact on Water Resources 

  The total water requirement for quarry is 2.3 KLD. The total water requirement is met 

from private tankers; Domestic sewage will be disposed into Septic tank & no toxic/other 

effluent generation is envisaged. Hence the impact due to the project is very minimal. 

2.17.5.1 Impacts on Surface Water Bodies 

  The surface water and groundwater are the life line of the villages. All the ponds in 

the area are working as recharge sites for the under lying groundwater and hence the 

surface water and ground water systems are acting like a single unit and therefore cannot be 

seen in Isolation.  

  Any contamination in surface drainage due to operation of project could collapse the 

system and will have serious impacts to the water resources especially the availability of 

potable water in the PIA area. The impacts will be high in the core area especially the 10 km 

radius area. Therefore, apparent to that there will is negligible impact of mining on the 

surface water regime. 

2.17.5.2 Impact on Ground Water 

There will not be any ground water withdrawal, as the total water requirement will be 

met by private water tankers. As, the mine lease area is a plain terrain, elevated at ~105m 

AMSL height from the ground level and the ground water table is available at a depth of 50-

55m as per mining plan. Hence, there will not be any groundwater level intersect as the 

planned depth of mining is 25m BGL. 

Mitigation Measures 

  The following measures are proposed as a part of development to improve the 

ground water scenario and also to ensure that ground water is not contaminated. Strategic 

plans such as implementing the following structures for rainwater harvesting and 

groundwater recharging purposes in project site will be adhered. 
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 Rainwater storage ponds/tanks 

 Storage cum recharge ponds 

 Monitoring of water quality and groundwater level variations in the project site. 

2.17.6 Biological Environment 

 Impact on migratory paths for wildlife and forest blocks 

  There are no identified migratory paths for major and minor wildlife in the project site 

and the study area. The identified fauna which are observed at the project site and in the 

study, area are local migrants only. Therefore, the proposed project operations are not likely 

to have any adverse impact on the paths for avid-fauna.  

Mitigation Measures 

 Discharge of wastes into the water bodies during the quarry operation phase would 

not be allowed. 

 Awareness will be given to workers about the importance and conservation of 

terrestrial ecology and biodiversity. 

2.17.7 Solid Waste Management 

2.17.7.1 Impact due to Solid Waste Generation 

  During quarry operations, various types of solid waste are likely to be generated 

which can be broadly categorized as Hazardous Waste and Non-hazardous Waste. Further, 

the generated solid waste generation may include Biodegradable, Recyclable and Inert 

compounds. The details of solid waste generation and its management proposed are 

discussed in Chapter 2, Section 2.9. If the solid waste generated is not properly managed 

and disposed in unauthorized manner, it will impact the soil quality, groundwater and air 

quality. 

2.17.7.2 Solid Waste Management 

Strict guidelines will be put in place in order to manage the solid waste generation 

during the operational phase of the development. The main goals of the guidelines will be to 

ensure adopting recycling techniques and encouraging sorting of solid waste at source into 

organic and inorganic wastes. Waste management is given in Figure 2.15. 
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Figure 2-13 Waste Management Concepts 

2.17.8 Afforestation 

The 7.5m safety distance along the lease boundary has been identified to be utilized 

for afforestation. Native species will be planted in phased manner as given in Table 2.22. 

Table 2.22 Afforestation Plan details 

Year 
No. of tress 

proposed to be 
planted 

Survival 
Area to be 
covered 

Sq.m 

Name of the 
species 

No. of trees 
expected to be 

grown 

I 75 80% 675 Neem 60 

II 75 80% 675 Neem 60 

III 75 80% 675 Neem 60 

IV 75 80% 675 Neem 60 

V 75 80% 675 Neem 60 
 

2.17.9 Assessment of New & untested technology for the risk of technological 

failure 

            Semi mechanized opencast method will be used for this mining project. So, no new 

and untested technology has been adopted for this proposed project. 
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3 PROJECT DESCRIPTION 

3.1 Preamble 
 This chapter depicts the establishment of baseline for valued environmental 

components, as identified in and around the proposed Rough Stone & Gravel Quarry 

leased over an extent of 1.83.5hecatres at S.F.Nos: 492/2 of Vagaikulam village, Manur 

Taluk, Tirunelveli District, TamilNadu Stateby Thiru. A.Densingh Babu. The primary 

baseline data monitoring covered one season (three (3) months) i.e., from July 2021 to 

September 2021 and secondary data was collected from government and semi-

government organization’s published data. The primary baseline data has been generated 

by M/s. Hubert Enviro Care Systems (P) Ltd, Chennai, a MoEF&CC approved and 

National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accredited 

environmental testing laboratory for the following terrestrial environmental components.  

 Meteorology: Temperature, Relative Humidity, Rainfall, Wind Speed & Direction- 

Refer Section - 3.6 

 Ambient Air Quality: Particulate matter <10 micron size (PM10), Particulate matter 

<2.5 micron size (PM2.5), Sulphur Dioxide (SO2), Nitrogen Dioxide (NO2), Carbon 

Monoxide (CO), Lead (Pb), Ozone (O3), Benzene (C6H6), Benzo (a) pyrene (C20H12), 

Arsenic (As), Nickel (Ni) and Ammonia (NH3)- Refer Section - 3.7 

 Ambient Noise Levels: Day equivalent noise levels, Night equivalent noise levels  - 

Refer Section - 3.8 

 Inland Water Quality: Groundwater Quality, Surface Water Quality - Refer Section - 

3.9 

 Soil Quality - Refer Section - 3.10 

 Ecology - Refer Section - 3.11 

 Social Economic Status - Refer Section - 3.12 

3.2 Study Area 
A 10 km radial distance from the proposed project site boundary has been identified 

as the General study area for assessing the baseline environmental status. The core study 

area is the project area and its immediate surroundings to the tune of 1.0 km radius from the 

boundary. Further the Project Impact/Influence Area (PIA) is 10 km from the boundary of the 

project site which covers parts of Tirunelveli District, Tamilnadu State. 
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3.3 Description of Study Area 

As described in Chapter 1, M/s. A.Densingh Babu proposes Vagaikulam Rough stone & 

Gravel quarry leased over an extent of 1.83.5hecatres at S.F.Nos: 492/2 of Vagaikulam 

village, Manur Taluk, Tirunelveli District, TamilNadu An overall idea of the study area with 

reference to the physical conditions are presented for better understanding in the following 

sections before proceeding into the section on the prevailing environmental conditions of 

the study area. The map showing the satellite image of the study area is given in Error! 

Reference source not found. and Topo Map of the study area is given in Error! Reference 

source not found.. 
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Figure 3-1Map showing the satellite Image of the study area of project
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Figure 3-2 Topo Map of Study Area
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3.4 Environmentally/Ecologically Sensitive areas 
This section details with the environmentally sensitive areas present within the project site 

and surrounding environs. It included national parks, state forest, essential habitats etc. The 

environmental sensitive areas covering an aerial distance of 15 km from the project 

boundary is given in Table 3.1. 

Table 3.1 Envrionmentally sensitive Areas within 15km Project Boundary 

 

S. 
No. 

Areas Distance & Direction from project boundary 

1.  Wetlands, 
Watercourses or other 
water bodies, coastal 
zone 

    

S. No Places 
Di tance 

(≈km) Direction 

1.  
Pallikkottai Channel 0.16 SSW 

2.  
Pond near Project Site 0.37 WNW 

3.  
Pillaiyarkulam Canal 1.15 NNE 

4.  
Chittar R 1.24 NNE 

5.  
Vagaikkulam Canal 1.87 N 

6.  
Manur Kulam 3.28 SSW 

7.  
Manur Channel 4.12 SW 

8.  
Seliyanallur Canal 4.25 ENE 

9.  
Ukkirank ttai Canal 4.38 WNW 

10.  
Palamadai Kulam 4.81 SE 

11.  
Pirancheri Canal 7.66 E 

12.  
Nettur Channel 7.99 WNW 

13.  
Marandai Channel 9.82 WSW 

14.  
Uppodai R 14.54 ENE 

     

2.  Reserved Forests & 
Wild Life Sanctuary  

S. No Places 
Distance 

(≈km) Direction 

1.  
Kavalkutti Parambu PF 7 WSW 

2.  
Kottaimalai PF 8.29 W 
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3.  
Uttumalai RF 9.41 NNW 

4.  
Talaiyuttu RF 10.05 ESE 

5.  
Gangaikondan PF 13.06 ESE 

6.  

Gangikondan Spotted Deer 

Sanctuary ESZ 
14.71 ESE 

7.  

Gangikondan Spotted Deer 

Sanctuary 

Core/Gangikondan PF 

14.72 ESE 

        

3.  Routes or facilities 
used by the public for 
access to recreation 
or other tourist, pilgrim 
areas 

 NH-44(Srinagar-Tirunelveli-Kanyakumari)(Old NH-7) ~13.89km,E 
 SH-41 (Rajapalayam-Sankarankoil-Tirunelveli) ~ 1.50km, ENE 

4.  State, National 
boundaries 

Nil 

5.  

Densely populated or 
built-up area 
(Nearest Town, City, 
District) 

S. 
No 

Places 
Distance 

(≈km) Direction 
Population 

1. 
Terku Vagaikkulam 1.26km NNW 

4489 

2. 

Vadakku 

Vagaikkulam 
2.05km N 

3. 
Alagiyapandiyapuram 1.97km NNE 4,946 

4. 
Kallampuli 2.21km ESE 1,982 

5. 
Pillaiarkulam 2.99km E 4,107 

     

6.  Areas occupied by 
sensitive man-made 
land uses (hospitals, 
schools, places of 
worship, community 
facilities) 

S. 
No 

Places 
Distance 

(≈km) Direction 

SCHOOLS 

1.  
Govt Higher Sec School 
Manur 

3.03 SE 

2.  
KMP Vidyalaya Matric 
School 

3.1 SSE 

3.  
Govt H gh School 
Pillaiyarkulam 

3.62 ENE 

4.  
St.Peters Higher Sec 
School 

3.95 NW 

5.  
Govt High School 
Chettikurichi 

4.23 N 

6.  
Dr Ambedkar Panchayath 
Union School Pallamadai 

5.88 SE 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0 /01.12.2021  

 Page 112 of 288 
 

 

7.  
Bharathi Vidhya Mandhir 
Higher Sec School 

7.73 WNW 

8.  
Govt Higher Sec School 
Seilyanallur 

7.76 E 

9.  
Govt High School 
Devarkulam 

7.79 N 

10.  
Govt High School 
Alavanthankulam 

8.03 ESE 

11.  Hilleya Matric School 8.65 N 

12.  JL Matriculation School 8.78 WNW 

13.  
Govt High School 
Ayyanaruthu 

8.83 NE 

14.  
Govt ADW Higher Sec 
School Thulukarpatti 

9.09 S 

15.  
Holy Cross Matric Higher 
Sec  School 

11.01 SW 

16.  
Govt Higher Sec School 
Nettur 

11.17 W 

17.  
Govt High School 
Kammalankulam 

12.61 SSE 

18.  
West Tirunelveli High 
School Nallur 

13.64 W 

19.  
Govt Higher Sec School 
Uttumalai 

13.93 NW 

20.  
Govt Higher Sec School 
Maruthamputhur 

13.98 WSW 

COLLEGES 

1.  Agess ITI 2.01 ESE 

2.  
St Mariam College of Health 
Science 

10.27 SSW 

3.  
Einstein College of 
Engineering 

12.16 S 

4.  
St.Mariam Polytechnic 
College 

12.48 WSW 

5.  AKY Polytecnic college 12.69 S 

6.  
Sankar Institute of 
Polytechnic College 

13.16 SE 

7.  
Manonmaniam Sundaranar 
University 

13.56 S 

8.  
Veterinary College and 
Research Institute 

13.61 SSE 

9.  
CSI Jayaraj Annapackiam 
College 

13.78 W 

10.  
Thamirabharani 
Engineering College 

14.33 SSE 

GOVERNMENT BUILDINGS 

1.  Manur Police Station 2.21 SE 

2.  Kalakudi Panchayat Office 3.9 W 
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3.  Taluk Office Manur 4.28 SSE 

4.  Ukkirankottai Post Office 4.37 WNW 

5.  Manur Union Office 4.46 SSE 

6.  VAO Kattarankulam 5.63 E 

7.  Mavadi post office 6.56 SSE 

8.  Devarkulam Post Office 7.62 N 

9.  
Alavanthankulam 
Panchayth Office 

7.99 ESE 

10.  
Police station 
Seethaparpanallur 

11.82 SSW 

11.  
Chockkanachialpuram Post 
Office 

12.32 NE 

12.  VAO Office Nallur 13.27 W 

13.  Nallur Panchayat Office 13.69 WSW 

14.  Police Station Thalaiyuthu 14.47 SE 

15.  VAO Pudukudi 14.54 E 

HOSPITALS 

1.  Myopathy Hospital 1.43 E 

2.  PHC Alagiapandiapuram 2.09 NNE 

3.  PHC Nadu Pillaiyarkulam 4.17 E 

4.  PHC Ukkirankottai 4.23 WNW 

5.  PHC Manur 4.25 SSE 

6.  Saro Hospital 8.37 SSE 

7.  
Tamilselvan Hospital 
Venkateshaypuram 

8.55 WNW 

8.  
Govt Hospital 
Vanniconendal 

10.4 N 

9.  
Govt Health Centre 
Vadakkukavalakurichi 

10.61 NW 

10.  PHC Maranthai 11.68 SW 

11.  Govt Hospital Nettur 12.26 W 

12.  
Govt Veterinary Hospital 
Ayyanaroothu 

13.51 ENE 

13.  
Veterinary Hospital VCRI 
Siripuram Campus 

13.94 SSE 

14.  Sankar Hospital 14.42 SE 

15.  PHC Maruthamputhur 14.73 WSW 

RELIGIOUS PLACES 

1.  
Sri Anaimael Ayyanar 
Dharma Sastha Temple 

0.48 NW 

2.  St John's CSI Church 2.02 NNE 

3.  Shri Perumal Temple 2.1 NNE 

4.  Sri Uchchimakali Amman 2.28 NNW 

5.  CSI St Andrew's Church 2.37 NNW 

6.  St.John's Church 2.9 ESE 
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7.  
Shri Santhanamari Amman 
Temple 

3.67 SSE 

8.  
Sri Muppitathi Amman 
Temple 

3.67 W 

9.  Sri Toppudaiyan Temple 3.8 E 

10.  Varadharaja perumal kovil 4.17 N 

11.  CSI Church Chettikurichi 4.31 N 

12.  Noor Masjid 4.4 SSE 

13.  CSI Church Madathur 4.75 WSW 

14.  CSI Church Subbiahpuram 5.64 N 

15.  

Muhaideen Aandavar 
Sunnat Jamath Jumma 
Masjid 

6.24 W 

16.  
Jumma Masjid 
Muthammalpuram 

6.58 NNW 

17.  
Shri Swami Nellaiyappar 
Ganthimathi Ambal Temple 

7.17 S 

18.  Saint Paul Church 7.56 NE 

19.  
Melailandaikulam Sacred 
Heart Church 

7.64 NE 

20.  Sri Durgai Amman Kovil 7.7 E 

21.  Pathrakali Amman Temple 8.83 WNW 

22.  St Aloysius Church 9.37 SSE 

23.  CSI Holy Trinity Church 9.41 SSE 

24.  Karuppasamy Kovil 10.12 SE 

25.  

Arulmigu Audayammal 
Udanurai Kailasanathar 
Thirukovil 

10.21 SW 

26.  
Shree Padhakarai Sudalai 
Temple 

11.75 E 

27.  Shri PooUdaiyar Sastha 12.12 ENE 

28.  Aanjaneya Temple 12.44 NNW 

29.  

Arulmigu Sri Kaliambaal 
Arulmigu Sri Dhurgai 
Ambaal Thirukovil 

13.15 N 

30.  

Arulmigu Athangarai 
Sudalaimadan Swamy 
Temple 

13.53 W 

INDUSTRIES 

1.  WWIL OMS Manur 2.35 SSE 

2.  
Solar Power Plant near 
Nadplyrpuram 

4.08 E 

3.  NLC India Ltd Solar Plant 4.85 SW 

4.  Solar Power Plant Marainthi 6.02 SW 

5.  
NLC Solar Power Plant 
Marainthi 

6.8 SW 

6.  Solar Power Plant near 6.99 ENE 
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Seliyanallur 

7.  
Solar Power Plant 
Therkupatti 

7.11 W 

8.  
Solar Power Plant near 
Kalisapudur 

7.92 ENE 

9.  
Solar Power Plant 
Subbaihapuram 

8.26 W 

10.  
Solar Power Plant near 
Kalisapudur 

8.81 ENE 

11.  Solar Power Plant Nettur 9.47 W 

12.  
Dakshin Pipes- Pvc Pipe 
Manufacturers 

9.87 S 

13.  ATG Tyres 11.72 ESE 

14.  Ramco Industries Limited 12.2 ESE 

15.  Star Craft 12.48 ESE 

16.  Lare FIBC&Energies Ltd 12.53 ESE 

17.  Bosch Ltd 12.61 ESE 

18.  Krishna Mines Super White 12.62 ESE 

19.  
Hindustan Cocacola 
Beverage Pvt Ltd 

12.67 ESE 

20.  The Globe Radio Company 12.72 ESE 

21.  Nova Carbons India (p) Ltd 12.87 ESE 

22.  
Dailee Fresh Fruits India 
Pvt Ltd 

12.93 ESE 

23.  IOCL LPG Bottling Plant 13.2 ESE 

24.  Suguna Foods Pvt. Ltd 13.36 ESE 

25.  Jeya Industries 13.42 ESE 

26.  Rencon RF-2 13.49 ESE 

27.  Arul Industries 13.85 S 

28.  
Seshasayee Paper and 
Boards Ltd 

14.82 SW 

          

7.  Areas susceptible to 
natural hazard which 
could cause the 
project to present 
environmental 
problems, 
(earthquakes, 
subsidence, 
landslides, erosion or 
extreme or adverse 
climatic conditions) 

The project site comes under Zone-II (Least Active Risk Zone) 
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Figure 3-3 Environmental sensitive areas covering within 15 km from project boundary 
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3.5 Physical Conditions of PIA district 
In this section, the physical conditions of PIA district are discussed in general and wherever 

possible references to the conditions prevailing in the study area in particular are also 

provided. The physical conditions are discussed as under: 

 District profile 

 Drainage, land use, geology, Physiographic profile 

 Natural resources 

 Climatic conditions, seismic zone characteristics and natural hazard 

 

3.5.1 PIA District Profile 

Tirunelveli also known as Nellai and historically as Tinnevelly, is a major district in the Indian 

state of Tamil Nadu. Tirunelveli city is the administrative headquarters of the Tirunelveli 

District. Tirunelveli Municipal Corporation is the sixth-largest municipal corporation in the state 

of Tamil Nadu. The name Tirunelveli has been composed of the three Tamil words i.e. ‘Thiru – 

Nel – Veli’ meaning Sacred Paddy Hedge. With effect from 20.10.1986, the district was 

bifurcated and a new Tuticorin District was formed and also with effect from 12.11.2019, the 

district was bifurcated and a new Tenkasi District was also formed. Now Tirunelveli District 

has a geographical area of 3876.06 sq. km, in the Southeastern portion of Tamil Nadu is 

triangular in shape. It lies between 8°.14’ and 9°.07’ of the Northern latitude and 77°.17’ and 

77°.97’ of Eastern longitude. 

Source: https://tirunelveli.nic.in/ 

(Ref: Tirunelveli District Profile, Government of Tamil Nadu) 

Tirunelveli district is partly surrounded by the coast on the east and is an important among 

the southern districts. The district is bounded on the north by Virudhunagar district and east 

by Thoothukkudi, west by Western Ghats and on the south by Kanniyakumari district and 

Gulf of Mannar. Thamirabarani river is traversing through this district and enters into the 

sea at Punnakayal in Thoothukkudi district. The lands on both sides of the river are very 

fertile and suited for paddy cultivation. The black soil suitable for cultivation of cotton, 

cholam and cumbu is found on the north and the north east. On the western side of the 

district, Western Ghats form a boundary between Kerala and the State. The Western Ghats 

run to a length of about 160 kms in this district starting from the northwestern part in Sivagiri 

Taluk and ending at about 15 kms from Kanniyakumari. Nearer the border of Tenkasi and 

https://tirunelveli.nic.in/
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Ambasamudram Taluks, the Western Ghats is wider forming, undulating hills, broad vallies 

and extensive plateaus. 

Source: 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNEL

VELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, Tirunelveli 

District”, Series-34, Part XII-A) 

3.5.2 Climatic Conditions 

Tirunelveli district receive sufficient rainfall due to its position along the western ghats. 

Rainfall recorded during south-west monsoon but most of the area gets rainfall in north-east 

monsoon. The maximum temperature does not exceed 107 degrees celcius and the 

minimum temperature seldom falls below 23 degree. April and May are the hottest months. 

Lowest temperature is recorded during December and January. Temperature starts rising 

from February and continues to rise in March, April and May. Towards the middle of June, 

the South-West Monsoon sets in. Monsoon winds passes west to east with moisture and 

rain sweep the hilly areas and at the foot of the ghats. These winds bring rain to the eastern 

side of the range and the ghat regions experience heavy rainfall. The climate in these places 

is cool and attractive. The best season to visit Courtallam is from June to August. By July 

and August winds with greater velocity carrying sand start blowing and cause damage in the 

red sand soil tracts. The north-east monsoon by October and November bring the 

temperature down and experience good rainfall. The rainfall in the hilly tracts on the west 

and south-west is above 1000 mm and more rainfall is recorded from Shenkottai, 

Ambasamudram and a few parts of Tenkasi and Nanguneri. 

Source: 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TI

RUNELVELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, 

Tirunelveli District”, Series-34, Part XII-A) 

 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
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3.5.3 Natural Resources of PIA District 

3.5.3.1 Flora & Fauna 

 At high peak region of the ghats, evergreen forests with very tall trees are found. Teakwood, 

Blackwood, rosewood etc are the most important among them. Honey, wax, mango, 

cashew, palmyrah, cane, pepper, tamarind, bamboo etc are the important forest products in 

the district. 

Source: 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIR

UNELVELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, 

Tirunelveli District”, Series-34, Part XII-A) 

Tiger Reserve Forest with an extent of 817sq.kms in Ambasamudram Taluk is established 

which is known as ‘Kalakad-Mudanthurai Tiger Reserve’. This Tiger Reserve Forest is 

extremely rich and diverse in nature, ranging from wet evergreen forest, mixed deciduous 

forest, dry teak forests to forests and thorny bushes in many places. The animals found in 

this Reserve forests are Tiger, Leopard, Jungle, Cat, Civet, Hyena, Jackal, Elephant, Guar, 

Sambar, Mouse, Deer, Nilgris Talir the lion-tailed monkeys etc. 

Source: 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIR

UNELVELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, 

Tirunelveli District”, Series-34, Part XII-A) 

3.5.3.2 Forest Resources 

The forest areas in the district are mostly in the Ghat region on the western part of the 

district. The Ghat regions are under the influence of the southwest monsoon and have thick 

forest. The forest is off light dry deciduous forest growth in the lower slopes and dense 

masses of short trees from an elevation of 1000 to 4000 feet height. At high peak region of 

the Ghats, evergreen forests with very tall trees are found. 

Source: 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELV

ELI.pdf 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
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(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, Tirunelveli 

District”, Series-34, Part XII-A) 

The Mundanthurai-Kalakad wildlife sanctuary in Tirunelveli district is developed as a National 

Tiger Reserve from the year 1988 with a total area of 817 sq. km in the south most western 

ghat ranges. Koonthankulam Bird Sanctuary or Koonthankulam is a 1.2933 sq.km (0.4993 

sq mi) protected area declared as a sanctuary in 1994. It adjoins the tiny village of 

Koonthankulam in Nanguneri Taluk of Tirunelveli district, Tamil Nadu, India. It is located in 

8.58102°N 77.76123°E. It is just 38 km away from Tirunelveli (a bustling town on the banks 

of the Tamirabaraparani River).  

Source: https://tirunelveli.nic.in/hill-places/ 

(Ref: Tirunelveli District Profile, Government of Tamil Nadu) 

3.5.3.3 Irrigation 

The major reservoirs are Papanasam and Manimuthar in this district. The full reservior level 

of Papanasam is 148 feet with total capacity of 5500 M. cft. Manimuthar reservior with 118 

feet and has total capacity of 5511 MCFT. Thamirabarani, Chittar and Nambiyar are the 

major river flowing towards the east and south-eastern areas. The following table gives the 

source wise Net Area Irrigated in 2009-10 is given in Table 3.2. 

Table 3.2 Area under irrigation from diferent sources in the district during (2009-10) 

Sl. No. Irrigation Source Area (Hect) 

1 Canals 18330 

2 Tanks 49156 

3 Tube-wells & Other wells 788 

4 Open Wells 48626 

 Source: District Sttistical Handbook, 2009-10 

1. Vadakku Pachaiyar Reservoir Scheme: It is constructed across Pachaiyar river in 

Manjuvillai village near Kalakadu and has the capacity of 442 mcft, irrigation about 9593 

acres of land. 

2. Nambiar Reservoir Scheme: Constructed across Nambiyar River in Kottaikarungulam 

village in Radhapuram Taluk with the capacity of 64.70 mcft and irrigates about 1747 acres. 

3. Kodumudiyar Reservoir Scheme: Rose across Kodumudiyar River in Thirukkarungudi 

village in Nanguneri Taluk with the capacity of 126.50 mcft and covers about5780 acres. 

4. Adavinainarkoil Reservoir Scheme: Build across Hanumanadhi river in Mekkarai village in 

Shenkottai taluk with the capacity of 174 mcft which irrigates about 6507 acres. 

https://tirunelveli.nic.in/hill-places/
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Source: 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_

TIRUNELVELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, 

Tirunelveli District”, Series-34, Part XII-A) 

3.5.3.4 Agricultural Resources 

The major crop cultivated in the district is paddy. Other crops like cumbu, cholam, kuthiraivali 

and ragi are cultivated as dry land crops in the district. Cotton is cultivated in Sankarankoil. 

Sugarcane is being raised in Sivagiri and Tenkasi taluks. Banana and vegetables are grown in 

the river belt areas of Ambasamudram, Tenkasi and Tirunelveli taluks. Manimuthar main 

canal and Papanasam reservoir are the irrigation source for the cultivation of different crops. 

There is a Farmers Training centre at Palayankottai run with the aid of Danish International 

Development Agency. Rice Research Station in Urkad near Ambasamudram and a parasite 

breeding centre for coconut at Tenkasi play a crucial role for the development of the farmers 

in the district. 

Source: 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIR

UNELVELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, 

Tirunelveli District”, Series-34, Part XII-A) 

3.5.3.5 Mineral Resources 

Khondolites and the Charnockites with Pyroxene granulites and the associated migmatitic/ 

rocks are the two major groups of rocks found in the district. Limestones occur within the 

genesis and are found around Tirunelveli and Ambasamudram. Pink coloured granites, 

pegmatites and quartz veins are also found to occur within the above mentioned rocks. 

Tertiary formations consisting of calcareous sand stones and limestones are also exposed 

all along the coastal area overlying the Charnockites and genissic rocks particularly around 

Koondankulam Rocks probably connected with the Deccan trap activity occur as thin veins 

and dykes within the genissic rocks around Koondankulam.  

The crystalline limestone deposit located around Tirunelveli is the main mineral supplied to 

M/s. India Cements at Thalaiyuthu with a capacity of 3000 tonnes per day. Large reserves of 

limestones of the crystalline, sedimentary and tafaccous types amounting to 59 million 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
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tonnes are found in Nanguneri, Ambasamudram, Sankarankoil and Tenkasi Taluks. Limenite 

and associated minerals occur in Nanguneri taluk and garnet sands occur widely in 

Radhapuram Taluk. Mineral map of Tamil Nadu is shown in Figure 3.4 

Source: 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIR

UNELVELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, 

Tirunelveli District”, Series-34, Part XII-A) 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
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Figure 3-4 Mineral Map of Tamilnadu 

3.5.4 Land Use & Land Cover 

Total geographical area of Tirunelveli district is 6825 sq.km.  Built up area, Urban are 86.0 

sq.km and Builtup area, Rural is 362.12sq.km. Details of district land use/land cover (LULC) 
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statistics for Tirunelveli district is given in Table 3.3 and Land Use map of Tirunelveli is given 

in Figure 3 6. Land Use pattern of Tirunelveli district is given in Figure 3 5. 

Table 3.3 District land use/land cover statistics (2015-16) for Tirunelveli district 

S.No Division of Land Use/Land Cover 
Area in 
sq.km 

Area in 
Acres 

Area 
in Ha 

Total 
Area 

% 

1. Built-up, Urban 86.0 21251.03 8600 1.26 

2. Built-up ,Rural 362.12 89481.66 36212 5.31 

3. Built-up, Mining 38.57 9530.84 3857 0.57 

4. Agriculture, Crop land 2436.44 602056.51 243644 35.70 

5. Agriculture, Plantation 384.52 95016.81 38452 5.63 

6. Agriculture, Fallow 1377.22 340317.95 137722 20.18 

7. Forest, Evergreen/ Semi evergreen 628.89 155401.86 62889 9.21 

8. Forest, Deciduous 592.29 146357.82 59229 8.68 

9. Forest, Forest Plantation 21.59 5335.00 2159 0.32 

10. 
Barren/ unculturable/ Wastelands, Salt 
Affected land 27.75 6857.16 2775 0.41 

11. 
 Barren/unculturable/ Wastelands, 
Gullied/Ravinous Land 6.93 1712.44 693 0.10 

12. 
 Barren/unculturable/ Wastelands, Scrub 
land 288.04 71176.12 28804 4.22 

13. 
Barren/unculturable/ Wastelands, Sandy 
Area 29.64 7324.19 2964 0.43 

14. 
Barren/unculturable/ Wastelands, Barren 
rocky 25.11 6204.81 2511 0.37 

15. Wetlands/Water Bodies, CoastalWetland 0.78 192.74 78 0.01 

16. 
Wetlands/Water Bodies, 
River/Stream/canals 43.35 10712.00 4335 0.64 

17. 
Wetlands/Water Bodies, 
Resorvoir/Lakes/Ponds 475.27 117441.59 47527 6.96 

Total 6825 1686370.54 682451 100.0 

Source: https://bhuvan-app1.nrsc.gov.in/thematic/thematic/index.php 

 

https://bhuvan-app1.nrsc.gov.in/thematic/thematic/index.php
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Figure 3-5 Land use pattern of the Tirunelveli District 
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Figure 3-6Land use map of the Tirunelveli District
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3.5.4.1 Land Use and Land Cover of the Study Area 

       Total Project Study area is 322.56  Sq.km. The Land Use Pattern is given inTable 3.4. 

The Land Use Pattern and Land Use Map of the Study area are given in Figure 3.7 and 

Figure 3.8 respectively. 

 

Table 3.4 Land Use Pattern of the Study Area 

S.No

. 
Description Area (Sq. Km) Area (Acres) 

Area 

(Hectares

) 

Area (%)  

1.  
Crop Land 153.38 37901 15338 47.55 

2.  
Fallow Land 90.29 22311 9029 27.99 

3.  
Scrub Land 31.58 7803.6 3158 9.79 

4.  
Reservoir/Lakes/Ponds 20.15 4979.2 2015 6.25 

5.  
Rural 10.97 2710.7 1097 3.40 

6.  
Deciduous 5.82 1438.2 582 1.80 

7.  
Plantation 3.93 971.12 393 1.22 

8.  
Rivers/Streams/Canals 3.07 758.61 307 0.95 

9.  
Mining 2.02 499.15 202 0.63 

10.  
Urban 1.35 333.59 135 0.42 

Total 322.56 79706 32256 100.00 
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Figure 3-7Land Use Pattern of the Study Area 
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Figure 3-8 Land Use Map of the Study Area 
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3.5.5 Topography 

On the western side of the district, Western Ghats form a boundary between Kerala and the 

State. The Western Ghats run to a length of about 160 kms in this district starting from the 

northwestern part in Sivagiri Taluk and ending at about 15 kms from Kanniyakumari. Nearer 

the border of Tenkasi and Ambasamudram Taluks, the Western Ghats is wider forming, 

undulating hills, broad vallies and extensive plateaus. The height of the hills diminishes 

considerably near Shenkottai and permits communication by road and rail to places in 

Kerala through the Shenkottai Pass. Besides this, a portion of the ranges lies on the 

Southern part of Ambasamudram Taluk and in the Western and Southern portions of 

Nanguneri Taluk, it diminishes in height at Aralvoimozhi permitting road communication with 

Kanniyakumari. The conspicuous among the hills are Kallakadai Mottai (5721 ft) above 

Sivagiri, Kottaimalai (6335 ft) over Puliangudi and Kuliratti (5876 ft) near Kadayanallur 

Krishnapuram. Agasthiya Malai is at a height of 6132 ft and it is considered to be the seat of 

Saint Agasthiyar of Sangam Age. Agasthiar peak with 1967 meters, Indalai pothigai with 

1826 meters and Naga pothigai with 1659 meters are the important peaks in the district. 

Physical map of Tamil Nadu is given as Error! Reference source not found. and Topo 

map of study area is given as Error! Reference source not found. and contour map of the 

study area is given as Error! Reference source not found.. 

Source: http://www.spc.tn.gov.in/DHDR/Tirunelveli.pdf  

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, 

Tirunelveli District”, Series-34, Part XII-A) 

 

https://cdn.s3waas.gov.in/s3f5f8590cd58a54e94377e6ae2eded4d9/uploads/2019/06/2019061060.pdf
https://cdn.s3waas.gov.in/s3f5f8590cd58a54e94377e6ae2eded4d9/uploads/2019/06/2019061060.pdf
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Figure 3-9 Physical Map of Tamilnadu
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Figure 3-10 Contour Map of Study Area 
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3.5.6 Geomorphology of the PIA district  
       Tirunelveli district is bordered by Western Ghats (Ridge and valley complex) in the 

West. A major part of the district constitutes a plain terrain with a gentle slope towards East 

and Southeast, except for the hilly terrain in the west. The general elevation of the area 

varies from less than 10 to 1408 m amsl (Tulukkaparai hill range). The prominent 

geomorphic units identified in the district through interpretation of Satellite imagery are 

Structural Hill, Bazada Zone, Valley Fill, Flood Plain, Pediment, Shallow buried pediment, 

Deep buried pediment and Coastal Plain. The Geomorphology Map of the Tirunelveli District 

is shown as Error! Reference source not found.. 

Source: http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf 

(Ref: District Groundwater Brochure- Tirunelveli District, Tamil Nadu- Central Ground Water 

Board-April 2009). 

3.5.6.1 Geomorphology of the Study Area 

The total Geographical area of the study area is 322.56sq.km. The Geomorphology of the 

study area is given in Error! Reference source not found. and Geomorphology pattern and 

Geomorphology Map of the study area is given in Error! Reference source not found. and 

Error! Reference source not found. respectively. 

Table 3.5 Geomorphology of the Study Area 

1.  
Denudational Origin-Pediment-
PediPlain Complex 

296.14 73178 29614 91.81 

2.  Waterbodies 23.20 5732.8 2320 7.19 

3.  
Denudational Origin-Low Dissected 
Hills and Valleys 

1.84 454.67 184 0.57 

4.  
Anthropogenic Origin-Anthropogenic 
Terrain 

1.04 256.99 104 0.32 

5.  
Structural Origin-Low Dissected Hills 
and Valleys 

0.19 46.95 19 0.06 

6.  Fluvial Origin-Active Flood Plain 0.15 37.066 15 0.05 

Total 322.56 79706 32256 100.00 

 

S.N
o. 

Geomorphology 
Area in 
Sq.Km 

Area in 
Acre 

Area in 
Hectare 

Total 
Area % 

http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf


Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0 /01.12.2021  

 Page 134 of 288 
 

 

 

Figure 3-11 Geomorphology Pattern of the Study Area 
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Figure 3-12 Geomorphology Map of Tirunelveli District 
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Figure 3-13 Geomorphology Map of the Study Area
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3.5.7 Hydrogeology of PIA district 
The district is underlain by both porous and fissured formations. The important aquifer 

systems in the district are constituted by,  

i) Weathered and fractured hard rock formations of Archaean age.  

ii)  Porous sedimentary formations ranging in age from Tertiary and Recent.  

The porous formations are found as small patch in the southeastern part of the district and 

include sandstones, Limestones, Laterite and Clays from Tertiary to Quaternary. Isolated 

occurrence of calcareous sandstone and fossiliferous limestone are seen in coastal area on 

the southeastern side. The fossiliferous limestone is found south west of Kudankulam 

covering an area of 3 sq.km. Laterites are exposed as patches along Radhapuram-

Edakkadu, Vijayanarayanam-Kumarapuram, Ittamoli, Nanguneri and Uramozi area. Beach 

sand occurs as a patch along the coast with a width varying from 50-250m in Idindakarai-

Ovari Belt. The river alluvium is found along the river courses and the thickness of alluvium 

is restricted to 5-6m.  

The exploration in sedimentary tract has revealed that the depth to basement occurs at a 

depth of 120m bgl and granular zones are encountered between the depths of 20 to 92 m 

bgl. The yield of bore wells varies from 1-4.5 lps. The aquifer at the shallow depth is under 

unconfined condition and aquifer at depth is under semi-confined to confined condition. The 

shallow aquifer is developed through dug wells and deeper aquifer through tube wells. The 

dug well can sustain a pumping of 4 to 6 hours while the tube wells can sustain a pumping of 

6-8 hours.  

The water-bearing properties of crystalline formations, which lack primary porosity, depend 

on the extent of development of secondary inter granular porosity. These aquifers are highly 

heterogeneous in nature due to variation in lithology, texture and structural features even 

within short distances. Ground water generally occurs under phreatic conditions in the 

weathered mantle and under semi-confined conditions in the fissured and fractured zones at 

deeper levels. The thickness of weathered zone in the district is in the ranges up to 30m bgl. 

The hydrogeology map of Tirunelveli District is given in Figure 3.14 

Source: http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf 

(Ref: District Groundwater Brochure- Tirunelveli District, Tamil Nadu- Central Ground Water 

Board-April 2009)  

http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf
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Figure 3.14 Hydrogeology Map of Tirunelveli District 
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3.5.8 Drainage Pattern in PIA district 

Rainwater and natural streams forms a River called Thamirabarani in Agasthya Malai. It 

flows throughout Ambasamudram and Tirunelveli and joins the sea at Punnakyal in 

Srivaikuntam Taluk of Thoothukudi district. Sufficient rainwater from both southwest and 

northeast monsoons facilitates water flow in the river all through the year. Thamirabarani 

joins with Pambar at the foot of the hills. Kalyani Thirtham falls is at Papanasam across this 

river. A dam has been constructed across the river at Papanasam for regulating the supply 

of water for generation of electric power and for irrigation. 

Pambar and Peyyar, Ultar Pambar, Karaiyar and Servalar are the major tributaries 

Thamirabarani. Pambar rises in Naga Pothigai near Pothigai Malai and joins in 

Thamirabarani after running for about 10 kms in a northeast direction. In the plains, 

Manimuthar is the first tributary to join Thamirabarani. Manimuthar gets the water from 

Varattar and Kusanmathi River. A dam has been constructed in Manimuthar for irrigation 

purposes. The river Karaiyar flows on the Southern part of Ambasamudram Taluk and joins 

the Kannadian channel branching off from Thamirabarani. Chittar rising from the Courtallam 

hills flows running about 60 kms through Tenkasi, Veerakeralampudur and Tirunelveli and 

joins Thamirabarani at Sivalaperi in Tirunelveli Taluk  

Pachaiyar, Karumanyar Kilaman imuthar, Nambiyar and Hanumanadhi are also flowing in 

Nanguneri taluk. Pachaiyar rises from the Eastern slopes of Vellimalai of the Western Ghats. 

The Nambiyar rises in Mahendragiri slopes of the Western Ghats and flows through 

Nanguneri and Radhapuram taluks and joins into the Rivers passing through Sankaran Koil 

taluk are Vadamalayar, Kottamalayar, Rishabanadhi and Palayar. Vaippar River flows 

through the distirct and enters into the sea in Thoothukudi district. 

Source: 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIR

UNELVELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, 

Tirunelveli District”, Series-34, Part XII-A) 

Thamarabarani, Nambiar, Chittar and Karamaniar are the important rivers draining the 

district. Tamarabarani originating from Papanasam and it flows thorough the district. The 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
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Nambiyar river originates in the eastern slopes of the Western ghats near Nellikalmottai 

about 9.6 km west of Tirukkurugundi village at an altitude of about 1060 m amsl. At the foot 

of the hills, the river is divided into two arms. The main arm is joined by Tamarabarani at the 

foothills. Chittar originates near Courtallam and flows through Tenkasi and confluences with 

Tamarabarani. The hilly terrains have resulted in number of falls in the district. There are 

three major falls in Manimuttar Reservoir catchments area and there are few falls in the 

Tamarabarani river also. A series of falls in Chittar river in Courtallam comprising Five Falls, 

Honey Falls, Main falls and Old Courtallm Falls are some of the important falls in the area. 

The drainage pattern in general is dendritic. In addition, there are eight dams at the places 

for irrigation and power generation purposes. They are Papanasam, Servalar, Manimuttar, 

Gadana Nadhi, Ramanathi, karuppanadhi, Gundat & Advainainar Koil. The drainage map of 

the Study Area is given as Error! Reference source not found.. 

Source: http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf 

(Ref: District Groundwater Brochure- Tirunelveli District, Tamil Nadu- Central Ground Water 

Board-April 2009)  
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Figure 3-15 Drainage map of the study area
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3.5.9 Geology 

Southern Granulite Terrain (SGT) of Tamil Nadu lying south of Palaghat-Cauvery shear zone 

has been divided into two major tectonic blocks by the Madurai block and Nagercoil-

Trivandrum Block in the south. It is separated by WNW-ESE trending Achankovil-

Tambaraparani Lineament. Tirunelveli and Thothukudi are significantly the only districts in 

the state to witness the geology and structure of both the blocks.  

Tirunelveli district represents a well-developed lithopackage of meta-sedimentary sequence 

inter banded with charnockite Group of rocks. The rock types exposed are of quartzite, calc-

granulite, garnet-biotite-sillimanite gneiss, garnet quartzo-feldspathic gneiss and 

garnetbiotite-cordierite gneiss belonging to Khondalite Group of rock. Charnockite and 

pyroxene granulite are the Charnockite Group. Hornblende-biotite gneiss belongs to 

Migmatitic Complex. Besides, basic intrusive (pyroxenite) and acid intrusive (granite) are 

noticed. The younger intrusive are represented by pegmatite and quartz veins. Evidence of 

development of incipient / patchy charnockite along the shear plane is noticed in the district 

along the Western Ghat high hills. 

In Tirunelveli district, bulk of crystalline limestone for cement industry comes from 

Ramayyanpatti, Talaiyuttu and Pandapalli areas. The total reserves are about 20-30 million 

tonnes with average CaO 45%, MgO 6% and SiO2 8%. Tuffaceous limestone and kankar of 

about 23-24 million tonnes occurs near Vijayapatti in the district. Gypsum associated with 

kankar is reported from a few localities in the saltpans, located along the east coast between 

Veppalodai and Ayyanapuram in the district. Minor graphite occurrences are located in 

Kurinjankulam in Tirunelveli District with a reserve of about 19,000 tonnes on Palakottai Hill. 

Rough stone (mostly charnockite and Hbl-bt gneiss) are majorly concentrated in Alangulam, 

Radhapuram, Nanguneri, Manur and Sankarankovil Taluks in the district.  

Multi color dimension stones occurrences significantly visited during the field work at 

Kaladaikurichi (Ambai White), Poongudiyarkulam, Mannarkovil, Adachani in Ambasamudram 

Taluk, Kasthurirangapuram, Kannanallur in Radhapuram Taluk and Singikulam, Melacheval 

in Cheranmahadevi Taluk of Tiurnelveli District. Rich deposits of garnet and ilmenite sand 

occurs along the coast part of Radhapuram Taluk, in Tirunelveli district. Vijayapatti, 

Kuttankuzhi and Idindakarai areas show notable garnet and ilmenite sands occurrences. 

Red garnet sand occurs significantly along Nambiar River. The main sources of the heavy 

minerals are found to garnetiferrous quartzo-feldspathic gneiss and garnet biotite sillimanite 

gneiss of Khondalite Group of rocks.  
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Occurrences of Limekankar are identified in Kasthuri Rengapuram village of Radhapuram 

Taluk, Where the limekankar deposit is about 2 to 3 meters thickness with minimum soil 

cover. Limekankar having CaO from 35% to 40%, it may be used for cement manufacturing. 

Occurrences of Clay are identified in Pallikottai village of Manur Taluk. In this area clay 

deposit thickness varies from 1 to 2 meters and contains Al2O3 13% to 18%. Geological map 

of Tamilnadu is given as Error! Reference source not found.. 

Source: 

https://cdn.s3waas.gov.in/s36a9aeddfc689c1d0e3b9ccc3ab651bc5/uploads/2019/03/20190

32369.pdf 

(Ref: District Survey Report for Minor Minerals- Tirunelveli District-Government of Tamil 

Nadu- Department of Geology and Mining-2019) 

 

https://cdn.s3waas.gov.in/s36a9aeddfc689c1d0e3b9ccc3ab651bc5/uploads/2019/03/2019032369.pdf
https://cdn.s3waas.gov.in/s36a9aeddfc689c1d0e3b9ccc3ab651bc5/uploads/2019/03/2019032369.pdf
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Figure 3-16 Geology Map of Tamilnadu 
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3.5.10 Seismicity 

As per Vulnerability Atlas of India- 3rd Edition, The project location/study area falls in Zone 

II, which is categorized as a Least Active Risk Zone. The seismicity map of India is shown in 

Figure 3 13. 

 

Figure 3-17 Seismicity Map of India 
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3.5.11 Soils in PIA District 

Soils in the area have been classified into Deep Red soil, Red Sandy Soil, Black Cotton Soil, 

Saline Coastal Alluvium and River Alluvium. Major parts of the area are covered by Deep 

Red soil and are found in Sivakasi, Tenkasi, Senkottai and Sankarankoil blocks and it is 

suitable for cultivating coconut and palmyrah trees. Red Sandy Soil also in reddish yellow in 

colour and are found in Nanguneri, Ambasamudram, and Radhapuram blocks and it is 

suitable for cultivating groundnut, millets and pulses etc. The Black Cotton Soil is found in 

Tirunelveli, Palayankottai and Sankarankoil blocks, and it is suitable for cultivating Paddy, 

Ragi, and Cholam etc. The Saline Coastal Alluvium are dark grey to deep brown in colour 

and spread over the Nanguneri and Radhapuram blocks. The River alluvial soils occur along 

the river courses of Tamrabarani and Chittar River covering in the blocks Tirunelveli and 

Palayankottai and it is suitable for cultivating Groundnut, Chillies and Cumbu. Soil Map of 

India is given in Figure 3-13. 

Source: http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf 

(Ref: District Groundwater Brochure- Tirunelveli District, Tamil Nadu- Central Ground Water 

Board-April 2009)  

http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf
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Figure 3-13 Soil map of India 
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3.5.12 Natural Hazards in PIA District 
Based on the hazard classification of Tirunelveli District, Vagaikulam Village is classified as 

Low Vulnerable category. As per wind and Cyclone hazard map of India, the project site falls 

in Moderate Damage Risk Zone – B (Vb = 39 m/s). Wind Hazard Map of India is given in 

Figure 3 -14 

 

Figure 3-18 Wind hazard map of India  
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3.6 Air Environment 
Baseline ambient air quality assessment gives the status in the vicinity of site and is an 

indispensable part of environmental impact assessment studies. Significant changes, in 

predominant winds and weather conditions are observed in winter, summer and post-

monsoon seasons apart from the local topographic influences. The baseline status of air 

environment in the study area is assessed through a systematic air quality surveillance 

programme. 

3.6.1 Meteorological Conditions 
The regional air quality is influenced by the meteorology of that region. The principal weather 

parameters that influence the concentration of the air pollutants in the surroundings are wind 

speed, wind direction and temperature. The meteorological data is useful for proper 

interpretation of the baseline data. It is used as input for air quality dispersion models for 

predicting the post project environmental scenario i.e. ground level concentrations due to 

proposed utilities like DG sets etc. 

3.6.2 Meteorological Data Collection 

Available secondary data pertaining to the meteorological parameters was obtained from the 

IMD Climatological tables. In addition, baseline meteorological data (primary data) was 

generated during the study period (July 2021 to September 2021). The methodology 

adopted for monitoring surface observations is as per the standard norms laid down by 

Bureau of Indian Standards (BIS) i.e. IS:8829 and Indian Meteorological Department (IMD). 

3.6.3 General Meteorological Scenario based on IMD Data 

The nearest Indian Meteorological Department (IMD) station located to project site is 

Palayamkottai. The Climatological data for Palayamkottai (08°44’ N and 77°45’ E), 

published by the IMD, based on daily observations at 08:30 and 17:30 hour IST for a 30-year 

period (1971-2000), is presented in the following sections on the meteorological conditions 

of the region.. The monthly variations of the relevant meteorological parameters are 

reproduced in Error! Reference source not found.. 
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Table 3.6 Climatological Summary – Palayamkottai Region (1971-2000) 

Month 

Temp (°C) 
Rainfall 

(mm) 

Relative 
Humidity 

(%) 

Vapour 
Pressure 

(hPa) 
Mean 
Wind 

Speed 
(kmph

) 

Predominan
t Wind 

Directions 
(From)* 

Dail
y 

Max. 

Dail
y 

Min. 

Tota
l 

No. 
of 

day
s 

08:3
0 

17:3
0 

08:3
0 

17:3
0 08:30 

17:3
0 

Jan 31.3 22.3 17.5 1.3 80 65 24.9 26.1 6.2 N NE 

Feb 33.6 23.1 32.5 1.8 80 59 25.9 26.0 5.6 N SE 

Mar 35.8 24.5 37.4 1.6 77 54 27.9 26.3 4.9 N SE 

Apr 37.0 26.1 42.7 3.2 73 58 29.6 28.7 4.2 N SE 

May 37.8 26.9 60.8 3.0 67 56 28.9 28.4 6.6 N NW 

Jun 36.2 26.9 15.7 1.1 65 56 27.7 26.9 10.7 NW NW 

Jul 35.4 26.5 13.7 0.9 64 56 26.5 25.9 13.8 NW NW 

Aug 35.3 26.2 11.7 1.1 65 57 26.8 26.5 14.3 NW NW 

Sep 36.0 25.8 52.9 2.9 65 59 26.6 26.9 8.6 NW NW 

Oct 34.1 24.9 
147.

7 
6.9 75 67 28.2 27.8 6.4 N NW 

Nov 31.7 23.9 
195.

5 
10.1 81 73 27.8 28.1 3.9 N N 

Dec 30.6 22.9 
107.

6 
6.7 81 72 25.9 27.1 5.4 N NE 

Max.  
37.8 26.9 

195.
5 10.1 81 73 29.6 28.7 14.3 

Annual 
predominan

t wind 
direction is 

from NW 

Min. 30.6 22.3 11.7 0.9 64 54 24.9 25.9 3.9 

Annua
l total 
/ Mean 

34.6 25.0 
735.

6 
40.6 73 61 27.2 27.1 7.6 

 

As per the above IMD climatological Data given in Error! Reference source not found., the 

observations drawn are as follows 

As per the above IMD climatological Data given in Error! Reference source not found., the 

observations drawn are as follows 

 Daily maximum temperature is 37.8oC and the daily minimum temperature is 22.3oC 

were recorded in the months of May and January respectively 

 Maximum relative humidity of 81% was recorded in the months of November & 

December and minimum relative humidity of 54% was recorded in the month of March.   

 Maximum and minimum rainfall of 195.5mm and 11.7mm was recorded in the months of 

November and August respectively. 
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 Maximum and minimum Mean wind speed is 14.3 kmph and 3.9 kmph was recorded in 

the months of August and November respectively. According to the above IMD data 

Annual predominant wind pattern is from North West. 

3.6.4 Meteorological Scenario during Study Period 

The meteorological scenario in and around the project site is an essential requirement during 

study period for proper interpretation of baseline air quality status. Meteorological data was 

collected during the study period (July 2021 to September 2021) and is presented in Error! 

Reference source not found.. The wind rose for the study period is given as Error! 

Reference source not found.. 

 

Table 3.7  Meteorological Data for the Study period (July 2021 to September 2021) 

S. No Parameter Observation 

1. Temperature Max Temperature : 40°C 

Min Temperature: 24°C 

Avg Temperature: 30.53°C 

2.  Relative Humidity  Max Relative Humidity: 100.00% 

Min Relative Humidity: 31.34% 

Avg Relative Humidity: 64.25% 

3. Average Wind Speed  2.70m/s 

4. Predominant Wind Direction 

during study period 

West  
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Figure 3-19 Wind rose during study period (July 2021 to September 2021) 

3.6.5 Atmospheric Inversion 

Atmospheric inversion level at the project site was monitored; the results observed at the site 

during the study period are as follows; 

• Average atmospheric temperature: 30.53°C 

• Average Relative humidity: 64.25 % 

• Average Wind speed: 2.70 m/s 

The daily inversion level calculated based on the average temperature and average wind 

speed at the project site and the maximum inversion height is derived by the graph plotted 

based on the average temperature and average wind speed. The daily inversion level at the 

maximum height of convectively in project site is 3989m during 29 Aug 2021 at 5 pm. This is 

shown in Error! Reference source not found. 
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Figure 3-20 Atmospheric inversion level at the project site 

3.7  Ambient Air Quality 
The selection criteria for monitoring locations are based on the following: 

 Topography/Terrain 

 Meteorological conditions – Upwind and Downwind locations 

 Residential and sensitive areas within the study area 

 Representatives of regional background air quality/pollution levels and 

 Representation of likely impacted areas 

3.7.1 Ambient Air Quality Monitoring Stations 

To evaluate the baseline air quality of the study area, Eight (08) monitoring locations have 

been identified as per Meteorological data during the study period (July 2021 to September 

2021). The Annual wind predominance is from West. AAQ monitoring locations are selected 

based on Annual wind predominance, map showing the air monitoring locations is given in 

Error! Reference source not found.17 and the details of the locations are given in Error! 

Reference source not found.. 

Table 3.8  Details of Ambient Air Quality Monitoring Locations 

Station 
Code 

Location Type of Wind 
Distance (~km) 

from Project 
boundary 

Azimuth 
Directions 

AAQ1 Project Site - Within the Site 

AAQ2 Alagiyapandiyapuram c/w 2.23 NNE 

AAQ3 Pillaiarkulam c/w 3.69 E 

AAQ4 Kallampuli d/w 2.98 ESE 

AAQ5 Kuppanapuram d/w 4.74 SE 

AAQ6 Ettankulam c/w 3.54 SW 

AAQ7 Kalakkudi c/w 3.80 W 
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Station 
Code 

Location Type of Wind 
Distance (~km) 

from Project 
boundary 

Azimuth 
Directions 

AAQ8 Terku Vagaikkulam  u/w 1.53 NW 
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Figure 3-17 Map showing the Air monitoring locations 
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3.7.2 Ambient Air Quality Monitoring Techniques and Frequency 

Ambient air quality was monitored twice in a week for One (01) season (shall cover 12 

weeks), i.e. 3 months (July 2021 to September 2021). PM10, PM2.5, SO2, NOx, Pb, NH3, 

C6H6, C20H12, As, Ni and Free Silica were monitored. Sampling was carried out as per 

Central Pollution Control Board (CPCB) monitoring guidelines at each location. Analytical 

methods used for analysis of parameters are given in Error! Reference source not found.. 

 

Table 3.9 Analytical Methods for Analysis of Ambient Air Quality Parameters 

S. 
No 

Parameters Analytical method NAAQ standards: 2009 
Sampling 

Time 

1.  
Sulphur Dioxide 
(SO2), μg/m3 

IS:5182(Part-2):2001 
(Reaff:2006) 

50 (Annual) 
80(24 
Hours) 

24 Hours 

2.  

Nitrogen 
Dioxide (NO2), 
μg/m3 

IS: 5182 (Part - 6): 
2006 

40 (Annual) 
80 (24 
Hours) 

24 Hours 

3.  

Particulate 
Matter (PM2.5), 
μg/m3 

IS: 5182 (Part - 23): 
2006 

40 (Annual) 
60 (24 
hours) 

24 Hours 

4.  

Particulate 
Matter (PM10), 
μg/m3 

IS:5182 (Part– 23): 
2006 

60 (Annual) 
100 (24 
hours) 

24 Hours 

5.  CO mg/m3 
IS:5182(Part–10):1999 
(Reaff:2006) 

2 (8 hours) 4 (1hour) 8 Hours 

6.  Pbμg/m3 
IS:5182(Part–22):2004 
(Reaff:2006) 

0.5(Annual) 1(24 hours) 24 Hours 

7.  O3, μg/m3 
IS: 5182 (Part – 9): 
1974 

100(8hours) 180 (1hour) 8 Hours 

8.  NH3, μg/m3 
APHA (air) 2nd edition 
(Indophenol-blue 
method) 

100(Annual) 
400(24 
hours) 

8 Hours 

9.  Benzene, μg/m3 
IS:5182(Part–11):1999 
(RA:2009) 

5 (Annual) 5 (Annual) 24 Hours 

10.  
Benzo (a) 
pyrene, ng/m3 

IS:5182(Part–12):2004 
(RA:2009) 

1 (Annual) 1 (Annual) 24 Hours 

11.  Arsenic, ng/ m3 APHA (air) 2nd edition 6 (Annual) 6 (Annual) 24 Hours 

12.  Nickel ng/ m3 

In house method (AAS 
method) based on 
CPCB guidelines 
volume 1 

20(Annual) 20(Annual) 24 Hours 

13.  Free Silica  
NIOSH Manual- 
Method 7601 

-- -- 8 hours 

 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0 /01.12.2021  

 Page 157 of 288 
 

 

3.7.3 Results and Discussions 

The variations of the pollutants PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, Pb, O3, NH3, C6H6, C20 H12, As 

and Ni are compared with National Ambient Air Quality Standards (NAAQS), MoEF&CC 

Notification, November, 2009. Ambient Air Quality Monitoring Data (July 2021 to 

September 2021) for the study area is given in Error! Reference source not found. and 

trends of measured ambient concentration in the study area were graphically represented in 

Error! Reference source not found. 
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Table 3.10Summary of the average baseline concentrations of pollutants 

Parameters Conc. 
NAAQ 

Standards 

Locations 

Project 
Site 

Alagiyapa
ndiyapura

m 

Pillaiarkula
m 

Kallampu
li 

Kuppanapur
am 

Ettankula
m 

Kalakkudi 
Terku 

Vagaikkula
m 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

PM10 Conc. 
(µg/m³) 
 

Min. 

100 
(24 Hours) 

49.85 47.46 45.61 43.72 45.55 44.54 45.32 46.49 

Max 71.04 67.64 65.00 62.31 64.91 63.47 64.58 66.26 

Avg. 59.78 56.92 54.69 52.43 54.62 53.41 54.34 55.75 

98th ‘tile 70.63 67.25 64.62 61.95 64.54 63.11 64.21 65.88 

PM2.5 Conc. 
(µg/m3) 
 
 

Min. 

60 
(24 Hours) 

28.24 26.81 25.69 24.56 25.66 24.83 25.53 26.25 

Max 40.25 38.21 36.62 35.00 36.57 35.39 36.39 37.41 

Avg. 33.87 32.16 30.81 29.45 30.77 29.78 30.62 31.48 

98th ‘tile 40.01 37.99 36.40 34.79 36.36 35.19 36.18 37.20 

SO2  Conc. 
(µg/m3) 
 

Min. 

80 
(24 Hours) 

11.06 11.56 10.55 9.08 10.41 9.39 9.68 10.65 

Max 15.77 16.47 15.03 12.94 14.84 13.38 13.79 15.18 

Avg. 13.27 13.86 12.65 10.89 12.49 11.26 11.61 12.78 

98th ‘tile 15.68 16.37 14.94 12.86 14.75 13.30 13.71 15.10 

NO2 
Conc.(µg/m3) 
 
 

Min. 

80 
(24 Hours) 

21.50 22.41 21.03 19.40 20.60 19.63 20.14 22.07 

Max 30.64 31.94 29.96 27.64 29.36 27.98 28.70 31.45 

Avg. 25.79 26.88 25.22 23.26 24.71 23.54 24.16 26.47 

98th ‘tile 30.46 31.75 29.79 27.48 29.19 27.81 28.54 31.27 

Pb (μg/m3) Avg. 
1 

(24 hour) 
BLQ 

(LOQ 0.05) 
BLQ 

(LOQ 0.05) 
BLQ 

(LOQ 0.05) 

BLQ 
(LOQ 
0.05) 

BLQ 
(LOQ 0.05) 

BLQ 
(LOQ 
0.05) 

BLQ 
(LOQ 0.05) 

BLQ 
(LOQ 0.05) 

CO (mg/m3) Avg. 
4 

(1hour) 
0.134 0.172 0.153 0.118 0.147 0.128 0.142 0.157 

O3 (μg/m3) Avg. 
180 

(1hour) 
11.64 11.87 11.92 12.85 12.78 11.73 12.69 12.62 
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Parameters Conc. 
NAAQ 

Standards 

Locations 

Project 
Site 

Alagiyapa
ndiyapura

m 

Pillaiarkula
m 

Kallampu
li 

Kuppanapur
am 

Ettankula
m 

Kalakkudi 
Terku 

Vagaikkula
m 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

NH3 (μg/m3) Avg. 
400 

(24 hours) 
16.46 19.52 21.37 18.34 21.75 17.58 16.26 20.74 

Benzene 
(μg/m3) 

Avg. 
5 

(Annual) 
BLQ 

(LOQ 1) 
BLQ 

(LOQ 1) 
BLQ (LOQ 

1) 
BLQ 

(LOQ 1) 
BLQ 

(LOQ 1) 
BLQ 

(LOQ 1) 
BLQ 

(LOQ 1) 
BLQ 

(LOQ 1) 

Benzo (a) 
pyrene, 
(ng/m3) 

Avg. 
1 

(Annual) 
BLQ 

(LOQ 1) 
BLQ 

(LOQ 1) 
BLQ (LOQ 

1) 
BLQ 

(LOQ 1) 
BLQ 

(LOQ 1) 
BLQ 

(LOQ 1) 
BLQ 

(LOQ 1) 
BLQ 

(LOQ 1) 

Arsenic (ng/ 
m3) 

Avg. 
6 

(Annual) 
BLQ 

(LOQ 2) 
BLQ 

(LOQ 2) 
BLQ (LOQ 

2) 
BLQ 

(LOQ 2) 
BLQ 

(LOQ 2) 
BLQ 

(LOQ 2) 
BLQ 

(LOQ 2) 
BLQ 

(LOQ 2) 

Nickel 
(ng/m3) 

Avg. 
20 

(Annual) 
BLQ 

(LOQ 10) 
BLQ 

(LOQ 10) 
BLQ 

(LOQ 10) 
BLQ 

(LOQ 10) 
BLQ 

(LOQ 10) 
BLQ 

(LOQ 10) 
BLQ 

(LOQ 10) 
BLQ 

(LOQ 10) 

Free Silica 
(μg/m3) 

Avg. -- 
BLQ 

(LOQ 0.04) 
BLQ 

(LOQ 0.04) 
BLQ 

(LOQ 0.04) 

BLQ 
(LOQ 
0.04) 

BLQ 
(LOQ 0.04) 

BLQ 
(LOQ 
0.04) 

BLQ 
(LOQ 0.04) 

BLQ 
(LOQ 0.04) 

Note: BDL (Below detectable limit), DL (Detectable limit), BLQ (Below Detectable Limit), LOQ (Limit of Quantification) 
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 Figure 3-21Trends of Measured Ambient Concentrations in the Study Area



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0 /01.12.2021  

 Page 161 of 288 
 

 

3.7.3.1 Observations 

The ambient air quality has been monitored at 8 locations for 12 parameters as per CPCB 

guidelines within the study area. The average baseline levels of PM10 (43.72µg/m³–

71.04µg/m³), PM2.5 (24.54µg/m³ –40.25µg/m³), SO2 (9.08µg/m³– 16.47µg/m³), NO2 

(19.40µg/m³ –31.94µg/m³), all the parameters are well within the National Ambient Air 

Quality Standards for Industrial, Commercial and Residential areas at all monitoring 

locations during the study period from July 2021 to September 2021. 

3.8 Noise Environment 
The prevailing ambient noise level at a particular location is nothing but the resultant (total) 

of all kinds of noise sources existing at various distances around that location. The ambient 

noise level at a location varies continuously depending on the type of surrounding activities. 

Ambient noise levels have been established by monitoring noise levels at Eight (08) 

locations in and around 10Km distance from project area during the study period using 

precision noise level meter. The noise monitoring locations in the study area were selected 

after giving due consideration to the various land use categories. The land use categories 

include commercial, residential, rural and sensitive areas. Noise levels were recorded on an 

hourly basis for one complete day at each location using pre- calibrated noise levels. A map 

noise showing the noise monitoring locations is given in Figure 3.19. 

3.8.1 Results and Discussions 

Based on the recorded hourly noise levels at each monitoring location, the day equivalent 

(Ld) and night equivalent (Ln) were calculated; 

 Ld: Average noise levels between 6:00 hours to 22.00 hours.  

 Ln: Average noise levels between 22:00 hours to 6.00 hours. 

The comparison of day equivalent noise levels (Ld) and night equivalent noise levels (Ln) 

with the respective CPCB stipulated noise standards for various land use categories are 

shown in the Table 3.12. 
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Table 3.11 Day and Night Equivalent Noise Levels 

S. 
No 

Location 
Location 

Code 

Distance (km) 
from Project 

boundary 

Azimuth 
Direction 

Noise level in dB(A) 
Leq 

CPCB Standard 
Environmental 

Setting 
Day Night 

Lday 
(Ld) 

LNight (Ln) 

1.  Project Site N1 Within the Site 72.3 64.5 75 70 Industrial 
2.  Alagiyapandiyapuram N2 2.23 NNE 53.4 43.1 55 45 Residential 

3.  Pillaiarkulam N3 3.69 E 51.4 42.3 55 45 Residential 

4.  Kallampuli N4 2.98 ESE 50.5 41.7 55 45 Residential 

5.  Kuppanapuram N5 4.74 SE 52.2 40.6 55 45 Residential 

6.  Ettankulam N6 3.54 SW 49.2 40.2 55 45 Residential 

7.  Kalakkudi N7 3.80 W 50.4 41.3 55 45 Residential 

8.  Terku Vagaikkulam  N8 1.53 NW 49.8 40.7 55 45 Residential 

 

3.8.2 Observations 

The observations of day equivalent and night equivalent noise levels at all locations are given below 

 In Industrial areas day time noise levels was about 72.3 dB(A) and 64.5 dB(A) during night time, which is within prescribed limit by 

CPCB (75 dB(A) Day time & 70 dB(A) Night time). 

 In residential areas day time noise levels varied from 49.2 dB(A) to 53.4 dB(A) and night time noise levels varied from 40.2 dB(A) to   

43.1 dB(A) across the sampling stations. The field observations during the study period indicate that the ambient noise levels is within 

the prescribed limit by CPCB (55 dB(A) Day time & 45 dB(A) Night time). 
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Figure 3-22 Map showing the Noise Monitoring locations 
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3.9 Water Environment 

3.9.1 Surface Water Resources 

Thamirabarani, Nambiar, Chittar and Karamaniar are the important rivers draining the 

district. Tamirabarani originating from Papanasam flows through the district. The Nambiyar 

river originates in the eastern slopes of the Western ghats near Nellikalmottai about 9.6 km 

west of Tirukkurugundi village at an altitude of about 1060 m amsl At the foot of the hills, the 

river is divided into two arms. The main arm is joined by Tamarabarani at the foothills. 

Chittar originates near Courtallam and flows through Tenkasi and confluences with 

Tamarabarani. The hilly terrains have resulted in number of falls in the district. There are 

three major falls in Manimuttar Reservoir catchments area and there are few falls in the 

Tamarabarani River also. A series of falls in Chittar River in Courtallam comprising Five 

Falls, Honey Falls, Main falls and Old Courtallm Falls are some of the important falls in the 

area. The drainage pattern in general is dendritic. In addition, there are eight dams at the 

places as given below for irrigation and power generation purposes. Papanasam, Servalar, 

Manimuttar, Gadana Nadhi, Ramanathi, karuppanadhi, Gundat & Advainainar Koil. 

Source: http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf 

(Ref: District Groundwater Brochure- Tirunelveli District, Tamil Nadu- Central Ground Water 

Board-April 2009)  

3.9.1.1 Surface Water Quality Assessment 
To establish the baseline status of water environment, the representative sampling locations 

for surface water within a radial distance of 10 Km from project site have been selected as 

per CPCB guidelines of Water Quality Monitoring through an adequate survey of the project 

area. Test methods used for the analysis of water quality parameters is given in Table 3.12. 

Table 3.12Test methods used for the analysis of water quality parameters 

S. No Parameter Measured Test Method 

1.  Colour IS:3025 (Part- 4) 1983 (Reaff 2006) 

2.  Turbidity IS 3025(Part - 10):1984 

3.  pH IS:3025 (Part - 11): 1983 (Reaff: 2006) 

4.  Conductivity IS:3025 (Part - 14): 1983 (Reaff: 2006) 

5.  Total Dissolve Solids IS:3025:1(Part - 16) 1984 (Reaff 2006) 

6.  Total Suspended Solids IS 3025 (Part - 17) 1984 (Reaff 1996) 

7.  Alkalinity as CaCO3 IS:3025,1 (Part - 23) 1986 (Reaff 2009) 

8.  Total Hardness as CaCo3 IS:3025 (Part - 21) 1983 (Reaff 2006) 

9.  Sodium IS:3025,5(Part - 45) 1993 (Reaff 2006) 

http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf
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S. No Parameter Measured Test Method 

10.  Potassium IS:3025,5(Part - 45) 1993 (Reaff 2006) 

11.  Calcium as Ca IS 3025 (Part - 40):1991 

12.  Magnesium as  Mg IS 3025 (Part - 46) 1994 

13.  Chloride  IS 3025 (Part - 32):1988 

14.  Sulphate SO4 IS 3025(Part - 24):1986 

15.  Nitrate as NO3 ASTM(Part - 31)1978 

16.  Phosphate IS 3025 (Pt 45) 1993 (R 2006) 

17.  Fluorides as F IS 3025 (Part - 60):2008 

18.  Cyanide IS 3025 (Part-27):1986 

19.  Arsenic IS 3025:(Part-37):1988(Reaff 2009) 

20.  Boron  IS:3025 (Part - 57):2003 

21.  Cadmium IS 3025 (Part - 41)1991 

22.  Chromium, Total  IS:3025 (Part - 52) 2003 (Reaff 2009) 

23.  Copper IS:3025 (Part - 42)1992 (Reaff: 2009) 

24.  Iron IS 3025 (Part - 53):2003 

25.  Lead IS:3025 (Part - 47) 1994 (Reaff 2009) 

26.  Manganese  IS 3025:(Part - 59):2006 

27.  Mercury IS 3025 (Part48):1994 RA 1999 

28.  Nickel IS 3025:(Part-54):2003(Reaff 2009) 

29.  Selenium IS 3025 Part (56)2003 

30.  Zinc IS:3025 (Part - 49) 1994 (Reaff 2009) 

31.  Dissolved Oxygen IS:3025 (Part - 38)1989 (Reaff 2009) 

32.  BOD 5210B APHA22nd Edn 2012 

33.  COD IS:3025 (Part-58)-2006 

The prevailing status of surface water quality has been assessed during the study period. 

Surface water quality results are provided in Error! Reference source not found.. A map 

showing the surface water monitoring locations is given in Error! Reference source not 

found..  

Table 3.13 Details of Surface water sampling locations 

Location 

code 
Water bodies 

Distance from 

project 

boundary 

(~km) 

Direction from 

project 

boundary 

SW1 Pond near Project Site 0.45 WNW 

SW2 Chittar R d/s 4.15 ENE 
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SW3 Lake near Kil Pillaiarkulam 5.62 E 

SW4 Palamadai Kulam 6.51 SE 

SW5 Manur Kulam 4.91 S 

SW6 Pallikkottai Channel 3.81 W 

SW7 Chittar R u/s 3.73 WNW 

SW8 Lake near Kaduvetti 5.67 WNW 
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Figure 3-23 Map showing the surface water monitoring locations 
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Table 3.14 Surface water Monitoring Results 

S. 

No 
Parameter Unit 

Surface 

water 

standard

s (IS 2296 

Class-A) 

Pond 

near 

Project 

Site 

Chittar R 

d/s 

Lake 

near Kil 

Pillaiark

ulam 

Palamad

ai Kulam 

Manur 

Kulam 

Pallikkot

tai 

Channel 

Chittar R 

u/s 

Lake 

near 

Kaduvett

i 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 

1.  
pH (at 25°C) -- 6.5-8.5 8.17 7.86 7.67 8.34 7.75 8.09 7.42 7.96 

2.  

Electrical 

Conductivity 
µS/cm - 1124 1178 1237 973 1114 1348 1083 1326 

3.  

Total Dissolved 

Solids 
mg/l 500 704 737 752 591 693 854 656 820 

4.  

Total Suspended 

Solids 
mg/l - 63 48 37 59 47 28 35 56 

5.  

Total Alkalinity as 

CaCO3 
mg/l - 161 195 174 116 136 187 190 151 

6.  

Total Hardness as 

CaCO3 
mg/l 300 257 293 247 257 258 357 241 317 

7.  
Sodium as Na mg/l - 86.9 76.2 96.2 73.5 81.6 107.6 67.4 115.7 

8.  
Potassium as K mg/l - 6.8 5.7 7.3 6.8 6.3 7.4 4.8 8.2 

9.  
Calcium as Ca mg/l - 62.3 68.9 52.7 62.3 56.7 79.4 57.3 74.5 

10.  
Magnesium as Mg mg/l - 24.5 29.4 28.1 24.5 28.3 38.4 23.7 31.7 
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S. 

No 
Parameter Unit 

Surface 

water 

standard

s (IS 2296 

Class-A) 

Pond 

near 

Project 

Site 

Chittar R 

d/s 

Lake 

near Kil 

Pillaiark

ulam 

Palamad

ai Kulam 

Manur 

Kulam 

Pallikkot

tai 

Channel 

Chittar R 

u/s 

Lake 

near 

Kaduvett

i 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 

11.  
Chloride as Cl mg/l 250 174.2 164.5 184.6 137.2 192.7 194.5 134.8 208.6 

12.  
Sulphate as SO4 mg/l 400 59.8 57.6 74.7 64.8 69.2 89.2 49.6 92.6 

13.  
Nitrate as NO3 mg/l 20 6.9 6.5 4.7 6.9 7.4 5.6 5.8 4.7 

14.  
Fluorides as F mg/l 1.5 0.47 0.39 0.52 0.34 0.67 0.59 0.27 0.45 

15.  
Cyanide mg/l 0.05 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

16.  
Arsenic mg/l 0.05 

BLQ (LOQ 

0.005) 

BLQ (LOQ 

0.005) 

BLQ (LOQ 

0.005) 

BLQ (LOQ 

0.005) 

BLQ (LOQ 

0.005) 

BLQ (LOQ 

0.005) 

BLQ (LOQ 

0.005) 

BLQ (LOQ 

0.005) 

17.  
Boron as B mg/l - 

BLQ(LOQ 

0.1) 

BLQ(LOQ 

0.1) 

BLQ(LOQ 

0.1) 

BLQ(LOQ 

0.1) 

BLQ(LOQ 

0.1) 

BLQ(LOQ 

0.1) 

BLQ(LOQ 

0.1) 

BLQ(LOQ 

0.1) 

18.  
Cadmium as Cd mg/l 0.01 

BLQ(LOQ 

0.001) 

BLQ(LOQ 

0.001) 

BLQ(LOQ 

0.001) 

BLQ(LOQ 

0.001) 

BLQ(LOQ 

0.001) 

BLQ(LOQ 

0.001) 

BLQ(LOQ 

0.001) 

BLQ(LOQ 

0.001) 

19.  
Chromium, Total mg/l 0.05 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

20.  
Copper as Cu mg/l 1.5 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

21.  
Lead as Pb mg/l 0.1 

BLQ(LOQ BLQ(LOQ BLQ(LOQ BLQ(LOQ BLQ(LOQ BLQ(LOQ BLQ(LOQ BLQ(LOQ 
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S. 

No 
Parameter Unit 

Surface 

water 

standard

s (IS 2296 

Class-A) 

Pond 

near 

Project 

Site 

Chittar R 

d/s 

Lake 

near Kil 

Pillaiark

ulam 

Palamad

ai Kulam 

Manur 

Kulam 

Pallikkot

tai 

Channel 

Chittar R 

u/s 

Lake 

near 

Kaduvett

i 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 

0.005) 0.005) 0.005) 0.005) 0.005) 0.005) 0.005) 0.005) 

22.  
Manganese as Mn mg/l 0.5 

BLQ(LOQ 

0.05) 

BLQ(LOQ 

0.05) 

BLQ(LOQ 

0.05) 

BLQ(LOQ 

0.05) 

BLQ(LOQ 

0.05) 

BLQ(LOQ 

0.05) 

BLQ(LOQ 

0.05) 

BLQ(LOQ 

0.05) 

23.  
Mercury mg/l 0.001 

BLQ(LOQ 

0.0005) 

BLQ(LOQ 

0.0005) 

BLQ(LOQ 

0.0005) 

BLQ(LOQ 

0.0005) 

BLQ(LOQ 

0.0005) 

BLQ(LOQ 

0.0005) 

BLQ(LOQ 

0.0005) 

BLQ(LOQ 

0.0005) 

24.  
Nickel as Ni mg/l - 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

25.  
Selenium as Se mg/l 0.01 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

26.  
Dissolved Oxygen mg/l 6 5.8 6.1 5.9 6.1 6.0 5.8 6.3 5.7 

27.  

Chemical Oxygen 

Demand as O2 
mg/l - 38.6 26.7 35.2 29.5 21.4 43.2 18.4 29.1 

28.  

BOD, 3 days @ 27°C 

as O2 
mg/l 2 6.8 3.9 5.4 4.2 3.7 7.3 3.3 4.6 

 (Note: BLQ – Below Limit of Quantification; LOQ – Limit Of Quantification
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3.9.1.2 Results and Discussions 

  Surface water sample results are discussed below: 

 pH in the collected surface water samples varies between 7.42 – 8.34 where all the 

samples are within the limit of IS 2296:1992 

 The Total Dissolved Solids (TDS) value of collected surface water sample ranges 

from 591mg/l to854mg/l.  

 The Total hardness value of the collected surface water sample ranges between 

241mg/l –357mg/l. 

 The sulphate content in the surface water of the study area varies between 49.6mg/l 

– 92.6mg/l. 

3.10 Ground Water Resources 

The sources of irrigation are Canal, Tank and Well, which covers 133106 hectares. Among 

the total area irrigated, Well irrigation covers 50096 hectares, Tanks 55382 hectares and 

Canal 27128 hectares. The groundwater exploration in  the  district down  to  a  depth  of  

200m  bgl  has  revealed  that in the western part  of  the  district  potential  fractures  are  

encountered  beyond  100m  bgl  while  in  the  rest  of  the  area,  potential  fractures  are  

restricted  to  100m  bgl.  The yield of the wells varies from 1 to 3.6 lps. In general, the wells 

drilled by various State agencies mainly for domestic purposes have yield in the range of 63 

to 270 lpm. The Study area consist of a mine sump and there are no of ground water 

recourses in an around the 10 km radius. The groundwater potential of the gross 

geographical area of the basin is estimated on pro-rata basis from the district-wise 

groundwater resources-2009 published by the Central Groundwater Board (CGWB) as given 

in Table 3-16. Tirunelveli District Depth of Water Level on Pre-Monsoon & Post Monsoon is 

given in Figure 3.21. 

Table 3.156 Dynamic Groundwater Resources in PIA District 

Attribute Potential/Quantity 

Area of the district 6823.08 sq.km 

Net Irrigated Area 111132 ha 

Gross Irrigation Area 139776 ha 

Depth Range (m) 20.40 to 212.0 m bgl. 

Transmissivity (m2/day) 3 to 475 

Annual Replenishable Ground Water Resources  
(million cubic meter) 

897.49 mcm 

Total Annual Ground Water For all purposes 
(million cubic meter) 

465.69 mcm 

(Source:http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf)

http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Thoothukudi.pdf
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(Source: http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf) 

Figure 3.21 Depth to water level of Tirunelveli District 

http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Thoothukudi.pdf


Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0 /01.12.2021  

 Page 173 of 288 
 

 

3.10.1.1 Ground Water Quality 

Total Eight (08) ground water monitoring locations were identified for assessment in 

different villages around the project site based on the usage of sub surface water by the 

settlements/ villages in the study area. The groundwater results are compared with the 

acceptable and permissible water quality standards as per IS: 10500 (2012) for drinking 

water. Groundwater quality monitoring locations and results are given in Table 3.17 and 

Table 3.18. A map showing the groundwater monitoring locations is given in Figure 3.22. 

Table 3.16 Details of Groundwater Quality Monitoring Locations 

Station 
Code 

Location 
Distance (km) from 
Project boundary 

Azimuth 
Directions 

GW1 Near Project Site 0.10 WNW 

GW2 Alagiyapandiyapuram 2.23 NNE 

GW3 Pillaiarkulam 3.69 E 

GW4 Kallampuli 2.98 ESE 

GW5 Kuppanapuram 4.74 SE 

GW6 Ettankulam 3.54 SW 

GW7 Kalakkudi 3.80 W 

GW8 Terku Vagaikkulam 1.53 NW 
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Figure 3-24 Map showing the groundwater monitoring locations
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Table 3.17 Ground Water Monitoring Results 

S. 
No 

Parameters Unit 

Drinkin
g 

water 
Standa
rd (IS 
10500: 
2012) 

Accept
able 
Limit 

Drinking 
water 

Standard 
(IS 

10500: 
2012) 

Permissi
ble Limit 

Project 
Site 

Alagiyap
andiyapu

ram 

Pillaiarku
lam 

Kallampu
li 

Kuppana
puram 

Ettankula
m 

Kalakkudi 
Terku 

Vagaikku
lam 

GW1 GW2 GW3 GW4 GW5 GW6 GW7 GW8 

1.  Colour 
Haze

n 
5 15 

BLQ(LOQ 
1.0) 

BLQ(LOQ 
1.0) 

BLQ(LOQ 
1.0) 

BLQ(LOQ 
1.0) 

BLQ(LOQ 
1.0) 

BLQ(LOQ 
1.0) 

BLQ(LOQ 
1.0) 

BLQ(LOQ 
1.0) 

2.  Turbidity NTU 1 5 
BLQ(LOQ 

0.1) 
BLQ(LOQ 

0.1) 
BLQ(LOQ 

0.1) 
BLQ(LOQ 

0.1) 
BLQ(LOQ 

0.1) 
BLQ(LOQ 

0.1) 
BLQ(LOQ 

0.1) 
BLQ(LOQ 

0.1) 

3.  pH -- 6.5-8.5 NR 7.67 8.24 7.28 7.53 7.42 8.09 7.34 7.98 

4.  Conductivity 
µS/c

m 
- - 1024 765 981 817 943 1072 883 1093 

5.  
Total Dissolve 
Solids 

mg/l 500 2000 644 476 620 512 597 689 554 691 

6.  

Total 
Suspended 
Solids 

 
- - 

BLQ(LOQ 
1.0) 

BLQ(LOQ 
1.0) 

BLQ(LOQ 
1.0) 

BLQ(LOQ 
1.0) 

BLQ(LOQ 
1.0) 

BLQ(LOQ 
1.0) 

BLQ(LOQ 
1.0) 

BLQ(LOQ 
1.0) 

7.  
Alkalinity as 
CaCO3 

mg/l 200 600 181 126 169 134 142 149 193 211 

8.  
Total Hardness 
as CaCO3 

mg/l 200 600 271 186 234 222 308 312 299 369 

9.  Sodium as Na mg/l - - 83.7 62.8 71.5 58.4 79.5 85.6 47.3 76.4 

10.  
Potassium as 
K 

mg/l - - 6.9 7.3 6.5 5.2 6.3 4.8 6.1 5.6 

11.  Calcium as Ca mg/l 75 200 56.2 38.6 54.8 49.3 69.7 64.7 72.4 83.7 
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S. 
No 

Parameters Unit 

Drinkin
g 

water 
Standa
rd (IS 
10500: 
2012) 

Accept
able 
Limit 

Drinking 
water 

Standard 
(IS 

10500: 
2012) 

Permissi
ble Limit 

Project 
Site 

Alagiyap
andiyapu

ram 

Pillaiarku
lam 

Kallampu
li 

Kuppana
puram 

Ettankula
m 

Kalakkudi 
Terku 

Vagaikku
lam 

GW1 GW2 GW3 GW4 GW5 GW6 GW7 GW8 

12.  
Magnesium as  
Mg 

mg/l 30 100 31.6 21.8 23.6 24.1 32.4 36.5 28.6 38.7 

13.  Chloride as Cl mg/l 250 1000 157.8 117.2 145.2 124.5 164.8 178.5 104.5 154.2 
14.  Sulphate SO4 mg/l 200 400 65.2 58.7 50.2 69.4 54.7 69.4 42.6 53.9 
15.  Nitrate as NO3 mg/l 45 NR 5.7 3.4 4.2 4.6 2.3 3.7 3.8 4.7 
16.  Fluorides as F 

 
1 1.5 0.47 0.68 0.73 0.52 0.81 0.64 0.77 0.86 

17.  Cyanide mg/l 0.05 NR 
BLQ 
(LOQ 
0.01) 

BLQ 
(LOQ 
0.01) 

BLQ 
(LOQ 0.01) 

BLQ 
(LOQ 0.01) 

BLQ 
(LOQ 0.01) 

BLQ 
(LOQ 0.01) 

BLQ 
(LOQ 0.01) 

BLQ 
(LOQ 0.01) 

18.  Arsenic as As mg/l 0.01 0.05 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 

19.  Boron as B mg/l 0.5 1.0 
BQL 

(LOQ 0.1) 
BQL 

(LOQ 0.1) 
BQL 

(LOQ 0.1) 
BQL 

(LOQ 0.1) 
BQL 

(LOQ 0.1) 
BQL 

(LOQ 0.1) 
BQL 

(LOQ 0.1) 
BQL 

(LOQ 0.1) 

20.  
Cadmium as 
Cd 

mg/l 0.003 NR 
BQL(LOQ 

0.001) 
BQL(LOQ 

0.001) 
BQL(LOQ 

0.001) 
BQL(LOQ 

0.001) 
BQL(LOQ 

0.001) 
BQL(LOQ 

0.001) 
BQL(LOQ 

0.001) 
BQL(LOQ 

0.001) 

21.  
Chromium as 
Cr 

mg/l 0.05 NR 
BQL 
(LOQ 
0.01) 

BQL 
(LOQ 
0.01) 

BQL 
(LOQ 0.01) 

BQL 
(LOQ 0.01) 

BQL 
(LOQ 0.01) 

BQL 
(LOQ 0.01) 

BQL 
(LOQ 0.01) 

BQL 
(LOQ 0.01) 

22.  Copper as Cu mg/l 0.05 1.5 
BLQ 
(LOQ 
0.01) 

BLQ 
(LOQ 
0.01) 

BLQ 
(LOQ 0.01) 

BLQ 
(LOQ 0.01) 

BLQ 
(LOQ 0.01) 

BLQ 
(LOQ 0.01) 

BLQ 
(LOQ 0.01) 

BLQ 
(LOQ 0.01) 

23.  Lead as Pb mg/l 0.01 NR BLQ(LOQ BLQ(LOQ BLQ(LOQ BLQ(LOQ BLQ(LOQ BLQ(LOQ BLQ(LOQ BLQ(LOQ 
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S. 
No 

Parameters Unit 

Drinkin
g 

water 
Standa
rd (IS 
10500: 
2012) 

Accept
able 
Limit 

Drinking 
water 

Standard 
(IS 

10500: 
2012) 

Permissi
ble Limit 

Project 
Site 

Alagiyap
andiyapu

ram 

Pillaiarku
lam 

Kallampu
li 

Kuppana
puram 

Ettankula
m 

Kalakkudi 
Terku 

Vagaikku
lam 

GW1 GW2 GW3 GW4 GW5 GW6 GW7 GW8 

0.005) 0.005) 0.005) 0.005) 0.005) 0.005) 0.005) 0.005) 

24.  
Manganese as 
Mn 

mg/l 0.1 0.3 
BLQ 
(LOQ 
0.05) 

BLQ 
(LOQ 
0.05) 

BLQ 
(LOQ 0.05) 

BLQ 
(LOQ 0.05) 

BLQ 
(LOQ 0.05) 

BLQ 
(LOQ 0.05) 

BLQ 
(LOQ 0.05) 

BLQ 
(LOQ 0.05) 

25.  Mercury mg/l 0.001 NR 
BLQ(LOQ 
0.0005) 

BLQ(LOQ 
0.0005) 

BLQ(LOQ 
0.0005) 

BLQ(LOQ 
0.0005) 

BLQ(LOQ 
0.0005) 

BLQ(LOQ 
0.0005) 

BLQ(LOQ 
0.0005) 

BLQ(LOQ 
0.0005) 

26.  Nickel as Ni mg/l 0.02 NR 
BLQ 
(LOQ 
0.01) 

BLQ 
(LOQ 
0.01) 

BLQ 
(LOQ 0.01) 

BLQ 
(LOQ 0.01) 

BLQ 
(LOQ 0.01) 

BLQ 
(LOQ 0.01) 

BLQ 
(LOQ 0.01) 

BLQ 
(LOQ 0.01) 

27.  
Selenium as 
Se 

mg/l 0.01 NR 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 

28.  Zinc as Zn mg/l 5 15 
BLQ 

(LOQ 0.1) 
BLQ 

(LOQ 0.1) 
BLQ 

(LOQ 0.1) 
BLQ 

(LOQ 0.1) 
BLQ 

(LOQ 0.1) 
BLQ 

(LOQ 0.1) 
BLQ 

(LOQ 0.1) 
BLQ 

(LOQ 0.1) 

(Note: BLQ – Below Limit of Quantification; LOQ – Limit Of Quantification; NR – No Relaxation) 
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3.10.1.2 Results and Discussions 

A summary of analytical results are presented below: 

 The ground water results of the study area indicate that the pH range varies between 

7.28 and 8.24. It is observed that the pH range is within the acceptable limit of IS 

10500:2012. 

 The Total Dissolved Solids range of the collected ground water sample is varied between 

476 mg/l – 691 mg/l. All the samples are within the permissible limit of IS 10500: 2012. 

 The acceptable limit of the chloride content is 250mg/l and permissible limit is 1000 mg/l. 

The chloride content in the collected ground water samples in the study area ranges 

between 104.5mg/l – 178.5 mg/l. It is observed that all the samples are within the 

acceptable limit of IS 10500:2012. 

 The acceptable limit of the sulphate content is 200 mg/l and permissible limit is 400 mg/l. 

The sulphate content in the collected ground water samples in the study area is varied 

between 42.6mg/l – 69.4mg/l. It is observed that all the samples are meeting the 

acceptable limit of the IS 10500: 2012. 

 The Total hardness ranges is between 186mg/l – 369mg/l for ground water samples. It is 

observed that all the samples are within the permissible limit of the IS 10500: 2012. 

3.11 Soil as a resource and its quality 

Soils in the area have been classified into, 

i. Deep Red soil 

ii. Red Sandy Soil 

iii. Block Cotton Soil 

iv.  Saline Coastal Alluvium 

v. River Alluvium.  
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Major parts of the area are covered by Deep Red soil and are found in Sivakasi, Tenkasi, 

Senkottai and Sankarankoil blocks and it is suitable for cultivating coconut and palmyrah 

trees. Red sandy soil also in reddish yellow in colour and are found in Nanguneri, 

Ambasamudram, and Radhapuram blocks and it is suitable for cultivating groundnut, millets 

and pulses etc., The Block Cotton Soil is found in Tirunelveli, Palayankottai and 

Sankarankoil blocks, and it is suitable for cultivating Paddy, Ragi, and Cholam etc., The 

Saline Coastal Alluvium are dark grey to deep brown in colour and spread over the 

Nanguneri and Radhapuram blocks. The River alluvial soils occur along the river courses of 

Tamrabarani and Chittar River covering in the blocks Tirunelveli and Palayankottai and it is 

suitable for cultivating Groundnut, Chillies and Cumbu. Soil analysis was carried as per IS: 

2720 methods. Soil quality monitoring locations & results are given in Error! Reference 

source not found. & Error! Reference source not found.. Map showing the soil 

monitoring locations is given in Error! Reference source not found. 

Source: http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf 

(Ref: District Groundwater Brochure- Tirunelveli District, Tamil Nadu- Central Ground Water 

Board-April 2009).  

Table 3.18 Soil & Sediment Quality Monitoring Locations 

 

Location 
Code 

Location 
Distance (km) 
from Project 

boundary 

Azimuth 
Directions 

S1 Project Site Within the Site 

S2 Alagiyapandiyapuram 2.23 NNE 

S3 Pillaiarkulam 3.69 E 

S4 Kallampuli 2.98 ESE 

S5 Kuppanapuram 4.74 SE 

S6 Ettankulam 3.54 SW 

S7 Kalakkudi 3.80 W 

S8 Terku Vagaikkulam 1.53 NW 

http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf
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Figure 3-25 Map showing the soil monitoring locations 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0 /01.12.2021  

 Page 181 of 288 
 

 

Table 3.19 Soil & Sediment Quality Monitoring Results 

S.No Parameters Units 
Project 

Site 

Alagiyapa
ndiyapura

m 

Pillaiarkula
m 

Kallampuli 
Kuppan
apuram 

Ettankula
m 

Kalakkudi 
Terku 

Vagaikkul
am 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

1.  Soil Texture - 
Sandy 

Clay Loam 
Sandy 
Loam 

Sandy Clay 
Loam 

Sandy Clay 
Loam 

Sandy 
Clay  

Sandy Clay 
Loam 

Sandy Clay 
Loam 

Sandy 
Loam 

2.  Sand % 45.4 56.7 53.6 50.8 50.4 52.6 54.6 58.4 
3.  Silt % 22.8 24.8 11.7 16.3 12.7 20.9 16.7 23.9 
4.  Clay % 31.8 18.5 34.7 32.9 36.9 26.5 28.7 17.7 
5.  pH - 8.19 7.56 8.27 7.94 7.68 8.32 7.73 7.34 

6.  
Electrical 
conductivity 

umhos/c
m 

289 347 356 235 419 298 463 374 

7.  Organic Carbon % 0.57 0.36 0.31 0.28 0.43 0.39 0.42 0.54 
8.  Organic matter % 0.98 0.62 0.53 0.48 0.74 0.67 0.72 0.93 
9.  Nitrogen as N mg/kg 273.6 227.5 174.2 249.7 152.6 183.4 217.2 195.8 
10.  Phosphorus as P mg/kg 56.3 61.7 84.6 64.7 107.5 97.6 78.2 64.5 
11.  Potassium as K mg/kg 452.7 374.6 293.4 357.3 386.9 327.3 429.2 361.5 
12.  Boron as B mg/kg 0.43 0.32 0.63 0.47 0.68 0.54 0.39 0.51 

13.  Cadmium as Cd mg/kg 
BLQ(LOQ 

1) 
BLQ(LOQ 

1) 
BLQ(LOQ 1) 

BLQ(LOQ 
1) 

BLQ(LO
Q 1) 

BLQ(LOQ 
1) 

BLQ(LOQ 
1) 

BLQ(LOQ 
1) 

14.  Chromium as Cr mg/kg 
BLQ(LOQ 

0.1) 
BLQ(LOQ 

0.1) 
BLQ(LOQ 

0.1) 
BLQ(LOQ 

0.1) 
BLQ(LO
Q 0.1) 

BLQ(LOQ 
0.1) 

BLQ(LOQ 
0.1) 

BLQ(LOQ 
0.1) 

15.  Iron as Fe mg/kg 6.18 7.94 5.57 6.52 4.71 8.65 5.16 7.83 

 

Note:  BLQ: Below Limit of Quantification; LOQ: Limit Of Quantification 
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3.11.1 Results and Discussions 

Summary of analytical results 

 The pH of the soil samples ranged from 7.34 to 8.32. 

 Conductivity of the soil samples ranged from 235μmhos/cm to 463μmhos/cm.  

 Nitrogen content in the collected soil samples ranged from 152.6 mg/kg to 273.6 

mg/kg. 

 Phosphorous content ranged from 56.3 mg/kg to 107.5 mg/kg. 

 Potassium content ranges from 293.4 mg/kg to 452.7 mg/kg. 

3.12 Biological Environment 

3.12.1 Description of Flora & Fauna 

The project area doesn't form part of any National Park, Wild Life Sanctuary, Elephant 

Reserve, Biosphere Reserve or any critical wildlife habitat. There are also no endangered or 

endemic wildlife species in the area. Most of the project area as well as the impact area is 

devoid of any forest.  

Biological Environment 

An ecological study of the ecosystem is essential to understand the impact of 

industrialization and urbanization on existing flora and fauna of the study area. Studies on 

various aspects of ecosystem play an important role in identifying sensitive issues for under 

taking appropriate action to mitigate the impact, if any. The biological study was under taken 

as a part of the EIA study report to understand the present status of ecosystem prevailing in 

the study area, to compare it with past condition with the help of available data, to predict 

changes in the biological environment as a result of present activities and to suggest 

measures for maintaining its health. A secondary information was conducted to study the 

flora & fauna in 10 km radius. Some of the information was gathered from the local 

habitants. All the collected data were classified to interpret the impact of pollution on the flora 

and fauna of that region. Survey of the wild plants as well as cultivated crop plants was 

made and all the available information was recorded. 

During secondary information, following aspects were considered for ecological studies: 

 Assessment of present status of flora and fauna; 

 Identification of rare and endangered species of plants and animals (if any); 

 Identification of ecologically sensitive areas within the study area; 

. 
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3.12.2 Methodology 

Terrestrial investigations for flora and fauna records were collected by secondary 

information like research article, periodicals, floras and forest checklist.  

Floral Study 

 Plants species were identified based on their specific diagnostics characters of 

family, genus and species using available floral, other related literature. 

 Besides the identification of plant species, information was collected on the 

vernacular names and uses of plants made by local inhabitants. 

Faunal Study 

 Secondary information collected from published government data etc. 

 List of the endangered and endemic species as per the schedule of The Wildlife 

Protection Act, 1972. 

 Emphasis is given to identify avifauna and mammals to determine the presence 

and absence of Schedule-1 species, listed in The Wildlife Protection Act 1972, as 

well as in Red List of IUCN. 

3.12.3 Floristic composition within the study area 

For secondary information based on a total 112species under 41 family found in the 

study area. The detailed list of plant species found in each quadrat provided in Table 3.21.  

Table 3.20 list of flora reported/observed in the study area 

S.N
o. Species Family Common Name Habit 

IUC
N 

1.  Abrus precatorius Fabaceae Kundumani Shrub NA 

2.  Abutilon indicum Malvaceae Perun thuthi  Shrub NA 

3.  Acacia nilotica Mimosaceae Karuvelam  Tree LC 

4.  Acacia planifrons Mimosaceae Kodaivelam Tree NA 

5.  Acalypha indica  
Euphorbiace
ae Kuppaimeni Herb NA 

6.  

Acanthospermum 
hispidum Compositae -- Herb NA 

7.  Achyranthes aspera  
Amaranthace
ae Nayurivi Herb NA 

8.  Aegle marmelos Rutaceae Vilvam  Tree NA 

9.  Aerva lanata  
Amaranthace
ae Peelai, Sirupeelai Shrub NA 

10.  Aerva persica  
Amaranthace
ae Perumpeelai Shrub NA 

11.  Aeschynomene Fabaceae -- Herb NA 
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S.N
o. Species Family Common Name Habit 

IUC
N 

americana 

12.  

Aeschynomene 
aspera Fabaceae Thakkai Shrub NA 

13.  Ageratum conyzoides Compositae Poom pillu Herb NA 

14.  Alloteropsis cimicina Poaceae -- Grass NA 

15.  Alternanthera sessilis  
Amaranthace
ae Ponnanganni Herb NA 

16.  Anisomeles indica  Labiatae -- Herb NA 

17.  Annona squamosa Annonaceae Seetha Tree NA 

18.  Arachis hypogaea Fabaceae Verkadalai Herb NA 

19.  Argemone mexicana 
Papaveracea
e Braman Thandu Herb NA 

20.  Aristida adscensionis Poaceae -- Grass NA 

21.  Aristida hystrix Poaceae -- Grass NA 

22.  

Aristolochia 
bracteolata  

Aristolochiac
eae Aduthinnappalai Herb NA 

23.  Barleria acuminata  Acanthaceae -- Shrub NA 

24.  Barleria longiflora  Acanthaceae -- Shrub NA 

25.  Barleria noctiflora Acanthaceae -- Shrub NA 

26.  Boerhavia diffusa  
Nyctaginacea
e Mookarattai Herb NA 

27.  Boerhavia erecta  
Nyctaginacea
e Seemai mookarattai Herb NA 

28.  Carica papaya Caricaceae  Pappali Tree NA 

29.  Carissa carandas Apocynaceae Kalaa, Perun kala Shrub NA 

30.  Cassia fistula 
Caesalpiniac
eae Kondrai Tree NA 

31.  Celosia argentea  
Amaranthace
ae Pannai keerai Herb NA 

32.  Cissus quadrangularis Vitaceae Pirandai Shrub NA 

33.  Citrullus colocynthis 
Cucurbitacea
e Peikkumatti Herb NA 

34.  Citrus aurantifolia Rutaceae Elumichai Tree NA 

35.  Cleome viscosa 
Capparidace
ae Nai kadugu Herb NA 

36.  Coccinia grandis 
Cucurbitacea
e Kovai Climber NA 

37.  

Croton 
bonplandianum  

Euphorbiace
ae Rail poondu Herb NA 

38.  Cucumis sativus  
Cucurbitacea
e Vellarikkaai Climber NA 

39.  Cyperus bulbosus Cyperaceae ─ Sedge NA 

40.  Eclipta prostrata Compositae Karisaalai Herb NA 

41.  Eleocharis acutangula Cyperaceae   Sedge NA 
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S.N
o. Species Family Common Name Habit 

IUC
N 

42.  Eragrostis tenella Poaceae   Grass NA 

43.  Euphorbia antiquorum  
Euphorbiace
ae Sadura-kalli Tree NA 

44.  Euphorbia hirta  
Euphorbiace
ae Ammanpacharisi Herb NA 

45.  Euphorbia indica  
Euphorbiace
ae Ammanpacharisi Herb NA 

46.  Evolvulus alsinoides 
Convolvulace
ae Vishnukarandi Herb NA 

47.  Ficus benghalensis  Moraceae Aala maram Tree NA 

48.  Ficus religiosa  Moraceae Arasu Tree NA 

49.  Fimbristylis ovata  Cyperaceae   Sedge NA 

50.  Glinus lotoides 
Molluginacea
e Siruseruppadai Herb NA 

51.  

Gynandropsis 
gynandra  

Capparidace
ae Nal vaelai, Vaelai Herb NA 

52.  Hedyotis aspera Rubiaceae   Herb NA 

53.  Heliotropium indicum  
Boraginacea
e Thael kodukku Herb NA 

54.  Hibiscus surattensis Malvaceae   Undershrub NA 

55.  

Hybanthus 
enneaspermus  Violaceae Orilai thamarai Herb  NA 

56.  Hygrophila schulli Acanthaceae Neermulli  Herb NA 

57.  Hyptis suaveolens  Labiatae   Shrub NA 

58.  

Indigofera 
aspalathoides Fabaceae Sivanaar vaembu Herb NA 

59.  Indigofera linnaei Fabaceae   Herb NA 

60.  Indigofera tinctoria Fabaceae Avuri, Neeli Herb NA 

61.  Ipomoea pes-caprae 
Convolvulace
ae 

Attukkal, Kudhirai 
Kulambu Creeper NA 

62.  Jasminum sambac  Oleaceae 
Malli, Peru malli, 
Pichigai 

Climbing 
Shrub NA 

63.  Jatropha curcas  
Euphorbiace
ae Kaatu-amanakku Shrub NA 

64.  Jatropha gossypifolia  
Euphorbiace
ae Kaatu-amanakku Shrub NA 

65.  Justicia adhatoda Acanthaceae Adathodai Shrub NA 

66.  Justicia simplex  Acanthaceae   Herb NA 

67.  Kylinga bulbosa  Cyperaceae   Sedge NA 

68.  Lagenaria siceraria 
Cucurbitacea
e Surakkaai Climber NA 

69.  Lantana camara Verbenaceae Unnichedi Shrub NA 

70.  

Leucaena 
leucocephala  Mimosaceae Soundil Tree NA 

71.  Leucas aspera  Labiatae Thumbai Herb NA 
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S.N
o. Species Family Common Name Habit 

IUC
N 

72.  Ludwigia perennis Onagraceae    Herb NA 

73.  Martynia annua Martyniaceae Thael Kodukku Herb NA 

74.  Melia azedarach Meliaceae Malai vaembu Tree NA 

75.  Merremia hederacea  
Convolvulace
ae   Herb NA 

76.  

Nyctanthes arbor-
tristis  

Nyctanthacea
e Parijaatham Tree NA 

77.  Ocimum americanum  Labiatae Ganjaankorai Herb NA 

78.  Pavonia odorata Malvaceae Peramutti Herb NA 

79.  Pedalium murex Pedaliaceae Perunerunji Herb NA 

80.  Phyllanthus acidus  
Euphorbiace
ae Aranelli Tree NA 

81.  Phyllanthus amarus  
Euphorbiace
ae Kizha-nelli Herb NA 

82.  Phyllanthus emblica  
Euphorbiace
ae Nelli, Muzhu nelli Tree NA 

83.  

Phyllanthus 
reticulatus  

Euphorbiace
ae Inki pazham Shrub NA 

84.  Pithecellobium dulce Mimosaceae Kodukkaai puli Tree NA 

85.  Plumbago zeylanica  
Plumbaginac
eae Chitthiragam Herb NA 

86.  Polygala javana Polygalaceae   Shrub NA 

87.  Pongamia pinnata Fabaceae Punga maram Tree NA 

88.  Portulaca oleracea  
Portulacacea
e Kari keerai Herb NA 

89.  Prosopis juliflora Mimosaceae Velikkaathaan Tree NA 

90.  Psidium guajava  Myrtaceae Koyya Tree NA 

91.  Punica granatum Punicaceae Madhulai Shrub NA 

92.  Rhynchosia viscosa Fabaceae   Climber NA 

93.  Ricinus communis 
Euphorbiace
ae Amanakku Shrub NA 

94.  

Rivea 
hypocrateriformis 

Convolvulace
ae Boodhikeerai Climber NA 

95.  Ruellia tuberosa Acanthaceae   Herb NA 

96.  

Sansevieria 
roxburghiana 

Dracaenacea
e Marun, Mottamamji Herb NA 

97.  Senna auriculata 
Caesalpiniac
eae Avaram Shrub NA 

98.  Senna occidentalis 
Caesalpiniac
eae Peiyavarai Tree NA 

99.  Sesamum indicum Pedaliaceae Ellu Herb NA 

100. Sida acuta Malvaceae Malai thangi Herb NA 

101. Sida cordata Malvaceae Pazhampaasi Herb NA 

102. Sida cordifolia Malvaceae Nilatutthi Herb NA 
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S.N
o. Species Family Common Name Habit 

IUC
N 

103. Solanum americanum Solanaceae Manatakkali Herb NA 

104. Solanum melongena Solanaceae Kathiri Herb NA 

105. Solanum torvum Solanaceae Chundai Shrub NA 

106. Solanum trilobatum Solanaceae Thoodhuvalai Climber NA 

107. Solanum virginianum Solanaceae Kandankathiri Herb NA 

108. Spermacoce hispida  Rubiaceae Nathaichoori Herb NA 

109. 

Spermacoce 
ocymoides Rubiaceae   Herb NA 

110. Tamarindus indica 
Caesalpiniac
eae Puliya maram Tree NA 

111. Tectona grandis  Verbenaceae Thekku Tree NA 

112. Tephrosia purpurea Fabaceae Kozhinji Undershrub NA 
(Note:LC-Least Concern, DD-Data deficient, CR-Critically Endangered, VU-Vulnerable, NE- Not Evaluated, 

NA-Not assessed, EN- Endangered, NT-Near Threatened, EW- Extinct in the Wild). 

Source:  

 Gamble, J.S. and C.E.C. Fischer. 1915-1935. Flora of Presidency of Madras, Adlard and 
Son, London. pp. 1-3.  

 Mathew, K. M. 1981. The Material for the Flora of the Tamil Nadu Carnatic, Madras, India. 

 Matthew, K. M. 1982. Illustrations on the Flora of the Tamil Nadu Carnatic. Vol. II. The 

Diocesan press, Madras, India. 

 Matthew, K. M. 1983. The Flora of Tamil Nadu Carnatic. Vol. III. The Diocesan press, 

Madras, India. 

 Matthew, K. M. 1988. Further Illustrations on the Flora of the Tami Nadu Carnatic. Vol. IV. 

The Diocesan press, Madras, India. 

 Nair, N.C. and A.N. Henry. 1983. Flora of Tamil Nadu, India. Series 1, Vol. 1, Botanical 

Survey of India, Southern Circle, Coimbatore. 1-184. 

 Henry, A.N., Chithra, V.N. and Balakrishnan, P. (1989) Flora of Tamil Nadu India. Series 

1: Analysis. Vol. III. Botanical Survey of India, Coimbatore. 

3.12.4 Fauna Diversity 
 

Fauna diversity was collected from secondary information and cross check with relevant 

literatures (Smith 1933-43, Ali and Ripley 1983, Daniel 1983, Prater 1993, Murthy and 

Chandrasekhar 1988).  

Birds species 

A total of 48 species belonging to 28 families have been recorded from the site. List of Bird 

species reported/observed in the study area is given in Table 3.22 
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Table 3.21 Birds from the study area 

S.No Common Name Scientific Name IUCN status 

Phasianidae 
  1.  Indian peafowl Pavo cristatus LC 

2.  Grey francolin Francolinus pondicerianus LC 

Anatidae 
  3.  Indian spot billed duck Anas poecilorhyncha LC 

Ardeidae 
  4.  Indian pond heron Ardeola grayii LC 

5.  Purple heron Ardea purpurea LC 

6.  Grey heron Ardea cinerea LC 

7.  Cattle egret Bubulcus ibis LC 

Phalacrocoracidae 
  8.  Little cormorant Phalacrocorax niger  LC 

Accipitridae 
  9.  Brahminy kite Haliastur indus LC 

10.  Shikra Accipter badius LC 

11.  Black kite Milvus migrans LC 

Rallidae 
  12.  White breasted waterhen Amaurornis phoenicurus LC 

13.  Purple swamphen Porphyrio porphyrio LC 

Charadriidae 
  14.  Red wattled lapwing Vanellus indicus LC 

15.  Common ringed plover Charadrius hiaticula LC 

Psittaculidae 
  16.  Rose ringed parakeet Psittacula krameri LC 

Cuculidae 
  17.  Common hawk cuckoo Hierococcyx varius LC 

18.  Asian koel Eudynamys scolopaceus LC 

19.  Southern coucal Centropus parroti? LC 

Strigidae 
  20.  Spotted owlet Athene brama LC 

Upupidae 
  21.  Common hoopoe Upupa epops LC 

Coraciidae 
  22.  Indian roller Coracias benghalensis LC 

Alcedinidae 
  23.  White throated king fisher Halcyon smyrnensis LC 

24.  Pied kingfisher Ceryle rudis LC 

Meropidae 
  25.  Green bee eater Merops orientalis LC 
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S.No Common Name Scientific Name IUCN status 

Ramphastidae 
  26.  Brown headed barbet Megalaima zeylanica LC 

27.  Copper smith barbet Megalaima haemacephala LC 

Picidae 
  28.  Flame back Dinopium benghalense LC 

Dicruridae 
  29.  Greater racket tailed 

drongo 
Dicrurus paradiseus LC 

30.  Black drongo Dicrurus macrocercus LC 

Monarchidae 
  31.  Indian paradise flycatcher Terpsiphone paradise LC 

32.  Hirundinidae     

33.  Barn swallow Hirundo rustica LC 

Corvidae 
  34.  House crow Corvus splendens LC 

35.  Rufous treepie Dendrocitta vagabunda LC 

Sturnidae 
  36.  Common myna Acridotheres tristis LC 

37.  Brahminy starling Sturnia pagodarum LC 

Estrildidae 
  38.  Scaly breasted munia Lonchura punctulata LC 

39.  White rumped munia Lonchura striata LC 

40.  Black headed munia Lonchura Malacca LC 

Motacillidae 
  41.  Grey wagtail Motacilla cinerea LC 

42.  White browed wagtail Motacilla maderaspatensis LC 

Ciconiidae 
  43.  Asian openbill Anastomus oscitans LC 

Podicipedidae 
  44.  Little Grebe Tachybaptus ruficollis LC 

Timallidae 
  45.  Yellow-billed babbler Turdoides affinis LC 

Ploceidae 
  46.  Baya weaver Ploceus philippinus LC 

Muscicapidae 
  47.  Pied Bushchat Saxicola caprata LC 

Nectariniidae 
  48.  Purple sunbird Cinnyris asiaticus LC 
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Mammals: 

Based on secondary information, the following Mammals are recorded from the 

Primary Survey in the Study area.  List of mammals reported/observed in the study area 

their Conservation Status is given in Table 3.23 

Table 3.22 Mammals recorded from the Primary Survey in the Study area and their 

Conservation Status 

S.N
o 

Species name Common name 
IUCN 

Conservation 
Status 

1.  Eutropis macularia Common skink Not assessed 

2.  Plyas mucosus Rat Snake Not assessed 

3.  Nerodia sipedon Fresh water snake Not assessed 

4.  Rana tigrina  Common yellow frog Least Concern 

5.  Calotes versicolor  Common Garden 
Lizard 

Not assessed 

6.  Hemidactylus sp.  House lizard Not assessed 

7.  Ophisops leschenaultiix Snake-eyed lizard Not assessed 

8.  Rana hexadactyla  Frog Least Concern 

9.  Macaca radiata Monkey Least Concern 

  

Reptiles & Amphibians 

List of Reptiles and amphibian reported/observed in the study area their Conservation Status 

is given in Error! Reference source not found.. Reptiles and amphibian species were 

prepared based on secondary information 

Table 3.23 Reptiles & Amphibians recorded from the Primary Survey in the Study 

area and their Conservation Status 

S.No Species name Common name IUCN Conservation Status 

1.  Mus musculus  Common Mouse Not assessed 

2.  Funambulus pennanti  Palm -Squirrel Not assessed 

3.  Mus rattus  Indian rat Not assessed 

4.  Lepus nigricollis  Indian Hare Least Concern 

5.  Rattus norvegicus Brown Rat Least Concern 

6.  Felis catus  Cat Not assessed 
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Butterfly Species 

Butterfly can also serve as useful indicators of habitat biodiversity. They are responsible for 

a large part of the complex interconnections that characterize natural ecosystems. The 

butterfly communities that are present in forests help to maintain crucial ecological 

processes and preserve biodiversity as a whole. They participate in most of the ecological 

processes that sustain ecosystems. A totally 55 species belonging to five families of 

butterflies recorded. The Nymphalidae were more dominant family followed by Lycaenidae, 

Pieridae, Papilionidae and Hesperiidae. 

 

Table 3.24 Occurrence of butterfly species in buffer zone 

S. No Zoological Name Common Name WPA 

Nymphalidae 

1.  Danaus chrysippus  Plain Tiger Sch IV 

2.  Danaus genutia  Striped Tiger Sch IV 

3.  Ariadne merione  Common Caster Sch IV 

4.  Ariadne Ariadne Angled Castor Sch IV 

5.  Acraea terpsicore  Tawny Caster Sch IV 

6.  Neptis hylas  Common Sailor Sch IV 

7.  Phalanta phalantha  Common Leopard Sch IV 

8.  Hypolimnas bolina Great Egg Fly Sch IV 

9.  Junonia lemonias  Lemon Pansy Sch IV 

10.  Junonia iphita  Chocolate Pansy Sch IV 

11.  Junonia hierta  Yellow Pansy Sch IV 

12.  Junonia almanac Peacock Pansy Sch IV 

13.  Junonia orithya  Blue Pansy Sch IV 

14.  Euploea core Common Indian Crow Sch IV 

15.  Tirumala limniace   Blue Tiger Sch IV 

16.  Tirumala septentrionis  Dark Blue Tiger Sch IV 

17.  Mycalesis perseus  Common Bush Brown Sch IV 

18.  Melanitis leda Common Evening Brown Sch IV 

19.  Euthalia nais  Baronet Sch IV 

Pieridae 

20.  Colotis etrida Small Orange Tip Sch IV 

21.  Ixias marianne  White Orange Tip Sch IV 

22.  Ixias pyrene  Yellow Orange Tip Sch IV 

23.  Hebomoia glaucippe  Great Orange Tip Sch IV 

24.  Belenois aurota  Pioneer Sch IV 

25.  Eurema hecabe  Common Grass Yellow Sch IV 

26.  Catopsilia pomona  Common Emigrant Sch IV 
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27.  Catopsilia pyranthe  Mottled Emigrant Sch IV 

28.  Delias eucharis  Common Jezebel Sch IV 

29.  Cepora nerissa  Common Gull Sch II 

30.  Leptosia nina  Psyche Sch IV 

31.  Appias albino  Common Albatross Sch IV 

Lycaenidae 

32.  Arhopala centaurus  Large Obakblue Sch IV 

33.  Discolampa ethion   Banded Blue Pierrot Sch IV 

34.  Spindasis vulcanus   Common Silver Line Sch IV 

35.  Euchrysops cnejus   Gram Blue Sch II 

36.  Jamides celeno   Common Cerulin Sch IV 

37.  Zizina otis  Lesser Grass Blue Sch IV 

38.  Zizeeria knysna  Tiny Grass Blue Sch IV 

39.  Zizeeria karsandra  Dark Grass Blue Sch IV 

40.  Chilades laius  Lime Blue Sch IV 

41.  Chilades parrhasius   Indian Cupid Sch IV 

42.  Freyeria trochylus  Grass Jewel Sch IV 

43.  Leptotes plinius  Zebra Blue Sch IV 

Paplionidae 

44.  Troides minos   Southern Bird Wing Sch IV 

45.  Papilio polymnestor  Blue Mormon Sch IV 

46.  Papilio polytes  Common Mormon Sch IV 

47.  Papilio demoleus  Lime Butterflies Sch IV 

48.  Atrophaneura aristolochiae  Common Rose Sch IV 

49.  Graphium agamemnon  Tailed Jay Sch IV 

50.  Castalius rosimon Common pierrot Sch I 

Hesperidae 

51.  Borbo cinnara  Rice Swift Sch IV 

52.  Sarangesa purendra  Spotted Small Flat Sch IV 

53.  Spialia galba  Indian Skipper Sch IV 

54.  Suastus gremius  Indian Palm Bob Sch IV 

55.  Hasora chromus  Common Banded Awl Sch IV 

LC- Least Concern, NT- Near Threatened, EN- Endangered, NE-Not Evaluated, DD -Data Deficient, 

VU-Vulnerable, IUCN- International Union for Conservation of Nature. 

Source:  

 List of Birds: Ali, S. (2002). The Book of Indian Birds (13th Revised Edition). Oxford University 

Press, New Delhi, 326pp.  

 List of Butterflies: Kehimkar I. The Book of Indian Butterflies. Bombay Natural History Society, 

2008, 497. 

 List of Mammals: Kamalakannan, M. & P.O.Nameer (2019). A checklist of mammals of Tamil 

Nadu, India. Journal of Threatened Taxa 11(8):  13992–14009;  
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https://doi.org/10.11609/jott.4705.11.8.13992–14009. 

 List of Reptiles: Aengals, R., Sathish Kumar, V.M., Palot, M.J. & Ganesh, S.R. (2018). A 

Checklist of Reptiles of India. 35 pp. Version 3.0. Online publication is available at 

www.zsi.gov.in (Last update: May 2018) 

 List of schedule species: http://wiienvis.nic.in/Database/ Schedule species database. 

 

3.12.5 IMPACT ON BIOLOGICAL ENVIRONMENT 

The rough stone quarry is located at Kanarpatti is a village situated in Manur Block of 

Tirunelveli district in Tamil Nadu no forest area but 10 Km radius are covered reserve forest 

area. Therefore, management plan is required. Quarry area can be developed with greenbelt 

by planting native species to maintain the good environment. 

Impact on Wildlife 

There is no National Park, Wildlife Sanctuary, Biosphere Reserve, Wildlife corridors and 

Tiger/Elephant Reserve found within 10 km radius of the project site but two reserve forest 

the south west and North west present. 

Impact on Flora 

Plantation will be developed in the undevelopment area as per plantation programme. These 

activities will help to improve the floral cover of the area. The greenery and plantation 

development will eventually attract micro fauna, birds etc in the area. Assistance will be 

taken from local forest department in selection of species of plants so that green coverage 

may improve fast. The varieties would include those plants, which are suitable to the area. 

The following plant species will be planted according to CPCB guidelines: Cassia fistula, 

Delbergia sisso, Mangifera indica, Acacia nilotica, Tectona grandis, Azadirachta indica, 

Albizza lebbek, Prosopis cineraria, Delonix regia,  Ficus  benghalensis,  Butea  

monosperma, etc. 

Impact on Fauna 

The quarry area is in non-forest land where presence of fauna is very rare. As such, there 

will be no adverse impact of the plant unit activity on fauna around the plant unit area. A 

comprehensive Central Legislation Namely Wild Life (Protection) Act was enforced in 1972 

to provide protection to wild animals. Schedule-I of this act contains the list of rare and 

endangered species, which are completely protected throughout the country.  

 Impact Zone 

The Impact Zone of 10 km radius touches two protect forests and one reserve forest. 

One is Kavalkuttiparumbu PF at a distance of around 7 kms and Kottamalai PF at a 

https://doi.org/10.11609/jott.4705.11.8.13992–14009
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distance of around 8.29 kms and Uttumalai RF at a distance of around 9.41 kms 

3.12.6 Proposed Management Strategies within the Project Impact Area 

The project area core zone being no forest or wildlife around the project area, the impact on 

wildlife will be practically not available.  

Habitat Improvement  

The entire project area is completely barren except a small patch in village. The following 

activities are therefore proposed to be taken to the line  

(a) Rehabilitation of Forest area: It is necessary that, the Forest cover of this area is 

improved so as to provide proper habitat for the wild animals. It is proposed to rehabilitate 

this area with the following activities: 

 Gap planting within the entire area @ 300 plants per ha.  

 Soil & Moisture conservation measures such as gully plugging with dry stone packing 

Following Plants will be planted on the periphery of Mine lease & along the 

Approachable Road 

S.No Botanical name Common Name Key feature of Tree 

1.  Albizia lebbeck Vagai A middle-sized tree with a spreading crown. 

2.  Azadicrta Indica Vembu It is adapted to various climate zones. 

3.  Dalbergia latifolia Eeitti It is common on deep loams or clays containing 
lime. 

4.  Ficus 

benghalensis 

Allamaram Nesting and food purpose for wildlife 

5.  Ficus relegiosa Arasamaram It is tolerant to various climate zones. 

6.  Madhuca longifolia Illupai A large deciduous shapely, long lived tree 

7.  Pongamia pinnata Pungaimaram Dust reduce 

8.  Pterocarpus 
marsupium 

Vengai  It is tolerant to various climate zones. 

9.  Syzygium cumini Naval It is tolerant to temprature resistant. 

10.  Termanilia arjuna Maruthu It is reducing soil erosion  

 

(b) Bamboo plantation: The surrounding area of project in buffer zone is devoid of any 

forest. There is great demand for small timber and bamboos for construction of their dwelling 

house. Besides bamboo based cottage industry can be developed to provide income 

generation source for the local people. Bamboo plantation is proposed to be taken up in the 
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balance area of 3.00 ha so as to provide appropriate habitat for the existing wild animals, at 

the same time encourage the villagers to go for further bamboo plantation.  

(c) Creation of Water body: In order to provide water to the existing small animals and 

reptiles, it is proposed to construct a small water harvesting structure within the above area. 

Creation of awareness  

Awareness will also be created in forest fringe villages.  

Monitoring and Evaluation 

The implementation of this plan will have to be closely monitored and evaluated during 4th 

year and 3rd year through independent person/agency.  

Discretion of Forest Department 

Although the above proposals are submitted for the mitigation of various threats to Wild-life 

and its habitat, the Forest Department is free to make alteration of the proposal or to divert 

the proposed activities to any other suitable locations.  

Undertaking:  

a) The project proponent undertakes to bear the cost of price escalation and/or differential 

wages in case of price rise or wage hike.  

b) The location and map of the area of the proposed interventions is shown in appropriate 

maps which are enclosed.  

c) Monitoring and evaluation: Appropriate provision has been made in this plan for 

Monitoring and evaluation.  

d) This plan is prepared for a period of 3 years. However interim revision or modification can 

be made whenever required.  

3.12.7 Details of Presence of Schedule-I species 

The Schedule- I species as per Wildlife Protection Act -1972 are 

S. 

No. 
Animal Type 

Scientific Name 

(Zoological Name) 
Local Name 

WPA 

Status 
IUCN Status 

4.  Shikra Accipiter badius Shakro I LC 

5.  Indian peafowl Pavo cristatus Mor I LC 

6.  Common pierrot Castalius rosimon Patangiu I LC 

 

3.13 Socio Economic Profile 

Tirunelveli district was ranked 8th in terms of the highest population in Tamil Nadu State. The 

Total population of the district is 3,077,233 which comprise of 1,520,912 male and 1,556,321 

female populations. The population density of the district was 460 persons/sq km. The 

district had urban population of 49.4% to the total population. The district sex ratio was 1023, 
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higher than the State sex ratio of 996. The district has recorded the highest Scheduled Caste 

sex ratio of 1038 among the districts in the State. The district literacy was 82.5%, higher than 

the State literacy of 80.1%. The decadal population growth during 2001- 2011 in the district 

was 13.8%; the rural decadal variation was 11.6% and urban was 16.2%. Sankarankoil taluk 

has the highest number of inhabited villages with 83 while Shenkottai taluk has the lowest 

number with 9 such villages. Chockampatti village in Tenkasi taluk had the highest 

population of 18220 and Courtallam Slopes Reserve Forest village in Tenkasi taluk had the 

lowest population of 4 persons. Papanasam Reserve Forest village in Ambasamudram taluk 

is the largest village with an area of 35,692.44 hectares and Muthur Reddiarpatti village in 

Palayamkottai taluk is the smallest village with an area of 9.61 hectares 

Source: 

http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELV

ELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, 

Tirunelveli District”, Series-34, Part XII-A) 

3.13.1 Socio Economic Aspects 

A socio-economic study was undertaken in assessing aspects which are dealing with social 

and cultural conditions, and economic status in the study area. The study provides 

information such as demographic structure, population dynamics, infrastructure resources, 

and the status of human health and economic attributes like employment, per-capita income, 

agriculture, trade, and industrial development in the study area. The study of these 

characteristic helps in identification, prediction and evaluation of impacts on socio-economic 

and parameters of human interest due to proposed project developments. The parameters 

are: 

 Demographic structure 

 Infrastructure Facility 

 Economic Status  

 Health status 

 Cultural attributes 

 Awareness and opinion of people about the project and Industries in the area. 

 

Table 3.26 shows some important Social Indicators of Tirunelveli District in TamilNadu. 

 

 

http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
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Table 3.25 Social Indicators of Tirunelveli District 

S.No Social Indicators Tirunelveli 

1.  Decadal variation % 13.8 

2.  Urban population % 49.4 

3.  Sex ratio 1023 

4.  0-6 age group % 10.45 

5.  Sex ratio for 0-6 age group 960 

6.  
Population density (per square 
Km) 

460 

7.  Scheduled caste population % 18.51 

8.  Scheduled tribe population % 0.33 

9.  Literacy rate % 82.5 

10.  Work Participation rate % 46.68 

11.  Main Workers % 88.51 

12.  Marginal Workers % 11.49 

13.  Cultivators % 8.06 

14.  Agricultural labourers % 26.44 

15.  Workers in household industries % 16.68 

16.  Other workers % 48.82 

 

Source: 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3326_PART_A_DCHB_TITUNELV

ELI.pdf 

3.13.1.1 Population  

The total population of Tirunelveli district is 3,077,233 which comprise of 1,520,912 Males 

and 1,556,321 Females. Rural population in Tirunelveli district is 1,557,004 and Urban 

population is 1,520,229. Sankarankoil taluk has the highest number of the inhabited villages 

with 83 while shenkottai taluk has the lowest number with 9 such villages. 

Chockampatti village in Tenkasi taluk had the highest population of 18220 persons and 

Courtallam Slopes Reserve Forest village in Tenkasi taluk had the lowest population of 4 

persons in the district. 

Total number of households in Tirunelveli district is 815,528 which comprises of 813,866 

Normal households, 1270 Institutional and 392 Houseless. 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3326_PART_A_DCHB_TITUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3326_PART_A_DCHB_TITUNELVELI.pdf
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Source: 

http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELV

ELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, 

Tirunelveli District”, Series-34, Part XII-A) 

3.13.1.2 Population Density and Sex Ratio 

As per 2011 Census there are 1023 females for every 1,000 males in Tirunelveli district. The 

sex ratio for rural and urban areas of Tirunelveli district is 1,025 and 1,021 respectively. This 

indicates that as compared to urban areas, rural areas have recorded high sex ratio. The sex 

ratio of 0-6 age group for Tirunelveli district is 960. 

Source: 

http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELV

ELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, 

Tirunelveli District”, Series-34, Part XII-A) 

3.13.1.3 Scheduled Castes and Scheduled Tribes 

Tirunelveli district has Scheduled Caste population of 569,714 which accounts for 18.51% of 

total population of the district. It has Scheduled Tribe Population of 10,270 which accounts 

for 0.33% of total population of the district. 

Source: 

http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELV

ELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, 

Tirunelveli District”, Series-34, Part XII-A) 

3.13.1.4 Education & Literacy 

The study of the education and literacy profile in the region is relevant in order to have an 

understanding whether the proposed project can utilize skilled human resources available 

within the area.   According to 2011 census data, the literacy rate in the Tirunelveli district is 

82.5% which is higher than the State literacy rate of 80.1%. The literacy rate has been the 

major determinant of the rise or fall of the other indicators. The accessibility of Primary and 

Upper Primary education has increased the literacy rate as well as reducing the dropout 

rate.  

http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
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Source: 

http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELV

ELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, 

Tirunelveli District”, Series-34, Part XII-A) 

Table 3.26 Education Infrastructures in the Tirunelveli District 

Type of school 
Total schools Rural Schools 

Government Private Government Private 

Primary 644 1,143 520 690 

Primary + Upper Primary 130 320 93 222 

P + UP+ Secondary + Higher Secondary 12 111 6 42 

UP only 2 3 2 3 

UP + Secondary + Higher Secondary 94 102 56 44 

P + UP + Secondary 8 43 2 17 

UP + Secondary 62 67 53 37 

 (Source: District Information Systems on Education (DISE report card 2016-17)) 

3.13.1.5 Health Facilities 

Primary Health Centers (PHCs) and Health Sub-centers (HSCs) are providing the 

preventive, curative and rehabilitative health care services to the rural people. The district 

has good number of public health systems accessible and affordable apart from the private 

health facilities. The Health Facilities given in Table 3.28. 

Table 3.27 Socio Economic analysis: Health care of PIA District 

Name of the 
District 

Type SC PHC CHC SDH DH Total 

Tirunelveli 

Public 379 88 20 17 1 505 

Private 0 0 1 0 0 1 

Total 379 88 21 17 1 506 

((Source: National Health Mission, as on July 16, 2020) 

(Note: SC – Sub Center; PHC – Primary Health Center; CHC – Community Health Center; 

SDH – Sub District Hospital; DH – District Hospital) 

http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
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Employment and Livelihood 

The relevance of economic activity and livelihood pattern is important in the context of the 

study since depending on the existing situation one can predict the impact of the project 

activity on the economy of the region. The total land area of Tirunelvel district is 657361.5 

hectares of which Net irrigated land area sown is 85,978.1 hectares, where net area sown is 

1,20,158.8 hectares. The major reservoirs are papanasam and manimathur in the district. 

In Tirunelveli district, as per the Census 2011, there were a total of 14,36,454 workers, 

comprising 1,15,715 cultivators, 3,79,763 agricultural labourers, 2,39,664 household Industry 

workers, 7,01,312 other workers.  

Source: 

http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELV

ELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, 

Tirunelveli District”, Series-34, Part XII-A) 

3.13.1.6 Industrial Scenario 

The Industries in this district may be classified under (1) Household Industry (2) Small Scale 

Industry and (3) Medium and Large Scale Industries.  

The main household industries like beedi rolling, making of safety matches, mat weaving 

and processing and manufacturing of palm fibres and articles from palm trees and weaving 

of handloom textiles are concentrated in Tenkasi, Ambasamudram and Tirunelveli towns. 

Safety matches are manufactured mainly in Sankarankoil and Sivagiri Taluks. Handloom 

weaving, beedi rolling and mat weaving are prominent in Pathamadai Village in 

Amabasamudram Taluk where plenty of Palmyrah trees grown.  

Registered factories in this district are 900 which employed about 14938 in 2009-10. There 

were 3308 Powerlooms and 4340 families engaged in the powerlooms and 3952 families 

engaged in the Handlooms during 2009-10.  

From the large scale industries, cement, cotton yarn and textiles are the main items 

produced. There were 13 textile mills in this district producing yarn. Madurai Coats Textile 

Mill at Vikramasingapuram, in Ambasamudram taluk is one of the famous Mills in this district. 

The first spinning mill under co-operative sector was established in this district during the 

year 1958 at Pettai near Tirunelveli. There are 224 rice mills for hulling of paddy. In addition 

http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
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to this, some other industries are manufacturing automobile parts and infrastructural parts of 

textile industries. 

The Hi-Tech Industrial Park (HIP) was set up between Nanguneri and Valliyur in Tirunelveli 

district with about 2500 acres of barren lands between the National Highways (NH 7A) and 

the Ervadi andNanguneri Road. This Park provides world class infrastructure and facilities to 

attract investors particularly from overseas. An Industrial Growth Centre, namely TACID 

Industrial Growth Centre near Gangaikondan Village of Tirunelveli Taluk has been located. 

SIDCO industrial estate at Valliyur caters to the industrial need and employment of the 

people in the district.  

Khadi Village Industry: The major khadi industries have been established in the district. 

The sales of khadi industrial products yielded Rs.126.18 lakhs and the production of yarn 

was valued at Rs. 12.35 lakhs in Tirunelveli district in 2009-10. The village industries like 

Soap and Leather goods are functioning in the district. 

Source: 

http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELV

ELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, 

Tirunelveli District”, Series-34, Part XII-A) 

 

3.13.2 Socio Economic Profile of the study area 

The project area comes under the Manur taluk of Tirunelveli District of Tamil Nadu. Error! 

Reference source not found. provides the details on population profile within study area. 

Error! Reference source not found.30 show the socio-economic indicator within the study 

area 

Population profile of the Study Area 

The 10 km buffer zone covers 5 taluks namely Manur Taluk, Alangulam Taluk, 

Veerkeralamputhur Taluk and Sankarankoil Taluk  from Tirunelveli District and Kovilpatti 

Taluk from Thoothukudi District. As per 2011 census data, the study area has the population 

of 153168 with the male and female population of 75204 and 77964 respectively. The 

scheduled caste population and scheduled tribe population are 34660 and 80 respectively. 

http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
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Error! Reference source not found.9 provides the details on population profile within study 

area. 
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Table 3.28 Population profile within study area 

S. 

No 
Name 

No of 

Household

s 

Total 

Population 

Person 

Total 

Population 

Male 

Total 

Population 

Female 

Population in 

the age group 

0-6 Person 

Scheduled 

Castes 

population 

Person 

Scheduled 

Tribes 

population 

Person 

I. Tirunelveli District 

Manur Taluk 

1.  
Alagiapandiapuram 1293 4946 2446 2500 527 1408 33 

2.  
Ettankulam 594 2184 1087 1097 244 668 0 

3.  
Kalakudi 757 2660 1267 1393 276 704 0 

4.  
Kanarpatti 546 1982 967 1015 212 187 0 

5.  
Karuvanallur 142 483 247 236 49 275 0 

6.  
Kattarankulam 699 2488 1220 1268 281 354 0 

7.  
Kurichikulam 322 1194 575 619 146 46 0 

8.  
Madhavakurichi 953 3684 1850 1834 487 2009 0 

9.  
Manur 1101 4348 2161 2187 449 1940 0 

10.  
Mavadi 536 1972 974 998 199 962 0 
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S. 

No 
Name 

No of 

Household

s 

Total 

Population 

Person 

Total 

Population 

Male 

Total 

Population 

Female 

Population in 

the age group 

0-6 Person 

Scheduled 

Castes 

population 

Person 

Scheduled 

Tribes 

population 

Person 

11.  
Nanchankulam 540 1724 846 878 156 1122 0 

12.  
Pallikkottai 1385 5045 2495 2550 509 2109 0 

13.  
Pillaiyarkulam 1188 4107 2065 2042 482 1291 0 

14.  
Pirancheri 1019 4033 2006 2027 484 1109 0 

15.  
Pudur 386 1328 665 663 167 59 0 

16.  
Sethurayanpudur 276 931 453 478 98 535 3 

17.  
Shezhilanallur 994 3537 1742 1795 338 610 0 

18.  
Sidaparppanallur 420 1606 801 805 181 475 0 

19.  
Thenkulam 805 2911 1408 1503 304 1549 0 

20.  
Therkupatti 873 3066 1488 1578 321 311 0 

21.  
Thulukkarpatti 82 365 149 216 39 276 0 

22.  
Uganthanpatti 291 1099 535 564 123 493 0 

23.  
Ukkirankottai 1474 5341 2506 2835 553 660 0 
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S. 

No 
Name 

No of 

Household

s 

Total 

Population 

Person 

Total 

Population 

Male 

Total 

Population 

Female 

Population in 

the age group 

0-6 Person 

Scheduled 

Castes 

population 

Person 

Scheduled 

Tribes 

population 

Person 

24.  
Vagaikulam 1169 4489 2228 2261 570 704 0 

25.  
Vallankottai 340 1258 627 631 131 1240 0 

Alangulam Taluk 

26.  
Andipatti 892 3546 1745 1801 400 369 3 

27.  
Ayyanarkulam 679 2365 1174 1191 314 142 9 

28.  
Kadanganeri 2224 8250 4092 4158 871 1122 19 

29.  
Kaduvetti 165 614 303 311 54 180 0 

30.  
Kasikkavvaithan 0 0 0 0 0 0 0 

31.  
Kavalakurichi 1172 4032 1959 2073 399 576 0 

32.  
Kavalakutti parambai R.F. 0 0 0 0 0 0 0 

33.  
Marandai 1016 3741 1777 1964 437 1876 0 

34.  
Maruthamputhur 1857 6696 3341 3355 770 257 0 

35.  
Nallur (CT) 2228 7828 3869 3959 914 226 13 
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S. 

No 
Name 

No of 

Household

s 

Total 

Population 

Person 

Total 

Population 

Male 

Total 

Population 

Female 

Population in 

the age group 

0-6 Person 

Scheduled 

Castes 

population 

Person 

Scheduled 

Tribes 

population 

Person 

36.  
Naranapuram 831 3000 1430 1570 288 1541 0 

37.  
Nettur  1248 4599 2221 2378 476 209 0 

38.  
Sivalarkulam (Part) 685 2461 1180 1281 261 230 0 

39.  
Subbaihapuram 409 1393 666 727 164 356 0 

Veerkeralamputhur Taluk 

40.  
Muthammalpuram 385 1569 763 806 182 871 0 

41.  
Uthumalai R.F. 0 0 0 0 0 0 0 

42.  
Vadakkukavalakurichi 1010 3579 1738 1841 408 876 0 

Sankarankoil Taluk 

43.  
Devarkulam A. 1275 4940 2412 2528 476 980 0 

44.  
Mela Ilandaikulam 1101 3824 1897 1927 387 379 0 

45.  
Moovirunthali 504 1878 937 941 166 473 0 

46.  
Sundankurichi 661 2387 1161 1226 263 415 0 
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S. 

No 
Name 

No of 

Household

s 

Total 

Population 

Person 

Total 

Population 

Male 

Total 

Population 

Female 

Population in 

the age group 

0-6 Person 

Scheduled 

Castes 

population 

Person 

Scheduled 

Tribes 

population 

Person 

47.  
Thadiyampatti 503 1779 841 938 166 800 0 

48.  
Vanniconendal 1988 7722 3788 3934 776 828 0 

II. Thoothukudi District 

Kovilpatti Taluk 

49.  
Ayyanaruthu 873 3556 1782 1774 457 64 0 

50.  
Panikkarkulam 505 1922 979 943 231 3 0 

51.  
Terku Ilandaikulam 1101 3791 1895 1896 337 659 0 

52.  
Usilankulam 261 915 446 469 89 132 0 

Total 41758 153168 75204 77964 16612 34660 80 

(Source: Census 2011) 
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3.13.2.1 Employment and livelihood 

Economic vibrancy in area is shown by the type and nature of the occupation available in the area. 

Of the total working population, the majority is the main workers i.e they have steady job more than 

six months per annum. It is due to the industrialization in the area. The job opportunity is due to the 

development of Industrial and Service sectors. Error! Reference source not found.30 shows the 

classification of workers within the study area.  
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Table3.29 Classification of workers within study area 

S.No Name 

Total 

Worker

s 

Main 

Worker

s 

Marginal 

Workers 

Agriculture Workers Household 

Industry 

Workers 

Other Workers 
Cultivators Agri. Laborers 

Main 
Margina

l 
Main 

Margin

al 
Main 

Margin

al 
Main 

Margina

l 

I. Tirunelveli District 

Manur Taluk 

1.  
Alagiapandiapuram 2587 2067 520 150 48 927 319 322 35 668 118 

2.  
Ettankulam 1209 1180 29 273 4 309 5 264 4 334 16 

3.  
Kalakudi 1579 1255 324 193 66 528 127 380 88 154 43 

4.  
Kanarpatti 1087 1047 40 231 6 396 9 34 1 386 24 

5.  
Karuvanallur 302 275 27 29 4 72 15 103 2 71 6 

6.  
Kattarankulam 1444 1238 206 139 22 400 88 319 30 380 66 

7.  
Kurichikulam 500 461 39 38 0 30 3 34 6 359 30 

8.  
Madhavakurichi 1831 1748 83 428 10 826 37 133 7 361 29 

9.  
Manur 2207 1790 417 276 48 638 50 174 65 702 254 
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S.No Name 

Total 

Worker

s 

Main 

Worker

s 

Marginal 

Workers 

Agriculture Workers Household 

Industry 

Workers 

Other Workers 
Cultivators Agri. Laborers 

Main 
Margina

l 
Main 

Margin

al 
Main 

Margin

al 
Main 

Margina

l 

10.  
Mavadi 1011 869 142 109 29 363 83 73 7 324 23 

11.  
Nanchankulam 826 369 457 25 4 19 38 43 13 282 402 

12.  
Pallikkottai 2923 2352 571 495 94 822 290 141 54 894 133 

13.  
Pillaiyarkulam 2253 1927 326 497 15 750 218 362 24 318 69 

14.  
Pirancheri 2123 1294 829 207 18 803 712 14 30 270 69 

15.  
Pudur 769 730 39 32 2 442 13 72 1 184 23 

16.  
Sethurayanpudur 505 437 68 31 13 179 12 44 6 183 37 

17.  
Shezhilanallur 1861 1841 20 263 3 979 10 86 3 513 4 

18.  
Sidaparppanallur 840 792 48 93 3 195 20 169 7 335 18 

19.  
Thenkulam 1267 1077 190 74 13 263 14 102 6 638 157 

20.  
Therkupatti 1718 1385 333 136 8 602 53 277 96 370 176 

21.  
Thulukkarpatti 147 144 3 2 1 86 2 27 0 29 0 
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S.No Name 

Total 

Worker

s 

Main 

Worker

s 

Marginal 

Workers 

Agriculture Workers Household 

Industry 

Workers 

Other Workers 
Cultivators Agri. Laborers 

Main 
Margina

l 
Main 

Margin

al 
Main 

Margin

al 
Main 

Margina

l 

22.  
Uganthanpatti 514 400 114 104 2 174 94 63 11 59 7 

23.  
Ukkirankottai 3080 2035 1045 522 32 894 468 104 104 515 441 

24.  
Vagaikulam 2453 2191 262 303 7 770 223 597 9 521 23 

25.  
Vallankottai 761 755 6 269 0 391 2 44 0 51 4 

Alangulam Taluk 

26.  
Andipatti 2103 1948 155 255 6 209 17 888 29 596 103 

27.  
Ayyanarkulam 1287 1100 187 235 16 67 76 429 18 369 77 

28.  
Kadanganeri 4386 4061 325 507 19 469 39 1434 105 1651 162 

29.  
Kaduvetti 268 63 205 34 27 3 37 0 3 26 138 

30.  
Kasikkavvaithan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31.  
Kavalakurichi 2226 2070 156 506 9 530 25 284 7 750 115 

32.  

Kavalakutti parambai 

R.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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S.No Name 

Total 

Worker

s 

Main 

Worker

s 

Marginal 

Workers 

Agriculture Workers Household 

Industry 

Workers 

Other Workers 
Cultivators Agri. Laborers 

Main 
Margina

l 
Main 

Margin

al 
Main 

Margin

al 
Main 

Margina

l 

33.  
Marandai 1925 1760 165 378 18 600 41 260 5 522 101 

34.  
Maruthamputhur 3829 3421 408 238 17 417 61 1523 113 1243 217 

35.  
Nallur (CT) 4217 4134 83 205 3 94 4 1804 20 2031 56 

36.  
Naranapuram 1768 1702 66 478 19 775 31 323 1 126 15 

37.  
Nettur  2678 2437 241 336 5 913 132 735 84 453 20 

38.  
Sivalarkulam (Part) 1328 1270 58 419 8 342 15 251 5 258 30 

39.  
Subbaihapuram 826 750 76 170 8 266 35 200 22 114 11 

Veerkeralamputhur Taluk 

40.  
Muthammalpuram 924 762 162 19 2 523 79 48 66 172 15 

41.  
Uthumalai R.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42.  

Vadakkukavalakurich

i 2383 2350 33 454 4 640 11 708 8 548 10 

Sankarankoil Taluk 
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S.No Name 

Total 

Worker

s 

Main 

Worker

s 

Marginal 

Workers 

Agriculture Workers Household 

Industry 

Workers 

Other Workers 
Cultivators Agri. Laborers 

Main 
Margina

l 
Main 

Margin

al 
Main 

Margin

al 
Main 

Margina

l 

43.  
Devarkulam A. 2400 1706 694 84 3 1139 496 55 94 428 101 

44.  
Mela Ilandaikulam 2143 1969 174 362 2 1166 102 60 17 381 53 

45.  
Moovirunthali 1056 1022 34 127 2 694 5 39 0 162 27 

46.  
Sundankurichi 1238 1181 57 236 1 775 50 12 6 158 0 

47.  
Thadiyampatti 1092 1022 70 118 13 777 27 26 23 101 7 

48.  
Vanniconendal 3749 3660 89 624 8 2176 22 176 13 684 46 

II. Thoothukudi District 

Kovilpatti Taluk 

49.  
Ayyanaruthu 1775 1663 112 87 11 908 13 68 1 600 87 

50.  
Panikkarkulam 996 182 814 8 59 13 581 0 12 161 162 

51.  
Terku Ilandaikulam 2291 2121 170 933 64 655 18 166 16 367 72 

52.  
Usilankulam 550 298 252 3 225 275 9 2 1 18 17 

Total 83235 72311 10924 11735 1001 26284 4831 13472 1278 20820 3814 

             (Source: Census 2011) 
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3.13.2.2 Educational infrastructure within study area 

The district has good primary and secondary education infrastructure in urban and rural 

areas. The people around the study area have well connected to educational 

infrastructures. Error! Reference source not found. shows the literates population. 
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Table 3.30 Details of Literacy population in the study area 

           

S. No 
Name 

 

Total 

Population 

Person 

Literates 

Population 

Male 

Literates 

Population 

Female 

Literates 

Population 

Person 

Percentag

e of 

Literates 

Populatio

n (%) 

Illiterate 

Persons 

Percentage 

of 

Illiterates 

Population  

(%) 

I. Tirunelveli District 

Manur Taluk 

1.  Alagiapandiapuram 4946 1803 1591 3394 68.6 1552 31.4 

2.  Ettankulam 2184 653 463 1116 51.1 1068 48.9 

3.  Kalakudi 2660 865 669 1534 57.7 1126 42.3 

4.  Kanarpatti 1982 761 737 1498 75.6 484 24.4 

5.  Karuvanallur 483 174 117 291 60.2 192 39.8 

6.  Kattarankulam 2488 896 750 1646 66.2 842 33.8 

7.  Kurichikulam 1194 380 307 687 57.5 507 42.5 

8.  Madhavakurichi 3684 1234 1071 2305 62.6 1379 37.4 
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S. No 
Name 

 

Total 

Population 

Person 

Literates 

Population 

Male 

Literates 

Population 

Female 

Literates 

Population 

Person 

Percentag

e of 

Literates 

Populatio

n (%) 

Illiterate 

Persons 

Percentage 

of 

Illiterates 

Population  

(%) 

9.  Manur 4348 1640 1479 3119 71.7 1229 28.3 

10.  Mavadi 1972 687 547 1234 62.6 738 37.4 

11.  Nanchankulam 1724 713 651 1364 79.1 360 20.9 

12.  Pallikkottai 5045 1707 1366 3073 60.9 1972 39.1 

13.  Pillaiyarkulam 4107 1435 1118 2553 62.2 1554 37.8 

14.  Pirancheri 4033 1297 1026 2323 57.6 1710 42.4 

15.  Pudur 1328 439 373 812 61.1 516 38.9 

16.  Sethurayanpudur 931 379 329 708 76.0 223 24.0 

17.  Shezhilanallur 3537 1129 897 2026 57.3 1511 42.7 

18.  Sidaparppanallur 1606 568 452 1020 63.5 586 36.5 

19.  Thenkulam 2911 1142 1044 2186 75.1 725 24.9 

20.  Therkupatti 3066 1027 870 1897 61.9 1169 38.1 
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S. No 
Name 

 

Total 

Population 

Person 

Literates 

Population 

Male 

Literates 

Population 

Female 

Literates 

Population 

Person 

Percentag

e of 

Literates 

Populatio

n (%) 

Illiterate 

Persons 

Percentage 

of 

Illiterates 

Population  

(%) 

21.  Thulukkarpatti 365 118 152 270 74.0 95 26.0 

22.  Uganthanpatti 1099 359 317 676 61.5 423 38.5 

23.  Ukkirankottai 5341 1885 1842 3727 69.8 1614 30.2 

24.  Vagaikulam 4489 1613 1314 2927 65.2 1562 34.8 

25.  Vallankottai 1258 503 438 941 74.8 317 25.2 

Alangulam Taluk 

26.  Andipatti 3546 1390 1240 2630 74.2 916 25.8 

27.  Ayyanarkulam 2365 829 635 1464 61.9 901 38.1 

28.  Kadanganeri 8250 3260 2771 6031 73.1 2219 26.9 

29.  Kaduvetti 614 252 206 458 74.6 156 25.4 

30.  Kasikkavvaithan 0 0 0 0 0 0 0 

31.  Kavalakurichi 4032 1404 1098 2502 62.1 1530 37.9 
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S. No 
Name 

 

Total 

Population 

Person 

Literates 

Population 

Male 

Literates 

Population 

Female 

Literates 

Population 

Person 

Percentag

e of 

Literates 

Populatio

n (%) 

Illiterate 

Persons 

Percentage 

of 

Illiterates 

Population  

(%) 

32.  Kavalakutti parambai R.F. 0 0 0 0 0 0 0 

33.  Marandai 3741 1306 1227 2533 67.7 1208 32.3 

34.  Maruthamputhur 6696 2335 2043 4378 65.4 2318 34.6 

35.  Nallur (CT) 7828 3098 2631 5729 73.2 2099 26.8 

36.  Naranapuram 3000 1057 923 1980 66.0 1020 34.0 

37.  Nettur  4599 1617 1294 2911 63.3 1688 36.7 

38.  Sivalarkulam (Part) 2461 895 844 1739 70.7 722 29.3 

39.  Subbaihapuram 1393 487 411 898 64.5 495 35.5 

Veerkeralamputhur Taluk 

40.  Muthammalpuram 1569 523 431 954 60.8 615 39.2 

41.  Uthumalai R.F. 0 0 0 0 0.0 0 0 

42.  Vadakkukavalakurichi 3579 1165 989 2154 60.2 1425 39.8 
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S. No 
Name 

 

Total 

Population 

Person 

Literates 

Population 

Male 

Literates 

Population 

Female 

Literates 

Population 

Person 

Percentag

e of 

Literates 

Populatio

n (%) 

Illiterate 

Persons 

Percentage 

of 

Illiterates 

Population  

(%) 

Sankarankoil Taluk 

43.  Devarkulam A. 4940 1664 1452 3116 63.1 1824 36.9 

44.  Mela Ilandaikulam 3824 1391 1162 2553 66.8 1271 33.2 

45.  Moovirunthali 1878 712 566 1278 68.1 600 31.9 

46.  Sundankurichi 2387 871 703 1574 65.9 813 34.1 

47.  Thadiyampatti 1779 465 402 867 48.7 912 51.3 

48.  Vanniconendal 7722 2828 2316 5144 66.6 2578 33.4 

II. Thoothukudi District 

Kovilpatti Taluk 

49.  Ayyanaruthu 3556 1227 876 2103 59.1 1453 40.9 

50.  Panikkarkulam 1922 622 473 1095 57.0 827 43.0 

51.  Terku Ilandaikulam 3791 1362 1050 2412 63.6 1379 36.4 
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S. No 
Name 

 

Total 

Population 

Person 

Literates 

Population 

Male 

Literates 

Population 

Female 

Literates 

Population 

Person 

Percentag

e of 

Literates 

Populatio

n (%) 

Illiterate 

Persons 

Percentage 

of 

Illiterates 

Population  

(%) 

52.  Usilankulam 915 293 218 511 55.8 404 44.2 

Total 153168 54460 45881 100341 65.5 52827 34.5 
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3.13.2.3 Health facilities within the study area 

The majority of people visit nearby Hospitals/health services provided by the Government. 

The area has got good public health facilities at easily reachable distances. There was no 

major health issues reported in our survey. Even for any minor ailments they contact medical 

facilities immediately as it is very accessible to them. The local transport facilities and the 

communication facilities are the main reasons to get immediate medical attention. The 

emergency medical service facility “108” is very familiar and being used by the people in this 

area. The incidents of institutional delivery are high due to awareness, education, economic 

development, proximity to health delivery system. The Infant mortality rate and the maternal 

mortality rate have significantly reduced. 

Table 3.31 Health facilities available in the study area 

S.No Type Study area 

1.  
Primary health centre 10 

2.  
Primary health sub-centre 47 

3.  
Mobile Health Clinic -- 

4.  
Maternity and Child Welfare Centre 11 

5.  
TB hospital/Clinic 10 

6.  
Dispensary 10 

7.  
Veterinary hospital 16 

8.  
Family Welfare Centre 10 

9.  

Non Government Medical facilities Out 

Patient 
7 

                                    (Source: Census 2011) 

3.13.2.4 Industrialization within the study area 

The main household industries like beedi rolling, making of safety matches, mat weaving and 

processing and manufacturing of palm fibres and articles from palm trees and weaving of 

handloom textiles are concentrated in Tenkasi, Ambasamudram and Tirunelveli towns. 

Safety matches are manufactured mainly in Sankarankoil and Sivagiri Taluks. Handloom 

weaving, beedi rolling and mat weaving are prominent in Pathamadai Village in 

Amabasamudram Taluk where plenty of Palmyrah trees grown. The people in some areas of 
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this district are engaged in manufacturing leaf products. The coastal parts are famous which 

attract the foreigners as tourists. Fireworks like crackers and safety matches are also 

manufactured in large scale. The palm leaf products such as mats, palm jaggery, fish and 

lungies are exported to foreign countries. The India Cements produces cement on a large 

scale. More than a dozen chamber of commerce and associations of merchant organizations 

are functioning here which co-ordinate the activities of the merchants and manufacturers. 

The merchants in this district trade these items and increase the commercial activities of the 

district through these products 

3.13.2.5 Summary 

The Socioeconomic profile of the study area shows that the majority of people in the study 

area work in non-agricultural sector, however in rural area majority of the people in the rural 

area depends on agricultural sector. They have good educational infrastructures and the 

people in the study area are well connected to the educational infrastructures. The average 

literacy rate of the study area is 65.5%. The people in the study area are well connected to 

Government primary health centres and Primary health sub-centres. Table 3-33 shows the 

socio-economic indicators within the study area.  

Table 3.32 Summary of Socioeconomic indicators within the study area 

S.No Particulars Study Area Unit 

1.  Number of villages and Town in the Study Area 52 Nos. 

2.  Total Households 41758 Nos. 

3.  Total Population 153168 Persons 

4.  Children Population (0-6 Years Old) 16612 Persons 

5.  SC Population 34660 Persons 

6.  ST Population 80 Persons 

7.  Total Working Population 83235 Persons 

8.  Main Workers 72311 Persons 

9.  Marginal Workers 10924 Persons 

10.  Cultivators 12736 Persons 

11.  Agricultural Labourers 31115 Persons 

12.  Household Industry Workers 14750 Persons 

13.  Other Workers 24634 Persons 

14.  Literates population 100341 Persons 
(Source: Census 2011) 
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4 ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND 
MITIGATION MEASURES 

The impacts due to mining operation and its mitigation measures adopted are 

detailed in this chapter. In general, the opencast mining operations cause environmental 

problems such as degradation of land, deteriorating air, water and soil quality, affecting the 

biological and socio-economicenvironment of the area, if adequate control measures are not 

taken to prevent/mitigate the adverse environmental impacts, these operations may cause 

irreversible damage to the eco-system.  

The opencast mining operations involve development of benches, approach roads, haul 

roads, blasting, excavation and handling & transportation of materials. If adequate control 

measures are not taken to prevent/mitigate the adverse environmental impacts, these 

operations may cause environmental degradation and lead to irreversible damage to the 

ecosystem. Various environmental impacts, which have been identified due to the mining 

operations proposed project, are discussed in the following sections. The environmental 

parameters most commonly affected by mining activities are: 

 Air quality including Climate 

 Noise levels and ground vibrations 

 Water resources and quality 

 Land use Pattern 

 Soil quality 

 Flora and Fauna 

 Socio-Economic conditions 

 Occupational Health. 

4.1 Land Environment 

The total extent of lease area is 1.83.5.Ha. The Land is classified as a Patta land. 

The lease area exhibits plain terrain (~105m MSL) topography. Quarry lease was granted 

over an extent of 1.83.5.Ha. at survey number 492/2, Vagaikulam Village, Manur Taluk, 

Tirunelveli District, TamilNadu State. Lease documents are enclosed as Annexure-3. The 

land use pattern is given in Table 4.1. 
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4.1.1 Land Degradation 

The impact on land pattern in the area has been and will be due to the following: 

 Land degradation due to disposal of large volume of waste materials. 

 Creation of infrastructural facilities like office, rest shelter, first-aid centre and other 

service facilities. 

 Exposure of topsoil to wind and water erosion. 

Table 4.1 Land Use Pattern of the lease area 

S. No Description 
Area to be required at the present 

Mining Plan Period (Ha.) 

1 Quarrying pit 1.32.0 

2 Infrastructure 0.01.0 

3 Roads 0.02.0 

4 Green Belt 0.48.5 

5 Unutilized 0.00.0 

Total   1.83.5 

 

4.1.2 Mitigation Measures 

 Dust suppression on exposed areas using water tankers. 

 Contour overburden dump to minimize erosion. 

 Plantation around service building, along road, in and around safety zone using 

native plant sapling. 

 Compliance with mine decommissioning plan. 

 The following precautions will be taken to reduce the risk of dump failure: 

 The deeper working pits, after completion of mining /quarrying left as it is which 

would serve as water ponds/water reservoirs. 

 The quarried pits after the end of the life of lease will be fenced to prevent 

inherent entry of public and cattle’s.  

 Management plan for topsoil utilization and conservation.  

 Progressive year-wise green belt development inside. 

4.2 Air Environment 

The main source of air pollution is from open cast mining activities is dust generation 

from excavation of Rough Stone & Gravel, movement of vehicles for transportation of 

product to consumers, drilling, loading and unloading operation and wind erosion of dumps 
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and also gaseous emission due to operation of diesel driven mining equipment. The sources 

of air emission are detailed below in Table 4.2. 

Table 4.2Sources of air pollution at quarry 

S. No Source of emission Pollutant 

1. 
Excavation of Rough stone & 
Gravel 

PM 

2. 
Operation of diesel driven 
equipment 

Gaseous emission 

3. Transportation of product PM 

The major air pollution sources from the mining operations are mining activities like 

drilling, and transportation. The emissions mainly generated from the mining activities are 

Blasting, Drilling, Excavation, Loading, Unloading, and transportation etc. Machinery like 

compressors and jack hammers are used for Drilling. 

4.2.1 Mitigation measures 

 Use of dust aprons on drilling equipment and adopting wet drilling methods. 

 Delay blasting under unfavorable wind and atmospheric conditions 

 The production of blast fumes containing noxious gases will be reduced by the following 

methods: 

 Use of adequate booster/primer. 

 Proper stemming of the blast hole. 

 Development of greenbelt. 

Table 4.3 Fugitive dust control in mine 

S. 
No 

Activities Best practices 

1 Drilling  Drills should be provided with dust extractors (dry or wet system) 

2 Blasting 
 Water spray before blasting  
 Water spray on blasted material prior to transportation  
 Use of control blasting technique 

3 
Transportation 
of mined 
material 

 Covering of the trucks/dumpers to avoid spillage 
 Compacted haul road 
 Speed control on vehicles 
 Development of a green belt of suitable width on both sides of 

road, which acts as wind break and traps fugitive dust 
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Table 4.4 Dust control measures in quarry 

S. 
No 

Operation or source Control options 

1 Drilling 
 Liquid injection (water or water plus a wetting agent) 
 Capturing and venting emissions to a control device. 

2 Blasting 
 Water spray before blasting  
 Water spray on blasted material prior to transportation  
 Use of control blasting technique 

3 Loading  Water spray 

4 
Hauling 
(emissions from 
roads) 

 Water spray, treatment with surface agents, soil 
stabilization, paving, traffic control. 

4.2.2 Meteorological Data 

The meteorological data for 3 months, i.e. from July 2021 to September 2021 was 

considered for the study. Data included for AERMET were daily wind speed, wind direction, 

temperature, relative humidity, air pressure, precipitation, and solar radiation recorded during 

the period. AERMET reformats meteorological data so that it can be used as input for 

AERMOD model. Meteorology considered for modelling is shown below. 

 
 

Figure 4-1 Wind rose for Site period (July 2021 – September 2021) 
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4.2.3 AERMET Process 

For the 3 phase AERMET processing of the meteorological data, specifications of the land 

use in the area are required to determine the terrain roughness for modelling. The land use 

was characterized for in and around the site. The surface characteristics for the site and 

surroundings were selected and used to calculate the Albedo, Bowen ratio and surface 

roughness parameter. 

 The meteorological data were processed in the AERMET software to generate wind flow 

pattern & to generate surface meteorological data and profile meteorological data in a 

prescribed format that can be fed to AERMOD for modelling. 

4.2.4 AERMOD Process 

AERMOD Software Version 8.0.5 was used for air dispersion modelling and is 

applicable to a wide range of buoyant or neutrally buoyant emissions up to a range of 50 km. 

In addition to more straight forward cases, AERMOD is also suitable for complex terrain and 

urban dispersion scenarios. 

 AERMOD is a steady-state plume model. In the stable boundary layer (SBL), it 

assumes the concentration distribution to be Gaussian in both the vertical and horizontal. In 

the convective boundary layer (CBL), the horizontal distribution is also assumed to be 

Gaussian, but the vertical distribution is described with a bi-Gaussian probability density 

function (pdf). This behaviour of the concentration distributions in the CBL was demonstrated 

by Willis and Deardorff (1981) and Briggs (1993). Additionally, in the CBL, AERMOD treats 

“plume lofting,” whereby a portion of plume mass, released from a buoyant source, rises to 

and remains near the top of the boundary layer before becoming mixed into the CBL. 

AERMOD also tracks any plume mass that penetrates into the elevated stable layer, and 

then allows it to re-enter the boundary layer when and if appropriate. For sources in both the 

CBL and the SBL AERMOD treats the enhancement of lateral dispersion resulting from 

plume meander.  

Maximum incremental values of 24 hourly average values for PM10, PM2.5 and NOX 

are shown in Figure 4.3 to Figure 4.7 Top 10 highest Ground Level Concentration (GLC) for 

PM10, PM2.5 and NOX obtained from modelling are given in Table 4-10 to Table 4-14 

respectively. 
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4.2.4.1 Emission Calculations 

Each mining activities is a source of emission and the estimation of emissions 

depends on parameters such as meteorological, topographic conditions and material 

characteristics. The emission factors for PM2.5, which is particulate matter of 2.5µm or less in 

diameter, were not available in literature. Thus, PM2.5 emissions have been calculated 

considering an assumption that 60% for PM10 emissions contribute to PM2.5. 

The mining operation avails an air compressor of air discharge pressure 400psi, 

calculated to consume 250kW per hour of operation (approximately).  An equivalent capacity 

Diesel Generator has been considered for emission calculations given in Table 4.5. 

4.2.4.2 Mining Operational data 

Table 4.5 Overview of the Source Parameters 

S. NO Description Symbol Quantity 

1 Moisture Content (%) M 6 

2 Silt Content (%) s 7 

3 Wind Speed (m/s) u 2.69 

4 Hole Dia (mm) d 32 

5 Production / Day (m3) 
 

164.5 

6 Density of Rough stone Produce (kg/m3) 
 

2700 

7 No. of vehicles with categorization  4 no. HW 
1 no. 4W 

8 Average Vehicle Speed (mph) S 15.534 

9 Weight of fully loaded truck (tons) W 22 

10 Number of Tippers per day  44 

11 Distance travelled after loading per tipper per day (km) VKT 0.5 

12 No of Working Days in Year  260 

13 Working Hours per day (hrs)  8 

14 Top Soil excavation time per day (hrs)  2 

15 Open Pit Area (Sq.km) Aa 0.0132 

16 Control Efficiency during Drilling, Loading/Unloading, 
Excavation Operations (%) 

ŋ 97% 

17 Vehicle Traffic in Haul road (Vehicles/Hour)  5 

18 Average time between spray application (hours) t 1 

19 Spray Application rate (litres/ m2) k 1.5 

20 Evaporation rate of sprayed water (mm/hr) p 1 

 

4.2.4.3 Emission Factors 
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Activity Uncontrolled Emissions 

Factor 

Reference 

Top soil excavation Activities: 
1. Bulldozing 
2. Loading  
3. Unloading 
4. Transportation 

 

Jose I. Huertas & Dumar 

A. Camacho & Maria E. 

Huertas, Standardized 

emissions inventory 

methodology for open-pit 

mining areas, Environ Sci 

Pollut Res,2012. 

Wet Drilling for rough stone 8.00E-05 lbs PM10 /ton EPA.  August, 2004.  

Section 11.19.2, Crushed 

Stone Processing and 

Pulverized Mineral 

Processing.  In: 

Compilation of Air 

Pollutant Emission 

Factors, Volume 1: 

Stationary Point and Area 

Sources, Fifth Edition, AP-

42.  U.S. Environmental 

Protection Agency, Office 

of Air Quality Planning 

and Standards.  Research 

Triangle Park, North 

Carolina. 

 

Loading 1.00E-04 lbs PM10 /ton 

Unloading 1.60E-05 lbs PM10 /ton 

Haulage  6.2 lbs PM10 / Mile Tipper 

Vehicle  - Automotive Research 

Association of India 

(ARAI)  

Note: 

The Heavy duty vehicle battery energy consumption is assumed as 1 kwh/km. 
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4.2.4.4 Emission dispersion models 

Each mining activities is a source of emission and the estimation of emissions depends on 

parameters such as meteorological, topographic conditions and material characteristics. The 

emission factors for PM2.5, which is particulate matter of 2.5µm or less in diameter, were not 

available in literature. Thus, PM2.5 emissions have been calculated considering an 

assumption that 60% for PM10 emissions contribute to PM2.5. 

The mining operation avails an air compressor of air discharge pressure 400psi, calculated to 

consume 250kW per hour of operation (approximately).  An equivalent capacity Diesel 

Generator has been considered for emission calculations. 

Table 4.6 Air Compressor emission details 

Source 
Fuel 
used 

Stack Details Emissions (g/s) 

No of 
Stack 

Height 
(m) 
AGL 

Dia 
(m) 

Temp 
(°C) 

Exit 
Velocity 

(m/s) 
PM10 PM2.5 SO2 NOX 

250 
KW Hr 

DG D
ie

s
e
l 

1 3 0.3 180 10 
3.10E-

02 
1.86E-

02 
2.87E-

02 
4.35E-

01 

Table 4.7 Vehicular Sources Emission details 

Source 
Emission (g/s) 

PM10 PM2.5 NOX 

4 Wheeler (1 no.) 1.04E-04 6.25E-05 1.04E-03 

Heavy Duty Vehicles (4 no.) 3.33E-04 2.00E-04 5.83E-02 

Total(g/s) 4.38E-04 2.63E-04 5.94E-02 

Table 4.8 Controlled Emissions considered for mining 

Activities PM10 Emission rate (g/s) PM2.5 Emission rate (g/s) 

Top Soil Excavation 1.15E-02 6.90E-03 

Wet Drilling 1.87E-04 1.12E-04 

Haulage 1.20E-02 7.19E-03 

Loading 2.33E-04 1.40E-04 

Unloading 3.73E-05 2.24E-05 

Total (g/s) 2.39E-02 1.44E-02 

Table 4.9 Emission considered for GLC 

Activities 
PM10 

Emission 
rate (g/s) 

PM2.5 

Emission 
rate (g/s) 

SO2 

Emission 
rate (g/s) 

NOX 

Emission 
rate (g/s) 
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Point Source 1     

250 KW Hr DG 3.10E-02 1.86E-02 2.87E-02 4.35E-01 

Sub Total (g/s) 3.10E-02 1.86E-02 2.87E-02 4.35E-01 

Area Source     

Top Soil Excavation 1.15E-02 6.90E-03 - - 

Wet Drilling 1.87E-04 1.12E-04 - - 

Loading 2.33E-04 1.40E-04 - - 

Unloading 3.73E-05 2.24E-05 - - 

Sub Total (g/s) 1.20E-02 7.18E-03 - - 

Line Source     

Haulage 1.20E-02 7.19E-03 - - 

4 Wheeler (1 no.) 1.04E-04 6.25E-05 - 1.04E-03 

Heavy Duty Vehicles( 4 no.) 3.33E-04 2.00E-04 - 5.83E-02 

Sub Total (g/s) 1.24E-02 7.45E-03 - 5.94E-02 

 

 

 

Figure 4-2 Predicted 24 Hrs GLC’s of PM10 within 10km radius of the study area 
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Table 4.10 Predicted Top 10 Highest Concentrations Particulate Matter PM10 

S.NO 

UTM coordinates (m) 
Conc. 

(µg/m3) 

Distance from 
Centre of the 
project Site 

(km) 

Direction 
from project 
Site Centre 

E N 

1.  790107 983973 32.7387 Project Site Project Site 

2.  790107 982973 0.96975 1 S 

3.  790107 984973 0.66114 1 N 

4.  790107 981973 0.529 2 S 

5.  791107 983973 0.48623 1 E 

6.  789107 980973 0.42575 3.16 SSW 

7.  789107 983973 0.36802 1 W 

8.  790107 980973 0.36203 3 S 

9.  788107 982973 0.32268 2.24 WSW 

10.  792107 983973 0.29673 2 E 

 
 

 
Figure 4-3 Predicted 24-Hrs GLC of Particulate matter PM2.5 within 10 km radius of the 

study area 

Table 4.11 Predicted Top 10 Highest Concentrations Particulate Matter PM2.5 
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S.NO 

UTM coordinates (m) 
Conc. 

(µg/m3) 

Distance from 
Centre of the 
project Site 

(km) 

Direction 
from project 
Site Centre 

E N 

1.  790107 983973 19.59066 Project Site Project Site 

2.  790107 982973 0.58133 1 S 

3.  790107 984973 0.3963 1 N 

4.  790107 981973 0.31717 2 S 

5.  791107 983973 0.29138 1 E 

6.  789107 980973 0.2552 3.16 SSW 

7.  789107 983973 0.22106 1 W 

8.  790107 980973 0.21711 3 S 

9.  788107 982973 0.1933 2.24 WSW 

10.  791107 982973 0.17799 1.41 SE 

 

 

Figure 4-4 Predicted 24-Hrs’ GLC’s of SO2within 10 km Radius of the Study Area 

Table 4.12 Predicted Top 10 Highest Concentrations of Sulphur Dioxide 

S.NO 
UTM coordinates (m) Conc. 

(µg/m3) 
Distance from 
Centre of the 

Direction 
from project E N 
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project Site 
(km) 

Site Centre 

1.  790107 983973 1.88619 Project Site Project Site 

2.  790107 982973 0.34598 1 S 

3.  791107 983973 0.19512 1 E 

4.  789107 980973 0.18623 3.16 SSW 

5.  790107 981973 0.18564 2 S 

6.  789107 982973 0.16764 1.41 SW 

7.  790107 984973 0.16273 1 N 

8.  789107 981973 0.14065 2.24 SSW 

9.  792107 983973 0.12819 2 E 

10.  790107 980973 0.12808 3 S 

 

 

Figure 4-5Predicted 24-Hrs’ GLC’s of NOX within 10 km Radius of the Study Area 

Table 4.13 Predicted Top 10 Highest Concentrations Nitrogen Oxide 

S.NO 

UTM coordinates (m) 
Conc. 

(µg/m3) 

Distance from 
Centre of the 
project Site 

(km) 

Direction 
from project 
Site Centre E N 

1.  790107 983973 28.58867 Project Site Project Site 
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2.  790107 982973 6.11807 1 S 

3.  790107 981973 3.41115 2 S 

4.  791107 983973 3.12794 1 E 

5.  789107 980973 3.04997 3.16 SSW 

6.  789107 982973 2.94773 1.41 SW 

7.  790107 984973 2.86465 1 N 

8.  790107 980973 2.44222 3 S 

9.  791107 982973 2.31524 1.41 SE 

10.  792107 983973 2.17102 2 E 

 

 

 

4.2.5 Conclusion 

The total increase in concentrations above baseline status to estimate the percentage 

increase is summarised in Table 4.15 

Table 4.14 Total maximum GLCs from the Mining Emissions 

Pollutant 

Max. 
Average 

Base 
Line 

Conc. 
(µg/m3) 

Estimated 
Incremental 

Conc. at 
source 
(µg/m3) 

Total Conc. (µg/m3) 
NAAQ 

standard 

 
% contribution 

of concentration 
above Base line 

at source 

PM10 60 33 93 100 55.00 

PM2.5 34 20 54 60 58.82 

SO2 14 2 16 80 14.29 

NOX 27 29 56 80 107.41 
Note: It is observed that maximum estimated incremental concentration is within the mining area (Project 

premises). 

4.2.6 Impacts due to Transportation 

The entire product of Rough Stone & Gravel is transported to consumer directly as 

per buyer’s requirement. The Rough Stone & Gravel will be transported through existing road 

by tippers. This minimum trip does not create impact on existing transportation.  

4.2.6.1 Impacts due to Traffic and Transportation 

The vehicular movement for the proposed project is given in Table 4.16. 

Table 4.15 Existing & proposed vehicular movement per day - Densingh Babu Rough 
Stone Quarry-Tirunelveli 
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S. 

No 

Type of 

Vehicle 

Existin

g 

vehicle

s  

Existi

ng 

PCU 

Propo

sed 

vehicle

s  

Propo

sed 

PCU 

Total 

vehicles 

after 

project 

impleme

ntation 

PCU 

Factor

s  IRC 

(SP 

41) 

Total 

PCU 

after 

project 

impleme

ntation 

1.  

Motor Cycles 

or Scooters 

etc. 

136 102 4 3 140 0.75 105 

2.  

Three 

Wheelers/ 

Auto 

Rickshaw 

23 27.6 0 0 23 1.2 27.6 

3.  

Four 

Wheelers/ 

Cars 

54 54 3 3 57 1.0 57 

4.  Truck/Bus 49 181.3 5 18.5 54 3.7 199.8 

5.  
Agricultural 

Tractor 
8 32 2 10 10 4.0 40 

6.  

Light 

Commercial 

Vehicle 

27 37.8 1 1.4 28 1.4 39.2 

 
Total 297 434.7 15 35.9 312 12.05 468.6 

 

Table 4.16 Traffic Volume after Implementation of the Project 

 

*LOS (Level of Service) categories are A-Free Flow, B- Reasonably Free Flow, C-Stable 

Flow, D-Approaching unstable flow, E- Unstable flow, F- Forced or breakdown flow 

Due to proposed project, there will be slight increment in the vehicle movement but the level 

of service (LOS) anticipated will be Free Flow. 

For the Road 
Volume of 

Traffic 
Volume 

(V) 

Road 
Capacity 

(C) 
V/C Ratio 

LOS 
Category* 

Traffic 
Classification 

Existing 297 434.7 1500 0.29 “A” Free Flow 

After 
implementation 

312 468.6 1500 0.31 “A” Free Flow 
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4.2.6.2 Mitigation Measures 

The increment in the dust emissions will be mainly due to transportation activity. 

Therefore, emissions due to mineral handling during mining operation are not much and 

restricted to the lease area only. Proper mitigation measures are practiced during mining 

activities to control air pollution load below the prescribed limits are as follows: 

 Regular water sprinkling on haul and access roads. 

 Provision of green belt by vegetation for trapping dust. 

 Greenbelt development along the haul roads, dumps and along the boundaries of the 

lease area. 

 Utmost care will be taken to prevent spillage of sand and stone from the trucks. 

4.3 Water Environment 

The water environment quality has been studied and the study results are discussed in 

Section 3.9 of Chapter-III, which show that generally the water quality in the area is well 

within statutory standards. 

 The major sources of water pollution due to this quarry operation will be as below: 

 Domestic sewage from the mine. 

 Deterioration in surface / ground water quality of receiving body. 

 Changes to hydraulic regime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figure 4-6Water balance Chart 

4.3.1 Wastewater Generation 

Used only for drinking purpose for 
operational workers 

 

Dust Suppression in the Haul Roads to 

prevent Dust emission and pollution. 

development. 

0.30 KLD of Drinking  

water&Domestic purpose  

1.5 KLD for Dust suppression  

0.5 KLD for Green belt development 

 

WATER (2.3 KLD) 
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There is no process effluent generation. The negligible quantity of domestic sewage 

of 0.25 KLD is disposed through septic tank and soak pit which will be cleaned periodically. 

4.3.2 MitigationMeasures 

4.3.2.1 Surface Water Pollution Control Measures 

 Construction of garland drains of suitable size around mine area and dumps to prevent 

rain water descent into active mine areas. 

 During monsoon season, the rain water will be collected by natural slope of area to water 

fed tank of the mine and it will be utilized for dust suppression and greenbelt 

development.   

 Retaining walls of adequate dimensions will be provided at the top of dumps and the 

unstable OB benches within the mine to prevent wash off from dumps and sliding of 

material from benches. This will help in preventing silting of water drains/channels 

 The water channels/drains carrying the rain water from the mine will be provided with 

baffles and settling pits to arrest the suspended solids, if any, present in this water 

 The worked out slopes will be stabilized by planting appropriate shrub/grass species on 

the slopes.  

 The mine water will be regularly tested for presence of any undesirable elements and 

appropriate measures will be taken in case any element is found exceeding the limits 

prescribed by CPCB. 

4.3.2.2 Ground Water Pollution Control Measures 

 The domestic sewage from the toilets will be routed to septic tanks. 

 Regular monitoring of water levels and quality in the existing open wells and bore well in 

the vicinity will be carried out. 

4.3.3 Rain Water Harvesting 

 The rainwater will be diverted towards the middle of the mine to prevent water entering 

the mine working. The rainwater flows will also contain fines both from surface and waste 

dumps during seasonal flows. As such, it is being proposed to have structures in such a 

way to act as settling pond and also for rainwater harvesting.  

 Construct barriers at suitable intervals along the path of the drains.  

 Divert the water to de-silting cum rainwater harvesting pond in the mine area. 

 Provide necessary overflow arrangement to maintain the natural drainage system. 

4.3.4 Drainage pattern and Hydrogeology 
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 Catchment area inside the mine will be affected. 

 

4.3.4.1 Mitigation measures 

 The study has recommended new alignment in line with upstream drainage slope of the 

area to facilitate smooth entry of water into the diversion channel and ultimate discharge 

of water into the original stream. No reduction in surface run-off is envisaged. 

4.4 Impact of Noise / Vibrations & Mitigation Measures 

4.4.1 Impact of Noise on Working Environment 

The main sources of noise in the mine are as follows: 

 Transportation vehicles 

 Loading & unloading of minerals.  

 Drilling and blasting. 

4.4.2 Noise due to Drilling, Excavation and Transportation 

The noise levels in the working environment will be maintained within the standards 

prescribed by Occupational Safety and Health Administration (OSHA). These standards were 

established with the emphasis on reducing the hearing loss. The permissible limits, as laid 

down by OSHA, are presented in Table 4.18. 

Table 4.17 Permissible Exposure in Cases of Continuous Noise (OSHA, Govt. of India) 

S. No Sound Level dB(A) Continuous Duration (Hours) 

1 85 8 
2 88 4 
3 91 2 

4 94 1 
5 97 0.5 

6 100 0.25 

4.4.3 Noise Due to Blasting 

Blasting activities are involved in this Quarry as green belt will be developed around 

the mine which restricts the propagation of noise. The main source of noise in quarrying is 

due to usage of machinery like excavators, mining tippers and compressors and diesel 

generators. 

Following mitigation measures should be taken to control noise pollution: 

 Wherever the noise levels exceed 85 dB (A), workers should be provided with 
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earmuffs, ear plugs etc. 

 All vehicles and machinery will be properly lubricated and maintained regularly. 

 Speed of the Vehicles entering and leaving the quarrying lease will be limited to 25 

kmph.  

 Unnecessary use of horns by the drivers of the vehicles shall be avoided. 

4.4.4 Noise Modelling 

Software – CUSTIC 3.2 English 

Ambient Data: 

Terrain: 

1. Temperature - 25°C 

2. Relative Humidity – 70% 

Source of Noise Modelling: 

For modelling purpose three cases was assumed, 

Case 1- Excavation and loading activity is considered  

Case 2- Drilling activity is considered 

Case 3 – Blasting activity is considered 

Table 4.18 Source of Noise Modelling – Excavation Activity (Case-1) 

S.no Equipment Noise Level Unit dB(A) 

1 Excavator 85 dB(A) 

2 Tractor 84 dB(A) 

3 Jack hammer  89 dB(A) 

4 Compressor 80 dB(A) 

5 Truck 1 90 dB(A) 

6 Truck 2 90 dB(A) 

7 Truck 3 90 dB(A) 

8 Truck 4 90 dB(A) 

Source: 

https://www.fhwa.dot.gov/Environment/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cfm 

 

Table 4.19 Source of Noise Modelling – Drilling Activity (Case-2) 

S. No Mining Activity Noise Level Unit 

https://www.fhwa.dot.gov/Environment/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cfm
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1 Drilling 85 dB(A) 

Source: 

https://www.fhwa.dot.gov/Environment/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cfm 

 

Table 4.20 Source of Noise Modelling – Drilling Activity (Case-3) 

S. No Mining Activity Noise Level Unit 

1 Blasting  94 dB(A) 

Source: 

https://www.fhwa.dot.gov/Environment/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cfm 

Receptor: 

Noise contours are generated based on receptors at 1.5m height above ground. 

Grid size – 200 

 

https://www.fhwa.dot.gov/Environment/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/Environment/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cfm
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Figure 4-7 Excavation Activity (Case-1) 
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Figure 4-8 Drlling Activity (Case-2) 
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Figure 4-9 Blasting Activity (Case-3) 
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Summary: 

The Noise level ranges within the limit for the proposed Mining activity. The noise range for 

various mining activities within the site, Within ~ 0.5Km and within ~1km radius are given in 

the Table 4.22. 

Table 4.21 Summary 

Mining 

Activities 

Within the site 

dB (A) 

Within ~0.5Km     

dB (A) 

Within ~1Km      

dB (A) 

Noise Standard 

(Industrial - 

Day) dB (A) 

Excavation 

& loading 
53.82 43.13 32.35 75 

Drilling 50.39 40.31 30.24 75 

Blasting 56.82 45.46 34.09 75 

 

4.4.4.1 Mitigate Measures 

 Controlled blasting with proper spacing, burden and stemming will be maintained. 

 Minimum quantity of detonating fuse will be consumed by using alternatively Excel 

non-electrical initiation system. 

 The blasting will be carried out during favourable atmospheric condition and less 

human activity timings. 

 The prime movers/diesel engines will be properly maintained. 

 Provision of sound insulated chambers for the workers deployed on machines. 

 Proper designing of plant & machinery by providing inbuilt mechanism like 

silencers, mufflers and enclosures for noise generating parts and shock absorbing 

pads at the foundation of vibrating equipment. 

 Greenbelts around infrastructure site, service building area and township. 

 Trees will be planted on both sides of haul roads. 

 Personal Protective Equipment (PPE) like ear muffs/ear plugs will be provided to 

the operators. 
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4.4.5 Impact of Vibration 

Blasting activities are involved in Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry 

operations. The vibration during the moment of machinery will be minimal for a short span 

that will be well within the prescribed limits. Proposed peripheral green belt will be developed 

in 7.5m safety zone around the quarry to minimixe the impacts due to the Vibration. 

4.4.5.1 Mitigate Measures 

 Proper quantity of explosive, suitable stemming materials and appropriate delay 

system are to be adopted for safe blasting. 

 Safe blasting zones are kept around the periphery of the quarry. 

 Overcharging will be avoided. The charge per delay will be minimized and 

preferably a greater number of delays will be used per blasts. 

4.5 Impact on Human Settlement 

There are no monuments or places of worships in mine area. Ground vibration and 

noise pollution is being maintained minimal and confined to the mine area. The quality of 

water both surface and ground water is good and all parameters of drinking water are as per 

IS standards. Water quality analysis will be carried out at periodical intervals during post 

project monitoring. 

The PM, NO2 and SO2 have been observed to be below the prescribed limit. Noise 

levels have also been found to be below the permissible limits at all the locations. Further, 

the noise generated in the lease area will get attenuated due to plantation and green belt all 

around the lease area. As preventive measures, greenbelt development around the mine 

lease area will be further strengthening for control of air emission to environment. All the 

employees when inducted will be medically examined. Further, they will also be medically 

examined at periodical interval. 

4.6 Biological Environment 

4.6.1 Mining activities and their impact on biodiversity 

Table 4.22 Impacts on Biodiversity 

S. 
No 

Activity Examples of aspects Examples of biodiversity impact 

1 Extraction Land clearing 
Loss of habitat, introduction of plant 
diseases, Siltation of water courses 
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2 
Blasting, Digging 
and hauling 

Dust, noise, vibration, water 
pollution 

Disruption of water courses, impacts on 
aquatic ecosystems due to changes in 
hydrology and water quality 

3 Waste dumping 
Clearing, water and    soil 
pollution 

Loss of habitat, soil and water 
contamination, sedimentation. 

4 Air emissions Air pollution Loss of habitat or species 

5 Waste disposal Oil and water pollution 
Encouragement    of    pests, disease   
transfer, contamination of groundwater 
and soil 

6 
Building power 
lines 

Land clearing Loss or fragmentation of habitat 

7 
Provision of 
accommodation 

Land clearing, soil and 
water pollution, waste 
generation 

Loss of habitat, sewage disposal and 
disease impacts 

8 Access roads Land clearing 
Habitat loss or fragmentation, water 
logging upslope and drainage shadows 
down slope 

9 Population growth 
Land clearing or increased 
hunting 

Loss of habitat or species, stress on 
local and regional resources, pest 
introduction, clearing 

10 
Water supply 
(potable or 
industrial) 

Water abstraction or mine 
dewatering 

Loss or changes in habitat or species 
composition 

4.6.2 Existing Biological Scenario 

 There will not be any adverse impact due to mining operations in this lease since only 

small production is involved from this lease and there will not be any major polluting 

source from the mining operations. Besides, all necessary mitigation measures will be 

implemented. 

 There is no perennial water body near the site and there will be no discharge of effluent 

from the mine. 

 In the Quarry area or its proximate areas there is no wetland and the natural flow of 

water not available.  

 There is no rare or endangered species. 

 There are no wild animals in the area. In the post mining stage, proper fencing will be 

carried in the mined out area to prevent fall of animals in the mine pits.   

 There are no any wetlands, fish breeding grounds, marine ecology nearby the quarry 

area, which will be affected due to this project. 

 No such significantly important medicinal value species within both the ML areas and its 
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nearby region. 

 There are no any wetlands, fish breeding grounds, marine ecology nearby the quarry 

area, which will be affected due to this project. 

4.6.2.1 Mitigate Measures 

To reduce the adverse effects on flora/fauna status that are found in project area due 

to deposition of dust generating from mining operations, water sprinkling and water spraying 

systems will be ensured in all dust prone areas to arrest dust generation.   

4.6.3 Flora and Fauna 

Activities of Mine development and operations & transportation to end users will 

cause the following impacts on flora and fauna. 

4.6.3.1 Impact on Flora 

                      Plantation will be developed in the undevelopment area as per plantation 

programme. These activities will help to improve the floral cover of the area. The greenery 

and plantation development will eventually attract micro fauna, birds etc in the area. 

Assistance will be taken from local forest department in selection of species of plants so that 

green coverage may improve fast. The varieties would include those plants, which are 

suitable to the area. The following plant species will be planted according to CPCB 

guidelines: Cassia fistula, Delbergia sisso, Mangifera indica, Acacia nilotica, Tectona 

grandis, Azadirachta indica, Albizza lebbek, Prosopis cineraria, Delonix regia, Ficus 

benghalensis, Butea monosperma, etc. 

4.6.3.2 Impacts on Fauna 

                        The quarry area is in non-forest land where presence of fauna is very rare. As 

such, there will be no adverse impact of the plant unit activity on fauna around the plant unit 

area. A comprehensive Central Legislation Namely Wild Life (Protection) Act was enforced 

in 1972 to provide protection to wild animals. Schedule-I of this act contains the list of rare 

and endangered species, which are completely protected throughout the country. 

The plant species suitable for green belt development need to be selected based on the 

flowing criteria. 

 Native plant species will be preferred  

 Fast growing plants will be planted  
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 Plants having thick canopy cover will be used  

 Preferably perennial and evergreen species will be selected  

 Plants having large leaf area index will be considered  

 Road sides will be planted with local vegetation  

While making choice of plant species for cultivation in green belts, weightage has to be given 

to the natural factor of bio-climate. It is also presumed that the selected plants will be grown 

as per normal horticultural or forestry practices. Trees are important sinks for air pollutants. 

Trees absorb noise and by enhancing the green cover, improve the ecology and aesthetics 

and affect the local micrometeorology. Trees also have major long-term impacts on soil 

quality and the ground water table. By using suitable plant species, green belts can be 

developed in strategic zones to provide protection from emitted and noise. The suitable 

variety/species shall be finalized in consultation with local forest officer and horticultural 

experts. Mixed plantation shall be done keeping optimum spacing between the saplings.  

4.7 Green Belt Development 

The green belt plantation programme will be continued till the end of the mining 

operation in the area. In framing out this programme on a sustainable and scientific base, 

due consultation and coordination with the forest department will be sought. 

An area of 0.48.50 Ha land was alloted for greenbelt development during 5 years of 

mining plan, Vagaikulam rough stone and gravel quarry proposed to plant 75 No’s of trees 

per year and Rs.30,000/- will spend for proposed greenbelt development and maintenance. 

Plants are chosen to provide aesthetic, ecological and economical value. Trees will 

help to arrest propagation of noise and help to lessen dust pollution due to dust arresting 

action. The plantation will be developed around 7.5m safety zone of the quarry. The soil 

dumps, are planted to prevent erosion and for stabilization of the soil.  Plants are chosen to 

provide aesthetic, ecological and economical value. Trees will help to arrest propagation of 

noise and help to lessen dust pollution due to dust arresting action. 

4.7.1 Impacts on Occupational Health due to project operations 

Anticipated occupational illness sequel to mining activities involved in the project.  

Occupational health problems due to dust & noise and Occupational illness by quarry 

activities as follows; 

 Dust related pneumonia 
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 Tuberculosis  

 Rheumatic arthritis 

 Segmental vibration 

4.7.1.1 Mitigate Measures for Occupational Health 

 Adoption of dust suppression measures like spraying water, use of drill with dust 

collection system or wet drills etc. 

 Plantation. 

 Avoid blasting during unfavorable wind & atmospheric conditions. 

 Use of personal protective equipment. Compliance with DGMS circulars. 

 Emergency response plan that includes installation of emergencyresponse 

equipment to combat events such as fire.  

 All personnel required to handle hazardous materials will be provided with personal 

protective equipment suitable for the hazardous material being handled. 

 On-site first aid facilities will be provided and employees will be extended to the local 

community in emergencies. 

  Table 4.23 Mitigation for occupational health and safety 

S. No Activity Mitigation measures 

1 Excavation  Planned excavation, avoid haphazard mining 

2 
Drilling and 
blasting 

 In addition, the operators and other workers should be 
provided with masks, helmets, gloves and earplugs. 

3 Safety zone 

 Provisions for a buffer zone between the local habitation and 
the mine lease in the form of a green belt of suitable width.  

 Restricted entry, use of sirens and cordoning of the lasting 
area are some of the good practices to avoid accidents. 

4 
Overburden 
stabilization 

 Accidents are known to happen due to overburden collapse.  
 Therefore, slope stabilization and dump stability are critical 

issues for safety and environment. 

5 
Worker’s 
health 
surveillance 

 Health survey programmes for workers and local community. 
 Regular training and awareness of employees to be conducted 

to meet health and safety objectives. 

4.7.1.2 Mitigate Measures for Safety Aspects 

 Water sprinkling on haul roads and dumping yards, etc.  

 Green belt creation wherever possible to arrest dust and reduce noise propagation. 

 All staff and workers will be provided with PPE to guard against excess noise levels 

 Provision of safety Helmets, goggles, safety boots, ear muffs, gas masks, etc.  
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 To provide appropriate instruction, training, retraining, vocational training, etc.  

 Organization of safety contests and safety campaigns regularly to update    

knowledge of safe operational procedures, etc.  

 Observation and compliance of all precautions, control measures and stipulations on 

above lines will ensure that in this project, health and safety problems will be 

minimal. 

4.8 Impacts on Social Environment 

Since the entire lease area of the project has no habitations or hutments inthe core 

zone area, no rehabilitation or resettlement problems are involved. By adopting various 

mitigation measures as explained earlier, the environmental scenario in respect of ambient 

air quality, water quality, Noise levels, water aspects, biological aspects etc. during the 

operation of the project will be maintained within the statutorily prescribed levels. As such, 

impact due to the projects will be positive on socio-economic aspects. It will be ensured that 

the buffer zone of the quarry will be properly preserved environmentally in all respects within 

sustainable limits through necessary monitoring. The project will be operated with care for 

minimizing environmental impacts with proper EMP measures for pollution control.   

4.8.1 Corporate Environmental Responsibility 

Vagaikulam Rough stone & Gravel quarry site has no Relocation and Rehabilitation. 

Most villages have benefitted mutually at Vagaikulam where the mining industry has 

provided indirect jobs for labour and villages provide accommodation for the labour and staff. 

Supportive industries like food supply and essential shops are economic growth in the 

villages.  The site has provided road access to a few nearby village sites. 2% from the Total 

Project cost will be used for CER activity given in Table 4.21. 

Table 4.24 Corporate Environmental Responsibility Plan 

S. No CER Activity Amount allocated (INR) Remarks 

1 

Carrying out various developmental 

works in the nearby region based on 

the need of the locals 

1,57,265 - 

Other benefits to Community 

 Project related logistical operations.  

 Various trading services for consumer goods, spare parts, sundry items, etc.  

 Contractual services connected with the project.  
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 Green belt works in the project.  

 Casual labour needs for various activities. 

The project will provide ample opportunity to the local people for direct and in-direct 

employment. The proposed project may create opportunities for indirect employment in the 

field of vehicle hiring, labours, trading of construction materials, carpenters etc. The major 

areas which required immediate attention relates to infrastructure support, health & 

sanitation, Anganwadi services, school education, youth development, income generation 

activities & veterinary services. 
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5 ANALYSIS OF ALTERNATIVES 
 

5.1 In Case, the scoping exercise results in need for alternatives: 

The Rough Stone & Gravel are site specific in nature. No R&R, no Sensitive area etc., 

making the site suitable for the mining of Rough Stone & Gravel. The site meets the 

requirement of all critical factors that are important for success of mining in the state and 

could be a pre-eminent location. Thus, there are no alternative sites examined. 

5.2 Description of each Alternative 

           Semi mechanized opencast method will be used for mining. Opencast method of 

semi mechanized mining with 5.0m vertical bench width of the bench is not less than bench 

height. As far as quarrying of Rough stone is concerned, observance of the provisions of 

Regulation 106(2) (b) as above is seldom (possible due to various inherent petro genetic 

factors coupled with mining difficulties). Hence it is proposed to obtain relaxation to the 

provisions of the above regulation from the Director of mines safety for which necessary 

provision is available with the regulation 106 (2) (b) of MMR-1961, under Mine Act-1952. No 

alternative technology will be envisaged for this proposed project. 

5.3 Summary of advese impacts of each alternative 

             No alternative technology will be envisaged for this proposed project. So, there is no 

impact based on alternative. 

5.4 Mitigation meaures proposed for each Alternative 

           No alternative technology has been adopted for this proposed project. 

5.5 Selection of alternative 

             Semi mechanized opencast method will be used for this mining project. So, no 

alternative technology has been adopted for this proposed project. 

 

 

 

 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0 /01.12.2021  

 Page 254 of 288 
 

 

6 ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME 

6.1 General 

The mitigation measures suggested in Chapter 4 will be implemented so as to 

reduce the impact on the environment due to the operations of the project. The monitoring 

schedules are planned for systematic study of various pollution levels with respect to air and 

water qualities, noise levels, etc. to ensure that they conform to the standards laid down by 

Environmental Protection Act and various Central and State Pollution Control Board Limits. 

The various methodologies and frequency of studies of all environmental quality parameters 

also conform to norms laid down by MOEF, CPCB and SPCB in this regard. 

The Project proponent will be overseeing/reviewing following activities: 

 To observe the implementation of environmental control measures.  

 To ensure implementation of planned plantation programme with monitoring of 

survival rate, etc. 

 To keep monitoring records properly for submission of periodical returns to statutory 

authorities and for checking by them. 

 To evaluate periodically the performance of existing pollution control equipment and 

systems for taking prompt action in this respect to rectify the defects. 

 Conducting safety audits and programmes to create safety awareness in 

workers/staff. 

 Monitoring of dumps and benches for slope stability, monitoring of OB dumps, laying 

of check dams, garland drains around the dumps and excavated areas and their 

regular maintenance for de-silting. 

 To study the effects of project activities on the environment.   

 To interact and liaise with State and Central Government Departments.   

 To take immediate preventive action in case of some unforeseen environmental 

pollution attributable to the project. 

 Imparting training on safety and conduct safety drills to educate employees.   

 To ensure that fire fighting equipment, etc, are kept in ready-to-use condition. 

For each of the environmental attributes, the monitoring plan specifies the 

parameters to be monitored, location of monitoring sites, frequency and duration of 

monitoring and it also denotes the applicable standards, implementation and supervising 

responsibilities. 
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6.2 Monitoring Schedules for Various Environmental Parameters 

The proponent shall adopt the following monitoring schedule for environmental 

parameters.  However, based on the need and priority it may be suitably modified / 

improved. However, since the proponents are different, monitoring, fulfilling of all the 

statutory obligations and maintaining records are to be carried out separately by the 

proponents. 

6.2.1 Ambient Air Quality 

The following monitoring schedule is given for ambient air quality.  

 Parameters 

Sulphur dioxide (SO2), Oxides of Nitrogen (NOx), Suspended Particulate Matter 

(SPM), Respirable Particulate Matter (PM- 2.5/10).  

 Frequency of Monitoring   

Once in a year in each location. 

 Location    

2 or 3 locations in buffer zone and 1 location in work zone. The environmental 

standards for Ambient air quality prescribed by CPCB/MOEF/SPCB. 

6.2.2 Water Environment 

Water quality monitoring at least before and after monsoon from ground water near 

the lease area and mine pit water sample shall be monitored. General, Physical and 

chemical parameters, etc shall be analyzed. 

6.2.3 Noise Measurement 

Work Zone noise and Ambient Noise level shall be monitored at least once in a year. 

Noise monitoring at ambient air monitoring locations will be carried out. Besides, vibration 

studies in the nearby villages shall be carried out, as per necessity and direction of DGMS, 

etc. The noise level standards as given by CPCB / MOEF given in Table 6.1 will be enforced 

in the mine. 

Table 6.1 Environment (Protection) Rules 1986 

S. No Area code Category of area 
Limits in dB(A) Leg 

Day Time Night Time 

1 A Industrial area 75 70 

2 B Commercial area 65 55 

3 C Residential area 55 45 

4 D Silence Zone 50 40 
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Note: 

 Day time shall mean from 6.00 a.m. and 10.00 p.m. 

 Night time shall mean from 10.00 p.m. and 6.00 a.m. 

 Silence zone is an area comprising not less than 100 meters around hospitals, 

educational institutions, courts, religious places or any other area which is 

declared as such by the competent authority. 

 Mixed categories of areas may be average as one of the four above mentioned 

categories by the competent authority.   

* dB(A) Leq denotes the time weighted average of the level of sound in decibels on scale A 

which is relatable to human hearing.  

A “decibel” is a unit in which noise is measured. “A”, in dB(A) Leq, denotes the frequency 
weighting in the measurement of noise and corresponds to frequency response 

characteristics of the human ear. 

Leq: It is energy mean of the noise level over a specified period. 

6.3 Post Project Environmental Monitoring 

It is imperative that the Project Authorities set up regular monitoring stations to 

assess the quality of the neighboring environment of the project. An environmental 

monitoring programme is important as it provides useful information and helps to: 

 Verify the predictions on environmental impacts presented in this study  

 Assist in detecting the development of any unwanted environmental situation, and 

thus, provides opportunities for adopting appropriate control measures, and  

 Identify the effectiveness of mitigate measures suggested in the EMP. 

Table 6.2 Post Project Environmental Monitoring Program 

S. 
 

No 

Area of 
Monitoring 

Number of 
Sampling Stations 

Frequency of 
Sampling 

Parameters to be Analyzed 

1. Meteorology One 
Hourly and 
Daily basis. 

Wind speed and direction, 
Temperature, Relative 
Humidity, Atmospheric 
pressure, Rainfall. 

2. 
Ambient Air 
Quality 

2 Stations (In 
downwind) 

Twice a 
week:24 hourly 
period 

PM10, PM2.5, SO2, and NO2 

3. Noise 
2 (two within site 
premises and two 
outside site 

Once every 
season 

Ambient Equivalent continuous 
Sound Pressure Levels (Leq) 
at day and Night time. 
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premises) 

4 
Exhaust from 
DG set 

Stack of DG set Quarterly PM10, PM2.5, SO2 & CO 

5 
Vehicular 
Emissions 

Parking area 
Periodic 
monitoring of 
vehicles 

Air emission and noise, PCU 

6 Soil 
Two Locations within 
the Project Site 

Yearly Once  
Physico chemical properties, 
Nutrients, Heavy metals 

7 
Terrestrial 
Ecology 

Within 10km, around 
the project 

Once in three 
years 

Symptoms of injuries on plants 

8 
Surface/ Ground 
water quality 

Two Locations Within 
Project Site 

Yearly Once 
As per ISO 10500 Standard 
parameters 

6.3.1 Occupational Health and Safety 

 Occupational health survey of staff and permanent workers will be undertaken at least 

once in a year to detect early incidence of diseases and for promptremedial 

medicalfollow up in the matter.   

 Audiometric test for the workers will be done at regular interval for workers of the noise 

prone area.  Safety matters also will be reviewed periodically by safety in-charge. 

 Occupational health and safety is very closely related to productivity and good employer- 

employee relationship. The main factors of occupational health in mines are fugitive dust 

and noise.  

 Safety of employees during blasting operation and maintenance of mining equipment 

and handling of explosive materials is to be taken care of as per the Mine Regulations, 

1961 and Circulars of DGMS. To avoid any adverse effects on the health of workers due 

to dust, heat, noise and vibration, sufficient measures have been proposedin the EMP.  

These include 

 Provision of wet drilling /or dust collectors 

 Provision of rest shelters for mine workers with amenities like drinking water, 

fans, toilets etc. 

 Provision of personnel protection devices for the workers 

 Rotation of workers exposed to high noise areas 

 First-aid facilities 

Occupational Health Survey of the employees will be carried out at regular intervals. 

 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0 /01.12.2021  

 Page 258 of 288 
 

 

6.4 Environmental Monitoring Programme 

Table 6.3 Environmental Management Plan 

S.  
No 

Salient Items 
Proposals as per 
Scheme of Mining 

earlier 

Position at the end 
of five years of 

Scheme of Mining 
period 

Proposals for the next five 
years plan period 

1 

Top Soil 
storage 
preservation 
and utilization 

The recovered 
interstitial soil from the 
mine will be used for 
Planting trees and 
growing vegetation. 
 

As proposed in the 
Mining plan the top 
soil stored in the 
inter boundary of the 
lease area for 
plantation purposed 

In the ensuing Mining plan 
period also, top soil will be 
stored plantation purpose 
and thus the afforestation 
programme complied with. 

2 
Land 
Reclamation 

Proposed not to backfill 
the mine-pit, and will be 
left as its condition 

As proposed in the 
Mining plan, the 
mine pit is left its 
condition 

The mine-pit will be utilized 
as a water reservoir (or) may 
be used for fish-culture 
purpose. 

3 
Waste Dump 
Management 

Proposed to stack the 
waste can be dumped 
on either sides of the 
dyke keep away from 
the ultimate limits. 

The waste has been 
dumped on either 
sides of the dyke 
keep away from the 
ultimate limits. 
 

In the next five years period. 
The waste can be dumped 
on either sides of the dyke 
keep away from the ultimate 
limits. 

4 

Afforestation
program with 
precautions 
for survival 
and 
protection of 
plantation. 

75 no’s of tress per 
year is proposed with 
the survival rate of 80% 

As proposed, 75 
plants per year 
were planted during 
the Scheme Period 
along the eastern 
boundary of lease 
area and achieved 
survival rate of 
80%. 

In the ensuring five years 
period of Scheme of Mining, 
75 plants per year is 
proposed to be planted for 
complying the afforestation 
programme with the arrive 
survival rate of 80% in the 
eastern portion of the lease 
area in a phased manner. 

5 

Quality of 
mine 

water and 
any 
interference 
with surface 
waterspruces 
 
 

The proposal for the 

Confinementofwaste 
dumpsarrangedpreve
nted the interference 
ofsurface water 
sourcesand thus 
thequality ofmine 
waterisgood. 

Followed the 

Procedure as 
proposedin the 
Mining plan. 
 
 
 
 
 

Proposed the 

sameprocedure tobe 

followed inthe ensuing 
fiveyears. 
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6 

Fly rock 

Fragments 
andprecaution
s 

Proposedtofollowup 
muffle blasting so as 
to prevent fly rock 
fragments. 

Followed the 

muffleblasting 

procedure and 
thusprevented the 
fly rock fragments. 
 

In the ensuing mining 
period, the same safety 
precautions will be 
followed. 
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7 ADDITIONAL STUDIES 

7.1 Introduction 

The additional studies involved in this project will consist of following aspects:  

1. Public consultation  

2. Risk assessment /Disaster Management Plan  

3. Mine closure plan as per GCDR 1999 

4. Occupational Health and safety studies have been conducted and a 

safety plan was prepared. 

7.1.1 Public Consultation 

The project falls under Schedule 1(a) Mining of Minor Minerals ‘B2’ category as per 

EIA Notification 2006 and its Amendments thereafter and As per the O.M issued vide F.No. 

L-11011/175/2018-IA-II (M), dated: 12.12.2018 considering the cluster the project is termed 

under Schedule 1(a) Mining of Minor Minerals ‘B1’ category. The total area of the quarry is 

1.83.5 Ha. 

However, the proposed project falls under ‘B1’ category, Schedule 1(a), Public 

Hearing is Mandatory. So, EIA report has been prepared as per the obtained ToR vide. 

Letter No. SEIAA-TN/F.No.8493/SEAC/ToR-990/2021, dated: 28.07.2021. Draft EIA report 

will be submitted for Public Hearing (PH). 

After PH, the minutes obtained will be incorporated in the EIA report along with action 

plan by the proponent. Final EIA will be submitted to TNSEAC for further appraisal of the 

project and obtaining Environment Clearance. 

7.1.2 Risk Identification & Management 

7.1.2.1 Introduction 

Mining and allied activities are associated with several potential hazards both to the 

employees and the public at large. A worker in a mine should be able to work under 

conditions that are adequately safe and healthy. At the same time the environmental 

conditions should be such as not to impair his working efficiency.  

The various safeguards to be taken to ensure the safety of the mine and that of 

employees are provided in the Mines Act, 1952. Risk involves the occurrence or potential 
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occurrence of some accidents consisting of an event or sequence of events. The risk 

assessment study covers the following: 

 Identification of potential hazard areas 

 Identification of representative failure cases 

 Visualization of the resulting scenarios in terms of fire (thermal radiation) and 

explosion 

 Assess the overall damage potential of the identified hazardous events and the 

 impact zones from the accidental scenarios 

 Assess the overall suitability of the site from hazard minimization and disaster 

mitigation point of view 

 Furnish specific recommendationson the minimization of the worst accident 

possibilities 

The complete mining will be carried out under the management control and direction of a 

qualified mine manager holding a first class manager’s certificate of competency. Moreover, 

mining staff will be sent to refresher courses from time to time to keep them alert. However, 

following natural/industrial hazards may occur during normal operation: 

 Accident due to explosives. 

 Accident due to heavy mining equipment 

In order to take care of above hazard/disasters, the following control measures will be 

adopted. 

 All  safety  precautions and  provisions of  the  Mine  Act,  1952,  the  MMR 1961 and 

the Mines Rules, 1955 will be strictly followed during all mining operations 

 Entry of unauthorized persons will be prohibited. 

 Firefighting and first-aid provisions in the mines office complex and mining area; 

 Provisions of all the safety appliances such as safety boot, helmets, goggles etc. will 

be made available to the employees and regular check for their use. 

 Training and refresher courses for all the employees working in  hazardous premises; 

Under mines rules all employees of mines will have to undergo the training at a 

regular interval. 

 Working of mine, as per approved plans and regularly updating the mine plans; 

 Cleaning of mine faces will be regularly done 

 Handling of explosives, charging and blasting will be carried out by competent 

persons only.  
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 Regular maintenance and testing of all mining equipment as per manufacturer’s 

guidelines. 

 Suppression of dust on the haulage roads. 

 Increasing the awareness of safety and disaster through competitions, posters and 

other similar drives. 

 For any type of above disaster, a rescue team will be formed by training the mining 

staff with specialized training. 

7.1.2.2 Identification of Hazards in Open Cast Mining 

There are various factors, which can cause disaster in the mines. These hazards are 

as follows: 

 Drilling 

 Blasting 

 Overburden handling 

 Heavy Machinery 

7.1.2.3 Drilling 

Drilling is an important activity in mining. This activity releases particulate matter into 

the air and noise in the vicinity of the operation. The particulate matter/dust can be arrested 

by employing dust extractor, wet or dry type. The usage of standard drill bits also reduces 

the dust formation. The noise is also arrested by the usage of dust extractors.  

The compressors which feed the compressor air to the drilling jack hammers can be 

covered in acoustic enclosures which reduce the dust and noise. The hard strata will be 

excavated after drilling and blasting. Drilling will be done with jack hammers up to 1 to1.5m 

depth having a diameter of 32-36mm. 

7.1.2.4 Blasting 

Most of the accidents from blasting occur due to the projectiles, as they may 

sometimes go even beyond the danger zone, mainly due to overcharging of the shot-holes 

as a result of certain special features of the local ground. Flying rocks are encountered 

during initial and final blasting operations. Vibrations also lead to displacement of adjoining 

areas. Dust and noise are also problems commonly encountered during blasting operations. 

 The damaging impacts on environment are evident noise, gas, flyrock and ground 

vibration. 

 The last factor is most important for safety of constructions, buildings and various 

natural objects in the vicinity of mining area.  
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 The ground vibration parameters, crucial for safety of endangered objects have a 

significant correlation with charge weight and distance of blasting. 

 This study tried to associate the main vibration parameter, particle velocity with 

blasting parameters and properties of vibration medium.  

7.1.2.5 Precautionary Measures to Avoid Accidents Due to Blasting 

 The provisions laid down in the MMR 1961 related to Blasting shall strictly be 

followed. However, some of the main provisions are written here 

 The Wire saw and crack powder will be utilized extensively to reduce the requirement 

for blasting. 

 The blasting will be done under supervision of blaster/mine mate/mine foreman/mine 

manager 

 Shots shall not be fired except during the hours of daylight.  

 The holes charged on any particular day shall be fired on the same day. 

 Adequate blasting shelters or other protection shall be provided at mines. 

 The shot-firer shall give sufficient warning by effective signals over the entire area 

falling within a radius of danger zone. 

 Multi-shot exploder shall be used. A shot-firer will fire maximum 120 Shots. 

 During the approach and progress of electrical storm, adequate precautions shall be 

taken. 

7.1.2.6 Overburden Handling 

            The overburden in the form of topsoil and weathered rock, after the excavation of 

topsoil and weathered rock will be directly loaded into tipper to the needy buyers for road 

project and construction works for filling and leveling of low lying areas. 

7.1.2.7 Heavy Machinery 

Most of the accidents during transport of dumpers, trucks, proclain, ripper dozers and 

other heavy vehicles are often attributable to mechanical failures and human errors. 

7.1.2.8 Precautionary Measures to Prevent Accidents due to Trucks and Dumpers 

 All transportation within the main working shall be carried out directly under the 

supervision and control of the management. 

 The vehicles must be maintained in good conditions and checked thoroughly at least 

once a week by the competent person authorized for the purpose by the 

Management. 
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 Road signs shall be provided at each and every turning point especially for the 

guidance of the drivers. 

 To avoid danger while reversing of vehicles especially at the embankment and tipping 

points, all areas for reversing of lorries should as far as possible be made man free. A 

statutory provision of the fences, constant education, training etc. will go a long way in 

reducing the incidents of such accidents. 

 Generally, oversize rocks shall be dealt with in the pit by secondary blasting. 

 A Load consisting of large rocks must not be over the edge. This is unsafe and may 

damage equipment. 

 The movement of the dumpers will be governed under the Code of Traffic rule; this is 

already formulated & implemented. 

7.1.2.9 Storage of Explosives 

The explosive requirement of the quarry operation is minimal. The blasting 

requirement will be carried out using contractors approved by the Controller of Explosives. 

No Explosive storage is envisaged in this quarry. 

7.1.2.10 Safety Measures at the quarry 

 Adequate care has been taken in deciding the size of the bench for the working pit. 

 The benches are properly sloped at an angle of 60 degree to avoid any spillage of 

benches. 

 Adequate drainage system at the top of the pit and also on the benches shall be 

made to prevent erosion of the benches. 

 The quarries will be protected by garland drains around the periphery for storm water 

drainage. 

7.1.3 Disaster Management Plan 

The disaster management plan is aimed to ensure safety of life, protection of 

environment, protection of installation, restoration of production and salvage operations in 

this same order of priorities. For effective implementation of the disaster management 

plan, it should be widely circulated and personnel training through rehearsals/drills. The 

objective of the disaster management plan is to make use of the combined resources of 

the mining operation and the outside services to achieve the following: 

 Effect the rescue and medical treatment of casualties 

 Safeguard other people 
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 Minimize damage to property and the environment 

 Initially contain and ultimately bring the incident under control 

 Identify any dead 

 Provide for the needs of relatives 

 Provide authoritative information to the news media 

 Secure the safe rehabilitation of affected area 

 Preserve relevant records and equipment for the subsequent inquiry into the cause 

and circumstances of the emergency 

 In effect, it is to optimize operational efficiency to rescue rehabilitation and render 

medical help and to restore normalcy. 

Emergency Organization (EO) 

It is recommended to setup an emergency organization. A senior executive (Mine 

Manager) who has control over the affairs of the mine would be heading the emergency 

organization. He would be designated as site controller. As per the general organization 

chart, in the mines, the Mines Foreman would be designated as the Incident Controller 

(IC). The incident controller would be reporting to the site controller. Emergency 

coordinators would be appointed who would undertake the responsibilities like firefighting, 

rescue, rehabilitation, transport and provide essential and support services. 

Emergency Communication (EC) 

Whoever notices an emergency situation such as fire, growth of fire etc. would inform 

the Mines Foreman. The Mines Foreman would appraise the site controller. Site Controller 

verifies the situation from the incident controller takes a decision about an impending on site 

emergency. Simultaneously, the emergency warning system would be activated on the 

instructions of the site controller. 

In order to handle disaster/emergency situations, the following personnel shall deal with 

the disaster/Emergency 

 Mines Manager-site controller 

 Mines Forman-incident controller 

 Mine mate –Fire controller 

 Senior most Driver-Transport coordinator 

 Senior most operator- Medical coordinator 
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7.1.3.1 Emergency Services 

This includes the fire-fighting system, first aid center, etc.  Alternate sources of power 

supply for operating fire pumps, communication with local bodies, fire brigade etc. will also 

be clearly identified.  Adequate number of external and internal telephone connections shall 

be installed. 

1. Fire Protection System 

2. Off Site Emergency Plan 

7.1.3.2 Fire Protection System 

The fire protection system for the project maintained will consist of Portable hand 

appliances of suitable types/capacities for extinguishing small fires in selected mine areas, 

storages areas such as that of Diesel, Explosives, etc.  

7.1.3.3 Off-Site Emergency Plan 

The offsite emergency plan defining the various steps to tackle any offsite 

emergencies, which may affect surrounding areas of the project, has to be prepared after 

due finalizing discussion in this respect with local Panchayat official, Revenue officials and 

District Collector. As per this off site plan, in case of any off-site emergencies, actions have 

to be promptly initiated to deal with the situation in consultation with Collector and other 

revenue officials. 

7.1.4 Mine Closure Plan 

It is proposed not to back fill the ultimate pit, in as much as quantity of reserves is 

available 25m BGL. The site boundaries shall be safely fenced and used as a reservoir after 

mining activities are over. 

There is no proposal for back filling, reclamation and rehabilitation. The quarried pits 

after the end of the life of lease will be fenced to prevent inherent entry of public and cattle. 

There is no proposal for back filling, reclamation and re-habitation. 

7.1.4.1 Progressive Mine Closure Plan 

The various schedules for mining activities regarding mining of Rough Stone & 

Gravel, waste disposal, proposed land use pattern, environmental preservation measures, 

disaster management plan, etc. have been fully covered in the earlier chapters in this 

EIA/EMP report. 
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Concurrent planning for various steps to be adopted for final mine closure, along 

with regular working schedules and systems of the mine, will facilitate to effect smooth 

switchover to final mine closure stages ultimately. 

7.1.4.2 Water Quality Management 

 The ground water quality in the region indicates neutral range with pH values. Most 

of the analytical results for ground and surface water showed parameter concentrations well 

within the permissible limits. Garland drains will be provided all along the periphery of the 

mining pit and along the toes of the side burden dumps. These drains will be aligned in such 

a way that all the surface drainage water will be carried away from the mining zone to 

settling tanks. 

The mining pit’s catchment water will be coursed to the main sump and used for dust 

suppression and green belt development & plantation activities. 

7.1.4.3 Air Quality Management 

Ambient air quality was monitored twice in a week for One (01) season (shall cover 

12 weeks), i.e. during Pre-Monsoon season (July – September 2021). PM10, PM2.5, SO2, 

NOx, Pb, NH3, C6H6, C20H12, As, Ni, were monitored. Sampling was carried out as per 

Central Pollution Control Board (CPCB) monitoring guidelines at each location. 

The following precautions have been considered for abatement of air pollution in 

the Rough Stone and Gravel mine area: 

 Water sprinkling shall be carried out at the active working faces, on all haul-roads 

and the dump surfaces. 

 Regular cleaning and removal of spillage from haul roads and weighbridge areas. 

 Proper and regular maintenance of mining equipments. 

 Development of comprehensive green belt around overburden dumps to reduce 

fugitive dust emissions in order to create clean and healthy environment. 

7.1.4.4 Solid waste Management 

As is stated earlier, mining is being carried out by opencast semi-mechanized 

method using conventional mining equipments i.e. hydraulic excavators / shovels and 

dumpers combination with ancillary mining equipment like compressor, generator etc. 

Adequate space has been identified within the lease applied area for dumping such waste 

material on barren land covered with soil. The 7.5 m safety distance as well as the 

defective portion of the deposit may also be used for waste dumping purpose. 
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7.1.4.5 Mine Drainage 

The lease applied area exhibits plain topography. Through the area receives scanty 

rainfall, the ground water level is at 50-55m depth. The Production faces are operated at 

shallow depths. During the rainy seasons the surface run of water and the gorund water are 

collected at one point called as sump and dewatered nearby agricultural field with the help of 

7.5HP water pumps. 

7.1.4.6 Disposal of Waste 

The Mine waste in the mine includes the over burden, side burden, rock fragments 

and rubbles generated as mineral rejects during production works and the country rock 

fragments generated during development works as approach road formation, formation of 

dumping yard sites etc., During the five years of Mining Plan period, such waste material are 

proposed to be dumped along the sidest of the lease area where it comprises of country rock 

terrain. 

7.1.4.7 Disposal of Mining Machinery 

Machineries like Tractor mounted compressor attached with Jack hammers, 

Excavators are proposed to deploy for quarrying operation. These machines are complaint 

to the RTO conditions and CPCB conditions. These machineries are written off and 

disposed on completion of their normal life as per the set guidelines of the Government. 

7.1.4.8 Other Infrastructure 

Mine office, store room, first-aid room etc, will be provided on semi-permanent 

structures within the lease applied area. 

7.1.4.9 Safety & Security 

The water ponds developed in the reclaimed areas shall be properly fenced for 

safety. The water from these ponds is likely to be potable and shall be used for human & 

cattle consumption and for agriculture purposes. 

7.2 Rehabilitation and Resettlment 

There is no need for Rehabilitation and Resettlement as the proposed quarry is a patta 

land owned  by the applicant Thiru.A. Densingh Babu. 
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8 PROJECTBENEFITS 

8.1 Technology in the Physical Infrasructure 

Carrying out various developmental works in the nearby region based on the need of the 

locals. 

8.2 Technology in the Social Infrasructure 

 Improvement in Per Capita Income.  

 The socio - Economic conditions of the village and distance will enhance due to the 

project, hence the project should be allowed after considering all the parameters.  

 It can thus be concluded that the project is environmentally compatible, financially 

viable and would be in the interest of construction industry thereby indirectly 

benefiting the masses. 

8.3 Employment potential- Skilled, Semi Skilled and Unskilled 

 The quarrying activities in this belt will benefit to the local people 10 Nos.  

 The direct beneficiaries will be those who get employed in the mines as skilled and 

unskilled workers.  

S. No Description 
No of persons 

(Direct) 

Skilled  

1 Operator 2 

2 Mechanic 1 

3 Mines manger/Mat 1 

Semi – skilled 

1 Driver 2 

Unskilled 

1 Musdoor/Labours 4 

Total  10 

8.4 Other tangible benefits 

Cultural and economic development of the nearby villages can be envisaged. 
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9 ENVIRONMENTAL COST & BENEFIT ANALYSIS 

(Not recommended during scoping stage) 
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10 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 

10.1 Environmental Management Plan 

Environmental Management Plan covers the genesis of pollution, the principal 

sources of pollution, the nature of pollution, the proposed measures required for meeting the 

prevailing statutory requirements of air emissions, waste water discharge characteristics, 

noise levels, land use, socio economics etc for environmental management purpose in 

connection with the mining and quarrying related activities in the study area. 

10.2 Emission Source Identification 

The Emission sources are activities related to pits and quarries including, overburden 

operations, drilling, hauling, loading and unloading stock piles. The emission sources may be 

subdivided into six broad categories. 

Emissions of Particulate Matter (PM) will be produced during mining activities and 

wind-blown dust from storage piles. Emissions of PM from road dust due to vehicular traffic 

on unpaved roads. 

10.3 Air Quality Management 

Quarrying operations are semi mechanized, but there is involvement of labours too. 

Dust would be generated during the course of over burden removing, drilling, mining, 

hauling, handling and transportation of the material. Dust is likely to be generated from 

emissions of diesel vehicles such as SO2, NOx etc. 

10.3.1 Measures for dust suppression 

Water will be sprinkled for suppression of air borne dust on mine haulage roads and 

waste dumps on regular intervals by water tankers. Drilling of blast holes of 32mm - 36 mm 

dia will be always under wet condition to prevent flying of dust. In the unloading point of 

Tippers, water will be sprinkled and further the drillers are provided with respirators in 

accordance with mines regulations. 

10.3.2 Emissions from Material Handling 

PM emissions occur during the handling and transfer operations of material from one 

process to another within the facility. The environmental control measures, which are being 

taken and proposed to control the fugitive dust released during the stone quarry production 

are given below: 
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 The working faces will be regularly wetted before carrying out the drilling and 

excavation. 

 Dust masks will be provided to the workers especially for the drillers and for the 

workers working in the loading operations. 

 Periodic health checkup for the workers shall be done 

 Plantation along approach roads and surrounding the Quarry Lease area. 

 Water tankers with spraying arrangement will be used for regular water sprinkling on 

the haul roads to ensure effective dust suppression. 

Haulage 

 Haul road will be maintained regularly. 

 Speed limits will be prescribed for transport vehicles. 

 Water will be sprayed daily on the roads by using water tankers. 

 Periodic maintenance of the trucks used for transport shall be done to reduce smoke 

emissions. 

 Over loading of trucks is avoided. 

10.4 Noise Pollution Control 

In an operational mine major noise sources are operation of mine machineries, 

equipment & plying vehicles. Noise generation may be for an instant, intermittent or 

continuous period, with low to high decibels. General noise levels generated at mines are 

documented as below 

Equipment    Noise Level (dB (A)) 

Rotary Drills     72-100 

Compressor (85 m3/min)   50-55 

Excavator     75-90 

Diesel Tipper     74-109 

Diesel Generator    80-94     

The management plan for controlling noise pollution is as given below. 

 Reducing the drilling operations as far as possible. 

 Provision of earmuffs to workers working in high noise prone areas. 

 Proper gradient of haul roads to reduce cumulative noise levels. 

 Development of green belt all along the boundary of the mining lease area which will 

act as effective noise barrier. 
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 Restriction of blast hole drilling to only day time hours and usage of sharp drilling bits 

and delivery of compressed air at optimal pressure during drilling. 

 Noise emanating machine such as compressors, diesel generator are enclosed in 

acoustic enclosure so as to reduce the noise level. 

10.5 Water Pollution Control Measures 

10.5.1 Surface Water 

There are no major streams and rivers, which can get affected by the mining. Hence 

there will be no major effect on the surface water environment. Surface water ditches or 

channels will be made to divert all surface drainage for agricultural purposes. 

10.5.2 Mine Drainage Water 

The ground water may not rise immediately in this type of mining. The rain water 

percolation and collection of water from the seepage shall be less than 300 lpm and it shall 

be pumped about periodically by a stand by diesel powered centrifugal pumps motivated 

with 7.5H.P Motor. 

 Mine water will be used in wet drilling process, dust suppression & green belt 

development 

  The runoff from the dumps will be channelized and care will be taken. 

10.6 Land Environment 

Landscape will be slightly changed due to open cast quarry. There will be no land 

subsidence as area is made up of hard rock. Aesthetic environment will not be affected, as 

the quarry is located in plain terrain. Soil cover and the weathered material accounts for the 

Over Burden. Agriculture is seen mainly in the plains far away from the lease area. A few 

bushes will be cleared to facilitate mining and other related activities and there are no big 

trees. 

 Top soil shall be used in afforestation work, as early as possible.  

 A retaining wall and garland drain will be constructed all around to prevent the wash 

off.  

10.6.1 Top soil management 

Top soil will be removed in advance and stacked separately. To improve its quality, 

soil stabilizers shall be mixed and leguminous plantation will be done over these stacks. Top 
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soil shall be used in afforestation work, as early as possible. A retaining wall and garland 

drain will be constructed all around to prevent the wash off. 

10.7 Solid Waste Management 

The solid waste that is likely to be generated during the quarry activity will be stacked 

along the lease barrier according to their quality and size. The sub Grade material and waste 

generated will be stored within the lease boundary over areas. All the care will be taken to 

minimize the waste generation at the source. 

 Top Soil recovered will be used in the green belt areas around the lease area. 

 Top soil Stored on the inner boundary of the mining lease area. To improve its 

quality, soil stabilizers shall be mixed and leguminous plantation will be done over 

these stacks. 

 The solid waste that is likely to be generated during the quarry activity will be stacked 

along the lease barrier according to the mining plan.   

10.8 Stabilization of Dumps 

The dumps are mainly constituted of quarry waste. It will be afforested properly to 

stabilize the dumps and preserve soil character. Garland canal also will be dug around the 

dump. 

As the waste generation in the mine includes hard rock fragments of considerable 

size and irregular shape with varying angularity, the waste dump will be stable on its own 

even at higher slopes of the sides.  

10.9 Biological Environment 

As in any typical Ligneous rocks deposit, there is no tree growth on the area, but 

grass shrub and bushes grow sparsely. No wildlife is found in quarry Lease area. In order 

to minimize the impacts and to improve up on the existing eco system afforestation plan 

will be envisaged. 

10.10 Afforestation Plan 

The main aim of the plantation of the mined out areas is to stabilize the area to 

protect it from rain, wind erosion, improve the aesthetics and support the re-creation of bio-

diversity.  

 Afforestation will be taken up along the lease area.  
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 In the Mining Plan 75 plants per year is proposed to be planted for complying 

Afforestation program with the arrived survival rate of 80% in the lease area in the 

phased manner.  

 Only Shrubs and bushes are seen in the quarry Lease area.  

10.11 Occupational Health & Safety Measures 

Rough Stone & Gravel does not contain any toxic elements. Further this being a 

semi-mechanized mine, production is by semi-mechanized means and waste material 

handling partly by mechanized way, there shall be marginal impact on air and noise 

qualities.  Therefore, the possibilities of any health hazards are minimal. 

 Awareness and planning are keys to prevention of occupational health hazards. 

  Conducting air monitoring to measure worker exposures and to ensure that provided 

controls are adequate for protection of workers. 

  Adequate respiratory protection will be provided to the workers.   

  Periodic medical examinations for all workers. 

  Provide workers with training that includes information about health effects, work 

practices, and use of protective equipments.  

10.12 Socio-Economic Benefits 

Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry project is not going to have any negative 

impact on the social or cultural life of the villagers in the near vicinity. The quarry activity will 

provide job opportunities, which will help them to develop economically. 

Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry will be done with the vision of leaving a 

positive impact on socio-economics of people living in the nearby villages. A first-aid centre 

to meet the basic medical needs of employees will be provided. 

10.12.1 Employment potential 

Around 10 people will be employed including material suppliers, outside workshops, 

unit supported industries. Local villagers residing in the nearby villages shall be employed as 

semi-skilled workers. 

10.12.2 Care and Maintenance during Temporary Discontinuance 

All the provisions as per the Mines Act 1952 and Rule17 of GC & DR 1999 shall be 

strictly adhered during temporary discontinuation. 
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10.12.3 Safety and Security 

At the end of quarry operations, the total area excavated will be fenced properly with 

single opening for workers engaged in closure plan work.  

10.13 Budget for Environmental Protection 

It is necessary to include the environmental cost as a part of the budgetary cost 

component. Total of Rs.3,30,000/- allocated for environmental protection activities. 

Environmental Management cost is given inTable 10.1. 

 

Table 10.1 Environmental Management Plan Cost 

S. No Description Cost (Rs.) 

1 Air Quality Sampling 40,000/- 

2 Water Quality Sampling 40,000/- 

3 Noise Monitoring 20,000/- 

4 Ground Vibration 20,000/- 

Expenditure 

1 Drinking water facility  40,000/- 

2 Sanitary Arrangements 40,000/- 

3 Safety Kits 20,000/- 

4 Water Sprinkling 80,000/- 

5 Afforestation 30,000/- 

Total EMP Cost 3,30,000/- 
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11 SUMMARY & CONCLUSION 

11.1 Background 

            The total extent area of the quarry is 1.83.5. Ha situated at survey number 492/2, 

Vagaikulam Village, Manur Taluk, Tirunelveli District, TamilNadu State. 

            Accordingly, the Assitant director of Tirunelveli had issued the precise area 

communication letter to produce the approved Mining Plan within a period of 90 days as per 

Rule 8-C (3b) of Tamil Nadu Minor Mineral Concession Rules, 1959 vide Rc No. 

M3/36244/2019 dated 21.09.2020. 

           The project falls under Schedule 1(a) Mining of Minor Minerals ‘B2’ category as per 

EIA Notification 2006 and its Amendments thereafter and As per the O.M issued vide F.No. 

L-11011/175/2018-IA-II (M), dated: 12.12.2018 considering the cluster. 

Hence, the project will be appraised for Environmental Clearance from State Expert 

Appraisal Committee, Tamil Nadu. The ToR application was submitted to TN SEIAA vide 

File No. 8493/2021 dated: 01.04.2021. 

The proposal was appraised during 215th SEAC meeting held on 29.06.2021 and 

448th SEIAA meeting held on 23.07.2021 and ToR was issued vide Letter No. SEIAA-

TN/F.No.8493/SEAC/ToR-990/2021, dated: 28.07.2021 for the preparation of EIA/EMP 

report. The draft EIA/EMP report will be submitted for Public Hearing (PH).  

After completion of Public Hearing, the minutes issued will be incorporated in the EIA 

report along with action plan by the proponent. Final EIA will be submitted to TNSEAC for 

further appraisal of the project and obtaining Environment Clearance 

Mr.A. Densingh Babu as part of the compliance from MoEF&CC has appointed M/s 

Hubert Enviro Care systems (P) Ltd, Chennai as Environmental Consultants who are 

accredited by National Accreditation Board for Education and Training (NABET), Quality 

Council of India (QCI), New Delhi. 

 The proposed production capacity* of the quarry during the mining plan period will be 

restricted to 1,38,580m3 of Rough Stone and 75,330 m3 of Gravel, the depth of mining will be 

25m from below ground level for five years. Mine lease area falls in the survey of India Topo 
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sheet 57 P/10 and lies between the GPS coordinates of 08°53'27.06"N to 08°53'36.72"N and 

77°38'16.08"E to 77°38'18.60"E  

11.2 Management Commitment 

The company/proponent is assigning prime importance for environmental protection. 

The company/proponent will comply the environmental laws. Mr.A.Densingh Babu will 

maintain well developed Greenbelt. Also, all the environmental statutory requirements will be 

implemented and maintained continually. 

11.3 Environmental Sensitive Areas 

The detailed Environmental Sensitivity areas within the 15km radius of the project 

site are given in Chapter 3, Section 3.4 and Table 3-1. 

11.4 Rough Stone & Gravel Quarry Reserves 

 The estimated Geological Reserves of Rough Stone & Gravel estimated based on 

the Geological cross sections was 4,20,320 m3 of Rough stone and 1,05,080 m3 of 

Gravel. 

 The Mineable Reserves have been arrived as 1,38,580 m3 of Rough Stone and 

75,330 m3 of Gravel. 

 The Proposed production capacity will be restricted to 1,38,580 m3 of Rough Stone 

and 75,330 m3 of Gravel for five years as per the ToR issued. 

11.5 Summary of the Magnitude of Operation 

 The Vagaikulam Rough Stone & Gravel quarrying operation is proposed to carry out 

by opencast semi mechanized method by formation of benches. Benches are 

proposed with a height of 5m & 5m width. Major machineries are Compressor, Jack 

hammer, and excavator is used in proposed quarry. Tippers and dumpers will be 

used for transportation. 

 The Proposed production capacity is restricted to 1,38,580 m3 of Rough Stone and 

75,330 m3 of Gravel for five years. 

 The mineable reserves have been computed as 1,38,580 m3 of Rough Stone and 75,330 

m3 of Gravel.  

 The effective geological reserves and mineable have been worked out as 4,20,320 m3 

of Rough stone and 1,05,080 m3 of Gravel. 
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11.6 Requirements 

11.6.1 Land requirement: 

 The Vagaikulam Rough Stone & Gravel mine is over an extent of 1.83.5Ha. 

 Lease area located at S. F. No. 492/2, Vagaikulam Village, Manur Taluk, Tirunelveli 

District, TamilNadu State, lies in the latitude of 08°53'27.06"N to 08°53'36.72"N and 

77°38'16.08"E to 77°38'18.60"E. 

 The lease area topography is plain terrain; site elevation is ~ 105m (max) MSL. The 

area is marked in the survey of India Topo sheet No. 58H/09. 

 

11.6.2 Water Requirement 

 The total water requirement is 2.3KLD (Drinking & Domestic purpose-0.30 KLD, Dust 

suppression -1.5 KLD & for Greenbelt-0.5 KLD). The total water requirement will be 

met from Private tankers.  

 The Vagaikulam Rough Stone & Gravel quarry will not produce toxic effluent in the 

form of solid, liquid or gas.  

 No wastewater will be discharged by quarry operation except domestic sewage. 

Domestic wastewater will be disposed to Septic Tank followed by soak pit.  

 

11.6.3 Power & Fuel Requirement 

 No power is required during mining operations. Working is restricted on day time only 

between 9AM to 6PM.  

 1, 23,414 liters of HSD for the entire project life will be brought from nearby diesel 

pumps. 

11.6.4 Manpower 

 Manpower requirement for the proposed project is 10 Nos. 

11.6.5 Solid Waste Generation & Management 

 

 Municipal solid waste (4.5kg/day) will be segregated as Organic waste (2.7 kg/day) 

will dispose through local municipal bins and inorganic waste (1.8 kg/day) will be 

disposed through TNPCB authorized recyclers. 

 Waste diesel Oil will be collected in leak proof containers and disposed to TNPCB 

Authorized Agencies for Reprocessing/Recycling. 
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11.6.6 Project Cost 

The total capital investment on the project is Rs. 78,63,240/- including EMP cost is 

3,30,000/-Baseline Study. 

Project Influence Area (PIA)/Study Area: 

 An area covering 10km radius from Vagaikulam Rough Stone & Gravel quarry 

boundary has been earmarked as study area for baseline studies. 

Summary of Baseline Studies: 

 Site has a Plain terrain with level ~105m MSL. 

 The project site falls under Zone- III (Low Risk Zone) as per IS 1893 (Part- I).   

 The predominant wind direction is West during study period.  

 Max Temperature: 400C Min Temperature:240C & Avg Temperature: 30.530C 

 Max Relative Humidity:100 % Min Relative Humidity:31.34 % & Avg Relative 

Humidity: 64.25%  

 Average Wind Speed :2.70m/s 

Ambient Air Quality 

  Maximum concentrations of PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, Pb, O3, NH3, C6H6, C20 H12, 

As &Ni, are well within the National Ambient Air Quality Standards for Industrial, Commercial 

and Residential areas at all monitoring locations during the study period. The ambient air 

quality has been monitored at 8 locations for 12 parameters as per CPCB guidelines within 

the study area. The average baseline levels of PM10 (43.72µg/m³–71.04µg/m³), PM2.5 

(24.54µg/m³ –40.25µg/m³), SO2 (9.08µg/m³– 16.47µg/m³), NO2 (19.40µg/m³ –31.94µg/m³), 

all the parameters are well within the National Ambient Air Quality Standards for Industrial, 

Commercial and Residential areas at all monitoring locations during the study period from 

July 2021 to September 2021. 

 

Noise Environment 

           Ambient noise levels were monitored using precision noise level meter in and around 

the project site at 10 km radius at 8 locations during study period.  

 In Industrial areas day time noise levels was about 72.3 dB(A) and 64.5 dB(A) during 

night time, which is within prescribed limit by CPCB (75 dB(A) Day time & 70 dB(A) 

Night time). 
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 In residential areas day time noise levels varied from 49.2 dB(A) to 53.4 dB(A) and 

night time noise levels varied from 40.2 dB(A) to   43.1 dB(A) across the sampling 

stations. The field observations during the study period indicate that the ambient 

noise levels is within the prescribed limit by CPCB (55 dB(A) Day time & 45 dB(A) 

Night time). 

 

Water Environment 

  The prevailing status of water quality at 08 locations for surface water and 8 locations 

for ground water have been assessed during the study period. The standard methods 

prescribed in IS were followed for sample collection, preservation and analysis in the 

laboratory for various physiochemical parameters. 

Surface water quality 

 pH ranges from 7.42 – 8.34  

 Total Dissolved Solids range from 591mg/l to 854mg/l. 

 Chloride ranges from 137.2 mg/l to 208.6mg/l. 

 The sulphate content in the surface water of the study area varies between 49.6mg/l – 

92.6mg/l. 

 Total hardness ranges between 241mg/l –357mg/l. 

 The BOD value ranges from 3.3 mg/l to 7.3 mg/l 

 COD value 18.4 to 43.2 mg/l. 

 The concentration of heavy metals like As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni and Se at all 

locations are within the limits of IS 2296:1992(Class-C: Drinking water with 

conventional treatment followed by disinfection). 

Ground Water Quality 

 The average pH ranges from 7.28 to 8.24. 

 TDS value varied from varied from 476 mg/l – 691 mg/l. 

 The chloride concentration ranged from 104.5mg/l – 178.5 mg/l 

 Sodium range from 47.3 mg/l to 85.6 mg/l 

 Potassium concentration range from 4.8 to 7.3 mg/l. 

 Magnesium ranges from 21.8 to 38.7 mg/l within the permissible limitof the IS 10500: 

2012. 
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 The sulphate content of the ground water of the study area is varied between 42.6 to 

69.4 mg/l meeting the acceptable limit of the IS 10500: 2012. 

 It is observed that all the collected ground water samples meets the drinking water 

standards (IS 10500:2012) and can be used for drinking. 

Land Environment 

  Assessment of soil characteristics is of paramount importance since the vegetation 

growth, agricultural practices and production is directly related to the soil fertility and quality. 

Soil sampling was carried out at eight (08) locations in the study area.  

It is observed that, 

 The pH of the soil samples ranged from 7.34 to 8.32. 

 Conductivity of the soil samples ranged from 235μmhos/cm to 463μmhos/cm.  

 Nitrogen content in the collected soil samples ranged from 152.6 mg/kg to 273.6 

mg/kg. 

 Phosphorous content ranged from 56.3 mg/kg to 107.5 mg/kg. 

 Potassium content ranges from 293.4 mg/kg to 452.7 mg/kg. 

Biological Environment 

  An ecological study of the ecosystem is essential to understand the impact of 

industrialization and urbanization on existing flora and fauna of the study area. Studies on 

various aspects of ecosystem play an important role in identifying sensitive issues for under 

taking appropriate action to mitigate the impact, if any. The biological study was under taken 

as a part of the EIA study report to understand the present status of ecosystem prevailing in 

the study area, to compare it with past condition with the help of available data, to predict 

changes in the biological environment as a result of present activities and to suggest 

measures for maintaining its health. Secondary information was collected to study the flora & 

fauna in 10 km radius. Some of the information was gathered from the local habitants. All the 

collected data were classified to interpret the impact of pollution on the flora and fauna of 

that region. All the available information was recorded about the wild plants and cultivated 

crop plants. 
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Flora 

 Plants species were identified based on their specific diagnostics characters of 

family, genus and species using available floral, other related literature. 

 Besides the identification of plant species, information was collected on the 

vernacular names and uses of plants made by local inhabitants. 

 The detailed List of flora in the study area is given in Chapter 3, Section 3.11.2 &Table 3-

20. 

Fauna 

 Secondary information collected from published government data etc. 

 List of the endangered and endemic species as per the schedule of The Wildlife 

Protection Act, 1972. 

 Emphasis is given to identify avifauna and mammals to determine the presence and 

absence of Schedule-1 species, listed in The Wildlife Protection Act 1972, as well as 

in Red List of IUCN. 

Socio Economic Environment 

 The project is located at Vagaikulam Village, Manur Taluk, Tirunelveli District, Tamil 

Nadu. As per the 2011 Census, The total population of Tirunelveli district is 3,077,233 which 

comprise of 1,520,912 Males and 1,556,321 Females. Rural population in Tirunelveli district 

is 1,557,004 and Urban population is 1,520,229. Sankarankoil taluk has the highest number 

of the inhabited villages with 83 while shenkottai taluk has the lowest number with 9 such 

villages. 

Chockampatti village in Tenkasi taluk had the highest population of 18220 persons and 

Courtallam Slopes Reserve Forest village in Tenkasi taluk had the lowest population of 4 

persons in the district. 

Total number of households in Tirunelveli district is 815,528 which comprises of 813,866 

Normal households, 1270 Institutional and 392 Houseless. 

11.7 Anticipated Environmental Impacts 

Air Environment 

  The emissions mainly generated from the mining activities are Blasting, Drilling, 

Scrapping, Excavation, Loading, Unloading, and transportation etc. Machinery like 
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compressors and jack hammers are used for Drilling. Fugitive dust control in mine is shown 

in Table 11.1. 

Table 11.1  Fugitive dust control in mine 

S. 
No 

Activities Best practices 

1 Drilling 
 Drills should be provided with dust extractors (dry or wet 

system) 

2 Blasting 

 Water spray before blasting  

 Water spray on blasted material prior to transportation  

 Use of controlled blasting technique 

3 
Transportation of 
mined material 

 Covering of the trucks/dumpers to avoid spillage 

 Compacted haul road 

 Speed control on vehicles 

 Development of a green belt of suitable width on both sides 

of road, which acts as wind break and traps fugitive dust 

 

Noise Environment 

 Baseline study showed that the noise levels in both Industrial area and in Residential 

area are slightly exceeded the limit prescribed by CPCB. The designed equipment 

with noise levels not exceeding beyond the requirements of Occupational Health and 

Safety Administration Standard will be employed.  

Land Use  

 The total quarry is over an extent of 1.83.5.Ha. at SF. No. located in 492/2 

Vagaikulam Village, Manur Taluk, Tirunelveli  District, TamilNadu State. 

 

Table 11.2 Land Use Pattern of the lease area 

S. No Description 
Area to be required at the 

present Mining Plan Period (Ha.) 

1 Quarrying pit 1.32.0 

2 Infrastructure 0.01.0 

3 Roads 0.02.0 

4 Green Belt 0.48.7 

5 Unutilized 0.00.0 

Total   1.83.5 
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Wastewater Management 

 Sewage (0.25KLD) will be sent to septic tank followed by soak pit. There is no 

industrial effluent generation during quarry operation. 

Biological Environment 

 To reduce the adverse effects on flora/fauna status that are found in project area due 

to deposition of dust generating from mining operations, water sprinkling and water 

spraying systems will be ensured in all dust prone areas to arrest dust generation. 

Solid/ Hazardous Waste Management 

 Municipal Solid Wastes including food waste will be disposed to municipal bin.  

Environmental Monitoring Program 

 A monitoring schedule with respect to Ambient Air Quality, Water & Wastewater 

Quality, Noise Quality as per Tamil Nadu State Pollution Control Board (TNPCB), 

shall be maintained.  

11.8 Greenbelt Development 

 The green belt plantation programme will be continued till the end of the mining 

operation in the area. In framing out this programme on a sustainable and scientific 

base, due consultation and coordination with the forest department will be sought. 

The plantation will be developed around the mining lease about 0.48.5 Ha, out of 

1.83.5Ha. Plants are chosen to provide aesthetic, ecological and economical value. 

Trees will help to arrest propagation of noise and help to lessen dust pollution due to 

dust arresting action.  

11.9 Disaster Management Plan 

The salient features of Disaster Management Plan include 

 Emergency shutdown procedure. 

 Fire protection system. 

 Emergency safety equipment & Reporting and response to emergency. 

 Emergency Help from nearby industries and tie up with nearby industries. 

11.10 Corporate Environmental Responsibility 

 The site has no Relocation and Rehabilitation.   

 Most villages have benefitted mutually at Vagaikulam where the mining industry has 

provided indirect jobs for labor and villages provide accommodation for the labor and 
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staff.  

 Supportive industries like food supply and essential shops are economic growth in 

the villages. 

11.11 Benefits of the Proposed Project 

 The quarrying activities in this belt will benefit to the local people 10 Nos. 

 Improvement in Per Capita Income.  

 The socio - Economic conditions of the village and distance will enhance due to the 

project, hence the project should be allowed after considering all the parameters.  

 It can thus be concluded that the project is environmentally compatible, financially 

viable and would be in the interest of construction industry thereby indirectly 

benefiting the masses. 
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12 DISCLOSURE OF CONSULTANTS 

In order to assess the potential environmental impacts due to the proposed project at 

Survey. 492/2, Vagaikulam Village, Manur Taluk, Tirunelveli District, TamilNadu State to 

undertake EIA study. The nature of consultancy service rendered covers terrestrial 

environmental assessment. 

12.1 Brief Profile of Hubert Enviro Care Systems (P) Limited (HECS) 

Hubert Enviro Care Systems (P) Limited is a leading Environmental Management Company 

and service provider serving as a catalyst for environmental protection in the industrial & 

service sectors. 

Enviro care Systems was started in 1997 as a proprietor company. In the year 2004, Enviro 

Care Systems became a Private Limited Company and registered as Hubert Enviro Care 

Systems (P) Limited.  

Across two decades of operation we have developed into a matured corporate house to 

meet client’s requirements to provide products and services of Gloabal standards at the 

most competitive price within committed schedule of time. 

We have full-fledged office and laboratory at Chennai, Mangalore, Trivandrum & Hyderabad. 

12.2 Strengths of HECS 

Number of Employees  

Total   no of Employees   : 1170   

Consultancy    : 42  

Laboratory    : 100 

Projects     : 29 

Operation & Maintenance  : 999 

 

 

 

12.3 Copy of QCI NABET Accreditation 
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Further details may be seen on the following URL: www.hecs.in. 

 

http://www.hecs.in/
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சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு  
வரைவு அறிக்ரக  

“வாரகக் குளம் சாதாைண கல் மற்றும் சைள் (கிைாவல்) 
திறந்தவவளி சுைங்கம்” குறித்து   

பைப்பளவு- 1.83.50 வெக்டேர் பட்ோ நிலம்  
 

சர்டவ எண்:492/2 

வாரககுளம் கிைாமம் 

மானுர் தாலுகா 

திருவெல்டவலி மாவட்ேம் 

தமிழ்ொடு மாநிலம் 

 
விண்ணப்பதாைர் :   

 திரு.அ.வேன்சிங் பாபு 

த/வப, திரு.அருள்ைாஜ் 

எண்.276, வமயின் டைாடு, 

கண்ணார்பட்டி கிைாமம்,   
மானூர் தாலுகா 

திருவெல்டவலி மாவட்ேம் 

 
இந்த திட்டம் (EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் அதன் பின்சேர்க்கை) படி 1 (அ) சிறு  ைனிம 

சுரங்ைங்ைள் (B2) அட்டவகையின் பிரிவின் கீழ்  குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதன்பின் திருத்தங்ைள் 
மற்றும் O.M இன் படி F.No. L-11011/175/2018-IA-II (M), சததி: 12.12.2018 ததொகுப்கபக் ைருத்தில் 
தைொண்டு இந்தத் திட்டம் அட்டவகை 1(a) சிறு ைனிமங்ைளின் சுரங்ைம் ‘B1’ வகையின் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது). 
 

 

சுற்றுச்சுழல் தொக்ைஅறிக்கைஆச ொேைர் 
ஹுபர்ட் என்விசரொ சைர் சிஸ்டம் (P) LTD, தேன்கை 

 

ஜனவரி  2022 
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 ஒப்புகை  
இந்த, வாரககுளம்  சாதாைண கல் மற்றும்  சைல்  குவாரி (சர்டவ எண் :492/2  வாரககுளம் கிைாமம், 
மானுர் தாலுகா, திருவெல்டவலி மாவட்ேம், தமிழ்ொடு) அரமத்து வழங்கப்பட்ே குறிப்பு 
விதிமுரறகளின் அடிப்பரேயில் (ToR) முன்வமாழியப்பட்ே உற்பத்தி திறன் ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு, 1,38,580மீ3 கல் மற்றும் 75,330மீ3 கிைாவல் எடுக்க அதன் சுற்றுச்சூழல் தாக்க வரைவு 
அறிக்ரக தயாரிக்க வபரிதும் உதவி, டதரவயான தைவுகளின் டசகரிப்பில் முழுரமயான ஆதைரவ 
வழங்கியதற்காக பின்வரும் பணியாளர்கள்கள்  ென்றியுேன் பாைாட்ேப்படுகிறார்கள் .  
 

திட்ட ஆதரவொளர்  

   திரு. A வேன்சிங் பாபு.  

M/s Hubert Enviro Care System Private Limited 

1) Dr. J. R டமாசஸ் (CEO) 

2) Dr. ைாஜ் குமார்  (Director- Technical) 

3) திரு. வம்சி கிரிஷ்ண ெவூரு  (Head-Consultancy & EIA Coordinator) 
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திட்ட  ஆதரவொளரின்  உறுதிதமொழி  

 

ொன் திரு. A வேன்சிங் பாபு.  வாரககுளம்  சாதாைண கல் மற்றும்  சைல்  குவாரி (சர்டவ எண் :492/2  

வாரககுளம் கிைாமம், மானுர் தாலுகா, திருவெல்டவலி மாவட்ேம், தமிழ்ொடு) அரமத்து 

வழங்கப்பட்ே குறிப்பு விதிமுரறகளின் அடிப்பரேயில் (ToR) முன்வமாழியப்பட்ே உற்பத்தி திறன் 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு, 1,38,580மீ3 கல் மற்றும் 75,330மீ3 கிைாவல் எடுக்க அதன் சுற்றுச்சூழல் தாக்க 
வரைவு அறிக்ரக தயாரிப்பின் உள்ளேக்கங்கள் (தகவல் மற்றும் தைவுகள்) உண்ரமயில் சரியானரவ என 
உறுதி கூறுகிடறன் .  

 

திரு. A வேன்சிங் பாபு 
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அங்கீைொரம்  தபற்ற ஆச ொேைர்  அகமப்பின் தக வர்  உறுதிதமொழி  

ொன் ோக்ேர் J.R டமாசஸ்,   வாரககுளம்  கல் மற்றும்  சைல்  குவாரி (சர்டவ எண் :492/2  வாரககுளம் 

கிைாமம், மானுர் தாலுகா, திருவெல்டவலி மாவட்ேம், தமிழ்ொடு) அரமத்து வழங்கப்பட்ே குறிப்பு 

விதிமுரறகளின் அடிப்பரேயில் (ToR) முன்வமாழியப்பட்ே உற்பத்தி திறன் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு, 

1,38,580மீ3 கல் மற்றும் 75,330மீ3 கிைாவல் எடுக்க அதன் சுற்றுச்சூழல் தாக்க வரைவு அறிக்ரக எமது 
அரமப்பின் பின்வரும் வல்லுனர்களால் தயாரிக்கபட்ேது என்று உறுதியளிக்கிடறன். டமலும் இந்த 
அறிக்ரகயில் ஏடதனும் குறிபிேபட்டுள்ள தவறான தகவல்களுக்கு ொடன முழு வபாறுப்பு ஏற்பதாக 
உறுதி அளிக்கிடறன் 

 

ரகவயாப்பம் :  

டததி : 18.01.2022 

வபயர்:  Dr. J. R. டமாசஸ்  
பதவி: தரலரம நிர்வாக அதிகாரி.  

EIA ஆடலாசக அரமப்பின் வபயர்: M/s. Hubert Enviro Care Systems (P) Ltd, Chennai 

NABET Certificate No & Validity: NABET/EIA/1922/RA 0172 & valid upto 13.10.2022 
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EIA திட்ட அறிக்கை குழு வின் உறுதிதமொழி  

 வாரககுளம்  சாதாைண கல் மற்றும்  சைல்  குவாரி (சர்டவ எண் :492/2  வாரககுளம் கிைாமம், மானுர் 

தாலுகா, திருவெல்டவலி மாவட்ேம், தமிழ்ொடு) அரமத்து வழங்கப்பட்ே குறிப்பு விதிமுரறகளின் 

அடிப்பரேயில் (ToR) முன்வமாழியப்பட்ே உற்பத்தி திறன் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு, 1,38,580மீ3 கல் 

மற்றும் 75,330மீ3 கிைாவல் எடுக்க அதன் சுற்றுச்சூழல் தாக்க வரைவு அறிக்ரக குழுவின் 
ஒருங்கிரணபாளைாக பணியாற்றிடனன் என்று சான்றளிக்கிடறன். இந்த அறிக்ரக பின்வரும் 
நிபுணர்களின் ஆதைடவாடு டமற்கண்ே அறிக்ரக தயாரிக்கப்பட்ேது.   
 

 ஒருங்கிரணபாளர்  

வபயர் வம்சி கிரிஷ்ண ெவூரு  

ரகவயாப்பம் :      

டததி : 18.01.2022 

 
Contact Information:   M/s. Hubert Enviro Care Systems (P) Ltd 

   # A-21, III Phase, லயன்ஸ் கிளப் பள்ளிக்கு பின்புறம்  
                                    திரு. வி . க  வதாழிற் டபட்ரே                                               

கிண்டி, வசன்ரன  -  600 032,  

தமிழ் ொடு, இந்தியா . 
 மின் அஞ்சல் : consultancy@hecs.in 

                                     இரணய தளம் : www.hecs.in 

நிபுைர் குழுவின் தபயர் மற்றும் தேயல் பொட்டு துகற Functional Area Experts (FAEs): 

வ.  
எண்   

தேயல் பொட்டு 
துகற நிபுணர் வபயர்  ரகவயாப்பம்   பணியின்  காலம்  

1.  AP FAE திரு . வம்சி கிரிஷ்ண ெவூரு  Feb 2021 to Till Date 

2.  AQ FAE Dr. J R டமாசஸ்  
 

Feb 2021 to Till Date 

3.  WP FAE திரு . வம்சி கிரிஷ்ண ெவூரு  Feb 2021 to Till Date 

4.  SHW FAE திரு . வம்சி கிரிஷ்ண ெவூரு  Feb 2021 to Till Date 

5.  SE FAE திரு V. திவாகர்  
 

Feb 2021 to Till Date 

http://www.lntiel.com/
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வ.  
எண்   

தேயல் பொட்டு 
துகற நிபுணர் வபயர்  ரகவயாப்பம்   பணியின்  காலம்  

6.  EB FAE Dr. ைாஜ்குமார் சாமுடவல்   
 

Feb 2021 to Till Date 

7.  HG FAE திரு B.மல்லிகார்ஜுன ைாவ் 
 

May  2021 

8.  GEO FAE திரு B மல்லிகார்ஜுன ைாவ் 
 

May 2021 

9.  NV FAE 

திரு விடவக் ெவடை  
 May 2021 

திரு . வம்சி கிரிஷ்ண ெவூரு (N) 
 

Feb 2021 to Till Date 

10. LU FAE திரு வவங்கடேஷ்வைலு ைாசல  
 

May 2021 

11. RH FAE Dr. J R டமாசஸ் 
 

Feb 2021 to Till Date 

12. SC FAE Dr. ொகைாஜா B.C 
 

May 2021 

 
LU - Land Use (நில பயன்பாடு) 
AP - Air Pollution monitoring, prevention and control (காற்று மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு மற்றும் 

கட்டுப்பாடு)  
AQ - Meteorology, air quality modeling and prediction (வானிரல, காற்றின் தை மாதிரியாக்கம் மற்றும் 

கணிப்பு  
WP - Water pollution monitoring, prevention and control (நீர் மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு மற்றும் 

கட்டுப்பாடு)  
EB - Ecology and biodiversity (சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர்) 
NV - Noise& Vibration (இரைச்சல் மற்றும் அதிர்வு)  
SE - Socio-economics (சமூக வபாருளாதாைம்) 
HG - Hydrology, ground water and water conservation (நீரியல், நிலத்தடி நீர் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு)  
GEO - Geology (நிலத்தியல்)  
RH - Risk assessment and hazards management. (இேர் மதிப்பீடு மற்றும் அபாய  டமலாண்ரம)  
SHW  - Solid and hazardous waste management (திே மற்றும் அபாயக்கழிவு டமலாண்ரம) 
SC - Soil Conservation (மண் பாதுகாப்பு)  
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TNSEAC       Tamil Nadu State Expert Appsaisal Committee- தமிழ்ொடு மாநில நிபுணர் மதிப்பீ ட்டுக்குழு  
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1 அறிமுைம் 

 

1.1 அறிக்கையின் ச ொக்ைம் 
           வாரகக்குளம் சாதாைண கல் மற்றும் சைரள நிலபைப்பு 1.83.50 வெக்டேருக்கு டமல் 
உள்ளது. EIA அறிவிப்பு 2006 படி சிறு கனிமங்களின் சுைங்கம் ‘B2’ வரகயின் ரமனிங் 
அட்ேவரண 1(a) இன் கீழ் இந்தத் திட்ேம் வருகிறது.  அதன் பிறகு அதன் திருத்தங்கள் மற்றும் 
O.M இல் வவளியிேப்பட்ே  F.No. L-11011/175/2018-IA-II (M), டததி: 12.12.2018 வதாகுப்ரபக் கருத்தில் 
வகாண்டு திட்ேம் 1(a) சிறு கனிமங்களின் சுைங்கம் ‘B1’ வரகயின் கீழ் குறிப்பிேப்பட்டுள்ளது.  

01.04.2021 டததியிட்ே டகாப்பு எண்.8493/2021 மூலம் TN SEIAA க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ே ToR விண்ணப்பத்தில், 

குவாரியின் முன்வமாழியப்பட்ே உற்பத்திக்கான 1,38,580 m3 சாதாைண கல் மற்றும் 75,330 m3 சைரள 
வவட்டி எடுக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ே சுைங்கத் திட்ேத்தின்படி தரை மட்ேத்திலிருந்து 25மீ ஆழம் ஆகும். 

29.06.2021 அன்று ெரேவபற்ற 215வது SEAC கூட்ேத்திலும், 23.07.2021 அன்று ெரேவபற்ற 448வது 
SEIAA கூட்ேத்திலும் இந்த முன்வமாழிவு மதிப்பிேப்பட்ேது.  

இந்த வரைவு EIA/EMP அறிக்ரக வபாதுமக்கள் கருத்து டகட்ப்புக்கு  (PH) சமர்ப்பிக்கப்படும். 
வபாதுமக்கள் கருத்து டகட்ேபின் அதன் முழு விவைம் மற்றும் நிமிேங்களும் EIA அறிக்ரகயில் 
இரணக்கப்படும். இறுதி EIA அறிக்ரக TNSEAC க்கும், மறு திட்ே மதிப்பீடு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 
வபறுவதற்காகவும் சமர்ப்பிக்கப்படும் 

1.2 திட்ட பின்ைணி  
விண்ணப்பதாைர் திரு.A.வேன்சிங் பாபு, 1.83.50 வெக்டேர் பைப்பளவில்  வாரககுளம் சாதாைண 

கல் & சைள்  எடுக்க  புதியதாக  குத்தரகக்கு விண்ணப்பித்துள்ளார், டமலும் 1,38,580 m3 சாதாைண கல் 
மற்றும் 75,330 m3 சைரள நிலத்திற்கு அடியில் இருந்து 25 மீ ஆழத்திற்கு குவாரி வசய்ய விரும்புகிறார். 
இதன் சர்டவ எண்கள் 492/2 வாரகக்குளம் கிைாமம், மானூர் தாலுக்கா, திருவெல்டவலி மாவட்ேம், 

தமிழ்ொடு மாநிலம். ToR கடிதத்தின் படி SEIAA-TN/F.No.8493/SEAC/ToR-990/2021 டததி: 28.07.2021 

அங்கீகரிக்கப்பட்ே சுைங்கத் திட்ேத்தின்படி 5 ஆண்டுகளுக்கு உற்பத்தி வசய்யப்படும். 

தமிழ்ொடு சிறு கனிம சலுரக விதிகள், 1959 இன் விதி 8-c (3b) இன் படி, அங்கீகரிக்கப்பட்ே 
சுைங்கத் திட்ேத்ரத 90 ொட்களுக்குள் தயாரிக்க துல்லியமான பகுதி தகவல் வதாேர்பு கடிதத்ரத 
திருநெல்வேலி உதவி இயக்குெர் RC.No.M3/36244/2019  27.01.2021 வேதியில் நேளியிட்டார். 

 அரதத்வதாேர்ந்து, திரு.அ.நடன்சிங் பாபு அவர்கள் இந்த பகுதிக்கான சுைங்கத் திட்ேத்ரத 
சமர்ப்பித்தார். அது திருநெல்வேலி மாேட்டம் மண்ணியல்  மற்றும் சுைங்க உதவி இயக்குெரால் கடித எண் 
RC.No.M3/36244/2019 மூலம் இந்த  சுைங்கதிட்ேம் அங்கீகரிக்கப்பட்ேது. சுைங்க திட்ே ஒப்புதல் கடிதம் 
இரணப்பு-2 மற்றும் அங்கீகரிக்கபட்ே சுைங்க திட்ேம் இரணப்பு-3 ஆகவும் இரணக்கபட்டுள்ளது.  

01.04.2021 டததியிட்ே டகாப்பு எண்.8493/2021 மூலம் TN SEIAA க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ே ToR விண்ணப்பத்தில், 

குவாரியின் முன்வமாழியப்பட்ே உற்பத்தித் திறன் 1,38,580 m3 சாதாைண கல் மற்றும் 75,330 m3 சைரள, 

நிலத்தடியில் இருந்து 25 மீ ஆழத்திற்கு. அங்கீகரிக்கப்பட்ே சுைங்கத் திட்ேத்தின்படி 5 ஆண்டுகளுகக்கான 
உற்பத்தி ஆகும்.  
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29.06.2021 அன்று ெரேவபற்ற 215வது SEAC கூட்ேத்திலும், 23.07.2021 அன்று ெரேவபற்ற 448வது 
SEIAA கூட்ேத்திலும் இந்த முன்வமாழிவு மதிப்பிேப்பட்டு, ToR கடிதம் வழங்கபட்ேது.  Letter No. SEIAA-

TN/F.No.8493/SEAC/ToR-990/2021, டததி: 28.07.2021. 

ToR கடிதம் இரணப்பு-1.  

1.3 திட்டம் மற்றும் திட்ட ஆதரவொளரின் முைவரி  
1.3.1 திட்டம்  

தமிழ்ொடு மாநிலம்,  திருவெல்டவலி மாவட்ேம்,  மானூர் தாலுக்கா, வாரகக்குளம் கிைாமம், 

சர்டவ எண்கள் 492/2 இல் அரமந்துள்ள  1.83.50 வெக்டேர் பைப்பளவில்  முன்வமாழியபட்ே வாரககுளம் 
சாதாைண கல் & சைள்  குவாரியானது  08°53'27.06"N முதல்  to 08°53'36.72"N வரை அட்ேசரகை யிலும் ,  
77°38'16.08"E முதல்  77°38'18.60"E வரை தீர்ைசரகையிலும் அரமந்துள்ளது.  இப்பகுதி சர்டவ  ஆஃப் 
இந்திய டோடபா  ஷீட். எண்  58H/09 இல் டசர்க்கப்பட்டுள்ளது   

 வாரககுளம் கல் மற்றும் சைரள குவாரியானது திறந்தவவளி சுைங்க வரகயில் அரை 
இயந்திைமயமாக்கப்பட்ே  முரறயில் வபஞ்சு வடிவரமத்து வவட்ே உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது. வபஞ்சு 
உயைம் மற்றும் அகலம் 5மீ  x  5மீ ஆகவும் வசங்குத்து சாய்வுேன்  பின்பற்றபடும்.  விண்ணப்பிக்கபட்ே 
குத்தரக இேம் சம நிலபைப்பாகவும், கேல் மட்ேதிலிருந்து (MSL) டதாையாமாக  ~105m (max) உயைத்திலும் 
உள்ளது   

திட்ட ஆதரவொளர்   

விண்ைப்பதொரர்   : திரு.A.வேன்சிங் பாபு, 

முைவரி     : த /வப .திரு. அருள்ைாஜ் , 
No.276 – பிைதான சாரல, 

கண்ணார் பட்டி, மானுர்  தாலுகா, 
திருவெல்டவலி மாவட்ேம், தமிழ்ொடு. 

Pin code– 627 201. 

ததொக  சபசி எண்    : 9659503105 

மின்ைஞ்ேல் முைவரி   : tvldensinghbabu@hotmail.com 

1.4 உத்சதே ஒப்புதல் ஆவைம் & சுரங்ை ஒப்புதல் விவரம். 
i. திருநெல்வேலி உதவி இயக்குெர், தமிழ்ொடு சிறு கனிம சலுரக விதிகள், 1959 இன் விதி 8-c 

(3b) இன் படி, அங்கீகரிக்கப்பட்ே சுைங்கத் திட்ேத்ரத 90 ொட்களுக்குள் தயாரிக்க 
துல்லியமான பகுதி தகவல் வதாேர்பு கடிதத்ரத RC.No.M3/36244/2019 21 .09 .2020 டததியில் 

நேளியிட்டார். 

ii. அரதத்வதாேர்ந்து, திரு.அ.நடன்சிங் பாபு அவர்கள் சுைங்கத் திட்ேத்ரத சமர்ப்பித்தார். அது 
திருநெல்வேலி மாேட்டம் மண்ணியல்  மற்றும் சுைங்க உதவி இயக்குெரால் கடித எண் 
RC.No.M3/36244/2019 சததி 05.10.2020  இந்த  சுைங்கதிட்ேம் அங்கீகரிக்கப்பட்ேது. 

1.5 நி ம் கையைப்படுத்தும் நிக   
1.83.50. வெக்  முழு சுைங்க  நிலமும் பட்ோ  வபறபட்டுள்ளது. பட்ோ திரு.அ.நடன்சிங் பாபு 

அவர்கள் வபயரில் உள்ளது. பட்ோ எண் 2618. பட்ோ பற்றிய  தககவல்  இரணப்பு-3 இல் 
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இரணக்கபட்டுள்ளது  

அட்டவகை  1.1 நி ம் பற்றிய விளக்ைம்  

மாவட்ேம் & 
மாநிலம்  தாலுகா  கிைாமம்  சர்டவ எண்  பைப்பளவு  

(வெக் ) நில வரகபாடு  

திருத ல்சவலி  மொனுர்   வொகைகுளம்  492/2  1.83.50  
பட்டொ  நி ம் No: 

2618  

1.6 அறிக்கையின் ச ொக்ைம் மற்றும் நிக .   
                  வாரகக்குளம் சாதாைண கல் மற்றும் சைரள நிலபைப்பு 1.83.50 வெக்டேருக்கு டமல் 
உள்ளது. EIA அறிவிப்பு 2006 படி சிறு கனிமங்களின் சுைங்கம் ‘B2’ வரகயின் ரமனிங் அட்ேவரண 
1(a) இன் கீழ் இந்தத் திட்ேம் வருகிறது.  அதன் பிறகு அதன் திருத்தங்கள் மற்றும் O.M இல் 
வவளியிேப்பட்ே  F.No. L-11011/175/2018-IA-II (M), டததி: 12.12.2018 வதாகுப்ரபக் கருத்தில் வகாண்டு 
திட்ேம் 1(a) சிறு கனிமங்களின் சுைங்கம் ‘B1’ வரகயின் கீழ் குறிப்பிேப்பட்டுள்ளது.  

  01.04.2021 டததியிட்ே டகாப்பு எண். 8493/2021 மூலம் TN SEIAA க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ேது. 

29.06.2021 அன்று ெரேவபற்ற 215வது SEAC கூட்ேத்திலும், 23.07.2021 அன்று ெரேவபற்ற 448வது SEIAA 

கூட்ேத்திலும் இந்த முன்வமாழிவு மதிப்பிேப்பட்டு, ToR கடிதம் வழங்கபட்ேது.  Letter No. SEIAA-

TN/F.No.8493/SEAC/ToR-990/2021, டததி: 28.07.2021. 

இந்த வரைவு EIA/EMP அறிக்ரக வபாதுமக்கள் கருத்து டகட்ப்புக்கு  (PH) சமர்ப்பிக்கப்படும். 
வபாதுமக்கள் கருத்து டகட்ேபின் அதன் முழு விவைம் மற்றும் நிமிேங்களும், EIA அறிக்ரகயில் 
இரணக்கப்படும். இறுதி EIA அறிக்ரக TNSEAC க்கும், மறு திட்ே மதிப்பீடு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 
வபறுவதற்காகவும் சமர்ப்பிக்கப்படும் 

1.7 திட்டத்தின் சுருக்ைமொை விளக்ைம்  

1.7.1 திட்டத்தின்  தன்கம  
I. விண்ணப்பதாைர் திரு.A.வேன்சிங் பாபு, 1.83.50 வெக்டேர் பைப்பளவில்  வாரககுளம் சாதாைண 

கல் & சைள்  எடுக்க  புதியதாக  குத்தரகக்கு விண்ணப்பித்துள்ளார், டமலும் 1,38,580m3 சாதாைண 
கல் மற்றும் 75,330 m3 சைரள நிலத்திற்கு அடியில் இருந்து 25 மீ ஆழத்திற்கு குவாரி வசய்ய 
விரும்புகிறார். இதன் சர்டவ எண்கள் 492/2 வாரகக்குளம் கிைாமம், மானூர் தாலுக்கா, 

திருவெல்டவலி மாவட்ேம், தமிழ்ொடு மாநிலம். ToR கடிதத்தின் படி SEIAA-TN/F.No.8493/SEAC/ToR-

990/2021 டததி: 28.07.2021 அங்கீகரிக்கப்பட்ே சுைங்கத் திட்ேத்தின்படி 5 ஆண்டுகளுக்கு உற்பத்தி 
வசய்யப்படும்.திருநெல்வேலி உதவி இயக்குெர், தமிழ்ொடு சிறு கனிம சலுரக விதிகள், 1959 இன் 
விதி 8-c (3b) இன் படி, அங்கீகரிக்கப்பட்ே சுைங்கத் திட்ேத்ரத 90 ொட்களுக்குள் தயாரிக்க 
துல்லியமான பகுதி தகவல் வதாேர்பு கடிதத்ரத RC.No.M3/36244/2019 21.09.2020  வேதியில் 

நேளியிட்டார். 

II. பட்ோ பற்றிய  தககவல்  இரணப்பு-3 இல் இரணக்கபட்டுள்ளது   
III. வாரகக்குளம் சாதாைண கல் மற்றும் சைரள நிலபைப்பு 1.83.50 வெக்டேருக்கு டமல் உள்ளது. EIA 

அறிவிப்பு 2006 படி சிறு கனிமங்களின் சுைங்கம் ‘B2’ வரகயின் ரமனிங் அட்ேவரண 1(a) இன் 
கீழ் இந்தத் திட்ேம் வருகிறது.  அதன் பிறகு அதன் திருத்தங்கள் மற்றும் O.M இல் 
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வவளியிேப்பட்ே  F.No. L-11011/175/2018-IA-II (M), டததி: 12.12.2018 வதாகுப்ரபக் கருத்தில் 
வகாண்டு திட்ேம் 1(a) சிறு கனிமங்களின் சுைங்கம் ‘B1’ வரகயின் கீழ் குறிப்பிேப்பட்டுள்ளது.  

1.7.2 திட்டதின் அளவு  

வாரகக்குளம் சாதாைண கல் மற்றும் சைரள நிலபைப்பு 1.83.50 வெக்டேருக்கு டமல். சர்டவ 

எண் 492/2, வாரகக்குளம் கிைாமம், மானுர் தாலுகா, திருவெல்டவலி மாவட்ேம், தமிழ் ொட்டில்  அரமந்துள்ளது 
குவாரியின் முன்வமாழியப்பட்ே (TOR) உற்பத்திக்கான 1,38,580 m3 சாதாைண கல் மற்றும் 75,330 m3 சைரள 5 
ஆண்டுகளுக்கு வவட்டி எடுக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ே சுைங்கத் திட்ேத்தின்படி தரை மட்ேத்திலிருந்து 25மீ 
ஆழம் ஆகும். 

அட்டவகை 1.2 ைல் & ேரகள  குவொரி இருப்புைள்  
வ . 
எண்   விளக்கம்  கல்  (m3) சைரள  (m3) 

1 புவியின் வளம்  4,20,320 1,05,080 

2 வவட்டிவயடுக்கும் 
அளவு  1,38,580 75,330 

3 உற்பத்தி அளவு  1,38,580 75,330 

1.7.3 திட்டத்தின் புவி இருப்பிடம்  

 வாரகக்குளம் சாதாைண கல் மற்றும் சைரள நிலபைப்பு 1.83.50 வெக்டேருக்கு டமல். சர்டவ எண் 
492/2, வாரகக்குளம் கிைாமம், மானுர் தாலுகா, திருவெல்டவலி மாவட்ேம், தமிழ் ொட்டில்  அரமந்துள்ளது 
குவாரி குத்தரக பகுதியின் எல்ரல ஒருங்கினப்புகள் கீடழ அட்ேவரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது  

அட்டவகை 1.3 திட்டத்தின்   எல்க  ஒருங்கிைப்புைள் 

வ . எண் அட்ேசரகை  (N) தீர்க்ைசரகை (E) 

1 8° 53' 36.72"N 77° 38' 16.08"E 

2 8° 53' 36.60"N 77° 38' 18.12"E 

3 8° 53' 30.72"N 77° 38' 18.60"E 

4 8° 53' 28.62"N 77° 38' 18.24"E 

5 8° 53' 27.06"N 77° 38' 16.62"E 

1.7.4 திட்ட இடத்தின்  அருசை உள்ள இகைப்பு வழிைள்   
 திட்ே பகுதியில் இருந்து மிக அருகாரமயில் 0.86(கி.மீ) வதாரலவில் வதற்கு வாரகக்குளம்   

சாரல உள்ளது. இப் பகுதியிலிருந்து முக்கிய சாரலகரளயும் இையில் நிரலயங்களயும், 
இரணக்கும் டமம்படுத்த பட்ே வசதியுேன் கூடிய இேமாக உள்ளது.  டதசிய வெடுஞ்சாரல ஸ்ரீ 
ெகர் – திருவெல்டவலி -கன்னியாகுமரி NH-44  ~ 13.89km (E), The nearest State டதசிய சாரல 
இைாஜபாளயம்-சங்கைன்டகாவில்- திருவெல்டவலி  SH-41 ~ 1.50km (ENE). இையில் நிரலயம் 
தாரழயுத்து  ~ 15.5km (SE). 

1.7.5 திட்டத்திற்ைொை  சதகவ மற்றும்  ொடு அல் து பிரொந்தியத்திற்கு அதன் 
முக்கியதுவம்   
சாதாைண கல்லானது  கட்டுமான துரறயில் முக்கியமான மூலவபாருள். கால்வாய்கள், பாலங்கள் 

மற்றும் உள்ொட்டு கட்டுமான திட்ேங்களுக்கும் சிறுமணி துரண தளத்திற்கு  Granular Sub Base (GSB) 
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சாதாைண கல் டதரவப்படுகிறது. வபாதுத் துரற நிறுவனங்களுக்கும் மற்றும் தனியார் துரற 
திட்ேங்களுக்கும் சாதாைண கல் வபரும் டதரவ உள்ளது.  

 இந்த பகுதியில் வருவாய் ஆதாைம் குரறவாக உள்ளது, வபரும்பான்ரமயான மக்கள் பருவ கால 
விவசாயத்ரத ெம்பி இருக்கிறார்கள் டமலும் வபரும்பாலான மக்கள் டவரலவாய்புக்காக அருகில் உள்ள 
வதாழிற்சாரல ெகைத்திற்கு இேம் வபயறும் சூழல் உள்ளது.  இத் திட்ேதின் மூலம் 10 பணியாளர்களுக்கு 
டவரலவாய்ப்பு கிரேக்கும்.    

தமிழ்ொடு மாநில கனிமவள வதாழிற்சாரலகள் பல்டவறு டவரலவாய்பபுகரள தறுவவதாடு 
இந்த   திட்ே பகுதி மக்களுக்கும்  டவரல வாய்ப்பு வழங்குகிறது. குவாரி என்பது ொட்டின் வபாருளாதாை 
வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் துரறகளில் ஒன்றாகும்.  

1.7.5.1 சதகவ மற்றும் பங்ைளிப்பு  
திருவெல்டவலி மாவட்ேத்ரத சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் சாரல  விரிவாக்கதிற்கும் மற்றும் வலு 

வூட்ேவும் கல் & சைள்களின் டதரவ மிகவும் அதிகம். இது தவிை பாலங்கள் & டமம்பாலங்கள் 

கட்ேப்பட்டு வருகின்றன. மாநிலத்தின் உள் கட்ேரமப்பு டமம்பாட்டிற்காக கல் மற்றும் சைரள வபரும் 

டதரவ உள்ளது எனடவ இந்த திட்ேம் மாநிலத்திற்கு  முக்கியதுவம் வாய்ந்தது.  

1.7.5.2  இறக்குமதி Vs உள் ொட்டு சதகவ  
           வதன் இந்தியாவில்  கல் மற்றும் சைரள வளம்  அதிகப்படியாக இருப்பதால் தற்டபாது கல் மற்றும் 
சைரள இறக்குமதி டதரவ இல்ரல.  

1.7.5.3 ஏற்றுமதி வொய்ப்பு 

கல் மற்றும் சைரள ஏற்றுமதி வசய்வதற்கான சாத்தியகூறுகள் இல்ரல.  

1.7.5.4 உள் ொட்டு/ தவளி ொட்டு ேந்கதைள்  
குத்தரக அனுமதி வபற்றபிறகு விண்ணப்பதாைர் உள்ொட்டு சந்ரதரய விரிவாக்கம் வசய்வார். 

கல் மற்றும் சைரள டதாண்டி  எடுக்கப்பட்டு டெைடியாக டிப்பரில் ஏற்றபட்டு சாரல திட்ேங்கள் மற்றும் 
கட்டுமான பணிகளுக்கா டதரவபடுடவாருக்கு மற்றும் கிைஷ்ஷர்களுக்கு வகாண்டு வசல்லபடும்.  

1.8 EIA ஆய்வு  
ஒழுங்குமுரற ஆரணய விதிகளின் ஒரு பகுதியாக SEIAA, TN, யிருந்து சுற்று சூழல் அனுமதி வபற 

, புது தில்லியில் உள்ள கல்வி மற்றும் டதசிய அங்கீகாை வாரியம் (NABET), குவாலிட்டி கவுன்சில் இந்தியா 
வின் அங்கீகாைம் வபற்ற ஆடலாசகர்கரள நியமிதுள்ளது.  

SEIAA, TN லிருந்து வபறப்பட்ே விதிமுரறகளின்படி B1 பிரிவின் கீழ் கள ஆய்வுகரள 
டமற்வகாள்வது மற்றும்  EIA/EMP அறிக்ரகரய தயாரிப்பது ஆகியரவ வசன்ரனயில் உள்ள  M/s Hubert 

Enviro Care Systems (P) Ltd. (HECS) நிறுவனத்திற்கு  திட்ே முன்வமாழிபவைல் வழங்கப் பட்ேது  
இந்நிறுவனம் NABET ஆல் அங்கீகாைம் வபற்றுது, (சான்றிதழ் எண் : NABET/EIA/1922/RA 0172,  13.10.2022 
வரை வசல்லுபடியாகும்  
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1.9 EIA தே வு  
EIA ஆய்வு HECS ஆல் ரூ .2,00,000 லட்சத்தில் டமற்வகாள்ளப்பட்ேது. அடிப்பரே கண்காணிப்பு 

வசன்ரனயில் உள்ள M/s. HECS ஆய்வகத்தால் வசய்யப்பது. இது  NABL மற்றும்  MoEF & CC ஆல் 
அங்கீகாைம் வபற்ற ஆய்வகம். 

1.10 ஆய்வின்  ச ொக்ைம்  
 குறிப்பிேப்பட்ே பணியின் டொக்கமானது, வாரகக்குளம் சாதாைண கல் மற்றும் சைரள குவாரி 

திட்ேத்தின் மதிப்பீட்டு ஆய்வு மற்றும் குவாரி சுற்றியுள்ள பகுதியின் தாக்கத்ரத உள்ளேக்கியது. டமலும்   
சுைங்க ெேவடிக்ரககளால் ஏற்படும் அதிகரித்து வரும் மாசுபாட்டிலிருந்து சுற்றுச்சூழரலப் 
பாதுகாப்பதற்கான மிகச் சிறந்த வழிகரளயும், இப்பகுதியில் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வளர்ச்சிக்கான 
பரிந்துரைகரளயும் முன்ரவக்கிறது.  

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது சாத்தியமான தாக்கத்தின் மதிப்பீோகும், அது 
டெர்மரறயாகடவா அல்லது எதிர்மரறயாகடவா இருந்தாலும், இயற்ரக, சமூக மற்றும் வபாருளாதாை 
அம்சங்கரள உள்ளேக்கிய சுைங்க ெேவடிக்ரககள் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படுத்தக்கூடும், அதாவது திட்ே 
வசயல்பாடுகள் "நிரலயான வளர்ச்சிரய " மட்டுடம டொக்கமாக வகாண்ேது.  

இந்த EIA அறிக்ரக தற்டபாதுள்ள அடிப்பரே சூழ்நிரலரயயும், சுைங்கத்தின் டபாது 
ஏற்பேக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளின் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்பீட்ட்ோய்வும் வழங்குகிறது. இந்த 
அறிக்ரக, திட்ேத்தின் வசயல்படும் டபாது உள்ள சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புத் திட்ேம் மற்றும் வசயல் 
பாட்டுக்கு பிந்ரதய சுைங்க டமலாண்ரமத் திட்ேத்ரதயும் எடுத்துக்காட்டுகிறது. EIA ஆவணத்தின் 
வபாதுவான அரமப்பு, 14 வசப்ேம்பர் 2006 டததியிட்ே MoEF&CC இன் EIA அறிவிப்பின்படியும், 

அடுத்தடுத்த திருத்தங்களின்படியும் இருக்கும். அறிக்ரகயின் வதாகுப்பு பின்வருமாறு இருக்கும்:  

அத்தியொயம் 1: முன்னுகர  
  இந்த அத்தியாயத்தில் அறிமுகத் தகவல்கள் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அறிமுக அத்தியாயம் 
திட்ேத்தின் பின்னணிரய வழங்குகிறது, திட்ே ஆதைவாளர் மற்றும் இந்த ஆவணத்தின் டொக்கத்ரத 
விவரிக்கிறது. அறிக்ரகயின் டொக்கம் மற்றும் அரமப்பு இந்த அத்தியாயத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

அத்தியொயம் 2: திட்ட விளக்ைம்  
  இந்த அத்தியாயத்தில் அரனத்து குவாரி வசயல்பாடுகள் மற்றும் குவாரி ெேவடிக்ரககளின் 
சுற்றுச்சூழல் அம்சம் ஆகியவற்ரற விவரிக்கும் திட்ே விளக்கம் மற்றும் உள்கட்ேரமப்பு வசதிகள் 
உள்ளன.  

அத்தியொயம் 3: சுற்றுச்சூழலின் விளக்ைம் 

  இந்த அத்தியாயம் சுற்றுச்சூழல் கூறுகளின் அடிப்பரே சுற்றுச்சூழல் நிரலரய வழங்குகிறது 

(முதன்ரம தைவு) திட்ே பகுதி  மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதியின் வானிரல விவைங்கரள விவரிக்கிறது. 

அத்தியொயம் 4: எதிர்ச ொக்கும் சுற்றுச்சூழல் தொக்ைங்ைள் மற்றும் அகத தணிக்கும்   டவடிக்கைைள்  
   இந்த அத்தியாயம் திட்ேத்ரத நிறுவுவதன் விரளவாக திட்ேத்தின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக 
அம்சங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் பகுப்பாய்வுகரள முன்ரவக்கிறது மற்றும் அதற்கான  தணிப்பு 
ெேவடிக்ரககரள பரிந்துரைக்கிறது. 
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அத்தியொயம் 5: மொற்றுைளின் பகுப்பொய்வு (ததொழில்நுட்பம் மற்றும் தளங்ைள்) 
  சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வபாருளாதாைக் கண்டணாட்ேத்தில் திட்ேத் தளத்ரதத் 
டதர்ந்வதடுப்பதற்கான நியாயத்ரத இந்த அத்தியாயம் உள்ளேக்கியது.. 

அத்தியொயம் 6: சுற்றுச்சூழல் ைண்ைொணிப்பு திட்டம் 

  இந்த அத்தியாயத்தில் கண்காணிப்பின் வதாழில்நுட்ப அம்சங்கள், அளவீட்டு முரறகள், 

அதிர்வவண், இருப்பிேம், தைவு பகுப்பாய்வு, அறிக்ரகயிேல் அட்ேவரணகள் டபான்றவற்ரற 
உள்ளேக்கிய தணிப்பு ெேவடிக்ரககளின் வசயல்திறன் ஆகியரவ அேங்கும். 

அத்தியொயம் 7: கூடுதல் ஆய்வுைள்  
  இந்த அத்தியாயம் திட்ேம் வதாேர்பாக டகாைப்படும் வபாது ஆடலாசரன பற்றி விரிவாக 
இருக்கும். இது குவாரி வசயல்பாட்டின் டபாது வபாது மக்கள் மற்றும் சுற்றியுள்ள சுற்றுச்சூழலுேன் 
வதாேர்புரேய திட்ேத்தின் அபாயங்கரளக் கண்ேறிந்து அதன் மூலம் டபரிேர் டமலாண்ரம திட்ேம், 

சமூக தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் R&R வசயல் திட்ேங்கரள முன்ரவக்கும். 

அத்தியொயம் 8 : திட்டத்தின்  ன்கமைள்  

  இந்த அத்தியாயம் புற மற்றும் சமூக உள்கட்ேரமப்புகளில் முன்டனற்றம், டவரல வாய்ப்பு 
மற்றும் பிற உறுதியான பலன்கரளக் ரகயாள்கிறது.. 

அத்தியொயம் 9:  சுற்றுச்சூழல் தே வு பயன்  பகுப்பொய்வு  
 இந்த திட்ேதில்  பரிந்துரைக்கப்பேவில்ரல.  

அத்தியொயம் 10:  சுற்றுச்சூழல் சம ொண்கம திட்டம் 

இது அறிக்ரகயின் முக்கிய அத்தியாயம் ஆகும்.  சுற்றுசூழல் தாக்க தணிக்கும்  திட்ேத்ரத  
முன்ரவக்கிறது, சுற்றுச்சூழல் தாக்க தணிப்பு  ெேவடிக்ரகரள வசயல்படுதுவதற்கான  நிறுவன மற்றும் 
கண்காணிப்பு டதரவகரள விளக்குகிறது. டமலும்  திட்ே வசயலாக்கதின் டபாது அவற்றின் 
தன்ரமரயயும்  மதிப்பிடுகிறது.   

அத்தியொயம் 11: சுருக்ைம் மற்றும் முடிவுகர  
  இந்த அத்தியாயத்தில்   EIA/EMP பகுதிகளில் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள தகவரல சுருக்கமாக கூறுகிறது. 
டமலும் சுற்றுசூழல் ஆய்வு, தாக்கத்ரத கண்ேறிதல், தடுப்பு ெேவடிக்ரககள், சுற்றுசூழல் டமலாண்ரம 
திட்ேம் ஆகியவற்றின் அடிப்பரேயிலான  முடிரவயும் விவரிக்கிறது.  

அத்தியொயம் 12: திட்ட ஆச ொேைர்ைளின்  தைவல் தவளிப்பொடு 

   EIA/EMP அறிக்ரக தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள ஆடலாசகர்களின் வபயர்கள் அவர்களின் 
சுருக்கமான விண்ணப்பம் மற்றும் அவர்களால் வழங்கபட்ே ஆடலாசரனகளின் தன்ரம ஆகியரவ 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

1.10.1 ஆய்வின் ச ொக்ைங்ைள்  
 திட்ேத்தில் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய பரிசீலரனகள் வவளிப்பரேயாக  விவரிக்கப்பட்டு அரவ 

திட்ே டமம்பாடு மற்றும் திட்ே வசயல்பாட்டு முடிவுகளில் இரணக்கபட்டுள்ளரத 
கவனமுேன் உறுதிவசய்தல். 
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 டமற்குறிபிட்ே திட்ே முன்வமாழிவில் எதிர்டொக்கும் மற்றும் தவிர்க்க கூடிய, 
குரறக்கக்கூடிய அல்லது குறிபிேத்தக்க  பாதகமான உயிர் இயற்பியல், சமூக மற்றும் பிற 
வதாேர்புரேய விளவுகள் 

 இயற்ரக அரமப்புகளின் உற்பத்தி மற்றும் அதன் திறரன பாதுகாத்தல், அவற்றின் 
வசயல்பாடுகரள பைாமரிக்க  சுற்றுச்சூழல் வசயல் முரறகள். 

 வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகரள  நிர்வாகத்திற்கும்  நிரலயான மற்றும் உகந்த 
வளப்பயன்பாட்ரே    ஊக்குவித்தல்   

 TOR இன் டொக்கம் மற்றும் டதரவகரள முழுரமயாக அங்கீகரித்து அதற்கு இணங்க 
வசயல்படுதல்.   

 இந்த ஆய்வின் முக்கிய டொக்கம், ஆய்வுப் பகுதிக்குள் அதாவது திட்ேத்திலிருந்து 10 கிமீ 
சுற்றளவில் விரிவான சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்ரவத் தயாரிப்பதாகும்.  

1.10.2 ஆய்வுக்கு ஏற்றுக்தைொள்ளப்பட்ட முகற 

  திட்ே ெேவடிக்ரககளுக்கு சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது இயற்ரகயான, சமூக 
மற்றும் வபாருளாதாை அம்சங்கரள உள்ளேக்கிய, அதாவது, “நிரலயான வளர்ச்சிரய” இலக்காகக் 
வகாண்ே ஒரு முன்வமாழியப்பட்ே திட்ேம் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படுத்தக்கூடிய சாத்தியமான தாக்கத்ரத, 

டெர்மரறயாகடவா அல்லது எதிர்மரறயாகடவா மதிப்பிடுவதாகும்.  

1.10.3 தபொருந்தக்கூடிய ஒழுங்குமுகற ைட்டகமப்பு 

  இந்த EIA அறிக்கைக்ைொைப் பின்பற்றப்படும் தேயல்முகறைள்  பின்வரும் நிக ைகளக் தைொண்டது: 

1. திட்டத் தைவலின் ஆய்வு. 
2. ஸ்கிரீனிங் & ஸ்சைொப்பிங். 
3. சுற்றுச்சூழல் முன் ேொத்தியக்கூறு ஆய்வு & ToR இன் ஒப்புதலுக்ைொை விண்ைப்பம். 
4. விரிவொை திட்ட சம ொண்கம திட்டம்/அறிக்கை சேைரிப்பு. 
5. அடிப்பகட தரவு சேைரிப்பு. 
6. தொக்ை அகடயொளம், ைணிப்பு & மதிப்பீடு. 
7. EMP இன் தணிப்பு  டவடிக்கைைள் மற்றும் வகரயறுத்தல். 
8. இடர் மதிப்பீடு மற்றும் பொதுைொப்பு மற்றும் சபரிடர் சம ொண்கம திட்டம். 
9. ToR சதகவைளின் அடிப்பகடயில் EIA அறிக்கைகய மதிப்பொய்வு தேய்து இறுதி 
தேய்தல். 
10. தணிப்பு  டவடிக்கைைள், EMP மற்றும் சதகவயொை அனுமதிைகள 
தேயல்படுத்துவதற்ைொை EIA அறிக்கைகய ேமர்ப்பித்தல். 

1.10.4 ேட்ட விதிமுகறைள்  
சுைங்கத் வதாழிரல நிறுவுதல் மற்றும் வசயல்படுத்துதல் ஆகியரவ மாநிலங்களின் 

உள்ளூர் மண்ேலம் மற்றும் நிலப் பயன்பாட்டுச் சட்ேங்கள் தவிை பின்வரும் சுற்றுச்சூழல் 
சட்ேங்கள்/விதிமுரறகளால் நிர்வகிக்கப்படும். 

 நீர் (தடுப்பு மற்றும் மாசு கட்டுப்பாடு) சட்ேம், 1974 திருத்தப்பட்ேது 

 நீர் (தடுப்பு மற்றும் மாசு கட்டுப்பாடு) வசஸ் சட்ேம், 1977, திருத்தப்பட்ேது 

  காற்று (மாசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு) சட்ேம், 1981 திருத்தப்பட்ேது (AirAct). 
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 ஒலி மாசுபாடு மற்றும் ஒழுங்குமுரற சட்ேம்: 2000 

  சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்ேம், 1986 (EPA) 

  வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்ேம், 1972 திருத்தப்பட்ேது 

  வன (பாதுகாப்பு) சட்ேம், 1980 திருத்தப்பட்ேது 

  வபாதுப் வபாறுப்புக் காப்பீட்டுச் சட்ேம், 1991 

 சுைங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் (ஒழுங்குமுரற மற்றும் டமம்பாடு) சட்ேம், 1957 திருத்தப்பட்ேது 

  சுைங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குெைால் (DGMS) வவளியிேப்பட்ே சுற்றறிக்ரககள். 

  ஒப்பந்தத் வதாழிலாளர் ஒழுங்குமுரற மற்றும் ஒழிப்புச் சட்ேம் 1970 

  டமாட்ோர் வாகனச் சட்ேம் - 1989 

  PESO - வவடிவபாருட்கள் மற்றும் அபாயகைமான வபாருட்கரள ரகயாளுதல்-1934  
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1.10.5 குறிப்பு  விதிமுகறைள் (ToR) மற்றும் இைக்ைம்  
தமிழ்ொடு SEIAA னால் -வழங்கபட்ே குறிப்பு விதிமுரறகள் கீடழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவகை  1.4 ToR இன் படி  ேொதொரை நிக கமைளுக்கு சமல்  குறிப்பிட்ட 
நிபந்தகைைள் 

வ. 
எண்  ToR கூறுைள்  இைக்ைம்  

1 சுற்றியுள்ள பகுதியின் 

நீர்வளவியல் ஆட்சி மற்றும் 

பாதுகாப்பான சுைங்கத்ரதக் 

கருத்தில் வகாண்டு 

அங்கீகரிக்கப்பட்ே சுைங்கத் 

திட்ேத்தின் படி 5 மீ வபஞ்ச் 

உயைத்ரத பைாமரிக்க 

டவண்டும்  

 

அங்கீகரிக்கப்பட்ே சுைங்கத் திட்ேத்தின் படி, வாரகக் குளம், 

சாதாைண  கல் மற்றும்  சைரள குவாரி ெேவடிக்ரக வபஞ்சுகள் 

அரமப்பதன் மூலம் திறந்தவவளி  அரை 

இயந்திைமயமாக்கப்பட்ே முரறயால் டமற்வகாள்ள 

முன்வமாழியப்பட்ேது. வபஞ்சுகள் 5 மீ & 5 மீ அகலத்துேன் 

முன்வமாழியப்படுகின்றன. டமலும் விவைங்கள் அத்தியாயம் 2, 

பிரிவு 2.1 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன  

  

 

2 திட்ே முன்வமாழிபவர் 48 

கிணறுகளின் தாக்க 

ஆய்ரவ விரிவாக ஆய்வு 

வசய்ய டவண்டும் 

இறுதி EIA அறிக்ரகயுேன் நீர்வளவியல் ஆய்வு 

சமர்ப்பிக்கப்படும். 

3 திட்ே முன்வமாழிபவர் 

வவவ்டவறு ஆழங்களுக்கு 

நீர்நிரலகளின் தாக்கத்ரத 

ஆய்வு வசய்வார் 

இறுதி EIA அறிக்ரகயுேன் நீர்வளவியல் ஆய்வு 

சமர்ப்பிக்கப்படும். 

4 500 மீ மற்றும் 1 கி.மீக்குள் 
தற்டபாது பல நீர்நிரலகள் 
உள்ளன, எனடவ அந்த 
நீர்நிரலகரள கருத்தில் 
வகாண்டு பாதிப்பு ஆய்வு 
ெேத்தப்படும். 

இறுதி EIA அறிக்ரகயுேன் நீர்வளவியல் ஆய்வு 

சமர்ப்பிக்கப்படும். 

5 

பல்டவறு காைணிகளில் 
இருந்து வவளிவரும்  
உமிழ்வு, சுைங்கம் மற்றும் 
கனிமங்களின் 
டபாக்குவைத்து காைணமாக 
வவளிடயறும்  உமிழ்வு 
டபான்ற ஒட்டுவமாத்த 
தாக்க பகுப்பாய்வு 
மதிப்பீடு வசய்யப்பே 
டவண்டும் அறிக்ரக  
சமர்ப்பிக்கப்பேலாம். 

ஒட்டுவமாத்த தாக்க ஆய்வு விவைங்கள் இறுதி EIA அறிக்ரகயுேன் 
சமர்ப்பிக்கப்படும். 

6 
EIA விளக்கக்காட்சியின் 
டபாது அருகில் உள்ள 
சுைங்கங்களில் அதிகபட்ச 

ஒட்டுவமாத்த தாக்க ஆய்வு விவைங்கள் இறுதி EIA அறிக்ரகயுேன் 
சமர்ப்பிக்கப்படும். 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0/18.01.2022 
Page 29 of 283 

 

    

வ. 
எண்  ToR கூறுைள்  இைக்ைம்  

ஆழம் வகாடுக்கப்பே 
டவண்டும். அரனத்து 
வதாகுப்பு சுைங்கங்களின் 
தைவுகரளயும் கருத்தில் 
வகாண்டு தாக்க ஆய்வு 
ெேத்தப்படும் 

7 

திட்ேத்ரத 
முன்வமாழிபவர், அந்த 
இேத்ரதச் சுற்றி 
அரமந்துள்ள கிணறுகளின் 
எண்ணிக்ரக மற்றும் 
சுைங்கத் வதாழிலினால்  
கிணறுகளில் ஏற்படும் 
பாதிப்புகள் ஆகியவற்ரற 
விவரிக்கும் நீர்மட்ே 
வரைபேத்ரத அளிக்க 
டவண்டும். 

தளத்தின் 1 கிமீ சுற்றளவில் அரமந்துள்ள 
திறந்தகிணறுகள்/நீர்நிரலகளின் வமாத்த எண்ணிக்ரக: 
விளக்கம் 0 - 0.3 

(கிமீ) 

க்குள் 

0.3-

0.5க்குள் 

(கி.மீ) 

0.5-1 

(கிமீ) 

க்குள் 

வமாத்தம் 

திறந்த 

கிணறுகள் 

7 8 31 46 

நீர்நிரலகள் 1 2 3 6 

விளிம்பு வரைபேம்அத்தியாயம் 3, பேம் 3.10 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

8 

முன்வமாழியப்பட்ே 

சுைங்கப் பகுதிக்கு அருகில் 

அரமந்துள்ள நிலத்தடி நீர் 

மட்ேம், விவசாய 

ெேவடிக்ரககள் மற்றும் 

நீர்நிரலகளான ஆறுகள், 

வதாட்டிகள், கால்வாய்கள், 

குளங்கள் டபான்றவற்றில் 

முன்வமாழியப்பட்ே சுைங்க 

ெேவடிக்ரககளின் 

தாக்கத்ரத 

மதிப்பிடுவதற்கு நீர்-

புவியியல் ஆய்ரவ 

டமற்வகாள்வார். 

ஒட்டுவமாத்த தாக்க ஆய்வு விவைங்கள் இறுதி EIA அறிக்ரகயுேன் 
சமர்ப்பிக்கப்படும். . 

9 

முன்வமாழிபவர் 

மரழக்காலம் மற்றும் 

பருவமரழ அல்லாத 

இைண்டு காலங்களிலும் நீர் 

நிரலகளுேன் 1 

கிடலாமீட்ேர் சுற்றளவில் 

நிலத்தடி நீர் இரறக்கும் 

கிணறுகள், திறந்தவவளி 

கிணறுகளின் எண்ணிக்ரக 

பற்றிய விவைங்கரள 

அளிக்க டவண்டும். 

முன்வமாழிபவர் இந்த 

பகுதியில் உள்ள PWD/TWAD 

இலிருந்து மரழக்காலம் 

மற்றும் பருவமரழ 

அல்லாத பருவங்களில் 

நீர்மட்ே மட்ேத்தின் 

தளத்தின் 1 கிமீ சுற்றளவில் அரமந்துள்ள திறந்த 

கிணறுகள்/நீர்நிரலகளின் வமாத்த எண்ணிக்ரக 

விளக்கம் 0 - 0.3 

(கிமீ) 

க்குள் 

0.3-0.5 

(கி.மீ) 
க்குள் 

0.5-1 

(கிமீ) 

க்குள் 

வமாத்தம் 

திறந்த 

கிணறுகள் 

7 8 31 46 

நீர்நிரலகள் 1 2 3 6 

 

திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தில் கேந்த 3 ஆண்டுகளாக நீர்மட்ே 

அளவு கீடழ காட்ேப்பட்டுள்ளது. 
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வ. 
எண்  ToR கூறுைள்  இைக்ைம்  

தைரவயும் டசகரிப்பார். ஆண்டு  பருவமரழ முன்  

(டம மாதம்) 

பிந்ரதய 

பருவமரழ(ஜனவரி
) 

2018 7.0 6.3 

2019 9.8 5.4 

2020 18.2 3.5 

ஆதாைம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/ Tirunelveli 

10 

சுைங்க கிைஷர்கள் மற்றும் 

தளப் பகுதிரயச் 

சுற்றியுள்ள பிற 

வசயல்பாடுகளால் 

விவசாயப் பகுதியில் 

ஒட்டுவமாத்த தாக்க 

ஆய்ரவ முன்வமாழிபவர் 

டமற்வகாள்ள டவண்டும். 

ஒட்டுவமாத்த தாக்க ஆய்வு விவைங்கள் இறுதி EIA அறிக்ரகயுேன் 

சமர்ப்பிக்கப்படும். 

 
 
 
 
 

11 
 

 

 

சுற்றியுள்ள கிணற்றின் 
விவைங்கள் மற்றும் 
நிலத்தடி நீரில் ஏற்படும் 
ஒட்டுவமாத்த பாதிப்புகள் 
EIA ஆய்வின் ஒரு 
பகுதியாகும் 

தளத்தின் 1 கிமீ சுற்றளவில் அரமந்துள்ள திறந்த 

கிணறுகள்/நீர்நிரலகளின் வமாத்த எண்ணிக்ரக 

விளக்கம் 0 - 0.3 

(கிமீ) 

க்குள் 

0.3-

0.5க்குள் 

(கி.மீ 

0.5-1 

(கிமீ) 

க்குள் 

வமாத்தம் 

திறந்த 

கிணறுகள் 

7 8 31 46 

நீர்நிரலகள் 1 2 3 6 

அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.9.1 இல் வழங்கப்பட்ே விவைங்கள் 

நி த்தடி நீர் பொதிப்பு: 

தனியார் தண்ணீர் டேங்கர்கள் மூலம் வமாத்த தண்ணீர் 

டதரவரய பூர்த்தி வசய்யும் என்பதால், நிலத்தடி நீர் 

எடுக்கப்போது. சுைங்க குத்தரகப் பகுதியானது ஒரு சமவவளி 

நிலப்பைப்பாகும், இது தரை மட்ேத்திலிருந்து ~105m AMSL 

உயைத்தில் உள்ளது. டமலும்  சுைங்கத் திட்ேத்தின்படி நிலத்தடி நீர் 

மட்ேம் 50- 55m ஆழத்தில் கிரேக்கிறது. எனடவ, சுைங்கத்தின் 

திட்ேமிேப்பட்ே ஆழம் 25m BGL ஆக இருப்பதால், நிலத்தடி நீர் 

மட்ேம் குறுக்கிே முடியாது. 

அத்தியாயம் 2, பிரிவு 2.16.5 இல் விவைங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

12 

சுைங்கத்திலிருந்து   10 கிமீ 

சுற்றளவு  மண்ேலத்திற்குள் 

சமூக-வபாருளாதாை தாக்க 

டவரல வாய்ப்பு உருவாக்கப்படும், வபாது நிதி நிரல மற்றும் 

சமூக வபாருளாதாை நிரலரமகள் டதாைாயமாக. 10 உரழக்கும் 
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வ. 
எண்  ToR கூறுைள்  இைக்ைம்  

ஆய்வு டமற்வகாள்ளப்பே 

டவண்டும். 

ெபர்கள் டமம்படுத்தப்படும்.  

உள்ளூர் மக்களின் டதரவயின் அடிப்பரேயில் அருகிலுள்ள 

பிைாந்தியத்தில் பல்டவறு வளர்ச்சிப் பணிகரள டமற்வகாள்வது.  

  திட்ேத்தின் முழு குத்தரகப் பகுதியும் ரமய மண்ேலப் 

பகுதியில் குடியிருப்புகள் அல்லது குடிரசகள் இல்ரல, 

மறுவாழ்வு அல்லது மீள்குடிடயற்ற பிைச்சரனகள் 

எதுவும் இல்ரல.  

 பல்டவறு தணிப்பு ெேவடிக்ரககரள டமற்வகாள்வதன் 

மூலம், திட்ேத்தின் வசயல்பாட்டின் டபாது சுற்றுப்புற 

காற்றின் தைம், நீரின் தைம், இரைச்சல் அளவுகள், நீர் 

அம்சங்கள், உயிரியல் அம்சங்கள் டபான்றவற்றின் 

சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிரல சட்ேப்படி பரிந்துரைக்கப்பட்ே 

அளவுகளுக்குள் பைாமரிக்கப்படும்.  

  எனடவ, திட்ேங்களால் ஏற்படும் தாக்கம் சமூக-

வபாருளாதாை அம்சங்களில் சாதகமாக இருக்கும். 

டதரவயான கண்காணிப்பின் மூலம் குவாரியின் 

சுற்றியுள்ள மண்ேலம் அரனத்து வரகயிலும் 

நிரலயான வைம்புகளுக்குள் சுற்றுச்சூழலுக்கு உரிய 

முரறயில் பாதுகாக்கப்படுவது உறுதி வசய்யப்படும்.  

  மாசுக் கட்டுப்பாட்டுக்கான முரறயான EMP 

ெேவடிக்ரககளுேன் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகரளக் 

குரறப்பதில் அக்கரறயுேன் இந்தத் திட்ேம் 

வசயல்படுத்தப்படும். 

அத்தியாயம் 4, பிரிவு 4.8 இல் வழங்கப்பட்ே விவைங்கள் 

10 கிமீ இரேயக மண்ேலத்தில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் சமூக 

மற்றும் கலாச்சாை நிரலரமகள் மற்றும் வபாருளாதாை நிரல 

ஆகியவற்ரறக் ரகயாளும் அம்சங்கரள மதிப்பிடுவதில் ஒரு 

சமூக-வபாருளாதாை ஆய்வு டமற்வகாள்ளப்பட்ேது மற்றும் 

அவற்றின் விவைங்கள் அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.13 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

13 

சுைங்க குத்தரகக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்ே பகுதி 

மற்றும் சுைங்க 

ெேவடிக்ரகயின் டபாது 

அதன் டமலாண்ரம 

ஆகியவற்றில் ஒரு மை 

ஆய்வு (எண்கள், 

இனங்களின் பல்டவறு 

வபயர், வயது, முதலியன) 

டமற்வகாள்ளப்பே 

டவண்டும். 

உத்டதச பசுரம வரளயம்   வமாத்த பைப்பளவு   1.83.5 

வெக்டேரில் 0.48.5 வெக்டேர் ஆகும், டமலும் இது உத்டதச 

குவாரி ெேவடிக்ரகயின் 5 ஆண்டுகளில் 75 மைங்கரள ஆண்டுக்கு 

ெடுவதற்கு உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் 

முன்வமாழியப்பட்ே பசுரமப் பட்ரே டமம்பாட்டிற்காக 

ரூ.30,000/- வசலவிேப்படும். பைாமரிப்பு. விவைங்கள் அத்தியாயம் 

4 பிரிவு 4.7 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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14 

MoEFன் அலுவலக 
குறிப்பாரணயின்படி 
சுைங்க  மண்ேலத்திற்குள் 
இருக்கும் உள்ளூர் 
குடியிருப்பாளர்களின் 
டதரவரய கருத்தில் 
வகாண்டு CER 
வசயல்படுத்தப்பே 
டவண்டும். 

முன்வமாழிந்தவர் CER ெேவடிக்ரககளுக்காக வமாத்த திட்ேச் 

வசலவான ரூ.78,63,240/-. இல் 2% (ரூ. 1,57,265/-) வசலவழிக்கபடும்.  

வ. 
எண்  

CER தேயல்பொடு ஒதுக்ைப்பட்ட 

ததொகை (INR) 

ைருத்துக்
ைள் 

1 

அருகிலுள்ள பகுதியில் 

பல்டவறு வளர்ச்சிப் 

பணிகரள 

டமற்வகாள்வது 

 

1,57,265/- - 

 

விவைங்கள் அத்தியாயம் 4, பிரிவு 4.8.1 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன  

15 

முன்வமாழியப்பட்ே 
திட்ேத்திற்கான விரிவான 
சுைங்க மூேல் திட்ேம் 
சமர்ப்பிக்கப்படும். 

சுைங்க மூேல் திட்ேம்: 
• வவட்டிய சுைங்கத்தில் நிைப்புதல் மீட்பு மற்றும் 
மறுவாழ்வுக்கான முன்வமாழிவு எதுவும் இல்ரல. குத்தரகக் 
காலம் முடிவரேந்த பிறகு குவாரி குழிகளில் வபாதுமக்கள் 
மற்றும் கால்ெரேகள் உள் நுரழவரதத் தடுக்க கம்பி 
டவலிரயப் பயன்படுத்தி டவலி அரமக்கப்படும். 
• சட்ேங்கள் மற்றும் விதிகளின்படி ெேவடிக்ரககள் 
எடுக்கப்படும். 
• காற்றில் தூசி பைவுவரதக் கட்டுப்படுத்த ஈைமான துரளயிேல் 
முரறயில் துரளயிடுதல் டமற்வகாள்ளப்படும். 
• குண்டு வவடிப்பு வரையறுக்கப்பட்ே அளவில் 
டமற்வகாள்ளப்படும். தூசி காற்றில் பைவுவரதத் தடுக்க, 
இழுத்துச் வசல்லும் சாரலயில் மூடுபனி நீர் வதளிக்க 
பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. 
 
விரிவான சுைங்க மூேல் திட்ேம் சுைங்கத் திட்ேத்துேன் இரணப்பு 
3 ஆக இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 

16 

துரளயிடுதல் மற்றும் 
வவடிப்பதற்கு சுைங்கத்தின் 
வசயல்பாட்டின் டபாது 
வதாழிலாளர்களின் 
பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை 
அம்சங்கள் மற்றும் 
சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகள் 
பற்றிய விரிவான அறிக்ரக 
சமர்ப்பிக்கப்பே 
டவண்டும். 

திட்ேத்தில் ஈடுபட்டுள்ள சுைங்க ெேவடிக்ரககளின் 
வதாேர்ச்சியாக எதிர்பார்க்கப்படும் வதாழில்சார் டொய்கள் வாய்ப் 
புள்ளது. குவாரி ெேவடிக்ரககளால் தூசி மற்றும் சத்தம் மற்றும் 
வதாழில்சார் டொய் காைணமாக வதாழில்சார் சுகாதாை 
பிைச்சரனகள் பின்வருமாறு; 

 தூசி வதாேர்பான நிடமானியா 

  காசடொய்  
  முேக்கு வாதம் 

  பிரிவு அதிர்வு  

வதாழில்சார் ஆடைாக்கியத்திற்கான தணிப்பு ெேவடிக்ரககள்: 

 நீர் வதளித்தல், தூசி டசகரிப்பு அரமப்பு அல்லது ஈைமான 
பயிற்சிகளுேன் கூடிய துைப்பணத்ரதப் பயன்படுத்துதல் 
டபான்ற தூசி ஒடுக்கும் வழிமுரறகரள 
ஏற்றுக்வகாள்வது. 

  டதாட்ேம் வளர்த்தல். 

 சாதகமற்ற காற்று மற்றும் வளிமண்ேல சூழ்நிரலகளில் 
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வவடிப்பரதத் தவிர்க்கவும். 

 தனிப்பட்ே பாதுகாப்பு உபகைணங்கரளப் 
பயன்படுத்துதல். DGMS சுற்றறிக்ரககளுேன் 
இணங்குதல். 

  தீ டபான்ற நிகழ்வுகரள எதிர்த்துப் டபாைாடுவதற்கு 
அவசைகால  உபகைணங்கரள நிறுவுவரத உள்ளேக்கிய 
அவசைகால  திட்ேம். 

  அபாயகைமான வபாருட்கரளக் ரகயாளத் டதரவயான 
அரனத்து பணியாளர்களுக்கும் அபாயகைமான வபாருள் 
ரகயாளப்படுவதற்கு ஏற்ற தனிப்பட்ே பாதுகாப்பு 
உபகைணங்கள் வழங்கப்படும். 

  சுைங்க தளத்தில்  முதலுதவி வசதிகள் வழங்கப்படும் 
மற்றும் ஊழியர்கள் அவசை காலங்களில் உள்ளூர் 
சமூகத்திற்கு நீட்டிக்கப்படுவார்கள். 

பாதுகாப்பு அம்சங்களுக்கான தணிப்பு ெேவடிக்ரககள்: 

 சைக்கு வகாண்டு வசல்லும் சாரலகள் மற்றும் குப்ரப 
வகாட்டும் இேங்கள் டபான்றவற்றில் தண்ணீர் 
வதளித்தல். 

  தூசிரயத் தடுக்கவும், இரைச்சல் பைவுவரதக் 
குரறக்கவும் முடிந்த இேங்களில் பச்ரச வரளயம்  
உருவாக்கம். 

  அரனத்து ஊழியர்களுக்கும் வதாழிலாளர்களுக்கும் 
அதிக சத்தம் வைாமல் பாதுகாக்க PPE வழங்கப்படும் 

  பாதுகாப்பு தரலக்கவசங்கள், கண்ணாடிகள், பாதுகாப்பு 
பூட்ஸ், காது மஃப்ஸ், எரிவாயு முகமூடிகள் 
டபான்றவற்ரற வழங்குதல். 

  தகுந்த அறிவுரை, பயிற்சி, மறுபயிற்சி, வதாழில் பயிற்சி 
டபான்றவற்ரற வழங்குதல். 

  பாதுகாப்பான வசயல்பாட்டு ெரேமுரறகள் 
டபான்றவற்ரறப் பற்றிய அறிரவப் புதுப்பிக்க, 
பாதுகாப்புப் டபாட்டிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு 
பிைச்சாைங்கரளத் வதாேர்ந்து ஏற்பாடு வசய்தல். 

  டமடல உள்ள அரனத்து முன்வனச்சரிக்ரககள், 
கட்டுப்பாட்டு ெேவடிக்ரககள் மற்றும் நிபந்தரனகளின் 
கண்காணிப்பு மற்றும் இணக்கம் இந்த திட்ேத்தில், 
சுகாதாைம் மற்றும் பாதுகாப்பு சிக்கல்கள் குரறவாக 
இருப்பரத உறுதி வசய்யும். 

அத்தியாயம் 4, பிரிவு 4.7.1 இல் விவைங்கள் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

500மீ சுற்றளவில் குடியிருப்புகள் எதுவும் இல்ரல மற்றும் 
அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 1.26 கிமீ (NNW) இல் உள்ள 
வதற்குவாரகக்குளம் ஆகும். விவைம் அத்தியாயம் 2, பிரிவு 2.4 
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இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

17 குறிப்பு விதிமுரறகரள 
வழங்குவதற்கான 
பரிந்துரையானது, 
மாண்புமிகு டதசிய பசுரம 
தீர்ப்பாய(NGT), முதன்ரம 
அமர்வு, புது தில்லி O.A. 
இன் இறுதி முடிவுகளுக்கு 
உட்பட்ேது. 2016 இன் எண். 
186 (எம்.ஏ.எண்.350/2016) 
மற்றும் ஓ.ஏ.எண்.200/2016 
மற்றும் ஓ.ஏ.எண்.580/2016 
(எம்.ஏ.எண்.1182/2016) 
மற்றும் ஓ.ஏ.எண்.102/2017 
மற்றும் ஓ.ஏ.எண்.16 
(40/2016) M.A.No.758/2016, 
M.A.No.920/2016, 
M.A.No.1122/2016, 
M.A.No.12/2017 
&M.A.No.843/2017) மற்றும் 
O.A.No405/2016 மற்றும் 
ஓ.ஏ.எண். M.A.No.981/2016, 
M.A.No.982/2016 & 
M.A.No.384/2017). 

என்ஜிடியின் பரிந்துரைகள் வசயல்படுத்தப்படும். 

18 

சுைங்க குத்தரக பகுதியின் 
நிலத்தியல் பற்றிய 
விரிவான ஆய்வு 
அளிக்கப்பே டவண்டும் 

சுைங்க குத்தரக பகுதி விவைங்களின் தளம் குறிப்பிட்ே லித்தாலஜி 
இறுதி EIA அறிக்ரகயுேன் சமர்ப்பிக்கப்படும்.. 

19 

திட்ே முன்வமாழிபவர், 
GPS 
ஆயத்வதாகுப்புகளுேன் 
தற்டபாதுள்ள பசுரம 
வரளய பகுதியின் 
விவைங்கரளயும், 
புரகப்பேங்கள்/ஆவணங்க
ளின் ெகலுேன் ெேப்பட்ே 
மைங்களின் பட்டியரலயும் 
வழங்குவார் மற்றும் EIA 
அறிக்ரகயில் 
டசர்க்கப்படும்  

முன்வமாழியப்பட்ே குவாரி புதிய நிலத்தில் புதிய குவாரி ஆகும். 
உத்டதச பசுரமப் வரளயம் வமாத்த பைப்பளவு 1.83.5 
வெக்டேரில் 0.48.5 வெக்டேர் என்பது உத்டதச குவாரிச் 
வசயல்பாட்டின் 5 ஆண்டுகளில் மற்றும் வருேத்திற்கு 75 
மைங்கரள ெடுவதற்கு உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது, டமலும் உத்டதச 
பசுரமப்  டமம்பாட்டிற்காக ரூ.30,000/- வசலவிேப்படும். மற்றும் 
பைாமரிப்பு. விவைங்கள் அத்தியாயம் 4 பிரிவு 4.7 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.. 

1.10.5.1  SEAC பரிந்துகரத்தபடி கூடுதல் ToR 

வ. 
எண்  ToR கூறுைள்  இைக்ைம்  

1.  MoEF &CC குறிப்பாரண F. எண் 22-65/2017-
1A.III டததி: 30.09.2020 மற்றும் 20.10.2020 இன் 
படி, முன்வமாழிபவர் வபாது கலந்தாய்வின் 
டபாது எழுப்பப்படும் டகள்விகள் நிவர்த்தி 
வசய்வார் மற்றும் முன்வமாழியப்பட்ே 
அரனத்து ெேவடிக்ரககளும் சுற்றுச்சூழலின் 
ஒரு பகுதியாக இருக்க டவண்டும். 
டமலாண்ரம திட்ேம். 

வபாது விசாைரணக்குப் பிறகு, முன்வமாழிபவர் 

வபாது கலந்தாய்வின் டபாது எழுப்பப்பட்ே 

டகள்விகள் நிவர்த்தி வசய்வார் மற்றும் 

முன்வமாழியப்பட்ே அரனத்து 

ெேவடிக்ரககளும் வசயல் திட்ேத்துேன் இறுதி 

EIA அறிக்ரகயில் இரணக்கப்படும். இறுதி EIA 

ஆனது TNSEAC க்கு திட்ேத்தின் டமல்  மதிப்பீடு 

மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வபறுவதற்காக 

சமர்ப்பிக்கப்படும். 
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விவைங்கள் அத்தியாயம் 7, பிரிவு 7.1.1 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன 

1.10.5.2 நிக யொை குறிப்பு விதிமுகறைள்  

வ. 
எ
ண்  

ToR கூறுைள்  இைக்ைம்  

1 

1994 ஆம் ஆண்டு 
முதல் ஆண்டு 
வாரியான உற்பத்தி 
விவைங்கள் 
வகாடுக்கப்பே 
டவண்டும், 1994 ஆம் 
ஆண்டுக்கு முந்ரதய 
எந்த ஒரு 
வருேத்திலும் 
எட்ேப்பட்ே 
அதிகபட்ச 
உற்பத்திரய 
வதளிவாகக் குறிப்பிே 
டவண்டும். EIA 
அறிவிப்பு 1994 
ெரேமுரறக்கு வந்த 
பிறகு உற்பத்தியில் 
ஏடதனும் அதிகரிப்பு 
இருந்ததா 
என்பரதயும் 
திட்ேவட்ேமாகத் 
வதரிவிக்கலாம். 

முன்வமாழியப்பட்ே திட்ேம் புதிய குத்தரகயில் ஒரு புதிய குவாரி ஆகும். தி  

ஆண்டு உற்பத்தி விவைங்கள் வழங்கப்படுகின்றன  அத்தியாயம் 2, பிரிவு 2.8,  

அட்ேவரண 2.9 

பிரிவு நீளம் 

(மீ) 

அகல
ம் 

(மீ) 

உயைம் 

(மீ) 

சாதாைண  
கல் 

வகாள்ளவு 
(மீ3) 

டமல் மண் 

சைரள வகாள்ளவு  
(மீ 3) 

A-A’– B-
B’ 

75 
63 
53 
43 
33 

54 
42 
32 
22 
12 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

- 
13,230 
8,480 
4,730 
1,980 

20,250 
- 
- 
- 
- 

முதல்  வருே வவட்டிஎடுக்கும் 
அளவு 

28,420 20,250 

A-A’– B-
B’ 
 
 

 
 

51 
51 
51 
51 
51 

54 
42 
32 
22 
12 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

- 
10,710 
8,125 
5,610 
3,025 

13,770 
- 
- 
- 
- 

இைண்ோம்   வருே 
வவட்டிஎடுக்கும் அளவு 

27,540 13,770 

A-A’– B-
B’ 
 

51 
51 
51 
51 
51 

54 
42 
32 
22 
12 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

- 
10,710 
8,125 
5,610 
3,025 

13,770 
- 
- 
- 
- 

மூன்றாம்   வருே வவட்டிஎடுக்கும் 
அளவு 

27,540 13,770 

A-A’– B-
B’ 
 

51 
51 
51 
51 
51 

54 
42 
32 
22 
12 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

- 
10,710 
8,125 
5,610 
3,025 

13,770 
- 
- 
- 
- 

ொன்காம்   வருே வவட்டிஎடுக்கும் 
அளவு 

27,540 13,770 
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A-A’– B-
B’ 
 
 
 
 

51 
51 
51 
51 
51 

54 
42 
32 
22 
12 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

- 
10,710 
8,125 
5,610 
3,025 

13,770 
- 
- 
- 
- 

ஐந்தாம்   வருே வவட்டிஎடுக்கும் 
அளவு 

27,540 13,770 

வமாத்த உற்பத்தி  1,38,580 75,330 

2 

சுைங்கத்தின் 
உரிரமயான 
குத்தரகதாைர் 
முன்வமாழிபவர் 
என்பரத ஆதரிக்கும் 
ஆவணத்தின் ெகல் 
வகாடுக்கப்பே 
டவண்டும். 

இது விண்ணப்பதாைர் திரு.A.வேன்சிங் பாபுவின் வபயரில் பதிவு 
வசய்யப்பட்ே பட்ோ நிலம், பட்ோ எண்.2618. பட்ோ ஆவணம் இரணப்பு-3 
ஆக இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3 

அங்கீகரிக்கப்பட்ே 
சுைங்கத் திட்ேம், EIA 
மற்றும் வபாது 
விசாைரண உட்பே 
அரனத்து 
ஆவணங்களும் சுைங்க 
குத்தரக பகுதி, 
உற்பத்தி நிரலகள், 
கழிவு உற்பத்தி மற்றும் 
அதன் டமலாண்ரம, 
சுைங்க வதாழில்நுட்பம் 
டபான்றவற்றின் 
அடிப்பரேயில் 
ஒன்றுக்வகான்று 
இணக்கமாக இருக்க 
டவண்டும் மற்றும் 
குத்தரகதாைரின் 
வபயரில் இருக்க 
டவண்டும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ே சுைங்கத் திட்ேம், EIA உட்பே அரனத்து ஆவணங்களும் 
சுைங்க குத்தரக பகுதி, உற்பத்தி நிரலகள், கழிவு உற்பத்தி மற்றும் அதன் 
டமலாண்ரம, சுைங்க வதாழில்நுட்பம் டபான்றவற்றின் அடிப்பரேயில் 
ஒன்றுக்வகான்று இணக்கமாக உள்ளன மற்றும் குத்தரகதாைர் திரு ஏ.வேன்சிங் 
பாபு வபயரில் உள்ளன. 
 
வபாது விசாைரணக்குப் பிறகு, ஆவணங்கள் வதாகுக்க பட்டு  இறுதி EIA 
அறிக்ரகயில் குத்தரகதாைர் திரு A.வேன்சிங் பாபு.வபயரில் இரணக்கப்படும்.  
 
சுைங்க ஒப்புதல் கடிதம் இரணப்பு 2 ஆகவும், சுைங்கத் திட்ேம் இரணப்பு 3 
ஆகவும் இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 

4 

சுைங்க குத்தரக 
பகுதியின் அரனத்து 
மூரல 
ஒருங்கிரணப்புகளும், 
உயர் வதளிவுத்திறன் 
பேங்கள்/ டோடபா 
ஷீட், நிலப்பைப்பு தாள், 
புவி அரமப்பியல்  
மற்றும் பகுதியின் 
புவியியல் 
ஆகியவற்ரற 
இரணக்க டவண்டும்.   
முன்வமாழியப்பட்ே 
பகுதியின் அத்தரகய 
பேம் நில பயன்பாடு 
மற்றும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் (திட்ே தளம் 
மற்றும் சுற்று பகுதி  
மண்ேலம்) பிற 
சுற்றுச்சூழல் 
அம்சங்கரள 
வதளிவாகக் காட்ே 
டவண்டும். 

வ   எண் அட்சடைரக(N) தீர்க்கடைரக(E) 

1 8° 53' 36.72"N 77° 38' 16.08"E 

2 8° 53' 36.60"N 77° 38' 18.12"E 

3 8° 53' 30.72"N 77° 38' 18.60"E 

4 8° 53' 28.62"N 77° 38' 18.24"E 

5 8° 53' 27.06"N 77° 38' 16.62"E 
சுைங்க குத்தரக பகுதியின் அரனத்து மூரலகளின் ஒருங்கிரணப்புகளும் 
அத்தியாயம் 1 மற்றும் பிரிவு 1.6.3, அட்ேவரண 1-3, ஆகியவற்றில் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
 
பேம் 2-6 இல் உள்ள Topo வரைபேம் மற்றும்,  பகுதி 3, பிரிவு 3.5.6 & 3.5.9 இல் 
நிலத்தியல்  மற்றும் புவியரமப்பியல்  வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முரற மற்றும் நில பயன்பாட்டு 
வரைபேம் பேம் 3.7 & பேம் 3.8 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
ஆய்வு பகுதியின் நி  பயன்பொடு மற்றும் பிற சூழலியல்  அம்ேங்ைள்: 
வ
எ
ண் 

 

விளக்ைம் 

பகுதி  

( ச. கி. மீ ) 

பகுதி 

( ஏக்ைர்) 

பகுதி 

(தஹக்) 

பகுதி 

(%) 
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1. 
பயிர் நிலம் 153.38 37901 15338 47.55 

2. 
தரிசு  நிலம் 90.29 22311 9029 27.99 

3. 
புதர் நிலம் 31.58 7803.6 3158 9.79 

4. 

நீர்த்டதக்கம் / 

ஏரிகள் / குளங்கள் 20.15 
4979.2 2015 6.25 

5. 
கிைாமப்புறம் 10.97 2710.7 1097 3.40 

6. 
இரலயுதிர் 5.82 1438.2 582 1.80 

7. 
டதாட்ேம் 3.93 971.12 393 1.22 

8. 

ெதிகள் / 

நீடைாரேகள்/ 

கால்வாய்கள்  

 

3.07 758.61 307 0.95 

9. 
பயிர் நிலம் 2.02 499.15 202 0.63 

10. 
வீழ்ச்சி நிலம் 1.35 333.59 135 0.42 

வமாத்தம்  322.56 79706 32256 100.00 

  
நில பயன்பாடு & நிலப்பைப்பு அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.5.4.1, அட்ேவரண3.4 
இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

5 

இந்தியா சர்டவ 
அரமப்பின் டோடபா 
ஷீட்டில் 1:50,000 
அளவில் 
அப்பகுதியின் புவி 
அரமப்பியல்  
வரைபேம், 
அப்பகுதியின் நில 
வடிவங்களின் 
புவியியல், 
தற்டபாதுள்ள 
கனிமங்கள் மற்றும் 
அப்பகுதியின் சுைங்க 
வைலாறு, முக்கியமான 
நீர்நிரலகள், ஓரேகள் 
மற்றும் ஆறுகள் 
மற்றும் மண்ணின் 
பண்புகள் 
ஆகியவற்ரறக் 
குறிக்கும் தகவல் 
வழங்கப்பே 
டவண்டும். 

அப்பகுதியின் புவிஅரமப்பியல் வரைபேம், அப்பகுதியின் நில 
வடிவங்களின் புவியியல், தற்டபாதுள்ள கனிமங்கள் மற்றும் அப்பகுதியின் 
சுைங்க வைலாறு, முக்கியமான நீர்நிரலகள், ஓரேகள் மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் 
மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்ரறக் குறிக்கும் அரனத்துத் தகவல்களும் 
1:50,000 அளவில் சர்டவ ஆஃப் இந்தியா டோடபா ஷீட்டில் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. . 
 
டோடபா வரைபேம் 1:50,000 அளவில் தயாரிக்கப்பட்டு அத்தியாயம் 3, பேம் 
3.2 என வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
மாவட்ேத்தின் நீர் வளவியல்  அத்தியாயம் 3, பேம் 3.14 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
ஆய்வுப் பகுதியின் புவியியல் வரைபேம் அத்தியாயம் 3, பேம் 3.9 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

6 

சுைங்க 
ெேவடிக்ரககளுக்காக 
முன்வமாழியப்பட்ே 
நிலம் பற்றிய 
விவைங்கள், அைசின் 
நில பயன்பாட்டுக் 
வகாள்ரகரய சுைங்கம் 

இது புதிய குவாரிக்குள் புதிய குத்தரக. பட்ோ ஆவணம் இரணப்பு-3 ஆக 
இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
சுைங்க ெேவடிக்ரககரள டமற்வகாள்வதற்கான சுைங்கத் திட்ேத்திற்கு 
புவியியல் மற்றும் சுைங்க இயக்குனர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். சுைங்கத் திட்ேம் 
இரணப்பு-3 ஆக இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 
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உறுதிப்படுத்துகிறதா 
என்ற தகவலுேன் 
வகாடுக்கப்பே 
டவண்டும். 
சுைங்கத்திற்கான 
நிலத்ரத 
மாற்றுவதற்கு மாநில 
நில பயன்பாட்டு 
வாரியம் அல்லது 
சம்மந்தப்பட்ே 
அதிகாரியிேம் 
அனுமதி வபற்றிருக்க 
டவண்டும். 

குவாரியின் முன்வமாழியப்பட்ே உற்பத்தித் திறன் 1,38,580m3 சாதாைண கல் 
மற்றும் 75,330m3 சைரள, அங்கீகரிக்கப்பட்ே சுைங்கத் திட்ேத்தின்படி 5 
ஆண்டுகளுக்கு தரை மட்ேத்திலிருந்து 25மீ ஆழத்திற்கு உற்பத்தி வசய்யபடும். 
 
ToR வவளியிேப்பட்ே படி, முன்வமாழியப்பட்ே குவாரியின் உற்பத்தி திறன் 
1,38,580m3 சாதாைண கல் கல் மற்றும் 75,330m3 சைரள என 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ேது மற்றும் ஆழம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு தரை 
மட்ேத்திலிருந்து 25m வரை கட்டுப்படுத்தப்பட்ேது. 
 
உற்பத்தி  விவைங்கள் அத்தியாயம் 2, பிரிவு 2.6 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

7 

முன்வமாழியப்பட்ே 
நிறுவனம் அதன் 
இயக்குெர்கள் 
குழுவால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ே 
ென்கு 
வரையறுக்கப்பட்ே 
சுற்றுச்சூழல் 
வகாள்ரகரயக் 
வகாண்டிருக்கிறதா 
என்பது வதளிவாகக் 
குறிப்பிேப்பே 
டவண்டும்? 
அப்படியானால், 
சுற்றுச்சூழல் அல்லது 
வன வெறிகள்/ 
நிபந்தரனகள் 
ஏடதனும் 
மீறல்/விலகல்/மீறல் 
ஆகியவற்ரறக் 
கவனத்தில் வகாள்ள 
பரிந்துரைக்கப்பட்ே 
வசயல்பாட்டு 
வசயல்முரற/வசயல்மு
ரறகளின் 
விளக்கத்துேன் EIA 
அறிக்ரகயில் 
குறிப்பிேப்பேலாம்? 
சுற்றுச்சூழல் 
பிைச்சிரனகரளக் 
ரகயாள்வதற்கும் EC 
நிபந்தரனகளுக்கு 
இணங்குவரத உறுதி 
வசய்வதற்கும் 
நிறுவனத்தின் 
படிநிரல அரமப்பு 
அல்லது நிர்வாக 
உத்தைவு 
வழங்கப்பேலாம். 
நிறுவனத்தின் 
இயக்குெர்கள் குழு 
மற்றும் / அல்லது 
பங்குதாைர்களுக்கு 
இணங்காத / 
சுற்றுச்சூழல் 
விதிமுரறகரள மீறும் 
முரறகள் EIA 
அறிக்ரகயில் 

இந்த குவாரி தனிெபர்  ஆதைவாளருக்கு வசாந்தமானது என்பதால், சுற்றுச்சூழல் 
வகாள்ரக எதுவும் இல்ரல, இருப்பினும் அதிகாரிகளால் பரிந்துரைக்கப்படும் 
அரனத்து சுற்றுச்சூழல் சட்ே இணக்கத்ரதயும் ஆதைவாளர் பின்பற்றுவார். 
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விவரிக்கப்பேலாம். 

8 

நிலத்தடி சுைங்கத்தின் 
டபாது சரிவு ஆய்வு 
மற்றும் திறந்த வவளி  
சுைங்கத்தின் டபாது 
சாய்வு ஆய்வு, 
வவடிகுண்டு ஆய்வு 
டபான்றரவ உட்பே 
சுைங்க பாதுகாப்பு 
வதாேர்பான 
சிக்கல்கள் விரிவாக 
இருக்க டவண்டும். 
ஒவ்வவாரு 
நிரலயிலும் 
முன்வமாழியப்பட்ே 
பாதுகாப்பு 
ெேவடிக்ரககள் 
வழங்கப்பே 
டவண்டும். 

சுைங்க பாதுகாப்பு மற்றும் தணிப்பு ெேவடிக்ரககள்:: 

வ . 
எ
ண்  

வசயல்பாடு  தனிப்பு ெேவடிக்ரககள்  

1 
சுைங்கபபணி    திட்ேமிட்ே சுைங்கம் அரமத்தல்,  இரேயூறு 

சுைங்கத்ரதத் தவிர்த்தல்  

2 

துரளயிடுத
ல் மற்றும் 

வவடித்தல் 

 கூடுதலாக, ஆபடைட்ேர்கள் மற்றும் பிற 
வதாழிலாளர்களுக்கு முகமூடிகள், தரலக்கவசம், 
ரகயுரறகள் மற்றும் காதுகுழாய்கள் வழங்கப்பே 
டவண்டும் 

3 
பாதுகாப்பு 
மண்ேலம் 

 உள்ளூர் குடியிருப்பு மற்றும் சுைங்க குத்தரகக்கு 
இரேடய ஒரு இரேயக மண்ேலத்திற்கான 
ஏற்பாடுகள் வபாருத்தமான அகலத்தில் பச்ரச 
வபல்ட் வடிவத்தில். 

 தரேவசய்யப்பட்ே நுரழவு, ரசைன்கரளப் 
பயன்படுத்துதல் மற்றும் நீடித்த பகுதிரய சுற்றி 
வரளத்தல் ஆகியரவ விபத்துகரளத் 
தவிர்ப்பதற்கான சில ெல்ல ெரேமுரறகள்.. 

4 

அதிக சுரம 
உறுதிப்படுத்
தல் 

 அதிக சுரம சரிந்ததால் விபத்துகள் ெேப்பதாக 
அறியப்படுகிறது. 

  எனடவ, சரிவு உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் ேம்ப் 
நிரலத்தன்ரம ஆகியரவ பாதுகாப்பு மற்றும் 
சுற்றுச்சூழலுக்கான முக்கியமான 
பிைச்சிரனகளாகும் 

5 

பணியாளரி
ன் சுகாதாை 
கண்காணிப்
பு 

 வதாழிலாளர்கள் மற்றும் உள்ளூர் சமூகத்திற்கான 
சுகாதாை ஆய்வு திட்ேங்கள். 

  சுகாதாைம் மற்றும் பாதுகாப்பு டொக்கங்கரள 
பூர்த்தி வசய்வதற்காக ெேத்தப்படும் 
ஊழியர்களுக்கு வழக்கமான பயிற்சி மற்றும் 
விழிப்புணர்வு. 

நிலத்தடி சுைங்க முரற எதுவும் முன்வமாழியப்பேவில்ரல. இது ஒரு சாதாைண 
கல் மற்றும் சைரள குவாரி; திறந்தவவளி சுைங்க முரற பின்பற்றப்படும். 
வவளியிேப்பட்ே ToR இன் படி சுைங்கத்தின் உத்டதச ஆழம் 18m ஆக இருக்கும். 
அத்தியாயம் 4, பிரிவு 4.7.1.2 இல் பாதுகாப்பு ெேவடிக்ரககள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 டவரல வசய்யும் குழிக்கான வபஞ்சின் அளரவ தீர்மானிப்பதில் 
டபாதுமான கவனம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

  வபஞ்சுகள் கசிவு ஏற்போமல் இருக்க, 60 டிகிரி டகாணத்தில் 
வபஞ்சுகள் சரியாக சாய்ந்திருக்கும். 

 வபஞ்சுகள் அரிப்ரபத் தடுக்க குழியின் டமற்பகுதியிலும் 
வபஞ்சுகளிலும் டபாதுமான வடிகால் அரமப்பு ஏற்படுத்தப்பே 
டவண்டும். 

 குவாரிகள் புயல் நீர் வடிகால் சுற்றளவுக்கு மாரல வடிகால்கள் மூலம் 
பாதுகாக்கப்படும்    
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சுைங்க வசயல்முரறயின் திட்ே வரைபேம் 

இந்த சுைங்கத்தில் சாதாைண கல் மற்றும் சைரள உற்பத்தி பின்வரும் 
முரறகரள உள்ளேக்கியது 

 வமாத்த பாரற கல்லின் இருப்பிலிருந்து   கணிசமான அளவு 

பாரறரயப் டசதமின்றியும், விரிசல் டபான்ற விரளவுகள் இன்றியும்  

பின்வரும் முரறகரளப் பின்பற்றுவதன் மூலம் பிரித்வதடுக்கலாம்  .  

 இைண்ோம் நிரல பிரித்தல் என்பது டமடல பிரித்வதடுக்கப்பட்ே 
பாரறரய டதரவயான அளவுகளாக துரளகள் மூலமாகவும், சிறு 
வவடித்தல் மூலமாகவும் பிரிக்கபடுகிறது.  இவ்வாறு பிரிக்கப்படும் 
பாறாங்கற்கள் சுைங்கக் குழியில் இருந்து வபாக்ரலன் இயந்திைங்கள் 
மூலம் அகற்றப்படும்.  

 முதன்ரமயாக  பிரிக்கப்படும் பாறாங்கற்கள் குழிகளில் இருந்து 

வபாக்ரலன் இயந்திைங்கள் மூலம் அகற்றப்பட்டு, 

அவ்வியந்த்திைத்தில்  இரணக்கப்பட்ே பாரற உரேப்பான்கள் 
மூலம் சிறிய அளவுகளாக மாற்றப்படுகின்றன.  

சுைங்க முரறயானது அத்தியாயம் 2 மற்றும் பிரிவு 2.9 மற்றும் பிரிவு 2.10 இல் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

9 

குத்தரக சுற்றளவில் 
இருந்து சுைங்க 
குத்தரகரயச் சுற்றி 10 
கிமீ மண்ேலத்ரத 
ஆய்வுப் பகுதி 
உள்ளேக்கும் மற்றும் 
EIA இல் உள்ள கழிவு 
உருவாக்கம் 
டபான்றரவ 
சுைங்கம்/குத்தரக 
காலத்தின் வாழ்ொள் 
முழுவதும் இருக்க 
டவண்டும். 

 
முன்வமாழியப்பட்ே திட்ே தள எல்ரலயில் இருந்து 10 கிமீ டைடியல் தூைம் 
அடிப்பரே சுற்றுச்சூழல் நிரலரய மதிப்பிடுவதற்கான வபாது ஆய்வுப் 
பகுதியாக அரேயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. ரமய ஆய்வுப் பகுதி என்பது 
திட்ேப் பகுதி மற்றும் எல்ரலயில் இருந்து 1.0 கிமீ சுற்றளவு வரை அதன் 
உேனடி சுற்றுப்புறம் ஆகும். டமலும் திட்ே தாக்கம்/வசல்வாக்கு பகுதி (PIA) 

திட்ேம் தளத்தின் எல்ரலயில் இருந்து 10கிமீ வதாரலவில் உள்ளது, இது 
தமிழ்ொடு மாநிலத்தின் திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தின் சில பகுதிகரள 
உள்ளேக்கியது. பின்வரும் ஆய்வுகள் குத்தரக எல்ரலயில் இருந்து சுைங்க 
குத்தரகரய சுற்றி 10 கிமீ மண்ேலத்ரத உள்ளேக்கியதாக இருக்கும்..  

1. மாவட்ே சுயவிவைம் 

2.காலநிரல நிரலரமகள் 

3. PIA மாவட்ேத்தின் இயற்ரக வளங்களான தாவைங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்கள், வன வளங்கள், நீர்ப்பாசனம், விவசாய வளங்கள், கனிம 

 

Blasting 

Excavation 

Loading into 

Tippers 

Transportation 

to crushers 

Drilling 

Bench 

formation 
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வளங்கள், நிலப் பயன்பாடு & ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்பைப்பு, நிலப்பைப்பு,  

மாவட்ேத்தின் புவியரமப்பியல் - ஆய்வுப் பகுதியின் புவியரமப்பியல், PIA 

மாவட்ேத்தின் நீர்வளவியல், PIA மாவட்ேத்தில் வடிகால் அரமப்பு, 

புவியியல், நில அதிர்வு, PIA மாவட்ேத்தில் உள்ள மண், காற்று இரைச்சல், நீர், 

மண், தாவைவியல் சூழல் மற்றும் விலங்கினங்கள், சமூக வபாருளாதாை 
விவைங்கள் டபான்றரவ. 

சுைங்கத் திட்ேத்தின்படி, திட்ேம் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்வமாழியப்பட்ேது. 

எனடவ, EIA அறிக்ரகயில் குறிப்பிேப்பட்டுள்ள உற்பத்தி அளவு, ஆழம், 

சுைங்க முரற, கழிவு உற்பத்தி, நீர் டதரவகள், மின் டதரவ டபான்ற அரனத்து 
அளவு விவைங்களும் சுைங்கம்/குத்தரக காலம் அதாவது 5 ஆண்டுகள் வரை 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

உற்பத்தி மற்றும் கழிவு உற்பத்தி விவைங்கள் அத்தியாயம் 2 பிரிவு 2.7, பிரிவு 
2.10.7 & அட்ேவரண 2.19 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

குத்தரக எல்ரலயில் இருந்து குத்தரகக்கு விேப்பட்ே சுைங்கத்ரதச் 
சுற்றியுள்ள 10 கிமீ மண்ேலத்தின் ஆய்வுப் பகுதிகள் அத்தியாயம் 3 இல் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன  

10 

வனப்பகுதி, விவசாய 
நிலம், டமய்ச்சல் 
நிலம், வனவிலங்கு 
சைணாலயம், டதசிய 
பூங்கா, 
விலங்கினங்களின் 
இேம்வபயர்ந்த 
பாரதகள், 
நீர்நிரலகள், மனித 
குடியிருப்புகள் மற்றும் 
பிற சுற்றுச்சூழல் 
அம்சங்கரளக் 
குறிக்கும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் நில 
பயன்பாடு 
குறிப்பிேப்பே 
டவண்டும். சுைங்க 
குத்தரகப் பகுதியின் 
நில பயன்பாட்டுத் 
திட்ேம், 
வசயல்பாட்டுக்கு 
முந்ரதய, 
வசயல்பாட்டு மற்றும் 
வசயல்பாட்டுக்கு 
பிந்ரதய கட்ேங்கரள 
உள்ளேக்கியதாக 
தயாரிக்கப்பட்டு 
சமர்ப்பிக்கப்பே 
டவண்டும். நில 
பயன்பாட்டு மாற்றம் 
ஏடதனும் இருந்தால், 
அதன் தாக்கம் 
வகாடுக்கப்பே 
டவண்டும். 

விவசாய நிலம், டமய்ச்சல் நிலம், விலங்கினங்களின் இேம்வபயர்ந்த 
பாரதகள், நீர்நிரலகள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற சூழலியல் 
அம்சங்கரளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு கீடழ 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

வ 
.எண்  

வரிகே எண் 
 

விளக்ைம் 

பகுதி 

 ( Sq.Km) 

பகுதி 

( ஏக்ைர்) 

1 பயிர் நிலம் 153.38 37901 15338 

2 தரிசு  நிலம் 90.29 22311 9029 

3 புதர் நிலம் 31.58 7803.6 3158 

4 

நீர்த்ததக்கம் / 

ஏரிகள் / 

குளங்கள் 20.15 

4979.2 2015 

5 கிராமப்புறம் 10.97 2710.7 1097 

6 இணலயுதிர் 5.82 1438.2 582 

7 ததாட்டம் 3.93 971.12 393 

8 

நதிகள் / 

நீதராணடகள்/ 

கால்வாய்கள்  

 3.07 

758.61 307 

9 சுரங்கம் 2.02 499.15 202 
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நில பயன்பாடு & நிலப்பைப்பு அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.5.4.1, அட்ேவரண 3.4, 
பேம் 3.7 மற்றும் பேம் 3.8 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.. 
 
அப்பகுதியில் நில அரமப்பில் ஏற்படும் பாதிப்பு பின்வருவனவற்றால் 
இருக்கும்: 

  அதிக அளவு கழிவுப் வபாருட்கரள அகற்றுவதால் நிலச் சீைழிவு. 
  அலுவலகம், ஓய்வு தங்குமிேம், முதலுதவி ரமயம் மற்றும் பிற 

டசரவ வசதிகள் டபான்ற உள்கட்ேரமப்பு வசதிகரள உருவாக்குதல். 
 டமல் மண் காற்று மற்றும் நீர் அரிப்புக்கு வவளிப்படுதல் 

 
குத்தரக பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முரற:: 

வ 
.எண்   விவரங்ைள்  

தற்சபொகதய சுரங்ைத் திட்ட 
ைொ த்தில் சதகவப்படும் 

பகுதி (தஹக் ) 
1 குவாரி குழி அரமக்க  1.32.0 

2 உள் கட்ேரமப்பு  0.01.0 

3 சாரலகள்  0.02.0 

4 பசுரம வரளயம்  0.48.5 

5 பயன்பாேற்றரவ  0.00.0 

வமாத்தம்   1.83.5 

 
குத்தரக பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முரற அத்தியாயம் 4, பிரிவு 4.1.1, 
அட்ேவரண 4.1 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

10 நகர்ப்புறம் 1.35 333.59 135 

 
Total 322.56 79706 32256 

11 

சுைங்க குத்தரகக்கு 
வவளிடய அதிக சுரம, 
பக்க சுரம டசமிக்க 
படுமாயின் அந்த 
உள்ள நிலப்பைப்பின் 
அளவு, சுைங்க 
குத்தரகயில் இருந்து 
தூைம், அதன் நில 
பயன்பாடு, R & R 
சிக்கல்கள் ஏடதனும் 
இருந்தால், நிலத்தின் 
விவைங்கள் 
வகாடுக்கப்பே 
டவண்டும். 

அதிக சுரம, பக்க சுரமகளுக்கு வவளிப்புற பகுதியில் இல்ரல அதிக சுரம, 
பக்கச்சுரம ஏடதனும் இருந்தால் குத்தரக பகுதி/எல்ரலக்குள் மட்டுடம 
வகாட்ேப்படும். 
 
அதிக சுரமகரள அகற்றுதல்: 
டமல் மண் மற்றும் சிரதந்த  பாரற வடிவில் உள்ள அதிக சுரம. 
டதாண்ேப்பட்ே டமல் மண் மற்றும் சிரதந்த பாரறகள், தாழ்வான 
பகுதிகரள நிைப்புவதற்கும் சமன் வசய்வதற்கும் சாரலத் திட்ேம் மற்றும் 
கட்டுமானப் பணிகளுக்காக டதரவப்படும் வாங்குபவர்களுக்கு டெைடியாக 
டிப்பரில் ஏற்றப்படும். 
 
உற்பத்தி மற்றும் கழிவு உற்பத்தி விவைங்கள் அத்தியாயம் 2, பிரிவு 2.10.7 & 
அட்ேவரண 2.19 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

12 

திட்ேப் பகுதியில் 
ஏடதனும் வன நிலம் 
சம்பந்தப்பட்டிருந்தா
ல் அரத 
உறுதிப்படுத்தும் 
வரகயில் மாநில 
வனத்துரறயில் உள்ள 
தகுதி வாய்ந்த 
அதிகாரியின் 
சான்றிதழ் 
வழங்கப்பே 
டவண்டும். காடுகளின் 
நிரல குறித்து திட்ே 
ஆதைவாளர் ஏடதனும் 

 
 
இந்தத் திட்ேப் பகுதியில் வன நிலம் இல்ரல என்பதால் வபாருந்தாது. 
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முைணாகக் கூறினால், 
அந்த இேத்ரத மாநில 
வனத் துரற 
அரமச்சகத்தின் 
பிைாந்திய 
அலுவலகத்துேன் 
இரணந்து ஆய்வு 
வசய்து, காடுகளின் 
நிரலரயக் 
கண்ேறியலாம், அதன் 
அடிப்பரேயில், 
இதில் உள்ள 
சான்றிதழில் டமடல 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி 
வவளியிேப்படும். 
இதுடபான்ற எல்லா 
நிகழ்வுகளிலும், 
மாநில வனத் 
துரறயின் பிைதிநிதி 
நிபுணர் மதிப்பீட்டுக் 
குழுக்களுக்கு 
உதவுவது 
விரும்பத்தக்கதாக 
இருக்கும். 

13 

நிகை தற்டபாரதய 
மதிப்பு (NPV) மற்றும் 
இழப்பீட்டு காடு 
வளர்ப்பு (CA) 
உள்ளிட்ே திட்ேத்தில் 
ஈடுபட்டுள்ள உரேந்த 
பகுதி மற்றும் கன்னி 
வன நிலத்திற்கான 
வன அனுமதியின் 
நிரல குறிப்பிேப்பே 
டவண்டும். 
வனத்துரற 
அனுமதியின் 
ெகரலயும் வழங்க 
டவண்டும். 

திட்ேப் பகுதியில் வன நிலம் இல்லாததால் வன அனுமதி டதரவயில்ரல. 

14 

பட்டியலிேப்பட்ே 
பழங்குடியினர் மற்றும் 
பிற பாைம்பரிய 
வனவாசிகள் (வன 
உரிரமகரள 
அங்கீகரித்தல்) சட்ேம், 
2006ன் கீழ் வன 
உரிரமகரள 
அங்கீகரிப்பதற்கான 
ெரேமுரற நிரல 
குறிப்பிேப்பே 
டவண்டும். 

 

பட்டியலிேப்பட்ே பழங்குடியினர் மற்றும் பிற பாைம்பரிய வனவாசிகள் 
கவனிக்கப்பேவில்ல. ஆகடவ  வபாருந்தாது. 
. 

15 

ஆய்வுப் பகுதியில் 
உள்ள RF/ PF 
பகுதிகளில் உள்ள 
தாவைங்கள், 
டதரவயான 
விவைங்களுேன் 
வகாடுக்கப்பே 
டவண்டும். 

திட்ே ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து 15கிமீ சுற்றளவில் ஒரு காப்புக்காடு 
(காவல்குட்டி பறம்பு~7.00கிமீ, WSW) உள்ளது. RF இல் உள்ள தாவை விவைங்கள் 
இறுதி EIA அறிக்ரகயில் இரணக்கப்படும். 

16 
ஆய்வுப் பகுதியின் 
வனவிலங்குகளின் மீது 

திட்ேத்தின் 15 கிமீ சுற்றளவில் பாதுகாக்கப்பட்ே வனவிலங்கு பகுதிகள் 
எதுவும் இல்லாததால், முன்வமாழியப்பட்ே திட்ேமானது அப்பகுதியின் 
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சுைங்கத் திட்ேத்தின் 
தாக்கம் மற்றும் 
விவைங்கள் 
வழங்கப்படுவரதக் 
கண்ேறிய ஒரு ஆய்வு 
வசய்யப்பே 
டவண்டும். சுற்றியுள்ள 
மற்றும் டவறு 
ஏடதனும் 
பாதுகாக்கப்பட்ே 
பகுதியில் உள்ள 
வனவிலங்குகளின் மீது 
இத்திட்ேத்தின் 
தாக்கம் மற்றும் 
அதற்டகற்ப, 
டதரவப்படும் 
விரிவான தணிப்பு 
ெேவடிக்ரககள், 
வசலவு 
தாக்கங்களுேன் 
உருவாக்கப்பட்டு 
சமர்ப்பிக்கப்பே 
டவண்டும். 

நிலப்பைப்பு சூழலியல் பாதிப்ரப ஏற்படுத்தாது. 
 
ஆய்வுப் பகுதியில் அட்ேவரண-I விலங்கினங்கள் காணப்படுகின்றன மற்றும் 
பாதுகாப்பு ெேவடிக்ரக ஒரு இரணப்பு 10 ஆக இரணக்கப்பட்டுள்ளது 

வ 
எண்  

வி ங்கு வகை அறிவியல் தபயர் 

(வி ங்கியல் 
தபயர்) 

உள்ளூர் 
தபயர் 

WPA 

நிக  

IUCN நிக  

1.  ஷிக்ைா ஸ்டேட்ேஸ் 
அசிபிட்ேர் 
டபடியஸ் 

வல்லூறு I LC 

2.  இந்திய மயில் பாடவா 
கிரிஸ்டேேஸ் 

மயில் I LC 

3.  ரபடைாட் காஸ்ோலியஸ் 
டைாசிடமான் 

பட்ோம்பூச்
சிகள் 

I LC 

 
 
திட்ே ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து 15கிமீ சுற்றளவில் ஒரு காப்புக்காடு 
(காவல்குட்டி பறம்பு~7.00கிமீ, WSW) உள்ளது  

 
தாவைங்கள்: 

வபருந்டதாட்ேத் திட்ேத்தின்படி வளர்ச்சியரேயாத 
பிைடதசத்தில் வபருந்டதாட்ே அபிவிருத்தி வசய்யப்படும். இந்த 
ெேவடிக்ரககள் அப்பகுதியின் மலர் பாங்கான இேமாக டமம்படுத்த 
உதவும். பசுரம மற்றும் டதாட்ே டமம்பாடு இறுதியில் இப்பகுதியில் 
உள்ள நுண் விலங்கினங்கள், பறரவகள் டபான்றவற்ரற ஈர்க்கும். 
பசுரமப் பைப்பு விரைவாக டமம்படும் வரகயில் தாவை வரககரளத் 
டதர்ந்வதடுப்பதில் உள்ளூர் வனத் துரறயின் உதவி வபறப்படும். 
வரககளில் அந்த பகுதிக்கு ஏற்ற தாவைங்கள் அேங்கும். சிபிசிபி 
வழிகாட்டுதலின்படி பின்வரும் தாவை வரககள் ெேப்படும்: காசியா 
ஃபிஸ்துலா, வேல்வபர்கியா சிஸ்ட ா, மங்கிஃவபைா இண்டிகா, 

அகாசியா நிடலாட்டிகா, வேக்டோனா கிைாண்டிஸ், அசாடிைாக்ோ 
இண்டிகா, அல்பிஸ் ா வலவபக், ப்டைாடசாபிஸ் சிடனரியா, 

வேடலானிக்ஸ் வைஜியா, ஃபிகஸ் வபங்கல், பிகஸ் வபங்கல் 
டபான்றரவ. 

விலங்கினங்கள் 

குவாரி பகுதி வனம் அல்லாத நிலத்தில் உள்ளது, அங்கு விலங்கினங்கள் 
இருப்பது மிகவும் அரிது. எனடவ, தாவை அலகுப் பகுதிரயச் சுற்றியுள்ள 
விலங்கினங்களில் தாவை அலகு வசயல்பாட்டின் எதிர்மரறயான தாக்கம் 
இருக்காது. வன விலங்குகரளப் பாதுகாப்பதற்காக 1972 ஆம் ஆண்டில் 
வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்ேம் என்ற ஒரு விரிவான மத்திய சட்ேம் 
அமல்படுத்தப்பட்ேது. இந்தச் சட்ேத்தின் அட்ேவரண-I, அரிய மற்றும் 
அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் பட்டியரலக் வகாண்டுள்ளது, அரவ ொடு 
முழுவதும் முற்றிலும் பாதுகாக்கப்படுகின்றன 

விவைங்கள் அத்தியாயம் 3 பிரிவு 3.11.4 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன 

17 

டதசியப் பூங்காக்கள், 
சைணாலயங்கள், 
உயிர்க்டகாளக் 
காப்பகங்கள், 
வனவிலங்கு 

• கங்ரகவகாண்ோன் புள்ளிமான் சைணாலயம் ESZ ~14.71 கிமீ (ESE) 

• கங்ரகவகாண்ோன் புள்ளிமான்கள் சைணாலயம் ரமயம் 
/கங்ரகவகாண்ோன் PF ~14.72 கிமீ (ESE). 

• திட்ே ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து 15கிமீ சுற்றளவில் ஒரு காப்புக்காடு 
(காவல்குட்டி பறம்பு~7.00கிமீ, WSW) உள்ளது.. 
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வழித்தேங்கள், ைாம்சர் 
தளம் புலி/ யாரனகள் 
காப்பகங்கள்/(இருப்ப
ரவ மற்றும் 
முன்வமாழியப்பட்ே
ரவ), சுைங்கக் 
குத்தரகக்கு 10 
கி.மீக்குள் ஏடதனும் 
இருந்தால், அரவத் 
தரலரம 
அதிகாரியால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ே 
இருப்பிே 
வரைபேத்தின் மூலம் 
வதளிவாகக் 
குறிப்பிேப்பே 
டவண்டும். 
வனவிலங்கு 
காப்பாளர். டமடல 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி 
சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக 
உணர்திறன் வாய்ந்த 
பகுதிகள் 
அருகாரமயில் 
இருப்பதால், 
அத்தரகய 
திட்ேங்களுக்குப் 
வபாருந்தக்கூடிய 
டதரவயான அனுமதி, 
டதசிய வனவிலங்கு 
வாரியத்தின் 
நிரலக்குழுவிலிருந்து 
வபறப்பட்டு அதன் 
ெகல் அளிக்கப்பே 
டவண்டும். 

 
 
 

18 

ஆய்வுப் பகுதியின் 
[ரமய மண்ேலம் 
மற்றும் இரேயக 
மண்ேலம் (சுைங்க 
குத்தரகயின் 
சுற்றளவில் 10கிமீ 
ஆைம்)] விரிவான 
உயிரியல் ஆய்வு 
டமற்வகாள்ளப்படும். 
தாவைங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்களின் 
விவைங்கள், அழிந்து 
வரும், உள்ளூர் மற்றும் 
RET இனங்கள், 
தனித்தனியாக, ரமய 
மற்றும் தாங்கல் 
மண்ேலத்திற்கு 
தனித்தனியாக, 
அத்தரகய முதன்ரம 
தாக்கல் வசய்யப்பட்ே 
கணக்வகடுப்பின் 
அடிப்பரேயில் 
வழங்கப்பே 
டவண்டும், இது 
தற்டபாதுள்ள 
விலங்கினங்களின் 

ஆய்வுப் பகுதியில் நிலவும் சுற்றுச்சூழலின் தற்டபாரதய நிரலரயப் 
புரிந்துவகாள்வதற்கும், கிரேக்கக்கூடிய தைவுகளின் உதவியுேன் கேந்த கால 
நிரலயுேன் ஒப்பிடுவதற்கும், அதன் விரளவாக உயிரியல் சூழலில் ஏற்படும் 
மாற்றங்கரளக் கணிக்கவும், EIA ஆய்வு அறிக்ரகயின் ஒரு பகுதியாக உயிரியல் 
ஆய்வு எடுக்கப்பட்ேது. தற்டபாரதய வசயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் 
ஆடைாக்கியத்ரத பைாமரிப்பதற்கான ெேவடிக்ரககரள பரிந்துரைத்தல். 10 

கிமீ சுற்றளவில் உள்ள தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கரள ஆய்வு 
வசய்வதற்காக இைண்ோம் நிரல தகவல்கள் டசகரிக்கப்பட்ேன. அப்பகுதி 
மக்களிேம் இருந்து சில தகவல்கள் டசகரிக்கப்பட்ேன. டசகரிக்கப்பட்ே 
அரனத்து தைவுகளும் அந்த பிைாந்தியத்தின் தாவைங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்களில் மாசுபாட்டின் தாக்கத்ரத விளக்குவதற்காக 
வரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. காட்டு வசடிகள் மற்றும் பயிரிேப்பட்ே பயிர் 
வசடிகள் பற்றிய அரனத்து தகவல்களும் பதிவு வசய்யப்பட்ேன 
இைண்ோம் நிரல தகவலின் டபாது, சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகளுக்கு பின்வரும் 
அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்ேன: 
• தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் தற்டபாரதய நிரலரய மதிப்பீடு 
வசய்தல்; 

• அரிதான மற்றும் அழிந்துவரும் தாவைங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் 
இனங்கரள அரேயாளம் காணுதல் (ஏடதனும் இருந்தால்); 
• ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சூழலியல் ரீதியாக உணர்திறன் வாய்ந்த பகுதிகரளக் 
கண்ேறிதல்; 

• வனவிலங்குகளின் இேம்வபயர்வு பாரதயின் மதிப்பீடு (ஏடதனும் 
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அட்ேவரணரய 
வதளிவாகக் 
குறிக்கிறது. ஆய்வுப் 
பகுதியில் ஏடதனும் 
அட்ேவரண-I 
விலங்கினங்கள் 
காணப்பட்ோல், 
அவற்ரறப் 
பாதுகாப்பதற்கான 
பட்வஜட் 
ஒதுக்கீடுகளுேன் 
டதரவயான 
திட்ேமும் மாநில 
வனம் மற்றும் 
வனவிலங்குத் 
துரறயுேன் 
கலந்தாடலாசித்து, 
விவைங்கள் 
அளிக்கப்பே 
டவண்டும். திட்ே 
மதிப்பீட்டின் ஒரு 
பகுதியாக அரத 
வசயல்படுத்த 
டதரவயான நிதி 
ஒதுக்கீடு வசய்யப்பே 
டவண்டும் 

இருந்தால்); மற்றும் 

• நீர்வாழ் பறரவகள் மற்றும் பிளாங்க்ேன் வளங்கள் பற்றிய குறிப்பிட்ே 
குறிப்புேன் நீர்வாழ் சூழலியல் மதிப்பீடு. 

 
விவைங்கள் அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.13 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
 

ஆய்வுப் பகுதியில் அட்ேவரண-I விலங்கினங்கள் காணப்படுகின்றன மற்றும் 
பாதுகாப்பு ெேவடிக்ரக ஒரு இரணப்பு 10 ஆக இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 
வ 
எண்  

வி ங்கு வகை அறிவியல் தபயர் 

(வி ங்கியல் 
தபயர்) 

உள்ளூர் 
தபயர் 

WPA 

நிக  

IUCN நிக  

4.  ஷிக்ைா ஸ்டேட்ேஸ் 
அசிபிட்ேர் 
டபடியஸ் 

வல்லூறு I LC 

5.  இந்திய மயில் பாடவா 
கிரிஸ்டேேஸ் 

மயில் I LC 

6.  ரபடைாட் காஸ்ோலியஸ் 
டைாசிடமான் 

பட்ோம்பூச்
சிகள் 

I LC 

 

19 

“கடுரமயான 
மாசுபட்ே பகுதி" 
என்று 
அறிவிக்கப்பட்ே 
பகுதிகள் அல்லது 
'ஆைவளி வைம்பின்' கீழ் 
வைக்கூடிய திட்ேப் 
பகுதிகள் (சுைங்க 
ெேவடிக்ரககளுக்கான 
நீதிமன்றக் 
கட்டுப்பாட்ரே 
ஈர்க்கும்) 
ஆகியரவயும் 
சுட்டிக்காட்ேப்பே 
டவண்டும், டமலும் 
டதரவப்படும் 
இேங்களில், 
பரிந்துரைக்கப்பட்ே 
அதிகாரிகளின் 
அனுமதிச் 
சான்றிதழ்கள், உத்டதச 
சுைங்க ெேவடிக்ரககள் 
பரிசீலிக்கப்படும் 
வரகயில் SPCB 
அல்லது மாநில 
சுைங்கத் துரற 
பாதுகாக்கப்பட்டு 
வழங்கப்பே 
டவண்டும். 

திட்ே எல்ரலயில் இருந்து 15 கிமீ சுற்றளவில் கடுரமயான மாசுபட்ே பகுதி 
இல்ரல. 

20 

இடதடபால், கேடலாை 
திட்ேங்களுக்கு, CRZ 
வரைபேம், LTL ஐ 
வரையறுக்கும் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ே 
ஏவஜன்சிகளில் 

திட்ே தளத்தில் இருந்து 15 கிமீ சுற்றளவில் கேற்கரை மண்ேலம் இல்ரல. 
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ஒன்றால் முரறயாக 
அங்கீகரிக்கப்பட்ேது. 
HTL, CRZ பகுதி, சுைங்க 
குத்தரக w.r.t CRZ 
இேம், சதுப்புநிலங்கள் 
டபான்ற கேற்கரை 
அம்சங்கள், ஏடதனும் 
இருந்தால், 
வழங்கப்பே 
டவண்டும். (குறிப்பு: 
CRZ இன் கீழ் வரும் 
சுைங்கத் திட்ேங்களும் 
சம்பந்தப்பட்ே 
கேடலாை மண்ேல 
டமலாண்ரம 
ஆரணயத்தின் 
ஒப்புதரலப் வபற 
டவண்டும்). 

21 

திட்ேத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ே 
மக்களுக்கான R&R 
திட்ேம்/இழப்பீடு 
விவைங்கள் (PAP) 
அளிக்கப்பே 
டவண்டும். R&R 
திட்ேத்ரதத் 
தயாரிக்கும் டபாது, 
வதாேர்புரேய 
மாநில/டதசிய 
மறுவாழ்வு & 
மீள்குடிடயற்றக் 
வகாள்ரகரய 
பார்ரவயில் 
ரவத்திருக்க 
டவண்டும். ஆய்வுப் 
பகுதியில் உள்ள 
எஸ்சி/எஸ்டிகள் 
மற்றும் சமூகத்தின் பிற 
ெலிந்த பிரிவினரைப் 
வபாறுத்தமட்டில், 
குடும்ப வாரியாக, 
டதரவ 
அடிப்பரேயிலான 
மாதிரி கணக்வகடுப்பு 
டமற்வகாள்ளப்பே 
டவண்டும். மாநில 
அைசு. சுைங்க குத்தரக 
பகுதியில் 
அரமந்துள்ள 
கிைாமங்கள் 
மாற்றப்படுமா 
இல்ரலயா என்பரத 
வதளிவாக 
வவளிப்படுத்தலாம். 
கிைாமங்கள் (ஆர் & 
ஆர்) மற்றும் சமூக-

வபாருளாதாை 
அம்சங்கள் உட்பே 
இேமாற்றம் 
வதாேர்பான 
பிைச்சிரனகள் 

பட்ோ நிலம் என்பதால்.இதில் புனர்வாழ்வு மற்றும் மீள்குடிடயற்றம் எதுவும் 
இல்ரல. 
 
சுைங்க குத்தரக ஆவணங்கள் இரணப்பு-3 ஆக இரணக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அறிக்ரகயில் 
விவாதிக்கப்பே 
டவண்டும். 

22 

ஒரு பருவம் 
(பருவமரழ 
அல்லாதது) [அதாவது 
மார்ச்-டம (டகாரே 
காலம்); அக்டோபர்-

டிசம்பர் 
(மரழக்காலத்திற்குப் 
பின்); டிசம்பர்-

பிப்ைவரி (குளிர்கால 
பருவங்கள்)] 
சுற்றுப்புற காற்றின் 
தைம் குறித்த முதன்ரம 
அடிப்பரே தைவு 
2009 இன் CPCB 
அறிவிப்பு, நீரின் தைம், 
இரைச்சல் நிரல, மண் 
மற்றும் தாவைங்கள் 
மற்றும் 
விலங்கினங்கள் 
டசகரிக்கப்பட்டு, AAQ 
மற்றும் பிற தைவுகள் 
EIA மற்றும் EMP 
அறிக்ரகயில் தைவு 
வாரியாக 
வழங்கப்படுகின்றன. 
தளம் சார்ந்த வானிரல 
தைவுகளும் 
டசகரிக்கப்பே 
டவண்டும். 
கண்காணிப்பு 
நிரலயங்களின் 
இருப்பிேம் ஆய்வுப் 
பகுதி முழுவரதயும் 
பிைதிநிதித்துவப்படுத்
தும் வரகயில் இருக்க 
டவண்டும் மற்றும் 
முன் டமலாதிக்க 
காற்றின் திரச மற்றும் 
உணர்திறன் 
ஏற்பிகளின் 
இருப்பிேத்ரதக் 
கருத்தில் வகாண்டு 
நியாயப்படுத்த 
டவண்டும். சுைங்க 
குத்தரகக்கு 500 
மீட்ேருக்குள் குரறந்த 
பட்சம் ஒரு 
கண்காணிப்பு 
நிரலயம் இருக்க 
டவண்டும். 
PM10 இன் கனிம 
கலரவ, குறிப்பாக 
இலவச சிலிக்காவிற்கு, 
வகாடுக்கப்பே 
டவண்டும். 

முதன்ரம அடிப்பரே தைவு கண்காணிப்பு ஒரு பருவத்ரத (மூன்று (3) 
மாதங்கள்) உள்ளேக்கியது, அதாவது ஜூரல 2021 முதல் வசப்ேம்பர் 2021 
வரை மற்றும் இைண்ோம் நிரல தைவு அைசு மற்றும் அரை-அைசு அரமப்பின் 
வவளியிேப்பட்ே தைவுகளிலிருந்து டசகரிக்கப்பட்ேது. 
 
ஆய்வுப் பகுதிக்கு, சுைங்க குத்தரகக்கு 500 மீட்ேருக்குள் கண்காணிப்பு 
நிரலயம் இல்ரல. 
 
விவைங்கள் அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.7.1 மற்றும் அட்ேவரண 3.9 இல் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
வொனிக  தரவு சேைரிப்பு 

வானிரல அளவுருக்கள் வதாேர்பான இைண்ோம் நிரல தைவு IMD காலநிரல 
அட்ேவரணயில் இருந்து வபறப்பட்ேது. கூடுதலாக, ஜூரல 2021 முதல் 
வசப்ேம்பர் 2021 வரையிலான ஆய்வுக் காலத்தில் அடிப்பரே வானிரலத் 
தைவு (முதன்ரமத் தைவு) உருவாக்கப்பட்ேது. டமற்பைப்பு அவதானிப்புகரளக் 
கண்காணிப்பதற்கான வழிமுரறயானது, இந்தியத் தைநிரலப் பணியகம் (BIS) 

வகுத்துள்ள நிரலயான விதிமுரறகளின்படி, அதாவது IS:8829 மற்றும் இந்திய 
வானிரல ஆய்வு ரமயம் (IMD). 

விவைங்கள் அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.6.2 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

சுற்றுப்புற ைொற்றின் தரம்:: 
சுற்றுப்புற காற்றின் தைக் கண்காணிப்பு இேங்களின் விவைங்கள்:: 

நிரலய
க் 

குறியீடு 

இேம் காற்றி
ன் 

வரக 

திட்ே 

எல்ரலயிலிரு
ந்து (~கிமீ) 

தூைம் 

திரசக்
டகாண
ம் 

திரசகள் 

AAQ1 
திட்ே தளம் 

- தளத்திற்குள் 

AAQ2 
அழகியபாண்டியபுைம் 

c/w 2.23 NNE 

AAQ3 
பிள்ரளயார்குளம் 

c/w 3.69 E 

AAQ4 
கல்லம்புலி 

d/w 2.98 ESE 

AAQ5 
குப்பனாபுைம் 

d/w 4.74 SE 

AAQ6 
எட்ேங்குளம் 

c/w 3.54 SW 

AAQ7 
களக்குடி 

c/w 3.80 W 

AAQ8 
வதற்கு வாரகக்குளம் 

u/w 1.53 NW 

 

சுற்றுப்புற காற்றின் தைக் கண்காணிப்பு இேங்கள், முடிவுகள் மற்றும் 
வரைபேங்கள் பற்றிய விவைங்கள் அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.7.1, அட்ேவரண 3.9- 

அட்ேவரண 3.11, பேம் 3.21 & பேம் 3.22 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

PM10 இன் சைாசரி அடிப்பரே நிரலகள் 52.43 முதல் 59.78 µg/m³ 
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இலவச சிலிக்கா BLQ(LOQ 0.04) 

இரைச்சல் : 

ைண்ைொணிப்பு இடங்ைள் 

நிக ய
க் 

குறியீடு 

இடம் திட்ே தளத்தில் 
இருந்து தூைம் 

(~km) 

திட்ட 

எல்க யிலி
ருந்து (~கிமீ) 

தூரம் 

N1 
திட்ே தளம் தளத்திற்குள் 

N2 

அழகியபாண்டியபுை
ம் 2.23 NNE 

N3 
பிள்ரளயார்குளம் 

3.69 E 

N4 
கல்லம்புலி 

2.98 ESE 

N5 
குப்பனாபுைம் 

4.74 SE 

N6 
எட்ேங்குளம் 

3.54 SW 

N7 
களக்குடி 

3.80 W 

N8 

வதற்கு 

வாரகக்குளம் 1.53 NW 

இரைச்சல் கண்காணிப்பு இேங்கள், முடிவுகள் மற்றும் வரைபேங்கள் பற்றிய 
விவைங்கள் அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.8, அட்ேவரண 3.12, பேம் 3.23 இல் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

நீர் : 

 டமற்பைப்பு நீர் : 

குறியீடு  நீர் நிரலகள்  

திட்ே 
தளத்தில் 
இருந்து 

தூைம் (~km) 

திரச  

SW1 
திட்ே தளத்திற்கு 
அருகில் உள்ள குளம் 

0.45 WNW 

SW2 சித்தார் r  d/s 4.15 ENE 

SW3 
ஏரி அருடக  

கீழ பிள்ரளயார்குளம்   
5.62 E 

SW4 பாலமரே குளம்  6.51 SE 

SW5 மானுர் குளம்  4.91 S 
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SW6 
பள்ளிக்டகாட்ரே 
கால்வாய்  3.81 W 

SW7 சித்தார்  R u/s 3.73 WNW 

SW8 காடுவவட்டி ஏரி  5.67 WNW 

 
டமற்பைப்பு நீர் கண்காணிப்பு இேங்கள், முடிவுகள் மற்றும் வரைபேங்கள் 
பற்றிய விவைங்கள் அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.9.1, அட்ேவரண 3.14 முதல் 
அட்ேவரண 3.15, பேம் 3.24 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

II நிலத்தடி நீர் : 

குறியீடு  நீர் நிரலகள்  
திட்ே தளத்தில் 
இருந்து தூைம் 

(~km) 

திரச  

GW1 திட்ே தளம் 0.10 WNW 

GW2 
அழகியபாண்டியபுைம் 

2.23 NNE 

GW3 
பிள்ரளயார்குளம் 

3.69 E 

GW4 
கல்லம்புலி 

2.98 ESE 

GW5 
குப்பனாபுைம் 

4.74 SE 

GW6 
எட்ேங்குளம் 

3.54 SW 

GW7 
களக்குடி 

3.80 W 

GW8 
வதற்கு வாரகக்குளம் 

1.53 NW 

டமற்பைப்பு நீர் கண்காணிப்பு இேங்கள், முடிவுகள் மற்றும் வரைபேங்கள் 
பற்றிய விவைங்கள் அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.9.1, அட்ேவரண 3.14 முதல் 
அட்ேவரண 3.15, பேம் 3.24 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

மண் : 

குறியீ
டு  இேம்  

திட்ே தளத்தில் 
இருந்து தூைம் 

(~km) 

திரச  

S1 திட்ே தளம் Within the Site 

S2 

அழகியபாண்டியபு
ைம் 2.23 NNE 

S3 
பிள்ரளயார்குளம் 

3.69 E 

S4 
கல்லம்புலி 

2.98 ESE 

S5 
குப்பனாபுைம் 

4.74 SE 

S6 
எட்ேங்குளம் 

3.54 SW 
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S7 
களக்குடி 

3.80 W 

S8 

வதற்கு 

வாரகக்குளம் 1.53 NW 

மண் கண்காணிப்பு இேங்கள், முடிவுகள் மற்றும் வரைபேங்கள் பற்றிய 
விவைங்கள் அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.10, அட்ேவரண 3.18 & அட்ேவரண 3.19, 

பேம் 3.27 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன 

23 

திட்ே பகுதியின் 
காற்றின் தைத்தில் 
திட்ேத்தின் தாக்கத்ரத 
கணிக்க காற்றின் தை 
மாதிரியாக்கம் 
டமற்வகாள்ளப்பே 
டவண்டும். இது 
கனிமப் 
டபாக்குவைத்துக்கான 
வாகனங்களின் 
இயக்கத்தின் 
தாக்கத்ரதயும் 
கணக்கில் 
எடுத்துக்வகாள்ள 
டவண்டும். 
பயன்படுத்தப்பட்ே 
மாதிரியின் விவைங்கள் 
மற்றும் மாதிரி  வசய்ய 
பயன்படுத்தப்படும் 
உள்ளீட்டு 
அளவுருக்கள் 
வழங்கப்பே 
டவண்டும். காற்றின் தை 
வரையரறகள், 

தளத்தின் இருப்பிேம், 

உணர்திறன் 
ஏற்பிகளின் 
இருப்பிேம், ஏடதனும் 
இருந்தால், 

இருப்பிேம் 
ஆகியவற்ரறத் 
வதளிவாகக் குறிக்கும் 
இருப்பிே 
வரைபேத்தில் 
காட்ேப்பேலாம். முன் 
ஆதிக்கம் வசலுத்தும் 
காற்றின் திரசரயக் 
காட்டும் காற்று டவக 
வரைபேத்தில் 
குறிப்பிேப்பேலாம். 

சுரங்ை உமிழ்வுைளிலிருந்து GLC’s தமொத்த அதிைபட்ே அளவு  

மொசுப
டுத்து 
ம் 

தபொரு
ள் 

அதிை
பட்ேம்
. 

ேரொேரி 
தேறி
வு  

(µg/m3) 

ைைக்கிட
ப்பட்ட 
அதிைரிக்
கும் 
தேறிவு  
(µg/m3) 

தமொத்த தேறிவு 
(µg/m3) 

NAAQ 
நிக 
யொை 
அளவு 

 
% தேறிவின் 
பங்ைளிப்பு 

PM10 60 33 93 100 55.00 
PM2.5 34 20 54 60 58.82 
SO2 14 2 16 80 14.29 
NOx 27 29 56 80 107.41 

குறிப்பு: சுைங்கப் பகுதிக்குள் (திட்ே வளாகம்) அதிகபட்சமாக 
மதிப்பிேப்பட்ே அதிகரிப்பு வசறிவு இருப்பரதக் காணலாம். 
 
இப் பகுதியின் காற்றின் தைத்தில் திட்ேத்தின் தாக்கங்கரள கணிக்க காற்றின் தை 
மாதிரியாக்கம் டமற்வகாள்ளப்படுகிறது. அத்தியாயம் 4 மற்றும் பிரிவு 4.2.2, 
4.2.3 & 4.2.4 ஆகியவற்றில் விவைங்கள் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
 
பிைதான காற்று டமற்கு திரசயாக அரேயாளம் காணப்படுகிறது. 
 
சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு இருப்பிேங்கரளக் காட்டும் வரைபேம் 
அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.7.1 பேம் 3.21 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
பிைதான காற்றின் திரச டமற்கு. 
 
AERMOD வமன்வபாருள் பதிப்பு 8.0.5 காற்று சிதறல் மாதிரிக்காக  
பயன்படுத்தப்பட்ேது மற்றும் 50 கிமீ வைம்பு வரையிலான மிதரவ அல்லது 
ெடுநிரலயான மிதரவ உமிழ்வுகளுக்கு இது வபாருந்தும். மிகவும் டெைடியான 
நிகழ்வுகளுக்கு கூடுதலாக, AERMOD சிக்கலான நிலப்பைப்பு மற்றும் ெகர்ப்புற 
சிதறல் காட்சிகளுக்கும் ஏற்றது. 
விவைங்கள் அத்தியாயம் 4, பிரிவு 4.2.4 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

GLC க்ைொைக் ைருதப்படும் உமிழ்வு 

தேயல்பொடுைள் 
PM10 

உமிழ்வு 
விகிதம் (g/s) 

PM2.5 
உமிழ்வு 

விகிதம் (g/s) 

SO2 உமிழ்வு 
விகிதம் (g/s) E

மூல ஆதாைம் 1    

250 KW Hr DG 3.10E-02 1.86E-02 2.87E-02 

கூட்டுத்வதாரக (g/s) 3.10E-02 1.86E-02 2.87E-02 

திட்ே தளப்  பகுதி    

டமற்பைப்பு மண் வவட்டி 
எடுக்கும்டபாது 

1.15E-02 6.90E-03 - 

துரளயிேல் 1.87E-04 1.12E-04 - 

ஏற்றுதல் 2.33E-04 1.40E-04 - 

இறக்குதல்  
 

3.73E-05 2.24E-05 - 

கூட்டுத்வதாரக (g/s) 1.20E-02 7.18E-03 - 

வழித்தே காைணிகள்     
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இழுத்துச் வசல்லும்வசயல் 1.20E-02 7.19E-03 - - 
4 சக்கை வாகனம் (1 எண்) 1.04E-04 6.25E-05 - 1.04E-03 

கனைக வாகனங்கள் (4 எண்கள்) 3.33E-04 2.00E-04 - 5.83E-02 
கூட்டுத்வதாரக (g/s) 1.24E-02 7.45E-03 - 5.94E-02 

 
விவைங்கள் அத்தியாயம் 4, பிரிவு 4.2.4 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அட்ேவரண 
4.9. 
 
சிதறல் மாதிரிக்காகக் கருதப்படும் காற்று டமவலழும்  வரைபேம் அத்தியாயம் 
4, பிரிவு 4.2.2 பேம் 4.1 இல் காட்ேப்பட்டுள்ளது. 

திட்டம் தேயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு சபொக்குவரத்து அளவு 

* LOS (டபாக்குவைத்து டசரவ நிரல) பிரிவுகள் A-தரேயில்லா ஓட்ேம், B- 
நியாயமான தரேயில்லா ஓட்ேம், C-நிரலயான ஓட்ேம், D-வெருங்கிய  
நிரலயற்ற ஓட்ேம், E- நிரலயற்ற ஓட்ேம், F- கட்ோயம் அல்லது முறிவு 
ஓட்ேம் 

முன்வமாழியப்பட்ே திட்ேத்தின் காைணமாக வாகன இயக்கத்தில் சிறிதளவு 
அதிகரிப்பு இருக்கும் ஆனால் எதிர்பார்க்கப்படும் டசரவ நிரல (LOS) 
தரேயற்ற ஓட்ேமாக இருக்கும். 

விவைங்கள் அத்தியாயம் 4, பிரிவு 4.2.6, மற்றும் அட்ேவரண 4.16 & 
அட்ேவரண 4.17 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

ேொக க்
ைொை 

சபொக்கு
வரத்து 
அளவு 

அளவு  

(V) 

ேொக  
தைொள்ள
ளவு (C) 

V/C  
விகித
ம் 

LOS  
வகை 
* 

சபொக்குவர
த்து 
வகைப்பொடு 

தற்டபா
ரதய  

297 434.7 1500 0.29 “A” 
தரேயில்
லா ஓட்ேம் 

வசயல்ப
டுத்திய 
பிறகு 312 468.6 1500 0.31 

“A” 
தரேயில்
லா ஓட்ேம் 

24 

திட்ேத்திற்கான நீர் 
டதரவ, அதன் இருப்பு 
மற்றும் ஆதாைம் 
ஆகியரவ 
வழங்கப்பே 
டவண்டும். விரிவான 
நீர் சமநிரலயும் 
வழங்கப்பே 
டவண்டும். 
திட்ேத்திற்கு 
டதரவயான ென்னீர் 
டதரவரய குறிப்பிே 
டவண்டும். 

தண்ணீரின் டதரவ 2.3 KLD மற்றும் டதரவ வாரியாக  பிரிப்பு அத்தியாயம் 2, 
பிரிவு 2.12.2 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

வ 
.எண்  விவரம்  சதகவயொை அளவு (கிச ொ 

லிட்டர் /ஒரு  ொள்) 

1 
குடிபடிதற்கும் மற்றும் பிற 
டதரவகளுக்கு  

0.30 

2 தூசிரய கட்டுபடுத்த  1.5 

3 பசுரம வரளயம்  0.5 

வமாத்தம்  2.3 

தண்ணீர் ஆதாைம் : தனியார் டே ங்குகள்  
     

25 

திட்ேத்திற்கு 
டதரவயான அளவு 
தண்ணீர் எடுப்பதற்கு 
தகுதியான 
அதிகாரியிேம் இருந்து 
டதரவயான அனுமதி 
வழங்கப்பே 
டவண்டும். 

தண்ணீர் டதரவரய பூர்த்தி வசய்ய நிலத்தடி நீர் எடுக்கப்பேவில்ரல. 
 
வமாத்த தண்ணீர் டதரவ தனியாரிேம்  இருந்து  டே ங்குகள் மூலம் 
வபறப்படுகிறது.
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திட்ேத்தில் 
டமற்வகாள்ள 
உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ள 
நீர் பாதுகாப்பு 
ெேவடிக்ரககள் 
பற்றிய விளக்கம் 
அளிக்கப்பே 
டவண்டும். திட்ேத்தில் 
முன்வமாழியப்பட்டு
ள்ள மரழநீர் டசகரிப்பு 
பற்றிய விவைங்கள் 
ஏடதனும் இருந்தால் 
வழங்கப்பே 
டவண்டும். 

சமற்பரப்பு நீர் மொசு ைட்டுப்பொட்டு  டவடிக்கைைள்: 
 சுைங்கப் பகுதிரயச் சுற்றி வபாருத்தமான அளவு மாரல 

வடிகால்கரள அரமத்தல் மற்றும் வசயலில் உள்ள சுைங்கப் 
பகுதிகளில் மரழ நீர் இறங்குவரதத் தடுக்கும் வரகயில் குவாரியின் 
குப்ரபகரள அரமத்தல்.  

 பருவமரழக் காலத்தில், இயற்ரகயான சரிவு மூலம் மரழ நீர் 
சுைங்கத்தின் தண்ணீர் வதாட்டியில் டசகரிக்கப்பட்டு, தூசிரய 
அேக்குவதற்கும், பசுரம மண்ேல டமம்பாட்டிற்கும் 
பயன்படுத்தப்படும். 

 குப்ரபகள் மற்றும் வபஞ்சுகளில் இருந்து வபாருட்கள் சறுக்குவரதத் 
தடுக்க, டபாதுமான அளவுகளில் தடுப்பு சுவர்கள் மற்றும் 
சுைங்கத்திற்குள் நிரலயற்ற OB வபஞ்சுகள் வழங்கப்படும். இது நீர் 
வடிகால்/சானல்களில் வண்ேல் படிவரதத் தடுக்க உதவும் 

 சுைங்கத்திலிருந்து மரழ நீரை எடுத்துச் வசல்லும் நீர் 
வழிகள்/வடிகால்களில், இந்த நீரில் இருக்கும் இரேநிறுத்தப்பட்ே 
திேப்வபாருள்கள் ஏடதனும் இருந்தால், அவற்ரறத் தடுத்து நிறுத்த 
தடுப்புகள் மற்றும் தங்கும்  குழிகள் வழங்கப்படும் 

 சரிவுகளில் வபாருத்தமான புதர்/புல் இனங்கரள ெடுவதன் மூலம் 
டவரல வசய்த சரிவுகள் நிரலப்படுத்தப்படும் 

 சுைங்கத் தண்ணீரில்  ஏடதனும் விரும்பத்தகாத கூறுகள் உள்ளதா எனத் 
வதாேர்ந்து டசாதிக்கப்படும் மற்றும் CPCB யால் பரிந்துரைக்கப்பட்ே 
வைம்புகரள மீறி ஏடதனும் கண்ேறியப்பட்ோல் உரிய 
ெேவடிக்ரககள் எடுக்கப்படும் 

 
நி த்தடி நீர் மொசு ைட்டுப்பொட்டு  டவடிக்கைைள்: 
 

 கழிவரறகளில் இருந்து வவளிடயறும் கழிவுநீர் வசப்டிக் டேங்கு 
களுக்கு அனுப்பப்படும். 

 அருகில் உள்ள திறந்தவவளி கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்குழாய் 
கிணறுகளில் உள்ள நீர் நிரலகள் மற்றும் தைம் குறித்து வதாேர்ந்து 
கண்காணிப்பு டமற்வகாள்ளப்படும். 

 
நீர் பொதுைொப்பு  டவடிக்கைைள்:  

  வீட்டுக் கழிவுநீரைத் தவிை குவாரி வசயல்பாட்டின் மூலம் கழிவு நீர் 
உருவாக்கப்போது. வீட்டுக் கழிவுநீர் வசப்டிக் டேங்கிற்கு 
அப்புறப்படுத்தப்பட்டு அரதத் வதாேர்ந்து ஊறரவக்கப்படும் 

 சாதாைண  கல் மற்றும் சைரள டதாண்டிய பின், தாழ்வான பகுதிகரள 
நிைப்பி சமன்படுத்துவதற்கான சாரல திட்ேம் மற்றும் கட்டுமான 
பணிகளுக்காக டதரவப்படும் வாங்குபவர்களுக்கு டெைடியாக 
டிப்பரில் ஏற்றப்படும். அதனால் நீர்நிரலகளில் கழிவுகள் 
விேப்படுவதில்ரல. 

  வமாத்த நீர் டதரவ தனியாரிேம்  டேங்குகளில்  வபறப்படுகிறது, 
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எனடவ முன்வமாழியப்பட்ே குவாரி நீரின் தைத்ரத டசதப்படுத்தாது. 
  நீர் பாதுகாப்பில் உள்ள உத்திகளில் ஒன்று மரழ நீர் டசகரிப்பு ஆகும். 

 
மகழநீர் சேைரிப்பு:: 

 சுைங்கத்தில் பணிபுரியும் இேதிற்குள் நீர் நுரழவரதத் தடுக்க மரழநீர் 
ஆனது  சுைங்கத்தின் ெடுப்பகுதிரய டொக்கி திருப்பிவிேப்படும். 
மரழநீரின் பருவகால ஓட்ேங்களின் டபாது டமற்பைப்பு மற்றும் 
கழிவு முகடுகள் இைண்டிலும் நுண்ணிய மண் துகள்கள் லும் 
இருக்கும்.  எனடவ, மரழநீர் டசகரிப்பு மற்றும் நீர் டசகரிப்பு குளமாக 
வசயல்படும் வரகயிலான கட்ேரமப்புகரள ஏற்படுத்த உத்டதசிக்க 
பட்டுள்ளது.   

 வாய்க்கால்களின் பாரதயில் தகுந்த இரேவவளியில் தடுப்புகரள 
அரமக்கவும். 

 சுைங்கப் பகுதியில் உள்ள வண்ேல் நீக்கம் மற்றும் மரழநீர் டசகரிப்பு 
குளத்திற்கு நீரை திருப்பி விேவும் 

 இயற்ரகயான வடிகால் அரமப்ரப பைாமரிக்க டதரவயான வழிதல் 
ஏற்பாட்ரே வழங்கவும். 

 
மரழநீர் டசகரிப்பு விவைம் அத்தியாயம் 4.3.3 ல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
நீர் பாதுகாப்பு ெேவடிக்ரககள் அத்தியாயம் 4 மற்றும் பிரிவு 4.3 இல் 
முன்வமாழியப்பட்டுள்ளன. 
 

27 

டமற்பைப்பு மற்றும் 
நிலத்தடி நீர் ஆகிய 
இைண்டிலும் நீரின் 
தைத்தில் 
இத்திட்ேத்தின் 
தாக்கம் 
மதிப்பிேப்பட்டு, 
டதரவப்பட்ோல், 
டதரவயான 
பாதுகாப்பு 
ெேவடிக்ரககள் 
வழங்கப்பே 
டவண்டும். 

 நி த்தடி நீர் பொதிப்பு  
தனியார் தண்ணீர் டேங்கர்கள் மூலம் வமாத்த தண்ணீர் டதரவரய 

பூர்த்தி வசய்யும் என்பதால், நிலத்தடி நீர் எடுக்கப்போது. சுைங்க குத்தரக 
பகுதியானது ஒரு சமவவளி நிலப்பைப்பாகும், இது தரை மட்ேத்திலிருந்து 
~105m AMSL உயைத்தில் உள்ளது மற்றும் சுைங்கத் திட்ேத்தின்படி நிலத்தடி நீர் 
மட்ேம் 50 - 55m ஆழத்தில் கிரேக்கும். எனடவ, வவளியிேப்பட்ே ToR இன் 
படி சுைங்கத்தின் திட்ேமிேப்பட்ே ஆழம் 25m BGL என எந்த நிலத்தடி நீர் 
மட்ேமும் குறுக்கிே முடியாது. 

அத்தியாயம் 2, பிரிவு 2.16.5 இல் விவைங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.. 
 
சமற்பரப்பு நீர்நிக ைள் மீதொை தொக்ைங்ைள் 

 டமற்பைப்பு நீர் மற்றும் நிலத்தடி நீர் ஆகியரவ கிைாமங்களின் உயிர் 
ொடி வாழ்வாதாைம். இப்பகுதியில் உள்ள அரனத்து குளங்களும் 
நிலத்தடி நீரை மீட்வேடுக்கும் இேங்களாக வசயல்படுகின்றன, 

எனடவ டமற்பைப்பு நீர் மற்றும் நிலத்தடி நீர் அரமப்புகள் ஒடை அலகு 
டபால வசயல்படுகின்றன, எனடவ பிரித்து பார்க்க முடியாது..  

 திட்ேத்தின் வசயல்பாட்டின் காைணமாக டமற்பைப்பு வடிகால்களில் 
ஏடதனும் மாசு ஏற்பட்ோல், அது நீர் ஆதாைத்ரத சிரதத்து, நீர் 
ஆதாைங்களுக்கு குறிப்பாக PIA பகுதியில் குடிநீர் கிரேப்பதில் 
கடுரமயான தாக்கங்கரள ஏற்படுத்தும். ரமயப் பகுதியில் குறிப்பாக 
10 கிமீ சுற்றளவுப் பகுதியில் பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். 
எனடவ, இந்த சுைங்கத்தில் டமற்பைப்பு நீரில்  மிகக் குரறவான தாக்கம் 
இருக்கும்.. 

சமற்பரப்பு நீர் மொசு ைட்டுப்பொட்டு  டவடிக்கைைள்: 
 சுைங்கப் பகுதிரயச் சுற்றி வபாருத்தமான அளவு மாரல 

வடிகால்கரள அரமத்தல் மற்றும் வசயலில் உள்ள சுைங்கப் 
பகுதிகளில் மரழ நீர் இறங்குவரதத் தடுக்கும் வரகயில் குவாரியின் 
குப்ரபகரள அரமத்தல்.  
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 பருவமரழக் காலத்தில், இயற்ரகயான சரிவு மூலம் மரழ நீர் 
சுைங்கத்தின் தண்ணீர் வதாட்டியில் டசகரிக்கப்பட்டு, தூசிரய 
அேக்குவதற்கும், பசுரம மண்ேல டமம்பாட்டிற்கும் 
பயன்படுத்தப்படும். 

 குப்ரபகள் மற்றும் வபஞ்சுகளில் இருந்து வபாருட்கள் சறுக்குவரதத் 
தடுக்க, டபாதுமான அளவுகளில் தடுப்பு சுவர்கள் மற்றும் 
சுைங்கத்திற்குள் நிரலயற்ற OB வபஞ்சுகள் வழங்கப்படும். இது நீர் 
வடிகால்/சானல்களில் வண்ேல் படிவரதத் தடுக்க உதவும் 

 சுைங்கத்திலிருந்து மரழ நீரை எடுத்துச் வசல்லும் நீர் 
வழிகள்/வடிகால்களில், இந்த நீரில் இருக்கும் இரேநிறுத்தப்பட்ே 
திேப்வபாருள்கள் ஏடதனும் இருந்தால், அவற்ரறத் தடுத்து நிறுத்த 
தடுப்புகள் மற்றும் தங்கும்  குழிகள் வழங்கப்படும் 

 சரிவுகளில் வபாருத்தமான புதர்/புல் இனங்கரள ெடுவதன் மூலம் 
டவரல வசய்த சரிவுகள் நிரலப்படுத்தப்படும் 

 சுைங்கத் தண்ணீரில்  ஏடதனும் விரும்பத்தகாத கூறுகள் உள்ளதா எனத் 
வதாேர்ந்து டசாதிக்கப்படும் மற்றும் CPCB யால் பரிந்துரைக்கப்பட்ே 
வைம்புகரள மீறி ஏடதனும் கண்ேறியப்பட்ோல் உரிய 
ெேவடிக்ரககள் எடுக்கப்படும் 

 
நி த்தடி நீர் மொசு ைட்டுப்பொட்டு  டவடிக்கைைள்: 
 

 கழிவரறகளில் இருந்து வவளிடயறும் கழிவுநீர் வசப்டிக் டேங்கு 
களுக்கு அனுப்பப்படும். 

 அருகில் உள்ள திறந்தவவளி கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்குழாய் 
கிணறுகளில் உள்ள நீர் நிரலகள் மற்றும் தைம் குறித்து வதாேர்ந்து 
கண்காணிப்பு டமற்வகாள்ளப்படும். 

 
நீர் சூழல் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு ெேவடிக்ரககள் மீதான தாக்கங்கள் 
அத்தியாயம் 4, பிரிவு 4.3 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

28 

உண்ரமயான 
கண்காணிக்கப்பட்ே 
தைவுகளின் 
அடிப்பரேயில், 
டவரல வசய்வது 
நிலத்தடி நீரில் 
குறுக்கிடுமா என்பது 
வதளிவாகக் 
காட்ேப்பேலாம். இது 
சம்பந்தமாக 
டதரவயான தைவு 
மற்றும் ஆவணங்கள் 
வழங்கப்பேலாம். 
டவரல நிலத்தடி நீர் 
அட்ேவரணயில் 
குறுக்கிடும் பட்சத்தில், 
விரிவான நீர் வள 
யியல் ஆய்வு 
டமற்வகாள்ளப்பட்டு 
அறிக்ரக 
சமர்ப்பிக்கப்பே 
டவண்டும். 
தற்டபாதுள்ள 
நீர்நிரலகளின் 
விவைங்கள் மற்றும் 
இந்த நீர்நிரலகளில் 
சுைங்க 
ெேவடிக்ரககளின் 
தாக்கம் ஆகியரவ 

சுைங்கத்தின் முன்வமாழியப்பட்ே ஆழம், தரை மட்ேத்திலிருந்து 25மீ கீடழ 
வரை கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 
சுைங்கத் திட்ேத்தின்படி நிலத்தடி நீர் மட்ேம் 50 - 55 மீ. 
 
சுைங்க ெேவடிக்ரககள் நிலத்தடி நீர் மட்ேத்தில் குறுக்கிே முடியாது; 
சுைங்கத்தின் முன்வமாழியப்பட்ே ஆழம் நிலத்தடி நீர் மட்ேத்திற்கு டமல் 
இருக்கும். 
 
இறுதி EIA அறிக்ரகயுேன் நீர்வளவியல் ஆய்வு சமர்ப்பிக்கப்படும். 
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அறிக்ரகக்கு 
இரேடயயானரவ. 
நிலத்தடி நீருக்கு 
அடியில் டவரல 
வசய்வதற்கும், 
நிலத்தடி நீரை 
உறிஞ்சுவதற்கும் 
மத்திய நிலத்தடி நீர் 
ஆரணயத்திேம் 
டதரவயான 
அனுமதிரயப் வபற்று 
அதன் ெகல் 
வழங்கப்பே 
டவண்டும். 

29 

குத்தரகப் பகுதி 
வழியாகச் வசல்லும் 
நீடைாரேயின் அல்லது 
பருவகால 
நீடைாரேயில்  
விவைங்கள் மற்றும் 
முன்வமாழியப்பட்ே 
மாற்றியரமத்தல்/திரு
ப்புதல், ஏடதனும் 
இருப்பின், அதன் 
தாக்கம் நீரியல் 
துரறயில் வகாண்டு 
வைப்பே டவண்டும். 

ஓரே இல்ரல, அல்லது பருவகால நீடைாரேகள் திட்ேப் பகுதி வழியாகச் 
வசல்கின்றன. 

30 

தளத்தின் உயைம், 
டவரல வசய்யும் 
ஆழம், நிலத்தடி நீர் 
அட்ேவரண 
டபான்றரவ. AMSL 
மற்றும் bgl 
இைண்டிலும் 
வழங்கப்பே 
டவண்டும். அதற்கான 
திட்ே வரைபேமும் 
வழங்கப்பேலாம் 

சுைங்கத்தின் தள உயைம்: ~105m AMSL 
 
சுைங்கத்தின் முன்வமாழியப்பட்ே ஆழம் தரை மட்ேத்திலிருந்து 25 மீ கீடழ 
இருக்கும். 
 
சுைங்கத் திட்ேத்தின்படி நிலத்தடி நீர் மட்ேம் 50 - 55 மீ. 
 
தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் அத்தியாயம் 2, பிரிவு 2.3 மற்றும் அட்ேவரண 2-
2 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

31 

ஒரு 
காலக்வகடுவுக்கான 
முற்டபாக்கான 
பசுரமப் வரளய  
டமம்பாட்டுத் திட்ேம் 
அட்ேவரண 
வடிவத்தில் (டெரியல் 
மற்றும் எண்ணிக்ரக 
அளவு  தாவை 
இனங்கள் மற்றும் கால 
அளவு ஆகியவற்ரறக் 
குறிக்கும்) 
தயாரிக்கப்பட்டு 
சமர்ப்பிக்கப்பே 
டவண்டும், அரத 
மனதில் ரவத்து, 
திட்ேம் வதாேங்கும் 
டபாது அரதடய 
வசயல்படுத்த 
டவண்டும். டதாட்ேம் 
மற்றும் ஈடுவசய்யும் 
காடு வளர்ப்பின் 
கட்ேம் வாரியான 

இது புதிய குவாரியில் புதிய குத்தரக. உத்டதச பசுரமப் வரளய  வமாத்த 
பைப்பளவு 1.83.5 வெக்டேரில் 0.48.5 வெக்டேர் ஆகும். உத்டதச குவாரி 
வசயல்பாட்டின் 5 ஆண்டுகளில் இது ஆண்டுக்கு 75 மைங்கரள ெடுவதற்கு 
உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் உத்டதச பசுரமப் பட்ரே டமம்பாட்டிற்காக 
ரூ.30,000/- வசலவிேப்படும். பைாமரிப்பு. விவைங்கள் அத்தியாயம் 4 பிரிவு 4.7 

இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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திட்ேம், டதாட்ேத்தின் 
கீழ் உள்ள பகுதி 
மற்றும் ெேப்பே 
டவண்டிய இனங்கள் 
ஆகியவற்ரறக் 
குறிக்கும் வரகயில் 
வதளிவாக 
பட்டியலிேப்பே 
டவண்டும். விவைங்கள் 
ஏற்கனடவ வசய்த 
டதாட்ேத்ரத வழங்க 
டவண்டும். பசுரம 
வரளயத்திற்கு 
டதர்ந்வதடுக்கப்பட்ே 
தாவை இனங்கள் அதிக 
சுற்றுச்சூழல் 
மதிப்ரபக் 
வகாண்டிருக்க 
டவண்டும் மற்றும் 
உள்ளூர் மற்றும் பூர்வீக 
இனங்கள் மற்றும் 
சகிப்புத்தன்ரம 
வகாண்ே இனங்கள் 
ஆகியவற்றிற்கு 
முக்கியத்துவம் 
வகாடுக்கப்பட்டு 
உள்ளூர் மக்களுக்கு 
ெல்ல பயன்பாட்டு 
மதிப்பாக இருக்க 
டவண்டும் 

32 

இத்திட்ேத்தின் 
காைணமாக உள்ளூர் 
டபாக்குவைத்து 
உள்கட்ேரமப்பில் 
ஏற்படும் தாக்கம் 
சுட்டிக்காட்ேப்பே 
டவண்டும். 
தற்டபாரதய சாரல 
வரலயரமப்பில் 
(திட்ேப் பகுதிக்கு 
வவளிடய உள்ளரவ 
உட்பே) திட்ேத்தின் 
விரளவாக டிைக் 
டபாக்குவைத்தில் 
திட்ேமிேப்பட்ே 
அதிகரிப்பு, 
அதிகரிக்கும் 
சுரமரயக் ரகயாளும் 
திறன் உள்ளதா 
என்பரதக் குறிக்கும் 
வரகயில் வசயல்பே 
டவண்டும். 
உள்கட்ேரமப்ரப 
டமம்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு, 
சிந்திக்கப்பட்ோல் 
(மாநில அைசு டபான்ற 
பிற நிறுவனங்களால் 
எடுக்கப்படும் 
ெேவடிக்ரக உட்பே) 
உள்ளேக்கப்பே 

திட்டம் தேயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு சபொக்குவரத்து அளவு 

* LOS (டபாக்குவைத்து டசரவ நிரல) பிரிவுகள் A-தரேயில்லா ஓட்ேம், B- 
நியாயமான தரேயில்லா ஓட்ேம், C-நிரலயான ஓட்ேம், D-வெருங்கிய  
நிரலயற்ற ஓட்ேம், E- நிரலயற்ற ஓட்ேம், F- கட்ோயம் அல்லது முறிவு 
ஓட்ேம் 

முன்வமாழியப்பட்ே திட்ேத்தின் காைணமாக வாகன இயக்கத்தில் சிறிதளவு 
அதிகரிப்பு இருக்கும் ஆனால் எதிர்பார்க்கப்படும் டசரவ நிரல (LOS) 
தரேயற்ற ஓட்ேமாக இருக்கும். 

 

ேொக க்
ைொை 

சபொக்கு
வரத்து 
அளவு 

அளவு  

(V) 

ேொக  
தைொள்ள
ளவு (C) 

V/C  
விகித
ம் 

LOS  
வகை 
* 

சபொக்குவர
த்து 
வகைப்பொடு 

தற்டபா
ரதய  

297 434.7 1500 0.29 “A” 
தரேயில்
லா ஓட்ேம் 

வசயல்ப
டுத்திய 
பிறகு 312 468.6 1500 0.31 

“A” 
தரேயில்
லா ஓட்ேம் 
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டவண்டும். இந்திய 
சாரல காங்கிைஸின் 
வழிகாட்டுதல்களின்ப
டி, திட்ே ஆதைவாளர் 
டபாக்குவைத்தின் 
தாக்கத்ரத ஆய்வு 
வசய்ய டவண்டும். 

33 

சுைங்கத் 
வதாழிலாளர்களுக்கு 
தளத்தில்  
வழங்கப்படும் 
தங்குமிேம் மற்றும் 
வசதிகள் பற்றிய 
விவைங்கள் EIA 
அறிக்ரகயில் 
டசர்க்கப்பே 
டவண்டும். 

சுைங்கத் வதாழிலாளர்களுக்கு சுகாதாை வசதிகள் வசய்யப்பட்டுள்ளன. 
குத்தரக பகுதிக்குள் உள்கட்ேரமப்புக்காக 0.01.00 வெக்டேர் நிலம் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.. 
 
குத்தகை குவொரி யின் நி  பயன்பொடு: 

வ 
.எண்   விவரங்ைள்  

தற்சபொகதய சுரங்ைத் திட்ட 
ைொ த்தில் சதகவப்படும் 

பகுதி (தஹக் ) 
1 குவாரி குழி அரமக்க  1.32.0 

2 உள் கட்ேரமப்பு  0.01.0 

3 சாரலகள்  0.02.0 

4 பசுரம வரளயம்  0.48.5 

5 பயன்பாேற்றரவ  0.00.0 

வமாத்தம்   1.83.5 
 
சுைங்கத் திட்ேத்தில் விவைங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இரணப்பு-3 என 
இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 
பகுதி வாரியாக  விவைங்கள் அத்தியாயம்-2, பிரிவு 2.6 அட்ேவரண 2-5 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

34 

சுைங்கத்திற்குப் 
பிந்ரதய நிலப் 
பயன்பாடு மற்றும் 
வவட்டிவயடுக்கப்பட்
ே பகுதிகரள 
(திட்ேங்களுேன் 
மற்றும் டபாதுமான 
எண்ணிக்ரகயிலான 
பிரிவுகளுேன்) 
மீளரமத்தல் மற்றும் 
மீட்ேரமத்தல் 
ஆகியரவ EIA 
அறிக்ரகயில் 
வகாடுக்கப்பே 
டவண்டும். 

சுைங்கத் திட்ேத்தின்படி முன்வமாழியப்பட்ே திட்ேத்தில் மீண்டும் நிைப்புதல் 
மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான முன்வமாழிவு எதுவும் இல்ரல. 

35 

இந்தத் திட்ேத்தின் 
வதாழில்சார் சுகாதாை 
பாதிப்புகள் 
எதிர்பார்க்கப்பே 
டவண்டும் மற்றும் 
முன்வமாழியப்பட்ே 
தடுப்பு 
ெேவடிக்ரககள் 
விரிவாக 
விவரிக்கப்பே 
டவண்டும். டவரல 
வாய்ப்புக்கு  முன் 
மருத்துவ 
பரிடசாதரன மற்றும்  
கால இரேவவளியில் 
மருத்துவ 

திட்ேத்தில் ஈடுபட்டுள்ள சுைங்க ெேவடிக்ரககளின் வதாேர்ச்சியாக 
எதிர்பார்க்கப்படும் வதாழில்சார் டொய்கள் வாய்ப் புள்ளது. குவாரி 
ெேவடிக்ரககளால் தூசி மற்றும் சத்தம் மற்றும் வதாழில்சார் டொய் காைணமாக 
வதாழில்சார் சுகாதாை பிைச்சரனகள் பின்வருமாறு; 

 தூசி வதாேர்பான நிடமானியா 

  காசடொய்  
  முேக்கு வாதம் 

  பிரிவு அதிர்வு 

வதாழில்சார் ஆடைாக்கியத்திற்கான தணிப்பு ெேவடிக்ரககள்: 

 நீர் வதளித்தல், தூசி டசகரிப்பு அரமப்பு அல்லது ஈைமான 
பயிற்சிகளுேன் கூடிய துைப்பணத்ரதப் பயன்படுத்துதல் டபான்ற தூசி 
ஒடுக்கும் வழிமுரறகரள ஏற்றுக்வகாள்வது. 
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பரிடசாதரன 
அட்ேவரணகள் 
பற்றிய விவைங்கள் 
EMP இல் 
இரணக்கப்பே 
டவண்டும். சுைங்கப் 
பகுதியில் 
முன்வமாழியப்பட்ே 
டதரவயான 
வசதிகளுேன் கூடிய 
திட்ேக் குறிப்பிட்ே 
வதாழில்சார் சுகாதாைத் 
தணிப்பு 
ெேவடிக்ரககள் 
விரிவாக இருக்கலாம். 

  டதாட்ேம் வளர்த்தல். 

 சாதகமற்ற காற்று மற்றும் வளிமண்ேல சூழ்நிரலகளில் 
வவடிப்பரதத் தவிர்க்கவும். 

 தனிப்பட்ே பாதுகாப்பு உபகைணங்கரளப் பயன்படுத்துதல். DGMS 
சுற்றறிக்ரககளுேன் இணங்குதல். 

  தீ டபான்ற நிகழ்வுகரள எதிர்த்துப் டபாைாடுவதற்கு அவசைகால  
உபகைணங்கரள நிறுவுவரத உள்ளேக்கிய அவசைகால  திட்ேம். 

  அபாயகைமான வபாருட்கரளக் ரகயாளத் டதரவயான அரனத்து 
பணியாளர்களுக்கும் அபாயகைமான வபாருள் ரகயாளப்படுவதற்கு 
ஏற்ற தனிப்பட்ே பாதுகாப்பு உபகைணங்கள் வழங்கப்படும். 

  சுைங்க தளத்தில்  முதலுதவி வசதிகள் வழங்கப்படும் மற்றும் 
ஊழியர்கள் அவசை காலங்களில் உள்ளூர் சமூகத்திற்கு 
நீட்டிக்கப்படுவார்கள். 

வதாழில்சார் ஆடைாக்கிய பாதிப்புகள் மற்றும் தடுப்பு ெேவடிக்ரககள் 
அத்தியாயம் 4 மற்றும் பிரிவு 4.8.1 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 
. 
சுற்றுச்சூழல் சம ொண்கம திட்ட தே வு (EMP Cost) 

வ.எண் விளக்ைம் தே வு(ரூ) 
1 காற்றின் தை மாதிரி 40,000/- 
2 நீர் தை மாதிரி 40,000/- 
3 சத்தம் கண்காணிப்பு 20,000/- 
4 தரை அதிர்வு 20,000/- 

தே வு  
1 குடிநீர் வசதி  40,000/- 
2 சுகாதாை ஏற்பாடுகள்  40,000/- 
3 பாதுக்காப்பு வபட்ேகங்கள்  20,000/- 
4 நீர் வதளித்தல்  80,000/- 
5 காடு வளர்ப்பு  30,000/- 

தமொத்த EMP தே வு  3,30,000/- 

 
EMP விவைங்கள் பிரிவு 10.13 இல் EMP வசலவு விவைங்களுேன் அத்தியாயம் 10 
என தனித்தனியாக வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

36 

இத்திட்ேத்தின் வபாது 
சுகாதாை தாக்கங்கள் 
மற்றும் பாதிப்பு 
மண்ேலத்தில் உள்ள 
மக்களுக்கான 
வதாேர்புரேய 
ெேவடிக்ரககள் 
முரறயாக மதிப்பீடு 
வசய்யப்பே 
டவண்டும் மற்றும் 
முன்வமாழியப்பட்ே 
தீர்வு ெேவடிக்ரககள் 
பட்வஜட் (நிதிவசலவு) 
ஒதுக்கீடுகளுேன் 
விரிவாக 
விவரிக்கப்பே 
டவண்டும். 

திட்ேத்தில் ஈடுபட்டுள்ள சுைங்க ெேவடிக்ரககளின் வதாேர்ச்சியாக 
எதிர்பார்க்கப்படும் வதாழில்சார் டொய்கள் வாய்ப் புள்ளது. குவாரி 
ெேவடிக்ரககளால் தூசி மற்றும் சத்தம் மற்றும் வதாழில்சார் டொய் காைணமாக 
வதாழில்சார் சுகாதாை பிைச்சரனகள் பின்வருமாறு; 

 தூசி வதாேர்பான நிடமானியா 

  காசடொய்  
  முேக்கு வாதம் 

  பிரிவு அதிர்வு 

வதாழில்சார் ஆடைாக்கியத்திற்கான தணிப்பு ெேவடிக்ரககள்: 

 நீர் வதளித்தல், தூசி டசகரிப்பு அரமப்பு அல்லது ஈைமான 
பயிற்சிகளுேன் கூடிய துைப்பணத்ரதப் பயன்படுத்துதல் டபான்ற தூசி 
ஒடுக்கும் வழிமுரறகரள ஏற்றுக்வகாள்வது. 

  டதாட்ேம் வளர்த்தல். 

 சாதகமற்ற காற்று மற்றும் வளிமண்ேல சூழ்நிரலகளில் 
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வவடிப்பரதத் தவிர்க்கவும். 

 தனிப்பட்ே பாதுகாப்பு உபகைணங்கரளப் பயன்படுத்துதல். DGMS 
சுற்றறிக்ரககளுேன் இணங்குதல். 

  தீ டபான்ற நிகழ்வுகரள எதிர்த்துப் டபாைாடுவதற்கு அவசைகால  
உபகைணங்கரள நிறுவுவரத உள்ளேக்கிய அவசைகால  திட்ேம். 

  அபாயகைமான வபாருட்கரளக் ரகயாளத் டதரவயான அரனத்து 
பணியாளர்களுக்கும் அபாயகைமான வபாருள் ரகயாளப்படுவதற்கு 
ஏற்ற தனிப்பட்ே பாதுகாப்பு உபகைணங்கள் வழங்கப்படும். 

  சுைங்க தளத்தில்  முதலுதவி வசதிகள் வழங்கப்படும் மற்றும் 
ஊழியர்கள் அவசை காலங்களில் உள்ளூர் சமூகத்திற்கு 
நீட்டிக்கப்படுவார்கள். 

வதாழில்சார் ஆடைாக்கிய பாதிப்புகள் மற்றும் தடுப்பு ெேவடிக்ரககள் 
அத்தியாயம் 4 மற்றும் பிரிவு 4.8.1 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

 
EMP விவைங்கள் பிரிவு 10.13 இல் EMP வசலவு விவைங்களுேன் அத்தியாயம் 10 

என தனித்தனியாக வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
வ.எண் விளக்ைம் தே வு(ரூ) 

1 காற்றின் தை மாதிரி 40,000/- 
2 நீர் தை மாதிரி 40,000/- 
3 சத்தம் கண்காணிப்பு 20,000/- 
4 தரை அதிர்வு 20,000/- 

தே வு  
1 குடிநீர் வசதி  40,000/- 
2 சுகாதாை ஏற்பாடுகள்  40,000/- 
3 பாதுக்காப்பு வபட்ேகங்கள்  20,000/- 
4 நீர் வதளித்தல்  80,000/- 
5 காடு வளர்ப்பு  30,000/- 

தமொத்த EMP தே வு  3,30,000/- 
 

37 

திட்ே ஆதைவாளைால் 
வழங்க உள்ள  
முன்வமாழியப்பட்ே 
உள்ளூர் சமூகத்திற்கு 
சமூக-வபாருளாதாை 
முக்கியத்துவம் மற்றும் 
வசல்வாக்கின் 
ெேவடிக்ரககள் 
சுட்டிக்காட்ேப்பே 
டவண்டும். 
முடிந்தவரை, 
வசயல்படுத்துவதற்கா
ன கால அளவுகளுேன் 
அளவு பரிமாணங்கள் 
வகாடுக்கப்பேலாம். 

ேமூைப் தபொருளொதொரத்தின் தொக்ைங்ைள் மற்றும்  டவடிக்கைைள்: 
 திட்ேத்தின் முழு குத்தரகப் பகுதியும் ரமய மண்ேலப் பகுதியில் 

குடியிருப்புகள் அல்லது குடிரசகள் இல்ரல, மறுவாழ்வு அல்லது 
மீள்குடிடயற்றப் பிைச்சரனகள் எதுவும் இல்ரல. 

 பல்டவறு தணிப்பு ெேவடிக்ரககரள டமற்வகாள்வதன் மூலம், 
திட்ேத்தின் வசயல்பாட்டின் டபாது சுற்றுப்புற காற்றின் தைம், நீரின் 
தைம், இரைச்சல் அளவுகள், நீர் அம்சங்கள், உயிரியல் அம்சங்கள் 
டபான்றவற்றின் சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிரல சட்ேப்படி 
பரிந்துரைக்கப்பட்ே அளவுகளுக்குள் பைாமரிக்கப்படும். 

 எனடவ, திட்ேங்களால் ஏற்படும் தாக்கம் சமூக-வபாருளாதாை 
அம்சங்களில் சாதகமாக இருக்கும். டதரவயான கண்காணிப்பின் 
மூலம் குவாரியின் தாங்கல் மண்ேலம் அரனத்து வரகயிலும் 
நிரலயான வைம்புகளுக்குள் சுற்றுச்சூழலுக்கு உரிய முரறயில் 
பாதுகாக்கப்படுவது உறுதி வசய்யப்படும். 

 மாசுக் கட்டுப்பாட்டுக்கான முரறயான EMP ெேவடிக்ரககளுேன் 
சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகரளக் குரறப்பதில் அக்கரறயுேன் இந்தத் 
திட்ேம் வசயல்படுத்தப்படும். 

  வாரகக்குளம் சாதாைண  கல் மற்றும் சைரள குவாரி திட்ேம் அருகில் 
உள்ள கிைாம மக்களின் சமூக அல்லது கலாச்சாை வாழ்க்ரகயில் எந்த 
எதிர்மரறயான தாக்கத்ரதயும் ஏற்படுத்தப்டபாவதில்ரல. குவாரி 
வசயல்பாடு டவரல வாய்ப்புகரள வழங்கும், இது வபாருளாதாை 
ரீதியாக முன்டனற உதவும்..  
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 • முன்வமாழியப்பட்ே திட்ேம் அருகிலுள்ள கிைாமங்களில் வசிக்கும் 
மக்களின் சமூக-வபாருளாதாைத்தில் டெர்மரறயான தாக்கத்ரத 
ஏற்படுத்தும் டொக்கில் வசய்யப்படும். ஊழியர்களின் அடிப்பரே 
மருத்துவ டதரவகரள பூர்த்தி வசய்ய முதலுதவி ரமயம் 
வழங்கப்படும். 

  டவரல வாய்ப்பு உருவாக்கப்படும், வபாது நிதி நிரல மற்றும் சமூக 
வபாருளாதாை நிரலரமகள் டதாைாயமாக. 10 ெபர்களுக்கு   
டமம்படுத்தப்படும். 
 உள்ளூர் மக்களின் டதரவயின் அடிப்பரேயில் அருகிலுள்ள 
பகுதியில் பல்டவறு வளர்ச்சிப் பணிகள் டமற்வகாள்ளப்படும் 

38 

சுற்றுச்சூழல் 
பாதிப்புகரளத் 
தணிக்க விரிவான 
சுற்றுச்சூழல் 
டமலாண்ரமத் 
திட்ேம் (EMP), நில 
பயன்பாட்டின் 
மாற்றம், விவசாயம் 
மற்றும் டமய்ச்சல் 
நிலங்களின் இழப்பு, 
ஏடதனும் இருந்தால், 
வதாழில்சார் சுகாதாை 
பாதிப்புகள் மற்றும் 
முன்வமாழியப்பட்ே 
திட்ேத்திற்கு 
குறிப்பிட்ே பிற 
பாதிப்புகள் ஆகியரவ 
அேங்கும். 

EMP விவைங்கள் பிரிவு 10.13 இல் வழங்கப்பட்டுள்ள EMP வசலவு 
விவைங்களுேன் அத்தியாயம் 10 என தனித்தனியாக வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

வ.எண் விளக்ைம் தே வு(ரூ) 
1 காற்றின் தை மாதிரி 40,000/- 
2 நீர் தை மாதிரி 40,000/- 
3 சத்தம் கண்காணிப்பு 20,000/- 
4 தரை அதிர்வு 20,000/- 

தே வு  
1 குடிநீர் வசதி  40,000/- 
2 சுகாதாை ஏற்பாடுகள்  40,000/- 
3 பாதுக்காப்பு வபட்ேகங்கள்  20,000/- 
4 நீர் வதளித்தல்  80,000/- 
5 காடு வளர்ப்பு  30,000/- 

தமொத்த EMP தே வு  3,30,000/- 
 

39 

வபாதுமக்கள்  கருத்து   
திட்ே 
முன்வமாழிபவரின் 
அர்ப்பணிப்பு மற்றும் 
அரத 
வசயல்படுத்துவதற்கா
ன நிதிவசலவு  
ஏற்பாடுகளுேன் கால 
வாரியான  வசயல் 
திட்ேமும் 
வழங்கப்பே 
டவண்டும் மற்றும் 
திட்ேத்தின் இறுதி 
EIA/EMP அறிக்ரகயில் 
இரணக்கப்பே 
டவண்டும். 

வபாதுமக்கள்  கருத்து   திட்ே முன்வமாழிபவரின் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் அரத 
வசயல்படுத்துவதற்கான நிதிவசலவு  ஏற்பாடுகளுேன் கால வாரியான  வசயல் 
திட்ேமும் சமார்பிக்கப்படும். மற்றும் திட்ேத்தின் இறுதி EIA/EMP 
அறிக்ரகயில் சமார்பிக்கப்படும்.   

40 

திட்ேத்திற்கு எதிைாக 
நிலுரவயில் உள்ள 
வழக்குகளின் 
விவைங்கள், ஏடதனும் 
இருந்தால், 
திட்ேத்திற்கு எதிைாக 
ஏடதனும் 
நீதிமன்றத்தால் 
நிரறடவற்றப்பட்ே 
வழிகாட்டுதல்/உத்தை
வு வகாடுக்கப்பே 
டவண்டும். 

திட்ேத்திற்கு எதிைாக எந்த வழக்கும் நிலுரவயில் இல்ரல. 
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41 

திட்ேத்தின் வசலவு 
(மூலதன வசலவு 
மற்றும் வதாேர் 
வசலவு) மற்றும் EMP ஐ 
வசயல்படுத்துவதற்கா
ன வசலவு வதளிவாக 
குறிப்பிேப்பே 
டவண்டும்.. 

 
திட்ேச் வசலவு ரூ. 78,63,240/- பகுதி வாரியாக வசலவீனங்கள்  அத்தியாயம் 2, 

பிரிவு 2.8 அட்ேவரண 2-10 இல் குறிப்பிேப்பட்டுள்ளது.. 
 

வ . 
எண்  தே வு விவரம் ததொகை  (ரூ) 
A. நிக யொை தே வு 

1 
நிலத்தின் விரல  NIL-/- 

2 முதலுதவி அரற மற்றும் பாகங்கள்  10,000/- 

3 வதாழிலாளர்கள் வகாட்ேரக  30,000/- 

4 சுகாதாை வசதிகள் 20,000/- 
தமொத்தம் 60,000/- 

B. தேயல்பொட்டு தே வு 

1 சுைங்க வசலவு  58,76,125/- 

2 டமலடுக்கு மண் மற்றும் சைள்  15,97,080/- 
தமொத்தம்   74,73,240 /- 

C. EMP தே வு  
1 காற்றின் தை மாதிரி  40,000/- 

2 நீர் தை மாதிரி  40,000/- 

3 ஒலி  கண்காணிப்பு  20,000/- 

4 தரை  அதிர்வு  20,000/- 
இதர தே வுைள்  

1  குடிநீர் வசதி 40,000/- 

2  சுகாதாை வசதி ஏற்பாடுகள் 40,000/- 

3 பாதுகாப்பு கருவிகள் 20,000/- 

4 தண்ணீர் வதளித்தல் 80,000/- 

5 காடு வளர்ப்பு 30,000/- 
தமொத்த EMP தே வு  3,30,000/- 

திட்டத்திற்ைொை  தமொத்த தே வு (A+B+C) 78,63,240/- 
 

42 

டபரிேர் டமலாண்ரம 
திட்ேம் 
தயாரிக்கப்பட்டு, 
EIA/EMP அறிக்ரகயில் 
டசர்க்கப்பபே 
டவண்டும் .                     

திறந்த வவளி  சுைங்கம் அரமத்து  முன்வமாழியப்பட்ே உயைத்துேன் 
வபஞ்சுகள் வசய்யப்பட்ோல் எந்த ஆபத்தும் இருக்காது. சிறிய விபத்துகள் 
ஏற்பட்ோல், தளத்தில் முதலுதவி வசதிகள் மற்றும் அருகிலுள்ள 
மருத்துவமரனகளுக்கு உேனடி ஏற்பாடு எந்த டெைத்திலும் தயாைாக இருக்கும் 

 
சபரிடர் சம ொண்கம திட்டத்தின் ச ொக்ைம்: 
• பாதிக்கப்பட்ேவர்களின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிச்ரசயின் 
துரிதப்படுத்துதல்.  
• மற்றவர்கரளப் பாதுகாக்கவும் 
• வசாத்து மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் டசதத்ரத குரறக்கவும் 
• ஆைம்பத்தில் இேர்கரள  கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் வகாண்டு 
வைவும் 
• இறந்தவர்கரள அரேயாளம் காணவும் 
• உறவினர்களின் டதரவகரள வழங்குதல் 
• வசய்தி ஊேகங்களுக்கு அதிகாைபூர்வமான தகவரல வழங்கவும் 
• பாதிக்கப்பட்ே பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு 
• அவசைநிரலக்கான காைணம் மற்றும் சூழ்நிரலகள் பற்றிய அடுத்தடுத்த 
விசாைரணக்கு வதாேர்புரேய பதிவுகள் மற்றும் உபகைணங்கரள 
பாதுகாத்தல் 
• விரளவு, மறுவாழ்வு மீட்பு மற்றும் மருத்துவ உதவி மற்றும் 
இயல்புநிரலரய மீட்வேடுப்பதற்கான வசயல்பாட்டுத் திறரன 
டமம்படுத்துவதாகும். 

சபரிடர் சம ொண்கம திட்டத்தின் முக்கிய அம்ேங்ைள், 
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• அவசை பணிநிறுத்தம் வசயல்முரற. 

• தீ பாதுகாப்பு அரமப்பு. 

• அவசைகால பாதுகாப்பு உபகைணங்கள் & அறிக்ரக வசய்தல் மற்றும் 
அவசைநிரலக்கு பதில் அளித்தல். 

• அருகிலுள்ள வதாழிற்சாரலயிலிருந்து  இருந்து அவசை உதவி மற்றும் 
அருகிலுள்ள வதாழிற்சாரலகளுேன் இரணந்திருத்தல்.. 
 
விரிவான டபரிேர் டமலாண்ரம திட்ேம் அத்தியாயம் 7 மற்றும் பிரிவு 7.1.3 
இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

43 

திட்ேம் 
வசயல்படுத்தப்பட்ோ
ல், திட்ேத்தின் 
பலன்கள் 
விவரிக்கப்பே 
டவண்டும். திட்ேத்தின் 
பலன்கள், 
சுற்றுச்சூழல், சமூகம், 
வபாருளாதாைம், 
டவரல வாய்ப்பு 
டபான்றவற்ரற 
வதளிவாகக் குறிக்கும். 

திட்டத்தின்  ன்கமைள்: 

 இந்த பகுதியில்  உள்ள குவாரி ெேவடிக்ரககள் உள்ளூர் மக்களுக்கு 
பயனளிக்கும், 10 ெபர்களுக்கு டவரல வாய்ப்ரப உருவாகும். . 

 டெைடிப் பயனாளிகள் சுைங்கங்களில் திறரமயான மற்றும் 
திறரமயற்ற வதாழிலாளர்களாகப் பணியமர்த்தப்படுவர். 

 தனிெபர் வருமானத்தில் முன்டனற்றம். 
  திட்ேத்தின் காைணமாக கிைாமத்தின் சமூக - வபாருளாதாை 

நிரலரமகள் மற்றும் தூைம் அதிகரிக்கும், எனடவ அரனத்து 
அளவுருக்கரளயும் கருத்தில் வகாண்ே பின்னடை திட்ேத்ரத 
அனுமதிக்க டவண்டும். 

44 
டமற்கூறியவற்ரறத் தவிை, கீடழ குறிப்பிேப்பட்டுள்ள வபாதுவான குறிப்புகளும் பின்பற்றப்பே 
டவண்டும்:- 

 EIA/EMP 

அறிக்ணகயி
ன் நிர்வாகச் 
சுருக்கம் 

EIA அறிக்ரகயின் நிர்வாகச் சுருக்கம் தனித்தனியாக இரணக்கப்பட்டுள்ளது 

 அரனத்து 
ஆவணங்களும் 
அட்ேவரண 
மற்றும் 
வதாேர்ச்சியான 
பக்க எண்ணுேன் 
சரியாகக் 
குறிப்பிேப்பே 
டவண்டும். 

குறிப்பிேப்பட்ே அரனத்து ஆவணங்களும் குறியீட்டு மற்றும் வதாேர்ச்சியான 
பக்க எண்களுேன் சரியாகக் குறிப்பிேப்படுகின்றன. 

 அறிக்ரகயில் 
குறிப்பாக 
அட்ேவரணகளி
ல் தைவு 
வழங்கப்பட்ோல், 
தைவு 
டசகரிக்கப்பட்ே 
காலம் மற்றும் 
ஆதாைங்கள் 
குறிப்பிேப்பே 
டவண்டும். 

ஆம், எல்லா அட்ேவரணகளுக்கும் ஆதாைங்கள் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 MoEF&CC/NABL 
அங்கீகாைம் வபற்ற 
ஆய்வகங்கரளப் 
பயன்படுத்தி நீர், 
மண், காற்று, 
இரைச்சல்  
டபான்றவற்றின் 
அரனத்து 

நீர், மண், காற்று, சத்தம் டபான்றவற்றின் அரனத்து பகுப்பாய்வு/டசாதரன 
அறிக்ரககளும் MoEF&CC & NABL அங்கீகாைம் வபற்ற ஆய்வகங்களால் 
ெேத்தப்படுகின்றன. 
ஆடலாசகரின் வவளிப்பாடு அத்தியாயம் 12 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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பகுப்பாய்வு/டசாத
ரன 
அறிக்ரககரளயு
ம் திட்ே 
ஆதைவாளர் 
இரணக்க 
டவண்டும். 
திட்ேத்தின் 
மதிப்பீட்டின் 
டபாது அரனத்து 
அசல் 
பகுப்பாய்வு/டசாத
ரன 
அறிக்ரககளும் 
இருக்க 
டவண்டும். 

 வழங்கப்பட்ே 
ஆவணங்கள் 
ஆங்கிலம் 
அல்லாத டவறு 
வமாழியில் 
இருந்தால், 
ஆங்கில 
வமாழிவபயர்ப்பு 
வழங்கப்பே 
டவண்டும். 

முழு ஆவணமும் ஆங்கிலத்தில் மட்டுடம தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 அரமச்சகத்தால் 
முன்னர் 
வடிவரமக்கப்பட்
ே சுைங்கத் 
திட்ேங்களின் 
சுற்றுச்சூழல் 
மதிப்பீட்டிற்கான 
டகள்வித்தாள் 
நிைப்பப்பட்டு 
சமர்ப்பிக்கப்படும்
. 

சுைங்கத் திட்ேங்களின் சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டிற்கான டகள்வித்தாள் 
பரிந்துரைக்கப்பட்ே வடிவத்தின்படி தயாரிக்கப்படுகிறது. 

 EIA அறிக்ரகரயத் 
தயாரிக்கும் 
டபாது, MoEF&CC 
ஆல் 
வழங்கப்பட்ே 
ஆடலாசகர்களுக்
கான 
அறிவுறுத்தல்கள் 
மற்றும் 
ஆதைவாளருக்கு
மான  
அறிவுறுத்தல்கள் 
O.M எண். J-
11013/41/2006-IA.II 
(I) டததியிட்ே 
ஆகஸ்ட் 4, 2009, 
இரணயதளத்தில் 
கிரேக்கும் இரத  
பின்பற்றப்பே 
டவண்டும். 

EIA அறிவிப்பு 2006 இன் பிற்டசர்க்ரக-III இல் பரிந்துரைக்கப்பட்ே வபாதுவான 
கட்ேரமப்பின்படி EIA தயாரிக்கப்பட்ேது மற்றும் அரனத்து ToR இணக்கத்ரதயும் 
உள்ளேக்கியது. 

 அடிப்பரே 
டொக்கம் மற்றும் 
திட்ே 
அளவுருக்களில் 

குறிப்பு எடுக்கப்பட்ேது  
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ஏடதனும் 
மாற்றங்கள் 
ஏற்பட்ோல் 
(படிவம்-I மற்றும் 
TOR ஐப் 
பாதுகாப்பதற்கா
ன PFR இல் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ே
ரவ) அத்தரகய 
மாற்றங்களுக்கான 
காைணங்களுேன் 
MoEF & CC இன் 
கவனத்திற்குக் 
வகாண்டு வைப்பே 
டவண்டும், 
டமலும் TOR யால் 
அனுமதி 
வபறப்பே 
டவண்டும். 
மாற்றப்பே 
டவண்டும். 
வரைவு EIA/EMP 
இன் கட்ேரமப்பு 
மற்றும் 
உள்ளேக்கத்தில் 
வபாது 
விசாைரணக்குப் 
பின் ஏற்படும் 
மாற்றங்கள் 
(பி.வெச் 
வசயல்முரறயிலி
ருந்து எழும் 
மாற்றங்கள் தவிை) 
திருத்தப்பட்ே 
ஆவணங்களுேன் 
PH ஐ மீண்டும் 
ெேத்த டவண்டும். 

 30.5.2012 
டததியிட்ே 
சுற்றறிக்ரக எண் 
J-11011/618/2010-
IA.II(I) இன் படி, 
திட்ேத்தின் 
தற்டபாரதய 
வசயல்பாடுகளுக்
கு சுற்றுச்சூழல் 
அனுமதியில் 
குறிப்பிேப்பட்டு
ள்ள 
நிபந்தரனயின் 
இணக்க நிரல 
குறித்த 
சான்றளிக்கப்பட்
ே அறிக்ரகரயப் 
வபற டவண்டும். 
சுற்றுச்சூழல், 
வனம் மற்றும் 
காலநிரல 
மாற்றம் 
அரமச்சகத்தின் 
பிைாந்திய 

வபாருந்தாது 
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அலுவலகத்திலிரு
ந்து, 
வபாருந்தக்கூடிய
து. 

 EIA அறிக்ரகயில் 
(i) முக்கிய 
நிலப்பைப்பு 
அம்சங்கள், 
வடிகால் மற்றும் 
சுைங்கப் பகுதி, (ii) 
நிலத்தியல்  
வரைபேங்கள் 
மற்றும் பிரிவுகள் 
மற்றும் (iii) 
சுைங்கக் குழி 
மற்றும் 
வவளிப்புறக் 
குப்ரபகளின் 
பகுதிகள், 
ஏடதனும் 
இருந்தால், 
வதளிவாகக் 
குறிப்பிடும் 
பகுதியின் 
டமற்பைப்புத் 
திட்ேம் 
ஆகியரவ 
அேங்கும். 
அருகிலுள்ள 
பகுதியின் நில 
அம்சங்கரளக் 
காட்டும் படியாக 
இருத்தல் 
டவண்டும். 

அரனத்து பிரிவு தட்டுகளும் இரணப்பு-6 ஆக இரணக்கப்பட்டுள்ளன. 

1.10.5.3 சமற்கூறியவற்றுடன் கூடுத ொை பின்வருபகவ வழங்ைப்பட சவண்டும்: 

The executive summary of the EIA/EMP report in about 8-10 pages should be prepared 

incorporating the information on the following point: 

வ . எண்  ToR கூறுகள்  இணக்கம்  

1 
திட்ேத்தின் வபயர் மற்றும் இேம் (கிைாமம், 
மாவட்ேம், மாநிலம், வதாழிற்டபட்ரே 
(வபாருந்தினால்). 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

2 

சுருக்கமான வசயல்முரற விளக்கம், குறிப்பாக 
வாயு வவளிடயற்றம், திைவ கழிவுகள் மற்றும் 
திே மற்றும் அபாயகைமான கழிவுகள் 
ஆகியவற்ரறக் குறிக்கிறது. 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

3 

சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் 
வவளிடயற்றம் அல்லது அகற்றும் முரற 
ஆகியவற்ரறத் தணிப்பதற்கான 
ெேவடிக்ரககள். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

4 
திட்ேத்தின் மூலதனச் வசலவு, முடிக்கப்பட்ே 
டெைம். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

5 

தளத்ரதச் சுற்றி அரமந்துள்ள கிணறுகளின் 
எண்ணிக்ரக மற்றும் சுைங்க ெேவடிக்ரககளால் 
கிணறுகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் 
ஆகியவற்ரற விவரிக்கும் நீர்மட்ே 
வரைபேத்ரத முன்வமாழிபவர் அளிக்க 
டவண்டும். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 
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6 
சுைங்க குத்தரக பகுதியின் பாரறயியல் பற்றிய 
விரிவான ஆய்வு அளிக்கப்பே டவண்டும். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

7 
"கிைாம வரைபேம், "ஏ" பதிடவடு மற்றும் FMB 
ஓவியத்தின் விவைங்கள் அளிக்கப்பே டவண்டும்  

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

8 

நிலத்தியல்/புவியியல் துரறயால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ே உத்டதச திட்ேத்திற்கான 
விரிவான சுைங்க மூேல் திட்ேம் EIA 
அறிக்ரகயுேன் சமர்ப்பிக்கப்படும். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

9 

புவியியல் மற்றும் சுைங்கத்துரற உதவி 
இயக்குனரிேம் இருந்து ஒரு 
கடிதம்/சான்றிதரழப் வபறவும், மணல் டபான்ற 
டவறு எந்த கனிமவளங்கள் / வளங்கள் மணல் 
டபான்ற சுைங்கம் மற்றும் சுைங்கத்தின் 
ஆழத்திற்கும் கீடழ சுைங்கம் இல்ரல என்று 
நிரலநிறுத்தவும். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

10 

EIA அறிக்ரக பிப்ைவரி 2010 இல் 
வவளியிேப்பட்ே கனிமச் சுைங்கத்திற்கான 
சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதல் 
ரகடயட்ரே கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற 
டவண்டும். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

11 

சுைங்கப்பணிக்கு பின் உள்ள பகுதிகரள 
உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் மீட்வேடுப்பதற்காக 
டமற்வகாள்ளப்பட்ே மறுவாழ்வு மற்றும் 
மறுசீைரமப்பு பற்றிய விரிவான திட்ேம். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

12 
EIA ஆய்வு அறிக்ரகயில் அருகில் ஏடதனும்   
சுைங்க வசயல்பாடு இருப்பின்  அது பற்றிய 
தகவல் உள்ளேக்கம். . 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

13 

காற்று, நீர் மற்றும் இரைச்சலுக்கான மாதிரி 
ஆய்வு இந்தத் துரறயில் டமற்வகாள்ளப்பே 
டவண்டும் மற்றும் டமற்கூறிய ஆய்வில் 
அதிகரிக்கும் அதிகரிப்பு தணிப்பு 
ெேவடிக்ரககளுேன் உறுதிப்படுத்தப்படும். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

14 
புவியியல் வளங்கள் குறித்து ஆய்வு வசய்து 
அறிக்ரக அளிக்க டவண்டும். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

15 
விவசாயம் மற்றும் வாழ்வாதாைம் குறித்து ஒரு 
குறிப்பிட்ே ஆய்வு டமற்வகாள்ளப்பட்டு 
அறிக்ரக அளித்தல்.  

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

16 
மண் அரிப்பு, மண்ணின் இயற்பியல் டவதியியல் 
மற்றும் உயிரியல் பண்பு மாற்றங்கள் 
ஆகியவற்றின் தாக்கம் கருதப்பேலாம். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

17 

திட்ேத்திற்காக டதர்ந்வதடுக்கப்பட்ே இேம்- 
நிலத்தின் தன்ரம-விவசாயம் (ஒற்ரற/துரண  
பயிர்), தரிசு, அைசு/தனியார் நிலம், 
ரகயகப்படுத்தப்பட்ே நிரல, அருகில் (2-3கிமீ) 
நீர்நிரல, மக்கள் வதாரக. 10 கிமீ வதாரலவில் 
உள்ள மற்ற வதாழில்கள், காடு, சுற்றுச்சூழல் 
உணர்திறன் மண்ேலம், அணுகல், 
(வதாழில்துரற டபட்ரே எனில் இத் தகவல்  
டதரவப்போது.). 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

18 

அடிப்பரே சுற்றுச்சூழல் தைவு - காற்றின் தைம், 
டமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரின் தைம் மற்றும் 
மண்ணின் பண்புகள், தாவைங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்கள், அருகிலுள்ள மக்களின் சமூக 
வபாருளாதாை நிரலரமகள். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

19 

அபாயகைமான வபாருட்கரளக் ரகயாளுதல், 
வசயலாக்குதல் மற்றும் டசமிப்பதில் உள்ள 
அபாயங்கரளக் கண்ேறிதல் மற்றும் 
அபாயத்ரதத் தணிக்க வழங்கப்படும் 
பாதுகாப்பு அரமப்பு. 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 
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20 
காற்று, நீர், நிலம், தாவைங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள மக்கள் 
மீது திட்ேத்தின் தாக்கம் சாத்தியமாகும். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

21 
இயற்ரகயான அல்லது வதாழிற்சாரல 
அவசைநிரலகளின் டபாது அவசை தயார்நிரல 
திட்ேம். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

22 
வபாது விசாைரணயின் டபாது எழுப்பப்பட்ே 
சிக்கல்கள் (வபாருந்தினால்) மற்றும் பதில் 
அளிக்கப்பட்ேது. 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

23 
முன்வமாழியப்பட்ே வசலவினங்களுேன் CER 
திட்ேம். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

24 வதாழில்சார் சுகாதாை ெேவடிக்ரககள். குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

25 திட்ேத்திற்கு  பிந்ரதய கண்காணிப்பு திட்ேம். குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

26 

திட்ே முன்வமாழிபவர் உள்ளுணர்வு/NABET 
அங்கீகாைம் வபற்ற ஏவஜன்சிகள் மூலம் எங்கள் 
விரிவான நீர்வளவியல் ஆய்ரவ டமற்வகாள்ள 
டவண்டும். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

27 

ஏற்கனடவ டமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள பசுரம 
வரளய  டமம்பாடு குறித்த விரிவான அறிக்ரக 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, அதன் 
ெேவடிக்ரககளுக்கான முன்வமாழிரவ 
சமர்ப்பிக்க டவண்டும். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

28 

சுைங்கங்களின் வசயல்பாட்டின் டபாது 
வவளிடயறும்  உமிழ்ரவக் 
கட்டுப்படுத்துவதற்கான ெேவடிக்ரகரய 
கட்டுப்படுத்துவதற்கு வபாருத்தமான 
கட்டுப்பாட்டு ெேவடிக்ரககரள 
முன்வமாழிபவர் முன்வமாழிவார். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

29 

தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மீதான 
தாக்கம், விலங்குகளின் இேம்வபயர்வு 
முரறக்கு இரேயூறு ஆகியரவ அேங்கிய 
குறிப்பிட்ே ஆய்ரவ சமபித்தல்.  

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

30 
முரறயான மூேல் திட்ேத்திற்கு இருப்பு நிதி 
ஒதுக்கப்பே டவண்டும். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

31 

பிளாஸ்டிக் கழிவு டமலாண்ரம குறித்து 
விரிவான திட்ேம் வகுக்கப்படும். டமலும், 
01.01.2019 முதல், ஒரு முரற 
பயன்படுத்துவதற்குத் தரே விதிப்பது, மற்றும்  
25.06.2018 முதல் தமிழ்ொடு அைசு ஆரண (Ms) 
எண்.84 சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனங்கள் (EC.2) 
ஆரணப்படி  பிளாஸ்டிக்ரகத் தடிமன் பாைாமல் 
தூக்கி எறிவது டபான்ற சுற்றுச்சூழல் 
(பாதுகாப்பு) சட்ேம், திட்ே ஆதைவாளர் 
திவீைமாக கரேபிடிப்பதுேன்  அதன் 
ெேவடிக்ரகரய அளிக்க டவண்டும். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

1.10.5.4 சமற்கூறியவற்கறத் தவிர கீசழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தபொதுவொை கூறுைகளயும்  பின்பற்ற 
சவண்டும்: 

வ . 
எண்  

ToR கூறுகள்  இணக்கம்  

a.  EIA அறிக்ரகயின் வதாேர்புரேய 
பிரிவுகள்/பக்கங்களின் சுட்டுக் குறிப்புேன் ToR 
இன் இணக்கம் அேங்கிய குறிப்பு வழங்கப்பே 
டவண்டும். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

b.  அரனத்து ஆவணங்களும் அட்ேவரண, பக்க 
எண் மற்றும் வதாேர்ச்சியான பக்க எண்ணுேன் 
சரியாகக் குறிப்பிேப்பே டவண்டும். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 
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c.  அறிக்ரகயில் தைவுகள் குறிப்பாக 
அட்ேவரணயில் வழங்கப்பட்ோல், 
டசகரிக்கப்பட்ே தைவு மற்றும் டசகரிக்கபட்ே 
காலம் டபான்ற ஆதாைங்கள் குறிப்பிேப்பே 
டவண்டும்.  

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

d.  EIA அறிக்ரகரயத் தயாரிக்கும் டபாது, 
MoEF&CC ஆல் வழங்கப்பட்ே 
ஆடலாசகர்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் 
ஆதைவாளருக்குமான  அறிவுறுத்தல்கள் O.M 
எண். J-11013/41/2006-IA.II (I) டததியிட்ே ஆகஸ்ட் 
4, 2009, இரணயதளத்தில் கிரேக்கும் இரத  
பின்பற்றப்பே டவண்டும். 

குறிப்பிேப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது 

e.  இந்தியத் தை கவுன்சில்  (QCI)/National Accreditation 
Board of Education and Training (NABET) 
ஆகியவற்றின் அங்கீகாைத்திற்குப் பிறகு EIA/EMP 
அறிக்ரகரயத் தயாரிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள 
ஆடலாசகர்கள், அவர்கள் தயாரித்த EIA/EMP 
அறிக்ரககளில் இது வதாேர்பான சான்றிதரழச் 
டசர்க்க டவண்டும். மற்றும் பிற 
நிறுவனங்கள்/ஆய்வகங்களால் வழங்கப்பட்ே 
தைவுகள், ஒப்புதல்கள் டபான்றவற்றின் நிரல 
உட்பே. இது வதாேர்பான சுற்றறிக்ரக எண். 
F.No.J-11013/77/2004-IA-II(I) டததியிட்ே 2 டிசம்பர், 
2009, 18 மார்ச் 2010 , 28 டம 2010, 28 ஜூன் 2010, 31 
டிசம்பர் 2010 மற்றும் 30 வசப்ேம்பர் 2010 இல் 
அரமச்சக  இரணயதளத்தில் 
வவளியிேப்பட்ேது: http://www/moef.nic.in/என்ற 
இரணயதளத்ரதப் பார்க்கவும். 

EIA அறிக்ரக NABET அங்கீகாைம் வபற்ற 
ஆடலாசகைால் தயாரிக்கப்பட்ேது, 
ஆடலாசரன ஆய்வகம் MoEF&CC & NABL ன்  
அங்கீகாைம் வபற்ற சான்றளிக்கப்பட்ேது. 
ஆடலாசகரின் வவளிப்பாடு அத்தியாயம் 12 
இல் பகிறப்பட்டுள்ளது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 திட்ட விளக்ைம் 

2.1 திட்டத்தின் அகைத்து அம்ேங்ைளின் சுருக்ைபட்ட விளக்ைம் (திட்ட 
ேொத்தியக்கூறு ஆய்வின் அடிபகடயில்) சுற்றுசூழல் பொதிப்கப ஏற்படுத்தும்  

ஒன்சறொதடொன்று இகைக்ைப்பட்ட மற்றும் ஒன்சறொதடொன்று ேொர்ந்த திட்டதின்  வகை  
வாரகக்குளம் சாதாைண கல் மற்றும் சைரள குவாரிரய திறந்தவவளி அரை இயந்திை முரறயில் 
வபஞ்சுகள் வடிவம் அரமத்து டமற்வகாள்ள உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது. வசங்குத்து சாய்வுேன் 5 மீ உயைம் 
மற்றும் 5 மீ அகலம் வகாண்ே வபஞ்சுகள் முன்வமாழியப்பட்டுள்ளன. குத்தரகக்கு விண்ணப்பித்த 
குவாரியின் பகுதி கிட்ேத்தட்ே சமவவளி  நிலப்பைப்ரபக் காட்டுகிறது; பகுதியின் உயைம் கேல் 

http://www/moef.nic.in/
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மட்ேதிற்கு டமல்  ~ 105m (அதிகபட்சம்) MSL உள்ளது. வமாத்த கனிம இருப்பு 4,20,320 m3 சாதாைண கல் 
மற்றும் 1,05,080 m3 சைரள ஆகும். வமாத்த சுைங்கக் ரகயிருப்பு 1,38,580 m3 சாதாைண கல் மற்றும் 75,330 m3 

சைரள என மதிப்பிேப்பட்டுள்ளது. உற்பத்தித் திறன் 1,38,580 m3 சாதாைண கல் மற்றும் 75,330 m3 சைரள 
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு எடுக்கபபடும். . குவாரி இருப்புகளின் சுருக்கம் அட்ேவரண 2.1 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.. 

      தமிழ்ொடு மாநிலம், திருவெல்டவலி மாவட்ேம், மானூர் தாலுக்கா, வாரகக்குளம் கிைாமம், சர்டவ எண் 
492/2 இல், குவாரி குத்தரக பகுதியின் அளவு 1.83.5 வெக்டேர் ஆகும். குவாரி குத்தரகப் பகுதி 
இந்தியாவின் டோடபாஷீட் எண் 58H/09 இன் சர்டவயில் உள்ளது.  08°53'27.06"N முதல் 08°53'36.72"N மற்றும் 
77°38'16.08"E முதல் 77°38'18.60”E வரையிலான GPS ஆயத்வதாகுப்புகளுக்கு இரேடய அரமந்துள்ளது.  

அட்டவகை  2.1 திட்ட இருப்புைளின் சுருக்ைம்  
வ . 
எண்  விளக்ைம்  ைல் (மீ 3) ேரள்  (மீ 3) 

1 புவியியல் கனிம வளம் 4,20,320 1,05,080 

2 கனிம இருப்பு 1,38,580 75,330 

3 உற்பத்தி இருப்பு 1,38,580 75,330 

2.2 திட்டதின்  சதகவ  
கல் ஒரு முக்கியமான கட்டுமான  வபாருளாகும்.  கட்டுமான டொக்கத்திற்காக இது ஒரு முக்கிய 

வபாருள். கிைானுலர் சப் டபஸ் (GSB) க்கும், கல்வவட்டுகள் மற்றும் பாலங்கள் மற்றும் உள்ொட்டு 
கட்டுமான திட்ேங்களுக்கும் சாதாைண கல் டதரவப்படுகிறது. வபாதுத்துரற நிறுவனங்கள் மற்றும் 
தனியார் துரற திட்ேங்களில் சாதாைண கல்லுக்கு அதிக டதரவ உள்ளது. 

இலக்கு பகுதியில் வருவாய் ஆதாைம் குரறவாக உள்ளது, வபரும்பாலான மக்கள் பருவகால 
விவசாயத்ரத ெம்பியிருக்கிறார்கள், டமலும் வபரும்பாலான மக்கள் ெல்ல வதாழில்கள் மற்றும் 
வதாழிற்சாரலகளுக்காக  வளர்ந்து வரும் அருகிலுள்ள ெகைங்களுக்கு இேம்வபயர்கின்றனர். 
இத்திட்ேத்தின் மூலம் குரறந்தது 10 பணியாளர்களுக்கு டவரல வாய்ப்பு கிரேக்கும். 

தமிழ்ொடு மாநிலத்தின் கனிம வதாழிற்சாரலகள், மாநில மக்களுக்கும், குறிப்பிட்ே திட்ேப் 
பகுதியிலும் டவரல வாய்ப்புகரள வழங்குகிறது. ொட்டின் வபாருளாதாை வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு 
வகிக்கும் முக்கிய துரறகளில் குவாரியும் ஒன்று. 

2.3 குவொரியின் அகமவிடம்  
 இந்த குவாரி சர்டவ எண் 492/2 வாரககுளம் கிைாமம், மானூர் தாலுக்கா, திருவெல்டவலி 
மாவட்ேம், தமிழ்ொடு மாநிலத்தில் உள்ளது. குவாரியின்  குத்தரகப் பகுதி இந்தியாவின் டோடபா ஷீட் 
58H/09 இன் கணக்வகடுப்பில் விழுகிறது. இதன் அட்சடைரக 08°53'27.06"N முதல் 08°53'36.72"N வரையும், 
தீர்க்க டைரக 77°38'16.08"E முதல் 77°38'18.60 வரையிலான GPS ஆயத்அமிசல் வதாகுப்புகளுக்கு இரேடய 
அரமந்துள்ளது.  குத்தரக பகுதியின் நிலப்பைப்பு எளிரமயான சமவவளி பகுதியாகும்.. குத்தரகப் 
பகுதியின் சைாசரி கேல் மட்ேதிலிந்து மிக உயர்ந்த உயைம் AMSL ~105m (அதிகபட்சம்)  

திட்ே தளத்தின் அரமவிேம் புவி வரைபேம் படம்  2-1, குத்தரக  பகுதியின் அரமவிே கூகுளின் 
புரகப்பேம்  பேம் 2-2, 500மீ  சுற்றளவு குத்தரக பகுதியின் அரமவிே கூகுளின் புரகப்பேம்  படம்  2-3. 1, 

5 & 10கிமீ சுற்றளவு கூகுளின் புரகப்பேம்.. குத்தரக பகுதியிலிருந்து 15 கிமீ சுற்றளவு உள்ள சுற்றுசூழல் 
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உணர்திறன் பகுதிகள் கூகுளின்  படம்  2-5 காட்ேப்பட்டுள்ளது .. ஆய்வுப்பகுதியின் டோடபா வரைபேம் 
பேம்  2-5 காட்ேப்பட்டுள்ளது.. 

 

 

படம்  2-1 திட்ட அகமவிட வகரபடம்  
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படம் 2-2 0.3 கிமீ  & 0.5 கிமீ சுற்றளவு திட்டப்பகுதியின் கூகுளின் படம் 
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படம்  2-3 1 கிமீ சுற்றளவு திட்டப்பகுதியின் கூகுளின் படம்
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பேம்  2-4 1, 5 & 10 கிமீ சுற்றளவு திட்ே பகுதியின் பேம்  
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படம்  2-5  15 கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசூழல் உைர் திறன் குறிக்ைப்பட்ட கூகுளின் பேம்  
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படம்  2-6 ஆய்வுபகுதியின் சடொசபொ வகர படம்  
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அட்டவகை  2.2 திட்ட தளத்தின் சிறப்பம்ேங்ைள்  

வ . எண்  அம்சங்கள் விவைங்கள்  

1.  அட்ச  டைரக தீர்க்க டைரக  08°53'27.06"N to 08°53'36.72"N 
77°38'16.08"E to 77°38'18.60"E 

2.  கேல் மட்ேதிலிருந்து உயைம் MSL (மீ ) ~105 

3.  Tநிலபைப்பின் தன்ரம  சம தள நிலம்  
4.  குத்தரக பகுதியின் டோடபா விவைம்  58H/9 

5.  நில வரகபாடு  பட்ோ நிலம்  (எண் .2618) 

6.  வெடுஞ்சாரலகள்  
 (டதசிய வெசா NH -44) ஸ்ரீ ெகர்  – திருவெல்டவலி  – 

கன்னியாகுமரி  (Old NH-7) ~ 13.89 கி மீ  (E) 

 மாநில வெசா SH-41 இைாஜாபாளாயம் – 
சங்கைன்டகாவில்  – திருவெல்டவலி  ~1.50 கி மீ   (ENE) 

7.  இையில் நிரலயம்  தாரழயூத்து இையில் நிரலயம்  ~15.5km, SE 

8.  விமான நிரலயம் தூத்துக்குடி விமான நிரலயம்  ~ 44.6 km, ESE 

9.  ெகைம்/மாெகைம்  திருவெல்டவலி ~ 15.69km SSE 

10.  

சுற்றுச்சூழல் காைணங்களுக்காக 
முக்கியமான அல்லது உணர்திறன் 
வகாண்ே பகுதிகள் - சதுப்பு நிலங்கள், 
நீர்நிரலகள் அல்லது பிற 
நீர்நிரலகள், கேடலாை மண்ேலம், 
உயிர்க்டகாளங்கள், மரலகள், 
காடுகள்  

நீர் நிக ைள் : 
    வ .எண்  தபயர்  தூரம்  திகே  

1 பள்ளிக்டகாட்ரே  
கால்வாய்  0.16km SSW 

2 சித்தார்  R 1.24km NNE 

3 பிள்ரளயார் கா. வா  1.15km NNE 
4 வாரகக்குளம் கா. வா  1.87km N 

5 மானுர் குளம்  3.30km SSW 

6 

ஓரே வசட்டிக்குறிச்சி  
3.66km N 

7 மானுர் கா. வா  4.13km SW 

8 வசலியெல்லூர்  4.20km ENE 

9 பாலமரே குளம்  4.81km SE 

10 உக்கிைன்டகாட்ரே 
கா. வா  4.38km WNW 

11 பிைாஞ்டசரி கா. வா  7.66km E 

12 ஓரே 
அருணாச்சலபுைம்  9.67km WNW 

13 மாறாந்ரத கா. வா  9.82km WSW 
14 

வெட்டூர் கா. வா  12.00km W 

15 உப்டபாரே  R 14.50km ENE 

 
ைொப்பு ைொடுைள் : 
    வ 
.எண்  

தபயர்  தூரம்  திகே  

1 காவல் குட்டி பைம்பு  
PF 

7.00km WSW 

2 டகாட்ரேமரல  PF 8.29km W 

3 உட்டுமரல  RF 9.41km NNW 

4 தாரழயூத்து மரல  RF 10.05km ESE 

5 கங்ரக வகாண்ோன் PF 13.05km ESE 
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6 கங்ரக வகாண்ோன் 
புள்ளி மான் 
சைணாலயம்  

14.71km ESE 

7 கங்ரக வகாண்ோன் 
புள்ளி மான் 
சைணாலயம் ரமயம் 
/கங்ரக வகாண்ோன்  
PF 

14.72km ESE 

 

11.  

பாதுகாக்கப்பட்ே, முக்கியமான 
அல்லது உணர்திறன் வாய்ந்த 
தாவைங்கள் அல்லது 
விலங்கினங்களால் 
இனப்வபருக்கம், கூடு கட்டுதல், 

உணவு டதடுதல், ஓய்வவடுப்பது, 

குளிர்காலம், இேம்வபயர்தல் 
ஆகியவற்றிற்கு 
பயன்படுத்தப்படும் பகுதிகள்  

   
வ. 
எ
ண்  

தபயர்  தூரம்  திகே  

1 கங்ரக வகாண்ோன் 
புள்ளி மான் சைணாலயம்  14.71km ESE 

2 கங்ரக வகாண்ோன் 
புள்ளி மான் சைணாலயம் 
ரமயம் /கங்ரக 
வகாண்ோன்  PF 

14.72km ESE 

 

12.  

சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் 
பகுதிகள்: டதசிய பூங்காக்கள் / 
வனவிலங்கு சைணாலயங்கள் / 
முதலியன / சர்வடதச மைபுகளின் 
கீழ் பாதுகாக்கப்பட்ே பகுதிகள், 

அவற்றின் சுற்றுச்சூழல், இயற்ரக, 
கலாச்சாை அல்லது பிற 
வதாேர்புரேய மதிப்புக்கான 
டதசிய அல்லது உள்ளூர் 
சட்ேங்கள் 

இல்ரல  

13.  நில அதிர்வு மண்ேலம்  மண்ேலம் -II 

14.  
ொட்டின் பாதுகாப்பு அம்ச 
நிறுவல்கள்  திட்ே தளத்தில்  இருந்து 15 கிமீ சுற்றளவில் இல்ரல  

15.  மாநில எல்ரககள்  திட்ே தளத்தில்  இருந்து 15 கிமீ சுற்றளவில் இல்ரல 

16.  HACA மரல பகுதி   திட்ே தளத்தில்  இருந்து 15 கிமீ சுற்றளவில் இல்ரல 
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அட்டவகை 2.3 திட்டச்சுருக்ைம் 

S. No அம்சங்கள்  விவைங்கள்  

1.  திட்ே அரமவிே முகவரி  
492/2, Vagaikulam Village, 
Manur Taluk, 
Tirunelveli District, 
TamilNadu State 

2.  நில வரகபாடு  பட்ோ நிலம்  
3.  குத்தரக குவாரியின் பைப்பளவு (வெ க் ) 1.83.5 

4.  புவியியல் இருப்பு மீ 3 சாதாைண கல்         : 4,20,320m3 

சைரள                 : 1,05,080 m3 

5.  கனிம இருப்பு  மீ 3 சாதாைண                 : 1,38,580m3 

சைரள                 : 75,330m3 

6.  முன்வமாழியபட்ே உற்பத்தி அளவு * சாதாைண கல்         : 1,38,580m3 

 சைரள                : 75,330m3 

7.  சுைங்கத்தின் ஆழம்  25m  

8.  சுைங்க வரக  திறந்த வவளி அரை இயந்திை மயமாக்கபட்ே முரற  

9.  
டதரவப் படும் தண்ணீர் அளவு ஒரு ொளுக்கு   
(kLD) 

2.3 கி . லி  
10.  நீர் ஆதாைம்  தனியார் டே ங்குகள்  

11.  
டதரவயான எரிவபாருள் (litres of HSD for 

5 years) 
1, 23,414 லி (5 வருேம்) 

12.  மனித வளம் (Nos) 10 

13.  
ெகைாட்சி திேக்கழிவு உrப்பதி l Solid Waste 

Generation (கிடலா /ொள் ) 4.5 கிடலா /ொள்  
14.  கழிவு எண்ரண உற்பத்தி  (லிட்ேர்/வருேம் ) 3.0 லி  
15.  திட்ே நிதி (டகாடியில் ) 0.786 

2.4 அருகில் மக்ைள் வசிக்கும்  குடியிருப்பு பகுதிைள் 

திட்ே தளத்தின் அருகில்  மக்கள் வசிக்கும் இேங்களின் வபயர்கள் அட்ேவரண  2.4. 

அட்டவகை  2.4 அருகில் மக்ைள் வசிக்கும் குடியிருப்பு  பகுதிைள்  
வ 

.எண்   கிரொமத்தின் தபயர்  தூரம் (~km) & திகே  மக்ைள் அடர்த்தி  2011 
ைைக்தைடுப்பின் படி  

1 வதற்கு வாரகக்குளம்  1.26கிமீ  NNW 4,489 

2 வேக்கு  வாரகக்குளம் 2.04km N - 

4 அழகியபாண்டியாபுைம்  1.98km NNE 4,946 

3 பிள்ரளயார்குளம்  3.19km E 4,107 

5 கல்லாம்புளி  2.62km ESE 1,982 

2.5 திட்டத்திற்ைொை மொற்று இடம் பரிசீலிக்ைபட்ட விவரங்ைள்  
சாதாைண கல் மற்றும் சைரள இயற்ரகயில் குறிப்பிட்ே இேங்களில் மட்டுடம கிரேக்கும்.; 

எனடவ மாற்று தளம் டதடும் டகள்வி எழவில்ரல. R&R இல்ரல, உணர்திறன் இல்லாத பகுதிகள்  
டபான்றரவ, சாதாைண கல் மற்றும் சைரள சுைங்கத்திற்கு ஏற்றதாக அரமகிறது. மாநிலத்தில் சுைங்க 
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வவற்றிக்கு முக்கியமான அரனத்து முக்கியமான காைணிகளின் டதரவரய இந்த தளம் பூர்த்தி வசய்கிறது 
மற்றும் இது ஒரு முதன்ரமயான இேமாக இருக்கலாம். இதனால், மாற்று இேங்கள் எதுவும் ஆய்வு 
வசய்யப்பேவில்ரல. 

2.6 அளவு அல் து தேயல்பொட்டின் அளவு  
வாரகக்குளம்  சாதாைண  கல் மற்றும் சைரள குவாரி வசயல்பாடுகள் 5 மீ மற்றும் 5 மீ உயைம் 

வகாண்ே வபஞ்சுகரள உருவாக்குவதன் மூலம் திறந்தவவளி அரை இயந்திைமயமாக்கப்பட்ே முரறயில் 
டமற்வகாள்ளப்படுகிறது. முன்வமாழியப்பட்ே உற்பத்தி திறன்* 1,38,580m3 சாதாைண  கல் மற்றும் 75,330m3 

சைரள ஆகும், ஐந்து ஆண்டுகளில் சுைங்கத்தின் ஆழம் தரை மட்ேத்திற்கு கீடழ இருந்து 25m வரை 
கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.  

திட்ே சுைங்கத்தின் வளம்  புவியியல் குறுக்குவவட்டுபபகுதியின்  வமாத்த இருப்புகளின் அளவாக  
தரை மட்ேத்திலிருந்து 48மீ ஆழம் வரையிலான  இருப்புக்கள் 4,20,320m3 சாதாைாண கல், மற்றும் 1,05,080m3 

சைரள என  கணக்கிேப்பட்டுள்ளது. சுைங்கத் திட்ேத்தின்படி வவட்டி எடுக்கக்கூடிய அளவாக  1,38,580m3 

சாதாைாண கல் மற்றும் 75,330m3 சைரள என கணக்கிேபட்டுள்ளது. குவாரியின் நிலப் பயன்பாட்டு 
விவைங்கள்  அட்ேவரண 2.5 என சுருக்கப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவகை  2.5 குவொரி யின் நி  பயன்பொடு  

வ 
.எண்   விவரங்ைள்  தற்சபொகதய சுரங்ைத் திட்ட ைொ த்தில் 

சதகவப்படும் பகுதி (தஹக் ) 
1 குவாரி குழி அரமக்க  1.32.0 

2 உள் கட்ேரமப்பு  0.01.0 

3 சாரலகள்  0.02.0 

4 பசுரம வரளயம்  0.48.5 

5 பயன்பாேற்றரவ  0.00.0 

வமாத்தம்   1.83.5 
 

2.7  ஒப்புதல் மற்றும் அம ொக்ைத்திற்ைொை முன்தமொழியப்பட்ட ைொ  அட்டவகை 
முன்வமாழியப்பட்ே சுைங்கத் திட்ேத்ரத முடிப்பதற்கான கால அட்ேவரண கீடழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது  

விவைம்  கால அட்ேவரண  

திட்ே வரைவு அறிக்ரக சமர்பித்தல்  பிப்ைவரி  2022 

வபாது மக்கள் கருத்து டகட்பு ெேத்துதல் மற்றும் இறுதி 
EIA/EMP மற்றும் PoD சமர்ப்பித்தல் 

மார்ச்  2022 

SEAC க்கு முன் வழங்கல் மற்றும் EC ஐப் வபறுதல் ஏப்ைல் l 2022 

 

2.8 புவியியல் வள இருப்பின்  மதிப்பீடு   
            திட்ே சுைங்கத்தின் வளம்  புவியியல் குறுக்குவவட்டுபபகுதியின்  வமாத்த இருப்பு 4,20,320m3 

சாதாைாண கல், மற்றும் 1,05,080m3 சைரள என  கணக்கிேப்பட்டுள்ளது. சுைங்கத் திட்ேத்தின்படி வவட்டி 
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எடுக்கக்கூடிய அளவாக  1,38,580m3 சாதாைாண கல் மற்றும் 75,330m3 சைரள என கணக்கிேபட்டுள்ளது. 
வாரகக்குளம் சாதாைண கல் மற்றும் சைரள குவாரி இருப்பு அட்ேவரண 2.6 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
நீல அகல உயை வாரியாக கனிம வள இருப்பு அட்ேவரண 2.7 மற்றும் 2.8 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 
சுைங்கத் திட்ேத்தின்படி ஆண்டுவாரியான உற்பத்தி விவைங்கள் அட்ேவரண 2.9  இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகை  2.6  ேொதொரை ைல் மற்றும் ேரள் இருப்பு  
வ . 
எண் 

விளக்ைம் ைல் (மீ 3) ேரள்  (மீ 3) 

1 புவியியல் கனிம வளம் 4,20,320 1,05,080 

2 கனிம இருப்பு 1,38,580 75,330 

3 உற்பத்தி இருப்பு 1,38,580 75,330 

 

அட்டவகை  2.7  புவியியல் ைனிம வள இருப்பு  

அட்டவகை  2.8  சுரங்ைத் திட்டத்தின்படி தவட்டி எடுக்ைக்கூடிய இருப்பு  

அட்டவகை  2.9 ஆண்டு வொரியொை உற்பத்தி மற்றும் விரிவொக்ை  விவரங்ைள்  

பகுதி     
 
 

நீளம்  
(மீ ) 

அை ம்  
(மீ ) 

உயரம்  
(மீ ) 

ேொதொரை ைல்  
தைொள்ளளவு  (மீ 3) 

சம டுக்கு மன்னுடன் 
கூடிய ேரள்  

தைொள்ளளவு  (மீ 3) 
A-A’– B-B’  296 71 5.0 - 1,05,080 

296 71 20.0 4,20,320 - 
புவியியல் வள இருப்பு  4,20,320 1,05,080 

பகுதி      
 

நீளம்  
(மீ ) 

அை ம்  
(மீ ) 

உயரம்  
(மீ ) 

ேொதொரை ைல்  
தைொள்ளளவு  

(மீ 3) 

சம டுக்கு 
மன்னுடன் கூடிய 

ேரள்  
தைொள்ளளவு  (மீ 3) 

AA’ & BB’ 279 54 5.0 - 75,330 

267 42 5.0 56,070 - 

257 32 5.0 41,120 - 

247 22 5.0 27,170 - 

237 12 5.0 14,220 - 
வவட்டி எடுக்கக்கூடிய இருப்பு  1,38,580 75,330 

பகுதி      
 

நீளம்  
(மீ ) 

அை ம்  
(மீ ) 

உயரம்  
(மீ ) 

ேொதொரை ைல்  
தைொள்ளளவு  (மீ 

3) 

சம டுக்கு மன்னுடன் 
கூடிய ேரள்  

தைொள்ளளவு  (மீ 3) 
A-A’– B-B’ 75 

63 
53 
43 
33 

54 
42 
32 
22 
12 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

- 
13,230 
8,480 
4,730 
1,980 

20,250 
- 
- 
- 
- 

முதல் வருே வவட்டிஎடுக்கும் அளவு  28,420 20,250 
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  வாரகக்குளம் சாதாைண கல் மற்றும் சைரள குவாரி, 1.83.5 வெக் பைப்பளவில் உள்ளது, 1,38,580 m3 
சாதாைண கல் மற்றும் 75,330 m3 சைரளரய , 5 ஆண்டுகளுக்கு தரை மட்ேத்திலிருந்து 25m ஆழத்திற்கு 
திறந்த வவளி சுைங்கம் அரமத்து உற்பத்தி வசய்யப்படும்.    

 

 

A-A’– B-B’ 
 
 

 
 

51 
51 
51 
51 
51 

54 
42 
32 
22 
12 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

- 
10,710 
8,125 
5,610 
3,025 

13,770 
- 
- 
- 
- 

இைண்ோம்  வருே வவட்டிஎடுக்கும் அளவு 27,540 13,770 

A-A’– B-B’ 
 

51 
51 
51 
51 
51 

54 
42 
32 
22 
12 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

- 
10,710 
8,125 
5,610 
3,025 

13,770 
- 
- 
- 
- 

மூன்றாம்  வருே வவட்டிஎடுக்கும் அளவு 27,540 13,770 

A-A’– B-B’ 
 

51 
51 
51 
51 
51 

54 
42 
32 
22 
12 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

- 
10,710 
8,125 
5,610 
3,025 

13,770 
- 
- 
- 
- 

ொன்காம்  முதல் வருே வவட்டிஎடுக்கும் அளவு  27,540 13,770 

A-A’– B-B’ 
 
 
 
 

51 
51 
51 
51 
51 

54 
42 
32 
22 
12 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

- 
10,710 
8,125 
5,610 
3,025 

13,770 
- 
- 
- 
- 

ஐந்தாம்   வருே வவட்டிஎடுக்கும் அளவு 27,540 13,770 
ஐந்து வருே வமாத்த உற்பத்தி  1,38,580 75,330 
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படம்  2-7 குவொரி யின் சமற்பரப்பு மற்றும் புவியியல் திட்ட வகரபடம்  
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படம்  2-8 ஆண்டு வொரியொை உற்பத்தி மற்றும் விரிவொக்ை  விவரங்ைள்   
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படம்  2-9 குவொரியின் ைருத்தியல் திட்டம் மற்றும் பகுதி 
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படம் 2-10 சுரங்ை  மூடல் திட்டம்   
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2.9 திட்டச் தே வு 
 திட்டச்தே வுைள்  சுருக்ைம் பின்வருமொறு 

அட்டவகை  2.10  திட்ட தே வு  

வ . எண்  தே வு விவரம்  ததொகை  (ரூ) 
A.    நிக யொை தே வு  

1 
நிலத்தின் விரல  NIL-/- 

2 முதலுதவி அரற மற்றும் பாகங்கள்  10,000/- 

3 வதாழிலாளர்கள் வகாட்ேரக  30,000/- 

4 சுகாதாை வசதிகள் 20,000/- 
தமொத்தம்  60,000/- 

B. தேயல்பொட்டு தே வு  
1 சுைங்க வசலவு  58,76,125/- 

2 டமலடுக்கு மண் மற்றும் சைள்  15,97,080/- 
தமொத்தம்  74,73,240 /- 

C. EMP தே வு  
1 காற்றின் தை மாதிரி  40,000/- 

2 நீர் தை மாதிரி  40,000/- 

3 ஒலி  கண்காணிப்பு  20,000/- 

4 தரை  அதிர்வு  20,000/- 

   
இதர தே வுைள்  

1  குடிநீர் வசதி 40,000/- 

2  சுகாதாை வசதி ஏற்பாடுகள் 40,000/- 

3 பாதுகாப்பு கருவிகள் 20,000/- 

4 தண்ணீர் வதளித்தல் 80,000/- 

5 காடு வளர்ப்பு 30,000/- 
தமொத்த EMP தே வு  3,30,000/- 

திட்டத்திற்ைொை  தமொத்த தே வு (A+B+C) 78,63,240/- 

2.10  ததொழில்நுட்பம் மற்றும் தேயல்முகற விளக்ைம் 
2.10.1 ததொழில்நுட்பம்  

கனிமச் சுைங்கத்தின் முதன்ரமப் படி நிலத்திலிருந்து படிவுகரள அகற்றுவதாகும். தாதுக்கள் / 
கனிமம்  அகற்றப்பட்ேவுேன், மதிப்புமிக்க தாதுக்கரள அவற்றின் கழிவுப்வபாருள் தாதுக்களிலிருந்து 
தனிரமப்படுத்த கூடுதல் தயாரிப்பு வசயல்முரற டதரவப்படுகிறது. கனிமங்கரள திறந்தவவளி மற்றும் 
நிலத்தடி சுைங்கம் என  இைண்டு அடிப்பரே முரறகள் உள்ளன. டதர்ந்வதடுக்கும் முரறயின் டதர்வு 

புவியியல், நீரியல், புவி-வதாழில்நுட்பம், புவியியல், வபாருளாதாைம், வதாழில்நுட்பம், சுற்றுச்சூழல், 

பாதுகாப்பு, சமூக - அைசியல் மற்றும் நிதிக் கருத்தாய்வுகரளப் வபாறுத்தது. சுைங்க வசயல்முரறயின் திட்ே 
வரைபேம் படம் 2.13 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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படம்  2-11 சுரங்ை தேயல்முகறயின் திட்ட வகரபடம்  

2.10.2 சுரங்ை முகற-திறந்த தவளி வகை  
5.0மீ வசங்குத்து வபஞ்சின் அகலமானது அரை இயந்திைமயமாக்கப்பட்ே சுைங்கத்தின் திறந்த 

வவளி முரற வபஞ்ச் உயைத்ரத விேக் குரறவாக இல்ரல.  கல் குவாரிரயப் வபாறுத்த வரையில், டமடல 
உள்ள விதிமுரறகள் 106(2) (b) இன் விதிகரளக் கரேப்பிடிப்பதல் அரிது (சுைங்க பணி சிைமங்கடளாடு 
இரணந்த பாரறகளின்  அரமப்பு மற்றும் உருவாகக்கம் டபான்ற பல்டவறு உள்ளார்ந்த காைணிகளால் 
சாத்தியமாகும்). எனடவ, சுைங்கச் சட்ேம்-1952ன் கீழ், MMR-1961ன் 106 (2) (b) விதியின் கீழ், சுைங்கப் 
பாதுகாப்பு இயக்குெரிேமிருந்து டமற்கண்ே ஒழுங்குமுரற விதிகளில் தளர்வு வபற 
முன்வமாழியப்பட்ேது. 

2.11 தேயல்முகற  விளக்ைம்  
2.11.1 சுரங்ைம்  

இந்த சுைங்கத்தில்  சாதாைண கல் மற்றும் சைரள உற்பத்தி பின்வரும் முரறகரள உள்ளேக்கியது 

1. வமாத்த பாரற கல்லின் இருப்பிலிருந்து   கணிசமான அளவு பாரறரயப் டசதமின்றியும், 
விரிசல் டபான்ற விரளவுகள் இன்றியும்  பின்வரும் முரறகரளப் பின்பற்றுவதன் மூலம் 

பிரித்வதடுக்கலாம்  .  

2. இைண்ோம் நிரல பிரித்தல் என்பது டமடல பிரித்வதடுக்கப்பட்ே பாரறரய டதரவயான 
அளவுகளாக துரளகள் மூலமாகவும், சிறு வவடித்தல் மூலமாகவும் பிரிக்கபடுகிறது.  இவ்வாறு 
பிரிக்கப்படும் பாறாங்கற்கள் சுைங்கக் குழியில் இருந்து வபாக்ரலன் இயந்திைங்கள் மூலம் 
அகற்றப்படும்.  

 

Blasting 

Excavation 

Loading into 

Tippers 

Transportation 

to crushers 

Drilling 

Bench 

formation 

வவட்டிஎடுத்தல்  

வவடித்தல் 

வபஞ்சு முரற 
அரமத்தல் 

துரளயிேல் 

சைக்குந்தில்  (டிப்பர் ) 
ஏற்றுதல்  

கல் அைரவ 
வதாழிற்சாரலக்கு (கிைஷர் ) 

மாற்றுதல்      
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3. முதன்ரமயாக  பிரிக்கப்படும் பாறாங்கற்கள் குழிகளில் இருந்து வபாக்ரலன் இயந்திைங்கள் 

மூலம் அகற்றப்பட்டு, அவ்வியந்த்திைத்தில்  இரணக்கப்பட்ே பாரற உரேப்பான்கள் மூலம் 
சிறிய அளவுகளாக மாற்றப்படுகின்றன.  

2.11.2 குவொரியில் தவடி கவக்கும் முகற  
வவடி ரவக்கும் வடிவரமப்பு முரறயானது  சரியான இரேவவளி மற்றும் சுரமயுேன் 

சரியாக திட்ேமிேப்பட்டு, உகந்த வவடிக்கும் மின்னூட்ேத்துேன் வபாருத்தமான வவடிக்கும் தண்டு  
வெடுவரிரசரய உறுதி வசய்யப்படும், இதனால் தரை அதிர்வு விரளவு, வவடித்து சிதறும் பாரற 
கற்கள், டபான்றரவ சரியாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்படும். வவடிமருந்துகரளப் 
பயன்படுத்துவதற்குத் டதரவயான அனுமதிகள் முன்னடை வவடிவபாருள் துரறயிேம் இருந்து 
வபறப்படும். அனுமதியின்றி நுரழவரதத் தடுக்கவும், அசம்பாவிதங்கரளத் தவிர்க்கவும் சரியான 
பாதுகாப்பு ெேவடிக்ரககளுேன் வடிவரமக்கப்பட்ே டெைத்தில் குண்டுவவடிப்பும்  
டமற்வகாள்ளப்படும். "MMR 1961' இன் படி அரனத்து பாதுகாப்பு ெேவடிக்ரககரளயும் பின்பற்றி, 
அறிக்ரக  முன்வமாழியப்பட்டு .DGMS இன்  முழு அனுமதியுேன்  குண்டு வவடிப்பு ெேத்தப்படும்..  

வவவ்டவறு முரறகரளப் பின்பற்றுவதன் மூலம்  சம தளத்தில்  வமாத்த கணிமத்தின் 
இருப்பில் இருந்து எளிரமயாக பிரித்வதடுக்கப்படுகிறது.  இதற்கான உ ற்பத்திக்கு, வவடிக்கும் தண்டு, 

சாதாைண வேட்ேடனட்ேர்கள் டபான்ற மிதமான வவடிவபாருட்கள் மட்டுடம பயன்படுத்தப்படும். 
32மிமீ- 36மிமீ விட்ேம் வகாண்ே குண்டு வவடிப்பு துரளகள் டமற்பைப்பில் இருந்து டதரவயான 
அளவிற்கு கிரேமட்ே தளத்தின் அடிப்பகுதி வரை விலகல்கள் இல்லாமல் டெர்டகாட்டில் 
துரளயிேப்படுகின்றன. 

வழக்கமாக  32மிமீ- 36மிமீ விட்ேம் வகாண்ே குண்டு வவடிப்பு துரளகள் 0.6 மீ 
இரேவவளியில் எந்த விலகல்களும் இல்லாமல்,  டதரவயான சம தளத்தில் துல்லியமாக 
துரளயிேப்படுகின்றன. ஒவ்வவாரு துரளயும் கிரேமட்ே  தளத்தில் 1மீ முதல்1.5 மீ ஆழம் வரை 
துரளயிேப்படுகின்றன. குண்டு வவடிக்கும் வபாழுது துரளயிட்ே ஆழத்திலிருந்து சில வச. மீ தூைம் 
பாரறகளில் பாதிப்பு  இருக்கும்  ஆரகயால் கூடுதல் துரளயிே (சப் கிடைடு டிரில்லிங்க்) டதரவ 
இல்ரல.   

 வஜலட்டின், தாமதமான வேட்ேடனட்ேர்கள் டபான்ற வவடிவபாருட்கள், கல் மற்றும் சைரள 
இருப்புகளில் இருந்து வதாரலவில் உள்ள இேங்களில் அவ்வப்டபாது பயன்படுத்தப்பேலாம், 

அதாவது தரைமட்ேத்திற்கு கீடழ குவாரி விரிவாக்கத்திற்கு அணுகு சாரலகரள உருவாக்குதல், டசமி 
ப்பு கிேங்கு  (ேம்பிங்க் யார்டு)   டபான்ற சில டமம்பாட்டுப் பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். இந்தச் 
சுைங்கத்திற்குத் டதரவயான வவடிவபாருட்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ே, உரிமம் வபற்ற டீலரிேமிருந்து 
வபறப்பட்டு, அதற்குத் டதரவயான அனுமதி சம்பந்தப்பட்ே அதிகாரியிேம் இருந்து வபறப்படும்.  

அட்டவகை  2.11  துகளயிடுதல்  & தவடித்தல் அளவுறுக்ைள்  

வ . 
எண்  அளவுறுக்கள்  வசயல்பாட்டு அளவுகள்  

1 ஒவ்வவாரு துரளயின் ஆழம் 1m to 1.5m 

2 துரளயின் விட்ேம்  32mm-36mm 

3 துழாய்களுகிரேயிலான தூைம்  0.6m 



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0 /01.12.2021  

 Page 90 of 283 
 

 

4 துரளக்கான சுரம 0.6m 

5 துரளயின் வடிவம்  Zig-zag 

6 துரளகளன் சாய்வு 70° from horizontal 
2.11.3  ஏற்றுதல் & சபொக்குவரத்து 

கல் மற்றும் சைரள இயந்திை உதவியின்றி  ஏற்றப்படும். கற்கள்  வபரிய அளவு குவிந்தால், அது 
0.90 மீ3 வாளி திறன் வகாண்ே வபாக்கரலன்  உதவியுேன் ஏற்றப்படும். டிப்பர்களில் ஏற்றப்படும் 
வபாருட்கள் குத்தரக பகுதிக்கு வவளிடய அரமந்துள்ள டதரவப்படும் கிைஷர் யுனிட்டுக்கு  
அனுப்பப்படும், 5/10 ேன்  திறன் வகாண்ே 4 டிப்பர்கள் திட்ேத்திற்காக முன்வமாழியப்பட்டுள்ளன. 

2.11.4 தவடிதபொருட்ைள்  
கற்கள்  அகற்றுவதற்கும் வொருங்குவதற்கும், உரேந்த கற்கள் டமவலழும்பும் இயக்க விரளரவ 

வபறுவதற்கும் (ஹீவிங்), சிறிய வரக .25 mm விட்ேம் வகாண்ே திைவ கலரவ வவடிமருந்துகள் 
பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஆழ் துரளயிேல் அல்லது முதன்ரம வவடிப்பு எதுவும் 

முன்வமாழியப்பேவில்ரல. 

அட்டவகை  2.12 தவடிதபொருட்ைளின் விவரங்ைள் 

2.11.5 தவடிதபொருட்ைளின் சேமிப்பு 

 திட்ே தளத்தில் வவடிவபாருள் டசமிப்பு இல்ரல. ஆதைவாளர் சிறிய அளவிலான 
குண்டுவவடிப்ரபச் வசய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ே வவடிவபாருள் ஏவஜன்சிரய ஈடுபடுத்துவார், டமலும் அது 
திறரமயான மற்றும் சட்ேப்பூர்வ டமற்பார்ரவயாளர் (ஃடபார்டமன்)/சுைங்க டமலாளைால் 

கண்காணிக்கப்படும்.  

2.11.6 சுரங்ை வடிைொல்  
குத்தரகக்கு பயன்படுத்தபடும்  பகுதி பறந்த சமவவளி நிலப்பைப்ரபக் காட்டுகிறது. டமலும் மிகக் 

குரறந்த மரழப்வபாழிரவ வகாண்டுள்ளது, இங்கு நிலத்தடி நீர் மட்ேம் 50-55 மீ ஆழத்தில் உள்ளது. 
உற்பத்தியின் டபாது  குவாரி ஆழமற்ற அளவில்  இயக்கப்படுகின்றன. மரழக் காலங்களில் மரழ நீர் 
மற்றும் நிலத்தடி நீர் ஒரு வதாட்டியில்(சம்ப்) டசகரிக்கப்பட்டு, 7.5 H.P தண்ணீர் டமாட்ோர் பம்ப்  உதவியுேன் 
அருகிலுள்ள விவசாய நிலத்திற்கு வவளிடயற்றபடுகிறது.  

2.11.7 ைழிவுைகள அைற்றுதல் 

 குவாரி வசயல்பாட்டின் டபாது  டமற்பைப்பு  மண் மற்றும் சிரதந்த பாரற வடிவில் உள்ள டமலடுக்கு 
அகற்றப்பட்ேது, டமற்பைப்பு  மண் குவாரியின்  எல்ரகரய சுற்றி தட்ேப்பட்டு காடு வளர்ப்பதற்காக 
பாதுகாக்கப்படுகிறது, சிரதந்த டமலடுக்கு  பாரற குவாரிரய சமன் வசய்வதற்கும் சாரல 

வ .எண்  விளக்ைம்  விவரம்  
1 துரளகளின் எண்ணிக்ரக 80 

2 தூள் காைணி 6Ts/கிடலா  
3 வமாத்த வவடிவபாருள் டதரவ  40kg திைவ கலரவ வவடி டிமருந்துகள் 

4 டதரவயான அளவு  / ஒரு துரளக்கு  0.5கிடலா  
5 வவடிக்கும் டெைம்  12.00pm- 2.00pm 
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டபாடுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும். டமல் மண் மற்றும் காலநிரல பாரற வடிவில் உள்ள டமலடுக்கு, 

குவாரி வசயல்பாட்டின் டபாது அது அகற்றப்பட்ேது, டமல் மண் காடு வளர்ப்பதற்காக எல்ரலத் தரே 
முழுவதும் பாதுகாக்கப்படுகிறது, வவயில் பாரற சமன் வசய்வதற்கும் சாரல டபாடுவதற்கும் 

பயன்படுத்தப்படும்.  

2.12 சதகவைள் 

2.12.1  நி ம் சதகவ மற்றும் நி  பயன்பொட்டு திட்டமிடல். 
குவாரி யின் நில விவைம்  அட்ேவரண  2.13 மற்றும் அதன் பயன்பாட்டு வரக அட்ேவரண  2.14. 

அட்டவகை 2.13 நி  விவரம்  

மொவட்டம்/ 
மொநி ம்  தொலுக்ைொ  கிரொமம்  ேர்சவ எண்  பரப்பளவு  

(தஹ க் ) நி ம்  

திருவெல்டவலி 
/தமிழ்ொடு  மானுர்  வாரகக்குளம்  492/2 1.83.50 பட்ோ  

 

அட்டவகை 2.14 குத்தகை குவொரி யின் நி  பயன்பொடு  

வ .எண்   விவரங்ைள்  
தற்சபொகதய சுரங்ைத் திட்ட ைொ த்தில் 

சதகவப்படும் பகுதி (தஹக் ) 
1 குவாரி குழி அரமக்க  1.32.0 

2 உள் கட்ேரமப்பு  0.01.0 

3 சாரலகள்  0.02.0 

4 பசுரம வரளயம்  0.48.5 

5 பயன்பாேற்றரவ  0.00.0 

வமாத்தம்   1.83.5 

2.12.2 நீரின்  சதகவ  
  வமாத்த நீர் டதரவ 2.3 KLD. தனியார் டேங்கர்கள் மூலம் வமாத்த தண்ணீர் டதரவ பூர்த்தி 
வசய்யப்படும். வாரகக்குளம் சாதாைண  கல் மற்றும் சைரள குவாரி திே, திைவ அல்லது வாயு வடிவில் ெச்சு 
கழிவுகரள உற்பத்தி வசய்யாது. குவாரியின் மூலம் ஏற்படும்  கழிவுநீரைத் தவிை டவறு எந்தக் ெச்சுதன்ரம 
கழிவுநீரும் உருவாகாது. இந்த கழிவுநீர் வசப்டிக் டேங்கிற்கு அனுப்பபட்டு உறிஞ்சி குழிக்குள்  
திருப்பபடும்.  வசப்டிக் டேங்க் அவ்வப்டபாது சுத்தம் வசய்யப்படும். தண்ணீர் டதரவ விவைங்கள் 
அட்ேவரண 2.15 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

அட்டவகை  2.15 தண்ணீர் சதகவ  

வ .எண்  விவரம்  
சதகவயொை அளவு (கிச ொ 

லிட்டர் /ஒரு  ொள்) 

1 குடிபடிதற்கும் மற்றும் பிற டதரவகளுக்கு  0.30 

2 தூசிரய கட்டுபடுத்த  1.5 
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3 பசுரம வரளயம்  0.5 

வமாத்தம்  2.3 

2.12.3 மின் ேக்தி மற்றும் எரிதபொருள் சதகவ 

 சுைங்க ெேவடிக்ரககளின் டபாது மின்சாைம் டதரவயில்ரல. பகல் 9 மணி முதல் மாரல 6 மணி வரை 
மட்டுடம டவரல வசய்ய டவண்டும். சம்பந்தப்பட்ே அதிகாரிகளிேம் அனுமதி வபற்று அருகில் உள்ள 
மின்கம்பங்களில் இருந்து இைவில் விளக்குகள் ஏறிய ெேவடிக்ரக எடுக்கப்படும். டீசல் (HSD) குவாரி 
இயந்திைங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் அது அருகிலுள்ள டீசல் பம்புகளில் இருந்து வகாண்டு 
வைப்படும். எரிவபாருள் டதரவ விவைங்கள் அட்ேவரண 2.16 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகை  2.16 எரிதபொருள் சதகவ  (லிட்டர் )  
வ . 
எண்  விவரம்  ேரள்  (லி ) ைல் (லி ) எரிதபொருள் 

பம்புைள்  

1 
டீசல் டதரவ  

டதாைாயம்  (Litres of HSD for 5 
years) 

12,550 1,10,864 
HP/BPCL/ 

IOCL/Reliance 

2.12.4  உபைரைங்ைளின் பட்டியல் 

உபகைணங்களின் பட்டியல் அட்ேவரண  2.17. 

அட்டவகை  2.17   இயந்திரங்ைளின் பட்டியல்  

வ . எண் இயந்திைம்  வகாள்ளளவு  எண்ணிக்ரக  

1 
வபாக்ரலன்  மற்றும் பாரற உரேக்கும் 
இயந்திைம்  0.90மீ 3 - 

2 
ஜாக் சுத்தியலுேன் கூடிய டிைாக்ேர் 
வபாருத்தப்பட்ே அமுக்கி (compressor) 

- 
 

1 

3 டிப்பர்  5/10 ேன்  4 

2.12.5 சதகவயொை மனித வளம்  
மனிதவளம் விவைம் அட்ேவரண 2.18 பகிறப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகை  2.18 மனித வளம்  

வ .எண்  பணியின் தபயர்  சதகவ யொை  பர்ைள் 
(ச ரிகட ) 

திறரமயான பணியாளர்கள்  
1 இயந்திைங்கரள இயக்குபவர் (ஆபடைட்ேர் ) 2 

2 வபாறிமுரறயாளர்(வமக்கானிக்) 1 

3 சுைங்க டமலாளர் /சுைங்க துரண (mate) 1 

டதர்ச்சி வபற்ற வதாழிலாளர்  
1 ஓட்டுனர்  2 

வதாழிலாளர்  
1 வதாழிலாளி  4 

Total  10 
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2.12.6 திடக்ைழிவு சம ொண்கம 

ெகைாட்சி திேக்கழிவு உற்பத்தி மற்றும் டமலாண்ரம விவைங்கள் அட்ேவரண 2.19 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகை  2.19  ைரொட்சி திடக்ைழிவு உற்பத்தி மற்றும் சம ொண்கம விவரங்ைள் 

வ . எண்  வகை  அளவு கிச ொ /  ொள் அைற்றும் முகற 

1 கரிம வரக  2.7 
உணவு கழிவுகள் உட்பே ெகைாட்சி 
வதாட்டி 

2 கனிம வரக  1.8 
TNPCB அங்கீகரிக்கப்பட்ே 
மறுசுழற்சிமுரற  

தமொத்தம்  4.5  

CPHEEO வழிகாட்டுதல்களின்படி ஒரு ொளுக்கு தனிெபர் ெகைாட்சி திேக்கழிவு (MSW) =0.45  

2.12.7 அபொயைரமொை ைழிவு சம ொண்கம 

அபாயகைமான கழிவு டமலாண்ரம அட்ேவரண  2.20 பகிறப்பட்டுள்ளது . 

அட்டவகை  2.20 அபொயைரமொை ைழிவு சம ொண்கம  

ைழிவு வகை 
எண் 

வகை  
அளவு  

(லிட்டர் 
/வருடம் ) 

அைற்றும் முகற  

5.1 
கழிவு 
எண்வணய் 3.0 

கசிவு இல்லாத வகாள்கலன்களில் டசகரிக்கப்பட்டு, 
மறுபயன்பாடு/மறுசுழற்சிக்காக TNPCB 
அங்கீகரிக்கப்பட்ே ஏவஜன்சிகளுக்கு அனுப்பப்படும். 

2.13 உள்ைட்டகமப்பு வேதிைள் 

சுகாதாை வசதி, அலுவலக அரற, ஓய்வு அரற வசதிகள் வசய்து தைப்படும். 

2.14  திட்டத்தில் எதிர்பொர்க்ைப்படும் வளங்ைகள சமம்படுத்துதல்/மறுசுழற்சி 
தேய்தல் மற்றும் மறுபயன்பொடு 
திட்ேத்தில் உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ள வளங்கரள டமம்படுத்துதல்/மறுசுழற்சி வசய்தல் மற்றும் 

மறுபயன்பாடு இல்ரல. 

2.15 நீரின் இருப்பு அதன் ஆதொரம், ஆற்றல்/மின் ேக்தி சதகவ அதன் ஆதொரம்  

இந்த குவாரியின்  திட்ேத்திற்கு வபரிய அளவில் தண்ணீர் மற்றும் மின்சாைம் டதரவயில்ரல. 
குவாரியின் இயக்கம் பகல் டெைத்தில் மட்டுடம டமற்வகாள்ளப்படும். வமாத்த நீர் டதரவ 2.3 KLD. 

தனியார் டேங்கர்கள் மூலம் வமாத்த தண்ணீர் டதரவ பூர்த்தி வசய்யப்படும். நீரின்  டதரவகள் 
அட்ேவரண 2.21 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

அட்டவகை  2.21 தண்ணீர்  சதகவ  

வ .எண்  விவரம்  சதகவயொை அளவு (கிச ொ 
லிட்டர் /ஒரு  ொள்) 

1 குடிபடிதற்கும் மற்றும் பிற டதரவகளுக்கு  0.30 

2 தூசிரய கட்டுபடுத்த  1.5 

3 பசுரம வரளயம்  0.5 
தமொத்தம்  2.3 
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2.16 EIA ச ொக்ைத்தின்  முக்கியமொை தைவக  வழங்கும் ேொத்தியக்கூறு 
வகரபடத்தின் திட்டவட்டமொை விளக்ைபடம்  

  ஒட்டுவமாத்த சாத்தியக்கூறு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டு வசயல்முரறயின் திட்ேவட்ேமான 
விளக்கப்பேம் பேம்2.12 இல் காட்ேப்பட்டுள்ளது. EIA வசயல்முரற பின்வரும் நிரலகரளக் வகாண்ேது: 

  திட்ேத் தகவலின் ஆய்வு  

 டசாதரனயிேல்  & டொக்கமிேல்  

 சுற்றுச்சூழல் முன்-வசயல்திறன் ஆய்வு & TOR இன் ஒப்புதலுக்கான விண்ணப்பம் 

 விரிவான திட்ே டமலாண்ரம திட்ேம்/அறிக்ரக டசகரிப்பு 

  அடிப்பரே தைவு டசகரிப்பு 

  தாக்க அரேயாளம் காணுதல், கணிப்பு & மதிப்பீடு 

  EMP இன் தணிப்பு ெேவடிக்ரககள் மற்றும் வரையறுத்தல் 

  இேர் மதிப்பீடு மற்றும் பாதுகாப்பு மற்றும் டபரிேர் டமலாண்ரம திட்ேம் 

 TOR டதரவகளின் அடிப்பரேயில் EIA அறிக்ரகரய மதிப்பாய்வு வசய்து இறுதி வசய்தல். 

  தணிப்பு ெேவடிக்ரககள், EMP மற்றும் டதரவயான அனுமதிகள் ஆகியவற்ரற 

வசயல்படுத்துவதற்கான EIA அறிக்ரகரய சமர்ப்பித்தல். 
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படம்  2-12 ேொத்தியகூறுைள்  மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டு தேயல்முகற  

2.17  சுற்றுச்சூழல் தரநிக ைகளப் பூர்த்தி தேய்வதற்ைொை திட்டத்தில் 
இகைக்ைப்பட்ட தணிப்பு  டவடிக்கைைளின் விளக்ைம்.  

  சுற்றுச்சூழல் கண்டணாட்ேத்தில், நீண்ே கால தாக்கங்கரளத் தூண்டும் திறன் காைணமாக இந்த 
நிரல  மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. திட்ேத்தின் வசயல்பாட்டு டெைத்தில்  ஏற்பேக்கூடிய பாதகமான 
விரளவுகள்: காற்று மாசுபாடு (வாயு வவளிடயற்றம்), கழிவுநீர் / கழிவுநீர் உருவாக்கம், ஒலி உருவாக்கம், 

திேக்கழிவு உருவாக்கம் டபான்றரவ  
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2.17.1 நி ச் சுற்றுச் சூழல் 

 இந் நிலப் பயன்பாடு சுைங்க டொக்கத்திற்காக புதிய நிலமாகும்..  

i. பொதிப்புைள்-நி த்தின்   தவளிசயற்றங்ைள்  
உட்புற ைழிவுநீர் : 

குவாரியின் கழிவுநீர் வசப்டிக் டேங்கிற்கு அனுபபட்டு பின்பு உறிஞ்சி குழிக்குள் அனுப்படுகிறது .  

நி ம் -தணிப்பு  டவடிக்கைைள் 

  சுைங்கத்தில் உள்ள சுைங்கக் கழிவுகள் என்பது, உற்பத்திப் பணிகளின் டபாது கனிமங்கள் 
நிைாகரிப்பதால் உருவாகும் டமல் மண்/பாரறத் துகள்கள்,  இடிபாடுகள், டமம்பாட்டுப் 
பணிகளின் டபாது உருவாகும்  பாரறத் துண்டுகள், அணுகுமுரற சாரல உருவாக்கம், மற்றும்  
குப்ரப வகாட்டும் இேங்கள் டபான்றரவ அேங்கும். 

 குப்ரபகள் சரியாக மறுசீைரமக்கப்போவிட்ோல் காற்று அரிப்பு காைணமாக காற்று 
மாசுபாட்டின் மூலமாகவும் இக்குப்ரபகள் இருக்கலாம். சுைங்கத் திட்ேத்திலிருந்து 
உருவாக்கப்படும் அதிக சுரமகள் நியமிக்கப்பட்ே பகுதிகளில் தனித்தனியாக அடுக்கி 
ரவக்கப்படும்.  

ii.  பொதிப்புைள் - மண் மொசுபொடு  

  ெகைாட்சி கழிவுகள் மற்றும் குவாரி இயந்திைங்களில் இருந்து டீசல் எண்வணய் டபான்ற பல்டவறு 
வசயல்பாடுகளால் உருவாக்கப்படும் அபாயகைமான மற்றும் அபாயமற்ற கழிவுகளால் நில 
சுற்றுச்சூழலில் சாத்தியமான தாக்கங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. இத்தரகய வசயல்பாடுகளில் இருந்து 
வரும் கழிவுகளின் டமலாண்ரம சரியாக திட்ேமிேப்பேவில்ரலவயனில்  மண் மாசுபடுவதற்கான 
சாத்தியக்கூறுகள் ஆகும்.  

மண் - தணிப்பு  டவடிக்கைைள் 

   மண் மாசுபாட்டின் அபாயங்கரள அகற்ற/குரறக்க, ெல்ல  பைாமரிப்பு மற்றும் கழிவுகரள 
ரகயாளும் சிறந்த ெரேமுரறகள் பின்பற்றப்பே டவண்டும். இதில் உருவாகும் கழிவுகள் தற்காலிக 
டசமிப்புக் கிேங்குகளில் டசமிக்கப்பட்டு அருகில் உள்ள ெகைாட்சி குப்ரபத் வதாட்டிகளுக்கு 
மாற்றப்படும். குவாரி இயந்திைங்களிலிருந்து கழிவு எண்வணய் உருவாக்கப்படும், அது TNPCB 

அங்கீகரிக்கப்பட்ே டீலர்கள் மூலம் அகற்றப்படும். 

2.17.2 ைொற்று சூழல் 

  சுைங்க ெேவடிக்ரககள் இைண்டு வழிகளில் காற்று மாசுபாட்டிற்கு பங்களிக்கின்றன: ஒன்று 
வளிமண்ேலத்தில் வாயு மாசுபாடுகள்  தூசி துகள்கள். வாயு மாசுபடுத்திகளில் NOx, SO2 மற்றும் 
ரெட்டைாகார்பன்கள் அேங்கும். சுைங்க ெேவடிக்ரககளில் இருந்து மாசுபடுத்தும் மூலங்கள் 

பின்வருமாறு: 

 ஏற்றுதல் / இறக்குதல் வசயல்பாடுகள் 

 டிப்பபர்களில் கனிம/அதிக சுரமகரள வகாண்டு வசல்வது 

  துரளயிடுதல் மற்றும் வவடித்தல் வசயல்பாடுகள். 
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2.17.3  ைொற்று மொசுபொட்டின் ைொரணிைள்  

2.17.3.1  புள்ளி ஆதொரம்/ஒற்கற ஆதொரம்  
  இரவ நிரலயான ஆதாைங்கள் ஆகும் அரவ ஒரு குறிப்பிட்ே நிரலயான புள்ளியிலிருந்து 
வளிமண்ேலத்தில் காற்று மாசுபாடுகரள வவளியிடுகின்றன. புதிய குவாரியில், பின்வரும் காைணிகள்  
அல்லது  மூலங்களிலிருந்து, மிதக்கும் துகள் வபாருள் (சஸ்வபண்ேட் பார்ட்டிகுடலட் டமட்ேர்) (SPM) 

வவளியிடுகின்றன 

2.17.3.2 துகளயிடல்  
  துரளயிடுதல் என்பது சுைங்க வசயல்முரறயின் ஒரு முக்கிய வசயலாகும். இைண்ோம் நிரல 
பிரித்தலில் டதரவயான அளவுகளில் பிரிக்க அடிப்பகுதி வரை துரளயிேப்படுகிறது இந்த 

ெேவடிக்ரகயில் இருந்து மிதக்கும் துகள் வபாருள்(SPM) வடிவில் காற்று மாசுபாடு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

2.17.3.3 ஏற்றுதல்  
  திட்ேத்தில், கற்கரள ஏற்றுவது ரெட்ைாலிக்  டபாக் ரலன் இயந்திைங்களால் 
முன்வமாழியப்பட்ேது. இந்தச் வசயல்பாட்டில்  வாளியில் இருந்து வபாருட்கரள வவளிடயற்றும் டபாது 
மிதக்கும் துகள் வபாருள் SPM (தூசி) வடிவில் காற்று மாசுபாடு ஏற்படுகிறது. ஏற்றும் இயந்திைங்களில் 
எரிவபாருரள எரிப்பதால்   SO2, NOx மற்றும் ரெட்டைாகார்பன்கள் டபான்ற வாயுக்கள் காற்று  
மாசுபாடுகரள (டீசல்) பங்களிக்க வாய்ப்புள்ளது. 

2.17.3.4 இறக்குதல்  
  வபாருட்கரள இறக்கும் வசயல்பாட்டின் டபாது, ேம்பரில் இருந்து வபாருட்கரள 
வவளிடயற்றுவதால் SPM (தூசி) வடிவில் காற்று மாசுபாடு ஏற்படுகிறது. டமலும் ேம்பரின் எரிவபாருள் 
(டீசல்) நுகர்வு SO2, NOx மற்றும் ரெட்டைாகார்பன்கள் டபான்ற வாயு மாசுபாட்டுக்கு  காைணமாக 

ஏற்படுகிறது. 

2.17.3.5  ைர்வு மூ ங்ைள்  
இரவ வபாதுவாக ெகர்வு(வமாரபல்) மூலங்கள், அரவ கேந்து வசல்லும் பகுதியில் வளிமண்ேல 

மாசுக்கரள வவளியிடுகின்றன. 

2.17.3.6 சபொக்குவரத்து  
  தளத்தில் இருந்து கல் மற்றும் சைரளகள், சாரல வழியாக வகாண்டு வசல்லப்படும். சுைங்க 
குத்தரக பகுதியில் டசரவ வாகனங்களின் இயக்கமும் டபாக்குவைத்தில் அேங்கும். வகாண்டு  வசல்லும் 
சாரலகளில் உள்ள டபாக்குவைத்து, அப்பகுதியில் தூசி மற்றும் வாயு மாசுகளின் வசறிவு அதிகரிப்பதற்கு 
பங்களிக்கும். இருப்பினும், இது மனித ெேமாட்ேம் குரறவாகக் வகாண்ே சுைங்கப் பகுதிகளுக்குட்பட்ே  

நிகழ்வாகும்.  

2.17.3.7 பகுதி /கூட்டு  ைொரணிைள்  
இரவ சுைங்க குத்தரக பகுதியில் அரமந்துள்ள பல்டவறு அலகுகள்  மற்றும் வசயல்பாடுகளில் 

இருந்து மாசுப ஏற்படுகிறது. வமாத்த சுைங்கப் பகுதி அதன் அரனத்து சுைங்க ெேவடிக்ரககரளயும் 
வகாண்ே பகுதியாக உள்ளது. இந்த சுைங்க ெேவடிக்ரககள், உபகைணங்கள்/இயந்திைங்களின் 
வசயல்பாடுகள், வசயலில் உள்ள சுைங்கக் குழியிலிருந்து காற்று அரிப்பு, மற்றும் கழிவுகள் வகாட்டும் 
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இேங்கள் மற்றும் பல்டவறு அலகுகள்/வசயல்பாடுகளால் வளிமண்ேல மாசுபாட்டிற்கு பங்களிக்கும் 
சாரலகளும் அேங்கும். 

2.17.3.8 உடைடி ைொரனி  
 சுைங்கப் பகுதியில் வவடிப்பது டபான்ற திடீர்/உேனடி ெேவடிக்ரககளால் காற்று மாசுரவ 

உேனடி காைணிகளாகும். வவடிப்பு வசயல்முரறயானது சுைங்கங்களில் இருந்து கடினமான 
அடுக்குகள்/கனிமங்களின் வபரிய பாரறகள் அகற்றுவரத உள்ளேக்கியது. இந்த வசயல்பாடு அதிகபட்ச 
தூசிரய உருவாக்குகிறது, இதன் விரளவாக SPM வசறிவு அதிகரிக்கிறது. வவடிமருந்துகளின் 
பயன்பாட்டினால் சில வாயுக்களின் (ரெட்ைஜன் மற்றும் அம்டமானியாவின் ஆக்ரசடுகள்) 
வவளிடயற்றத்திற்கும் இது பங்களிக்கிறது.  

வளிமண்ேலத்தில் உமிழப்படும் தூசித் துகள்களின் அளவு, அரவ வகாண்டு வசல்லப்படும் 
தூைத்ரத தீர்மானிப்பதில் வபரும் பங்கு வகிக்கிறது. ஈர்ப்பு விரசயின் காைணமாக வபரிய அளவிலான 
துகள்கள் மிக டவகமாகவும் அவற்றின் மூலத்திற்கு அருகில்  விழுகின்றன. எவ்வாறாயினும், தூசு பேலம் 
(erosols) அவற்றின் சிறிய அளவு காைணமாக வளிமண்ேலத்தில் வபரிய அளவில் ஆண்டுக்கணக்கில் கூே   
வகாண்டு வசல்லப்பேலாம். இறுதியில், இந்த சிறிய துகள்கள் மரழத்துளிகளில் டசகரிக்கப்பட்டு பூமியில் 
விழுகின்றன. இந்த துகள்களின் கலரவ வபரும்பாலும் வசயலாக்கப்படும் கனிமத்தின் கலரவரயப் 
வபாறுத்தது. 

ைொற்று -தணிப்பு  டவடிக்கைைள் 

 வவளிடயறும் உமிழ்வுகளின் அதிகரிப்புக்கு  முக்கியமாக டபாக்குவைத்து ெேவடிக்ரக காைணமாக 
இருக்கும். எனடவ, சுைங்க வசயல்பாட்டின் டபாது கனிம ரகயாளுதலால் ஏற்படும் உமிழ்வுகள் 
சற்று  குரறவு டமலும் அரவ  குத்தரக பகுதிக்குள் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.  

 சுைங்க ெேவடிக்ரககளின் டபாது பரிந்துரைக்கப்பட்ே வைம்புகளுக்குக் கீடழ காற்று 
மாசுபாட்ரேக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான முரறயான தணிப்பு ெேவடிக்ரககள் பின்வருமாறு 

• குவாரிகக்குள் உள்ள சாரலகள் மற்றும் பிற சாரலகளுக்கு சீைான இரேவவளியில் தண்ணீர் 
பாய்ச்சுதல் 

• நிைந்தை டபாக்குவைத்து சாரலகளில் டதரவயான கால இரேவவளிகளில்  தண்ணீர் வதளித்தல். 

• அதிக தூசி மற்றும் பாதிக்கப்பட்ே பகுதிகளில் பணிபுரியும் வதாழிலாளர்களுக்கு தூசி 

வடிகட்டிகள் / முககவசம்  வழங்குதல். 

• தூசிரயப் குரறக்க தாவைங்கள் வளர்ப்பு மூலம் பச்ரசப் வரளயம் அரமத்தல் 

• லாரிகளில் இருந்து மணல் மற்றும் கல் வகாட்டுவரதத் தடுக்க மிகுந்த கவனம் வசலுத்தப்படும். 

• வபாருட்கரள வகாண்டு வசல்லும் வபாது  தார்பாய் வகாண்டு மூடி எடுதுவசல்வதால் தூசி 
பறப்பது கட்டுபடுதப்படும்.   
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2.17.4 ஒலி  மற்றும் அதிர்வு சூழல் 

 அரல டவறுபாட்டின் காைணமாக ஒலி மூலத்திலிருந்து உருவாகும் ஒலி அழுத்த நிரல, 

மூலத்திலிருந்து தூைம் அதிகரிக்கும் டபாது குரறகிறது. சுைங்கத்தில் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாைங்கள் 
பின்வருமாறு:  

 டபாக்குவைத்து வாகனங்கள் 

 கனிமங்கரள ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல். 

 துரளயிடுதல் மற்றும் வவடித்தல்  
2.17.4.1 இகரச்ேல் நிக ைள் 

முக்கிய உபகைணங்களின் இரைச்சல் அளவுகள் 88 முதல் 90 வேசிபல் dB (A) வைம்பில் உள்ளன. 
இரைச்சல் அளவுகள் சுைங்கப் பகுதிகளுக்குள்டளவய கட்டுப்படுத்தப்பட்டு , மனித வசவிப்புலன்களில் 
டகட்கும் அளவுகளில் இருக்கும். ஆபடைட்ேருக்கு முரறயான தனிப்பட்ே பாதுகாப்பு உபகைணங்கரள 
வழங்கவில்ரல என்றால், வதாழில்சார் ஆபத்து எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

2.17.4.2 அதிர்வு 

குண்டுவவடிப்பினால் ஏற்படும் அதிர்வு, தகுந்த வதாழில்நுட்பம் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 
வழிமுரறகரள குண்டுவவடிப்பு ெேவடிக்ரகயில் பின்பற்றாவிட்ோல், அருகிலுள்ள 
கட்ேரமப்புகளுக்கு டசதத்ரத ஏற்படுத்தும். குண்டுவவடிப்பின் விரளவாக  சிதறும் பாரறகள்  
ஏற்படுத்தும் அதிர்வு மற்வறாரு சாத்தியமான டசதமாகும். வவடிக்கும் டபாது பறக்கும் பாரறரய 
பாதிக்கும் பல காைணிகள் உள்ளன. இந்த காைணிகளில் மிக முக்கியமானது, சிறிய தண்டுத் தூண், 

முரறயற்ற சுரம, தளர்வான வபாருள் அல்லது துரளகளுக்கு அருகில் கூழாங்கற்கள் மற்றும் துரளயில் 
நீண்ே நீர் நிைரலக் வகாண்ே நீண்ே வவடிக்கும் தூண் டபான்றரவயாகும் . 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ே வவடிப்பு முரறரயப் பின்பற்றுவதன் மூலம், சிக்கல்கள் வவகுவாகக் 
குரறக்கப்படும் மற்றும் சரியான வவடிக்கும் முரறரயத் டதர்ந்வதடுத்து, வமாத்த வவடிவபாருள் அளவு 
(சார்ஜ்) மற்றும் தாமதத்ரத டமம்படுத்துவதன் மூலம் பாதிப்புகளும் குரறக்கப்படும். 

குவாரியில் வவடி ரவப்பதால்  நில அதிர்வு, பறக்கும் பாரற, காற்று வவடிப்பு, சத்தம், தூசி 
மற்றும் புரக ஆகியரவ சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விரளவிக்கும் பாதிப்பாகும். வவடிக்கும் வபாழுது 
வவளியிேப்படும் ஆற்றல் தரையில் ஒரு நில அதிர்வு அரலரய அரமக்கிறது, இது கட்ேரமப்புகளுக்கு 
குறிப்பிேத்தக்க டசதம் மற்றும் அருகில் வசிக்கும் மக்களுக்கு இரேயூறு விரளவிக்கும். சரியான 
வவடிக்கும் அரமப்ரபத் டதர்ந்வதடுத்து, வமாத்த சார்ஜ் மற்றும் சார்ஜ்/தாமதத்ரத டமம்படுத்துதல் 
மற்றும் தரை அதிர்வுகள் மற்றும் காற்று வவடிப்பின் அளரவ வதாேர்ந்து கண்காணிப்பதன் மூலம் 
பாதிப்பு குரறக்கப்படும் 

தொக்ைம்    

குவாரியில் பயன்படுத்தபடும் அதிக திறன் வகாண்ே அமுக்கிகள் (compressor), குவாரி வாகனங்கள் மற்றும் 
துரளயிடும் இயந்திைங்கள் டபான்ற திட்ே தளத்தில் இயங்கும் கன  ைக  இயந்திைங்கள், வசயல்பாட்டின் 
டபாது ஒரு வித இரைச்சல் உருவாக்கம் ஏற்படுகிறது. 
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ஒலி மற்றும் அதிர்வு- தணிப்பு  டவடிக்கைைள் 

  அமுக்கிகள், டபாக்ரலன், & டிப்பர்கள் டபான்ற முக்கிய சத்தம் உருவாக்கும் கருவிகள், 25 dB (A) 

இன் வசவித்திறன்  இழப்ரப தடுக்க  வடிவரமக்கப்பட்ே ஒலி உரறயில் இரணக்கப்படும் மற்றும் 
பிற உபகைணங்களுக்கும்  ஒலி குரறக்கும் கருவி (ரசலன்சர்கள்) டபான்றரவ வபாருத்தடவண்டும்.  

 துரளயிடுதலின் டபாது ஏற்படும் இரைச்சரல குரறக்க உதவும் கூர்ரமயான துைப்பண 
பிட்டுகளின் உதவியுேன்  டமற்வகாள்ளப்படும். 

 முரறயான இரேவவளி, சுரம, தண்டு மற்றும் உகந்த வவடிவபாருள் அளவு /தாமதத்துேன் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ே வவடிப்பு பைாமரிக்கப்படும். 

 குண்டு வவடிப்பு சாதகமான வளிமண்ேல நிரல மற்றும் குரறவான மனித வசயல்பாடு டெைங்கள், 

அதாவது மதிய உணவு இரேடவரளயின் டபாது அல்லது பணி டெை மாற்றங்களின் டபாது 
டமற்வகாள்ளப்படும். 

 சுைங்க ெேவடிக்ரக பகுதி மற்றும் நீண்ே தூை சாரலகரள சுற்றி பசுரம வரளயம்  மற்றும் 
டதாட்ேம் உருவாக்கப்படும். டதாட்ேம் சத்தம் பைவுவரத குரறக்கிறது. 

 இரைச்சலின் அளவு அவ்வப்டபாது கண்காணிப்பு வசய்யப்படும். 

 வதாழிலாளர்களுக்கு சைாசரியாக எட்டு மணி டெை முரற  டவரல அடிப்பரேயில்  வதாழில்சார் 
இரைச்சல் வவளிப்பாடு பரிந்துரைக்கப்பட்ே வதாழில்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை நிர்வாகம் 
(OSHA) நிரலயான வைம்புகளுக்குள் ென்கு பைாமரிக்கப்படும்.  

 இரைச்சல் அபாயங்கரள வவளிப்படுத்தும் பகுதியில் டவரல வசய்யும்  ஊழியர்களுக்கு கூடுதல் 
பாதுகாப்பு கவசங்கள்  PPE வழங்கப்படும். 

 டதரவயான இேங்களில் ஒலி ரசலன்சர்கள் கருவிகளில் வழங்கப்படும்.. 

 இரைச்சல் அபாயங்கரள வவளிப்படுத்தும் பகுதியில் டவரல வசய்யும்  வதாழிலாளர்களுக்கு காது 
மஃப்ஸ், காது பிளக்குகள் டபான்ற தனிப்பட்ே பாதுகாப்பு உபகைணங்கள்/சாதனங்கள் அணிய 
கண்டிப்பாக அமல்படுத்தப்படும்.  

 பயன்படுத்தப்படும் உபகைணங்களின் பைாமரிப்பு பணி அவ்வப்டபாது டமற்வகாள்ளப்படும். 
டதய்ந்து டபான பாகங்கள் மாற்றப்பட்டு, ஒலி உமிழ்ரவக் குரறக்க உதிரிபாகங்களின்  

சுழலும்/உருளும் பகுதிகள்   உயவூட்ேப்படும்.. 

 குரறந்த அதிர்வு உருவாக்கும் இயந்திைங்கள்/உபகைணங்கள் சர்வடதச தைத்ரத பூர்த்தி வசய்யும் 
வரகயில் டதர்ந்வதடுக்கப்படும். டமலும் அதிர்வுகரள குரறக்கும் வரகயில் அடித்தளங்கள் 
வடிவரமக்கப்பட்டு முரறயாக பாதுகாக்கப்படும்.  

 அதிர்வுகளின் தாக்கங்கரளக் குரறக்க அதிர்வு உருவாக்கும் மூலங்கள்  மற்றும் அவற்றின் தளங்கள் 

சரியாகப் பைாமரிக்கப்பே டவண்டும்.. 

 உற்பத்தி மூலத்ரதச் சுற்றி அதிர்வு தடுப்பான்கள் அரமக்கப்படும். 

 டபாக்குவைத்து டமலாண்ரமத் திட்ேம் தயாரிக்கப்பட்டு, வபாருட்களின் டபாக்குவைத்தும் அதற்கு 

ஏற்ப திட்ேமிேப்படும்.. 
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2.17.5 நீர் சூழல் 

நீர் வளங்ைள் மீதொை தொக்ைம்.  
  வமாத்த நீர் டதரவ 2.3 KLD. தனியார் டேங்கர்கள் மூலம் வமாத்த தண்ணீர் டதரவ பூர்த்தி 
வசய்யப்படும். வாரகக்குளம் சாதாைண  கல் மற்றும் சைரள குவாரி திே, திைவ அல்லது வாயு வடிவில் ெச்சு 
கழிவுகரள உற்பத்தி வசய்யாது. குவாரியின் மூலம் ஏற்படும்  கழிவுநீரைத் தவிை டவறு எந்தக் ெச்சுதன்ரம 
கழிவுநீரும் உருவாகாது. இந்த கழிவுநீர் வசப்டிக் டேங்கிற்கு அனுப்பபட்டு உறிஞ்சி குழிக்குள்  
திருப்பபடும்.  வசப்டிக் டேங்க் அவ்வப்டபாது சுத்தம் வசய்யப்படும். எனடவ நீர்வளங்களின் மீதான  
தாக்கம் மிக குரறவாகும்.   

2.17.5.1 சமற்பரப்பு நீர்நிக ைளில் ஏற்படும் பொதிப்புைள் 

 டமற்பைப்பு நீரும், நிலத்தடி நீரும் கிைாமங்களின் உயிர்ொடியாகும். இப்பகுதியில் உள்ள அரனத்து 
குளங்களும் நிலத்தடி நீரின் ஆதாை மூலமாக வசயல்படுகின்றன, எனடவ டமற்பைப்பு நீர் மற்றும் நிலத்தடி 
நீர் அரமப்புகள் பிரிக்கமுடியத ஒடை அலகு டபால வசயல்படுகின்றன,  

 திட்ே வசயல்பாட்டின் காைணமாக டமற்பைப்பு வடிகால்களில் ஏடதனும் மாசு ஏற்பட்ோல், அது 
ஒட்டுவமாத்த நீரின் அரமப்ரபச் சிரதக்கக்கூடும் மற்றும் நீர் ஆதாைங்களுக்கு குறிப்பாக PIA பகுதியில் 
குடிநீர் கிரேப்பதில் கடுரமயான தாக்கங்கரள ஏற்படுத்தும். ரமயப் பகுதியில் குறிப்பாக 10 கிமீ 
சுற்றளவுப் பகுதியில் பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். இருப்பினும்  இந்த திட்ே சுைங்கத்தின் தாக்கம் 
மிகக் குரறவு என்பது வதளிவாகத் வதரிகிறது.    

2.17.5.2 நி த்தடி நீரில் தொக்ைம்  
தனியார் தண்ணீர் டேங்கர்கள் மூலம் வமாத்த தண்ணீர் டதரவரய பூர்த்தி வசய்யும் என்பதால், 

நிலத்தடி நீர் எடுக்கப்போது. சுைங்க குத்தரக பகுதியானது ஒரு சமவவளி நிலப்பைப்பாகும், இது தரை 
மட்ேத்திலிருந்து ~105m AMSL உயைத்தில் உள்ளது. சுைங்கத் திட்ேத்தின்படி நிலத்தடி நீர் மட்ேம் 50-55m 

ஆழத்தில் கிரேக்கிறது. எனடவ, சுைங்கத்தின் திட்ேமிேப்பட்ே ஆழம் 25m BGL ஆக இருப்பதால், 

நிலத்தடி நீர் மட்ேம் குறுக்கீடோ  பாதிப் டபா இருக்காது. 

நீர் -மொசு  தணிப்பு  டவடிக்கைைள் 

  நிலத்தடி நீர் சூழ்நிரலரய டமம்படுத்தவும், நிலத்தடி நீர் மாசுபோமல் இருப்பரத உறுதி 
வசய்யவும் வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக பின்வரும் ெேவடிக்ரககள் முன்வமாழியப்பட்டுள்ளன. திட்ே 
தளத்தில் மரழநீர் டசகரிப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர் மறுசீைரமப்பு டொக்கங்களுக்காக பின்வரும் 
கட்ேரமப்புகரள வசயல்படுத்துதல் டபான்ற மூடலாபாய திட்ேங்கள் கரேபிடிக்கப்படும். 

 மரழநீர் டசமிப்பு குளங்கள்/வதாட்டிகள் 

 டசமிப்பு மற்றும் நிலத்தடி  நீர் ஆதாை குளங்கள் 

 திட்ே தளத்தில் நீரின் தைம் மற்றும் நிலத்தடி நீர் மட்ே மாறுபாடுகரள கண்காணித்தல்  

2.17.6 உயிரியல் சூழல் 

வைவி ங்குைள் மற்றும் வைத் ததொகுதிைளுக்ைொை பு ம்தபயரும்  பொகதைளில் தொக்ைம்  

  திட்ேப் பகுதியிலும் ஆய்வுப் பகுதியிலும் வபரிய மற்றும் சிறிய வனவிலங்குகளுக்கு 
அரேயாளம் காணப்பட்ே இேம்வபயர்வு பாரதகள் எதுவும் இல்ரல. திட்ேத் தளத்திலும் ஆய்விலும் 
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கண்ேறியப்பட்ே விலங்கினங்கள் உள்ளூர் புலம்வபயர்ந்தரவ மட்டுடம. எனடவ, முன்வமாழியப்பட்ே 
திட்ே வசயல்பாடுகள் ஆர்வமுள்ள விலங்கினங்களுக்கான பாரதகளில் எந்தவிதமான பாதகமான 

தாக்கத்ரதயும் ஏற்படுத்த வாய்ப்பில்ரல.  

தணிப்பு  டவடிக்கைைள் 

 குவாரி வசயல்பாட்டின் டபாது நீர்நிரலகளில் கழிவுகரள வவளிடயற்ற 
அனுமதிக்கப்பேமாட்ோது. 

 நிலப்பைப்பு சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர் வபருக்கத்தின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன்  
பாதுகாப்பு குறித்து வதாழிலாளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு அளிக்கப்படும். 

2.17.7 திடக்ைழிவு சம ொண்கம 

2.17.7.1  திடக்ைழிவு உற்பத்தியொல் ஏற்படும் பொதிப்பு 

  குவாரி வசயல்பாட்டின் டபாது, பல்டவறு வரகயான திேக்கழிவுகள் உருவாகலாம், அரவ 
அபாயகைமான கழிவுகள் மற்றும் அபாயமற்ற கழிவுகள் என பைவலாக வரகப்படுத்தப்படுகின்றன. 
டமலும், உருவாக்கப்படும் திேக்கழிவு உற்பத்தியில் மக்கும், மறுசுழற்சி வசய்யக்கூடிய மற்றும் வசயலற்ற 
கலரவகள் இருக்கலாம். திேக்கழிவு உற்பத்தி மற்றும் அதன் டமலாண்ரம பற்றிய விவைங்கள் 
அத்தியாயம் 2, பிரிவு 2.9 இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. உற்பத்தியாகும் திேக்கழிவுகரள முரறயாக 
டமலாண்ரம வசய்யாமல், அனுமதியின்றி அகற்றினால், அது மண்ணின் தைம், நிலத்தடி நீர் மற்றும் 
காற்றின் தைத்ரத பாதிக்கும். 

2.17.7.2 திடக்ைழிவு சம ொண்கம 

விரிவாக்க  வசயல்பாட்டு கட்ேத்தில் திேக்கழிவு உற்பத்திரய நிர்வகிக்க கடுரமயான 
வழிகாட்டுதல்கள் ரவக்கப்படும். மறுசுழற்சி நுட்பங்கரளப் பின்பற்றுவரத உறுதி வசய்வதும், 

மூலத்திலுள்ள திேக்கழிவுகரள கரிம மற்றும் கனிமக் கழிவுகளாக வரகப்படுத்துவரத ஊக்குவிப்பதும் 
வழிகாட்டுதலின் முக்கிய குறிக்டகாள்களாகும். திேக் கழிவு டமலாண்ரம பேம் 2.15 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
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படம்  2-13 ைழிவு சம ொண்கம ைருத்தியல்  

2.17.8 ைொடு வளர்ப்பு 

குத்தரக எல்ரலயில் உள்ள 7.5 மீட்ேர் பாதுகாப்பு தூைம் காடு வளர்ப்புக்கு பயன்படுத்த 
அரேயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. அட்ேவரண 2.22 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பூர்வீக இனங்கள் 
படிப்படியாக ெேப்படும். 

அட்டவகை  2.21 ைொடு வளர்ப்புத் திட்ட விவரங்ைள் 

வருடம்  

 டப்பட 
உத்சதசிக்ைப்பட்

டுள்ள 
மரங்ைளின் 
எண்ணிக்கை, 

உயிர் 
வொழும் 
விகிதம்  

பரப்பளவு  ே. 
மீ  மரத்தின் தபயர்  

 ன்கு வளரும் 
மரங்ைளின் 
சதொரயொ 

எண்ணிக்கை  

I 75 80% 675 டவம்பு 60 

II 75 80% 675 
டவம்பு 

60 

III 75 80% 675 
டவம்பு 

60 

IV 75 80% 675 
டவம்பு 

60 

V 75 80% 675 டவம்பு 60 
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2.17.9 ததொழில்நுட்ப சதொல்வியின் அபொயத்திற்ைொை புதிய மற்றும் சேொதிக்ைப்படொத 
ததொழில்நுட்பத்தின் மதிப்பீடு 

            இந்த சுைங்கத் திட்ேத்திற்கு அரை இயந்திைமயமாக்கப்பட்ே ஓபன்காஸ்ட் முரற 
பயன்படுத்தப்படும். எனடவ, இந்த முன்வமாழியப்பட்ே திட்ேத்திற்கு புதிய மற்றும் டசாதிக்கப்போத 
வதாழில்நுட்பம் எதுவும் பின்பற்றப்பேவில்ரல.  
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3 திட்ட விளக்ைம் 

3.1 முன்னுகர  
 இந்த அத்தியாயம் திரு A. வேன்சிங் பாபு அவர்களால் 1.83.5 வெக் பைப்பளவில்  நிறுவ இருக்கின்ற 
சாதைைண கல் மற்றும் சைள் சுைங்கம் சர்டவ எண் 492/2 வாரகக்குளம் கிைாமம், மானூர் தாலுக்கா, 

திருவெல்டவலி மாவட்ேம்,  தமிழ்ொடு சுற்றியுள்ள அடிப்பரேயான முக்கியமான சூழ்நிரல கூறுகள் 
நிறுவுதல் பற்றி விவரிக்கிறது. முேற்கட்ே ஆய்வு தகவல்கள் 3 மாதங்கள் ஜூரல 2021 முதல் வசப்ே 
ம்பர்  2021 வரை டசகரிக்கபட்ேன.  டமலும் இைண்ோம் ஆய்வூத் தகவல்கள் அைசு மற்றும் அைசு சார் 
வபாது நிறுவனங்கள் வவளியிதிட்ே தாகவல்கரளயும் உள்ளேக்கியது. முேற்கட்ே ஆய்வு தகவல்கள் 
M/s. Hubert Enviro Care Systems (P) Ltd, Chennai, தயாரிக்கப்பட்ேது. இத்தகவல்கள் MoEF&CC ஒப்புதல் 
வழங்கப்பட்ேது. டமலும் (NABL) பரிடசாதரன நிறுவனம் மூலம் கீழ்க்கண்ே தரலப்பில் நில சுற்றுப்புற 
சூழ்நிரலகக்கூறுகள் ஆைாயப்பட்ேது .   

 வொனிக யியல்: வவப்பநிரல, ஈைப்பதம், மரழப்வபாழிவு, காற்றின் டவகம் மற்றும் திரச- 

(பிரிவு - 3.6) 

 சுற்றுப்புற ைொற்றின் தரம்: துகள்கள் <10 ரமக்ைான் அளவு (PM10), துகள்கள் <2.5 ரமக்ைான் அளவு 
(PM2.5), சல்பர் ரே ஆக்ரசடு (SO2), ரெட்ைஜன் ரே ஆக்ரசடு (NO2), கார்பன் டமானாக்ரசடு (CO), 

காரீயம் (Pb), ஓடசான் (O3), வபன்சீன் (C6H6), வபன்டசா (a) ரபரீன் (C20H12), ஆர்சனிக் (As), நிக்கல் 
(Ni) மற்றும் அம்டமானியா (NH3)- (பிரிவு - 3.7) 

 சுற்றுப்புற இகரச்ேல் நிக ைள்: பகல் டெை இரைச்சல் நிரலகள், இைவு சமமான இரைச்சல் 
நிரலகள் - (பிரிவு - 3.7) 

 உட்பகுதி  நீரின்  தரம்: நிலத்தடி நீரின்  தைம், டமற்பைப்பு நீர் தைம் – (பிரிவு - 3.9) 

 மண் தரம்  - (பிரிவு-3.10) 

 சூழலியல்  - (பிரிவு-3.11) 

 ேமூை தபொருளொதொர நிக  – (பிரிவு  - 3.12) 

3.2 ஆய்வுக்ைளம்  
முன்வமாழியப்பட்ே திட்ே தள எல்ரலயில் இருந்து 10 கிமீ ஆை சுற்றளவு சுற்றுப் புறசூழல்  

கூறுகள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ேது  . ரமய ஆய்வுப் பகுதி என்பது திட்ேப் பகுதி மற்றும் எல்ரலயில் 
இருந்து 1.0 கிமீ சுற்றளவு வரை அதன் உேனடி சுற்றுப்புறம் ஆகும். டமலும் திட்ே பகுதி (PIA) தமிழ்ொடு 
மாநிலத்தின் திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தின் நில  பகுதிகரள உள்ளேக்கியது. . 

3.3 ஆய்வுக்ைளத்தின் விளக்ைம்  

திரு A. வேன்சிங் பாபு அவர்களால் 1.83.5 வெக் பைப்பளவில்  நிறுவ இருக்கின்ற வாரகக்குளம் சாதைைண 
கல் மற்றும் சைள் சுைங்கம் சர்டவ எண் 492/2 வாரகக்குளம் கிைாமம், மானூர் தாலுக்கா, திருவெல்டவலி 
மாவட்ேம், திரு A. வேன்சிங் பாபு அவர்களால் குத்தரகக்கு எடுக்கப்பட்ேது.  ஆய்வுப் பகுதியின் 
நிலவும் சுற்றுச்சூழல் நிரலரமகள் குறித்த பகுதிக்குச் வசல்வதற்கு முன், பின்வரும் பிரிவுகளில் சிறந்த 
புரிதலுக்காக அதன் புற  நிரலகரளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியியின் வசயற்ரகக்டகாள் வரைபேமும் 
படம் 3.1 மற்றும் நிலபைப்பு (topo) வரை பேமும் படம் 3.2  இரணக்க க்கப்பட்டுள்ளது.    
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படம்  3-1 திட்டத்தின் ஆய்வுப் பகுதியின் தேயற்கைக்சைொள் வகரபடம்
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படம்  3-2 நி ப்பரப்பு வகரபடம் 
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3.4 சுற்றுச்சூழல்/சுற்றுச்சூழல் உைர்வுப் பகுதிைள் 
திட்ேத் தளம் மற்றும் அரதச் சுற்றியுள்ள சுற்றுச்சூழலுக்கான உணர்திறன் வகாண்ே பகுதிகளுேன் இந்த 
பகுதி விவரிக்கிறது. இதில் டதசிய பூங்காக்கள், மாநில காடுகள், அத்தியாவசிய வாழ்விேங்கள் 
டபான்றரவ அேங்கும். திட்ே எல்ரலயில் இருந்து 15 கிமீ வான்வழி தூைத்ரத உள்ளேக்கிய சுற்றுச்சூழல் 
உணர்திறன் பகுதிகள் அட்ேவரண 3.1 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

அட்டவகை  3.1 சுற்றுச்சூழல்/சுற்றுச்சூழல் உைர்வுப் பகுதிைள் 15 கி. மீ சுற்றளவில்  
வ . 
எண்  இடங்ைள்  திட்ட எல்க யிலிருந்து தூரம் மற்றும் திகே 

சுற்றுச்சூழல் 
ைொரைங்ைளுக்ைொை 
முக்கியமொை அல் து 
உைர்திறன் தைொண்ட 
பகுதிைள் - ேதுப்பு 

நி ங்ைள், நீர்நிக ைள் 
அல் து பிற நீர்நிக ைள், 

ைடச ொர மண்ட ம், 

உயிர்க்சைொளங்ைள், 

மக ைள், ைொடுைள்  

நீர் நிக ைள் : 
    வ .எண்  தபயர்  தூரம்  திகே  

1 பள்ளிக்டகாட்ரே  
கால்வாய்  0.16km SSW 

2 திட்ே தளத்திற்கு 
அருகில் உள்ள குளம்  0.37 km WNW 

3 பிள்ரளயார் கா. வா  1.15km NNE 
4 சித்தார்  R 1.24km NNE 

5 வாரகக்குளம் கா. வா  1.87km N 

6 மானுர்  குளம்  3.28 km SSW 

7 மானுர் கா. வா  4.13km SW 

8 வசலியெல்லூர்  4.20km ENE 

9 பாலமரே குளம்  4.81km SE 

10 உக்கிைன்டகாட்ரே 
கா. வா  4.38km WNW 

11 பிைாஞ்டசரி கா. வா  7.66km E 

12 
வெட்டூர் கா. வா  7.99 km WNW 

13 மாறாந்ரத கா. வா  9.82km WSW 
14  உப்டபாரே  R 14.50km ENE 

 
ைொப்பு ைொடுைள் : 

    வ 
.எண்  

தபயர்  தூரம்  திகே  

1 காவல் குட்டி பைம்பு  
PF 

7.00km WSW 

2 டகாட்ரேமரல  PF 8.29km W 

3 உட்டுமரல  RF 9.41km NNW 

4 தாரழயூத்து மரல  RF 10.05km ESE 

5 கங்ரக வகாண்ோன் PF 13.05km ESE 

6 கங்ரக வகாண்ோன் 
புள்ளி மான் 
சைணாலயம்  

14.71km ESE 

7 கங்ரக வகாண்ோன் 
புள்ளி மான் 
சைணாலயம் ரமயம் 
/கங்ரக வகாண்ோன்  
PF 

14.72km ESE 

 

3.  வபாழுதுடபாக்கு 
அல்லது பிற சுற்றுலா, 

 NH-44(ஸ்ரீெகர்-திருவெல்டவலி-கன்னியாகுமரி)(பரழய NH-7) ~13.89km,E 
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யாத்திரைப் பகுதிகளுக்கு 
வபாதுமக்கள் 
பயன்படுத்தும் வழிகள் 
அல்லது வசதிகள் 

 SH-41 (ைாஜபாரளயம்-சங்கைன்டகாவில்-திருவெல்டவலி) ~ 1.50km, ENE 

4.  மாநில, டதசிய 
எல்ரலகள் 

ஏதும் இல்ரல  

5.  

அேர்த்தியான 
மக்கள்வதாரக அல்லது 
கட்ேப்பட்ே பகுதி 
(அருகிலுள்ள ெகைம், 
ெகைம், மாவட்ேம்) 

வ.  
எண் 

இடங்ைள் தூரம் 
(≈கிமீ ) 

திகே மக்ைள்ததொகை 

1.  
வதற்கு வரகக்குளம் 1.26கிமீ  NNW 

4489 

2.  
வேக்கு வரகக்குளம் 2.05 கிமீ N 

3.  
அழகியபாண்டியபுைம் 1.97 கிமீ NNE 4,946 

4.  
கல்லம்புலி 2.21 கிமீ ESE 1,982 

5.  
பிள்ரளயார்குளம் 2.99 கிமீ E 4,107 

     

6.  மனிதனால் 
உருவாக்கப்பட்ே மற்றும்  
ஆக்கிைமிக்கப்பட்ே 
பகுதிகள் 
(மருத்துவமரனகள், 
பள்ளிகள், வழிபாட்டுத் 
தலங்கள், சமூக வசதிகள்) 

வ.  
எண் 

இடங்ைள் தூரம் (≈கிமீ 
) 

திகே 

பள்ளிக்கூடங்ைள் 

1.  
அைசு டமல்நிரலப் பள்ளி 
மானூர் 

3.03 SE 

2.  
டகஎம்பி வித்யாலயா வமட்ரிக் 
பள்ளி 

3.1 SSE 

3.  
அைசு டமல்நிரலப்பள்ளி 
பிள்ரளயார்குளம் 

3.62 ENE 

4.  
வசயின்ட் பீட்ேர்ஸ் 
டமல்நிரலப் பள்ளி 

3.95 NW 

5.  
அைசு டமல்நிரலப்பள்ளி 
வசட்டிக்குறிச்சி 

4.23 N 

6.  
ோக்ேர் அம்டபத்கர் ஊைாட்சி 
ஒன்றிய பள்ளி பள்ளமரே 

5.88 SE 

7.  
பாைதி வித்யா மந்திர் 
டமல்நிரலப் பள்ளி 

7.73 WNW 

8.  
அைசு டமல்நிரலப் பள்ளி 
வசய்யெல்லூர் 

7.76 E 

9.  
அைசு டமல்நிரலப்பள்ளி 
டதவர்குளம் 

7.79 N 

10.  
அைசு டமல்நிரலப்பள்ளி 
அளவந்தாங்குளம் 

8.03 ESE 

11.  ஹில்லியா வமட்ரிக் பள்ளி 8.65 N 

12.  டஜஎல் வமட்ரிகுடலஷன் பள்ளி 8.78 WNW 

13.  
அைசு டமல்நிரலப்பள்ளி 
அய்யனாருத்து 

8.83 NE 

14.  
அைசு ஏடிேபிள்யூ டமல்நிரலப் 
பள்ளி துலுகர்பட்டி 

9.09 S 

15.  
டொலி கிைாஸ் வமட்ரிக் 
டமல்நிரலப் பள்ளி 

11.01 SW 

16.  
அைசு டமல்நிரலப் பள்ளி 
வெட்டூர் 

11.17 W 

17.  
அைசு டமல்நிரலப்பள்ளி 
கம்மாளங்குளம் 

12.61 SSE 

18.  டமற்கு திருவெல்டவலி 13.64 W 
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டமல்நிரலப்பள்ளி ெல்லூர் 

19.  
அைசு டமல்நிரலப் பள்ளி 
ஊத்துமரல 

13.93 NW 

20.  
அைசு டமல்நிரலப் பள்ளி 
மருதம்புதூர் 

13.98 WSW 

ைல்லூரிைள்  
1.  ஏவஜஸ் ஐடிஐ 2.01 ESE 

2.  
வசயின்ட் மரியம் சுகாதாை 
அறிவியல் கல்லூரி 

10.27 SSW 

3.  ஐன்ஸ்டீன் வபாறியியல் கல்லூரி 12.16 S 

4.  
புனித மரியம் பாலிவேக்னிக் 
கல்லூரி 

12.48 WSW 

5.  ஏடகஒய் பாலிவேக்னிக் கல்லூரி 12.69 S 

6.  
சங்கர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் 
பாலிவேக்னிக் கல்லூரி 

13.16 SE 

7.  
மடனான்மணியம் சுந்தைனார் 
பல்கரலக்கழகம் 

13.56 S 

8.  
கால்ெரே மருத்துவக் கல்லூரி 
மற்றும் ஆைாய்ச்சி நிறுவனம் 

13.61 SSE 

9.  
சிஎஸ்ஐ வஜயைாஜ் 
அன்னபாக்கியம் கல்லூரி 

13.78 W 

10.  
தாமிைபைணி வபாறியியல் 
கல்லூரி 

14.33 SSE 

அரேொங்ை ைட்டிடங்ைள் 

1.  மானூர் காவல் நிரலயம் 2.21 SE 

2.  களக்குடி ஊைாட்சி அலுவலகம் 3.9 W 

3.  தாலுகா அலுவலகம் மானூர் 4.28 SSE 

4.  
உக்கிைன்டகாட்ரே தபால் 
நிரலயம் 4.37 WNW 

5.  மானூர் ஒன்றிய அலுவலகம் 4.46 SSE 

6.  விஏஓ காட்ேைங்குளம் 5.63 E 

7.  மாவடி தபால் நிரலயம் 6.56 SSE 

8.  டதவர்குளம் தபால் நிரலயம் 7.62 N 

9.  
அளவந்தாங்குளம் ஊைாட்சி 
அலுவலகம் 7.99 ESE 

10.  
சீதபார்ப்பெல்லூர் காவல் 
நிரலயம் 11.82 SSW 

11.  
வசாக்கொச்சியல்புைம் தபால் 
நிரலயம் 12.32 NE 

12.  ெல்லூர் விஏஓ அலுவலகம் 13.27 W 

13.  ெல்லூர் ஊைாட்சி அலுவலகம் 13.69 WSW 

14.  தாரழயூத்து காவல் நிரலயம் 14.47 SE 

15.  புதுக்குடி விஏஓ 14.54 E 

மருத்துவமகைைள்  
1.  மடயாபதி மருத்துவமரன 1.43 E 

2.  
ஆைம்ப சுகாதாை நிரலயம் 
அழகியபாண்டியபுைம் 2.09 NNE 

3.  
ஆைம்ப சுகாதாை நிரலயம் ொடு 
பிள்ரளயார்குளம் 4.17 E 

4.  
ஆைம்ப சுகாதாை நிரலயம் 
உக்கிைன்டகாட்ரே 4.23 WNW 
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5.  
ஆைம்ப சுகாதாை நிரலயம் 
மானூர் 4.25 SSE 

6.  சடைா மருத்துவமரன 8.37 SSE 

7.  
தமிழ்வசல்வன் மருத்துவமரன 
வவங்கடேசய்புைம் 8.55 WNW 

8.  
வன்னிடகாடனந்தல் அைசு 
மருத்துவமரன 10.4 N 

9.  
அைசு சுகாதாை நிரலயம் 
வேக்குகாவலக்குறிச்சி 10.61 NW 

10.  
ஆைம்ப சுகாதாை நிரலயம் 
மைந்ரத 11.68 SW 

11.  வெட்டூர் அைசு மருத்துவமரன 12.26 W 

12.  
அய்யனாரூத்து அைசு கால்ெரே 
மருத்துவமரன 13.51 ENE 

13.  
கால்ெரே மருத்துவமரன 
வி.சி.ஆர்.ஐ சிறிபுைம் வளாகம் 13.94 SSE 

14.  சங்கர் மருத்துவமரன 14.42 SE 

15.  
ஆைம்ப சுகாதாை நிரலயம் 
மருதம்புதூர் 14.73 WSW 

RELIGIOUS PLACES 

1.  
ஸ்ரீ ஆரனடமல் அய்யனார் தர்ம 
சாஸ்தா ஆலயம் 0.48 NW 

2.  
வசயின்ட் ஜான்ஸ் சிஎஸ்ஐ 
டதவாலயம் 2.02 NNE 

3.  ஸ்ரீ வபருமாள் டகாவில் 2.1 NNE 

4.  ஸ்ரீ உச்சிமாகாளி அம்மன் 2.28 NNW 

5.  
சிஎஸ்ஐ வசயின்ட் ஆண்ட்ரூஸ் 
டதவாலயம் 2.37 NNW 

6.  புனித ஜான் டதவாலயம் 2.9 ESE 

7.  ஸ்ரீ சந்தனமாரி அம்மன் டகாவில் 3.67 SSE 

8.  
ஸ்ரீ முப்பிோதி அம்மன் 
டகாவில் 3.67 W 

9.  ஸ்ரீ டதாப்புரேயான் டகாவில் 3.8 E 

10.  வைதைாஜப் வபருமாள் டகாவில் 4.17 N 

11.  வசட்டிக்குறிச்சி சிஎஸ்ஐ சர்ச் 4.31 N 

12.  நூர் மஸ்ஜித் 4.4 SSE 

13.  சிஎஸ்ஐ சர்ச் மேத்தூர் 4.75 WSW 

14.  சிஎஸ்ஐ சர்ச் சுப்ரபயாபுைம் 5.64 N 

15.  
முரெதீன் ஆண்ேவர் சுன்னத் 
ஜமாத் ஜும்மா மஸ்ஜித் 6.24 W 

16.  
ஜும்மா மஸ்ஜித் 
முத்தம்மாள்புைம் 6.58 NNW 

17.  
ஸ்ரீ சுவாமி வெல்ரலயப்பர் 
காந்திமதி அம்பாள் ஆலயம் 7.17 S 

18.  வசயின்ட் பால் டதவாலயம் 7.56 NE 

19.  
டமலஇலந்ரதக்குளம் புனித 
இதய டதவாலயம் 7.64 NE 

20.  ஸ்ரீ துர்க்ரக அம்மன் டகாவில் 7.7 E 

21.  பத்ைகாளி அம்மன் டகாவில் 8.83 WNW 

22.  புனித அடலாசியஸ் டதவாலயம் 9.37 SSE 

23.  சிஎஸ்ஐ டொலி டிரினிட்டி சர்ச் 9.41 SSE 
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24.  கருப்பசாமி டகாவில் 10.12 SE 

25.  

அருள்மிகு ஆவுரேயம்மாள் 
உேனுரற ரகலாசொதர் 
திருக்டகாவில் 

10.21 SW 

26.  ஸ்ரீ பாதகரை சுேரல ஆலயம் 11.75 E 

27.  ஸ்ரீ பூஉரேயார் சாஸ்தா 12.12 ENE 

28.  ஆஞ்சடெயர் டகாவில் 12.44 NNW 

29.  

அருள்மிகு ஸ்ரீ காளியாம்பாள் 
அருள்மிகு ஸ்ரீ துர்க்ரக அம்பாள் 
திருக்டகாவில் 

13.15 N 

30.  

அருள்மிகு ஆத்தங்கரை 
சுேரலமாேன் சுவாமி 
திருக்டகாயில் 

13.53 W 

ததொழிற்ேொக ைள்  

1.  
ேபிள்யூேபிள்யூஐல்  ஓஎம்எஸ் 
மானூர் 2.35 SSE 

2.  
ொட்பிரளர்புைம் அருடக சூரிய 
மின் நிரலயம் 4.08 E 

3.  
என்எல்சி இந்தியா லிமிவேட் 
டசாலார் ஆரல 4.85 SW 

4.  சூரிய மின் நிரலயம் மரைந்தி 6.02 SW 

5.  
என்எல்சி சூரிய மின் நிரலயம் 
மரைந்தி 6.8 SW 

6.  
வசழியெல்லூர் அருடக டசாலார் 
மின் நிரலயம் 6.99 ENE 

7.  
வதற்குப்பட்டி சூரிய மின் 
நிரலயம் 7.11 W 

8.  
காளிசபுதூர் அருடக டசாலார் 
மின் நிரலயம் 7.92 ENE 

9.  
சூரிய மின் நிரலயம் 
சுப்ரபயாபுைம் 8.26 W 

10.  
காளிசபுதூர் அருடக டசாலார் 
மின் நிரலயம் 8.81 ENE 

11.  
டசாலார் பவர் பிளாண்ட் 
வெட்டூர் 9.47 W 

12.  
தக்ஷின் ரபப்ஸ்- பிவிசி ரபப் 
உற்பத்தியாளர்கள் 9.87 S 

13.  ஏடிஜி ேயர்கள் 11.72 ESE 

14.  
ைாம்டகா இண்ேஸ்ட்ரீஸ் 
லிமிவேட் 12.2 ESE 

15.  ெட்சத்திை ரகவிரன 12.48 ESE 

16.  
டலர் எஃப்ஐபிசி & எனர்ஜிஸ் 
லிமிவேட் 12.53 ESE 

17.  டபாஷ் லிமிவேட் 12.61 ESE 

18.  
கிருஷ்ணா ரமன்ஸ் சூப்பர் 
ஒயிட் 12.62 ESE 

19.  
ஹிந்துஸ்தான் டகாடகாடகாலா 
பீவடைஜ் பிரைடவட் லிமிவேட் 12.67 ESE 

20.  குடளாப் டைடிடயா நிறுவனம் 12.72 ESE 

21.  
டொவா கார்பன்ஸ் இந்தியா (பி) 
லிமிவேட் 12.87 ESE 

22.  
வேய்லி ஃப்வைஷ் ஃப்ரூட்ஸ் 
இந்தியா பிரைடவட் லிமிவேட் 12.93 ESE 
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23.  
ஐஓசிஎல் எல்பிஜி பாட்டில் 
ஆரல 13.2 ESE 

24.  
சுகுணா ஃபுட்ஸ் பிரைடவட். 
லிமிவேட் 13.36 ESE 

25.  வஜயா இண்ேஸ்ட்ரீஸ் 13.42 ESE 

26.  வைன்கான் ஆர்.எஃப்-2 13.49 ESE 

27.  அருள் இண்ேஸ்ட்ரீஸ் 13.85 S 

28.  
டசஷசாயி டபப்பர் அண்ட் 
டபார்டு லிமிவேட் 14.82 SW 

          

7.  திட்ேப் பகுதியில் 
சுற்றுச்சூழல் 
பிைச்சரனகரள 
ஏற்படுத்தக்கூடிய 
இயற்ரக அபாயத்திற்கு 
ஆளாகக்கூடிய பகுதிகள், 
(பூகம்பங்கள், சரிவு, 
நிலச்சரிவு, அரிப்பு 
அல்லது தீவிை அல்லது 
பாதகமான காலநிரல 
நிரலரமகள்) 

திட்ே தளம் மண்ேலம்-II கீழ் வருகிறது (குரறந்த ஆபத்து உள்ள மண்ேலம்)  
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படம்  3-3 சுற்றுச்சூழல்/சுற்றுச்சூழல் உைர்வுப் பகுதிைள் 15 கி. மீ சுற்றளவில் 
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3.5 PIA மொவட்ட புற சுற்றுசூழல் 
இந்தப் பிரிவில், PIA மாவட்ேத்தின் புற சுற்றுசூழல் நிரலரமகள் வபாதுவாக விவாதிக்கப்படுகின்றன, 

டமலும் சாத்தியமான இேங்களில் குறிப்பாக ஆய்வுப் பகுதியில் நிலவும் நிரலரமகள் பற்றிய 
குறிப்புகளும் வழங்கப்படுகின்றன. கீடழ வகாடுக்கபட்டுள்ள காைணிகள் விவாதிக்கபட்டுள்ளது  

 மாவட்ே விவைம் 

 வடிகால், நில பயன்பாடு, நிலத்தியல், புவியியல் சுயவிவைம் 

 •இயற்ரக வளங்கள் 

  காலநிரல, நில அதிர்வு மண்ேல பண்புகள் மற்றும் இயற்ரகயான  ஆபத்து.  

3.5.1 PIA மொவட்ட தைவல்ைள்  

திருவெல்டவலி வெல்ரல என்றும் வைலாற்று ரீதியாக திண்ணடவலி என்றும் அரழக்கப்படுகிறது, இது 
இந்திய மாநிலமான தமிழ்ொட்டின் ஒரு முக்கிய மாவட்ேமாகும். திருவெல்டவலி ெகைம் திருவெல்டவலி 
மாவட்ேத்தின் நிர்வாகத் தரலரமயகமாகும். திருவெல்டவலி முனிசிபல் கார்ப்படைஷன் தமிழ்ொடு 
மாநிலத்தில் ஆறாவது வபரிய மாெகைாட்சி ஆகும். திருவெல்டவலி என்ற வபயர் மூன்று தமிழ் 
வார்த்ரதகளால் ஆனது, அதாவது 'திரு - வெல் - டவலி' அதாவது புனித வெல் டவலி. 20.10.1986 முதல், 

மாவட்ேம் பிரிக்கப்பட்டு, புதிய தூத்துக்குடி மாவட்ேம் உருவாக்கப்பட்ேது, டமலும் 12.11.2019 முதல், 

மாவட்ேம் பிரிக்கப்பட்டு புதிய வதன்காசி மாவட்ேம் உருவாக்கப்பட்ேது. இப்டபாது திருவெல்டவலி 
மாவட்ேம் 3876.06 சதுை கிடலாமீட்ேர் பைப்பளரவக் வகாண்டுள்ளது, தமிழகத்தின் வதன்கிழக்கு பகுதியில் 
முக்டகாண வடிவில் உள்ளது. திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தின் எல்ரலகள் அட்ச டைரக 8°.14’ முதல் 9°.07’  
வரைக்கும், தீர்க்க டைரக கிழக்கு 77°.17’ முதல் 77°.97’ வரை வியாபிதுள்ளது.  
மூல இரணயதளம் : https://tirunelveli.nic.in/ 

(Ref: Tirunelveli District Profile, Government of Tamil Nadu) 

திருவெல்டவலி மாவட்ேம் கிழக்கில் ஓைளவு கேற்கரையால் சூழப்பட்டுள்ளது மற்றும் வதன் 
மாவட்ேங்களில் முக்கியமானதாகும். இம்மாவட்ேத்தின் வேக்டக விருதுெகர் மாவட்ேமும், கிழக்கில் 
தூத்துக்குடியும், டமற்கில் டமற்கு வதாேர்ச்சி மரலயும், வதற்கில் கன்னியாகுமரி மாவட்ேம் மற்றும் 
மன்னார் வரளகுோவும் எல்ரலகளாக உள்ளன. தாமிைபைணி ஆறு இம்மாவட்ேத்தின் வழியாகச் வசன்று 
தூத்துக்குடி மாவட்ேம் புன்னக்காயலில் கேலில் கலக்கிறது. ஆற்றின் இருபுறமும் உள்ள நிலங்கள் 
மிகவும் வளமானரவ மற்றும் வெல் சாகுபடிக்கு ஏற்றரவ. பருத்தி, டசாழம் மற்றும் கம்பு சாகுபடிக்கு 
ஏற்ற கருப்பு மண் வேக்கு மற்றும் வேகிழக்கில் காணப்படுகிறது. மாவட்ேத்தின் டமற்குப் பகுதியில் 
டமற்குத் வதாேர்ச்சி மரலகள் டகைளாவிற்கும் மாநிலத்திற்கும் இரேடய ஒரு எல்ரலரய 
உருவாக்குகின்றன. சிவகிரி தாலுகாவில் வேடமற்கு பகுதியில் வதாேங்கி கன்னியாகுமரியில் இருந்து 
சுமார் 15 கிமீ வதாரலவிலடமற்கு வதாேர்ச்சி மரலகள் சுமார் 160 கிமீ நீளம் வரை பைந்து காணப்படுகிறது. 
வதன்காசி மற்றும் அம்பாசமுத்திைம் தாலுகாக்களின் எல்ரலக்கு அருகில், டமற்குத் வதாேர்ச்சி மரலகள் 
வரளவு வெளிவான மரலத் , அகன்ற பள்ளத்தாக்குகளாகவும், பைந்த பீேபூமிகரளயும் வகாண்டுள்ளது.  

https://tirunelveli.nic.in/
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மூலம்: 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNEL

VELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, Tirunelveli 

District”, Series-34, Part XII-A) 

3.5.2 ைொ நி ைள்  

 திருவெல்டவலி மாவட்ேம் டமற்குத் வதாேர்ச்சி மரலரய ஒட்டி அரமந்துள்ளதால் டபாதுமான 
மரழரயப் வபறுகிறது. வதன்டமற்கு பருவமரழரய விே வேகிழக்கு பருவமரழயில் மரழப்வபாழிவு 
அதிகம் பதிவாகும். அதிகபட்ச வவப்பநிரல 107 டிகிரி வசல்சியர  மிகாமலும்  குரறந்தபட்ச 
வவப்பநிரல 23 டிகிரிக்கு கீடழ குரறயாமலும் இருக்கும், ஏப்ைல் மற்றும் டம மாதங்கள் வவப்பமான 
மாதங்கள். டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரி மாதங்களில் குரறந்த வவப்பநிரல பதிவாகும். பிப்ைவரியில் இருந்து 
வவப்பநிரல உயைத் வதாேங்கி மார்ச், ஏப்ைல் மற்றும் டம மாதங்களில் வதாேர்ந்து உயரும். ஜூன் 
மாதத்தின் ெடுப்பகுதியில், வதன்டமற்குப். பருவக்காற்று ஈைப்பதத்துேன் டமற்கிலிருந்து கிழக்டக கேந்து 
வசல்கிறது மற்றும் மரலப்பாங்கான பகுதிகள் மற்றும் மரல அடிவாைத்தில் மரழ வபய்யும். இந்த காற்று 
வைம்பின் கிழக்குப் பகுதியில் மரழரயக் வகாண்டுவருகிறது மற்றும் மரலத்வதாேர் பகுதிகளில் அதிக 
மரழ வபய்யும். இந்த இேங்களில் தட்பவவப்பநிரல குளிர்ச்சியாகவும் கவர்ச்சியாகவும் இருக்கும். 
குற்றாலம் வசல்வதற்கு ஏற்ற பருவம் ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் வரை ஆகும். ஜூரல மற்றும் ஆகஸ்ட் 
மாதங்களில் அதிக டவகத்தில் காற்று வீசத் வதாேங்கி சிவப்பு டதரி மணல் குன்றுகளில் அதிக பாதிப்ரப 
ஏற்படுத்தி வழிப் பாரதகளில் டசதத்ரத ஏற்படுத்துகிறது. அக்டோபர் மற்றும் ெவம்பர் மாதங்களில் 
வேகிழக்கு பருவமரழ வவப்பத்ரத குரறத்து ெல்ல மரழ வபய்யும். டமற்கு மற்றும் வதன்டமற்கில் 
உள்ள மரலப்பகுதிகளில் 1000 மி.மீ.க்கு டமல் மரழ பதிவாகிறது, டமலும் வசங்டகாட்ரே, 

அம்பாசமுத்திைம் மற்றும் வதன்காசி மற்றும் ொங்குடெரியின் சில பகுதிகளில் அதிக மரழ 
பதிவாகியுள்ளது.  

மூலம்  https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, Tirunelveli District”, Series-34, Part 

XII-A) 

3.5.3 இயற்கை வளங்ைள்  
3.5.3.1 தொவரங்ைள் /வி ங்கிைங்ைள்  

மரல உச்சியில் மிகவும் உயைமான மைங்கரளக் வகாண்ே பசுரம மாறா  காடுகள் காணப்படுகின்றன. 
டதக்கு, கருமைம், வசம்மைம்  டபான்றரவ அவற்றில் முக்கியமானரவ. டதன், வமழுகு, மா, முந்திரி, பரன, 

கரும்பு, மிளகு, புளி, மூங்கில் டபான்றரவ மாவட்ேத்தில் உள்ள முக்கியமான வனப் வபாருட்களாகும்.  
மூலம்  https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, Tirunelveli District”, Series-34, Part 

XII-A) 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
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அம்பாசமுத்திைம் தாலுகாவில் 817 சதுை கிடலாமீட்ேர் பைப்பளரவக் வகாண்ே புலிகள் சைணாலயம், 

‘களக்காடு-முண்ேந்துரற புலிகள் சைணாலயம்’ என்று அரழக்கப்படுகிறது. இந்த புலிகள் சைணாலயம், 

ஈைமான பசுரமயான காடுகள், மித வவப்ப மண்ேல  இரலயுதிர் காடுகள், வறண்ே டதக்கு மைக்காடுகள் 
மற்றும் முட்கள் நிரறந்த புதர்கள் காணப்படுகிறது. இந்த காப்புக்காடுகளில் காணப்படும் விலங்குகள் 
புலி, சிறுத்ரத, காட்டுப்பூரன, புனுகுப்பூரன, கழுரதப்புலி,  குள்ளெரி, யாரன, குவார், சாம்பார் மான், 

எலி, மான், நீலகிரி தலிர் சிங்கவால் குைங்குகள் டபான்றரவ முக்கிய வனவிலங்குகள். 

மூலம் : https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, Tirunelveli District”, Series-34, Part 

XII-A) 

3.5.3.2 வை வளங்ைள்  
வனப்பகுதிகள் இந்த மாவட்ேத்தில் வபரும்பாலும் மாவட்ேத்தின் டமற்குப் வதாேர்ச்சி மாரலப்  
பகுதியில் உள்ளன. வதன்டமற்குப் பருவமரழயின் தாக்கத்தில். மரழ வபற்று அேர்ந்த காடுகரளக் 
வகாண்டுள்ளன. 1000 முதல் 4000 அடி உயைத்தில் மித வவப்ப மண்ேல இரலயுதிர் காடுகள் அேர்ந்த 
குட்ரேயான மைங்கள்  வளர்ச்சிரய காடு வகாண்டுள்ளது. மரலத்வதாேர்களின் உயைமான பகுதியில், மிக 
உயைமான மைங்கள் வகாண்ே பசுரமயான காடுகள் காணபடுகின்றன.  

மூலம் : https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, Tirunelveli District”, Series-34, Part 

XII-A) 

திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தில் உள்ள முண்ேந்துரற-களக்காடு வனவிலங்கு சைணாலயம் 1988 ஆம் 
ஆண்டு முதல் டதசிய புலிகள் காப்பகமாக 817 சதுை கி.மீ பைப்பளவில் வதன்டமற்கு வதாேர்ச்சி மரலயில் 
உருவாக்கப்பட்ேது. கூந்தன்குளம் பறரவகள் சைணாலயம் என்பது 1.2933 சதுை கிமீ (0.4993 சதுை ரமல்) 
பாதுகாக்கப்பட்ே பகுதியாக 1994 இல் சைணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்ேது. இது இந்தியாவின் தமிழ்ொடு, 

திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தில் உள்ள ொங்குடெரி தாலுகாவில் உள்ள சிறிய கிைாமமான கூந்தங்குளத்ரத 
ஒட்டியுள்ளது. இதன்  அட்ச/தீர்க்க டைரககள்  8.58102°N 77.76123°E இல் அரமந்துள்ளது. இது 
திருவெல்டவலியில் இருந்து 38 கிமீ வதாரலவில் உள்ளது (தாமிைபைபைணி ஆற்றின் கரையில் உள்ள 
பைபைப்பான ெகைம்).  

மூலம் : https://tirunelveli.nic.in/hill-places/ 

(Ref: Tirunelveli District Profile, Government of Tamil Nadu) 

3.5.3.3 நீர்ப்பொேைங்ைள்  
பாபொசம் மற்றும் மணிமுத்தாறு ஆகியரவ முக்கியமான நீர்த்டதக்கங்கள். பாபாொச அரணயின் 
வகாள்ளளவு 148 அடி. 5500 கன அடி நீர் டதக்க முடியும். மணிமுத்தாறு டதக்கம் 118 அடி, 5511 கன அடி 
வகாள்ளளவு ஆகும், தாமிைபைணி, சித்தார் மற்றும் ெம்பியாறு ஆகியரவ கிழக்கு மற்றும் வதன்கிழக்கு 
பகுதிகரள டொக்கி பாயும் வபரிய ஆறு ஆகும். பின்வரும் அட்ேவரண ஆதாை வாரியாக 2009-10 இல் 
நீர்ப்பாசனம் வசய்யப்பட்ே நிகைப் பகுதி அட்டவகை 3.2 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
https://tirunelveli.nic.in/hill-places/
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அட்டவகை 3.2 (2009-10)  மொவட்டத்தில் பல்சவறு ஆதொரங்ைளில் இருந்து பொேைத்தின் கீழ் உள்ள 
பகுதி 
வ 
எண் . நீர்ப்பொேை ஆதொரம் பரப்பளவு(தஹக்சடர்) 

1 கால்வாய்கள் 18330 
2 வதாட்டிகள் 49156 
3 குழாய் கிணறுகள் மற்றும் பிற கிணறுகள் 788 
4 திறந்த கிணறுகள் 48626 

 ஆதொரம்: மொவட்ட புள்ளியியல் கைசயடு, 2009-10 

1.  வேக்கு பச்ரசயார் நீர்த்டதக்கத் திட்ேம்: களக்காடு அருடக உள்ள மஞ்சுவிரள கிைாமத்தில் பச்ரசயாற்றின் 
குறுக்டக கட்ேப்பட்டு 442 மி. கன அடி  வகாள்ளளவு வகாண்ேது, சுமார் 9593 ஏக்கர் நிலம் பாசன வசதி 
வகாண்ேது. 

2.  ெம்பியார் நீர்த்டதக்கத் திட்ேம்: ைாதாபுைம் தாலுகாவில் உள்ள டகாட்ரேக்கருங்குளம் கிைாமத்தில் ெம்பியார் 
ஆற்றின் குறுக்டக 64.70 மி. கன அடி  வகாள்ளளவுேன் கட்ேப்பட்டு சுமார் 1747 ஏக்கர் பாசன வசதி 
வபறுகிறது. 

3. வகாடுமுடியாறு நீர்த்டதக்கத் திட்ேம்: ொங்குடெரி தாலுகாவில் உள்ள திருக்குறுங்குடி கிைாமத்தில் 
வகாடுமுடியாற்றின் குறுக்டக 126.50 மி. கன அடி  வகாள்ளளவு வகாண்ே டைாஜா, சுமார் 5780 ஏக்கர் 
பைப்பளவு வகாண்ேது. 

4.  அேவிெயினார்டகாயில் நீர்த்டதக்கத் திட்ேம்: வசங்டகாட்ரே தாலுகாவில் உள்ள டமக்கரை கிைாமத்தில் 

ெனுமாெதி ஆற்றின் குறுக்டக 174 mcft வகாள்ளளரவக் வகாண்டு 6507 ஏக்கர் பாசன வசதி வபறுகிறது. 

மூலம்  https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, Tirunelveli District”, Series-34, 

Part XII-A) 

3.5.3.4 விவேொய வளங்ைள்  

மாவட்ேத்தில் வெல் பயிரிேப்படும் முக்கியப் பயிர். இம்மாவட்ேத்தில் கம்பு, டசாளம், குதிரைவாலி மற்றும் ைாகி 
டபான்ற பிற பயிர்கள் வறண்ே நிலப் பயிர்களாக பயிரிேப்படுகின்றன. சங்கைன்டகாவிலில் பருத்தி சாகுபடி 
வசய்யப்படுகிறது. சிவகிரி, வதன்காசி தாலுகாக்களில் கரும்பு சாகுபடி ெேந்து வருகிறது. அம்பாசமுத்திைம், வதன்காசி 
மற்றும் திருவெல்டவலி தாலுகாக்களில் உள்ள ஆற்றங்கரை பகுதிகளில் வாரழ மற்றும் காய்கறிகள் 
பயிரிேப்படுகின்றன. மணிமுத்தர்  முதன்ரம கால்வாய் மற்றும் பாபொச நீைடதக்கம் முக்கிய நீைபாசன அரமப்பாக 
திகழ்கிறது. . டேனிஷ் (வேன்மார்க்) பன்னாட்டு வளர்ச்சி கழக உதவியுேன் பாரளயங்டகாட்ரேயில் விவசாயிகள் 
பயிற்சி ரமயம் உள்ளது. அம்பாசமுத்திைம் அருடக ஊர்க்காட்டில் உள்ள வெல் ஆைாய்ச்சி நிரலயமும், வதன்காசியில் 
வதன்ரன ஒட்டுண்ணி வளர்ப்பு ரமயமும் மாவட்ே விவசாயிகளின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன. 

மூலம் : https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, Tirunelveli District”, Series-34, Part 

XII-A) 

3.5.3.5 ைனிம வளங்ைள்  
டகாண்டோரலட் மற்றும் சார்டனாரகட்டுகள் ஆகியரவ மாவட்ேத்தில் காணப்படும் பாரறகளின் 

இைண்டு வபரிய வரககளாகும். சுண்ணாம்பு பாரறகள்  டகாண்டோரலட் ரெசிக் பாரறகளுக்கு 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
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இரேடய திருவெல்டவலி மற்றும் அம்பாசமுத்திைத்ரதச் சுற்றி காணப்படுகின்றன. இளஞ்சிவப்பு நிற 
கிைாரனட்டுகள், வபக்மாரேட்டுகள் மற்றும் குவார்ட்ஸ் ெைம்புகளும் டமடல குறிப்பிேப்பட்ே 
பாரறகளில் காணப்படுகின்றன. வேர்சரி(Tertiary) காலத்து சுண்ணாம்பு மணல் கற்கள் மற்றும் 
சுண்ணாம்புக் கற்கள் அேங்கிய சார்டனாரகட்டுகள் மற்றும் ரெசிக் பாரறகளுக்கு டமல் குறிப்பாக 
கூண்ேன்குளம் பாரறகரளச் சுற்றியுள்ள உள்ள கேடலாைப் பகுதி முழுவதும் வவளிப்படும். டமலும் 
இந்த ரெசிக் பாரறகளில்  உள்ள எரிமரல இரேச்வசருகல்(dyke) மற்றும் வமல்லிய இரழகள் (thin veins) 
தக்கான பீேபூமி டயாடு வதாேர்புரேயாதாக இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது. 

திருவெல்டவலிரயச் சுற்றி அரமந்துள்ள படிக சுண்ணாம்பு படிவு தாரழயூத்தில் உள்ள  இந்தியா 
சிவமண்ட் ஆரலக்கு வழங்கப்படும் முக்கிய கனிமமாகும். ஒரு ொரளக்கு 3000 ேன் வகாள்ளளவு வவட்டி 
எடுக்க படுகிறது.   ொங்குடெரி, அம்பாசமுத்திைம், சங்கைன்டகாவில் மற்றும் வதன்காசி தாலுகாக்களில் 59 

மில்லியன் ேன் அளவுக்கு படிக, சுக்கான் சுண்ணாம்பு, மற்றும் படிக  சுண்ணாம்புக் பாரறகள் கற்கள் 
காணப்படுகின்றன. ொங்குடெரி தாலுக்காவில்  லிடமாரனட் வசம்பிரியம் பாரறகளும் மற்றும் அதனுேன் 
வதாேர்புரேய கனிமங்களும், ைாதாபுைம் தாலுகாவில் கார்வனட் மணல்களும் பைவலாகக் 
காணப்படுகின்றன. தமிழ்ொட்டின் கனிம வரைபேம் பேம் 3.4 

மூலம் : https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, Tirunelveli District”, Series-34, Part 

XII-A) 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
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படம்  3-4 ைனிம வளம் –தமிழ் ொடு  

3.5.4 நி ப் பயன்பொடு/நி ப்பரப்பு  
திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தின் வமாத்த புவியியல் பைப்பளவு 6825 சதுை கி.மீ. கட்ேப்பட்ே பகுதி, ெகர்ப்புற 
கட்ேே பைப்பு 86.0 சதுை கிடலாமீட்ேர், கிைாமப்புறம் 362.12 சதுை கிமீ. திருவெல்டவலி மாவட்ேத்திற்கான 
மாவட்ே நிலப் பயன்பாடு/நிலப்பைப்பு (LULC) புள்ளிவிவைங்களின் விவைங்கள் அட்டவகை 3.3 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தின் நில பயன்பாட்டு முரற பேம் 3 5   இல் 
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வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது திருவெல்டவலியின் நில பயன்பாட்டு வரைபேம் பேம் 3.5  இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது  

அட்ேவரண  3.2 திருத ல்சவலி மொவட்டத்திற்ைொை மொவட்ட நி  பயன்பொடு/நி ப்பரப்பு 
புள்ளிவிவரங்ைள் (2015-16). 

வ 
என் 

நி  பயன்பொடு/நி பரப்பு பிரிவு 
பரப்பளவு 
ேதுர கிமீ 

பரப்பளவு 
ஏக்ைர் 

பரப்பளவு 
தஹக்சடர் 

தமொத்த 
பரப்பளவு 

% 
1. கட்ேேங்கள் உள்ள பகுதி , ெகர்ப்புறம்  86.0 21251.03 8600 1.26 
2. கட்ேேங்கள் உள்ள பகுதி, கிைாமப்புறம் 362.12 89481.66 36212 5.31 
3. கட்ேேங்கள் உள்ள பகுதி, சுைங்கம் 38.57 9530.84 3857 0.57 
4. விவசாயம், பயிர் நிலம் 2436.44 602056.51 243644 35.70 
5. விவசாயம், டதாட்ேம் 384.52 95016.81 38452 5.63 
6. விவசாயம், தரிசு 1377.22 340317.95 137722 20.18 
7. காடு, பசுரமயான/ அரை பசுரமயான  628.89 155401.86 62889 9.21 
8. காடு, இரலயுதிர் 592.29 146357.82 59229 8.68 
9. காடு, வனத் டதாட்ேம் 21.59 5335.00 2159 0.32 

10. 
தரிசு/ பண்படுத்த முடியாத/ தரிசு நிலங்கள், 
உப்பு பாதித்த நிலம் 27.75 6857.16 2775 0.41 

11. 
  தரிசு/பண்பாட்டுத் தகுதியற்ற/ தரிசு நிலங்கள், 
பள்ளத்தாக்கு/பள்ளத்தாக்கு நிலம் 6.93 1712.44 693 0.10 

12. 
  தரிசு/பண்படுத்த முடியாத/ தரிசு நிலங்கள், 
புதர் மண் 288.04 71176.12 28804 4.22 

13. 
தரிசு/பண்படுத்த முடியாத/ தரிசு நிலங்கள், 
மணல் பகுதி 29.64 7324.19 2964 0.43 

14. 
தரிசு/பண்படுத்த முடியாத/ தரிசு நிலங்கள், 
தரிசு பாரறகள் 25.11 6204.81 2511 0.37 

15. ஈைநிலங்கள்/நீர்நிரலகள், கேடலாை ஈைநிலம் 0.78 192.74 78 0.01 

16. 
சதுப்பு நிலங்கள்/நீர்நிரலகள், 
ஆறு/நீடைாரே/கால்வாய்கள் 43.35 10712.00 4335 0.64 

17. 
சதுப்பு நிலங்கள்/நீர்நிரலகள், 
நீர்த்டதக்கம்/ஏரிகள்/குளங்கள் 475.27 117441.59 47527 6.96 

வமாத்தம்  6825 1686370.54 682451 100.0 

Source: https://bhuvan-app1.nrsc.gov.in/thematic/thematic/index.php 

 

https://bhuvan-app1.nrsc.gov.in/thematic/thematic/index.php
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படம்  3-5 திருத ல்சவலி மொவட்டத்தின் நி  பயன்பொட்டு முகற  
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படம் 3-6  நி பபயன்பொடு  வகரபடம் 
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3.5.4.1 ஆய்வுப் பகுதியின் நி ப் பயன்பொடு/நி பரப்பு 

       வமாத்த திட்ே ஆய்வு பகுதி 32 2.56 ச.கி.மீ. நில பயன்பாட்டு முரற அட்டவகை 3.4 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முரற மற்றும் நில பயன்பாட்டு வரைபேம் 
முரறடய படம் 3.7 மற்றும் பேம் 3.8 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.. 

 

அட்டவகை  3.3 திருவெல்டவலி மாவட்ேத்திற்கான மாவட்ே நில பயன்பாடு/நிலப்பைப்பு ஆய்வுப் 
பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முரற  

வ. 
எண்  விளக்ைம் பரப்பளவு (ே. கி.மீ) பரப்பளவு 

(ஏக்ைர்) 
பரப்பளவு 
(தஹக்சடர்) 

பரப்பளவு 
(%)  

1.  
பயிர் நிலம் 153.38 37901 15338 47.55 

2.  
தரிசு நிலம் 90.29 22311 9029 27.99 

3.  
புதர் மண் 31.58 7803.6 3158 9.79 

4.  
நீர்த்டதக்கம்/ஏரிகள்/குளங்கள் 20.15 4979.2 2015 6.25 

5.  
கிைாமப்புறம் 10.97 2710.7 1097 3.40 

6.  
இரலயுதிர் 5.82 1438.2 582 1.80 

7.  
டதாட்ேம் 3.93 971.12 393 1.22 

8.  

ஆறுகள் / ஓரேகள் / 
கால்வாய்கள் 3.07 

758.61 307 0.95 

9.  
சுைங்கம் 2.02 499.15 202 0.63 

10.  
ெகர்ப்புறம் 1.35 333.59 135 0.42 

                                                தமொத்தம்  322.56 79706 32256 100.00 
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படம்  3-7 ஆய்வுப் பகுதியின் நி ப்பயன்பொட்டு முகற  
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படம்  3-8 ஆய்வுப்பகுதியின் நி ப்பியன்பொடு வகர படம்  
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3.5.5 நி ப்பரப்பு 

மாவட்ேத்தின் டமற்குப் பகுதியில் டமற்குத் வதாேர்ச்சி மரலகள் டகைளாவிற்கும் மாநிலத்திற்கும் 
இரேடய ஒரு எல்ரலரய உருவாக்குகின்றன. சிவகிரி தாலுகாவில் வேடமற்கு பகுதியில் வதாேங்கி 
கன்னியாகுமரியில் இருந்து சுமார் 15 கிமீ வதாரலவிலடமற்கு வதாேர்ச்சி மரலகள் சுமார் 160 கிமீ நீளம் 
வரை பைந்து காணப்படுகிறது. வதன்காசி மற்றும் அம்பாசமுத்திைம் தாலுகாக்களின் எல்ரலக்கு அருகில், 

டமற்குத் வதாேர்ச்சி மரலகள் வரளவு வெளிவான மரலத் , அகன்ற பள்ளத்தாக்குகளாகவும், பைந்த 
பீேபூமிகரளயும் வகாண்டுள்ளது. வசங்டகாட்ரே அருடக மரலகளின் உயைம் கணிசமாகக் குரறந்து, 

வசங்டகாட்ரே கணவாய் வழியாக டகைளாவில் உள்ள இேங்களுக்கு சாரல மற்றும் இையில் மூலம் 
வதாேர்பு வகாள்ள அனுமதிக்கிறது. இது தவிை, அம்பாசமுத்திைம் தாலுகாவின் வதற்குப் பகுதியிலும், 

ொங்குடெரி தாலுகாவின் டமற்கு மற்றும் வதற்குப் பகுதியிலும் உள்ள மரலத்வதாேரின் ஒரு பகுதி, 

ஆைல்வாய்வமாழியில் உயைம் குரறந்து கன்னியாகுமரியுேன் சாரலத் வதாேர்ரப அனுமதிக்கிறது. 
சிவகிரிக்கு டமடல உள்ள கல்லக்கரே வமாட்ரே (5721 அடி), புளியங்குடி மீது டகாட்ரேமரல (6335 
அடி) மற்றும் கரேயெல்லூர் கிருஷ்ணாபுைம் அருடக குளிைட்டி (5876 அடி) ஆகியரவ மரலகளில் 
குறிப்பிேத்தக்கரவ. அகஸ்திய மரல 6132 அடி உயைத்தில் உள்ளது மற்றும் இது சங்க கால புனித 
அகஸ்தியர் ஸ்தலமாக கருதப்படுகிறது. 1967 மீட்ேர் உயைமுள்ள அகஸ்தியர் சிகைமும், 1826 மீட்ேர் 
உயைமுள்ள இந்தரல வபாதிரகயும், 1659 மீட்ேர் உயைமுள்ள ொரக வபாதிரகயும் மாவட்ேத்தின் 
முக்கியமான சிகைங்களாகும்.  
தமிழக புற அரமப்பியல் வரைபேம்  பேம் 3.9,   ஆய்வுப்பகுதியின் நிலபைப்பு பேம் 3.10, நிலபைப்பின் 
டமடு பள்ள எல்ரல டகாட்டு  (contour) வரைபேம்  3.10 . 

மூலம் : http://www.spc.tn.gov.in/DHDR/Tirunelveli.pdf  

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, Tirunelveli District”, Series-34, Part 

XII-A) 

 

https://cdn.s3waas.gov.in/s3f5f8590cd58a54e94377e6ae2eded4d9/uploads/2019/06/2019061060.pdf
https://cdn.s3waas.gov.in/s3f5f8590cd58a54e94377e6ae2eded4d9/uploads/2019/06/2019061060.pdf
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படம் 3-9 தமிழ்  ொடு  புற அகமப்பியல் வகரபடம்  
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படம்  3-10 ஆய்வுப்பகுதியின் சமடு பள்ள எல்க  சைொட்டு (Contour) வகரபடம்  
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3.5.6 நி  வடிவங்ைளின் சதொற்றம்  
       திருவெல்டவலி மாவட்ேம் டமற்கில் டமற்குத் வதாேர்ச்சி மரலகள்  (சிகைம் மற்றும் பள்ளத்தாக்கு) 
எல்ரலயாக உள்ளது. டமற்கில் மரலப்பாங்கான நிலப்பைப்ரபத் தவிை, மாவட்ேத்தின் வபரும்பகுதி 
கிழக்கு மற்றும் வதன்கிழக்கு டொக்கி வமன்ரமயான சாய்வுேன் கூடிய சமவவளி நிலப்பைப்ரபக் 
வகாண்டுள்ளது. இப்பகுதியின் வபாதுவான உயைம் 10 முதல் 1408 மீட்ேர் வரை (துலுக்கப்பாரற 
மரலத்வதாேர்) டவறுபடுகிறது. நில வடிவ தகவரல வதாேர்பு வசயற்ரகக்டகாள் பேங்களின் விளக்கம் 
மூலம் மாவட்ேத்தில் அறியப்பட்ேரவ  மரலத்வதாேர் , பசாோ மண்ேலம், பள்ளத்தாக்கு நிைப்பு, 

ஆற்றுப்படுரக, அரிமானப்பாரற (வபடிவமன்ட்), குரறந்த ஆழ அரிமானப்பாரறயும் படிவும், ஆழமான 
அரிமானப்பாரறயும் படிவும்,  மற்றும் கேற்கரை சமவவளி படிவுகள்.  
திருவெல்டவலி மாவட்ே நில வடிவங்கள் டதாற்ற வரை பேம் 3:12  
http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf 

(Ref: District Groundwater Brochure- Tirunelveli District, Tamil Nadu- Central Ground Water Board-April 2009). 

3.5.6.1 ஆய்வுப் பகுதியின் நி வடிவம்  
ஆய்வுப் பகுதியின் வமாத்த வமாத்த பைப்பளவு 322.56 சதுை கி.மீ.  ஆய்வுபபகுதியின் நிவடிவங்களின் 
அட்ேவரண 3.5 லும்  வரகபாட்டு வரைபேம் 3.11 லும், நிலவடிவங்களின் வரை பேம் 3.12 லும் 
வகாடுக்கபட்டுள்ளது  

அட்டவகை  3.4 ஆய்வுப் பகுதியின் புவியியல் அகமப்பியல்  

1.  

பாரறகள் மற்றும் நிலத்தின் டதய்வுறுதல் 
டதான்றும் நிலபகுதி - வறண்ே மற்றும் 
அரை வறண்ே பகுதி  

296.14 73178 29614 91.81 

2.  நீர்நிரலகள் 23.20 5732.8 2320 7.19 

3.  

பாரறகள் மற்றும் நிலத்தின் டதய்வுறுதல் 
டதான்றும் நிலபகுதி -சிறிய அளவு  
துண்டிக்கப்பட்ே மரலகள் மற்றும் 
பள்ளத்தாக்குகள் 

1.84 454.67 184 0.57 

4.  
மனித சமுதாயத்தின் வசயல்பாட்ோல் 
உருவாக்கப்பட்ே நில வடிவம்  1.04 256.99 104 0.32 

5.  

கட்ேரமப்பு டதாற்றம் - குரறந்த 
துண்டிக்கப்பட்ே மரலகள் மற்றும் 
பள்ளத்தாக்குகள் 

0.19 46.95 19 0.06 

6.  
வவள்ள வபருக்கு மற்றும் நீரின் ஓட்ேதால் 
ஏற்படும் நிலபைப்பு  0.15 37.066 15 0.05 

வமாத்தம்  322.56 79706 32256 100.00 

 

வ. 
எண்  புவியியல் அகமப்பியல் 

பரப்பள
வு ேதுர 
கிமீ 

பரப்பள
வு ஏக்ைர் 

பரப்பளவு 
தஹக்சடர் 

தமொத்த 
பரப்பளவு 

% 

http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf
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படம்  3-11 நி வடிவங்ைளின் வகைபொட்டு வகர படம்  
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பேம்  3-12 நில வடிவங்களின் வரைபேம்  
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படம்  3-13 நி  வடிவங்ைளின் தேயற்கை சைொள் வகரபடம்  
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3.5.7 நீர் வள இயல்  
 இந்த மாவட்ேம் நுண் துரள படிவுப்பாரறகரளயும், வவடிப்புள்ள கடினப் பாரறகரளயும் 
வகாண்டுள்ளது. மாவட்ேத்தின் முக்கியமான நீர் தாங்கி(aquifer) இைண்டு பிரிவுகளில் கீழ் 
வரகபடுதத்தலாம்.,  
i) சிரதவுற்ற, வவடிப்புகள் நிரறந்த ஆர்க்கியன் காலத்தின் கடினமான பாரற வடிவங்கள்.  

ii)  நுண்ணிய படிவுப் பாரறகளான வேர்சரி மற்றும் சமீபத்திய புவியியல் கால பாரற வரககள்.  

நுண்துரள பாரறகள்  மாவட்ேத்தின் வதன்கிழக்குப் பகுதியில் சிறிய திட்டுகளாகக் காணப்படுகின்றன, 

டமலும் மணற்பாரற,  சுண்ணாம்புப்  பாரற, வசம்மண் பாரற. களிமண் இரவ அரனத்தும் வேர்சரி 
முதல் குவாட்ேர்னரி வரையிலான புவியியல் காலங்கள் ஆகும். சுண்ணாம்பு மணற்பாரற  மற்றும் 
வதால்லுயிர்  சுண்ணபிபாரற  வதன்கிழக்கு பகுதியில் கேடலாைப் பகுதியில் காணப்படுகின்றன. 
கூேங்குளத்தின் வதன்டமற்டக 3 சதுை கிடலாமீட்ேர் பைப்பளவில் வதால்லுயிர்  சுண்ணபிபாரற 
காணப்படுகிறது.  ைாதாபுைம்-எேக்காடு, விஜயொைாயணம்-குமாைபுைம், இட்ோவமாழி, ொங்குடெரி மற்றும் 
ஊைவமாழி பகுதியில் டலவசம்மறிப்பாரறகள்  திட்டுகளாக வவளிப்படுகின்றன. இடிந்தகரை-ஓவரி 
வபல்ட்டில் 50-250 மீட்ேர் அகலத்தில் கேற்கரை மணல் கரைடயாைத்தில் ஒரு திட்டு டபால் 
காணப்படுகிறது. ஆற்றின் கரைடயாைங்களில் வண்ேல் மண் காணப்படுகிறது இதன் தடிமன் 5-6 மீட்ேர் 
வரை கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.  

படிவுப்பாரறரய ஆய்வு வசய்ததில், அடித்தள கடினப்பாரற 120m ஆழத்தில் காணமுடிகிறது.  நீர் தாங்கி 
மண் பகுதி (aquifer) 20 முதல் 92 m ஆழத்தில்  காணமுடிகிறது.  ஆழ்துரள கிணறுகளின் வமாத்த நீரின் 
அளவு (yield) 1-4.5 லிட்ேர் /வொடி  வரை மாறுபடும். குரறவான  ஆழத்தில் உள்ள நீர்நிரலகள் உறுதியற்ற  
நிரலயில் உள்ளது மற்றும் ஆழத்தில் உள்ள நீர்நிரலயானது வரையறுக்கப்பட்ே நிரலயில் உள்ளது. 
வபாதுவாக அரை நிரலத்தன்ரம முதல் முழு நிரலத்தன்ரம வரை நிலத்தடி நீர் அரமந்துள்ளது. 
ஆழ்துரள கிணறு 4 முதல் 6 மணி டெைம் வரை நீரை தாங்கும் அடத டவரளயில் குழாய் கிணறுகள் 6 முதல் 
8 மணி டெைம் வரை பம்பிங் வசய்ய முடியும். குரற ஆழ நீர் தாங்கி நீரை அடிபூம்பு அல்லது கிணறு 
மூலமும், ஆழத்தில் உள்ள நீர் தாங்கி நீரை ஆழ் துரள கிணறு (bore well)மூலமும் வபறப்படுகிறது.    
கிணறு 4 முதல் 6 மணி டெைம் வரை நீரை தாங்கும் அடத டவரளயில் குழாய் கிணறுகள் 6 முதல் 8 மணி 
டெைம் வரை பம்பிங் வசய்ய முடியும்.  

கடினப்பாரறயின் நீர் தாங்கும் தன்ரம வபாதுவாக  நுன்துரளயில்  காணப்படுவதில்ரல. இந்த நீர் 
தாங்கிகள்  இயற்ரகயில் மிகவும் பன்முகத்தன்ரம வகாண்ேரவ, ஏவனனில் அரவ குறுகிய தூைத்திற்குள்    
படிவுகள், அரமப்பு மற்றும் கட்ேரமப்பு அம்சங்களில் உள்ள மாறுபாடு காைணமாகும். நிலத்தடி நீர் 
வபாதுவாக சிரதவுற்ற பகுதி குரறந்த ஆழத்திலும் (vadose zone), அரை நிரலத்தன்ரம நீர் தாங்கிகள் 
பாரறகளின் பிளவுகளிலும் மற்றும் வவடிப்பிலும் அதிக ஆழத்தில் கிரேக்கிறது. சிரதவுற்ற பாரறகள்  

30m ஆழத்தில் திருவெல்டவலி மாவட்ேதில் உள்ளது. இம்மாவட்ேதின நீர் வள இயல் வரை பேம்  பேம் 
படம் 3.14 இல் இரணக்கப்பட்டுள்ளது.  

Source: http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf 

(Ref: District Groundwater Brochure- Tirunelveli District, Tamil Nadu- Central Ground Water 

Board-April 2009)  

http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf
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பேம் 3.14 திருவெல்டவலி மாவட்ே நீர் வள இயல் வரை பேம்  
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3.5.8 ஆறுைளின் அகமப்பு  
மரழநீர் மற்றும் இயற்ரக நீடைாரேகள் அகஸ்திய மரலயில் தாமிைபைணி என்ற ெதிரய உருவாக்குகிறது. 
இது அம்பாசமுத்திைம் மற்றும் திருவெல்டவலி முழுவதும் பாய்ந்து தூத்துக்குடி மாவட்ேம் 
ஸ்ரீரவகுண்ேம் தாலுகாவில் புன்னக்காயலில் கேலில் கலக்கிறது. வதன்டமற்கு மற்றும் வேகிழக்கு 
பருவமரழகளில் இருந்து டபாதுமான மரழநீர் ஆண்டு முழுவதும் ஆற்றில் நீர் ஓட்ேத்ரத 
எளிதாக்குகிறது. தாமிைபைணி மரல அடிவாைத்தில் பாம்பாருேன் இரணகிறது. இந்த ஆற்றின் குறுக்டக 
பாபொசத்தில் கல்யாணி தீர்த்தம் அருவி உள்ளது. பாபொசம் ஆற்றின் குறுக்டக பாபொசத்தில் மின் 
உற்பத்திக்காகவும், பாசனத்திற்காகவும் நீர் விநிடயாகத்ரத ஒழுங்குபடுத்தும் வரகயில் தடுப்பரண 
கட்ேப்பட்டுள்ளது. 

பாம்பார் மற்றும் வபய்யாறு, உல்ேர் பாம்பார், காரையார் மற்றும் டசர்வலர் ஆகியரவ தாமிைபைணியின் 
முக்கிய துரண ெதிகள். பாம்பார் வபாதிரக மரல அருடக ொரக வபாதிரகயில் உருவாகி வேகிழக்கு 
திரசயில் சுமார் 10 கிமீ ஓடி தாமிைபைணியில் இரணகிறது. சமவவளிப் பகுதியில் தாமிைபைணியுேன் 
இரணயும் முதல் கிரள ெதி மணிமுத்தாறு. மணிமுத்தாறு வைட்ோறு மற்றும் குசன்மதி ெதியில் இருந்து 
தண்ணீர் வபறுகிறது. மணிமுத்தாறில் பாசனத்திற்காக அரண கட்ேப்பட்டுள்ளது. காரையாறு 
அம்பாசமுத்திைம் தாலுகாவின் வதன்பகுதியில் பாய்ந்து தாமிைபைணியிலிருந்து பிரிந்து கன்னடியன் 
கால்வாயில் இரணகிறது. குற்றாலம் மரலயில் இருந்து எழும் சிற்றாறு வதன்காசி, வீைடகைளம்புதூர், 

திருவெல்டவலி வழியாக 60 கி.மீ தூைம் பாய்ந்து திருவெல்டவலி தாலுகாவில் உள்ள சீவலப்டபரியில் 
தாமிைபைணியில் கலக்கிறது. 

ொங்குடெரி தாலுக்காவில் பச்ரசயாறு, கருடமனியார், கிழமான் முத்தர், ெம்பியார், அனுமாெதி ஆகிய 
ஆறுகளும் பாய்கின்றன. பச்ரசயார் டமற்கு வதாேர்ச்சி மரலயின் வவள்ளிமரலயின் கிழக்கு சரிவுகளில் 
இருந்து எழுகிறது. ெம்பியாறு டமற்கு வதாேர்ச்சி மரலயின் மடகந்திைகிரி சரிவுகளில் எழுந்து ொங்குடெரி 
மற்றும் ைாதாபுைம் தாலுகாக்கள் வழியாக பாய்ந்து சங்கைன் டகாயில் தாலுகா வழியாக வேமரலயாறு, 

டகாட்ேமரலயாறு, ரிஷபெதி மற்றும் பரழயாறு ஆகிய ஆறுகளில் கலக்கிறது. ரவப்பார் ஆறு 
தூத்துக்குடி மாவட்ேத்தில் கேலில் கலக்கிறது.  

மூலம் : 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIR

UNELVELI.pdf 

(Ref: Directorate of Census Operations Tamil Nadu, “District Census Handbook 2011, 

Tirunelveli District”, Series-34, Part XII-A) 

தாமைபைணி, ெம்பியார், சித்தார் மற்றும் கைமணியாறு ஆகியரவ மாவட்ேத்தின் முக்கியமான ஆறுகள். 
தாமைபைணி பாபொசத்தில் இருந்து உருவாகி மாவட்ேம் முழுவதும் பாய்கிறது. ெம்பியாறு  டமற்குத் 
வதாேர்ச்சி மரலயின் கிழக்கு சரிவுகளில் வெல்லிக்கல்வமாட்ரே அருடக திருக்குறுங்குடி 
கிைாமத்திலிருந்து டமற்டக 9.6 கிமீ வதாரலவில் சுமார் 1060 மீ உயைத்தில் உருவாகிறது. 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
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மரலயடிவாைத்தில், ஆறு இரு கைங்களாகப் பிரிந்துள்ளது. முக்கிய கைம் தாமைபைணி அடிவாைத்தில் 
இரணந்துள்ளது. சித்தாறு  குற்றாலம் அருடக உருவாகி வதன்காசி வழியாக பாய்ந்து தாமி ைபைணியுேன் 
சங்கமிக்கிறது. மரலப்பாங்கான நிலப்பைப்பு காைணமாக மாவட்ேத்தில் பல நீர்வீழ்ச்சிகள் 
ஏற்பட்டுள்ளன. மணிமுத்தாறு நீர்த்டதக்கத்தின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதியில் மூன்று வபரிய நீர்வீழ்ச்சிகள் 
உள்ளன மற்றும் தாமைபைணி ஆற்றிலும் சில நீர்வீழ்ச்சிகள் உள்ளன. குற்றாலத்தில் உள்ள சித்தார் ஆற்றில் 
ஐந்தருவி, டதன் அருவி, பிைதான நீர்வீழ்ச்சி,  மற்றும் பரழய குற்றாலம் அருவிகள் ஆகியரவ அேங்கிய 
வதாேர் அருவிகள் இப்பகுதியில் உள்ள முக்கியமான அருவிகளில் சில. வபாதுவாக ஆறுகளின் அரமப்பு  
முரற மைக்கிரள (dentritic) வடிவம் ஆகும். டமலும், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் மின் உற்பத்தி 
டொக்கங்களுக்காக இங்கு எட்டு அரணகள் உள்ளன. அரவ பாபொசம், டசர்வலர், மணிமுத்தாறு, 

கேனாெதி, ைாமெதி, கருப்பாெதி, குண்ோ று  & அேவி ொயனார் டகாயில். 

ஆய்வுபகுதியில் ஆறுகளின் அரமப்பு படம் 3.15 The drainage map of the Study Area is given as 

Error! Reference source not found.. 

Source: http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf 

(Ref: District Groundwater Brochure- Tirunelveli District, Tamil Nadu- Central Ground Water 

Board-April 2009)  
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பேம்  3-15 ஆறுகளின் அரமப்பு 
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3.5.9 நி த்தியல்  
தமிழ்ொட்டின் வதற்கு கிைானுரலட் பாரற மண்ேலம் (SGT) பாலகாட்-காவிரி பிளவு  மண்ேலத்தின் 
வதற்டக அரமந்துள்ளது.  இந்த SGT இைண்டு நில அதிர்வு தட்டுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஒன்று  மதுரை 
நில அதிர்வு தட்டு, மற்வறான்று வதற்கில் ொகர்டகாவில்-திருவனந்தபுைம் தட்டு. இந்த ொகர்டகாவில்-

திருவனந்தபுைம் தட்டு  WNW-ESE பாரற ஓட்ே திரசயில்  அச்சன்டகாவில்-தாம்பைபைணி பிளவுகளால்  
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பிளவு தட்டின் நில அரமப்ரப திருவெல்டவலி மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய 
மாவட்ேங்கள் வபற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிேத்தக்கரவ. 

 திருவெல்டவலி மாவட்ேம், உருமாறிய படிவுப் பாரறரய உள்ளேக்கிய சார்னரகட் பாரறத் 
வதாகுப்புள்ள நிலப்பைப்ரப வகாண்டுள்ளது. இதில் காணப்படும் பாரறகள் குவார்ட்ரசட், கால்க்-

கிைானுரலட், கார்வனட்-படயாரேட்-சில்லிமரனட் ரெஸ், கார்வனட் குவார்ட்ட ா-ஃவபல்ட்ஸ்பதிக் 
ரெஸ் மற்றும் டகாண்ேரலட்  பாரறக் குழுரவச் டசர்ந்த கார்வனட்படயாரேட்-கார்டிரைட் ரெஸ்,. . 
சார்னரகட் மற்றும் ரபைாக்ஸின் கிைாணுரலட் ஆகியரவ சார்னரகட் குழுவாகும். ொர்ன்பிலண்ே-

படயாரேட் ரெஸ் மிக்மரேட் பாரற வரக டசர்ந்தது. தவிை, அடிப்பரே ஊடுருவும் (ரபைாக்ஸிரனட்) 
மற்றும் அமில ஊடுருவும் (கிைாரனட்) ஆகியரவ கவனிக்கப்படுகின்றன. இளம் ஊடுருவல் 
வபக்மாரேட் மற்றும் குவார்ட்ஸ் ெைம்புகளால் குறிக்கப்படுகிறது. டமற்குத் வதாேர்ச்சி மரலகள் ஒட்டிய 
மாவட்ேத்தில்,   வதாேக்க/திட்டு சார்னரகட்டின் சான்றுகள் காணப்படுகின்றன 

திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தில் ைாரமயன்பட்டி, தாரழயூத்து, பண்ேப்பள்ளி பகுதிகளில் இருந்து, 

சிவமன்ட் வதாழிலுக்கான படிக சுண்ணாம்பு பாரற  அதிகளவில் வருகிறது. வமாத்த இருப்பு சுமார் 20-30 

மில்லியன் ேன்கள் சைாசரி CaO 45%, MgO 6% மற்றும் SiO2 8%. இம்மாவட்ேத்தில் விஜயப்பட்டி அருடக 
சுமார் 23-24 மில்லியன் ேன் எரேயுள்ள சுண்ணாம்புக் பாரற  மற்றும் கங்கர் உள்ளது. இம் மாவட்ேத்தில் 
டவப்படலாரே மற்றும் அய்யனாபுைம் இரேடய கிழக்கு கேற்கரைடயாைத்தில் அரமந்துள்ள 
உப்பளங்களில் உள்ள சில பகுதிகளில் கங்கருேன் வதாேர்புரேய ஜிப்சம் பதிவாகியுள்ளது. 
திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தில் உள்ள குறிஞ்சங்குளத்தில் பாலக்டகாட்ரே மரலயில் சுமார் 19,000 ேன்கள் 
இருப்பு வகாண்ே சிறு கிைாஃரபட் கணிமம்  அரமந்துள்ளன. டமலும் மாவட்ேத்தில் உள்ள ஆலங்குளம், 

ைாதாபுைம், ொங்குடெரி, மானூர் மற்றும் சங்கைன்டகாவில் தாலுகாக்களில் சாதாைண கல் (வபரும்பாலும் 
சார்னரகட் மற்றும் ொர்ன்பிலண்ே-படயாரேட் ரெஸ் Hbl-bt gneiss) அதிகமாக குவிந்துள்ளது.  

கல்லிரேக்குறிச்சி (அம்ரப ஒயிட்), பூங்குடியார்குளம், மன்னார்டகாவில், அம்பாசமுத்திைம் தாலுகாவில் 
அேச்சானி, கஸ்தூரிைங்கபுைம், ைாதாபுைம் தாலுகாவில் கண்ணெல்லூர் மற்றும் திருவெல்டவலி மாவட்ேம் 
டசைன்மகாடதவி தாலுகாவில் உள்ள சிங்கிகுளம், டமலச்வசவல் ஆகிய இேங்களில் களப் பணியின் டபாது 
பல வண்ணப் பரிமாணக் கற்கள் காணமுடிந்ததது. திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தில் உள்ள ைாதாபுைம் 
தாலுக்காவின் கேற்கரைப் பகுதியில் கார்வனட் மற்றும் இல்மரனட் மணலின் வளமான படிவுகள் 
உள்ளன. விஜயப்பட்டி, குட்ேங்குழி மற்றும் இடிந்தகரை பகுதிகளில் குறிப்பிேத்தக்க கார்வனட் மற்றும் 
இல்மரனட் மணல்கள் காணப்படுகின்றன. ெம்பியார் ஆற்றின் குறுக்டக சிவப்பு கார்வனட் மணல் 
குறிப்பிேத்தக்க அளவில் காணப்படுகிறது. கனமான கணிமத்திற்கு  முக்கிய காைணி  கார்வனட்டிஃவபைஸ் 
குவார்ட்ட ா-ஃவபல்ட்ஸ்பதிக் ரெஸ் மற்றும் டகாண்ேரலட் குழுவின் பாரறகளின் கார்வனட் 
படயாரேட் சில்லிமரனட் ரெஸ் ஆகியரவயாகும்.  
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ைாதாபுைம் தாலுகாவில் உள்ள கஸ்தூரி வைங்காபுைம் கிைாமத்தில் சுக்கான் பாரற காணப்படுகின்றன, 

அங்கு சுண்ணாம்பு படிவு குரறந்தபட்ச மண் மூடியுேன் 2 முதல் 3 மீட்ேர் தடிமன் வகாண்ேது. இதன் 
வசறிவு  CaO 35% முதல் 40% வரை உள்ளது, இது சிவமண்ட் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்பேலாம். மானூர் 
தாலுகா பள்ளிக்டகாட்ரே கிைாமத்தில் களிமண்  கண்ேறியப்பட்டுள்ளன. இந்த பகுதியில் களிமண் படிவு  
தடிமன் 1 முதல் 2 மீட்ேர் வரை மாறுபடும் மற்றும் Al2O3 வசறிவு 13% முதல் 18% வரை உள்ளது. தமிழ் ொடு 
நிலத்தியல் வரை பேம் 3.16 இல் இரணக்கப்பட்டுள்ளது.  

மூலம் : 

https://cdn.s3waas.gov.in/s36a9aeddfc689c1d0e3b9ccc3ab651bc5/uploads/2019/03/20190

32369.pdf 

(Ref: District Survey Report for Minor Minerals- Tirunelveli District-Government of Tamil 

Nadu- Department of Geology and Mining-2019) 

 

https://cdn.s3waas.gov.in/s36a9aeddfc689c1d0e3b9ccc3ab651bc5/uploads/2019/03/2019032369.pdf
https://cdn.s3waas.gov.in/s36a9aeddfc689c1d0e3b9ccc3ab651bc5/uploads/2019/03/2019032369.pdf
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படம்  3-16 நிலத்தியல் வரை பேம் –தமிழ்ொடு  
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3.5.10 நி  அதிர்வு வகரயகற . 

இந்திய பூகம்ப பாதிப்பு வரையரற வரைபேத்தில்  அட்லஸ்- 3வது பதிப்பின் படி, திட்ே இேம் 
பகுதியானது மண்ேலம் II இல் உள்ளது, இது குரறந்த அதிர்வு மண்ேலமாக வரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
இந்தியாவின் நில அதிர்வு வரைபேம் படம் 3. 17    வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

இல  

படம்  3-17 இந்தியொவின் நி  அதிர்வு வகரபடம்  
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3.5.11 மண் வகைைள்  
இப்பகுதியில் உள்ள மண் அேர் சிவப்பு மண், சிவப்பு மணல் மண், கரிசல்  மண், உப்பு கேற்கரை மண் 
மற்றும் ஆற்று மண் என வரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சிவகாசி, வதன்காசி, வசங்டகாட்ரே மற்றும் 
சங்கைன்டகாவில் வதாகுதிகளில் அேர் சிவப்பு மண் காணப்படுகிறது.  வதன்ரன மற்றும் பரன மைங்கரள 
பயிரிே ஏற்றதாக உள்ளது. ொங்குடெரி, அம்பாசமுத்திைம், ைாதாபுைம் ஆகிய பகுதிகளில் காணப்படும் 
சிவப்பு மண், சிவப்பு மஞ்சள் நிற மண், நிலக்கேரல, திரன, பயறு வரககரள பயிரிே ஏற்றது. 
திருவெல்டவலி மற்றும் பாளயங்கடகாட்ரே  பகுதிகளில் கரிசல் மண் காணப்படுகிறது, இது வெல், ைாகி 
மற்றும் டசாளம் டபான்றவற்ரற பயிரிே ஏற்றது. உப்பு கேற்கரை  மண் அேர் சாம்பல் முதல் அேர் 
பழுப்பு நிறத்தில் ொங்குடெரி மற்றும் ைாதாபுைம் வதாகுதிகளில் பைவியுள்ளது. திருவெல்டவலி மற்றும் 
பாரளயங்டகாட்ரே வதாகுதிகளில் உள்ள தாம்ைபைணி மற்றும் சிற்றார் ஆறுகளின் ஆற்றுப் பாரதகளில் 
ஆற்று மண் உருவாகிறது இது நிலக்கேரல, மிளகாய் மற்றும் கம்பு  பயிரிே ஏற்றது. இந்தியாவின் மண் 

வரைபேம் படம் 3-18 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

மூலம் : http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf 

(Ref: District Groundwater Brochure- Tirunelveli District, Tamil Nadu- Central Ground Water 

Board-April 2009)  

http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf
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படம்  3-18  இந்தியொவின் மண் வகைைள் 
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3.5.12 இயற்கை சபரிடர்  
திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தின் டபரிேர் வரகப்பாட்டின் அடிப்பரேயில், வாரகக்குளம் கிைாமம் 
குரறந்த பாதிப்புக்குள்ளாகும் வரகயாக வரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் காற்று மற்றும் 
சூறாவளி அபாய வரைபேத்தின்படி, திட்ேப் பகுதி  மிதமான டசத அபாய மண்ேலம் - B (Vb = 39 m/s) இல் 
உள்ளது. இந்தியாவின் காற்று அபாய வரைபேம் பேம் 3 -19  இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

படம்  3-18 ைொற்றின் சபரிடர் வகரபடம்  
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3.6 ைொற்று சூழ்நிக   
அடிப்பரே சுற்றுப்புற காற்றின் தை மதிப்பீடு தளத்தின் அருகாரமயில் தைத்ரத அளிக்கிறது. இது 
சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளின் இன்றியரமயாத பகுதியாகும். உள்ளூர் நிலப்பைப்பு 
தாக்கங்கரளத் தவிை, குளிர்காலம், டகாரே மற்றும் பருவமரழக்கு பிந்ரதய காலங்களில் குறிப்பிேத்தக்க 
மாற்றங்கள் காணப்படுகின்றது. முக்கியமாக  அதிக காற்றின் டவகம்  மற்றும் வானிரல நிரலகளில் 
காணப்படுகின்றன. ஆய்வுப் பகுதியில் காற்றுச் சூழலின் அடிப்பரே நிரல முரறயான காற்றின் தைக் 
கண்காணிப்புத் திட்ேத்தின் மூலம் மதிப்பிேப்படுகிறது.. 

3.6.1 வொனிக  யியல் சூழ்நிக   
இப்பகுதியின் காற்றின் தைம் வானிரலரய வபாறுத்து அரமகிறது.  காற்றின் டவகம், காற்றின் திரச 
மற்றும் வவப்பநிரல ஆகியரவ சுற்றுப்புறங்களில் உள்ள காற்று மாசுபடுத்திகளின் வசறிரவ பாதிக்கும் 
முக்கிய வானிரல அளவுருக்கள் ஆகும்.. அடிப்பரேத் தைவின் சரியான விளக்கத்திற்கு வானிரல தைவு 
பயனுள்ளதாக இருக்கும். திட்ேத்திற்குப் பிந்ரதய சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிரலரய கணிக்க காற்றின் தை 
சிதறல் மாதிரிகளுக்கான உள்ளீோக இது பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதாவது முன்வமாழியப்பட்ே 
பயன்பாடுகள் காைணமாக தரை மட்ே வசறிவுகள் அறிய DG வசட், மற்றும் பல. 

3.6.2 வொனிக  தரவு சேைரிப்பு  
வானிரல அளவுருக்கள் வதாேர்பான இைண்ோம் நிரல தைவு IMD காலநிரல அட்ேவரணயில் இருந்து 
வபறப்பட்ேது. கூடுதலாக, அடிப்பரே வானிரல தைவு (முதன்ரம தைவு) ஆய்வுக் காலத்தில் (ஜூரல 2021 

முதல் வசப்ேம்பர் 2021 வரை) உருவாக்கப்பட்ேது. இந்திய தைநிரலகள் பணியகம் (பிஐஎஸ்) அதாவது 
ஐஎஸ்:8829 மற்றும் இந்திய வானிரல ஆய்வுத் துரற (ஐஎம்டி) வகுத்துள்ள நிரலயான 

விதிமுரறகளின்படி டமற்பைப்பு வானிரல கண்காணிப்பதற்கான வழிமுரற பின்பற்றப்படுகிறது. 

3.6.3 IMD தரகவ அடிப்பகடயொைக் தைொண்ட தபொது வொனிக  ைொட்சி 

திட்ே இேத்திற்கு அருகில் உள்ள இந்திய வானிரல ஆய்வு ரமயம் (IMD) நிரலயம் பாரளயங்டகாட்ரே 
ஆகும். IMD ஆல் வவளியிேப்பட்ே பாரளயங்டகாட்ரேக்கான காலநிரல தைவு (08°44' N மற்றும் 77°45' 

E), 30 வருே காலத்திற்கு (1971-2000) தினசரி 08:30 மற்றும் 17:30 மணிடெை IST இல் தைவுகளின் 
அடிப்பரேயில் பிைாந்தியத்தின் வானிரல நிரலகள் குறித்த பின்வரும் பிரிவுகளில் வழங்கப்பட்டுள்ளது..  

அட்டவகை 3.5 ைொ நிக  சுருக்ைம் – பொகளயங்சைொட்கட மண்ட ம் (1971-2000) 

மொதம் 

தவப்பநிக  
(°C) 

மகழப்தபொழி
வு 

(மிமீ) 
ஈரப்பதம் (%) ஆவி அழுத்தம் 

(hPa) 

ேரொே
ரி 
ைொற்
றின் 
சவை
ம் 

(kmp
h) 
தமொ
த்தம்  

பிரதொை 
ைொற்றின் 
திகேைள் 
(From)* 

திைே
ரி 
அதி
ைபட்
ேம். 

திைேரி 
குகறந்த
பட்ேம் 

தமொ
த்தம்  

 ொட்ை
ளின் 
எண்
ணிக்
கை 

08:
30 

17:30 
திைேரி 
அதிை
பட்ேம். 

திைேரி 
குகறந்த
பட்ேம் 

08:
30 

17:
30 

ஜன 31.3 22.3 17.5 1.3 80 ஜன 31.3 22.3 17.5 N NE 
பிப் 33.6 23.1 32.5 1.8 80 பிப் 33.6 23.1 32.5 N SE 
மார் 35.8 24.5 37.4 1.6 77 மார் 35.8 24.5 37.4 N SE 
ஏப் 37.0 26.1 42.7 3.2 73 ஏப் 37.0 26.1 42.7 N SE 
டம 37.8 26.9 60.8 3.0 67 டம 37.8 26.9 60.8 N NW 
ஜூன் 36.2 26.9 15.7 1.1 65 ஜூன் 36.2 26.9 15.7 NW NW 
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மொதம் 

தவப்பநிக  
(°C) 

மகழப்தபொழி
வு 

(மிமீ) 
ஈரப்பதம் (%) ஆவி அழுத்தம் 

(hPa) 

ேரொே
ரி 
ைொற்
றின் 
சவை
ம் 

(kmp
h) 
தமொ
த்தம்  

பிரதொை 
ைொற்றின் 
திகேைள் 
(From)* 

திைே
ரி 
அதி
ைபட்
ேம். 

திைேரி 
குகறந்த
பட்ேம் 

தமொ
த்தம்  

 ொட்ை
ளின் 
எண்
ணிக்
கை 

08:
30 

17:30 
திைேரி 
அதிை
பட்ேம். 

திைேரி 
குகறந்த
பட்ேம் 

08:
30 

17:
30 

ஜூரல 35.4 26.5 13.7 0.9 64 ஜூரல 35.4 26.5 13.7 NW NW 
ஆக 35.3 26.2 11.7 1.1 65 ஆக 35.3 26.2 11.7 NW NW 
வசப் 36.0 25.8 52.9 2.9 65 வசப் 36.0 25.8 52.9 NW NW 
அக் 34.1 24.9 147.7 6.9 75 அக் 34.1 24.9 147.7 N NW 
ெவ 31.7 23.9 195.5 10.1 81 ெவ 31.7 23.9 195.5 N N 
டிச 30.6 22.9 107.6 6.7 81 டிச 30.6 22.9 107.6 N NE 

அதிைபட்
ேம். 37.8 26.9 195.5 10.1 81 

அதிைப
ட்ேம். 37.8 26.9 195.5 

Annual 
predomina

nt wind 
direction is 
from NW 

குகறந்தப
ட்ேம் 30.6 22.3 11.7 0.9 64 

குகறந்த
பட்ேம் 30.6 22.3 11.7 

ஆண்டு 
தமொத்தம்  
/ ேரொேரி 

34.6 25.0 735.6 40.6 73 

ஆண்டு 
தமொத்த
ம்  / 
ேரொேரி 

34.6 25.0 735.6 

அட்ேவரண 3.6 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள IMD காலநிரல தைவுகளின்படி, வரையப்பட்ே கருதுக்கள்  
பின்வருமாறு 

 டம மற்றும் ஜனவரி மாதங்களில் முரறடய தினசரி அதிகபட்ச வவப்பநிரல 37.8oC மற்றும் 
தினசரி குரறந்தபட்ச வவப்பநிரல 22.3oC ஆகும். 

  ெவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் அதிகபட்ச ஈைப்பதம் 81% ஆகவும், மார்ச் மாதத்தில் 
குரறந்தபட்ச ஈைப்பதம் 54% ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது. 

 ெவம்பர் மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் முரறடய 195.5மிமீ மற்றும் 11.7மிமீ அதிகபட்ச மற்றும் 
குரறந்தபட்ச மரழவீழ்ச்சி பதிவாகியுள்ளது. 

  அதிகபட்ச மற்றும் குரறந்தபட்ச சைாசரி காற்றின் டவகம் ஆகஸ்ட் மற்றும் ெவம்பர் மாதங்களில் 
முரறடய 14.3 kmph மற்றும் 3.9 kmph ஆக பதிவாகியுள்ளது. டமற்குறிப்பிட்ே IMD தைவுகளின்படி, 

ஆண்டு டமடலாங்கிய காற்று வேடமற்கில் இருந்து வருகிறது. 

3.6.4 ஆய்வுக் ைொ த்தில் வொனிக  நி வரம்  

அடிப்பரே காற்றின் தை நிரலரய சரியாக விளக்குவதற்கு ஆய்வுக் காலத்தில் திட்ேத் தளத்திலும் அரதச் 
சுற்றியுள்ள வானிரலச் சூழ்நிரலயும் இன்றியரமயாத டதரவயாகும். ஆய்வுக் காலத்தில் (ஜூரல 2021 

முதல் வசப்ேம்பர் 2021 வரை) வானிரலத் தைவு டசகரிக்கப்பட்டு, அட்ேவரண 3.7 இல்  
வழங்கப்பட்டுள்ளது! . ஆய்வுக் க் காலத்தில்  காற்றின் டவகம் திரசயுேன் பேம் 3.19 இல்  
வழங்கப்படுகிறது. 

அட்ேவரண  3.6 ஆய்வுக் ைொ த்திற்ைொை வொனிக  தரவு (ஜூக  2021 முதல் தேப்டம்பர் 2021 வகர) 
வ எண்  அளவுரு அவதொனிப்புைள் 

1. வவப்ப நிரல அதிகபட்ச வவப்பநிரல : 40°C 
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குரறந்தபட்ச வவப்பநிரல: 24°C 
சைாசரி வவப்பநிரல: 30.53°C 

2.   ஈைப்பதம் அதிகபட்ச ஈைப்பதம்: 100.00% 
குரறந்தபட்ச ஈைப்பதம்: 31.34% 
சைாசரி ஈைப்பதம்: 64.25% 

3. சைாசரி காற்றின் டவகம் 2.70மீ/வி 

4. பிைதான காற்றின் திரசகள் டமற்கு 

 

 

 

 

 

 

படம்  3-19 ஆய்வுக் ைொ த்தில் சமத ழுந்த ைொற்று  (ஜூக  2021 முதல் தேப்டம்பர் 2021 வகர) 
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3.6.5 வளிமண்ட  தக கீழ் 

திட்ே தளத்தில் வளிமண்ேல தரலகீழ் நிரல கண்காணிக்கப்பட்ேது; ஆய்வுக் காலத்தில் தளத்தில் 
காணப்பட்ே முடிவுகள் பின்வருமாறு 

•சைாசரி வளிமண்ேல வவப்பநிரல: 30.53°C 

• சைாசரி ஓப்பீட்டு ஈைப்பதம்: 64.25 % 

• சைாசரி காற்றின் டவகம்: 2.70 மீ/வி  

திட்ே தளத்தில் சைாசரி வவப்பநிரல மற்றும் சைாசரி காற்றின் டவகத்தின் அடிப்பரேயில் 
கணக்கிேப்படும் தினசரி தரலகீழ் நிரல மற்றும் அதிகபட்ச தரலகீழ் உயைம் சைாசரி வவப்பநிரல 
மற்றும் சைாசரி காற்றின் டவகத்தின் அடிப்பரேயில் திட்ேமிேப்பட்ே வரைபேத்தால் வபறப்படுகிறது. 29 

ஆகஸ்டு 2021 மாரல 5 மணிக்கு திட்ே தளத்தில் வவப்பச்சலனத்தின் அதிகபட்ச உயைத்தில் தினசரி 
தரலகீழ் நிரல 3989 மீ. இது பேம் 3-20 இல்  காட்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

படம்  3-20 திட்ட தளத்தில் வளிமண்ட  தக கீழ் நிக   

3.7  சுற்றுப்புற ைொற்றின் தரம் 
கண்காணிப்பு இேங்களுக்கான டதர்வு அளவுடகால்கள் பின்வருவனவற்ரற அடிப்பரேயாகக் 
வகாண்ேரவ: 

 நிலப்பைப்பு/நிலஅரமப்பு  

 வானிரல நிரலகள் - டமல் காற்று மற்றும் கீழ்க்காற்று இேங்கள் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள குடியிருப்பு மற்றும் உணர்திறன் நிரறந்த பகுதிகள் 

 குறிப்பிேக்கூடிய இேத்தின் பின்புல காற்றின் தைம் மற்றும் காற்றின் மாசு அளவு.  

 குறிப்பிேக்கூடியஅதிகம் பதிக்கக்கூடிய பகுதிகள்.  

3.7.1 சுற்றுப்புற ைொற்றின் தர ைண்ைொணிப்பு நிக யங்ைள் 

ஆய்வுப் பகுதியின் காற்றின் தைத்ரத மதிப்பிடுவதற்கு, ஆய்வுக் காலத்தில் (ஜூரல 2021 முதல் வசப்ேம்பர் 
2021 வரை) வானிரல தைவுகளின்படி எட்டு (08) கண்காணிப்பு இேங்கள் அரேயாளம் 
காணப்பட்டுள்ளன. வருோந்திை காற்றின் ஆதிக்கம் டமற்கு திசரசயில்  இருந்து வருகிறது. AAQ 

கண்காணிப்பு இேங்கள் வருோந்திை காற்றின் ஆதிக்கத்தின் அடிப்பரேயில் டதர்ந்வதடுக்கப்படுகின்றன, 
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காற்று கண்காணிப்பு இேங்கரளக் காட்டும் வரைபேம் பேம் 3-17 இல்  காட்ேப்பட்டு உள்ளன மற்றும் 
இேங்களின் விவைங்கள் அட்ேவரண 3.8 இல் வகாடுக்கபட்டுஉள்ளது.  

அட்ேவரண  3.7   சுற்றுப்புற ைொற்றின் தரக் ைண்ைொணிப்பு இடங்ைளின் விவரங்ைள் 

நிக யக் 
குறியீடு 

இருப்பிடம் ைொற்றின் வகை 
திட்ட 

எல்க யிலிருந்து 
(~கிமீ) தூரம் 

திகேக்சைொைம் 
திகே  

AAQ1 திட்ே தளம் - தளத்திற்குள் 
AAQ2 அழகியபாண்டியபுைம் c/w 2.23 NNE 
AAQ3 பிள்ரளயார்குளம் c/w 3.69 E 
AAQ4 கல்லம்புலி d/w 2.98 ESE 
AAQ5 குப்பனாபுைம் d/w 4.74 SE 
AAQ6 எட்ேங்குளம் c/w 3.54 SW 
AAQ7 களக்குடி c/w 3.80 W 
AAQ8 வதற்கு வரகக்குளம் u/w 1.53 NW 
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படம் 3-17 ைொற்று ைண்ைொணிப்பு இடங்ைகளக் ைொட்டும் வகரபடம் 
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3.7.2 சுற்றுப்புற ைொற்றின் தர ைண்ைொணிப்பு உத்திைள் மற்றும் அதிர்தவண் 

ஒரு பருவதிர்க்கு (12 வாைங்களுக்கு), அதாவது 3 மாதங்களுக்கு (ஜூரல 2021 முதல் வசப்ேம்பர் 2021 வரை) 
சுற்றுப்புறக் காற்றின் தைம் வாைத்தில் இைண்டு முரற கண்காணிக்கப்பட்ேது. PM10, PM2.5, SO2, NOx, Pb, NH3, 

C6H6, C20H12, As, Ni மற்றும் Free Silica ஆகியரவ கண்காணிக்கப்பட்ேன. ஒவ்வவாரு இேத்திலும் மத்திய 
மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) கண்காணிப்பு வழிகாட்டுதலின்படி மாதிரி எடுக்கப்பட்ேது. 
அளவுருக்களின் பகுப்பாய்விற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பகுப்பாய்வு முரறகள் மற்றும்  அட்ேவரண 
3.9இல் வகாடுக்கபட்டு உள்ளது.  

 

அட்டவகை 3.8 சுற்றுப்புற ைொற்றின் தர அளவுருக்ைளுக்ைொை பகுப்பொய்வு முகறைள் 

வ. 
எண்  அளவுசைொல்ைள் பகுப்பொய்வு முகற NAAQ தரநிக ைள்: 2009 

மொதிரி 
எடுக்கும் 
ச ரம் 

1.  

சல்பர் ரே 
ஆக்ரசடு (SO2), μg/m3 

IS:5182(பாகம்-2):2001 
(ரீஃப்:2006) 

50 (வருோந்திைம்) 
80(24 

மணிடெைம்) 
24 

மணிடெைம் 

2.  

ரெட்ைஜன் ரே 
ஆக்ரசடு (NO2), μg/m3 

IS:5182 (பகுதி– 6 ): 2006 40 (வருோந்திைம்) 
80 (24 

மணிடெைம்) 

24 
மணிடெைம் 

3.  
நுண்துகள்கள் 
(PM2.5), μg/m3 

IS:5182 (பகுதி– 23): 2006 40 (வருோந்திைம்) 
60 (24 

மணிடெைம்) 

24 
மணிடெைம் 

4.  
நுண்துகள்கள் 
(PM10), μg/m3 

IS:5182 (பகுதி– 23): 2006 60 (வருோந்திைம்) 
100 (24 

மணிடெைம்) 

24 
மணிடெைம் 

5.  CO mg/m3 
IS:5182(பாகம்–10):1999 
(ரீஃப்:2006) 

2 (8 hours) 4 (1 மணிடெைம்) 8 Hours 

6.  Pb μg/m3 
IS:5182(பாகம்–22):2004 
(ரீஃப்:2006) 

0.5(வருோந்திைம்) 1(24 மணிடெைம்) 
24 

மணிடெைம் 

7.  O3, μg/m3 IS: 5182 (பகுதி – 9): 1974 100(8 மணிடெைம்) 
180 (1 

மணிடெைம்) 
8 

மணிடெைம் 

8.  NH3, μg/m3 

APHA (காற்று) 2வது 
பதிப்பு 
(இண்டோபீனால்-நீல 
முரற) 

100(வருோந்திைம்) 
400(24 

மணிடெைம்) 
8 

மணிடெைம் 

9.  வபன்சீன், μg/m3 
IS:5182(பாகம்–11):1999 
(RA:2009) 

5 (வருோந்திைம்) 5 (வருோந்திைம்) 
24 

மணிடெைம் 

10.  
வபன்டசா (அ) 
ரபரீன், ng/m3 

IS:5182(பாகம்–12):2004 
(RA:2009) 

1 (வருோந்திைம்) 1 (வருோந்திைம்) 
24 

மணிடெைம் 

11.  ஆர்சனிக், ng/ m3 
APHA (காற்று) 2வது 
பதிப்பு 

6 (வருோந்திைம்) 6 (வருோந்திைம்) 
24 

மணிடெைம் 

12.  நிக்கல் ng/ m3 

CPCB வழிகாட்டுதல்கள் 
வதாகுதி 1ஐ 
அடிப்பரேயாகக் 
வகாண்ே வீட்டு முரற 
(AAS முரற). 

20(வருோந்திைம்) 20(வருோந்திைம்) 

24 
மணிடெைம் 

13.  சிலிக்கா 
NIOSH ரகடயடு- முரற 
7601 

-- -- 
8 

மணிடெைம் 
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3.7.3 முடிவுைள் மற்றும் ை ந்துகரயொடல்ைள் 

மாசுபடுத்தும் PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, Pb, O3, NH3, C6H6, C20 H12, As மற்றும் Ni ஆகியவற்றின் மாறுபாடுகள் 
டதசிய சுற்றுப்புற காற்றுத் தைநிரலகள் (NAAQS), MoEF&CC அறிவிப்பு, ெவம்பர், 2009 உேன் 
ஒப்பிேப்படுகின்றன. ஆய்வுப் பகுதிக்கான சுற்றுப்புற காற்றின் தைக் கண்காணிப்புத் தைவு (ஜூரல 2021 

முதல் வசப்ேம்பர் 2021 வரை) அட்ேவரண 3.10இல் வகாடுக்கபட்டு உள்ளது மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 
அளவிேப்பட்ே சுற்றுப்புறச் வசறிவின் அளவுகள் வரைபேமாகப் பேம் 3-21இல் வகாடுக்கபட்டு உள்ளது.  
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அட்டவகை  3.9மொசுபடுத்திைளின் ேரொேரி அடிப்பகட தேறிவுைளின் சுருக்ைம் 

அளவுசைொல்ைள் தேறிவு 
NAAQ 
தரநிக 
ைள் 

Locations 

திட்ட தளம் 
அழகியபொண்
டியபுரம் 

பிள்களயொர்
குளம் 

ைல் ம்புலி குப்பைொபுரம் 
எட்டங்குள

ம் 
ைளக்குடி 

ததற்கு 
வகைக்குளம் 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

PM10 வசறிவு 
(µg/m³) 
 

குரறந்தபட்சம் 100 
(24 
மணிடெ
ைம்) 

49.85 47.46 45.61 43.72 45.55 44.54 45.32 46.49 
அதிகபட்சம் 71.04 67.64 65.00 62.31 64.91 63.47 64.58 66.26 
சைாசரி 59.78 56.92 54.69 52.43 54.62 53.41 54.34 55.75 

98th ‘tile 70.63 67.25 64.62 61.95 64.54 63.11 64.21 65.88 

PM2.5 வசறிவு 
(µg/m3) 
 
 

குரறந்தபட்சம் 60 
(24 
மணிடெ
ைம்) 

28.24 26.81 25.69 24.56 25.66 24.83 25.53 26.25 
அதிகபட்சம் 40.25 38.21 36.62 35.00 36.57 35.39 36.39 37.41 
சைாசரி 33.87 32.16 30.81 29.45 30.77 29.78 30.62 31.48 

98th ‘tile 40.01 37.99 36.40 34.79 36.36 35.19 36.18 37.20 

SO2  வசறிவு 
(µg/m3) 
 

குரறந்தபட்சம் 80 
(24 
மணிடெ
ைம்) 

11.06 11.56 10.55 9.08 10.41 9.39 9.68 10.65 
அதிகபட்சம் 15.77 16.47 15.03 12.94 14.84 13.38 13.79 15.18 
சைாசரி 13.27 13.86 12.65 10.89 12.49 11.26 11.61 12.78 

98th ‘tile 15.68 16.37 14.94 12.86 14.75 13.30 13.71 15.10 

NO2 
வசறிவு.(µg/m3) 
 
 

குரறந்தபட்சம் 80 
(24 
மணிடெ
ைம்) 

21.50 22.41 21.03 19.40 20.60 19.63 20.14 22.07 
அதிகபட்சம் 30.64 31.94 29.96 27.64 29.36 27.98 28.70 31.45 
சைாசரி 25.79 26.88 25.22 23.26 24.71 23.54 24.16 26.47 

98th ‘tile 30.46 31.75 29.79 27.48 29.19 27.81 28.54 31.27 

Pb (μg/m3) 

சைாசரி 1 
(24 
மணிடெ
ைம்) 

BLQ 
(LOQ 0.05) 

BLQ 
(LOQ 0.05) 

BLQ 
(LOQ 0.05) 

BLQ 
(LOQ 0.05) 

BLQ 
(LOQ 0.05) 

BLQ 
(LOQ 0.05) 

BLQ 
(LOQ 0.05) 

BLQ 
(LOQ 0.05) 

CO (mg/m3) 
சைாசரி 4 

(1hour) 
0.134 0.172 0.153 0.118 0.147 0.128 0.142 0.157 

O3 (μg/m3) 

சைாசரி 180 
(1மணி
டெைம்) 

11.64 11.87 11.92 12.85 12.78 11.73 12.69 12.62 

NH3 (μg/m3) 
சைாசரி 400 

(24 
16.46 19.52 21.37 18.34 21.75 17.58 16.26 20.74 
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அளவுசைொல்ைள் தேறிவு 
NAAQ 
தரநிக 
ைள் 

Locations 

திட்ட தளம் 
அழகியபொண்
டியபுரம் 

பிள்களயொர்
குளம் 

ைல் ம்புலி குப்பைொபுரம் 
எட்டங்குள

ம் 
ைளக்குடி 

ததற்கு 
வகைக்குளம் 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

மணிடெ
ைம்) 

வபன்சீன், μg/m3 சைாசரி 5 
(வருோ
ந்திைம் l) 

BLQ 
(LOQ 1) 

BLQ 
(LOQ 1) 

BLQ (LOQ 1) 
BLQ 

(LOQ 1) 
BLQ 

(LOQ 1) 
BLQ 

(LOQ 1) 
BLQ 

(LOQ 1) 
BLQ 

(LOQ 1) 

வபன்டசா (அ) 
ரபரீன், ng/m3 

சைாசரி 1 
(வருோ
ந்திைம்) 

BLQ 
(LOQ 1) 

BLQ 
(LOQ 1) 

BLQ (LOQ 1) 
BLQ 

(LOQ 1) 
BLQ 

(LOQ 1) 
BLQ 

(LOQ 1) 
BLQ 

(LOQ 1) 
BLQ 

(LOQ 1) 

ஆர்சனிக், ng/ m3 சைாசரி 6 
(வருோ
ந்திைம்) 

BLQ 
(LOQ 2) 

BLQ 
(LOQ 2) 

BLQ (LOQ 2) 
BLQ 

(LOQ 2) 
BLQ 

(LOQ 2) 
BLQ 

(LOQ 2) 
BLQ 

(LOQ 2) 
BLQ 

(LOQ 2) 

நிக்கல் ng/ m3 சைாசரி 20 
(வருோ
ந்திைம்) 

BLQ 
(LOQ 10) 

BLQ 
(LOQ 10) 

BLQ 
(LOQ 10) 

BLQ 
(LOQ 10) 

BLQ 
(LOQ 10) 

BLQ 
(LOQ 10) 

BLQ 
(LOQ 10) 

BLQ 
(LOQ 10) 

சிலிக்கா சைாசரி 
-- 

BLQ 
(LOQ 0.04) 

BLQ 
(LOQ 0.04) 

BLQ 
(LOQ 0.04) 

BLQ 
(LOQ 0.04) 

BLQ 
(LOQ 0.04) 

BLQ 
(LOQ 0.04) 

BLQ 
(LOQ 0.04) 

BLQ 
(LOQ 0.04) 

Note: BDL (Below detectable limit), DL (Detectable limit), BLQ (Below Detectable Limit), LOQ (Limit of Quantification) 
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 படம் 3-21 ஆய்வுப் பகுதியில் அளவிடப்பட்ட சுற்றுப்புற தேறிவுைளின் அளவுைள் 
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3.7.3.1 அவதொனிப்புைள் 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் CPCB வழிகாட்டுதல்களின்படி 8 இேங்களில் 12 அளவுருக்களுக்கு சுற்றுப்புற காற்றின் 
தைம் கண்காணிக்கப்பட்ேது. PM10 இன் சைாசரி அடிப்பரே நிரலகள் (43.72µg/m³–71.04µg/m³), PM2.5 

(24.54µg/m³ –40.25µg/m³), SO2 (9.08µg/m³– 16.47µg/m³),.4NO /m³ –31.94µg/m³), அரனத்து அளவுருக்களும் ஜூரல 
2021 முதல் வசப்ேம்பர் 2021 வரையிலான ஆய்வுக் காலத்தில் அரனத்து கண்காணிப்பு இேங்களிலும் 
வதாழில்துரற, வணிக மற்றும் குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கான டதசிய சுற்றுப்புற காற்றுத்  தைங்களுக்குள் 
ென்றாக உள்ளன. 

3.8 இகரச்ேல் சுற்றுச்சூழல் 
ஒரு குறிப்பிட்ே இேத்தில் நிலவும் சுற்றுப்புற இரைச்சல் நிரல என்பது அந்த இேத்ரதச் சுற்றிலும் உள்ள 
பல்டவறு வதாரலவில் இருக்கும் சத்தம் ஆதாைங்கள். சுற்றியுள்ள வசயல்பாடுகளின் வரகரயப் 
வபாறுத்து ஒரு இேத்தில் சுற்றுப்புற இரைச்சல் நிரல வதாேர்ந்து மாறுபடும். துல்லியமான இரைச்சல் 
அளவு மீட்ேரைப் பயன்படுத்தி ஆய்வுக் காலத்தில் திட்ேப் பகுதியிலிருந்து 10கிமீ வதாரலவில் உள்ள 
எட்டு (08) இேங்களில் இரைச்சல் அளரவக் கண்காணிப்பதன் மூலம் சுற்றுப்புற இரைச்சல் அளவுகள் 
நிறுவப்பட்டுள்ளன. பல்டவறு நிலப் பயன்பாட்டு வரககளுக்கு உரிய பரிசீலரனக்குப் பிறகு ஆய்வுப் 
பகுதியில் உள்ள இரைச்சல் கண்காணிப்பு இேங்கள் டதர்ந்வதடுக்கப்பட்ேன. நில பயன்பாட்டு 
வரககளில் வணிக, குடியிருப்பு, கிைாமப்புற மற்றும் உணர்திறன் பகுதிகள் அேங்கும். முன் அளவீடு 
வசய்யப்பட்ே இரைச்சல் அளரவப் பயன்படுத்தி ஒவ்வவாரு இேத்திலும் ஒரு முழு ொளுக்கு ஓவ்வவாரு   
மணிடெை அடிப்பரேயில் இரைச்சல் அளவுகள் பதிவு வசய்யப்பட்ேன. இரைச்சல் கண்காணிப்பு 
இேங்கரளக் காட்டும் வரைபே இரைச்சல் பேம் 3-22  இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

3.8.1 முடிவுைள் மற்றும் விவொதங்ைள் 

ஒவ்வவாரு கண்காணிப்பு இேத்திலும் பதிவுவசய்யப்பட்ே மணிடெை இரைச்சல் அளவுகளின் 
அடிப்பரேயில், பகல் டெை இரைசல் அளவு (Ld) மற்றும் இைவு இரைசல் அளவு (Ln) கணக்கிேப்பட்ேது; 

 Ld: 6:00 மணி முதல் 22.00 மணி டெைம் வரை சைாசரி இரைச்சல் அளவுகள். 

 Ln: 22:00 மணி முதல் 6.00 மணி வரை சைாசரி சத்தம். 
பகல் டெை இரைச்சல் அளவுகள் (Ld) மற்றும் இைவு டெை இரைச்சல் அளவுகள் (Ln) மற்றும் பல்டவறு நில 
பயன்பாட்டு வரககளுக்கான அந்தந்த CPCB நிர்ணயிக்கப்பட்ே இரைச்சல் தைங்களுேன் ஒப்பிடுவது 
அட்ேவரண 3.11  இல் காட்ேப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவகை  3.10பைல் மற்றும் இரவு இகரச்ேல் நிக ைள் 

வ. 
எண்  இடம் 

இருப்பிடக் 
குறியீடு 

திட்ட 
எல்க யிலிருந்து 
(கிமீ) தூரம் 

திகேக்சைொைம் 
dB(A) Leq இல் இகரச்ேல் 

நிக  
CPCB தரநிக  சுற்றுச்சூழல் 

அகமப்பு பைல்  இரவு  Ld  Ln 
1.  திட்ே தளம் N1 Within the Site 72.3 64.5 75 70 வதாழில்துரற 
2.  அழகியபாண்டியபுைம் N2 2.23 NNE 53.4 43.1 55 45 குடியிருப்பு 
3.  பிள்ரளயார்குளம் N3 3.69 E 51.4 42.3 55 45 குடியிருப்பு 
4.  கல்லம்புலி N4 2.98 ESE 50.5 41.7 55 45 குடியிருப்பு 
5.  குப்பனாபுைம் N5 4.74 SE 52.2 40.6 55 45 குடியிருப்பு 
6.  எட்ேங்குளம் N6 3.54 SW 49.2 40.2 55 45 குடியிருப்பு 
7.  களக்குடி N7 3.80 W 50.4 41.3 55 45 குடியிருப்பு 
8.  வதற்கு வரகக்குளம் N8 1.53 NW 49.8 40.7 55 45 குடியிருப்பு 

3.8.2 அவதொனிப்புைள் 

எல்லா இேங்களிலும் பகல் டெைம் மற்றும் இைவு டெை  இரைச்சல் அளவுகளின் அவதானிப்புகள் கீடழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

 வதாழில்துரற பகுதிகளில் பகல் டெை இரைச்சல் அளவுகள் 72.3 dB(A) மற்றும் இைவு டெைத்தில் சுமார்  64.5 dB(A) ஆக இருந்தது, இது CPCB (75 dB(A) பகல் 
டெைம் & 70 dB(A) இைவு டெைம்) பரிந்துரைத்த வைம்பிற்குள் உள்ளது. 

 குடியிருப்புப் பகுதிகளில் பகல் டெை இரைச்சல் அளவுகள் 49.2 dB(A) இலிருந்து 53.4 dB(A) வரை இருந்தது  மற்றும் இைவு டெை இரைச்சல் அளவுகள் 40.2 dB(A) 

முதல் 43.1 dB(A) வரை இருந்தது . இது CPCB (55 dB(A) பகல் டெைம் & 45 dB(A) இைவு டெைம்) பரிந்துரைத்த வைம்பிற்குள் இருப்பரதக் உறுதிவசய்கிறது.
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படம் 3-22 இகரச்ேல் ைண்ைொணிப்பு இடங்ைகளக் ைொட்டும் வகரபடம் 
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3.9 நீர் சுற்றுச்சூழல் 
3.9.1 சமற்பரப்பு நீர் ஆதொரங்ைள் 

தாமிைபைணி, ெம்பியார், சித்தார் மற்றும் கைமணியாறு ஆகியரவ மாவட்ேத்தின் முக்கியமான ஆறுகள். 
பாபொசத்தில் இருந்து உருவாகும் தாமிைபைணி ஆறு மாவட்ேம் முழுவதும் பாய்கிறது. ெம்பியாறு ஆறு, 

டமற்குத் வதாேர்ச்சி மரலயின் கிழக்குச் சரிவுகளில் வெல்லிக்கல்டமாட்ரே அருடக திருக்குருகுண்டி 
கிைாமத்திலிருந்து டமற்டக 9.6 கிமீ வதாரலவில் சுமார் 1060 மீ உயைத்தில் உருவாகிறது, அடிவாைா 
பகுதியில் இந்த ஆறு இைண்டு பிரிவுகளாக பிரிகின்ேறது. வமயின் ஆறு தாமைபைணி அடிவாைத்தில் 
இரணந்துள்ளது. சிற்றார் குற்றாலம் அருடக உருவாகி வதன்காசி வழியாக பாய்ந்து தாமைபைணியுேன் 
சங்கமிக்கிறது. மரலப்பாங்கான நிலப்பைப்பு காைணமாக மாவட்ேத்தில் பல நீர்வீழ்ச்சிகள் 
உருவாகிஉள்ளன. மணிமுத்தாறு நீர்த்டதக்க நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் மூன்று வபரிய நீர்வீழ்ச்சிகள் உள்ளன 
மற்றும் தாமைபைணி ஆற்றிலும் சில நீர்வீழ்ச்சிகள் உள்ளன. குற்றாலத்தில் உள்ள சித்தார் ஆற்றில் ஐந்து 
நீர்வீழ்ச்சிகள், டதன் அருவிகள், வமயின் நீர்வீழ்ச்சிகள் மற்றும் பரழய குற்றாலம் அருவிகள் ஆகியவற்ரற 
உள்ளேக்கிய வதாேர் அருவிகள் இப்பகுதியில் உள்ள முக்கியமான அருவிகளில் சில. வபாதுவாக 
அறிவிகளில் இருந்து வரும் நீருக்கு வடிகால் முரற  மைக்கிரள அரமப்பு டபால உள்ளது. டமலும், 

பாசனம் மற்றும் மின் உற்பத்தி டொக்கங்களுக்காக கீடழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ள இேங்களில் எட்டு 
அரணகள் உள்ளன. பாபொசம், டசர்வலர், மணிமுத்தாறு, கேனாெதி, ைாமெதி, கருப்பாெதி, குண்ேட் & 

அத்ரவனார் டகாயில். 
ஆதாைம் : http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf 

 (குறிப்பு: மொவட்ட நி த்தடி நீர் சிற்சறடு- திருத ல்சவலி மொவட்டம், தமிழ் ொடு- மத்திய நி த்தடி நீர் 
வொரியம்-ஏப்ரல் 2009) 

3.9.1.1 சமற்பரப்பு நீர் தர மதிப்பீடு 
நீர் சுற்றுச்சூழலின் அடிப்பரே தைத்ரத அறிய,  திட்ேப் பகுதியின் ஆய்வு மூலமும் மற்றும் நீர் தை 
கண்காணிப்பின் CPCB வழிகாட்டுதல்களின்படி, திட்ேப் பகுதியிலிருந்து 10 கி.மீ. வதாரலவில் 
டமற்பைப்பு நீருக்கான மாதிரி இேங்கள் டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளன. நீரின் தை அளவுருக்கரள 
பகுப்பாய்வு வசய்ய பயன்படுத்தப்படும் டசாதரன முரறகள் அட்ேவரண 3.12 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

அட்டவகை  3.11 நீரின் தர அளவுருக்ைகள பகுப்பொய்வு தேய்ய பயன்படுத்தப்படும் சேொதகை முகறைள் 

வ. எண்  அளவுரு அளவிடப்படுகிறது சேொதகை முகற 

1.  நிறம் IS:3025 (பகுதி- 4) 1983 (ரீஃப் 2006) 

2.  கலக்கம் IS 3025(பகுதி - 10):1984 

3.  பிஎச் IS:3025 (பகுதி - 11): 1983 (ரீஃப்: 2006) 

4.  கேத்துத்திறன் IS:3025 (பகுதி - 14): 1983 (ரீஃப்: 2006) 

5.  வமாத்த கரைந்த  திேப்வபாருள்கள் IS:3025:1(பகுதி - 16) 1984 (ரீஃப் 2006) 

6.  வமாத்த மிதக்கும்  திேப்வபாருட்கள் IS 3025 (பகுதி - 17) 1984 (ரீஃப் 1996) 

7.  CaCO3 காைத்தன்ரம IS:3025,1 (பகுதி - 23) 1986 (ரீஃப் 2009) 

8.  CaCo3 வமாத்த கடினத்தன்ரம IS:3025 (பகுதி - 21) 1983 (ரீஃப் 2006) 

http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf
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வ. எண்  அளவுரு அளவிடப்படுகிறது சேொதகை முகற 

9.  டசாடியம் IS:3025,5(பகுதி - 45) 1993 (ரீஃப் 2006) 

10.  வபாட்ோசியம் IS:3025,5(பகுதி - 45) 1993 (ரீஃப் 2006) 

11.  Ca என கால்சியம் IS 3025 (பகுதி - 40):1991 

12.  வமக்னீசியம் Mg  IS 3025 (பகுதி - 46) 1994 

13.  குடளாரைடு IS 3025 (பகுதி - 32):1988 

14.  சல்டபட் SO4 IS 3025(பகுதி - 24):1986 

15.  ரெட்டைட் NO3  ASTM(பகுதி - 31)1978 

16.  பாஸ்டபட் IS 3025 (Pt 45) 1993 (R 2006) 

17.  ஃவுளூரைடுகள் எஃப் IS 3025 (பகுதி - 60):2008 

18.  சயரனடு IS 3025 (பகுதி-27):1986 

19.  ஆர்சனிக் IS 3025:(பாகம்-37):1988(ரீஃப் 2009) 

20.  டபாடைான் IS:3025 (பகுதி - 57):2003 

21.  காட்மியம் IS 3025 (பகுதி - 41)1991 

22.  குடைாமியம், வமாத்தம் IS:3025 (பகுதி - 52) 2003 (ரீஃப் 2009) 

23.  வசம்பு IS:3025 (பகுதி - 42)1992 (மறுகுறிப்பு: 2009) 

24.  இரும்பு IS 3025 (பகுதி - 53):2003 

25.  டலட்  IS:3025 (பகுதி - 47) 1994 (ரீஃப் 2009) 

26.  மாங்கனீசு IS 3025:(பகுதி - 59):2006 

27.  பாதைசம் IS 3025 (பகுதி 48):1994 RA 1999 

28.  நிக்கல் IS 3025:(பாகம்-54):2003(ரீஃப் 2009) 

29.  வசலினியம் IS 3025 பகுதி (56)2003 

30.  துத்தொகம் IS:3025 (பகுதி - 49) 1994 (ரீஃப் 2009) 

31.  கரைந்த ஆக்ஸிஜன் IS:3025 (பகுதி - 38)1989 (ரீஃப் 2009) 

32.  பிஓடி 5210B APHA22nd Edn 2012 

33.  சிஓடி IS:3025 (பாகம்-58)-2006 

ஆய்வுக் காலத்தில் டமற்பைப்பு நீரின் தைத்தின் தற்டபாரதய நிரல மதிப்பிேப்பட்டுள்ளது. டமற்பைப்பு நீர் 
தை முடிவுகள் அட்ேவரண 3.13 இல் வகாடுக்கபட்டு உள்ளது. டமற்பைப்பு நீர் கண்காணிப்பு இேங்கரளக் 
காட்டும் வரைப.ேம் பேம் 3-23 இல் காட்ேபட்டு உள்ளது.  

அட்டவகை  3.12சமற்பரப்பு நீர் மொதிரி இடங்ைளின் விவரங்ைள் 

இருப்பிடக் 
குறியீடு 

நீர் நிக ைள் 

திட்ட 
எல்க யிலிருந்து 
தூரம் (~கிமீ) 

திட்ட 
எல்க யிலிருந்து 

திகே 

SW1 
திட்ே தளத்திற்கு அருகில் உள்ள 
குளம் 

0.45 WNW 

SW2 சித்தர் ஆர் d/s 4.15 ENE 

SW3 
கீழ் பிள்ரளயார்குளம் அருடக 
உள்ள ஏரி 

5.62 E 
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SW4 பாலமரே குளம் 6.51 SE 

SW5 மானூர் குளம் 4.91 S 

SW6 பள்ளிக்டகாட்ரே வாய்க்கால் 3.81 W 

SW7 சித்தர் R u/s 3.73 WNW 

SW8 காடுவவட்டி அருடக உள்ள ஏரி 5.67 WNW 
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படம் 3-23 சமற்பரப்பு நீர் ைண்ைொணிப்பு இடங்ைகளக் ைொட்டும் வகரபடம்
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அட்டவகை  3.13 சமற்பரப்பு நீர் ைண்ைொணிப்பு முடிவுைள் 

வ. 
எண்  அளவுரு அ கு  

சமற்பரப்பு 
நீர் 

தரநிக ைள் 
(IS 2296 

வகுப்பு-A) 

திட்ட 
தளத்திற்கு 
அருகில் 
உள்ள 
குளம் 

சித்தர் ஆர் 
d/s 

கீழ 
பிள்களயொ
ர்குளம் 

அருசை ஏரி 

பொ மகட 
குளம் 

மொனூர் 
குளம் 

பள்ளிக்
சைொட்கட 
வொய்க்ைொல் 

சித்தர் R u/s 

ைொடுதவட்
டி அருசை 
ஏரி 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 

1.  
pH (at 25°C) -- 6.5-8.5 8.17 7.86 7.67 8.34 7.75 8.09 7.42 7.96 

2.  
மின் கேத்துத்திறன் µS/cm - 1124 1178 1237 973 1114 1348 1083 1326 

3.  

வமாத்த கரைந்த 
திேப்வபாருள்கள் 

mg/l 500 704 737 752 591 693 854 656 820 

4.  

வமாத்த மிதக்கும்  
திேப்வபாருட்கள் 

mg/l - 63 48 37 59 47 28 35 56 

5.  

வமாத்த காைத்தன்ரம 
CaCO3 

mg/l - 161 195 174 116 136 187 190 151 

6.  

வமாத்த கடினத்தன்ரம 
CaCO3 

mg/l 300 257 293 247 257 258 357 241 317 

7.  
டசாடியம் ொ mg/l - 86.9 76.2 96.2 73.5 81.6 107.6 67.4 115.7 

8.  
வபாட்ோசியம் டக mg/l - 6.8 5.7 7.3 6.8 6.3 7.4 4.8 8.2 

9.  
கால்சியம் Ca mg/l - 62.3 68.9 52.7 62.3 56.7 79.4 57.3 74.5 

10.  
Mg வமக்னீசியம் mg/l - 24.5 29.4 28.1 24.5 28.3 38.4 23.7 31.7 

11.  
குடளாரைடு Cl mg/l 250 174.2 164.5 184.6 137.2 192.7 194.5 134.8 208.6 

12.  
சல்டபட் SO4 mg/l 400 59.8 57.6 74.7 64.8 69.2 89.2 49.6 92.6 
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வ. 
எண்  அளவுரு அ கு  

சமற்பரப்பு 
நீர் 

தரநிக ைள் 
(IS 2296 

வகுப்பு-A) 

திட்ட 
தளத்திற்கு 
அருகில் 
உள்ள 
குளம் 

சித்தர் ஆர் 
d/s 

கீழ 
பிள்களயொ
ர்குளம் 

அருசை ஏரி 

பொ மகட 
குளம் 

மொனூர் 
குளம் 

பள்ளிக்
சைொட்கட 
வொய்க்ைொல் 

சித்தர் R u/s 

ைொடுதவட்
டி அருசை 
ஏரி 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 

13.  
ரெட்டைட் NO3 mg/l 20 6.9 6.5 4.7 6.9 7.4 5.6 5.8 4.7 

14.  
ஃவுளூரைடுகள் F  mg/l 1.5 0.47 0.39 0.52 0.34 0.67 0.59 0.27 0.45 

15.  

சயரனடு 
mg/l 0.05 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

16.  

ஆர்சனிக் 
mg/l 0.05 

BLQ (LOQ 

0.005) 

BLQ (LOQ 

0.005) 

BLQ (LOQ 

0.005) 

BLQ (LOQ 

0.005) 

BLQ (LOQ 

0.005) 

BLQ (LOQ 

0.005) 

BLQ (LOQ 

0.005) 

BLQ (LOQ 

0.005) 

17.  

டபாடைான்  B 
mg/l - 

BLQ(LOQ 

0.1) 

BLQ(LOQ 

0.1) 

BLQ(LOQ 

0.1) 

BLQ(LOQ 

0.1) 

BLQ(LOQ 

0.1) 

BLQ(LOQ 

0.1) 

BLQ(LOQ 

0.1) 

BLQ(LOQ 

0.1) 

18.  

CD காட்மியம் 
mg/l 0.01 

BLQ(LOQ 

0.001) 

BLQ(LOQ 

0.001) 

BLQ(LOQ 

0.001) 

BLQ(LOQ 

0.001) 

BLQ(LOQ 

0.001) 

BLQ(LOQ 

0.001) 

BLQ(LOQ 

0.001) 

BLQ(LOQ 

0.001) 

19.  

குடைாமியம், வமாத்தம் 
mg/l 0.05 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

20.  

காப்பர் CU 
mg/l 1.5 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

21.  

டலட் Pb 
mg/l 0.1 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

22.  

Mn  மாங்கனீசு 
mg/l 0.5 

BLQ(LOQ 

0.05) 

BLQ(LOQ 

0.05) 

BLQ(LOQ 

0.05) 

BLQ(LOQ 

0.05) 

BLQ(LOQ 

0.05) 

BLQ(LOQ 

0.05) 

BLQ(LOQ 

0.05) 

BLQ(LOQ 

0.05) 
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வ. 
எண்  அளவுரு அ கு  

சமற்பரப்பு 
நீர் 

தரநிக ைள் 
(IS 2296 

வகுப்பு-A) 

திட்ட 
தளத்திற்கு 
அருகில் 
உள்ள 
குளம் 

சித்தர் ஆர் 
d/s 

கீழ 
பிள்களயொ
ர்குளம் 

அருசை ஏரி 

பொ மகட 
குளம் 

மொனூர் 
குளம் 

பள்ளிக்
சைொட்கட 
வொய்க்ைொல் 

சித்தர் R u/s 

ைொடுதவட்
டி அருசை 
ஏரி 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 

23.  

பாதைசம் 
mg/l 0.001 

BLQ(LOQ 

0.0005) 

BLQ(LOQ 

0.0005) 

BLQ(LOQ 

0.0005) 

BLQ(LOQ 

0.0005) 

BLQ(LOQ 

0.0005) 

BLQ(LOQ 

0.0005) 

BLQ(LOQ 

0.0005) 

BLQ(LOQ 

0.0005) 

24.  

Ni  நிக்கல் 
mg/l - 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

BLQ(LOQ 

0.01) 

25.  

வசலினியம் Se 
mg/l 0.01 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

BLQ(LOQ 

0.005) 

26.  
கரைந்த ஆக்ஸிஜன் mg/l 6 5.8 6.1 5.9 6.1 6.0 5.8 6.3 5.7 

27.  

O2 இைசாயன ஆக்ஸிஜன் 
(COD) mg/l - 38.6 26.7 35.2 29.5 21.4 43.2 18.4 29.1 

28.  
BOD, 3 days @ 27°C as O2 mg/l 2 6.8 3.9 5.4 4.2 3.7 7.3 3.3 4.6 

 (Note: BLQ – Below Limit of Quantification; LOQ – Limit Of Quantification
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3.9.1.2 முடிவுைள் மற்றும் விவொதங்ைள் 
  டமற்பைப்பு நீர் மாதிரி முடிவுகள் கீடழ விவாதிக்கப்பட்டுல்லன : 

 டசகரிக்கப்பட்ே டமற்பைப்பு நீர் மாதிரிகளில் pH அளவு 7.42 முதல்  8.34 வரை உள்ளது, இங்கு 
உள்ள அரனத்து மாதிரிகளும் IS 2296:1992 வைம்பிற்குள் இருக்கும்.  

 டசகரிக்கப்பட்ே டமற்பைப்பு நீர் மாதிரியின் வமாத்த கரைந்த திேப்வபாருட்களின் (TDS) மதிப்பு 

591mg/l முதல் 854mg/l வரை இருக்கும். 

 டசகரிக்கப்பட்ே டமற்பைப்பு நீர் மாதிரியின் வமாத்த கடினத்தன்ரம மதிப்பு 241 மி.கி/லி  – 357 
மி.கி/லி  வரை இருக்கும். 

 ஆய்வுப் பகுதியின் டமற்பைப்பு நீரில் உள்ள சல்டபட் அளவு  49.6 மி.கி/லி  முதல் 92.6 மி.கி/லி  
வரை அரமந்துஉள்ளது.  

3.10 நி த்தடி நீர் வளங்ைள் 

நீர்ப்பாசன ஆதாைங்களாக கால்வாய், நீர் வதாட்டி, குளம்  மற்றும் கிணறு ஆகும், இது 133106 
வெக்டேர்கரள உள்ளேக்கியது. வமாத்த பாசனப் பைப்பில், கிணற்றுப் பாசனம் 50096 வெக்டேர், 

குளங்கள் 55382 வெக்டேர் மற்றும் கால்வாய் 27128 வெக்டேர். நிலத்தடி நீர்மட்ேம் 200 மீ ஆழத்திற்கு கீழ் 
மாவட்ேதில் காணபடுகின்றன. நீர் வள வவடிப்பு டமற்க்கு பகுதியில் 100 மீ ஆழத்திற்கு கீழ் உள்ளது. 
கிணறுகளின் மகசூல் வினாடிக்கு 1 முதல் 3.6 லிட்ேர் வரை மாறுபடும். வபாதுவாக, பல்டவறு மாநில 
நிறுவனங்களால் வீடுகளுக்கு டதாண்ேப்படும் கிணறுகள் ஒரு நிமிேத்திற்கு 63 முதல் 270 லிட்ேர் வரை 
மகசூல் தருகின்றன. ஆய்வுப் பகுதி ஒரு சுைங்கத் நீர் வதாட்டிரயக் வகாண்டுள்ளது மற்றும் 10 கிமீ 
சுற்றளவில் நிலத்தடி எந்த ஒரு நீர் ஆதாைங்கள் எதுவும் இல்ரல. 3-15  அட்ேவரணயில் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியத்தால் (CGWB) வவளியிேப்பட்ே மாவட்ே வாரியான 
நிலத்தடி நீர் ஆதாைங்கள்-2009-ல் இருந்து, படுரகயின் வமாத்த புவியியல் பகுதியின் நிலத்தடி நீர் 
சாத்தியக்கூறுகள் விகிதம் அடிப்பரேயில் மதிப்பிேப்படுகிறது. திருவெல்டவலி மாவட்ேம் 
பருவமரழக்கு முந்ரதய மற்றும் பின் பருவமரழயின் நீர் மட்ேத்தின் ஆழம் பேம் 3-21 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவகை  3.14 திருத ல்சவலி  மொவட்டத்தில் நி த்தடி நீர் வளங்ைள் 

பண்புைள்  ேொத்தியம கூறு /அளவு 
மாவட்ேத்தின் பகுதி 6823.08 சதுை கி.மீ 
நிகை பாசனப் பகுதி 111132 வெக்டேர் 
வமாத்த பாசனப் பகுதி 139776 வெக்டேர் 
ஆழம் (மீ) 20.40 to 212.0 மீ  bgl. 
கேத்தும் திறன் (மீ 2/ொள்) 3 to 475 
வருோந்திை நிைப்பக்கூடிய நிலத்தடி நீர் வளங்கள் 
(மில்லியன் கன மீட்ேர்) 897.49 (மில்லியன் கன மீட்ேர்) 
அரனத்து பயன்பாட்டிற்கும் பயன்பேகூடிய  வமாத்த 
வருோந்திை நிலத்தடி நீர் 
(மில்லியன் கன மீட்ேர்) 

465.69 (மில்லியன் கன மீட்ேர்) 

(ஆதாைம்:http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf)

http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Thoothukudi.pdf
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(ஆதாைம் : http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf) 

படம் 3.21 திருத ல்சவலி மொவட்டத்தின் நீர்மட்டத்தின் ஆழம்

http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Thoothukudi.pdf


Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0 /01.12.2021  

 Page 169 of 283 
 

 

3.10.1.1 நி த்தடி நீரின் தரம் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள குடிடயற்றங்கள்/கிைாமங்கள் துரண டமற்பைப்பு நீரின் பயன்பாட்டின் 
அடிப்பரேயில் திட்ே இேத்ரதச் சுற்றியுள்ள பல்டவறு கிைாமங்களில் மதிப்பீடு வசய்வதற்காக வமாத்தம் 
எட்டு (08) நிலத்தடி நீர் கண்காணிப்பு இேங்கள் அரேயாளம் காணப்பட்ேன. நிலத்தடி நீர் முடிவுகள் 
குடிநீருக்கான IS: 10500 (2012) இன் படி ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ே நீரின் தைத் 
தைங்களுேன் ஒப்பிேப்படுகின்றன. நிலத்தடி நீர் தை கண்காணிப்பு இேங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 
அட்ேவரண 3.16 மற்றும் அட்ேவரண 3.17 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. நிலத்தடி நீர் கண்காணிப்பு 
இேங்கரளக் காட்டும் வரைபேம் பேம் 3-24 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

அட்டவகை 3.15 நி த்தடி நீர் தர ைண்ைொணிப்பு இடங்ைளின் விவரங்ைள் 

நிக யக் 
குறியீடு 

இடம் 
திட்ட எல்க யிலிருந்து 

தூரம் (கிமீ) திகேக்சைொைம்  
GW1 திட்ே தளத்திற்கு அருகில் 0.10 WNW 
GW2 அழகியபாண்டியபுைம் 2.23 NNE 
GW3 பிள்ரளயார்குளம் 3.69 E 
GW4 கல்லம்புலி 2.98 ESE 
GW5 குப்பனாபுைம் 4.74 SE 
GW6 எட்ேங்குளம் 3.54 SW 
GW7 களக்குடி 3.80 W 
GW8 வதற்கு வரகக்குளம் 1.53 NW 
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படம் 3-24 நி த்தடி நீர் ைண்ைொணிப்பு இருப்பிடங்ைகளக் ைொட்டும் வகரபடம்
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அட்டவகை 3.16 நி த்தடி நீர் ைண்ைொணிப்பு முடிவுைள் 

வ . 
எ
ண்  

அளவுசைொல்ைள் அ கு 

குடிநீர் 
தரநிக  
(IS 

10500: 
2012) 
ஏற்றுக்
தைொள்ள
க்கூடிய 
வரம்பு 

குடிநீர் 
தரநிக  (IS 
10500: 2012) 
அனுமதிக்
ைப்பட்ட 
வரம்பு 

திட்ட தளம் 
அழகியபொ
ண்டியபுரம் 

பிள்களயொ
ர்குளம் 

ைல் ொம்பு
ளி 

குப்பைொபுர
ம் 

எட்டங்குளம் ைளக்குடி 
ததற்கு 

வகைக்குள
ம் 

GW1 GW2 GW3 GW4 GW5 GW6 GW7 GW8 

1.  நிறம் Hazen 5 15 
BLQ(LOQ 

1.0) 
BLQ(LOQ 

1.0) 
BLQ(LOQ 

1.0) 
BLQ(LOQ 

1.0) 
BLQ(LOQ 

1.0) 
BLQ(LOQ 1.0) BLQ(LOQ 1.0) 

BLQ(LOQ 
1.0) 

2.  கலக்கம் NTU 1 5 
BLQ(LOQ 

0.1) 
BLQ(LOQ 

0.1) 
BLQ(LOQ 

0.1) 
BLQ(LOQ 

0.1) 
BLQ(LOQ 

0.1) 
BLQ(LOQ 0.1) BLQ(LOQ 0.1) 

BLQ(LOQ 
0.1) 

3.  pH -- 6.5-8.5 NR 7.67 8.24 7.28 7.53 7.42 8.09 7.34 7.98 
4.  கேத்துத்திறன் µS/cm - - 1024 765 981 817 943 1072 883 1093 

5.  
வமாத்த கரைந்த 
திேப்வபாருள்க
ள் 

mg/l 500 2000 644 476 620 512 597 689 554 691 

6.  
வமாத்த மிதக்கும்  
திேப்வபாருட்க
ள் 

 
- - 

BLQ(LOQ 
1.0) 

BLQ(LOQ 
1.0) 

BLQ(LOQ 
1.0) 

BLQ(LOQ 
1.0) 

BLQ(LOQ 
1.0) 

BLQ(LOQ 1.0) BLQ(LOQ 1.0) 
BLQ(LOQ 

1.0) 

7.  
காைத்தன்ரம 
CaCO3 

mg/l 200 600 181 126 169 134 142 149 193 211 

8.  
வமாத்த தின்ரம 
CaCO3 

mg/l 200 600 271 186 234 222 308 312 299 369 

9.  டசாடியம் Na mg/l - - 83.7 62.8 71.5 58.4 79.5 85.6 47.3 76.4 
10.  வபாட்ோசியம் K mg/l - - 6.9 7.3 6.5 5.2 6.3 4.8 6.1 5.6 
11.  கால்சியம் Ca mg/l 75 200 56.2 38.6 54.8 49.3 69.7 64.7 72.4 83.7 
12.  மக்னீசியம் Mg mg/l 30 100 31.6 21.8 23.6 24.1 32.4 36.5 28.6 38.7 
13.  குடளாரைடு Cl mg/l 250 1000 157.8 117.2 145.2 124.5 164.8 178.5 104.5 154.2 
14.  சல்டபட் SO4 mg/l 200 400 65.2 58.7 50.2 69.4 54.7 69.4 42.6 53.9 
15.  ரெட்டைட் NO3 mg/l 45 NR 5.7 3.4 4.2 4.6 2.3 3.7 3.8 4.7 
16.  ஃபளூரைடுகள் F 

 
1 1.5 0.47 0.68 0.73 0.52 0.81 0.64 0.77 0.86 

17.  சயரனடு mg/l 0.05 NR BLQ BLQ BLQ BLQ BLQ BLQ BLQ BLQ 
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வ . 
எ
ண்  

அளவுசைொல்ைள் அ கு 

குடிநீர் 
தரநிக  
(IS 

10500: 
2012) 
ஏற்றுக்
தைொள்ள
க்கூடிய 
வரம்பு 

குடிநீர் 
தரநிக  (IS 
10500: 2012) 
அனுமதிக்
ைப்பட்ட 
வரம்பு 

திட்ட தளம் 
அழகியபொ
ண்டியபுரம் 

பிள்களயொ
ர்குளம் 

ைல் ொம்பு
ளி 

குப்பைொபுர
ம் 

எட்டங்குளம் ைளக்குடி 
ததற்கு 

வகைக்குள
ம் 

GW1 GW2 GW3 GW4 GW5 GW6 GW7 GW8 

(LOQ 0.01) (LOQ 0.01) (LOQ 0.01) (LOQ 0.01) (LOQ 0.01) (LOQ 0.01) (LOQ 0.01) (LOQ 0.01) 

18.  ஆர்சனிக் As mg/l 0.01 0.05 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 

19.  டபாடைான் B mg/l 0.5 1.0 
BQL 

(LOQ 0.1) 
BQL 

(LOQ 0.1) 
BQL 

(LOQ 0.1) 
BQL 

(LOQ 0.1) 
BQL 

(LOQ 0.1) 
BQL 

(LOQ 0.1) 
BQL 

(LOQ 0.1) 
BQL 

(LOQ 0.1) 

20.  காட்மியம் Cd mg/l 0.003 NR 
BQL(LOQ 

0.001) 
BQL(LOQ 

0.001) 
BQL(LOQ 

0.001) 
BQL(LOQ 

0.001) 
BQL(LOQ 

0.001) 
BQL(LOQ 

0.001) 
BQL(LOQ 

0.001) 
BQL(LOQ 

0.001) 

21.  குடைாமியம்  Cr mg/l 0.05 NR 
BQL 

(LOQ 0.01) 
BQL 

(LOQ 0.01) 
BQL 

(LOQ 0.01) 
BQL 

(LOQ 0.01) 
BQL 

(LOQ 0.01) 
BQL 

(LOQ 0.01) 
BQL 

(LOQ 0.01) 
BQL 

(LOQ 0.01) 

22.  காப்பர்  Cu mg/l 0.05 1.5 
BLQ 

(LOQ 0.01) 
BLQ 

(LOQ 0.01) 
BLQ 

(LOQ 0.01) 
BLQ 

(LOQ 0.01) 
BLQ 

(LOQ 0.01) 
BLQ 

(LOQ 0.01) 
BLQ 

(LOQ 0.01) 
BLQ 

(LOQ 0.01) 

23.  வலட் Pb mg/l 0.01 NR 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 

24.  மாங்கனீசு  Mn mg/l 0.1 0.3 
BLQ 

(LOQ 0.05) 
BLQ 

(LOQ 0.05) 
BLQ 

(LOQ 0.05) 
BLQ 

(LOQ 0.05) 
BLQ 

(LOQ 0.05) 
BLQ 

(LOQ 0.05) 
BLQ 

(LOQ 0.05) 
BLQ 

(LOQ 0.05) 

25.  வமர்குறி  mg/l 0.001 NR 
BLQ(LOQ 

0.0005) 
BLQ(LOQ 

0.0005) 
BLQ(LOQ 

0.0005) 
BLQ(LOQ 

0.0005) 
BLQ(LOQ 

0.0005) 
BLQ(LOQ 

0.0005) 
BLQ(LOQ 

0.0005) 
BLQ(LOQ 

0.0005) 

26.  நிக்கல் Ni mg/l 0.02 NR 
BLQ 

(LOQ 0.01) 
BLQ 

(LOQ 0.01) 
BLQ 

(LOQ 0.01) 
BLQ 

(LOQ 0.01) 
BLQ 

(LOQ 0.01) 
BLQ 

(LOQ 0.01) 
BLQ 

(LOQ 0.01) 
BLQ 

(LOQ 0.01) 

27.  வசலினியம் Se mg/l 0.01 NR 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 
BLQ(LOQ 

0.005) 

28.  ஜிங்க்  Zn mg/l 5 15 
BLQ 

(LOQ 0.1) 
BLQ 

(LOQ 0.1) 
BLQ 

(LOQ 0.1) 
BLQ 

(LOQ 0.1) 
BLQ 

(LOQ 0.1) 
BLQ 

(LOQ 0.1) 
BLQ 

(LOQ 0.1) 
BLQ 

(LOQ 0.1) 

(குறிப்பு : BLQ – Below Limit of Quantification; LOQ – Limit Of Quantification; NR – No Relaxation) 
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3.10.1.2 முடிவுைள் மற்றும் விவொதங்ைள் 

பகுப்பாய்வு முடிவுகளின் சுருக்கம் கீடழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 
 

 ஆய்வுப் பகுதியின் நிலத்தடி நீர் முடிவுகள் pH வைம்பு 7.28 முதல் 8.24 வரை உள்ளது என்பரதக் 
காட்டுகிறது. pH வைம்பு IS 10500:2012 இன் ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய வைம்பிற்குள் இருக்கிறது.  

 டசகரிக்கப்பட்ே நிலத்தடி நீர் மாதிரியின் வமாத்த கரைந்த திேப்வபாருள் வைம்பு 476 mg/l முதல்  691 

mg/l வரை  மாறுபடுகிறது. அரனத்து மாதிரிகளும் IS 10500: 2012 இன் அனுமதிக்கப்பட்ே வைம்பிற்குள் 
உள்ளன. 

 குடளாரைடு அளவு  ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய வைம்பு 250mg/l மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ே வைம்பு 1000 

mg/l ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியில் டசகரிக்கப்பட்ே நிலத்தடி நீர் மாதிரிகளில் குடளாரைடு மதிப்பு 
104.5mg/l முதல்  178.5 mg/l வரை இருக்கும். அரனத்து மாதிரிகளும் IS 10500:2012 இன் 
ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய வைம்பிற்குள் இருப்பது கவனிக்கப்படுகிறது. 

 சல்டபட் அளவு ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய வைம்பு 200 mg/l மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ே வைம்பு 400 mg/l 

ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியில் டசகரிக்கப்பட்ே நிலத்தடி நீர் மாதிரிகளில் சல்டபட் மதிப்பு  42.6mg/l - 

69.4mg/l வரை மாறுபடுகிறது. அரனத்து மாதிரிகளும் IS 10500: 2012 இன் ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய 
வைம்ரப சந்திக்கிறது. 

 நிலத்தடி நீர் மாதிரிகளுக்கு வமாத்த கடினத்தன்ரம வைம்பு 186 mg/dl - 369 mg/l இரேடய உள்ளது. 
அரனத்து மாதிரிகளும் IS 10500: 2012 இன் அனுமதிக்கப்பட்ே வைம்பிற்குள் இருப்பது 
கவனிக்கப்படுகிறது. 

3.11 மண்ணின் வளம் மற்றும் அதன் தரம் 

இப்பகுதியில் உள்ள மண்  கீழ்கண்ேவாறு வரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, 

 

i. வசம்மண் 

ii. சிவப்பு மணல் மண் 

iii. கரிசல் மண்  
iv.  கேற்கரை உப்பு மண்  
v. ஆற்று மண்  
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சிவகாசி, வதன்காசி, வசங்டகாட்ரே மற்றும் சங்கைன்டகாவில் ஆகிய பகுதிகளில் காணப்படும் வசம்மண் 
வதன்ரன மற்றும் பரன மைங்கரள பயிரிே ஏற்றதாக உள்ளது. ொங்குடெரி, அம்பாசமுத்திைம், ைாதாபுைம் ஆகிய 
பகுதிகளில் காணப்படும் வசம்மஞ்சள் மண், நிலக்கேரல, திரன, பயறு வரககள் டபான்றவற்ரற பயிரிே 
ஏற்றது. கரிசல் மண் திருவெல்டவலி, பாரளயங்டகாட்ரே மற்றும் சங்கைன்டகாவில் வதாகுதிகளில் 
காணப்படுகிறது, டமலும் இது வெல், ைாகி மற்றும் டசாளம் டபான்றவற்ரற பயிரிே ஏற்றது. கேற்கரை உப்பு 
மண் அேர் சாம்பல் முதல் அேர் பழுப்பு நிறத்தில் ொங்குடெரி மற்றும் ைாதாபுைம் வதாகுதிகளில் பைவியுள்ளது. 
திருவெல்டவலி மற்றும் பாரளயங்டகாட்ரே வதாகுதிகளில் உள்ள தாம்ைபைணி மற்றும் சிற்றார் ஆறுகளின் 
ஆற்றுப் பாரதகளில் ஆற்று வண்ேல் மண் உருவாகிறது மற்றும் இது நிலக்கேரல, மிளகாய் மற்றும் கம்ரப 
பயிரிே ஏற்றது. IS: 2720 முரறகளின்படி மண் பகுப்பாய்வு டமற்வகாள்ளப்பட்ேது. மண்ணின் தைக் 
கண்காணிப்பு இேங்கள் & முடிவுகள்  
அட்ேவரண 3.18 மற்றும் 3.19 இல் வகாடுக்கபட்டுள்ளன. மண் கண்காணிப்பு இேங்கரளக் காட்டும் 
வரைபேம் 3-25 இல் காட்ேபட்டுள்ளது.  
 

ஆதாைம் : http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf 

 (குறிப்பு: மாவட்ே நிலத்தடி நீர் சிற்டறடு- திருவெல்டவலி மாவட்ேம், தமிழ்ொடு- மத்திய நிலத்தடி நீர் 
வாரியம்-ஏப்ைல் 2009).  

அட்டவகை 3.17 மண் மற்றும் வண்டல் தரக் ைண்ைொணிப்பு இடங்ைள் 

நிக யக் 
குறியீடு 

இடம் திட்ட 
எல்க யிலிருந்து 
தூரம் (கிமீ) 

திகேக்சைொைம்  

S1 திட்ே தளம் தளத்திற்குள் 

S2 அழகியபாண்டியபுைம் 2.23 NNE 
S3 பிள்ரளயார்குளம் 3.69 E 
S4 கல்லம்புலி 2.98 ESE 
S5 குப்பனாபுைம் 4.74 SE 
S6 எட்ேங்குளம் 3.54 SW 
S7 களக்குடி 3.80 W 

S8 வதற்கு வரகக்குளம் 1.53 NW 

http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Tirunelveli.pdf
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படம் 3-25 மண் ைண்ைொணிப்பு இடங்ைகளக் ைொட்டும் வகரபடம் 
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அட்டவகை 3.18 மண் மற்றும் வண்டல் தரக் ைண்ைொணிப்பு முடிவுைள் 

வ. 
எண்  அளவுருக்ைள் அ கு  திட்ட தளம் 

அழகியபொ
ண்டியபுரம் 

பிள்களயொர்கு
ளம் 

ைல் ம்புலி 
குப்பைொபு

ரம் 
எட்டங்குளம் ைளக்குடி 

ததற்கு 
வகைக்குளம் 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

1.  
மண் அரமப்பு 

- 
மணல் 
களிமண் 

மணல் 
மணல் 
களிமண் 

மணல் 
களிமண் 

மணல் 
களிமண் 

மணல் 
களிமண் 

மணல் 
களிமண் 

மணல் 

2.  மணல் % 45.4 56.7 53.6 50.8 50.4 52.6 54.6 58.4 
3.  வண்ேல் மண் % 22.8 24.8 11.7 16.3 12.7 20.9 16.7 23.9 
4.  களிமண் % 31.8 18.5 34.7 32.9 36.9 26.5 28.7 17.7 
5.  pH - 8.19 7.56 8.27 7.94 7.68 8.32 7.73 7.34 
6.  மின் கேத்துத்திறன் umhos/cm 289 347 356 235 419 298 463 374 
7.  ஆர்கானிக் கார்பன் % 0.57 0.36 0.31 0.28 0.43 0.39 0.42 0.54 
8.  கரிமப் வபாருள் % 0.98 0.62 0.53 0.48 0.74 0.67 0.72 0.93 
9.  ரெட்ைஜன் N mg/kg 273.6 227.5 174.2 249.7 152.6 183.4 217.2 195.8 
10.  பாஸ்பைஸ் P mg/kg 56.3 61.7 84.6 64.7 107.5 97.6 78.2 64.5 
11.  வபாட்ோசியம் K mg/kg 452.7 374.6 293.4 357.3 386.9 327.3 429.2 361.5 
12.  டபாடைான் B mg/kg 0.43 0.32 0.63 0.47 0.68 0.54 0.39 0.51 

13.  
காட்மியம் CD 

mg/kg BLQ(LOQ 1) BLQ(LOQ 1) BLQ(LOQ 1) BLQ(LOQ 1) 
BLQ(LOQ 

1) 
BLQ(LOQ 1) BLQ(LOQ 1) BLQ(LOQ 1) 

14.  
குடைாமியம் Cr 

mg/kg BLQ(LOQ 0.1) BLQ(LOQ 0.1) BLQ(LOQ 0.1) BLQ(LOQ 0.1) 
BLQ(LOQ 

0.1) 
BLQ(LOQ 0.1) BLQ(LOQ 0.1) BLQ(LOQ 0.1) 

15.  இரும்பு Fe mg/kg 6.18 7.94 5.57 6.52 4.71 8.65 5.16 7.83 

Note:  BLQ: Below Limit of Quantification; LOQ: Limit Of Quantification 
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3.10.2 முடிவுகர  மற்றும் விவொதங்ைள் 

ஆய்வு முடிவுகளின் சுருக்கம் 

 மண் மாதிரிகளின் pH அளவு 7.34 முதல் 8.32 வரை இருந்தது. 

 மண் மாதிரிகளின் கேத்துத்திறன் 235μmhos/cm முதல் 463μmhos/cm வரை இருக்கும்.  

 டசகரிக்கப்பட்ே மண் மாதிரிகளில் ரெட்ைஜன் உள்ளேக்கம் 152.6 mg/kg முதல் 273.6 mg/kg 

வரை இருந்தது. 

 பாஸ்பைஸ் உள்ளேக்கம் 56.3 மி.கி/கி. கி முதல் 107.5 மி.கி/கி.கி. 

 வபாட்ோசியம் உள்ளேக்கம் 293.4 மி.கி/கிகி.  முதல் 452.7 மி.கி/கி.கி.வரை இருக்கும் 

3.12 உயிரியல் சூழல் 

3.12.1 தொவரங்ைள் மற்றும் வி ங்கிைங்ைளின் விளக்ைம் 

திட்ேப் பகுதியில்  எந்த ஒரு டதசிய பூங்கா, வனவிலங்கு சைணாலயம், யாரனகள் காப்பகம், உயிர்க்டகாள 
காப்பகம் அல்லது முக்கியமான வனவிலங்கு வாழ்விேம் ஏதும் இல்ரல. அழிந்து வரும் அல்லது 
உள்ளூர் வனவிலங்குகள் எதுவும் இப்பகுதியில் இல்ரல. இந்த திட்ேப் பகுதியில் எந்த காடுகளும் 
இல்ரல.   

உயிரியல் சூழல்: 
ஆய்வுப் பகுதியில்  தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு வதாழில்மயமாக்கல் மற்றும் 
ெகைமயமாக்கலால் ஏற்படும் தாக்கத்ரதப் புரிந்து வகாள்ள சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு அவசியம். சுற்றுச்சூழல் 
அரமப்பின் பல்டவறு அம்சங்கரளப் பற்றிய ஆய்வுகள், உணர்திறன் வாய்ந்த சிக்கல்கரளக் 
கண்ேறிவதில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன. ஆய்வுப் பகுதியில் நிலவும் சுற்றுச்சூழலின் தற்டபாரதய 
நிரலரயப் புரிந்துவகாள்வதற்கும், கிரேக்கக்கூடிய தைவுகளின் உதவியுேன் கேந்த கால நிரலயுேன் 
ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதற்கும், நிகழ்காலத்தின் விரளவாக உயிரியல் சூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்கரள 
முன்னறிவிப்பதற்கும் உயிரியல் ஆய்வு EIA ஆய்வு அறிக்ரகயாக எடுத்துக் வகாள்ளப்பட்ேது. 10 கிமீ 
சுற்றளவில் உள்ள தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கரள ஆய்வு வசய்ய ஒரு தகவல் ெேத்தப்பட்ேது. 
அப்பகுதி மக்களிேம் இருந்து சில தகவல்கள் டசகரிக்கப்பட்ேன. டசகரிக்கப்பட்ே அரனத்து தைவுகளும் 
அந்த இேதில் உள்ள  தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் மாசுபாட்டின் தாக்கத்ரத விளக்குவதற்காக 
வரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. காட்டு வசடிகள் மற்றும் பயிரிேப்பட்ே வசடிகள் பற்றிய கணக்வகடுப்பு 
வசய்யப்பட்டு, கிரேக்கக்கூடிய அரனத்து தகவல்களும் பதிவு வசய்யப்பட்ேன.  
 

இரண்டொம் நிக  தைவலின் சபொது, சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுைளுக்கு பின்வரும் அம்ேங்ைள் பரிசீலிக்ைப்பட்டை: 

 தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் தற்டபாரதய நிரலரய மதிப்பீடு வசய்தல்; 

 அரிதான மற்றும் அழிந்துவரும் தாவைங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் இனங்கரள அரேயாளம் 
காணுதல் (ஏடதனும் இருந்தால்); 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சூழலியல் ரீதியாக உணர்திறன் வாய்ந்த பகுதிகரளக் கண்ேறிதல்;. 
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3.12.2 ஆரொய்ச்சி முகற 

தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் பதிவுகளுக்கான நிலப்பைப்பு ஆய்வுகள் ஆைாய்ச்சிக் கட்டுரை, 

பருவ இதழ்கள், தாவைங்கள் மற்றும் வன சரிபார்ப்புப் பட்டியல் டபான்ற இைண்ோம் நிரலத் 
தகவல்களால் டசகரிக்கப்பட்ேன..  

தொவர ஆய்வு: 
 தாவை இனங்கள் மற்றும் அவற்றின் குறிப்பிட்ே டொயறிதல் குணாதிசயங்களின் அடிப்பரேயில் 

குடும்பம், டபரிஇனம் மற்றும் வரக ஆகியரவ கிரேக்கக்கூடிய தாவைம் மற்றும் பிற 
வதாேர்புரேய நூல்கரள பயன்படுத்தி அரேயாளம் காணப்பட்ேன.. 

 தாவை இனங்கரள அரேயாளம் காண்பது தவிை, உள்ளூர் மக்களால் உருவாக்கப்பட்ே தாவைங்களின் 
உள்ளூர் வபயர்கள் மற்றும் பயன்பாடுகள் பற்றிய தகவல்கள் டசகரிக்கப்பட்ேன. 

வி ங்குைள் பற்றிய ஆய்வு : 
 வவளியிேப்பட்ே அைசாங்க தைவுகள் டபான்றவற்றிலிருந்து டசகரிக்கப்பட்ே இைண்ோம் நிரல 

தகவல்கள். 

 வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்ேம், 1972 இன் அட்ேவரணயின்படி அழிந்து வரும் மற்றும் உள்ளூர் 
உயிரினங்களின் பட்டியல். 

 வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்ேம் 1972 இல் பட்டியலிேப்பட்ே அட்ேவரண-1 இனங்கள் 
மற்றும் IUCN இன் சிவப்புப் பட்டியலில் பட்டியலிேப்பட்டுள்ள அட்ேவரண-1 இனங்களின் 
இருப்பு மற்றும் இல்லாரமரயக் கண்ேறிய விலங்கினங்கள் மற்றும் பாலூட்டிகரள 
அரேயாளம் காண முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. 

3.12.3 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் தொவர இைங்ைளின் ததொகுப்பு  

ஆய்வுப் பகுதியில் கண்ேறியப்பட்ே 41 குடும்பத்தின் கீழ் உள்ள வமாத்த 112 இனங்களின் 
அடிப்பரேயில் அட்டவகை 3.21 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது  ஒவ்வவாரு வாழ்விேதிலும்   காணப்படும் 
தாவை இனங்களின் விரிவான பட்டியல். 

அட்டவகை  3.19 ஆய்வுப் பகுதியில் ததரிவிக்ைப்பட்ட/ைண்ைொணிக்ைப்பட்ட தொவரங்ைளின் பட்டியல் 

வ 
எண்  இைங்ைள் (species) குடும்பம் (Family) தபொது தபயர் வகை  

IUC
N 

1.  அப்ரூஸ் ப்ரிடகடோரியஸ் ஃடபடபசிடய குண்டுமணி புதர் NA 

2.  அபுடிடலான் இண்டிகம் மால்டவசி வபருந் துத்தி புதர் NA 

3.  அகாசியா நிடலாட்டிகா மிடமாடசசி கருடவலம்   மைம் LC 

4.  அகாசியா பிளானிஃப்ைான்ஸ் மிடமாடசசி வகாரேடவலம் மைம் NA 

5.  அகலிபா இண்டிகா யூடபார்பியாசிடய குப்ரபடமனி மூலிரக NA 

6.  
அகாந்டதாஸ்வபர்மம் 
ஹிஸ்பீேம் 

கம்டபாசிடே -- மூலிரக 
NA 

7.  அச்சிைாந்தஸ் அஸ்வபைா அமைந்டதசி ொயுரிவி மூலிரக NA 

8.  ஏகல் மார்வமடலாஸ் ருடேசி வில்வம்   மைம் NA 

9.  ஏர்வ லனே அமைந்டதசி பீரல, சிறுபீரல புதர் NA 
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வ 
எண்  இைங்ைள் (species) குடும்பம் (Family) தபொது தபயர் வகை  

IUC
N 

10.  ஏர்வா வபர்சிகா அமைந்டதசி வபரும்பீரழ புதர் NA 

11.  எஸ்கிடனாமீன் அவமரிக்கானா ஃடபடபசிடய -- மூலிரக NA 

12.  எஸ்கிடனாமீன் அஸ்வபைா ஃடபடபசிடய தக்காய் புதர் NA 

13.   அவகைட்ேம் டகாரனசாய்டுஸ்  கம்டபாசிடே பூம் பில்லு மூலிரக NA 

14.  அடலாவேடைாப்சிஸ் சிமிசினா டபாடயசி -- புல் NA 

15.  ஆல்ேர்னந்வதைா வசசிலிஸ் அமைந்டதசி வபான்னாங்கண்ணி மூலிரக NA 

16.  அனிடசாவமல்ஸ் இண்டிகா டலபியாடே -- மூலிரக NA 

17.  அன்டனானா ஸ்குவாடமாசா அன்டனாடனசிடய சீத்தா  மைம் NA 

18.  அைாச்சிஸ் ரெடபாடகயா ஃடபடபசிடய டவர்கேரல மூலிரக NA 

19.  ஆர்வகடமான் வமக்சிகானா பாப்பாவவடைசி பிைமன் தண்டு மூலிரக NA 

20.  அரிஸ்டிோ அட்வசன்ஷனிஸ் டபாடயசி -- புல் NA 

21.  அரிஸ்டிோ ஹிஸ்டிரிக்ஸ் டபாடயசி -- புல் NA 

22.  
அரிஸ்டோடலாச்சியா 
பிைாக்டிடயாலாட்ோ 

அரிஸ்டோடலாகி
டயசிடய 

அடுதின்னப்பாரல மூலிரக 
NA 

23.  பார்டலரியா அக்குமினாட்ோ அகந்டதசி -- புதர் NA 

24.  பார்டலரியா லாங்கிஃப்டளாைா அகந்டதசி -- புதர் NA 

25.  பார்டலரியா டொக்டிஃப்டளாைா அகந்டதசி -- புதர் NA 

26.  டபார்ெவியா டிஃபுசா நிக்ோஜிடனசிடய மூக்கைட்ரே மூலிரக NA 

27.  டபார்டெவியா எவைக்ோ நிக்ோஜிடனசிடய சீரம மூகைத்ரத மூலிரக NA 

28.  கரிகா பப்பாளி கரிடகசி பப்பாளி மைம் NA 

29.  கரிசா கைண்ோஸ் அடபாசிடனசிடய காலா, வபருங் காலா புதர் NA 

30.  காசியா ஃபிஸ்துலா சீசல்பினிடயசி வகாண்ேைாய் மைம் NA 

31.  வசடலாசியா அர்வஜன்டியா அமைந்டதசி பண்ரண கீரை மூலிரக NA 

32.  சிசஸ் குவாட்ைாங்குலரிஸ் விட்டேசி பிைண்ரே புதர் NA 

33.  சிட்ைல்லஸ் டகாடலாசிந்திஸ் குக்குர்பிடேசி வபய்க்குமட்டி மூலிரக NA 

34.  சிட்ைஸ் ஆைண்டிஃடபாலியா ருடேசி எலுமிச்ரச மைம் NA 

35.  கிளிடயாம் விஸ்டகாசா கப்பரிடேசி ொய் கடுகு மூலிரக NA 

36.  
வகாக்கினியா கிைாண்டிஸ் குக்குர்பிடேசி டகாரவ பேைக் 

கூடியது NA 

37.  
குடைாட்ேன் 
டபான்பிளாண்டினியம் 

யூடபார்பியாசிடய ையில் பூண்டு மூலிரக 
NA 

38.  
குகுமிஸ் சாடிவஸ் குக்குர்பிடேசி வவள்ளரிக்காய் பேைக் 

கூடியது NA 

39.  ரசபைஸ் பல்டபாசஸ் ரசபடைசி ─ வசட்ஜ் NA 

40.  எக்லிப்ோ புடைாஸ்ட்ைாட்ோ கம்டபாசிடே கரிசாரல மூலிரக NA 

41.  
எலிடயாச்சாரிஸ் 
அகுோங்குலா 

ரசபடைசி   வசட்ஜ் 
NA 

42.  எைாக்டைாஸ்டிஸ் வேவனல்லா டபாடயசி   புல் NA 

43.  யூடபார்பியா பழங்கால யூடபார்பியாசிடய சதுை-கல்லி மைம் NA 

44.  யூடபார்பியா ஹிர்ோ யூடபார்பியாசிடய அம்மன்பச்சரிசி மூலிரக NA 

45.  யூடபார்பியா இண்டிகா யூடபார்பியாசிடய அம்மன்பச்சரிசி மூலிரக NA 

46.  எவால்வுலஸ் அல்சினாய்டுகள் கன்வால்வுடலசி விஷ்ணுகைண்டி மூலிரக NA 

47.  ஃபிகஸ் வபங்காவலன்சிஸ் வமாடைசிடய ஆல மைம் மைம் NA 
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வ 
எண்  இைங்ைள் (species) குடும்பம் (Family) தபொது தபயர் வகை  

IUC
N 

48.  ஃபிகஸ் ரிலிஜிடயாசா வமாடைசிடய அைசு மைம் NA 

49.  ஃபிம்பிரிஸ்டிலிஸ் ஓவாோ ரசபடைசி   வசட்ஜ் NA 

50.  
க்ளினஸ் டலாோய்டுகள் வமால்லுகிடனசி

டய 
சிறுடசறுப்பரே மூலிரக 

NA 

51.  
ஜினாண்ட்டைாப்சிஸ் 
ஜினாந்த்ைா 

கப்பரிடேசி ெல் டவரள, டவரல மூலிரக 
NA 

52.  வெடிடயாடிஸ் அஸ்வபைா ரூபியாசிடய   மூலிரக NA 

53.  
ஹீலிடயாட்டைாபியம் 
இண்டிகம் 

டபாைாகிடனசிடய டதட்வகாடுக்கி மூலிரக 
NA 

54.  வசம்பருத்தி சுைாட்வேன்சிஸ் மால்டவசி   புதர் வசடி NA 

55.  
ரெபாந்தஸ் 
என்னாஸ்வபர்மஸ் 

வயலசிடய ஓரிரல தாமரை மூலிரக 
NA 

56.  ரெக்டைாபிலா ஸ்குல்லி அகந்டதசி நீர்முள்ளி மூலிரக NA 

57.  ரெப்டிஸ் சுடவடயாவலன்ஸ் டலபியாடே   புதர் NA 

58.  
இண்டிடகாஃவபைா 
அஸ்பலத்தாய்டுகள் 

ஃடபடபசிடய சிவனார் டவம்பு மூலிரக 
NA 

59.  இண்டிடகாஃவபைா லின்டனய் ஃடபடபசிடய   மூலிரக NA 

60.  
இண்டிடகாஃவபைா 
டிங்க்டோரியா 

ஃடபடபசிடய அவ்வூரி, நீலி மூலிரக 
NA 

61.  
இடபாமியா வபஸ்-டகப்டை கன்வால்வுடலசி ஆட்டுக்கல், குதிரை 

குழம்பு 
வகாடிமை
ம் NA 

62.  
ஜாஸ்மினம் சம்பாக் ஒலிடயசி மல்லி, வபரு மல்லி, 

பிச்சிரக 
ஏறும் புதர் 

NA 

63.  ஜட்டைாபா கர்காஸ் யூடபார்பியாசிடய காட்டு-அமணக்கு புதர் NA 

64.  ஜட்டைாபா டகாசிபிஃடபாலியா யூடபார்பியாசிடய காட்டு-அமணக்கு புதர் NA 

65.  ஜஸ்டிசியா அதாத்டதாே அகந்டதசி ஆோடதாரே புதர் NA 

66.  ஜஸ்டிசியா சிம்ப்ளக்ஸ் அகந்டதசி   மூலிரக NA 

67.  ரகலிங்க பல்டபாசா ரசபடைசி   வசட்ஜ் NA 

68.  
லவகடனரியா சிவசைாரியா குக்குர்பிடேசி சுைக்காய் பேைக் 

கூடியது NA 

69.  லந்தனா டகமைா வவர்வபடனசிடய உன்னிச்வசடி புதர் NA 

70.  லுடகனா லுடகாவசபாலா மிடமாடசசி சவுண்டில் மைம் NA 

71.  லியூகாஸ் அஸ்வபைா டலபியாடே தும்ரப மூலிரக NA 

72.  லுட்விஜியா வபவைனிஸ் ஓனக்டைசிடய   மூலிரக NA 

73.  மார்டினியா அன்னுவா மார்டினியாசிடய தாட ல் வகாடுக்கு மூலிரக NA 

74.  வமலியா அவ ேைாக் வமலியாசிடய மாரல டவம்பு மைம் NA 

75.  வமடைமியா வெேடைசியா கன்வால்வுடலசி   மூலிரக NA 

76.  
நிக்ோந்வதஸ் ஆர்பர்-

ட்ரிஸ்டிஸ் 
நிக்ோஜிடனசிடய பாரிஜாதம் மைம் 

NA 

77.  ஒசிமம் அவமரிக்கன் டலபியாடே கஞ்சன்வகாரை மூலிரக NA 

78.  பாடவானியா ஓடோைாட்ோ மால்டவசி டபைமுட்டி மூலிரக NA 

79.  வபேலியம் மியூவைக்ஸ் வபேலியாசிடய வபருவெருஞ்சி மூலிரக NA 

80.  ஃபில்லாந்தஸ் அசிேஸ் யூடபார்பியாசிடய அைவனல்லி மைம் NA 

81.  ஃபில்லாந்தஸ் அமைஸ் யூடபார்பியாசிடய கிழ-வெல்லி மூலிரக NA 

82.  
ஃபில்லாந்தஸ் எம்பிலிகா யூடபார்பியாசிடய வெல்லி, முழு 

வெல்லி 
மைம் 

NA 
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எண்  இைங்ைள் (species) குடும்பம் (Family) தபொது தபயர் வகை  

IUC
N 

83.  
ஃபில்லாந்தஸ் 
வைட்டிகுலட்ேஸ் 

யூடபார்பியாசிடய இங்கி பழம் புதர் 
NA 

84.  பித்வதவசல்டலாபியம் ேல்ஸ் மிடமாடசசி வகாடுக்ரக புளி மைம் NA 

85.  பிளம்படகா வஜய்லானிகா பிளம்பகிடனசிடய சித்திைகம் மூலிரக NA 

86.  பாலிகல ஜவன பாலிகலடச   புதர் NA 

87.  வபாங்கமியா பின்னோ ஃடபடபசிடய புங்க மைம் மைம் NA 

88.  டபார்ட்லகா ஓலடைசியா டபார்துலடகசிடய காரி கீரை மூலிரக NA 

89.  
ப்டைாடசாபிஸ் 
ஜூலிஃப்டளாைா 

மிடமாடசசி வவளிக்காத்தான் மைம் 
NA 

90.  ரசடியம் குஜாவா மிர்டேசி வகாய்யா மைம் NA 

91.  புனிகா கிைனாட்ேம் புனிடகசி மதுரல புதர் NA 

92.  
ரைஞ்டசாசியா விஸ்டகாசா ஃடபடபசிடய   பேைக் 

கூடியது NA 

93.  ரிசினஸ் கம்யூனிஸ் யூடபார்பியாசிடய அமனக்கு புதர் NA 

94.  
ரிவியா 
ரெடபாகிைவேரிஃபார்மிஸ் 

கன்வால்வுடலசி பூதிகீரை பேைக் 
கூடியது NA 

95.  ரூலியா டியூபடைாசா அகந்டதசி   மூலிரக NA 

96.  
சான்வசவிரியா 
ைாக்ஸ்பர்கியானா 

டிைாடகடனசிடய மருன், வமாட்ேமாஜி மூலிரக 
NA 

97.  வசன்னா ஆரிகுலட்ோ சீசல்பினிடயசி ஆவாைம் புதர் NA 

98.  வசன்னா ஆக்ஸிவேண்ேலிஸ் சீசல்பினிடயசி வபயவரை மைம் NA 

99.  எள் இண்டிகம் வபேலியாசிடய எள்ளு மூலிரக NA 

100.  சிோ அகுோ மால்டவசி மாரல தாங்கி மூலிரக NA 

101.  சிோ டகார்டேட்ோ மால்டவசி பழம்பாசி மூலிரக NA 

102.  சிோ கார்டிஃடபாலியா மால்டவசி நிலத்துத்தி மூலிரக NA 

103.  டசாலனம் அவமரிக்கன் டசாலடனசிடய மணேக்காளி மூலிரக NA 

104.  டசாலனம் வமடலாங்கினா டசாலடனசிடய கத்திரி மூலிரக NA 

105.  டசாலனம் டதார்வும் டசாலடனசிடய சுண்ரே புதர் NA 

106.  டசாலனம் ட்ரைடலாபாட்ேம் டசாலடனசிடய தூதுவரள மூலிரக NA 

107.  டசாலனம் வர்ஜீனியம் டசாலடனசிடய கண்ேங்கத்திரி மூலிரக NA 

108.  ஸ்வபர்மடகாஸ் ஹிஸ்பிோ ரூபியாசிடய ெத்ரதச்சூரி மூலிரக NA 

109.  
ஸ்வபர்மாடகாஸ் 
ஓரசமாய்டுகள் 

ரூபியாசிடய   மூலிரக 
NA 

110.  புளி இண்டிகா சீசல்பினிடயசி புலிய மைம் மைம் NA 

111.  வேக்டோனா கிைாண்டிஸ் வவர்வபடனசிடய வதக்கு மைம் NA 

112.  வேப்டைாசியா பர்பூரியா ஃடபடபசிடய வகாழிஞ்சி புதர் வசடி NA 

 (குறிப்பு: LC-குரறந்த அக்கரற, DD- தைவு குரறபாடு, CR- ஆபத்தான நிரலயில் உள்ளது, VU-

பாதிக்கப்பேக்கூடியது, NE- மதிப்பீடு வசய்யப்பேவில்ரல, NA-மதிப்பீடு வசய்யப்பேவில்ரல, EN- 

ஆபத்தானது, NT-அச்சுறுத்தலுக்கு அருகில், EW- காடுகளில் அழிந்து விட்ேது).. 
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ஆதொரம்: 

 டகம்பிள், டஜ.எஸ். மற்றும் சி.இ.சி. பிஷ்ஷர். 1915-1935. ஃப்டளாைா ஆஃப் பிைசிவேன்சி ஆஃப் 
வமட்ைாஸ், அட்லார்ட் மற்றும் சன், லண்ேன். பக். 1-3.  

 டமத்யூ, டக.எம். 1981. தமிழ்ொடு கர்னாட்டிக், வமட்ைாஸ், இந்தியா ஆகியவற்றின் 
தாவைங்களுக்கான வபாருள். 

 டமத்யூ, டக. எம். 1982. தமிழ்ொடு கர்ொேகத்தின் தாவைங்கள் பற்றிய விளக்கப்பேங்கள். 
வதாகுதி. II. டோசிசன் அச்சகம், வமட்ைாஸ், இந்தியா.. 

 டமத்யூ, டக.எம். 1983. தமிழ்ொடு கர்ொேகத்தின் தாவைங்கள். வதாகுதி. III. டோசிசன் அச்சகம், 

வமட்ைாஸ், இந்தியா. 

 டமத்யூ, டக.எம். 1988. தமிழ்ொடு கர்ொேகத்தின் தாவைங்கள் பற்றிய கூடுதல் 
விளக்கப்பேங்கள். வதாகுதி. IV. டோசிசன் அச்சகம், வமட்ைாஸ், இந்தியா.. 

 ொயர், என்.சி. மற்றும் ஏ.என். வென்றி. 1983. தமிழ்ொடு, இந்தியா தாவைங்கள். வதாேர் 1, 

வதாகுதி. 1, இந்திய தாவைவியல் ஆய்வு, வதற்கு வட்ேம், டகாயம்புத்தூர். 1-184.. 

 வென்றி, ஏ.என்., சித்ைா, வி.என். மற்றும் பாலகிருஷ்ணன், பி. (1989) தமிழ்ொடு இந்தியாவின் 
தாவைங்கள். வதாேர் 1: பகுப்பாய்வு. வதாகுதி. III. இந்திய தாவைவியல் ஆய்வு, டகாயம்புத்தூர். 

3.12.4 வி ங்கிைங்ைளின் பன்முைத்தன்கம 
விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம இைண்ோம் நிரல தகவல் டசகரிக்கபட்ேது மற்றும் வதாேர்புரேய 
ஆைாட்ச்சி கட்டுரை மூலம் டசகரிக்கப்பட்ேது (ஸ்மித் 1933-43, அலி மற்றும் ரிப்லி 1983, டேனியல் 1983, 

ப்டைட்ேர் 1993, மூர்த்தி மற்றும் சந்திைடசகர் 1988). 

பறகவ இைங்ைள் 

28 குடும்பங்கரளச் டசர்ந்த வமாத்தம் 48 இனங்கள் தளத்தில் இருந்து பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ளன. ஆய்வுப் 
பகுதியில் அறிக்ரகயிேப்பட்ே/கண்காணிக்கப்பட்ே பறரவ இனங்களின் பட்டியல் அட்ேவரண 3.22 

இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவகை 3.20ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து பறகவைளின் ததொகுப்பு  

வ 
எண்  தபொது தபயர் அறிவியல் தபயர் IUCN நிக  

ஃபொசியொனிசட 

  
1.  இந்திய மயில் பாடவா கிரிஸ்டேேஸ் LC 

2.  சாம்பல்கவுதாரி  
ஃபிைாங்டகாலினஸ் 
பாண்டிசீரியனஸ் LC 

அைொடிசட 

  
3.  இந்திய புள்ளி வாத்து அனாஸ் டபாசிடலார்ரெஞ்சா LC 

அைொடிசட 

  
4.  குளதில் வாழும் வகாக்குகள்  ஆர்டிடயாலா கிடையி LC 

5.  ஊதா வகாக்குகள் ஆர்டியா பர்புரியா LC 

6.  சாம்பல் வகாக்குகள் ஆர்டியா சினிரியா LC 

7.  பசு மாடு டகாழி புபுல்கஸ் ஐபிஸ் LC 
ஃபொ க்சரொசைொரொசிசட  

  
8.  குட்டி வகாப்பரை ஃபலாக்டைாடகாைாக்ஸ் ரெஜர் LC 

அசிபிட்ரிசட  
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9.  வசம்பருந்து  ொலியாஸ்டூர் சிந்து LC 

10.  ரவரி  ஆக்சிபிட்ேர் டபடியஸ் LC 

11.  கரும்பருந்து  மில்வஸ் ரமக்ைான்ஸ் LC 
ரொலிசட  

  
12.  கம்புள் டகாழி அமடைார்னிஸ் ஃபீனிகுைஸ் LC 

13.  நீலத் தாரழக்டகாழி  டபார்பிரிடயா டபார்பிரிடயா LC 

ேரத்ரிசட  

  14.  சிவப்பு மூக்கு ஆள்காட்டி  வவனல்லஸ் இண்டிகஸ் LC 

15.  பட்ோணி உப்புக்வகாத்தி சைத்ரியஸ் ரெட்டிகுலா LC 
பிட்டொகுலிசட  

  
16.  சிவப்பு வரளய கிளி பிட்ேசுலா கிைாடமரி LC 

குகுலிசட  

  
17.  அக்காக்குயில் ரெடைாடகாசிக்ஸ் வரக LC 

18.  ஆசிய குயில் யூடினாமிஸ் ஸ்டகாடலாடபசியஸ் LC 

19.  வசம்வபாத்து  வசன்ட்டைாபஸ் டபைட்டோ  LC 
ஸ்ட்ரிஜிசட  

  

20.  புள்ளி ஆந்ரத  
 

அதீடன பிைமா LC 
உப்பிசட  

  
21.  வகாண்ேலாத்தி உப்புபா எப்பப்ஸ் LC 

சைொரொசிசட  

  
22.  பனங்காரே வகாைாசியாஸ் வபங்காவலன்சிஸ் LC 

அல்தேடினிசட  

  

23.  

வவள்ரள வதாண்ரே 
மீன்வகாத்தி ெல்சியன் ஸ்மிர்வனன்சிஸ் LC 

24.  கரும்புள்ளி மீன்வகாத்தி வசரில் ரூடிஸ் LC 
தமசரொபிசட  

  
25. சின்ன பஞ்சுருட்ோன் வமடைாப்ஸ் ஓரியண்ேலிஸ் LC 

ரொம்ஃபொஸ்டிசட  

  
26.  பச்ரசக் குக்குறுவான் வமகரலமா வஜய்லானிகா LC 

27.  வசம்மார்புக் குக்குறுவான் டமகரலமா ஹீமாவசபலா LC 
பிசிசட  

  
28.  வபான்முதுகு மைங்வகாத்தி ரேடனாபியம் வபங்காலன்ஸ் LC 

டிக்ரூரிசட  

  
29.  துடுப்பு வால் கரிச்சான் டிக்ரூைஸ் பாைரேசியஸ் LC 

30.  இைட்ரேவால் குருவி டிக்ரூைஸ் பாைரேசியஸ் LC 

சமொைொர்கிசட  

  31.  டவதிவால் குருவி வேர்ப்சிஃடபான் வசார்க்கம் LC 

32.  தரகவிலான் குருவி     

33.  தரகவிலாங் குருவி ஹிருண்டோ ைஸ்டிகா LC 
சைொர்விசட  

  
34.  காகம் டகார்வஸ் ஸ்ப்வளண்ேன்ஸ் LC 
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35.  வால் காக்ரக வேன்ட்டைாசிட்ோ வகாபூண்ோ LC 
ஸ்டர்னிசட  

  
36.  ரமனா அக்ரிடோவதைஸ் டிரிஸ்டிஸ் LC 

37.  கருங்வகாண்ரே ொகணவாய் ஸ்துர்னியா படகாோைம் LC 
எஸ்ட்ரில்டிசட  

  
38.  புள்ளிச்சில்ரல டலாஞ்சூைா பஞ்சுலோ LC 

39.  வவண்முதுகுச் சில்ரல டலாஞ்சூைா ஸ்ட்ரைோ LC 

40.  கருந்தரலச் சில்ரல டலாஞ்சுைா மலாக்கா LC 
சமொட்டொசிலிசட  

  
41.  சாம்பல் வாலாட்டி குருவி  டமாட்ோசில்லா சினிரியா LC 

42.  வரி வாலாட்டிக் குருவி டமாட்ோசில்லா 
வமட்ைாஸ்டபவேன்சிஸ் 

LC 
சிசைொனிசட  

  
43.  ெத்ரத குத்தி ொரை அனஸ்டோமஸ் ஆஸ்கிேன்ஸ் LC 

தபொடிசிதபடிசட  

  

44.  

கருங்வகாண்ரே 
முக்குளிப்பான் ோச்சிபாப்ேஸ் ரூஃபிடகாலிஸ் LC 

டிமல்லிசட  

  
45.  பன்றிக்குருவி ேர்ோய்ட்ஸ் அஃபினிஸ் LC 

ப்சளொசிசட  

  
46.  தூக்கணாங்குருவி ப்டளாசியஸ் பிலிப்பினஸ் LC 

மஸ்சிசைபிசட  

  
47.  புதர்ச்சிட்டு சாக்ஸிடகாலா கப்ைாோ LC 

த க்டரினிசட  

  
48.  டதன்சிட்டு சின்னிரிஸ் ஆசியடிகஸ் LC 

பொலூட்டிைள்: 

தகவலின் அடிப்பரேயில், பின்வரும் பாலூட்டிகள் ஆய்வுப் பகுதியில் கணக்வகடுப்பில் இருந்து 
பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ளன. ஆய்வுப் பகுதியில் பதிவாகிய/கண்காணிக்கப்பட்ே பாலூட்டிகளின் பட்டியல் 
அவற்றின் பாதுகாப்பு நிரல அட்டவகை 3.22 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
அட்டவகை 3.21 பொலூட்டிைள் ஆய்வுப் பகுதியில் ைைக்தைடுப்பில் இருந்து பதிவு தேய்யப்பட்டகவ 

மற்றும் அவற்றின் பொதுைொப்பு நிக  

வ 
எண்  இைத்தின் தபயர் தபொது தபயர் IUCN பொதுைொப்பு நிக  

1.  யூட்டைாபிஸ் மாகுலரியா நீலவால் அைரண மதிப்பிேப்பேவில்ரல 

2.  பிரளஸ் முடகாசஸ் சாரைப்பாம்பு  மதிப்பிேப்பேவில்ரல 

3.  வெடைாடியா ரசப்ேன் ென்னீர் பாம்பு மதிப்பிேப்பேவில்ரல 

4.  ைாணா ரேக்ரினா மஞ்சள் ெச்சுத் தவரள குரறந்தபட்ச அக்கரற 

5.  கடலாட்ஸ் வவர்சிகலர் ஓணான் மதிப்பிேப்பேவில்ரல 

6.  வெமிோக்ரேலஸ் எஸ்பி. வீட்டு பல்லி மதிப்பிேப்பேவில்ரல 

7.  ஓபிடசாப்ஸ் வலஸ்வசனால்ட்டிக்ஸ் அைரண மதிப்பிேப்பேவில்ரல 

8.  ைாணா வெக் ாோக்ரேலா தவரள குரறந்தபட்ச அக்கரற 

9.  மக்காக்கா டைடியாட்ோ குைங்கு மதிப்பிேப்பேவில்ரல 
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ஊர்வை & நி நீர் வொழ்வை 

ஊர்வன மற்றும் நிலநீர் வாழ்வன பட்டியல் ஆய்வுப் பகுதியில் அவற்றின் பாதுகாப்பு நிரல 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  ஊர்வன மற்றும் நிலநீர் வாழ்வன இனங்கள் தகவல்களின் அடிப்பரேயில் 
தயாரிக்கப்பட்ேன 

அட்டவகை 3.22 ஊர்வை மற்றும் நி நீர் வொழ்வை ஆய்வுப் பகுதியில் ஆய்வு மற்றும் அவற்றின் 
பொதுைொப்பு நிக  ஆகியவற்றிலிருந்து பதிவு தேய்யப்பட்டுள்ளை 

வ 
எண்  இைத்தின் தபயர் தபொது தபயர் IUCN பொதுைொப்பு நிக  

1.  மஸ் மஸ்குலஸ் எலி மதிப்பிேப்பேவில்ரல 

2.  ஃபனம்புலஸ் வபன்னாண்டி பரன - அணில் மதிப்பிேப்பேவில்ரல 

3.  மஸ் ைாட்ேஸ் இந்திய எலி மதிப்பிேப்பேவில்ரல 

4.  வலபஸ் நிக்ரிடகாலிஸ் இந்திய முயல் குரறந்தபட்ச அக்கரற 

5.  ைாட்ேஸ் ொர்வவஜிகஸ் பழுப்பு எலி குரறந்தபட்ச அக்கரற 

6.  வபலிஸ் டகட்ேஸ் பூரன மதிப்பிேப்பேவில்ரல 

 

வண்ைத்துப்பூச்சி இைம்: 

வண்ணத்துப்பூச்சி வாழ்விே பல்லுயிரியலின் பயனுள்ள குறிகாட்டிகளாகவும் வசயல்படும். 
இயற்ரகயான சுற்றுச்சூழல் அரமப்புகரள வரகப்படுத்தும் சிக்கலான ஒன்டறாவோன்று 
இரணப்புகளின் வபரும்பகுதிக்கு அரவ வபாறுப்பு. காடுகளில் இருக்கும் பட்ோம்பூச்சி சமூகங்கள் 
முக்கியமான சுற்றுச்சூழல் வசயல்முரறகரள பைாமரிக்கவும், ஒட்டுவமாத்த பல்லுயிர் தன்ரமரய 
பாதுகாக்கவும் உதவுகின்றன. சுற்றுச்சூழல் அரமப்புகரளத் தக்கரவக்கும் வபரும்பாலான சுற்றுச்சூழல் 
வசயல்முரறகளில் அரவ பங்டகற்கின்றன. பட்ோம்பூச்சிகளின் ஐந்து குடும்பங்கரளச் டசர்ந்த வமாத்தம் 
55 இனங்கள் பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ளன. நிம்ஃபாலிடே குடும்பம் அதிக ஆதிக்கம் வசலுத்தியது, அரதத் 
வதாேர்ந்து ரலவசனிடே, ரபரிடே, பாபிலிடயானிடே மற்றும் வெஸ்வபரிடே. 

அட்டவகை  3.23ஆய்வுப் பகுதியில் பட்டொம்பூச்சி இைங்ைளின் ததொகுப்பு  
வ. எண்  வி ங்கியல் தபயர் தபொதுப்தபயர் WPA 

நிம்பலிசட 

1.  ோனஸ் கிரிசிப்பஸ் வவந்தய வரியன் Sch IV 

2.  ோனஸ் வஜனுடியா ஆைஞ்சு வரியன் Sch IV 

3.  அரியட்டன வமரிடயான் ஆமணக்கு சிறகன் Sch IV 

4.  அரியட்டன அரியட்டன வரி ஆமணக்கு சிறகன் Sch IV 

5.  அக்டையா வேர்ப்சிடகார் வசவ்வந்தி சிறகன் Sch IV 

6.  வெப்டிஸ் ரெலாஸ் வவண் கறுப்புச் சிறகன் Sch IV 

7.  ஃபாலன்ோ ஃபாலந்தா பருபலா வவள்ரளயன் Sch IV 

8.  ரெடபாலிம்னாஸ் வபாலினா வபரிய பசரல சிறகன் Sch IV 

9.  ஜூடனானியா வலடமானியாஸ் எலுமிச்ரச வசீகைன் Sch IV 

10.  ஜூடனானியா இஃபிோ சாக்டலட் வசீகைன் Sch IV 
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11.  ஜூடனானியா ஹியர்ோ மஞ்சள் வசீகைன் Sch IV 

12.  ஜூடனானியா பஞ்சாங்கம் மயில் வசீகைன் Sch IV 

13.  ஜூடனானியா ஓரித்யா நீல வசீகைன் Sch IV 

14.  யூப்டலாயா டகார் வவண்புள்ளிக் கருப்பன் Sch IV 

15.  திருமல  லிமினியஸ் நீல வரியன் Sch IV 

16.  திருமல  வசப்வேண்ட்ரியானிஸ் கருநீல வரியன் Sch IV 

17.  ரமக்கடலசிஸ் வபர்சியஸ் புதர் கண்ணன் Sch IV 

18.  வமலனிடிஸ் வலோ அந்தி சிறகன் Sch IV 

19.  யூதாலியா ரெஸ் கனிச்சிறகன் Sch IV 

கபரிசட 

20.  வகாடலாடிஸ் எட்ரிோ ஆைஞ்சு நுனிச்சிறகன் Sch IV 

21.  இக்சியாஸ் மரியன்டன வவண் சிறகன் Sch IV 

22.  இக்ஸியாஸ் ரபரீன் மஞ்சள் சிறகன் Sch IV 

23.  வெடபாடமாயா கிவளௌசிப் வசஞ்சிறகன் Sch IV 

24.  வபவலனாய்ஸ் அடைாட்ோ வகாக்கிக்குறி வவள்ரளயன் Sch IV 

25.  யூடைமா வெடகப் மஞ்சளாத்தி Sch IV 

26.  டகடோப்சிலியா டபாடமானா வகான்ரன வவள்ரளயன் Sch IV 

27.  டகடோப்சிலியா ரபைந்டத அவரை வவள்ரளயன் Sch IV 

28.  வேலியாஸ் ெற்கருரண மஞ்சள் அழகி Sch IV 

29.  வசடபாைா வெரிசா ஆவதாண்ரே வவள்ரளயன் Sch II 

30.  வலப்டோசியா நினா சுற்றும் வவள்ரளயன் Sch IV 

31.  அப்பியாஸ் அல்பிடனா பருபலா வவள்ரளயன் Sch IV 

க தேனிசட 

32.  அர்டொபால வசன்ோைஸ் வபரிய கருவாலி நீலன் Sch IV 

33.  டிஸ்வகாலாம்பா எதிடயான் பட்ரே நீலன் Sch IV 

34.  ஸ்பிண்ோசிஸ் வல்கனஸ் வவள்ளிவரையான் Sch IV 

35.  யூக்ரிடசாப்ஸ் சிடனஜஸ் பயறு நீலன் Sch II 

36.  ஜமீட்ஸ் வசலிடனா புங்க நீலன் Sch IV 

37.  ஜிசினா ஓடிஸ் புல் நீலன் Sch IV 

38.  ஜிசீரியா கினிஸ்னா சின்ன புல் நீலன் Sch IV 

39.  ஜிசீரியா கர்சண்ட்ைா கரும்புல் நீலன் Sch IV 

40.  சிடலட்ஸ் லாயஸ் எலுமிச்ரச அழகி Sch IV 

41.  சிடலட்ஸ் பார்ொசியஸ் இந்தியன் குபிட் Sch IV 

42.  ஃப்ரீரியா ட்டைாகிலஸ் ைத்ன நீலன் Sch IV 

43.  வலப்டோட்ஸ் ப்ளினியஸ் வரிக்குதிரை நீலன் Sch IV 

பொப்லிசயொனிசட 

44.  ட்ைாய்ட்ஸ் மிடனாஸ் வபான்னழகன் Sch IV 

45.  பாபிலிடயா பாலிம்வனஸ்ேர் கருநீல வண்ணன் Sch IV 

46.  பாபிலிடயா பாலிட்ஸ் கறிடவப்பிரல அழகி Sch IV 

47.  பாபிலிடயா வேடமாலியஸ் எலுமிச்ரச அழகி Sch IV 

48.  அட்டைாபானியூைா அரிஸ்டோடலாச்சிடய உடைாசா அழகி Sch IV 
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49.  கிைாஃபியம் அகவமம்டனான் மைகத அழகி Sch IV 

50.  காஸ்ோலியஸ் டைாசிடமான் விகேன் Sch I 

தஹஸ்தபரிசட 

51.  டபார்டபா சின்னைா அரிசி டவகத்துள்ளி Sch IV 

52.  சாைங்டகச புடைந்திைா ெரைச்சிறகுத்தாவி Sch IV 

53.  ஸ்பியாலியா கல்பா ெரைச்சிறகுத்தாவி Sch IV 

54.  சுஸ்ேஸ் கிடைமியஸ் இந்தியன் ெடு டவகத்தாவி Sch IV 

55.  ெடசாைா குடைாமஸ் ொமத்தாவி Sch IV 

LC- குரறந்த கவரல, NT- அச்சுறுத்தலுக்கு அருகில், EN- ஆபத்தானது, NE-மதிப்பீடு வசய்யப்பேவில்ரல, 

DD - தைவு குரறபாடு, VU-பாதிக்கப்பேக்கூடியது, IUCN- இயற்ரக பாதுகாப்புக்கான சர்வடதச ஒன்றியம். 

ஆதொரம்:  
 பறரவகளின் பட்டியல்: அலி, எஸ். (2002). இந்திய பறரவகளின் புத்தகம் (13வது திருத்தப்பட்ே 

பதிப்பு). ஆக்ஸ்டபார்டு யுனிவர்சிட்டி பிைஸ், புது தில்லி, 326pp.  

 பட்ோம்பூச்சிகளின் பட்டியல்: டகஹிம்கர் I. இந்திய பட்ோம்பூச்சிகளின் புத்தகம். பாம்டப 
டெச்சுைல் ஹிஸ்ேரி வசாரசட்டி, 2008, 497. 

 பாலூட்டிகளின் பட்டியல்: கமலகண்ணன், எம். & பி.ஓ.ெமீர் (2019). இந்தியாவின் தமிழ்ொடு 
பாலூட்டிகளின் சரிபார்ப்பு பட்டியல். ஜர்னல் ஆஃப் த்டைட்ேண்ட் ோக் ா 11(8): 13992–14009  

 https://doi.org/10.11609/jott.4705.11.8.13992–14009. 

 ஊர்வனவற்றின் பட்டியல்: ஏங்கல்ஸ், ஆர்., சதீஷ் குமார், வி.எம்., பாடலாட், எம்.டஜ. & கடணஷ், 

எஸ்.ஆர். (2018) இந்தியாவின் ஊர்வனவற்றின் சரிபார்ப்பு பட்டியல். 35 பக். பதிப்பு 3.0. ஆன்ரலன் 
வவளியீடு www.zsi.gov.in இல் கிரேக்கிறது (கரேசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ேது: டம 2018) 

 அட்ேவரண இனங்களின் பட்டியல்: http://wiienvis.nic.in/Database/ அட்ேவரண இனங்கள் 
தைவுத்தளம்.. 

3.12.5 உயிரியல் சுற்றுச்சூழலின்  மீதொை தொக்ைம் 

இந்த கல் குவாரி தமிழ்ொட்டில் திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தில் மானூர் பிளாக்கில்  கானார்பட்டியில் 
அரமந்துள்ள ஒரு கிைாமமாகும், இது வனப்பகுதி இல்ரல, ஆனால் 10 கிடலாமீட்ேர் சுற்றளவு 
பாதுக்காகபட்ே வனப்பகுதியாக உள்ளது. எனடவ, டமலாண்ரம திட்ேம் டதரவ. ெல்ல சுற்றுச்சூழரல 
பைாமரிக்க ொட்டு இனங்கரள ெேவு வசய்வதன் மூலம் குவாரி பகுதிரய பசுரம வரளயத்ரத 
டமம்படுத்தலாம். 
வைவி ங்குைள் மீதொை தொக்ைம்   
டதசியப் பூங்கா, வனவிலங்கு சைணாலயம், உயிர்க்டகாளக் காப்பகம், வனவிலங்குப் பாரதகள் மற்றும் 
புலி/யாரன சைணாலயம் ஆகியரவ திட்ேப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் காணப்பேவில்ரல, 

ஆனால் தற்டபாது வதன்டமற்கு மற்றும் வேடமற்கில் இைண்டு பாதுக்காகபட்ே வனப்பகுதியாக உள்ளன 

தொவரங்ைள் மீதொை தொக்ைம் 

      இந்த திட்ேரத சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் வளர்ச்சியரேயாத பிைடதசத்தில் டதாட்ேம் அபிவிருத்தி 
வசய்யப்படும். இந்த ெேவடிக்ரககள் அப்பகுதிரய  சுற்றி  தாவைங்களின் எண்ணிக்ரகரய அதிக 
படுத்தும் மற்றும் டமம்படுத்த உதவும். பசுரம மற்றும் டதாட்ே டமம்பாடு இறுதியில் இப்பகுதியில் 
உள்ள நுண் விலங்கினங்கள், பறரவகள் டபான்றவற்ரற ஈர்க்கும். பசுரமப் பைப்பு விரைவாக டமம்படும் 

https://doi.org/10.11609/jott.4705.11.8.13992–14009
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வரகயில் தாவை வரககரளத் டதர்ந்வதடுப்பதில் உள்ளூர் வனத் துரறயின் உதவி வபறப்படும். 
சிபிசிபி(CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி பின்வரும் தாவை வரககள் ெேப்படும்: காசியா ஃபிஸ்துலா, 

வேல்வபர்கியா சிஸ்ட ா, மங்கிஃவபைா இண்டிகா, அகாசியா நிடலாட்டிகா, வேக்டோனா கிைாண்டிஸ், 

அசாடிைாக்ோ இண்டிகா, அல்பிஸ் ா வலவபக், ப்டைாடசாபிஸ் சிடனரியா, வேடலானிக்ஸ் வைஜியா, 

ஃபிகஸ் வபங்கல், பிகஸ் வபங்கல் டபான்றரவ(Cassia fistula, Delbergia sisso, Mangifera indica, Acacia nilotica, 

Tectona grandis, Azadirachta indica, Albizza lebbek, Prosopis cineraria, Delonix regia, Ficus benghalensis, Butea 

monosperma).  

வி ங்கிைங்ைள் மீதொை தொக்ைங்ைள் 

குவாரி பகுதி வனம் அல்லாத நிலத்தில் உள்ளது, அங்கு விலங்கினங்கள் இருப்பது மிகவும் அரிது. எனடவ, 

தாவை அலகுப் பகுதிரயச் சுற்றியுள்ள விலங்கினங்களில் தாவை அலகு வசயல்பாட்டின் எதிர்மரறயான 
தாக்கம் இருக்காது. வன விலங்குகரளப் பாதுகாப்பதற்காக 1972 ஆம் ஆண்டில் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு 
சட்ேம் (Central Legislation Namely Wild Life Protection Act )என்ற ஒரு விரிவான மத்திய சட்ேம் 
அமல்படுத்தப்பட்ேது. இந்தச் சட்ேத்தின் அட்ேவரண-I, அரிய மற்றும் அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் 

பட்டியரலக் வகாண்டுள்ளது, அரவ ொடு முழுவதும் முற்றிலும் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. 

 பொதிப்பு மண்ட ம் 

10 கிமீ சுற்றளவு வகாண்ே பாதிப்பு மண்ேலம் இைண்டு பாதுகாக்கப்பட்ே காடுகரளயும் ஒரு காப்புக் 
காடுகரளயும் வதாடுகிறது. ஒன்று காவல்குட்டிபைம்பு PF 7 கிடலாமீட்ேர் வதாரலவில் உள்ளது மற்றும் 
டகாட்ேமரல PF 8.29 கிடலாமீட்ேர் வதாரலவில் உள்ளது மற்றும் ஊட்டுமரல RF 9.41 கிடலாமீட்ேர் 
வதாரலவில் உள்ளது. 
3.12.6 திட்ட தொக்ைப் பகுதிக்குள் முன்தமொழியப்பட்ட சம ொண்கம உத்திைள் 

திட்ேப் பகுதிரயச் சுற்றி காடு அல்லது வனவிலங்குகள் இல்லாததால், வனவிலங்குகளின் பாதிப்பு 
ெரேமுரறயில் இருக்காது.  

வொழ்விட சமம்பொடு 

கிைாமத்தில் ஒரு சிறிய பகுதிரயத் தவிை திட்ேப் பகுதி முழுவதும் முற்றிலும் தரிசாக உள்ளது. எனடவ 
பின்வரும் வசயற்பாடுகரள வகாண்டு வசல்ல முன்வமாழியப்பட்டுள்ளது. 

(a) வைப்பகுதியின் மறுசீரகமப்பு: 

 வனவிலங்குகளுக்கு சரியான வசிப்பிேத்ரத வழங்கும் வரகயில், இப்பகுதியின் வனப்பகுதிரய 
டமம்படுத்துவது அவசியம். பின்வரும் ெேவடிக்ரககளுேன் இந்த பகுதிரய மறுசீைரமக்க 
முன்வமாழியப்பட்ேது: 

 ஒரு வெக்ேருக்கு 300 வசடிகள் வீதம் இரேவவளி விட்டு ெேவு வசய்ய டவண்டும். 

 கற்கரள வபாதித்தல்/வரிரசயாக வசாருகி  மண் மற்றும் ஈைப்பதம் பாதுகாப்பு ெேவடிக்ரககள் 

சுரங்ை குத்தகையின் சுற்றளவு மற்றும் அணுைக்கூடிய ேொக யில் பின்வரும் தொவரங்ைள்  டப்படும் 

வ. 
எண்  

தொவரவியல் தபயர் தபொது தபயர் மரத்தின் முக்கிய அம்ேம் 

1.  அல்பிசியா வலவபக் வாரக கிரீேம் டபான்று  பைந்து விரிந்து  ெடுத்தை அளவிலான 
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மைம். 
2.  அசாடிக்ர்ோ இண்டிகா டவம்பு இது பல்டவறு காலநிரல மண்ேலங்களுக்கு ஏற்றது 

3.  ேல்வபர்கியா 
லாட்டிஃடபாலியா 

ஈட்டி இந்த மைம் சுண்ணாம்பு வகாண்ே களிமண்ணில் 
மற்றும் களிமண் கலந்த மண் டபான்ற சூழநிரலயில் 
வளைகுடியது.  

4.  ஃபிகஸ் 
வபங்காவலன்சிஸ் 

ஆலமைம் வனவிலங்குகளுக்கான கூடு மற்றும் உணவு டொக்கம் 

5.  ஃபிகஸ் வைலிஜிடயாசா அைச மைம் இது பல்டவறு காலநிரல மண்ேலங்களுக்கு 
சகிப்புத்தன்ரம வகாண்ேது. 

6.  மதுகா 
லாங்கிஃடபாலியா 

இலுப்ரப ஒரு வபரிய அளவு வளைக்கூடியது, நீண்ே காலம் 
வாழும் மைம் 

7.  வபாங்கமியா பின்னோ புங்ரக மைம் தூசி குரறக்கிறது 

8.  ப்வேடைாகார்பஸ் 
மார்சுபியம் 

டவங்ரக இது பல்டவறு காலநிரல மண்ேலங்களுக்கு ஏற்றது 

9.  சிசிஜியம் குமினி ொவல் மைம்  இது அதிக வவப்பநிரலரய தாங்கும் தன்ரம 
வகாண்ேது 

10.  வேர்மனிலியா அர்ஜுனா மருது இது மண் அரிப்ரபக் குரறக்கிறது 

 

(b) மூங்கில் வளர்ப்பு:  

இந்த திட்ேத்ரத சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் எந்த காடுகளும் இல்லாமல் உள்ளது. இங்கு உள்ள மக்கள் வீடு 
கட்டுவதற்கு சிறிய மைங்கள் மற்றும் மூங்கில்கள்  அதிக டதரவ உள்ளது. மூங்கில் சம்பந்தமான குடிரசத் 
வதாழிரலத் தவிை, உள்ளூர் மக்களுக்கு வருமானம் ஈட்டும் ஆதாைத்ரத வழங்க முடியும். 3.00 வெக்டேர் 
நிலப்பைப்பில் மூங்கில் டதாட்ேம் அரமக்க உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது, இதனால் தற்டபாதுள்ள வன 
விலங்குகளுக்கு வபாருத்தமான வாழ்விேத்ரத வழங்கும், அடத டெைத்தில் டமலும் மூங்கில் டதாட்ேம் 
அரமக்க  கிைாமவாசிகரள ஊக்குவிக்கவும். 

(c) நீர்நிக கய உருவொக்குதல்: 

சிறிய விலங்குகள் மற்றும் ஊர்வனவற்றிற்கு நீர் வழங்குவதற்காக, திட்ே பகுதிக்குள் நீர் டசகரிப்பு 
கட்ேரமப்ரப உருவாக்க உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

விழிப்புைர்கவ ஏற்படுத்துதல் 

வன எல்ரல கிைாமங்களில் உள்ள மக்கள் மத்தியில்  விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படும். 

ைண்ைொணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு 

இந்தத் திட்ேத்தின் 4ஆம் ஆண்டு மற்றும் 3ஆம் ஆண்டில் தனி ெபர் அல்லது ஏவஜன்சி மூலம் 
உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கப்பே டவண்டும் மற்றும் மதிப்பீடு வசய்யப்பே டவண்டும்.  

வைத் துகறயின் ைவனிப்பு 

வனவிலங்குகள் மற்றும் அதன் வாழ்விேங்களுக்கு ஏற்படும் பல்டவறு அச்சுறுத்தல்கரளத் 
தணிப்பதற்காக டமற்கண்ே முன்வமாழிவுகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்ோலும், வனத் துரற முன்வமாழிவில் 
மாற்றங்கரளச் வசய்யடவா அல்லது உத்டதசிக்கப்பட்ே ெேவடிக்ரககரள டவறு ஏடதனும் 
வபாருத்தமான இேங்களுக்குத் திருப்படவா அதிகாைம் உள்ளது.  
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தபொறுப்சபற்பது :  

a) விரல உயர்வு அல்லது ஊதிய உயர்வு டபான்றவற்றின் அதிகரிப்பு மற்றும்/அல்லது டவறுபட்ே 
ஊதியங்களுக்கான வசலரவ திட்ே முன்வமாழிபவர்  ஏற்கிறார்..  

b) முன்வமாழியப்பட்ே இத்திட்ே பகுதியின் இேம் மற்றும் வரைபேம் வபாருத்தமான வரைபேங்களில் 
காட்ேப்பட்டுள்ளது..  

c) கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு: இந்த திட்ேத்தில் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டிற்கு தகுந்த 
ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 
d) இந்தத் திட்ேம் 3 வருே காலத்திற்குத் தயாரிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும் இரேக்கால திருத்தம் அல்லது 
திருத்தம் டதரவப்படும் டபாவதல்லாம் வசய்யலாம். 
 

 

3.12.7 அட்டவகை-I இைங்ைளின் இருப்பு விவரங்ைள் 

வைவி ங்கு பொதுைொப்பு ேட்டம் -1972 இன் படி அட்டவகை- I இைங்ைள் 

வ எண்  வி ங்கு வகை அறிவியல் தபயர் 

(வி ங்கியல் தபயர்) 
உள்ளூர் தபயர் WPA 

நிக  

IUCN நிக  

7.  ஷிக்ைா ஸ்டேட்ேஸ் அசிபிட்ேர் 
டபடியஸ் 

வல்லூறு I LC 

8.  இந்திய மயில் பாடவா கிரிஸ்டேேஸ் மயில் I LC 

9.  ரபடைாட் காஸ்ோலியஸ் 
டைாசிடமான் 

பட்ோம்பூச்சிகள் I LC 

 

3.13 ேமூை தபொருளொதொர விவரக்குறிப்பு: 
தமிழ்ொட்டின் மக்கள் வதாரகயில் திருவெல்டவலி மாவட்ேம் 8வது இேத்தில் உள்ளது. மாவட்ேத்தின் 
வமாத்த மக்கள் வதாரக 3,077,233 ஆகும், இதில் 1,520,912 ஆண்கள் மற்றும் 1,556,321 வபண்கள் உள்ளனர். 
மாவட்ேத்தின் மக்கள் வதாரக அேர்த்தி 460 ெபர்கள்/ச.கி.மீ. இம்மாவட்ேத்தின் வமாத்த 
மக்கள்வதாரகயில் 49.4% ெகர்ப்புற மக்கள்வதாரக உள்ளது. மாவட்ே பாலின விகிதம் 1023 ஆக இருந்தது, 

இது மாநில பாலின விகிதமான 996 ஐ விே அதிகமாகும். மாநிலத்திலுள்ள மாவட்ேங்களில் பட்டியல் 
சாதியினரின் பாலின விகிதம்  1038 என்று  இந்த மாவட்ேம் பதிவு வசய்துள்ளது. மாவட்ே கல்வியறிவு 
82.5% ஆகும், இது மாநிலத்தின் கல்வியறிவு 80.1% ஐ விே அதிகம். மாவட்ேத்தில் 2001- 2011 இல் பத்து 
வருே  கால மக்கள்வதாரக வளர்ச்சி 13.8%; கிைாமப்புற பத்து வருே  மாறுபாடு 11.6% ஆகவும், 

ெகர்ப்புறத்தில் 16.2% ஆகவும் இருந்தது. சங்கைன்டகாவில் தாலுக்காவில் அதிக மக்கள் வசிக்கும் 
கிைாமங்கள் 83 ஆகவும், வசங்டகாட்ரே தாலுக்காவில் குரறந்த எண்ணிக்ரகயில் 9 கிைாமங்கள் உள்ளன. 
வதன்காசி தாலுகாவில் உள்ள வசாக்கம்பட்டி கிைாமத்தில் அதிகபட்ச மக்கள் வதாரக 18220 ஆகவும், 

வதன்காசி தாலுக்காவில் குற்றாலம் காப்புக்காடு கிைாமத்தில் 4 டபர் குரறவாகவும் உள்ளனர். 
அம்பாசமுத்திைம் தாலுக்காவில் உள்ள பாபொசம் காப்புக்காடு கிைாமம் 35,692.44 வெக்டேர் பைப்பளவில் 
வபரிய கிைாமமாகவும், பாரளயங்டகாட்ரே தாலுக்காவில் உள்ள முத்தூர் வைட்டியார்பட்டி கிைாமம் 9.61 
வெக்டேர் பைப்பளவும் வகாண்ே சிறிய கிைாமமாகும். 

ஆதொரம்: 
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http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELV

ELI.pdf 

 (குறிப்பு: தமிழ்ொடு மக்கள்வதாரக கணக்வகடுப்பு இயக்குெைகம், “மாவட்ே மக்கள் வதாரகக் 
கணக்வகடுப்பு ரகடயடு 2011, திருவெல்டவலி மாவட்ேம்”, வதாேர்-34, பகுதி XII-A) 

3.13.1 ேமூை தபொருளொதொர அம்ேங்ைள் 

சமூக மற்றும் கலாச்சாை நிரலரமகள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் வபாருளாதாை நிரல ஆகியவற்ரறக் 
ரகயாளும் அம்சங்கரள மதிப்பிடுவதில் ஒரு சமூக-வபாருளாதாை ஆய்வு டமற்வகாள்ளப்பட்ேது. 
மக்கள்வதாரக அரமப்பு, மக்கள்வதாரக இயக்கவியல், உள்கட்ேரமப்பு வளங்கள் மற்றும் மனித 
ஆடைாக்கியம் மற்றும் வபாருளாதாைப் பண்புகளான டவரலவாய்ப்பு, தனிெபர் வருமானம், விவசாயம், 

வர்த்தகம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் வதாழில்துரற டமம்பாடு டபான்ற தகவல்கரள இந்த ஆய்வு 
வழங்குகிறது. முன்வமாழியப்பட்ே திட்ே டமம்பாடுகள் காைணமாக சமூக-வபாருளாதாை மற்றும் மனித 
ஆர்வத்தின் அளவுருக்கள் மீதான தாக்கங்கரள அரேயாளம் காணவும், கணிக்கவும் மற்றும் மதிப்பீடு 
வசய்யவும் இந்தப் பண்புகளின் ஆய்வு உதவுகிறது. அளவுருக்கள் பின்வருமாறு: 

 மக்கள்வதாரகக் கட்ேரமப்பு 

 உள்கட்ேரமப்பு வசதி 

 வபாருளாதாை நிரல 

 சுகாதாை நிரல 

 கலாச்சாை பண்புகள் 

 இப்பகுதியில் உள்ள திட்ேம் மற்றும் வதாழில்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் மக்களின் 
கருத்து. 

 
தமிழ்ொடு திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தின் சில முக்கிய சமூக குறிகாட்டிகரள அட்ேவரண 3.26 

காட்டுகிறது.. 
 அட்டவகை 3.24 திருத ல்சவலி மொவட்டத்தின் ேமூை குறிைொட்டிைள் 

வ 
எண்  ேமூை குறிைொட்டிைள் திருத ல்சவலி 

1.  பத்தாண்டு மாறுபாடு % 13.8 

2.  ெகர்ப்புற மக்கள் % 49.4 

3.  பாலின விகிதம் 1023 

4.  0-6 வயது பிரிவு % 10.45 

5.  0-6 வயதுக்குட்பட்ே பாலின விகிதம் 960 

6.  மக்கள் வதாரக அேர்த்தி (சதுை கி.மீ.க்கு) 460 

7.  பட்டியல் சாதி மக்கள் % 18.51 

8.  பட்டியல் பழங்குடி மக்கள் % 0.33 

9.  எழுத்தறிவு விகிதம் % 82.5 

10.  பணி பங்டகற்பு விகிதம்% 46.68 

11.  முக்கிய வதாழிலாளர்கள்% 88.51 

12.  குறு வதாழிலாளர்கள் % 11.49 

13.  விவசாயிகள் % 8.06 

http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
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14.  விவசாயத் வதாழிலாளர்கள்% 26.44 

15.  
வீட்டுத் வதாழில்களில் 
வதாழிலாளர்கள்% 

16.68 

16.  மற்ற வதாழிலாளர்கள்% 48.82 

 

ஆதொரம்: 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3326_PART_A_DCHB_TITUNELV

ELI.pdf 

3.13.1.1  மக்ைள் ததொகை 

திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தின் வமாத்த மக்கள் வதாரக 3,077,233 ஆகும், இதில் 1,520,912 ஆண்கள் மற்றும் 
1,556,321 வபண்கள் உள்ளனர். திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தில் கிைாமப்புற மக்கள் வதாரக 1,557,004 மற்றும் 
ெகர்ப்புற மக்கள் வதாரக 1,520,229. சங்கைன்டகாவில் தாலுக்காவில் அதிக மக்கள் வசிக்கும் கிைாமங்கள் 83 
ஆகவும், வசங்டகாட்ரே தாலுகாவில் குரறந்த எண்ணிக்ரகயில் 9 கிைாமங்கள் உள்ளன. 

வதன்காசி தாலுகாவில் உள்ள வசாக்கம்பட்டி கிைாமத்தில் அதிகபட்சமாக 18220 டபர் மற்றும் வதன்காசி 
தாலுகாவில் உள்ள குற்றாலம் காப்பு காடு வன கிைாமத்தில் குரறந்த மக்கள் வதாரக 4 டபர் உள்ளனர். 

திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தில் உள்ள வமாத்த குடும்பங்களின் எண்ணிக்ரக 815,528 ஆகும், இதில் 813,866 

சாதாைண குடும்பங்கள், 1270 நிறுவனம்  மற்றும் 392 வீடுகள் இல்ரல. 

ஆதொரம்: 

http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELV

ELI.pdf 

 (குறிப்பு: தமிழ்ொடு மக்கள்வதாரக கணக்வகடுப்பு இயக்குெைகம், “மாவட்ே மக்கள் வதாரகக் 
கணக்வகடுப்பு ரகடயடு 2011, திருவெல்டவலி மாவட்ேம்”, வதாேர்-34, பகுதி XII-A) 

3.13.1.2 மக்ைள் ததொகை அடர்த்தி மற்றும் பொலிை விகிதம் 

2011 மக்கள் வதாரக கணக்வகடுப்பின்படி, திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தில் 1,000 ஆண்களுக்கு 1023 

வபண்கள் உள்ளனர். திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தின் கிைாமப்புற மற்றும் ெகர்ப்புறங்களில் பாலின விகிதம் 
முரறடய 1,025 மற்றும் 1,021 ஆக உள்ளது. ெகர்ப்புறங்களுேன் ஒப்பிடுரகயில், கிைாமப்புறங்களில் 
பாலின விகிதம் அதிகமாக இருப்பரத இது குறிக்கிறது. திருவெல்டவலி மாவட்ேத்திற்கு 0-6 

வயதுக்குட்பட்ே பாலின விகிதம் 960 ஆகும். 

ஆதொரம்: 

http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELV

ELI.pdf 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3326_PART_A_DCHB_TITUNELVELI.pdf
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3326_PART_A_DCHB_TITUNELVELI.pdf
http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
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 (குறிப்பு: தமிழ்ொடு மக்கள்வதாரக கணக்வகடுப்பு இயக்குெைகம், “மாவட்ே மக்கள் வதாரகக் 
கணக்வகடுப்பு ரகடயடு 2011, திருவெல்டவலி மாவட்ேம்”, வதாேர்-34, பகுதி XII-A) 

3.13.1.3 பட்டியல் ேொதிைள் மற்றும் பழங்குடியிைர் 

திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தில் 569,714 பட்டியல் சாதி மக்கள் உள்ளனர், இது மாவட்ேத்தின் வமாத்த 
மக்கள் வதாரகயில் 18.51% ஆகும். டமலும்  10,270 பட்டியலிேப்பட்ே பழங்குடி மக்கள்வதாரகரயக் 

வகாண்டுள்ளது, இது மாவட்ேத்தின் வமாத்த மக்கள்வதாரகயில் 0.33% ஆகும். 

ஆதொரம்: 

http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf 

 (குறிப்பு: தமிழ்ொடு மக்கள்வதாரக கணக்வகடுப்பு இயக்குெைகம், “மாவட்ே மக்கள் வதாரகக் 
கணக்வகடுப்பு ரகடயடு 2011, திருவெல்டவலி மாவட்ேம்”, வதாேர்-34, பகுதி XII-A) 

3.13.1.4 ைல்வி மற்றும் எழுத்தறிவு 

இப்பகுதியில் உள்ள கல்வி மற்றும் கல்வியறிவு விவைம் பற்றிய ஆய்வு, முன்வமாழியப்பட்ே 
திட்ேமானது அப்பகுதியில் உள்ள திறரமயான மனித வளங்கரளப் பயன்படுத்த முடியுமா என்பரதப் 
புரிந்துவகாள்வதற்குப் வபாருத்தமானது. 2011 மக்கள் வதாரக கணக்வகடுப்பின்படி, திருவெல்டவலி 
மாவட்ேத்தில் கல்வியறிவு விகிதம் 82.5% ஆகும், இது மாநிலத்தின் கல்வியறிவு விகிதமான 80.1% ஐ விே 
அதிகமாகும். கல்வியறிவு விகிதம் மற்ற குறிகாட்டிகளின் உயர்வு அல்லது வீழ்ச்சியின் முக்கிய நிர்ணயம் 
ஆகும். ஆைம்ப மற்றும் டமல்நிரலக் கல்வியின் கல்வியறிவு விகிதத்ரத அதிகரித்தது மற்றும் 
இரேநிற்றல் விகிதத்ரதக் குரறத்துள்ளது. 
 

ஆதொரம்: 

http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf 

 (குறிப்பு: தமிழ்ொடு மக்கள்வதாரக கணக்வகடுப்பு இயக்குெைகம், “மாவட்ே மக்கள் வதாரகக் 
கணக்வகடுப்பு ரகடயடு 2011, திருவெல்டவலி மாவட்ேம்”, வதாேர்-34, பகுதி XII-A) 

 அட்டவகை 3.25 திருத ல்சவலி மொவட்டத்தில் உள்ள ைல்வி உள்ைட்டகமப்பு 

பள்ளியின் வகை 

தமொத்த 
பள்ளிைள் 

கிரொமப்புற 
பள்ளிைள் 

அரசு தனியொர் அரசு தனியொர் 

ஆைம்ப பள்ளி 644 1,143 520 690 

ஆைம்ப பள்ளி + டமல் ஆைம்ப பள்ளி  130 320 93 222 

ஆைம்ப பள்ளி + டமல் ஆைம்ப பள்ளி + உயர்நிரல பள்ளி + 

டமல்நிரலப் பள்ளி 
12 111 6 42 

http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
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டமல் ஆைம்ப பள்ளி பள்ளி 2 3 2 3 

டமல் ஆைம்ப பள்ளி + உயர்நிரல பள்ளி + டமல்நிரலப் பள்ளி 94 102 56 44 

ஆைம்ப பள்ளி + டமல் ஆைம்ப பள்ளி + உயர்நிரல பள்ளி 8 43 2 17 

டமல் ஆைம்ப பள்ளி + உயர்நிரல பள்ளி 62 67 53 37 

 (ஆதாைம்: கல்வி குறித்த மாவட்ே தகவல் அரமப்புகள் (DISE அறிக்ரக அட்ரே 2016-17)) 

3.13.1.5 சுைொதொர வேதிைள் 

ஆைம்ப சுகாதாை நிரலயங்கள் (PHCs) மற்றும் சுகாதாை துரண ரமயங்கள் (HSCs) கிைாமப்புற மக்களுக்கு 
டொய் தடுப்பு, டொய் தீர்க்கும் மற்றும் மறுவாழ்வு சுகாதாை டசரவகரள வழங்குகின்றன. மாவட்ேத்தில் 
தனியார் சுகாதாை வசதிகள் தவிை, அணுகக்கூடிய வபாது சுகாதாை அரமப்புகள் உள்ளன. அட்ேவரண 3.27  

இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள சுகாதாை வசதிகள். 

அட்டவகை 3.26ேமூை தபொருளொதொர பகுப்பொய்வு: PIA மொவட்டத்தின் சுைொதொர பரொமரிப்பு 

மொவட்டத்தின் தபயர் வகை SC PHC CHC SDH DH தமொத்தம் 

திருவெல்டவலி 

Public 379 88 20 17 1 505 

Private 0 0 1 0 0 1 

Total 379 88 21 17 1 506 

(ஆதாைம்: டதசிய சுகாதாை பணி, ஜூரல 16, 2020 வரை)  

(Note: SC – Sub Center; PHC – Primary Health Center; CHC – Community Health Center; 

SDH – Sub District Hospital; DH – District Hospital) 

 

சவக வொய்ப்பு மற்றும் வொழ்வொதொரம் 

 

வபாருளாதாை ெேவடிக்ரக மற்றும் வாழ்வாதாை முரறயின் ஆய்வின் சூழலில் முக்கியமானது, ஏவனனில் 
தற்டபாதுள்ள சூழ்நிரலரயப் வபாறுத்து பிைாந்தியத்தின் வபாருளாதாைத்தில் திட்ே ெேவடிக்ரகயின் 
தாக்கத்ரத ஒருவர் கணிக்க முடியும். திருவெல்டவல் மாவட்ேத்தின் வமாத்த நிலப்பைப்பு 657361.5 
வெக்டேர் ஆகும், இதில் பாசன நிலப்பைப்பு 85,978.1 வெக்டேர் விரதக்கப்பட்டுள்ளது, இங்கு 1,20,158.8 
வெக்டேர் நிலப்பைப்பு உள்ளது. மாவட்ேத்தில் பாபொசம் மற்றும் மணிமாத்தாறு  ஆகியரவ முக்கிய 
நீர்த்டதக்கங்களாகும். 

திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தில், 2011 மக்கள் வதாரக கணக்வகடுப்பின்படி, 1,15,715 விவசாயிகள், 3,79,763 

விவசாயத் வதாழிலாளர்கள், 2,39,664 வீட்டுத் வதாழில் வதாழிலாளர்கள், 7,01,312 இதை வதாழிலாளர்கள் 
என வமாத்தம் 14,36,454 வதாழிலாளர்கள் உள்ளனர். 

ஆதொரம்: http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf 

 (குறிப்பு: தமிழ்ொடு மக்கள்வதாரக கணக்வகடுப்பு இயக்குெைகம், “மாவட்ே மக்கள் வதாரகக் 
கணக்வகடுப்பு ரகடயடு 2011, திருவெல்டவலி மாவட்ேம்”, வதாேர்-34, பகுதி XII-A) 

http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
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3.13.1.6 ததொழில்துகற சூழ்நிக  

இம்மாவட்ேத்திலுள்ள வதாழில்கள் கீழ் கண்ேவாறு வரகபடுதலாம் (1) வீட்டுத் வதாழில் (2) சிறுவதாழில் 
மற்றும் (3) ெடுத்தை மற்றும் வபரிய அளவிலான வதாழில்களின்  

பீடி உருட்டுதல், தீப்வபட்டி தயாரித்தல், பாய் வெசவு வசய்தல், பரன ொர்கரள பதப்படுத்துதல் மற்றும் 
பரன மைங்களிலிருந்து வபாருட்கரள தயாரித்தல் மற்றும் ரகத்தறி துணி வெசவு வசய்தல் டபான்ற 
முக்கிய வீட்டுத் வதாழில்கள் வதன்காசி, அம்பாசமுத்திைம் மற்றும் திருவெல்டவலி ெகைங்களில் 
குவிந்துள்ளன. முக்கியமாக சங்கைன்டகாவில் மற்றும் சிவகிரி தாலுகாக்களில் தீப்வபட்டிகள் 
தயாரிக்கப்படுகின்றன. அமாபசமுத்திைம் தாலுகாவில் உள்ள பத்தமரே கிைாமத்தில் ரகத்தறி வெசவு, பீடி 
உருட்டுதல் மற்றும் பாய் வெசவு ஆகியரவ முக்கியமானரவ, அங்கு ஏைாளமான பரன மைங்கள் 
வளர்ந்துள்ளன 

இம்மாவட்ேத்தில் 900 பதிவு வசய்யப்பட்ே வதாழிற்சாரலகள் உள்ளன, இதில் 2009-10ல் சுமார் 14938 டபர் 
பணியாற்றினர். 2009-10 ஆம் ஆண்டில் 3308 விரசத்தறிகள் மற்றும் 4340 குடும்பங்கள் விரசத்தறி 
வதாழிலில்  ஈடுபட்டுள்ளன மற்றும் 3952 குடும்பங்கள் ரகத்தறி வதாழிலில்  ஈடுபட்டுள்ளன. 

சிவமன்ட், பருத்தி நூல் மற்றும் ஜவுளி உற்பத்தி ஆகியரவ இந்த பகுதியில் வசய்யப்படும் வபரிய 
அளவிலான வதாழில்களில். இம்மாவட்ேத்தில் 13 ஜவுளி ஆரலகள் நூல் உற்பத்தி வசய்து வருகின்றன. 
அம்பாசமுத்திைம் தாலுக்காவில் உள்ள விக்ைமசிங்கபுைத்தில் உள்ள மதுரை டகாட்ஸ் ஜவுளி ஆரல இந்த 
மாவட்ேத்தில் உள்ள புகழ்வபற்ற ஆரலகளில் ஒன்றாகும். கூட்டுறவுத் துரறயின் கீழ் முதல் நூற்பாரல 
இம்மாவட்ேத்தில் 1958 ஆம் ஆண்டு திருவெல்டவலிக்கு அருகிலுள்ள டபட்ரேயில் நிறுவப்பட்ேது. வெல் 
குற்றதல் வசய்ய  224 அரிசி ஆரலகள் உள்ளன. இது தவிை, டவறு சில வதாழில்கள் வாகன உதிரிபாகங்கள் 
மற்றும் ஜவுளித் வதாழில்களின் உள்கட்ேரமப்பு பாகங்கரள உற்பத்தி வசய்கின்றன. 

திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தில் ொங்குடெரி மற்றும் வள்ளியூர் இரேடய டதசிய வெடுஞ்சாரலயில்  (NH 7A) 

ஏர்வாடி மற்றும் ொங்குடெரி சாரலக்கு இரேடய சுமார் 2500 ஏக்கர் தரிசு நிலங்கரளக் வகாண்டு 
ரெவேக் வதாழில் பூங்கா (HIP) அரமக்கப்பட்ேது. இந்த பூங்கா உலகத்தைம் வாய்ந்த உள்கட்ேரமப்பு 
மற்றும் குறிப்பாக வவளிொடுகளில் இருந்து முதலீட்ோளர்கரள ஈர்க்கும் வசதிகரள வழங்குகிறது. 
திருவெல்டவலி தாலுகாவில் உள்ள கங்ரகவகாண்ோன் கிைாமத்திற்கு அருகில் TACID வதாழில் வளர்ச்சி 
ரமயம் என்ற வதாழில் வளர்ச்சி ரமயம் அரமந்துள்ளது. வள்ளியூரில் உள்ள சிட்டகா(SIDCO) 
வதாழிற்டபட்ரே மாவட்ேத்தில் உள்ள மக்களின் வதாழில் டதரவ மற்றும் டவரலவாய்ப்ரபப் பூர்த்தி 
வசய்கிறது. 

ைொதி கிரொமத் ததொழில்: 

மாவட்ேத்தில் காதி வதாழில் நிறுவனங்களும்  நிறுவப்பட்டுள்ளன. திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தில் 2009-

10ல் காதி வதாழில்துரற வபாருட்களின் விற்பரன ரூ.126.18 லட்சம் மற்றும் நூல் உற்பத்தியின் மதிப்பு ரூ. 
12.35 லட்சம். டசாப்பு மற்றும் டதால் வபாருட்கள் டபான்ற கிைாம வதாழில்களும்  மாவட்ேத்தில் இயங்கி 
வருகின்றன. 

 ஆதொரம்: http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf 

http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/33/3327_PART_A_DCHB_TIRUNELVELI.pdf
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 (குறிப்பு: தமிழ்ொடு மக்கள்வதாரக கணக்வகடுப்பு இயக்குெைகம், “மாவட்ே மக்கள் வதாரகக் 
கணக்வகடுப்பு ரகடயடு 2011, திருவெல்டவலி மாவட்ேம்”, வதாேர்-34, பகுதி XII-A) 

3.13.2 ஆய்வுப் பகுதியின் ேமூைப் தபொருளொதொர விவரம் 

திட்ேப் பகுதி தமிழ்ொட்டின் திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தில் உள்ள மானூர் தாலுக்காவின் கீழ் வருகிறது. 
ஆய்வுப் பகுதிக்குள் மக்கள் வதாரக விவைம் பற்றிய விவைங்கரள வழங்குகிறது. 30 ஆய்வு பகுதிக்குள் 
சமூக-வபாருளாதாை குறிகாட்டிரயக் காட்டுகிறது.  

திட்ட  பகுதியின் மக்ைள்ததொகை விவரம்; 

திட்ேரத சுற்றி 10 கிமீக்கு திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தில் இருந்து மானூர் தாலுக்கா, ஆலங்குளம் 
தாலுக்கா, வீைடகைளம்புதூர் தாலுக்கா மற்றும் சங்கைன்டகாவில் தாலுகா மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்ேத்தில் 
இருந்து டகாவில்பட்டி தாலுக்கா ஆகிய 5 தாலுகாக்கரள உள்ளேக்கியது. 2011 மக்கள்வதாரக 
கணக்வகடுப்பின்படி, ஆய்வுப் பகுதியில் 153168 மக்கள்வதாரக உள்ளது, ஆண் மற்றும் வபண் மக்கள் 
வதாரக முரறடய 75204 மற்றும் 77964. பட்டியல் சாதி மக்கள் வதாரக மற்றும் பழங்குடி மக்கள் வதாரக 
முரறடய 34660 மற்றும் 80 ஆகும். அட்ேவரன 3.28 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் மக்கள் வதாரக விவைம் பற்றிய 
விவைங்கரள வழங்குகிறது.
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அட்டவகை 3.27 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் மக்ைள் ததொகை விவரம் 

வ . 
எண்  தபயர் 

குடும்பங்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

தமொத்த 
மக்ைள் 
ததொகை 

தமொத்த 
மக்ைள்ததொ
கை ஆண்ைள் 

தமொத்த 
மக்ைள்ததொ
கை 
தபண்ைள் 

0-6 

வயதுக்குட்பட்ட 
மக்ைள் ததொகை 

பட்டியல் ேொதி 
தமொத்த மக்ைள் 
ததொகை  

பழங்குடி 
தமொத்த 
மக்ைள் 
ததொகை 

I. திருத ல்சவலி மொவட்டம் 
மொனூர் தொலுக்ைொ 

1.  
அழகியபாண்டியபுைம் 1293 4946 2446 2500 527 1408 33 

2.  
எட்ேங்குளம் 594 2184 1087 1097 244 668 0 

3.  
களக்குடி 757 2660 1267 1393 276 704 0 

4.  
கானார்பட்டி 546 1982 967 1015 212 187 0 

5.  
கருவெல்லூர் 142 483 247 236 49 275 0 

6.  
காட்ேைங்குளம் 699 2488 1220 1268 281 354 0 

7.  
குறிச்சிக்குளம் 322 1194 575 619 146 46 0 

8.  
மாதவக்குறிச்சி 953 3684 1850 1834 487 2009 0 

9.  
மானூர் 1101 4348 2161 2187 449 1940 0 

10.  
மாவடி 536 1972 974 998 199 962 0 

11.  
ெஞ்சன்குளம் 540 1724 846 878 156 1122 0 

12.  
பள்ளிக்டகாட்ரே 1385 5045 2495 2550 509 2109 0 
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வ . 
எண்  தபயர் 

குடும்பங்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

தமொத்த 
மக்ைள் 
ததொகை 

தமொத்த 
மக்ைள்ததொ
கை ஆண்ைள் 

தமொத்த 
மக்ைள்ததொ
கை 
தபண்ைள் 

0-6 

வயதுக்குட்பட்ட 
மக்ைள் ததொகை 

பட்டியல் ேொதி 
தமொத்த மக்ைள் 
ததொகை  

பழங்குடி 
தமொத்த 
மக்ைள் 
ததொகை 

13.  
பிள்ரளயார்குளம் 1188 4107 2065 2042 482 1291 0 

14.  
பிறஞ்டசரி 1019 4033 2006 2027 484 1109 0 

15.  
புதூர் 386 1328 665 663 167 59 0 

16.  
டசதுைாயன்புதூர் 276 931 453 478 98 535 3 

17.  
வசளியனல்லூர் 994 3537 1742 1795 338 610 0 

18.  
சீதப்பர்பெல்லூர் 420 1606 801 805 181 475 0 

19.  
வதன்குளம் 805 2911 1408 1503 304 1549 0 

20.  
வதற்குப்பட்டி 873 3066 1488 1578 321 311 0 

21.  
துலுக்கர்பட்டி 82 365 149 216 39 276 0 

22.  
உகந்தான்பட்டி 291 1099 535 564 123 493 0 

23.  
உக்கிைன்டகாட்ரே 1474 5341 2506 2835 553 660 0 

24.  
வாரகக்குளம் 1169 4489 2228 2261 570 704 0 

25.  
வல்லங்டகாட்ரே 340 1258 627 631 131 1240 0 

ஆ ங்குளம் தொலுக்ைொ 
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வ . 
எண்  தபயர் 

குடும்பங்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

தமொத்த 
மக்ைள் 
ததொகை 

தமொத்த 
மக்ைள்ததொ
கை ஆண்ைள் 

தமொத்த 
மக்ைள்ததொ
கை 
தபண்ைள் 

0-6 

வயதுக்குட்பட்ட 
மக்ைள் ததொகை 

பட்டியல் ேொதி 
தமொத்த மக்ைள் 
ததொகை  

பழங்குடி 
தமொத்த 
மக்ைள் 
ததொகை 

26.  
ஆண்டிபட்டி 892 3546 1745 1801 400 369 3 

27.  
அய்யனார்குளம் 679 2365 1174 1191 314 142 9 

28.  
கேங்கடனரி 2224 8250 4092 4158 871 1122 19 

29.  
காடுவவட்டி 165 614 303 311 54 180 0 

30.  
காசிவ்ரவத்தான் 0 0 0 0 0 0 0 

31.  
காவலக்குறிச்சி 1172 4032 1959 2073 399 576 0 

32.  

காவலக்குட்டி பைம்ரப 
ஆர்.எப். 0 0 0 0 0 0 0 

33.  
மைந்ரத 1016 3741 1777 1964 437 1876 0 

34.  
மருதம்புத்தூர் 1857 6696 3341 3355 770 257 0 

35.  
ெல்லூர் (CT) 2228 7828 3869 3959 914 226 13 

36.  
ொைணபுைம் 831 3000 1430 1570 288 1541 0 

37.  
வெட்டூர் 1248 4599 2221 2378 476 209 0 

38.  
சிவலார்குளம் (பகுதி) 685 2461 1180 1281 261 230 0 

39.  
சுப்ரபயாபுைம் 409 1393 666 727 164 356 0 
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வ . 
எண்  தபயர் 

குடும்பங்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

தமொத்த 
மக்ைள் 
ததொகை 

தமொத்த 
மக்ைள்ததொ
கை ஆண்ைள் 

தமொத்த 
மக்ைள்ததொ
கை 
தபண்ைள் 

0-6 

வயதுக்குட்பட்ட 
மக்ைள் ததொகை 

பட்டியல் ேொதி 
தமொத்த மக்ைள் 
ததொகை  

பழங்குடி 
தமொத்த 
மக்ைள் 
ததொகை 

வீரசைரளம்புதூர் தொலுக்ைொ 

40.  
முத்தம்மாள்புைம் 385 1569 763 806 182 871 0 

41.  
ஊத்துமரல ஆர்.எப். 0 0 0 0 0 0 0 

42.  
வேக்குகாவலக்குறிச்சி 1010 3579 1738 1841 408 876 0 

ேங்ைரன்சைொவில் தொலுக்ைொ 

43.  
டதவர்குளம் ஏ. 1275 4940 2412 2528 476 980 0 

44.  
டமல இலந்ரதக்குளம் 1101 3824 1897 1927 387 379 0 

45.  
மூவிருந்தாளி 504 1878 937 941 166 473 0 

46.  
சுண்ோங்குறிச்சி 661 2387 1161 1226 263 415 0 

47.  
தாடியம்பட்டி 503 1779 841 938 166 800 0 

48.  
வன்னிடகாடனந்தல் 1988 7722 3788 3934 776 828 0 

II. தூத்துக்குடி மொவட்டம் 
சைொவில்பட்டி தொலுக்ைொ 

49.  
அய்யனாருது 873 3556 1782 1774 457 64 0 

50.  
பணிக்கர்குளம் 505 1922 979 943 231 3 0 
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வ . 
எண்  தபயர் 

குடும்பங்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

தமொத்த 
மக்ைள் 
ததொகை 

தமொத்த 
மக்ைள்ததொ
கை ஆண்ைள் 

தமொத்த 
மக்ைள்ததொ
கை 
தபண்ைள் 

0-6 

வயதுக்குட்பட்ட 
மக்ைள் ததொகை 

பட்டியல் ேொதி 
தமொத்த மக்ைள் 
ததொகை  

பழங்குடி 
தமொத்த 
மக்ைள் 
ததொகை 

51.  
வதற்கு இலந்ரதக்குளம் 1101 3791 1895 1896 337 659 0 

52.  
உசிலங்குளம் 261 915 446 469 89 132 0 

வமாத்தம் 41758 153168 75204 77964 16612 34660 80 

(ஆதொரம்: மக்ைள் ததொகை ைைக்தைடுப்பு 2011)



Vagaikulam Rough Stone & Gravel Quarry                                                                                     Draft EIA/EMP Report 
 

 

HECS/Densingh Babu/Draft EIA/1(a)/B1/EC/R0 /01.12.2021  

 Page 202 of 283 
 

 

3.13.2.1 டவரலவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதாைம் 

வமாத்த உரழக்கும் மக்கள்வதாரகயில், வபரும்பான்ரமயானவர்கள் முக்கிய வதாழிலாளர்கள், அதாவது 
அவர்கள் ஆண்டுக்கு ஆறு மாதங்களுக்கும் டமலாக நிரலயான டவரலயில் உள்ளனர். இப்பகுதியில் 
ஏற்பட்டுள்ள வதாழில்மயமாக்கல் தான் இதற்கு காைணம். வதாழில்துரற மற்றும் டசரவத் துரறகளின் வளர்ச்சி 
காைணமாக டவரல வாய்ப்பு உள்ளது. பின் வரும் அட்ேவரண ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள வதாழிலாளர்கரளக் 
காட்டுகிறது.
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அட்டவகை 3.29 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள ததொழி ொளர்ைளின் வகைப்பொடு 

வ . 
எண்  தபயர் 

தமொத்த 
ததொழி ொ
ளர்ைள் 

முக்கிய 
ததொழி ொ
ளர்ைள் 

விளிம்புநி
க  

ததொழி ொள
ர்ைள் 

விவேொயத் ததொழி ொளர்ைள் 

வீட்டுத் ததொழில் 
ததொழி ொளர்ைள் 

மற்ற ததொழி ொளர்ைள் 
உழவர்ைள் 

விவேொய 
கூலித்ததொழி ொளர்

ைள் 

முக்கிய 
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

விளிம்புநி
க  

ததொழி ொ
ளர்ைள் 

முக்கிய 
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

விளிம்பு
நிக  
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

முக்கிய 
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

விளிம்பு
நிக  
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

முக்கிய 
ததொழி ொ
ளர்ைள் 

விளிம்பு
நிக  

ததொழி ொ
ளர்ைள் 

I. திருத ல்சவலி மொவட்டம் 

மொனூர் தொலுக்ைொ 

1.  
அழகியபாண்டியபுைம் 2587 2067 520 150 48 927 319 322 35 668 118 

2.  
எட்ேங்குளம் 1209 1180 29 273 4 309 5 264 4 334 16 

3.  
களக்குடி 1579 1255 324 193 66 528 127 380 88 154 43 

4.  
கானார்பட்டி 1087 1047 40 231 6 396 9 34 1 386 24 

5.  
கருவெல்லூர் 302 275 27 29 4 72 15 103 2 71 6 

6.  
காட்ேைங்குளம் 1444 1238 206 139 22 400 88 319 30 380 66 

7.  
குறிச்சிக்குளம் 500 461 39 38 0 30 3 34 6 359 30 
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வ . 
எண்  தபயர் 

தமொத்த 
ததொழி ொ
ளர்ைள் 

முக்கிய 
ததொழி ொ
ளர்ைள் 

விளிம்புநி
க  

ததொழி ொள
ர்ைள் 

விவேொயத் ததொழி ொளர்ைள் 

வீட்டுத் ததொழில் 
ததொழி ொளர்ைள் 

மற்ற ததொழி ொளர்ைள் 
உழவர்ைள் 

விவேொய 
கூலித்ததொழி ொளர்

ைள் 

முக்கிய 
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

விளிம்புநி
க  

ததொழி ொ
ளர்ைள் 

முக்கிய 
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

விளிம்பு
நிக  
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

முக்கிய 
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

விளிம்பு
நிக  
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

முக்கிய 
ததொழி ொ
ளர்ைள் 

விளிம்பு
நிக  

ததொழி ொ
ளர்ைள் 

8.  
மாதவக்குறிச்சி 1831 1748 83 428 10 826 37 133 7 361 29 

9.  
மானூர் 2207 1790 417 276 48 638 50 174 65 702 254 

10.  
மாவடி 1011 869 142 109 29 363 83 73 7 324 23 

11.  
ெஞ்சன்குளம் 826 369 457 25 4 19 38 43 13 282 402 

12.  
பள்ளிக்டகாட்ரே 2923 2352 571 495 94 822 290 141 54 894 133 

13.  
பிள்ரளயார்குளம் 2253 1927 326 497 15 750 218 362 24 318 69 

14.  
பிறஞ்டசரி 2123 1294 829 207 18 803 712 14 30 270 69 

15.  
புதூர் 769 730 39 32 2 442 13 72 1 184 23 

16.  
டசதுைாயன்புதூர் 505 437 68 31 13 179 12 44 6 183 37 

17.  
வசளியனல்லூர் 1861 1841 20 263 3 979 10 86 3 513 4 

18.  
சீதப்பர்பெல்லூர் 840 792 48 93 3 195 20 169 7 335 18 
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வ . 
எண்  தபயர் 

தமொத்த 
ததொழி ொ
ளர்ைள் 

முக்கிய 
ததொழி ொ
ளர்ைள் 

விளிம்புநி
க  

ததொழி ொள
ர்ைள் 

விவேொயத் ததொழி ொளர்ைள் 

வீட்டுத் ததொழில் 
ததொழி ொளர்ைள் 

மற்ற ததொழி ொளர்ைள் 
உழவர்ைள் 

விவேொய 
கூலித்ததொழி ொளர்

ைள் 

முக்கிய 
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

விளிம்புநி
க  

ததொழி ொ
ளர்ைள் 

முக்கிய 
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

விளிம்பு
நிக  
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

முக்கிய 
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

விளிம்பு
நிக  
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

முக்கிய 
ததொழி ொ
ளர்ைள் 

விளிம்பு
நிக  

ததொழி ொ
ளர்ைள் 

19.  
வதன்குளம் 1267 1077 190 74 13 263 14 102 6 638 157 

20.  
வதற்குப்பட்டி 1718 1385 333 136 8 602 53 277 96 370 176 

21.  
துலுக்கர்பட்டி 147 144 3 2 1 86 2 27 0 29 0 

22.  
உகந்தான்பட்டி 514 400 114 104 2 174 94 63 11 59 7 

23.  
உக்கிைன்டகாட்ரே 3080 2035 1045 522 32 894 468 104 104 515 441 

24.  
வாரகக்குளம் 2453 2191 262 303 7 770 223 597 9 521 23 

25.  
வல்லங்டகாட்ரே 761 755 6 269 0 391 2 44 0 51 4 

ஆ ங்குளம் தொலுக்ைொ 

26.  
ஆண்டிபட்டி 2103 1948 155 255 6 209 17 888 29 596 103 

27.  
அய்யனார்குளம் 1287 1100 187 235 16 67 76 429 18 369 77 

28.  
கேங்கடனரி 4386 4061 325 507 19 469 39 1434 105 1651 162 
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வ . 
எண்  தபயர் 

தமொத்த 
ததொழி ொ
ளர்ைள் 

முக்கிய 
ததொழி ொ
ளர்ைள் 

விளிம்புநி
க  

ததொழி ொள
ர்ைள் 

விவேொயத் ததொழி ொளர்ைள் 

வீட்டுத் ததொழில் 
ததொழி ொளர்ைள் 

மற்ற ததொழி ொளர்ைள் 
உழவர்ைள் 

விவேொய 
கூலித்ததொழி ொளர்

ைள் 

முக்கிய 
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

விளிம்புநி
க  

ததொழி ொ
ளர்ைள் 

முக்கிய 
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

விளிம்பு
நிக  
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

முக்கிய 
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

விளிம்பு
நிக  
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

முக்கிய 
ததொழி ொ
ளர்ைள் 

விளிம்பு
நிக  

ததொழி ொ
ளர்ைள் 

29.  
காடுவவட்டி 268 63 205 34 27 3 37 0 3 26 138 

30.  
காசிவ்ரவத்தான் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31.  
காவலக்குறிச்சி 2226 2070 156 506 9 530 25 284 7 750 115 

32.  

காவலக்குட்டி பைம்ரப 
ஆர்.எப். 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33.  
மைந்ரத 1925 1760 165 378 18 600 41 260 5 522 101 

34.  
மருதம்புத்தூர் 3829 3421 408 238 17 417 61 1523 113 1243 217 

35.  
ெல்லூர் (CT) 4217 4134 83 205 3 94 4 1804 20 2031 56 

36.  
ொைணபுைம் 1768 1702 66 478 19 775 31 323 1 126 15 

37.  
வெட்டூர் 2678 2437 241 336 5 913 132 735 84 453 20 

38.  
சிவலார்குளம் (பகுதி) 1328 1270 58 419 8 342 15 251 5 258 30 

39.  
சுப்ரபயாபுைம் 826 750 76 170 8 266 35 200 22 114 11 
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வ . 
எண்  தபயர் 

தமொத்த 
ததொழி ொ
ளர்ைள் 

முக்கிய 
ததொழி ொ
ளர்ைள் 

விளிம்புநி
க  

ததொழி ொள
ர்ைள் 

விவேொயத் ததொழி ொளர்ைள் 

வீட்டுத் ததொழில் 
ததொழி ொளர்ைள் 

மற்ற ததொழி ொளர்ைள் 
உழவர்ைள் 

விவேொய 
கூலித்ததொழி ொளர்

ைள் 

முக்கிய 
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

விளிம்புநி
க  

ததொழி ொ
ளர்ைள் 

முக்கிய 
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

விளிம்பு
நிக  
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

முக்கிய 
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

விளிம்பு
நிக  
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

முக்கிய 
ததொழி ொ
ளர்ைள் 

விளிம்பு
நிக  

ததொழி ொ
ளர்ைள் 

வீரசைரளம்புதூர் தொலுக்ைொ 

40.  
முத்தம்மாள்புைம் 924 762 162 19 2 523 79 48 66 172 15 

41.  
ஊத்துமரல ஆர்.எப். 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42.  
வேக்குகாவலக்குறிச்சி 2383 2350 33 454 4 640 11 708 8 548 10 

ேங்ைரன்சைொவில் தொலுக்ைொ 

43.  
டதவர்குளம் ஏ. 2400 1706 694 84 3 1139 496 55 94 428 101 

44.  
டமல இலந்ரதக்குளம் 2143 1969 174 362 2 1166 102 60 17 381 53 

45.  
மூவிருந்தாளி 1056 1022 34 127 2 694 5 39 0 162 27 

46.  
சுண்ோங்குறிச்சி 1238 1181 57 236 1 775 50 12 6 158 0 

47.  
தாடியம்பட்டி 1092 1022 70 118 13 777 27 26 23 101 7 

48.  
வன்னிடகாடனந்தல் 3749 3660 89 624 8 2176 22 176 13 684 46 

II. தூத்துக்குடி மொவட்டம் 
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வ . 
எண்  தபயர் 

தமொத்த 
ததொழி ொ
ளர்ைள் 

முக்கிய 
ததொழி ொ
ளர்ைள் 

விளிம்புநி
க  

ததொழி ொள
ர்ைள் 

விவேொயத் ததொழி ொளர்ைள் 

வீட்டுத் ததொழில் 
ததொழி ொளர்ைள் 

மற்ற ததொழி ொளர்ைள் 
உழவர்ைள் 

விவேொய 
கூலித்ததொழி ொளர்

ைள் 

முக்கிய 
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

விளிம்புநி
க  

ததொழி ொ
ளர்ைள் 

முக்கிய 
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

விளிம்பு
நிக  
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

முக்கிய 
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

விளிம்பு
நிக  
ததொழி
 ொளர்ை
ள் 

முக்கிய 
ததொழி ொ
ளர்ைள் 

விளிம்பு
நிக  

ததொழி ொ
ளர்ைள் 

சைொவில்பட்டி தொலுக்ைொ 

49.  
அய்யனாருது 1775 1663 112 87 11 908 13 68 1 600 87 

50.  
பணிக்கர்குளம் 996 182 814 8 59 13 581 0 12 161 162 

51.  
வதற்கு இலந்ரதக்குளம் 2291 2121 170 933 64 655 18 166 16 367 72 

52.  
உசிலங்குளம் 550 298 252 3 225 275 9 2 1 18 17 

தமொத்தம்  83235 72311 10924 11735 1001 26284 4831 13472 1278 20820 3814 

(ஆதொரம்: மக்ைள் ததொகை ைைக்தைடுப்பு 2011) , விளிம்புநிரல வதாழிலாளர்கள் : வருேத்தில்  6 மாததிர்க்கும்  குரறவாக டவரல வசய்பவபர்கள் 
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3.13.2.2 ஆய்வு பகுதிக்குள் உள்ள கல்வி உள்கட்ேரமப்பு 

மாவட்ேத்தில் ெகர்ப்புற மற்றும் கிைாமப்புறங்களில் ெல்ல ஆைம்ப மற்றும் இரேநிரலக் கல்வி 
உள்கட்ேரமப்பு உள்ளது. ஆய்வுப் பகுதிரயச் சுற்றியுள்ள மக்கள் கல்வி உள்கட்ேரமப்புகளுேன் ென்கு 
இரணக்கப்பட்டுள்ளனர். கல்வியறிவு வபற்ற மக்கள் வதாரகரய கீடழ உள்ள அட்ேவரண 
காட்டுகிறது. 
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அட்டவகை 3.28 ஆய்வுப் பகுதியில் எழுத்தறிவு தபற்ற மக்ைள் ததொகை விவரங்ைள்           

வ. 
எண்  தபயர் 

தமொத்த மக்ைள் 
ததொகை 

ைல்வியறிவு 
தபற்ற 
மக்ைள் 

ததொகை ஆண் 

ைல்வியறிவு 
தபற்ற 

மக்ைள்ததொ
கை தபண் 

ைல்வியறிவு 
தபற்ற மக்ைள் 
ததொகை 

ைல்வியறிவு 
தபற்ற 

மக்ைள்ததொ
கை ேதவீதம் 

(%) 

ைல்வியறி 
வற்ற  பர்ைள் 

ைல்வியறி 
வற்ற 

மக்ைள்ததொ
கை ேதவீதம் 

(%) 

I. திருத ல்சவலி மொவட்டம் 

மொனூர் தொலுக்ைொ 

1.  அழகியபாண்டியபுைம் 4946 1803 1591 3394 68.6 1552 31.4 

2.  எட்ேங்குளம் 2184 653 463 1116 51.1 1068 48.9 

3.  களக்குடி 2660 865 669 1534 57.7 1126 42.3 

4.  கானார்பட்டி 1982 761 737 1498 75.6 484 24.4 

5.  கருவெல்லூர் 483 174 117 291 60.2 192 39.8 

6.  காட்ேைங்குளம் 2488 896 750 1646 66.2 842 33.8 

7.  குறிச்சிக்குளம் 1194 380 307 687 57.5 507 42.5 

8.  மாதவக்குறிச்சி 3684 1234 1071 2305 62.6 1379 37.4 

9.  மானூர் 4348 1640 1479 3119 71.7 1229 28.3 

10.  மாவடி 1972 687 547 1234 62.6 738 37.4 

11.  ெஞ்சன்குளம் 1724 713 651 1364 79.1 360 20.9 
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வ. 
எண்  தபயர் 

தமொத்த மக்ைள் 
ததொகை 

ைல்வியறிவு 
தபற்ற 
மக்ைள் 

ததொகை ஆண் 

ைல்வியறிவு 
தபற்ற 

மக்ைள்ததொ
கை தபண் 

ைல்வியறிவு 
தபற்ற மக்ைள் 
ததொகை 

ைல்வியறிவு 
தபற்ற 

மக்ைள்ததொ
கை ேதவீதம் 

(%) 

ைல்வியறி 
வற்ற  பர்ைள் 

ைல்வியறி 
வற்ற 

மக்ைள்ததொ
கை ேதவீதம் 

(%) 

12.  பள்ளிக்டகாட்ரே 5045 1707 1366 3073 60.9 1972 39.1 

13.  பிள்ரளயார்குளம் 4107 1435 1118 2553 62.2 1554 37.8 

14.  பிறஞ்டசரி 4033 1297 1026 2323 57.6 1710 42.4 

15.  புதூர் 1328 439 373 812 61.1 516 38.9 

16.  டசதுைாயன்புதூர் 931 379 329 708 76.0 223 24.0 

17.  வசளியனல்லூர் 3537 1129 897 2026 57.3 1511 42.7 

18.  சீதப்பர்பெல்லூர் 1606 568 452 1020 63.5 586 36.5 

19.  வதன்குளம் 2911 1142 1044 2186 75.1 725 24.9 

20.  வதற்குப்பட்டி 3066 1027 870 1897 61.9 1169 38.1 

21.  துலுக்கர்பட்டி 365 118 152 270 74.0 95 26.0 

22.  உகந்தான்பட்டி 1099 359 317 676 61.5 423 38.5 

23.  உக்கிைன்டகாட்ரே 5341 1885 1842 3727 69.8 1614 30.2 

24.  வாரகக்குளம் 4489 1613 1314 2927 65.2 1562 34.8 

25.  வல்லங்டகாட்ரே 1258 503 438 941 74.8 317 25.2 
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வ. 
எண்  தபயர் 

தமொத்த மக்ைள் 
ததொகை 

ைல்வியறிவு 
தபற்ற 
மக்ைள் 

ததொகை ஆண் 

ைல்வியறிவு 
தபற்ற 

மக்ைள்ததொ
கை தபண் 

ைல்வியறிவு 
தபற்ற மக்ைள் 
ததொகை 

ைல்வியறிவு 
தபற்ற 

மக்ைள்ததொ
கை ேதவீதம் 

(%) 

ைல்வியறி 
வற்ற  பர்ைள் 

ைல்வியறி 
வற்ற 

மக்ைள்ததொ
கை ேதவீதம் 

(%) 

ஆ ங்குளம் தொலுக்ைொ 

26.  ஆண்டிபட்டி 3546 1390 1240 2630 74.2 916 25.8 

27.  அய்யனார்குளம் 2365 829 635 1464 61.9 901 38.1 

28.  கேங்கடனரி 8250 3260 2771 6031 73.1 2219 26.9 

29.  காடுவவட்டி 614 252 206 458 74.6 156 25.4 

30.  காசிவ்ரவத்தான் 0 0 0 0 0 0 0 

31.  காவலக்குறிச்சி 4032 1404 1098 2502 62.1 1530 37.9 

32.  காவலக்குட்டி பைம்ரப ஆர்.எப். 0 0 0 0 0 0 0 

33.  மைந்ரத 3741 1306 1227 2533 67.7 1208 32.3 

34.  மருதம்புத்தூர் 6696 2335 2043 4378 65.4 2318 34.6 

35.  ெல்லூர் (CT) 7828 3098 2631 5729 73.2 2099 26.8 

36.  ொைணபுைம் 3000 1057 923 1980 66.0 1020 34.0 

37.  வெட்டூர் 4599 1617 1294 2911 63.3 1688 36.7 

38.  சிவலார்குளம் (பகுதி) 2461 895 844 1739 70.7 722 29.3 
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வ. 
எண்  தபயர் 

தமொத்த மக்ைள் 
ததொகை 

ைல்வியறிவு 
தபற்ற 
மக்ைள் 

ததொகை ஆண் 

ைல்வியறிவு 
தபற்ற 

மக்ைள்ததொ
கை தபண் 

ைல்வியறிவு 
தபற்ற மக்ைள் 
ததொகை 

ைல்வியறிவு 
தபற்ற 

மக்ைள்ததொ
கை ேதவீதம் 

(%) 

ைல்வியறி 
வற்ற  பர்ைள் 

ைல்வியறி 
வற்ற 

மக்ைள்ததொ
கை ேதவீதம் 

(%) 

39.  சுப்ரபயாபுைம் 1393 487 411 898 64.5 495 35.5 

வீரசைரளம்புதூர் தொலுக்ைொ 

40.  முத்தம்மாள்புைம் 1569 523 431 954 60.8 615 39.2 

41.  ஊத்துமரல ஆர்.எப். 0 0 0 0 0.0 0 0 

42.  வேக்குகாவலக்குறிச்சி 3579 1165 989 2154 60.2 1425 39.8 

ேங்ைரன்சைொவில் தொலுக்ைொ 

43.  டதவர்குளம் ஏ. 4940 1664 1452 3116 63.1 1824 36.9 

44.  டமல இலந்ரதக்குளம் 3824 1391 1162 2553 66.8 1271 33.2 

45.  மூவிருந்தாளி 1878 712 566 1278 68.1 600 31.9 

46.  சுண்ோங்குறிச்சி 2387 871 703 1574 65.9 813 34.1 

47.  தாடியம்பட்டி 1779 465 402 867 48.7 912 51.3 

48.  வன்னிடகாடனந்தல் 7722 2828 2316 5144 66.6 2578 33.4 

II. தூத்துக்குடி மொவட்டம் 

சைொவில்பட்டி தொலுக்ைொ 
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வ. 
எண்  தபயர் 

தமொத்த மக்ைள் 
ததொகை 

ைல்வியறிவு 
தபற்ற 
மக்ைள் 

ததொகை ஆண் 

ைல்வியறிவு 
தபற்ற 

மக்ைள்ததொ
கை தபண் 

ைல்வியறிவு 
தபற்ற மக்ைள் 
ததொகை 

ைல்வியறிவு 
தபற்ற 

மக்ைள்ததொ
கை ேதவீதம் 

(%) 

ைல்வியறி 
வற்ற  பர்ைள் 

ைல்வியறி 
வற்ற 

மக்ைள்ததொ
கை ேதவீதம் 

(%) 

49.  அய்யனாருது 3556 1227 876 2103 59.1 1453 40.9 

50.  பணிக்கர்குளம் 1922 622 473 1095 57.0 827 43.0 

51.  வதற்கு இலந்ரதக்குளம் 3791 1362 1050 2412 63.6 1379 36.4 

52.  உசிலங்குளம் 915 293 218 511 55.8 404 44.2 

Total 153168 54460 45881 100341 65.5 52827 34.5 
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3.13.2.3 ஆய்வு பகுதிக்குள் சுகாதாை வசதிகள் 

வபரும்பாலான மக்கள் அருகிலுள்ள மருத்துவமரனகள்/அைசு வழங்கும் சுகாதாை டசரவகளுக்குச் 
வசல்கின்றனர். இப்பகுதி எளிதில் வசன்றரேயக்கூடிய தூைத்தில் ெல்ல வபாது சுகாதாை வசதிகரளக் 
வகாண்டுள்ளது. எங்கள் கணக்வகடுப்பில் வபரிய உேல்ெலப் பிைச்சிரனகள் எதுவும் இல்ரல. சிறிய 
டொய்களுக்கு கூே அவர்கள் உேனடியாக மருத்துவ வசதிகரள வதாேர்பு வகாள்கிறார்கள், ஏவனனில் இது 
அவர்களுக்கு மிகவும் அணுகக்கூடியது. உள்ளூர் டபாக்குவைத்து வசதிகளும், தகவல் வதாேர்பு வசதிகளும் 
உேனடி மருத்துவ சிகிச்ரச வபறுவதற்கு முக்கிய காைணமாகும். அவசை மருத்துவ டசரவ வசதி “108” 
இப்பகுதி மக்களால் மிகவும் பரிச்சயமானது மற்றும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. விழிப்புணர்வு, கல்வி, 

வபாருளாதாை டமம்பாடு, சுகாதாை விநிடயாக முரறக்கு அருகாரமயில் இருப்பதால் நிறுவன விநிடயாக 
சம்பவங்கள் அதிகம். குழந்ரத இறப்பு விகிதம் மற்றும் தாய் இறப்பு விகிதம் கணிசமாக குரறந்துள்ளது. 

அட்டவகை 3.29ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள சுைொதொர வேதிைள் 

வ 
எண்  வகை எண்ணிக்கை  

1.  
ஆைம்ப சுகாதாை நிரலயம் 10 

2.  
ஆைம்ப சுகாதாை துரண ரமயம் 47 

3.  
ெேமாடும்  சுகாதாை மருத்துவமரன -- 

4.  
மகப்டபறு மற்றும் குழந்ரதகள் ெல ரமயம் 11 

5.  
காசடொய் மருத்துவமரன/ சிகிச்ரசயகம் 10 

6.  
மருந்தகம் 10 

7.  
கால்ெரே மருத்துவமரன 16 

8.  
குடும்ப ெல ரமயம் 10 

9.  
அைசு அல்லாத மருத்துவ வசதிகள் 7 

                                   (ஆதாைம்: மக்கள் வதாரக கணக்வகடுப்பு 2011) 

3.13.2.4 ஆய்வு பகுதிக்குள் வதாழில்மயமாக்கல் 

பீடி உருட்டுதல், தீப்வபட்டி தயாரித்தல், பாய் வெசவு வசய்தல், பரன ொர்கரள பதப்படுத்துதல் மற்றும் 
பரன மைங்களிலிருந்து வபாருட்கரள தயாரித்தல் மற்றும் ரகத்தறி துணி வெசவு வசய்தல் டபான்ற முக்கிய 
வீட்டுத் வதாழில்கள் வதன்காசி, அம்பாசமுத்திைம் மற்றும் திருவெல்டவலி ெகைங்களில் குவிந்துள்ளன. 
முக்கியமாக சங்கைன்டகாவில் மற்றும் சிவகிரி தாலுகாக்களில் தீப்வபட்டிகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. 
அமாபசமுத்திைம் தாலுகாவில் உள்ள பத்தமரே கிைாமத்தில் ரகத்தறி வெசவு, பீடி உருட்டுதல் மற்றும் 
பாய் வெசவு ஆகியரவ முக்கியமானரவ, அங்கு ஏைாளமான பரன மைங்கள் வளர்ந்துள்ளன. கேடலாைப் 
பகுதிகள் சுற்றுலாப் பயணிகளாக வவளிொட்டினரை ஈர்க்கின்றன. பட்ோசுகள், தீப்வபட்டிகள் 
டபான்றரவ  வபரிய அளவில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. பரன ஓரலப் வபாருட்களான பாய், பரன 
வவல்லம், மீன், லுங்கி டபான்றரவ வவளிொடுகளுக்கு ஏற்றுமதி வசய்யப்படுகின்றன. இந்தியா 
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சிவமண்ட்ஸ் வபரிய அளவில் சிவமண்ட் உற்பத்தி வசய்கிறது. வணிகர்கள் மற்றும் உற்பத்தியாளர்களின் 
வசயல்பாடுகரள ஒருங்கிரணக்கும் வணிக நிறுவனங்களின் சங்கங்கள் மற்றும் வர்தக சரபகள் இங்கு 
வசயல்பட்டு வருகின்றன. இம்மாவட்ேத்திலுள்ள வியாபாரிகள் இந்தப் வபாருட்கரள வியாபாைம் வசய்து, 

இந்தப் வபாருட்களின் மூலம் மாவட்ேத்தின் வர்த்தக ெேவடிக்ரககரள அதிகரிக்கின்றனர் 

3.13.2.5 சுருக்ைம் 

ஆய்வுப் பகுதியின் சமூகப் வபாருளாதாை விவைம், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள வபரும்பான்ரமயான மக்கள் 
விவசாயம் அல்லாத துரறயில் பணிபுரிகிறார்கள் என்பரதக் காட்டுகிறது, இருப்பினும் கிைாமப்புறத்தில் 
உள்ள வபரும்பாலான மக்கள் விவசாயத் துரறரயச் சார்ந்துள்ளனர். அவர்களுக்கு ெல்ல கல்வி 
உள்கட்ேரமப்புகள் உள்ளன மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்கள் கல்வி உள்கட்ேரமப்புகளுேன் 
ென்கு இரணக்கப்பட்டுள்ளனர். படிக்கும் பகுதியின் சைாசரி கல்வியறிவு விகிதம் 65.5% ஆகும். ஆய்வுப் 
பகுதியில் உள்ள மக்கள் அைசு ஆைம்ப சுகாதாை நிரலயங்கள் மற்றும் ஆைம்ப சுகாதாை துரண 
ரமயங்களுேன் ென்கு இரணக்கப்பட்டுள்ளனர். அட்ேவரண 3.20 ஆய்வு பகுதியில் உள்ள சமூக-

வபாருளாதாை நிரலகரள  காட்டுகிறது. 

அட்டவகை 3.30 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள ேமூைப் தபொருளொதொரக் குறிைொட்டிைளின் சுருக்ைம் 

வ 
எண்  விவரங்ைள் 

ஆய்வு  தேய்ய பட்ட 
பகுதி  அ கு 

1.  
ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கிைாமங்கள் மற்றும் ெகைங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

52 
எண்ணிக்
ரக  

2.  வமாத்த குடும்பங்கள் 41758 
எண்ணிக்
ரக 

3.  
வமாத்த மக்கள் வதாரக 

153168 ெபர்கள்  

4.  குழந்ரதகள் மக்கள் வதாரக (0-6 வயது) 16612 ெபர்கள்  
5.  பட்டியல் இன மக்கள் வதாரக 34660 ெபர்கள்  
6.  பழங்குடியினர்  மக்கள் வதாரக 80 ெபர்கள்  
7.  வமாத்த டவரல வசய்யும் மக்கள் வதாரக 83235 ெபர்கள்  
8.  முக்கிய வதாழிலாளர்கள் 72311 ெபர்கள்  
9.  விளிம்புநிரல வதாழிலாளர்கள் 10924 ெபர்கள்  
10.  உழவர்கள் 12736 ெபர்கள்  
11.  விவசாயத் வதாழிலாளர்கள் 31115 ெபர்கள்  
12.  வீட்டுத் வதாழில் வதாழிலாளர்கள் 14750 ெபர்கள்  
13.  மற்ற வதாழிலாளர்கள் 24634 ெபர்கள்  

14.  
கல்வியறிவு வபற்ற மக்கள் 

100341 
ெபர்கள்  

(ஆதாைம்: மக்கள் வதாரக கணக்வகடுப்பு 2011) 
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4 எதிர்பொர்க்ைபடும் சுற்று சூழல் தொக்ைம் மற்றும் தணிப்பு 
 டவடிக்கைைள் 

 சுைங்க ெேவடிக்ரகயால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் அதன் தணிப்பு ெேவடிக்ரககள் இந்த 
அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. வபாதுவாக, திறந்தவவளி சுைங்க ெேவடிக்ரககளால் நிலம் 
சீைழிவு, காற்று, நீர் மற்றும் மண்ணின் தைம் டமாசமரேதல், அப்பகுதியின் உயிரியல் மற்றும் சமூக-

வபாருளாதாை சூழரலப் பாதிக்கும், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகரளத் தடுக்க/தணிக்க டபாதுமான 
கட்டுப்பாட்டு ெேவடிக்ரககள் எடுக்கப்போவிட்ோல், சுற்றுச்சூழல் பிைச்சிரனகரள ஏற்படுத்துகின்றன. , 
இந்த வசயல்பாடுகள் சுற்றுச்சூழல் அரமப்புக்கு மீள முடியாத டசதத்ரத ஏற்படுத்தலாம்.  

திறந்தவவளி சுைங்க ெேவடிக்ரககளில் வபஞ்சுகள், அணுகுமுரற சாரலகள், இழுத்துச் வசல்லும் 
சாரலகள், பாரறகரள உரேக்க ரவக்கபடும் குண்டுவவடிப்பு, அகழ்வாைாய்ச்சி மற்றும் வபாருட்கரள 
ரகயாளுதல் மற்றும் டபாக்குவைத்து ஆகியரவ அேங்கும். பாதகமான சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கரளத் 
தடுக்க/தணிக்க டபாதுமான கட்டுப்பாட்டு ெேவடிக்ரககள் எடுக்கப்போவிட்ோல், இந்த வசயல்பாடுகள் 
சுற்றுச்சூழல் சீைழிரவ ஏற்படுத்தலாம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அரமப்புக்கு மீள முடியாத டசதத்திற்கு 
வழிவகுக்கும். சுைங்க ெேவடிக்ரககள் முன்வமாழியப்பட்ே திட்ேத்தின் காைணமாக அரேயாளம் 
காணப்பட்ே பல்டவறு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள், பின்வரும் பிரிவுகளில் விவாதிக்கப்படுகின்றன. சுைங்க 
ெேவடிக்ரககளால் வபாதுவாக பாதிக்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கள்: 

 காலநிரல மாறுபாட்ோல் ஏற்பேக்கூடிய காற்றின் தைம்   

 இரைச்சல் நிரலகள் மற்றும் நில அதிர்வுகள் 

 நீர் ஆதாைங்கள் மற்றும் அதன் தைம் 

 நில பயன்பாட்டு முரற 

 மண்ணின் தைம் 

 தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

 சமூக-வபாருளாதாை நிரலரமகள் 

 வதாழில்சார் சுகாதாைம்.  

4.1 நி ச் சூழல் 

 

குத்தரக பகுதியின் வமாத்த அளவு 1.83.5.Ha. நிலம் பட்ோ நிலமாக வரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
இந்த குத்தரக பகுதியின் நிலபைப்பு  (~105m MSL) வவற்று நிலப்பைப்பாக காட்டுகிறது. குவாரி குத்தரக 
1.83.5 வெக்டேர் அளவுக்கு வழங்கப்பட்ேது. சர்டவ எண் 492/2, வாரகக்குளம் கிைாமம், மானூர் தாலுக்கா, 

திருவெல்டவலி மாவட்ேம், தமிழ்ொடு மாநிலம். குத்தரக ஆவணங்கள் இரணப்பு-3 ஆக 
இரணக்கப்பட்டுள்ளன. நில பயன்பாட்டு முரற அட்ேவரண 4.1 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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4.1.1 நி ச் சீரழிவு 

இந்த திட்ே பகுதியில் நில அரமப்பில் ஏற்படும் பாதிப்புகள்  பின்வருவனவற்றால் ஏற்பட்ே 
வாய்ப்பு உள்ளது:  

 அதிக அளவு கழிவுப்வபாருட்கரள அகற்றுவதால் நிலம் சீைழிவு. 

 அலுவலகம், தங்குமிேம், முதலுதவி ரமயம் மற்றும் பிற டசரவ வசதிகள் டபான்ற 
உள்கட்ேரமப்பு வசதிகரள உருவாக்குதல்.. 

 காற்று மற்றும் நீைால் ஏற்படும்  மண் அரிப்பு. 
அட்டவகை  4.1 குத்தகை பகுதியின் நி  பயன்பொட்டு முகற 

வ. எண்  விளக்ைம் 
இந்த திட்டதிற்கு  சதகவப்படும் பகுதி 

(தஹக்.) 
1  குவாரி குழி 1.32.0 

2 உள்கட்ேரமப்பு 0.01.0 

3 சாரலகள் 0.02.0 

4 பசுரமவரளயம்  0.48.5 

5 பயன்படுத்தப்போதது 0.00.0 

                                                                   வமாத்தம்  1.83.5 

4.1.2 தணிப்பு  டவடிக்கைைள் 

 தண்ணீர் டேங்கர்கரளப் பயன்படுத்தி திட்ேதின் சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் ஏற்படும் தூசிரய 
படியரவத்தல். 

 அரிப்ரபக் குரறக்க விளிம்பு டமலடுக்குகரள ஏற்படுத்துதல் . 

 திட்ே பகுதியில் உள்ள கட்டிேத்ரதச் சுற்றிலும், சாரலடயாைத்திலும், பாதுகாப்பு மண்ேலத்திலும் 
மற்றும் அரதச் சுற்றியும் தாவைக் கன்றுகரளப் ெடுதல்.. 

 ஆசர்தான சூழ்நிரலயில் சுைங்கத்ரத அகற்றும் திட்ேத்துேன் இணங்குதல். 

 குவாரியில்  கல் மற்றும் சைரள எடுத்த பின் ஏற்படும் குழிகரள நிைப்பபடும் டபாது ஏற்படும்  
டதால்வியின் அபாயத்ரதக் குரறக்க பின்வரும் முன்வனச்சரிக்ரககள்: 

4.2 ைொற்று சூழல்  
சுைங்க ெேவடிக்ரககளால் காற்று மாசுபாட்டின் முக்கிய காைணம் கல் மற்றும் சைரள வவட்டி 
எடுக்கும்டபாது  இருந்து தூசி உருவாகிறது, நுகர்டவாருக்கு தயாரிப்புகரள வகாண்டு வசல்வதற்கான 
வாகனங்களின் இயக்கம், துரளயிடுதல், ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல் வசயல்பாடு, கழிவுகள் ரவத்து 
இருக்கும் பகுதி காற்றினால் ஏற்படும் அரிப்பு மற்றும் டீசல் உபகைணங்களின் வசயல்பாட்டினால் வாயு 
வவளிடயற்றம், காற்று உமிழ்வின் ஆதாைங்கள் அட்ேவரண 4.2 இல் கீடழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகை 4.2 குவொரிைளில் ைொற்று மொசுபொட்டின் ஆதொரங்ைள் 

வ. எண்  உமிழ்வின் ஆதொரம் மாசுபடுத்திகள்  
1. சாதாைண கல் மற்றும் சைரள அகழ்வு PM 

2. டீசல் மூலம் இயங்கும் உபகைணங்கள்  வாயு வவளிடயற்றம் 

3. 
தயாரிப்புகரள வகாண்டு 
வசல்வதற்கான வாகனங்களின் இயக்கம் 

PM 
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காற்று மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாைங்கள் கல் மற்றும் சைரள வவட்டி எடுக்கும் டபாது ஏற்படும் தூசி  
மற்றும் நுகர்டவாருக்கு தயாரிப்புகரள வகாண்டு வசல்வதற்கான வாகனங்களின் இயக்கம் டபான்ற சுைங்க 
ெேவடிக்ரககள் ஆகும். சுைங்க ெேவடிக்ரககளில் இருந்து முக்கியமாக உருவாகும் உமிழ்வுகள் வவடி 
ரவத்தல், துரளயிடுதல், கல் மற்றும் சைரள வவட்டி எடுத்தல், ஏற்றுதல், இறக்குதல் மற்றும் 
டபாக்குவைத்து டபான்றரவ ஆகும். கம்ப்ைசர்கள் மற்றும் ஜாக் சுத்தியல்கள் டபான்ற இயந்திைங்கள் 
துரளயிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

4.2.1 தணிப்பு  டவடிக்கைைள் 

 துரளயிடும் கருவிகளில் தூசி கவசங்கரளப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் ஈைமான துரளயிேல் 
முரறகரளப் பின்பற்றுதல். 

 சாதகமற்ற காற்று மற்றும் வளிமண்ேல சூழ்நிரலயில் வவடிப்பரத தாமதப்படுத்துதல் 

 வவடி ரவக்கும் டபாது உருவாகும் தீங்கு விரளவிக்கும் வாயுக்களின் உற்பத்தி பின்வரும் 

முரறகளால் குரறக்கப்படும்: 

 டபாதுமான பூஸ்ேர்/ப்ரைமரின் பயன்பாடு. 

 வவடிப்பு துரளயின் வபாறுதமான அளவுள்ள வவடிப்பு குச்சிகள் டதர்ந்துஎடுதல் . 

 பசுரம மண்ேல வளர்ச்சி அரமத்தல். 

அட்டவகை 4.3 தூசி ைட்டுப்பொடு 

வ 
எண்  தேயல்பொடுைள் சிறந்த  கடமுகறைள் 

1 துரளயிடுதல்  தூசி பிரித்வதடுக்கும் கருவிகள் (உலர்ந்த அல்லது ஈைமான அரமப்பு) 
வழங்கப்பே டவண்டும். 

2 வவடித்தல் 

 வவடிப்பதற்கு முன் தண்ணீர் வதளிக்கவும்  

 வாகனங்களில் வகாண்டு வசல்லும் முன் வவடித்த வபாருட்களின் மீது 
தண்ணீர் வதளிக்கவும்  

 கட்டுப்பாட்டு வவடிப்பு நுட்பத்ரதப் பயன்படுத்துதல் 

3 
வவட்ேப்பட்ே 
வபாருட்களின் 
டபாக்குவைத்து 

 கல் மற்றும் சைரள எடுத்துவசல்லும் டபாது கீடழ விழுவரத லாரிகள்/ 
டிப்பர்  மூடுதல் 

 வபாருட்கரள இழுத்துச் வசல்லும் சாரலசரியான முரறயில் அரமத் தல்.  
 வாகனங்களில் டவகக் கட்டுப்பாடு 

 சாரலயின் இருபுறமும் தகுந்த அகலத்தில் பசுரம மண்ேலத்ரத 
உருவாக்குதல், இது காற்றின் உரேப்பாக வசயல்படுகிறது மற்றும் 
தப்பிடயாடிய தூசிரயப் பிடிக்கிறது. 

அட்டவகை 4.4 குவொரியில் தூசு தடுப்பு  டவடிக்கைைள் 

வ 
எண்  

தேயல்பொடு அல் து 
ஆதொரம் 

ைட்டுப்பொட்டு முகறைள்  

1 துரளயிடுதல் 

 திைவ உட்வசலுத்தல்  (தண்ணீர் அல்லது நீர் மற்றும்  ஈைமாக்கும் 
வபாருள்) 

 கட்டுப்பாட்டு கருவிகரள ரவத்து  உமிழ்ரவக் ரகப்பற்றுதல் 
மற்றும் வவளிடயற்றுதல். 

2 வவடித்தல் 

 வவடிப்பதற்கு முன் தண்ணீர் வதளிக்கவும்  

 வாகனங்களில் வகாண்டு வசல்லும் முன் வவடித்த 
வபாருட்களின் மீது தண்ணீர் வதளிக்கவும்  

 கட்டுப்பாட்டு வவடிப்பு நுட்பத்ரதப் பயன்படுத்துதல் 

3 ஏற்றுதல்   நீர் வதளிப்பு 
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4 
இழுத்தல் 
(சாரலகளில் இருந்து 
வவளிடயற்றம்) 

 நீர் வதளித்தல், டமற்பைப்பு பாதுகாப்பு முரற, மண் 
உறுதிப்படுத்தல், ெரேபாரத, டபாக்குவைத்து கட்டுப்பாடு.. 

4.2.2 வொனிக  தரவு 

3 மாதங்களுக்கு, அதாவது ஜூரல 2021 முதல் வசப்ேம்பர் 2021 வரையிலான வானிரல தைவு 
ஆய்வுக்கு பரிசீலிக்கப்பட்ேது. AERMET க்கான தைவுகள் தினசரி காற்றின் டவகம், காற்றின் திரச, 

வவப்பநிரல, ஈைப்பதம், காற்றழுத்தம், மரழப்வபாழிவு மற்றும் சூரியக் கதிர்வீச்சு ஆகியரவ அந்தக் 
காலகட்ேத்தில் பதிவு வசய்யப்பட்ேன. AERMET வானிரலத் தைரவ மறுவடிவரமக்கிறது, இதனால் அது 
AERMOD மாதிரிக்கான உள்ளீோகப் பயன்படுத்தப்படும். வானிரல ஆய்வுமாதிரி கீடழ 
காட்ேப்பட்டுள்ளது.  

 
 

பேம் 4-1 திட்ே பகுதியில்காற்றின் டவகம் அதிகரித்தது (ஜூரல 2021 - வசப்ேம்பர் 2021) 

4.2.3 AERMET  தேயல்முகற 

வானிரல தைவுகளின் 3 கட்ே AERMET வசயலாக்கத்திற்கு, மாதிரி  வசய்வதற்கான நிலப்பைப்பு 
கடினத்தன்ரமரய தீர்மானிக்க, அப்பகுதியில் நில பயன்பாட்டின் விவைக்குறிப்புகள் டதரவ. நிலப் 
பயன்பாடு தளத்திலும் அரதச் சுற்றியும் வரகப்படுத்தப்பட்ேது. தளம் மற்றும் சுற்றுப்புறத்திற்கான 
டமற்பைப்பு பண்புகள் டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டு, அல்வபடோ, டபாவன் விகிதம் மற்றும் டமற்பைப்பு 

கடினத்தன்ரம அளவுருரவ கணக்கிே பயன்படுத்தப்பட்ேது. 
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 காற்று ஓட்ே வடிவத்ரத உருவாக்க வானிரல தைவு AERMET வமன்வபாருளில் வசயலாக்கப்பட்ேது 
மற்றும் டமற்பைப்பு வானிரல தைவு மற்றும் சுயவிவை வானிரல தைவுகரள பரிந்துரைக்கப்பட்ே 
வடிவத்தில் உருவாக்க இந்த தகவல்கள் AERMODக்கு வலங்கபட்டு வானிரல மாதிரி உருவாக்கபடும்.  

 

 

 

 

4.2.4  AERMOD தேயல்முகற 

AERMOD வமன்வபாருள் பதிப்பு 8.0.5 காற்று சிதறல் மாதிரிக்கு  பயன்படுத்தப்பட்ேது மற்றும் 50 

கிமீ வைம்பு வரையிலான மிதமான அல்லது ெடுநிரலயான மிதரவ உமிழ்வுகளுக்குப் வபாருந்தும். 
AERMOD சிக்கலான நிலப்பைப்பு மற்றும் ெகர்ப்புற நிலப்பைப்புக்கும் ஏற்றது. 

 AAERMOD ஒரு நிரலயான ப்ளூம் மாதிரி. நிரலயான எல்ரல அடுக்கில் (SBL), வசங்குத்து மற்றும் 
கிரேமட்ேத்தில் வசறிவு பைவரல காசியன் என்று கருதுகிறது. வவப்பச்சலன எல்ரல அடுக்கில் (CBL), 

கிரேமட்ேப் பைவலும் காசியனாகக் கருதப்படுகிறது, ஆனால் வசங்குத்துப் பைவலானது இரு-காசியன் 
நிகழ்தகவு அேர்த்தி வசயல்பாடு (pdf) மூலம் விவரிக்கப்படுகிறது. CBL இல் உள்ள வசறிவு 
விநிடயாகங்களின் இந்த ெேத்ரத வில்லிஸ் மற்றும் டியர்ோர்ஃப் (1981) மற்றும் பிரிக்ஸ் (1993) 

ஆகிடயாைால் நிரூபிக்கப்பட்ேது. கூடுதலாக, CBL இல், AERMOD "பிளூம் டலாஃப்டிங்" என்று கருதுகிறது, 

இதன் மூலம் ஒரு மிதரவ மூலத்திலிருந்து வவளியிேப்படும் ப்ளூம் வவகுஜனத்தின் ஒரு பகுதி, CBL இல் 
கலக்கப்படுவதற்கு முன்பு எல்ரல அடுக்கின் டமற்பகுதிக்கு உயர்ந்து அருகில் இருக்கும். AERMOD 

உயைமான நிரலயான அடுக்குக்குள் ஊடுருவிச் வசல்லும் எந்தப் புளூம் வவகுஜனத்ரதயும் 
கண்காணிக்கிறது. CBL மற்றும் SBL AERMOD இைண்டிலும் உள்ள ஆதாைங்களுக்கு, ப்ளூம் வமண்ேரின் 

விரளவாக பக்கவாட்டு பைவரல டமம்படுத்துகிறது.  

PM10, PM2.5 மற்றும் NOX ஆகியவற்றிற்கான 24 மணிடெை சைாசரி மதிப்புகளின் அதிகபட்ச 
அதிகரிப்பு மதிப்புகள் பேம் 4.3 முதல் பேம் 4.7 வரை PM10, PM2.5 மற்றும் மாேலிங் மூலம் வபறப்பட்ே 
NOX ஆகியவற்றிற்கான 10 மிக உயர்ந்த தரை மட்ே வசறிவு (GLC) அட்ேவரண 4-10 ல். 10 முதல் 
அட்ேவரண 4-14 வரை முரறடய வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

4.2.4.1 உமிழ்வு கணக்கீடுகள் 

சுைங்க ெேவடிக்ரகயானது காற்று வவளிடயற்ற அழுத்தம் 400psi இன் காற்று அமுக்கிரயப் 
வபறுகிறது, இது ஒரு மணிடெை வசயல்பாட்டிற்கு 250kW (டதாைாயமாக) பயன்படுத்துவதாக 
கணக்கிேப்படுகிறது. அட்ேவரண 4.5 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள உமிழ்வு கணக்கீடுகளுக்கு சமமான 
திறன் வகாண்ே டீசல் வஜனடைட்ேர் பரிசீலிக்கப்பட்ேது. 
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4.2.4.2 சுைங்க வசயல்பாட்டு தைவு 

அட்டவகை 4.5 மூ  அளவுருக்ைள் பற்றிய ைண்சைொட்டம் 

வ எண்  விளக்ைம் சின்ைம் அளவு 
1 ஈைப்பதம் (%) 

M 6 
2 வண்ேல் மண்ணின் உள்ளேக்கம் (%) 

s 7 
3 காற்றின் டவகம் (m/s) 

u 2.69 
4 துரளயின்  விட்ேம் (mm) 

d 32 
5 உற்பத்தி / ொள் (m3) 

 
164.5 

6 சாதாைண கல் உற்பத்தியின் அேர்த்தி (kg/m3) 

 
2700 

7 வரகப்படுத்தப்பட்ே வாகனங்களின் எண்ணிக்ரக  4 no. HW 
1 no. 4W 

8 சைாசரி வாகன டவகம் (mph) 

S 15.534 
9 முழுரமயாக சைக்கு ஏற்றப்பட்ே டிைக்கின் எரே (tons) 

W 22 
10 ொவளான்றுக்கு டிப்பர்களின் எண்ணிக்ரக 

 44 
11 ஒரு ொரளக்கு ஒரு டிப்பர்  சைக்கு ஏற்றிய பின் பயணிக்கும் தூைம் (km) 

VKT 0.5 
12 வருேத்தில் டவரல ொட்களின் எண்ணிக்ரக 

 260 
13 ஒரு ொரளக்கு டவரல டெைம் (hrs)  

8 
14 ஒரு ொரளக்கு மண் அகழ்வு டெைம் (hrs)  

2 
15 திறந்த குழி பகுதி (Sq.km) 

Aa 0.0132 
16 துரளயிடுதல், ஏற்றுதல்/இறக்குதல், அகழ்வாைாய்ச்சி 

வசயல்பாடுகளின் டபாது கட்டுப்பாட்டு திறன் (%) ŋ 97% 

17 

சைக்கு இழுத்துச் வசல்லும் சாரல வாகனப் டபாக்குவைத்து 
(Vehicles/Hour)  5 

18 
நீர் வதளிப்பு பயன்பாட்டிற்கு இரேடய சைாசரி டெைம் (hours) 

t 1 

19 
நீர் வதளிப்பு பயன்பாடு விகிதம் (litres/ m2) 

k 1.5 

20 
வதளிக்கப்பட்ே நீரின் ஆவியாதல் விகிதம் (mm/hr) 

p 1 
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4.2.4.3 உமிழ்வு காைணிகள் 

தேயல்பொடு ைட்டுப்பொடற்ற உமிழ்வு ைொரணி குறிப்பு 

டமற்பைப்பு மண் வவட்டி 
எடுக்கும்டபாது 

வசயல்பாடுகள்: 

1. புல்டோசிங் 
2. ஏற்றுதல்   
3. இறக்குதல்  
4. டபாக்குவாைத்து  

 

டஜாஸ் ஐ. ெுர்ோஸ் & டுமர் ஏ. 
காமாச்டசா & மரியா இ. 
ெுர்ோஸ்திறந்தவவளி சுைங்கப் 
பகுதிகளுக்கான 
தைப்படுத்தப்பட்ே உமிழ்வு 
சைக்கு முரற, சுற்றுச்சூழல் 
அறிவியல் மாசுபாடு வைஸ்,2012.  

சாதாைண கல்லுக்கு ஈைமான 
துரளயிடுதல் 

8.00E-05 lbs PM10 /ton EPA. ஆகஸ்ட், 2004. பிரிவு 11.19.2, 
வொறுக்கப்பட்ே கல் 
பதப்படுத்துதல் மற்றும் தூள் 
வசய்யப்பட்ே கனிம 
வசயலாக்கம். இல்: காற்று 
மாசுபடுத்தும் உமிழ்வு 
காைணிகளின் வதாகுப்பு, 
வதாகுதி 1: நிரலயான புள்ளி 
மற்றும் பகுதி ஆதாைங்கள், 
ஐந்தாவது பதிப்பு, AP-42. யு.எஸ். 
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு 
நிறுவனம், காற்றின் தை 
திட்ேமிேல் மற்றும் 
தைநிரலகளின் அலுவலகம். 
ரிடசர்ச் டிரைஆங்கிள் பார்க் , 
வே கடைாலினா. 

ஏற்றுதல் 1.00E-04 lbs PM10 /ton 

இறக்குதல்  
 

1.60E-05 lbs PM10 /ton 

வண்டியில் எடுத்துச்வசல் 6.2 lbs PM10 / Mile Tipper 
வாகனம் - இந்திய வாகன ஆைாய்ச்சி சங்கம் 

(ARAI) 
குறிப்பு: 
 
கனைக வாகன டபட்ேரி ஆற்றல் நுகர்வு 1 kwh/km என கருதப்படுகிறது. 

 

 

4.2.4.4 உமிழ்வு சிதறல் மாதிரிகள் 

ஒவ்வவாரு சுைங்க ெேவடிக்ரககளும் உமிழ்வின் ஆதாைமாக உள்ளது மற்றும் உமிழ்வுகளின் மதிப்பீடு 
வானிரல, நிலப்பைப்பு நிரலரமகள் மற்றும் வபாருள் பண்புகள் டபான்ற அளவுருக்கள் சார்ந்தது. 
PM2.5க்கான உமிழ்வு காைணிகள், இது 2.5µm அல்லது குரறவான விட்ேம் வகாண்ே துகள்கள், எந்த 
நூலிலும் இல்ரல. இவ்வாறு, PM2.5 உமிழ்வுகள் PM10 உமிழ்வுகளுக்கு 60% PM2.5க்கு பங்களிக்கும் என்ற 
அனுமானத்ரத கருத்தில் வகாண்டு கணக்கிேப்பட்டுள்ளது. 
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சுைங்க ெேவடிக்ரகயானது காற்று வவளிடயற்ற 400psi அழுத்தம் உள்ள காற்று அமுக்கிரயப் வபறுகிறது, 

இந்த வசயல்பாட்டிற்க்கு  ஒரு மணி டெைத்திற்கு 250kW (டதாைாயமாக) பயன்படுத்தப்படும் என்று 
கணக்கிேப்படுகிறது. உமிழ்வு கணக்கீடுகளுக்கு இடத ஆளவு சமமான திறன் வகாண்ே டீசல் வஜனடைட்ேர் 
பரிசீலிக்கப்பட்ேது.  

அட்டவகை 4.6 ைொற்று அமுக்கி உமிழ்வு விவரங்ைள் 

ஆதொர
ம் 

பயன்படுத்தி
ய 
எரிதபொருள் 

அடுக்கு விவரங்ைள் உமிழ்வுைள் (g/s) 
அடுக்கு 
எண்ணிக்
கை 

உயர
ம் (m) 
AGL 

விட்ட
ம் (m) 

தவப்பநி
க  (°C) 

தவளிசயறு
ம் சவைம் 
(m/s) 

PM10 PM2.5 SO2 NOX 

250 
KW Hr 
DG டீ

சல்
 1 3 0.3 180 10 

3.10E
-02 

1.86E
-02 

2.87E
-02 

4.35E
-01 

அட்டவகை 4.7வொைை ஆதொரங்ைள் உமிழ்வு விவரங்ைள் 

ஆதொரம் 
உமிழ்வுைள் (g/s) 

PM10 PM2.5 NOX 
4 சக்கை வாகனம் (1 எண்) 

1.04E-04 6.25E-05 1.04E-03 

கனைக வாகனங்கள் (4 எண்கள்) 
3.33E-04 2.00E-04 5.83E-02 

வமாத்தம் (g/s) 
4.38E-04 2.63E-04 5.94E-02 

அட்டவகை 4.8சுரங்ைத்திற்ைொை ைருதப்படும் ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட உமிழ்வுைள் 

தேயல்பொடுைள் PM10 உமிழ்வு விகிதம் 
(g/s) 

PM2.5 உமிழ்வு விகிதம் 
(g/s) 

டமற்பைப்பு மண் வவட்டி எடுக்கும்டபாது  
1.15E-02 6.90E-03 

டதாண்டுதல்  
1.87E-04 1.12E-04 

இழுத்துச் வசல்லும்வசயல்  1.20E-02 7.19E-03 

ஏற்றுதல் 2.33E-04 1.40E-04 
இறக்குதல்  

 
3.73E-05 2.24E-05 

வமாத்தம் (g/s) 2.39E-02 1.44E-02 
அட்டவகை 4.9 உமிழ்வு GLC க்ைொைக் ைருதப்படுகிறது 

தேயல்பொடுைள் 

PM10 

உமிழ்வு 
விகிதம் 

(g/s) 

PM2.5 
உமிழ்வு 
விகிதம் 

(g/s) 

SO2 
உமிழ்வு 
விகிதம் 

(g/s) 

NOX 
உமிழ்வு 
விகிதம் 

(g/s) 

ஆதாைம் 1     

250 KW Hr DG 3.10E-02 1.86E-02 2.87E-02 4.35E-01 

கூட்டுத்வதாரக (g/s) 3.10E-02 1.86E-02 2.87E-02 4.35E-01 

ஆதாை பகுதி     

டமற்பைப்பு மண் வவட்டி எடுக்கும்டபாது 1.15E-02 6.90E-03 - - 

துரளயிேல் 1.87E-04 1.12E-04 - - 

ஏற்றுதல் 2.33E-04 1.40E-04 - - 

இறக்குதல்  
 

3.73E-05 2.24E-05 - - 

கூட்டுத்வதாரக (g/s) 1.20E-02 7.18E-03 - - 

ஆதாைம்     
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இழுத்துச் வசல்லும்வசயல் 1.20E-02 7.19E-03 - - 

4 சக்கை வாகனம் (1 எண்) 1.04E-04 6.25E-05 - 1.04E-03 

கனைக வாகனங்கள் (4 எண்கள்) 3.33E-04 2.00E-04 - 5.83E-02 

கூட்டுத்வதாரக (g/s) 1.24E-02 7.45E-03 - 5.94E-02 

 

 

 

படம் 4-3 24 Hrs GLC’s ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து 10கிமீ சுற்றளவில் PM10 ைணிக்ைப்பட்டது  

 

 

அட்டவகை 4.10 ைணிக்ைப்பட்ட முதல் 10 இடங்ைளின் அதிை தேறிவு துைள்ைள் PM10 

வ எண்  
UTM ஆயத்ததொகுப்புைள் (m) 

தேறிவு (µg/m3) 
திட்ட தளத்தின் 
கமயத்திலிருந்து 
தூரம் (km) 

திட்ட தள 
கமயத்திலிருந்து 

திகே 
E N 

1 790107 983973 32.7387 திட்ே தளம் திட்ே தளம் 

2 790107 982973 0.96975 1 S 

3 790107 984973 0.66114 1 N 

4 790107 981973 0.529 2 S 

5 791107 983973 0.48623 1 E 

6 789107 980973 0.42575 3.16 SSW 
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7 789107 983973 0.36802 1 W 

8 790107 980973 0.36203 3 S 

9 788107 982973 0.32268 2.24 WSW 

10 792107 983973 0.29673 2 E 

 
 

 
படம் 4-4  24 Hrs GLC’s ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து 10கிமீ சுற்றளவில் PM2.5 ைணிக்ைப்பட்டது 

 

அட்டவகை 4.11 ைணிக்ைப்பட்ட முதல் 10 இடங்ைளின் அதிை தேறிவு துைள்ைள் PM2.5  

வ எண்  
UTM ஆயத்ததொகுப்புைள் (m) 

தேறிவு (µg/m3) 
திட்ட தளத்தின் 
கமயத்திலிருந்து 
தூரம் (km) 

திட்ட தள 
கமயத்திலிருந்து 

திகே E N 

1  790107 983973 19.59066 திட்ே தளம் திட்ே தளம் 

      2  790107 982973 0.58133 1 S 

3  790107 984973 0.3963 1 N 

4  790107 981973 0.31717 2 S 

5  791107 983973 0.29138 1 E 

6  789107 980973 0.2552 3.16 SSW 

7  789107 983973 0.22106 1 W 

8  790107 980973 0.21711 3 S 
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9  788107 982973 0.1933 2.24 WSW 

10  791107 982973 0.17799 1.41 SE 

 

 

படம் 4-5  24 Hrs GLC’s ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து 10கிமீ சுற்றளவில் SO2 ைணிக்ைப்பட்டது  

அட்டவகை 4.12 ைணிக்ைப்பட்ட முதல் 10 அதிை தேறிவு துைள்ைள்  so2  

வ எண்  
UTM ஆயத்ததொகுப்புைள் (m) 

தேறிவு (µg/m3) 
திட்ட தளத்தின் 
கமயத்திலிருந்து 
தூரம் (km) 

திட்ட தள 
கமயத்திலிருந்து 

திகே E N 

1 790107 983973 1.88619 திட்ே தளம் திட்ே தளம் 
2 790107 982973 0.34598 1 S 
3 791107 983973 0.19512 1 E 
4 789107 980973 0.18623 3.16 SSW 
5 790107 981973 0.18564 2 S 
6 789107 982973 0.16764 1.41 SW 
7 790107 984973 0.16273 1 N 
8 789107 981973 0.14065 2.24 SSW 
9 792107 983973 0.12819 2 E 

10 790107 980973 0.12808 3 S 
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படம் 4-6  24 Hrs GLC’s ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து 10கிமீ சுற்றளவில் NOx ைணிக்ைப்பட்டது  

 

அட்டவகை 4.13 ைணிக்ைப்பட்ட முதல் 10 அதிை தேறிவு துைள்ைள்  NOx  

வ எண்  
UTM ஆயத்ததொகுப்புைள் (m) 

தேறிவு (µg/m3) 
திட்ட தளத்தின் 
கமயத்திலிருந்து 
தூரம் (km) 

திட்ட தள 
கமயத்திலிருந்து 

திகே E N 

1 790107 983973 28.58867 திட்ே தளம் திட்ே தளம் 
2 790107 982973 6.11807 1 S 
3 790107 981973 3.41115 2 S 
4 791107 983973 3.12794 1 E 
5 789107 980973 3.04997 3.16 SSW 
6 789107 982973 2.94773 1.41 SW 
7 790107 984973 2.86465 1 N 
8 790107 980973 2.44222 3 S 
9 791107 982973 2.31524 1.41 SE 

10 792107 983973 2.17102 2 E 
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4.2.5  முடிவுரை 
டமடல உள்ள வசறிவுகளின் வமாத்த அதிகரிப்பு அட்ேவரண 4.14  இல் சுருக்கப்பட்டுள்ளது 

அட்டவகை 4.14 சுரங்ை உமிழ்வுைளிலிருந்து GLC’s தமொத்த அதிைபட்ே ஆளவு   

மொசுபடுத்து 
ம் தபொருள்  

அதிைபட்ேம். 
ேரொேரி 
தேறிவு  
(µg/m3) 

ைைக்கிடப்பட்ட 
அதிைரிக்கும் 
தேறிவு  (µg/m3) 

தமொத்த தேறிவு (µg/m3) 
NAAQ 

நிக யொை 
அளவு  

 
% தேறிவின் 
பங்ைளிப்பு 

PM10 60 33 93 100 55.00 

PM2.5 34 20 54 60 58.82 

SO2 14 2 16 80 14.29 

NOx 27 29 56 80 107.41 
குறிப்பு: சுைங்கப் பகுதிக்குள் (திட்ே வளாகம்) அதிகபட்சமாக மதிப்பிேப்பட்ே அதிகரிப்பு வசறிவு 
இருப்பரதக் காணலாம். 

4.2.6 சபொக்குவரத்தொல் ஏற்படும் பொதிப்புைள் : 
 சாதாைண கல் & சைரள முழு தயாரிப்பும் வாங்குபவரின் டதரவக்டகற்ப டெைடியாக 

நுகர்டவாருக்கு வகாண்டு வசல்லப்படுகிறது. சாதாைண கல் & சைரள டிப்பர்கள் மூலம் ஏற்கனடவ உள்ள 
சாரல வழியாக வகாண்டு வசல்லப்படும். இந்த குரறந்தபட்ச பயணமானது ஏற்கனடவ இருக்கும் 
டபாக்குவைத்தில் பாதிப்ரப ஏற்படுத்தாது.  

4.2.6.1 சபொக்குவரத்து மற்றும் சபொக்குவரத்து த ரிேல்  ைொரைமொை ஏற்படும் பொதிப்புைள் 

முன்வமாழியப்பட்ே திட்ேத்திற்கான வாகன இயக்கம் அட்ேவரண 4.16 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவகை 4.15 ஒரு  ொகளக்கு மற்றும் முன்தமொழியப்பட்ட மற்றும் ஏறக்ைை சவ இருக்கும் வொைை 
இயக்ைம் - தடன்சிங் பொபு ேொதரை ைல் மற்றும் ேரகள ைல் குவொரி – திருத ல்சவலி  

வ 
எ
ண்  

வொைைத்தின் 
வகை 

ஏற்ைை
சவ 
உள்ள 
வொைை
ங்ைள் 

ஏற்ைை
சவ 
உள்ள 
PCU 

முன்
தமொழிய
ப்பட்ட 
வொைை
ங்ைள் 

முன்
தமொழி
யப்பட்
ட PCU 

திட்டம் 
தேயல்படுத்
தப்பட்ட 
பிறகு 
தமொத்த 
வொைைங்ை
ள் 

PCU 

Factors  

IRC (SP 

41) 

தமொத்த 
PCU 

திட்டம் 
தேயல்படு
த்தப்பட்ட 
பிறகு 

1.  

டமாட்ோர் 
ரசக்கிள்கள் 
அல்லது 
ஸ்கூட்ேர்கள் 
முதலியன. 

136 102 4 3 140 0.75 105 

2.  
மூன்று சக்கை 
வாகனங்கள்/ 

23 27.6 0 0 23 1.2 27.6 
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வ 
எ
ண்  

வொைைத்தின் 
வகை 

ஏற்ைை
சவ 
உள்ள 
வொைை
ங்ைள் 

ஏற்ைை
சவ 
உள்ள 
PCU 

முன்
தமொழிய
ப்பட்ட 
வொைை
ங்ைள் 

முன்
தமொழி
யப்பட்
ட PCU 

திட்டம் 
தேயல்படுத்
தப்பட்ட 
பிறகு 
தமொத்த 
வொைைங்ை
ள் 

PCU 

Factors  

IRC (SP 

41) 

தமொத்த 
PCU 

திட்டம் 
தேயல்படு
த்தப்பட்ட 
பிறகு 

ஆட்டோ ரிக்ஷா  

3.  

ொன்கு சக்கை 
வாகனங்கள்/கா
ர்கள் 

54 54 3 3 57 1.0 57 

4.  டிைக்/டபருந்து 49 181.3 5 18.5 54 3.7 199.8 

5.  
விவசாய 
டிைாக்ேர் 

8 32 2 10 10 4.0 40 

6.  

இலகுைக 
வர்த்தக 
வாகனம் 

27 37.8 1 1.4 28 1.4 39.2 

 
வமாத்தம்  297 434.7 15 35.9 312 12.05 468.6 

 

அட்டவகை 4.16 திட்டம் தேயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு சபொக்குவரத்து அளவு 

*LOS (எதிர்பார்க்கப்படும் டசரவ நிரல) வரககளாகும் A- தரேயற்ற ஓட்ேம், B- நியாயமான 
தரேயற்ற ஓட்ேம், C- நிரலயான ஓட்ேம், D- நிரலயற்ற ஓட்ேத்ரத அருகில், E- நிரலயற்ற ஓட்ேம், F- 

கட்ோய அல்லது முறிவு ஓட்ேம் 

முன்வமாழியப்பட்ே திட்ேத்தின் காைணமாக, வாகன இயக்கத்தில் சிறிதளவு அதிகரிப்பு இருக்கும், 

ஆனால் எதிர்பார்க்கப்படும் டசரவ நிரல (LOS) இலவச ஓட்ேமாக இருக்கும். 

4.2.6.2  தணிப்பு  டவடிக்கைைள் 

தூசி வவளிடயற்றத்தின் அதிகரிப்பு முக்கியமாக டபாக்குவைத்து வசயல்பாடு காைணமாக இருக்கும் 
எனடவ, சுைங்க வசயல்பாட்டின் டபாது கனிம ரகயாளுதல் காைணமாக உமிழ்வு அதிகம் இல்ரல மற்றும் 

ேொக க்ைொை 
சபொக்குவரத்து 
அளவு 

அளவு  

(V) 

ேொக  
தைொள்ளளவு 
(C) 

V/C  
விகிதம் 

LOS  
வகை * 

சபொக்குவரத்து 
வகைப்பொடு 

தற்டபாரதய  297 434.7 1500 0.29 “A” 
தரேயற்ற  
ஓட்ேம் 

வசயல்படுத்திய 
பிறகு 312 468.6 1500 0.31 

“A” 
தரேயற்ற  
ஓட்ேம் 
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குத்தரக பகுதிக்கு மட்டுடம கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சுைங்க ெேவடிக்ரககளின் டபாது 
பரிந்துரைக்கப்பட்ே வைம்புகளுக்குக் கீடழ காற்று மாசுபாட்ரேக் கட்டுப்படுத்த சரியான தணிப்பு 
ெேவடிக்ரககள் கிடழ  விளக்கபட்டுஉள்ளன: 

 டபாக்குவைத்து மற்றும் அணுகு சாரலகளில் வழக்கமான தண்ணீர் வதளித்தல். 

 தூசிரயப் பிடிக்க தாவைங்கள் மூலம் பசுரம வரளயம் அரமதல் . 

 சைக்கு இழுத்துச் வசல்லும் சாரலகள் மற்றும் குத்தரகப் பகுதியின் எல்ரலகளில் பசுரம 
வரளயம் அரமதல்.  

 லாரிகளில் இருந்து மணல் மற்றும் கல் வகாட்டுவரத தடுக்க தீவிை கவனம் வசலுத்தப்படும். 

4.3 நீர் சூழல் 

நீர் சுற்றுச்சூழலின் தைம் ஆய்வு வசய்யப்பட்டு, ஆய்வு முடிவுகள் அத்தியொயம்-III இன் பிரிவு 3.9 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன, இது வபாதுவாக அப்பகுதியில் உள்ள நீரின் தைம் சட்ேப்பூர்வ தைங்களுக்குள் 
ென்றாக உள்ளது என்பரதக் காட்டுகிறது.. 

 இந்த குவாரி வசயல்பாட்டின் காைணமாக நீர் மாசுபடுவதற்கான முக்கிய ஆதாைங்கள் பின்வருமாறு: 

 சுைங்கத்திலிருந்து வவளிடயறும்  கழிவுநீர். 

 டமற்பைப்பு / நிலத்தடி நீரின் தைத்தில் சரிவு. 

 ரெட்ைாலிக் அரமப்பில் மாற்றங்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
படம் 4-7 நீர் ேமநிக  விளக்ைப்படம் 

 KLD – கிடலா லிட்ேர்/  ஒரு ொரளக்கு  

4.3.1 ைழிவு நீர் உருவொக்ைம் 

கழிவுநீர் உற்பத்தி வசயல்முரற இல்ரல. 0.25 KLD அளவிலான வீட்டுக் கழிவுநீரின் 
மிகக்குரறவான அளவு, வசப்டிக் டேங்க் மற்றும் ஊறரவக்கும் குழி மூலம் வவளிடயற்றப்படுகிறது, 

அரவ அவ்வப்டபாது சுத்தம் வசய்யப்படும். 

வதாழிலாளர்களுக்கு குடிநீர் டதரவக்காக 
மட்டுடம பயன்படுத்தப்படுகிறது 

தூசி உமிழ்வு மற்றும் மாசுபாட்ரேத் தடுக்க, 

இழுத்துச் வசல்லும் சாரலகளில் தூசிரய 
அேக்குதல். 

0.30 KLD  குடிநீர் மற்றும் வீட்டு 
உபடயாகம் 

1.5 KLD தூசி ஒடுக்கத்திற்காக 

0.5 KLD பசுரம வரளயம் அரமக்க  

நீர் (2.3 KLD) 
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4.3.2 தணிப்பு  டவடிக்கைைள் 

4.3.2.1 சமற்பரப்பு நீர் மொசு ைட்டுப்பொட்டு  டவடிக்கைைள் 

 சுைங்கப் பகுதிரயச் சுற்றி வபாருத்தமான அளவு வடிகால்கரள அரமத்தல் மற்றும் பயன்பாட்டில் 
உள்ள சுைங்கப் பகுதிகளில் மரழ நீர் இறங்குவரதத் தடுக்கும் வரகயில் வடிகால் வதாட்டிகள் 
அரமத்தல். 

 பருவமரழக் காலத்தில், இயற்ரகயான சரிவு மூலம் மரழ நீர் சுைங்கத்தின் நீர் வதாட்டியில் 
டசகரிக்கப்பட்டு, தூசிரய அேக்குவதற்கும், பசுரமப் மண்ேல டமம்பாட்டிற்கும் 

பயன்படுத்தப்படும்.   

 நீர் டசகரிக்கும் வதாட்டிகளின் டமற்புறத்தில் டபாதுமான அளவுகளில் தடுப்புச் சுவர்கள் 
அரமக்கப்படும் மற்றும் சுைங்கத்தினுள் இருக்கும் நிரலயற்ற OB வபஞ்சுகள் வழிந்து ஓடும் கழிவு 
நீர்களால்  அரிக்கபடுவரதயும்  வபஞ்சுகளில் இருந்து வபாருட்கள் சறுக்குவரதயும் இது  
தடுக்கின்றன.  இது நீர் வடிகால்/தேங்கள் வண்ேல் படிவரதத் தடுக்க உதவும் 

 சுைங்கத்தில் இருந்து மரழ நீரை எடுத்துச் வசல்லும் நீர் வழிகள்/வடிகால்களில், இந்த நீரில் இருக்கும் 
இரேநிறுத்தப்பட்ே திேப்வபாருள்கள் ஏடதனும் இருந்தால், அவற்ரறத் தடுத்து நிறுத்த தடுப்புகள் 
மற்றும் படியரவக்கும் குழிகள் அரமக்கபடும். 

 சரிவுகளில் வபாருத்தமான புதர்/புல் வரககரள ெடுவதன் மூலம் சரிவுகள் நிரலப்படுத்தப்படும்..  

  சுைங்கத் தண்ணீர் ஏடதனும் விரும்பத்தகாத தனிமங்கள் உள்ளதா எனத் வதாேர்ந்து டசாதிக்கப்படும் 
மற்றும் CPCB யால் பரிந்துரைக்கப்பட்ே வைம்புகரள மீறி ஏடதனும் உறுப்பு இருப்பது 
கண்ேறியப்பட்ோல் உரிய ெேவடிக்ரககள் எடுக்கப்படும். 

4.3.2.2 நி த்தடி நீர் மொசு ைட்டுப்பொட்டு  டவடிக்கைைள் 

 கழிவரறகளில் இருந்து வவளிடயறும் வீட்டு கழிவுநீர், வசப்டிக் டேங்க்களுக்கு அனுப்பப்படும்.. 

 அருகில் உள்ள திறந்தவவளி கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துரள கிணறுகளில் உள்ள நீர் நிரலகள் மற்றும் 
தைம் குறித்து வதாேர்ந்து கண்காணிப்பு டமற்வகாள்ளப்படும்.. 

4.3.3 மகழநீர் சேைரிப்பு 

 சுைங்கத்தில் பணிபுரியும் இேதில் மரழ நீர் வைாமல் இருக்க, மரழகாலங்களில் சுைங்கத்தின் 
ெடுப்பகுதிக்கு மரழ நீர் திருப்பி விேப்படும். பருவ காலங்களில் சில சமயம் மரழ நீர், டமற்பைப்பு நீர் 
பகுதியிலும் மற்றும் கழிவு நீர் டசமிக்கும் வதாட்டிகளிலும் திருப்பி விேப்படும். மரழநீர் டசகரிப்பு 
மற்றும் நீர் டசகரிப்பு குளமாக வசயல்படும் வரகயிலான கட்ேரமப்புகரள ஏற்படுத்த 
உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது..  

 வடிகால்கள் வசல்லும் பாரதயில் தகுந்த இரேவவளியில் தடுப்புகரள அரமக்கவும்.  

 மரழநீர் டசகரிப்பு குளத்திற்கு நீரை அனுப்புவதன் மூலம் குவாரி பகுதிகளில் உள்ள வண்ேல் மண் 
மரழநீர் டசகரிப்பு குளத்திற்கு வசன்றுவிடும் அங்குஇருந்து டதரவயான டெைதில் தூர் வாைடவண்டும்.  

 இயற்ரகயான வடிகால் அரமப்ரப பைாமரிக்க டதரவயான வழிதல் ஏற்பாட்ரே 
அரமக்கபேடவண்டும்.  

4.3.4 வடிைொல் அகமப்பு மற்றும் நீர்வளவியல் 
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 சுைங்கத்தின் உள்டள நீர்பிடிப்பு பகுதி பாதிக்கப்படும். 

4.3.4.1 தணிப்பு  டவடிக்கைைள் 

 திரசதிருப்பும் டசனலுக்குள் தண்ணீர் சீைாக நுரழவதற்கும், அசல் நீடைாட்ேத்தில் கரேசியாக நீரை 
வவளிடயற்றுவதற்கும் வசதியாக, அப்பகுதியின் டமல்நிரல வடிகால் சரிவுக்கு ஏற்ப புதிய 
சீைரமப்ரப ஆய்வு பரிந்துரைத்துள்ளது. நீர் ஓட்ேத்தில் எந்தவித மாற்றமும் எதிர்பார்க்கப்பேவில்ரல. 

4.4 ேத்தம் / அதிர்வுைள் தொக்ைம் & தணிப்பு  டவடிக்கைைள்   
4.4.1 சவக  தேய்யும் சூழலில் ேத்தத்தின் தொக்ைம் 

சுைங்கத்தில் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாைங்கள் பின்வருமாறு: 

 டபாக்குவைத்து வாகனங்கள் 

 கனிமங்கரள ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல்.  

 துரளயிடுதல் மற்றும் வவடித்தல். 

4.4.2 துகளயிடுதல், தவட்டிஎடுதல், மற்றும் சபொக்குவரத்து ைொரைமொை ஏற்படும் ேத்தம் 

பணிபுரியும் இேங்களில் இரைச்சல் அளவுகள் ஆக்குடபசனல் டசப்டி & வெல்த் அட்மினி 
ஸ்ட்டைஷன்(OSHA)னால்   பரிந்துரைக்கப்பட்ே தைங்களுக்குள் பைாமரிக்கப்படும். வசவித்திறன் இழப்ரபக் 
குரறப்பதில் இந்த தைநிரலகள் நிறுவப்பட்ேன. OSHA வகுத்துள்ள அனுமதிக்கப்பட்ே வைம்புகள் 
அட்டவகை 4.18 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகை 4.17 ததொடர்ச்சியொை இகரச்ேல் நிைழ்வுைளில் அனுமதிக்ைப்பட்ட தவளிப்பொடு (OSHA, Govt. of 

India) 

வ எண்  ஒலி நிக  dB(A) ததொடர்ச்சியொை ைொ ம் (Hrs) 

1 85 8 

2 88 4 

3 91 2 

4 94 1 

5 97 0.5 

6 100 0.25 

 

4.4.3 தவடி கவப்பதொல் ஏற்படும் ேத்தம் 

சத்தம் பைவுவரதத் தடுக்கும் வரகயில் சுைங்கத்ரதச் சுற்றி பசுரமப் வரளயம்  
உருவாக்கப்படுவதால், இது குவாரியில் வவடி ரவக்கும்  ஏற்படும் சத்தரத குரைத்துவிடும். கல் மற்றும் 
சைரள வவட்டி எடுக்கும் டபாது ஏற்படும் சத்தம், சுைங்க டிப்பர்கள், கம்ப்ைசர்கள் மற்றும் டீசல் 
வஜனடைட்ேர்கள் டபான்ற இயந்திைங்கரளப் பயன்படுத்துவடத குவாரிகளில் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாைம். 

ஒலி மாசுபாட்ரேக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் தணிப்பு ெேவடிக்ரககள் எடுக்கப்பே டவண்டும்: 

 இரைச்சல் அளவுகள் 85 dB (A) ஐ விே அதிகமாக இருந்தால், வதாழிலாளர்களுக்கு காதுகரள சுற்றி 
பாதுகாக்கும் சாதனம்,  காதுகளில் உள்டள ரவக்கபடும் பஞ்சுகள் டபான்றரவ வழங்கப்பே 
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டவண்டும். 

 அரனத்து வாகனங்கள் மற்றும் இயந்திைங்கள் முரறயாக லூப்ரிடகஷன் வசய்யப்பட்டு, 

வதாேர்ந்து பைாமரிக்கப்படும். 

 குவாரி பகுதிகளில் நுரழயும் மற்றும் வவளிடயறும் வாகனங்களின் டவகம் மணிக்கு 25 கி.மீ.  

 வாகன ஓட்டிகள் டதரவயில்லாமல் ொைன்கரள பயன்படுத்துவது தவிர்க்கப்படும். 
4.4.4 ேத்தம் மொதிரியொக்ைம் 

தமன்தபொருள் – CUSTIC 3.2 ஆங்கிலம் 

சுற்றுப்புற தரவு: 

நி ப்பரப்பு: 

1. வவப்ப நிரல - 25°C 

2. ஈைப்பதம் – 70% 

ேத்தம் மொதிரியொக்ைத்தின் ஆதொரம்: 

மாேலிங் டொக்கத்திற்காக மூன்று குவாரி வசயல்பாடு கருதப்பட்ேன, 

வசயல் 1- கல் மற்றும் சைரள வவட்டி எடுதல்  மற்றும் ஏற்றுதல்  

வசயல் 2- டதாண்டுதல்  

வசயல் 3 – வவடிரவக்கும் வசயல்  

அட்டவகை 4.18 இகரச்ேல் மொதிரி ஆதொரம் – ைல் மற்றும் ேரகள தவட்டி எடுக்கும் தேயல்பொடு (தேயல்-1) 

வ எண்  உபைரைங்ைள் ேத்தம் அளவு அ கு dB(A) 
1 அகழ்வாய்வு இயந்திைம் 85 dB(A) 

2 டிைாக்ேர் 84 dB(A) 

3 ஜாக் சுத்தி 89 dB(A) 

4 கம்ப்ைசர் 80 dB(A) 

5 டிைக் 1 90 dB(A) 

6 டிைக் 2 90 dB(A) 

7 டிைக் 3 90 dB(A) 

8 டிைக் 4 90 dB(A) 

ஆதொரம்: https://www.fhwa.dot.gov/Environment/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cfm 

அட்டவகை 4.19 இகரச்ேல் மொதிரி ஆதொரம் – துகளயிடுதல்  தேயல்பொடு (தேயல்-2) 

வ எண் சுரங்ை தேயல்பொடு ேத்தம் அளவு அ கு  

https://www.fhwa.dot.gov/Environment/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cfm
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1 துரளயிடுதல் 85 dB(A) 

 

ஆதொரம்: https://www.fhwa.dot.gov/Environment/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cfm 

அட்டவகை 4.20 இகரச்ேல் மொதிரி ஆதொரம் – தவடிகவதல் (தேயல்-3 ) 

வ எண் சுரங்ை தேயல்பொடு ேத்தம் அளவு அ கு  
1 Blasting  94 dB(A) 

 

ஆதொரம்: https://www.fhwa.dot.gov/Environment/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cfm 

ஏற்பி: 

நிலத்திலிருந்து 1.5 மீ உயைத்தில் உள்ள ஏற்பிகளின் அடிப்பரேயில் இரைச்சல் வரையரறகள் 
உருவாக்கப்படுகின்றன. 

கட்ேத்தின் அளவு– 200 

https://www.fhwa.dot.gov/Environment/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/Environment/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cfm
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படம் 4-8 ைல் மற்றும் ேரகள தவட்டி எடுக்கும்  டவடிக்கை (தேயல்-1) 
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 படம் 4-9 சதொண்டுதல்  தேயல்பொடு (தேயல்-2) 
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படம் 4-10 தவடிகவதல் தேயல் (தேயல்-3 )
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சுருக்ைம்: 

முன்வமாழியப்பட்ே சுைங்க ெேவடிக்ரகக்கான வைம்பிற்குள் இரைச்சல் அளவு  உள்ளது. இந்த குவாரியில்  
உள்ள பல்டவறு சுைங்க ெேவடிக்ரககளுக்கான இரைச்சல் வைம்பு, ~ 0.5Km க்குள் மற்றும் ~1km சுற்றளவில் 
அட்டவகை 4.22 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகை 4.21 சுருக்ைம் 

சுரங்ை 
 டவடிக்கைைள் 

திட்டதின் உள்சள  
dB (A) 

உள்சள ~0.5Km      
dB (A) 

உள்சள ~1Km      
dB (A) 

இகரச்ேல் 
தரநிக  

(ததொழில்துகற - 
 ொள்)dB(A) 

கல் மற்றறும் 
சைரள வவட்டி 
எடுதல்  மற்றும் 
ஏற்றுதல் 

53.82 43.13 32.35 75 

டதாண்டுதல் 50.39 40.31 30.24 75 

வவடிரவதல் 56.82 45.46 34.09 75 

4.4.4.1 தணிக்கும்  டவடிக்கைைள் 

 சரியான இரேவவளி, சுரம மற்றும் வவடிவபாருளின் குச்சிகள் ஆகியவற்றுேன் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ே வவடிப்பு பைாமரிக்கப்படும். 

 எக்வசல் அல்லாத மின் துவக்க அரமப்ரபப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வவடிக்கும் உருகியின் 

குரறந்தபட்ச அளவு பயன்படுத்தப்படும். 

 சாதகமான வளிமண்ேல நிரல மற்றும் குரறவான மனிதர்கள் வசயல்படும் டெைங்களின் 
டபாது வவடிப்பு டமற்வகாள்ளப்படும்.. 

 பிரைம் மூவர்ஸ்/டீசல் என்ஜின்கள் சரியாக பைாமரிக்கப்படும். 

 இயந்திைங்களில் பணியமர்த்தப்பட்ே வதாழிலாளர்களுக்கு ஒலி காப்பிேப்பட்ே அரறகரள 
வழங்குதல். 

 எழுப்பும் இயந்திைங்கரள முரறயான வடிவரமத்தல் அதாவது ரசலன்சர்கள், மப்ளர்கள், 
உரறகள், அதிர்வுறும் உபகைணங்களின் அடித்தளத்தில்அதிர்ச்சி உறிஞ்சும் 

பட்ரேகள்அரமதல். 

 உள்கட்ேரமப்பு தளம், டசரவ கட்டிே பகுதி மற்றும் ெகைத்ரத சுற்றி பசுரம வரளயம். 

 இழுத்துச் வசல்லும் சாரலகளின் இருபுறமும் மைங்கள் ெேப்படும். 

 ஆபடைட்ேர்களுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர் பிளக்குகள் டபான்ற தனிப்பட்ே பாதுகாப்பு 
உபகைணங்கள் (PPE) வழங்கப்படும். 

 

4.4.5 அதிர்வுைளின் தொக்ைம் 
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வாரகக்குளம் சாதாைண கல் மற்றும் சைரள குவாரி ெேவடிக்ரககளில் வவடிரவப்பு 
ெேவடிக்ரககள் ஈடுபட்டுள்ளன. இயந்திைங்களின் இயகத்தின் டபாது அதிர்வு ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு 
குரறவாக இருக்கும், அது பரிந்துரைக்கப்பட்ே வைம்புகளுக்குள் இருக்கும். அதிர்வுகளால் ஏற்படும் 
பாதிப்புகரளக் குரறக்க குவாரிரயச் சுற்றி 7.5 மீட்ேர் பாதுகாப்பு மண்ேலத்தில் முன்வமாழியப்பட்ே 
பசுரமப் வரளயம்  உருவாக்கப்படும். 

4.4.5.1 தணிக்கும்  டவடிக்கைைள் 

 பாதுகாப்பான வவடிப்பிற்கு சரியான அளவு வவடிமருந்து, வபாருத்தமான தண்டுப்(ஸ்டிக்)  

வபாருட்கள் மற்றும் சரியான கால இரேவவளி  முரற பின்பற்றப்பே டவண்டும். 

 குவாரியின் வவடி ரவக்கும் இேம் பாதுகாப்பான மண்ேலங்கள் டதர்தவதத்டுது அந்த 
இேங்களில் ரவக்கபடும்.  

 சரியான  இரேவவளியில் குரறந்த வவடிவபாருரள பயன்படுத்தி வவடிரவத்தல் 
வசயல்படுத்த டவண்டும் இதனால் அதிர்வுகளின் தாக்கம் குரறக்கபடும்.   

4.5 மனித இருப் பிடத்தில்  அதிர்வுைளொல் ஏற்படும் தொக்ைம் 

சுைங்கப் பகுதியில் நிரனவுச் சின்னங்கடளா வழிபாட்டுத் தலங்கடளா இல்ரல. நில அதிர்வு 

மற்றும் ஒலி மாசு குரறந்த அளவிடலடய பைாமரிக்கப்பட்டு சுைங்கப் பகுதிக்கு 
மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நீரின் தைம் டமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர் ென்றாக உள்ளது மற்றும் 
குடிநீரின் அரனத்து அளவுருக்கள் IS தைநிரலகளின்படி உள்ளன. திட்ேத்திற்குப் பிந்ரதய 
கண்காணிப்பின் டபாது குறிப்பிட்ே இரேவவளியில் நீரின் தை பகுப்பாய்வு டமற்வகாள்ளப்படும். 

PM, NO2 மற்றும் SO2 ஆகியரவ பரிந்துரைக்கப்பட்ே வைம்புக்குக் கீடழ இருப்பது 
கவனிக்கப்பட்ேது. அரனத்து இேங்களிலும் அனுமதிக்கப்பட்ே வைம்புகளுக்குக் கீடழ இரைச்சல் 
அளவுகள் இருப்பதும் கண்ேறியப்பட்டுள்ளது. டமலும், குத்தரகப் பகுதியில் உருவாகும் சத்தம் 
குத்தரகப் பகுதிரயச் சுற்றியுள்ள டதாட்ேங்கள் மற்றும் பசுரமப் வரளயம் காைணமாகத் தணியும். 
தடுப்பு ெேவடிக்ரகயாக, சுைங்க குத்தரகப் பகுதிரயச் சுற்றிலும் பசுரமப் வரளயம் அரமப்பது  
சுற்றுச்சூழலுக்கு காற்று மாசு உமிழ்ரவக் டமலும் கட்டுப்பேபடுத்தும். பணியமர்த்தப்படும் டபாது 
அரனத்து ஊழியர்களும் மருத்துவ பரிடசாதரனக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள். டமலும், அவர்கள் 
குறிப்பிட்ே கால இரேவவளியில் மருத்துவ பரிடசாதரனக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள். 
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4.6 உயிரியல் சுற்றுச்சூழல் 

4.6.1 சுரங்ை  டவடிக்கைைள் மற்றும் அதைொல் பல்லுயிர் மீது ஏற்படும்  தொக்ைம் 

அட்டவகை 4.22 பல்லுயிர் மீதொை தொக்ைங்ைள் 

வ 
எண்  தேயல்பொடு 

அம்ேங்ைளின் 
எடுத்துக்ைொட்டுைள் 

பல்லுயிர் தொக்ைத்தின் எடுத்துக்ைொட்டுைள் 

1 
பிரித்வதடுத்தல் நிலம் ரகய்யகபடுத்துதல் வாழ்விே இழப்பு, தாவைங்களின் இழப்பு, 

நீர்நிரலகளின் மாற்றம்.  

2 

வவடித்தல், 

டதாண்டுதல் மற்றும் 
இழுத்தல் 

தூசி, சத்தம், அதிர்வு, நீர் மாசு 

நீர்நிரலகளின் சீர்குரலவு, நீரியல் மற்றும் 
நீரின் தைத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் 
காைணமாக நீர்வாழ் சுற்றுச்சூழல் 
அரமப்புகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

3 

கழிவுகரள 
வகாட்டுதல் 

அகற்றட்டுதல், நீர் மற்றும் மண் 
மாசுபாடு 

வாழ்விே இழப்பு, மண் மற்றும் நீர் மாசுபாடு, 

படிவு. 

4 காற்று உமிழ்வுகள் காற்று மாசுபாடு வாழ்விேம் அல்லது இனங்களின் இழப்பு 

5 
கழிவு அகற்றல் 

எண்வணய் மற்றும் நீர் 
மாசுபாடு 

டொய் பைவுதல், நிலத்தடி நீர் மற்றும் மண் 
மாசுபடுதல் மற்றும் பூச்சிகளின் எண்ணிக்ரக 
அதிகமாகுதல்  

6 

மின் இரணப்புகள்  
அரமத்தல்  

நிலம் ரகய்யகபடுத்துதல் வாழ்விேத்தின் இழப்பு அல்லது 
துண்ோடுதல் 

7 

தங்குமிேம் 

வழங்குதல் 

 

நிலம் ரகய்யகபடுத்துதல், மண் 
மற்றும் நீர் மாசுபாடு, 

கழிவுகரள உருவாக்குதல் 

வாழ்விே இழப்பு, கழிவுநீர் வவளிடயற்றம் 
மற்றும் டொய் தாக்கங்கள் 

8 
அணுகு சாரலகள் நிலம் ரகய்யகபடுத்துதல் 

வாழ்விே இழப்பு அல்லது துண்ோடுதல், நீர் 
டதங்குதல் மற்றும் வடிகால் சரிவு.  

9 

மக்கள்வதாரக 
வபருக்கம்  

நிலம் ரகய்யகபடுத்துதல்  
வாழ்விேங்கள் அல்லது இனங்கள் இழப்பு, 

உள்ளூர் மற்றும் சுற்றுவட்ோைா  வளங்கள் 
மீது அழுத்தம், பூச்சிகளின் எண்ணிக்ரக 
அதிகமாகுதல்.  

10 

நீர் வழங்கல் (குடிநீர் 
அல்லது 
வதாழில்துரற) 

நீர் உறிஞ்சுதல் அல்லது நீரின் 
அளவு குரறதல்  

வாழ்விேம் அல்லது இனங்கள் அரமப்பில் 
இழப்பு அல்லது மாற்றங்கள் 

 

4.6.2 தற்சபொதுள்ள உயிரியல் சூழ்நிக  

 இந்த குத்தரகயில் சுைங்க ெேவடிக்ரககளால் எந்தவித பாதகமான தாக்கமும் இருக்காது, ஏவனனில் 
இந்த குத்தரகயில் இருந்து சிறிய உற்பத்தி மட்டுடம ஈடுபட்டுள்ளது மற்றும் சுைங்க 
ெேவடிக்ரககளில் இருந்து எந்த வபரிய மாசுபடுத்தும் ஆதாைமும் இருக்காது. டமலும், டதரவயான 
அரனத்து நிவாைண ெேவடிக்ரககளும் டமற்வகாள்ளப்படும். 
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 தளத்திற்கு அருகில் வற்றாத நீர்நிரல இல்ரல மற்றும் சுைங்கத்திலிருந்து கழிவுகள் 
வவளிடயற்றப்போது. 

 குவாரி பகுதி அல்லது அதன் அருகாரமயில் சதுப்பு நிலம் இல்ரல மற்றும் இயற்ரகயான நீர் ஓட்ேம் 
இல்ரல..  

 அரிதான அல்லது அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் எதுவும் இல்ரல.. 

 இப்பகுதியில் காட்டு விலங்குகள் இல்ரல. சுைங்கத்திற்குப் பிந்ரதய கட்ேத்தில், சுைங்கப் 
பள்ளங்களில் விலங்குகள் விழுவரதத் தடுக்க, வவட்டிவயடுக்கப்பட்ே பகுதியில் முரறயான டவலி 
அரமக்கப்படும்.   

 குவாரி பகுதிக்கு அருகில் சதுப்பு நிலங்கள், மீன் இனப்வபருக்கம் வசய்யும் இேங்கள், கேல் 
சூழலியல் எதுவும் இல்ரல. 

 குவாரி  பகுதிகள் மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள பகுதி ஆகிய இைண்டிலும் குறிப்பிேத்தக்க மருத்துவ 
மதிப்புள்ள இனங்கள் எதுவும் இல்ரல.. 

4.6.2.1 தணிக்கும்  டவடிக்கைைள் 

சுைங்க ெேவடிக்ரககளில் இருந்து உருவாகும் தூசி படிவதால், திட்ேப் பகுதியில் காணப்படும் 
தாவைங்கள்/விலங்கு ஆகியரவக்களுக்கு  ஏற்படும் பாதகமான விரளவுகரள குரறக்க மற்றும் தூசி 
உற்பத்திரய தடுக்க, தூசி அதிகம் உள்ள அரனத்து பகுதிகளிலும் தண்ணீர் வதளித்தல் முரறகள் உறுதி 
வசய்யப்படும்.   

4.6.3 தொவர மற்றும் வி ங்குைள் 

சுைங்க டமம்பாடு, வசயல்பாடுகள் மற்றும் இறுதிப் பயனர்களுக்கான டபாக்குவைத்து 
ெேவடிக்ரககளால்  தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு  பின்வரும் தாக்கங்கரள ஏற்படுத்தும். 

4.6.3.1 தொவரங்ைள் மீதொை தொக்ைம் 

                  இந்த திட்ேரத சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் வளர்ச்சியரேயாத பிைடதசத்தில் டதாட்ேம் 
அபிவிருத்தி வசய்யப்படும். இந்த ெேவடிக்ரககள் அப்பகுதிரய  சுற்றி  தாவைங்களின் எண்ணிக்ரகரய 
அதிக படுத்தும் மற்றும் டமம்படுத்த உதவும். பசுரம மற்றும் டதாட்ே டமம்பாடு இறுதியில் 
இப்பகுதியில் உள்ள நுண் விலங்கினங்கள், பறரவகள் டபான்றவற்ரற ஈர்க்கும். பசுரமப் பைப்பு 
விரைவாக டமம்படும் வரகயில் தாவை வரககரளத் டதர்ந்வதடுப்பதில் உள்ளூர் வனத் துரறயின் உதவி 
வபறப்படும். சிபிசிபி(CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி பின்வரும் தாவை வரககள் ெேப்படும்: காசியா 
ஃபிஸ்துலா, வேல்வபர்கியா சிஸ்ட ா, மங்கிஃவபைா இண்டிகா, அகாசியா நிடலாட்டிகா, வேக்டோனா 
கிைாண்டிஸ், அசாடிைாக்ோ இண்டிகா, அல்பிஸ் ா வலவபக், ப்டைாடசாபிஸ் சிடனரியா, வேடலானிக்ஸ் 
வைஜியா, ஃபிகஸ் வபங்கல், பிகஸ் வபங்கல் டபான்றரவ(Cassia fistula, Delbergia sisso, Mangifera indica, Acacia 

nilotica, Tectona grandis, Azadirachta indica, Albizza lebbek, Prosopis cineraria, Delonix regia, Ficus benghalensis, Butea 

monosperma). 
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4.6.3.2 வி ங்கிைங்ைள் மீதொை தொக்ைங்ைள் 

                        குவாரி பகுதி வனம் அல்லாத நிலத்தில் உள்ளது, அங்கு விலங்கினங்கள் இருப்பது 
மிகவும் அரிது. எனடவ, தாவை அலகுப் பகுதிரயச் சுற்றியுள்ள விலங்கினங்களில் தாவை அலகு 
வசயல்பாட்டின் எதிர்மரறயான தாக்கம் இருக்காது. வன விலங்குகரளப் பாதுகாப்பதற்காக 1972 ஆம் 
ஆண்டில் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்ேம் (Central Legislation Namely Wild Life Protection Act )என்ற ஒரு 
விரிவான மத்திய சட்ேம் அமல்படுத்தப்பட்ேது. இந்தச் சட்ேத்தின் அட்ேவரண-I, அரிய மற்றும் அழிந்து 
வரும் உயிரினங்களின் பட்டியரலக் வகாண்டுள்ளது, அரவ ொடு முழுவதும் முற்றிலும் 
பாதுகாக்கப்படுகின்றன.. 

பின்வரும் அளவுடகால்களின் அடிப்பரேயில் பச்ரச வரளயம் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற தாவை இனங்கள் 
டதர்ந்வதடுக்கப்பே டவண்டும்.. 

 பூர்வீக தாவை இனங்கள் டதர்ந்துஎடுக்கடவண்டும்.  

 டவகமாக வளரும் வசடிகள் ெேப்படும்  

 அேர்த்தி அதிகம் உள்ள வசடிகள் பயன்படுத்தப்படும்  

 நிரலயான மற்றும் பசுரமயான இனங்கள் டதர்ந்வதடுக்கப்படும்  

 வபரிய இரல பைப்பளவு வகாண்ே தாவைங்கள் பரிசீலிக்கப்படும்  

 சாரல ஓைங்களில் உள்ளூர் தாவைங்கள் ெேப்படும்  

பசுரமப் வரளயம் பயிரிடுவதற்கு தாவை வரககரளத் டதர்ந்வதடுக்கும்டபாது, உயிர்-காலநிரலயின் 
இயற்ரகயான காைணிக்கு முக்கியதுவம் வகாடுக்கப்பே டவண்டும். டதர்ந்வதடுக்கப்பட்ே தாவைங்கள் 
வழக்கமான டதாட்ேக்கரல அல்லது வனவியல் ெரேமுரறகளின்படி வளர்க்கப்படும் என்றும் 
கருதப்படுகிறது. மைங்கள் காற்று மாசுபடுவரத தடுக்கும் முக்கிய காைணியாகும். மைங்கள் 
சத்தத்ரத/இரைச்சல்  உறிஞ்சி மற்றும் பச்ரச வரலயத்ரத டமம்படுத்துவதன் மூலம், சூழலியல் மற்றும் 
அழகியரல டமம்படுத்தி, உள்ளூர் நுண்ணிய வானிரலரய வசம்ரமபடுத்தூக்கிறது. மைங்கள் மண்ணின் 
தைம் மற்றும் நிலத்தடி நீர் மட்ேத்தில் நீண்ே கால தாக்கத்ரத ஏற்படுத்துகின்றன. வபாருத்தமான தாவை 
வரககரளப் பயன்படுதி தூசி உமிழும் மற்றும் இரைச்சலில் இருந்து பாதுகாப்ரப வழங்க பசுரம  
வரளயம்  உருவாக்கலாம். உள்ளூர் வன அலுவலர் மற்றும் டதாட்ேக்கரல நிபுணர்களுேன் 
கலந்தாடலாசித்து வபாருத்தமான வரக/இனங்கள் இறுதி வசய்யப்படும். மைக்கன்றுகளுக்கு இரேடய 
உகந்த இரேவவளிரய ரவத்து ெேவு வசய்ய டவண்டும். 

4.7 பசுகம வகளய சமம்பொடு  
இப்பகுதியில் சுைங்க ெேவடிக்ரக முடியும் வரை பசுரமப் வரளய டதாட்ேத் திட்ேம் வதாேரும். 

நிரலத்திருக்கக்கூடியத மற்றும் அறிவியல் அடிப்பரேயில் இத்திட்ேத்ரத உருவாக்க வனத்துரறயுேன் 
உரிய ஆடலாசரன மற்றும் ஒருங்கிரணப்பு வபறப்படும். 
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ஐந்தாண்டு சுைங்கத் திட்ேத்தின் டபாது பசுரமப் வரளய டமம்பாட்டிற்காக 0.48.50 வெக்டேர் 
நிலம் ஒதுக்கப்பட்ேது, வாரகக்குளம் சாதாைண கல் மற்றும் சைரள குவாரி ஆண்டுக்கு 75 மைங்கள் ெே 
உத்டதசிக்கப்பட்ேது மற்றும் உத்டதச பசுரம வரளய டமம்பாடு மற்றும் பைாமரிப்புக்காக ரூ.30,000/- 

வசலவிேப்படும். 

அழகியல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வபாருளாதாை மதிப்ரப வழங்க தாவைங்கள் 
டதர்ந்வதடுக்கப்படுகின்றன. மைங்கள் சத்தம் பைவுவரதத் தடுக்கவும், தூசிரயத் தடுக்கும் 
ெேவடிக்ரகயால் தூசி மாசுபாட்ரேக் குரறக்கவும் உதவும். குவாரியின் 7.5 மீ பாதுகாப்பு வலயத்ரதச் 
சுற்றி டதாட்ேம் அபிவிருத்தி வசய்யப்படும். மண் அரிப்ரபத் தடுக்கவும், மண்ரண நிரலப்படுத்தவும் 
ெேப்படுகிறது. 

4.7.1 திட்ட தேயல்பொடுைள் ைொரைமொை ததொழில்ேொர் ஆசரொக்கியத்தில் ஏற்படும் 
பொதிப்புைள் 

  திட்ேத்தில் ஈடுபட்டுள்ள சுைங்க ெேவடிக்ரககளின் வதாேர்ச்சியாக எதிர்பார்க்கப்படும் டொய். குவாரி 
ெேவடிக்ரககளால் தூசி, சத்தம் மற்றும் வதாழில் சார்ந்த டொய்களால் ஏற்படும் உேல்ெலப் பிைச்சிரனகள் 
பின்வருமாறு; 

  தூசி சம்பந்தப்பட்ே நிடமானியா 

  காசடொய் 

  முேக்கு வாதம் 

  அதிர்வுகளினால் ரக மற்றும் கால்களில் ஏற்படும் டொய் 

  

4.7.1.1 ஆசரொக்கியத்தில் ஏற்படும் பொதிப்புைகள தணிக்கும் முகற.  

  தூசி ஒடுக்கும் வழிமுரறகரள ஏற்றுக்வகாள்வது அதாவது நீர் வதளித்தல், தூசி டசகரிப்பு 
அரமப்பு மற்றும் ஈைமான துரளயிேல்.  

   டதாட்ேம். 

   சாதகமற்ற காற்று வீசும் திரச மற்றும் வளிமண்ேல சூழ்நிரலகளில் வவடிப்பரதத் 
தவிர்க்கவும்.. 

   தனிப்பட்ே பாதுகாப்பு உபகைணங்கரளப் பயன்படுத்துதல்(PPE). DGMS சுற்றறிக்ரககளுேன் 
இணங்குதல். 

  தீ டபான்ற நிகழ்வுகரள எதிர்த்துப் டபாைாடுவதற்கு அவசைகால உபகைணங்கரள நிறுவுவரத 
உள்ளேக்கிய அவசைகால திட்ேம். 

  அபாயகைமான வபாருட்கரளக் ரகயாளத் டதரவயான அரனத்து பணியாளர்களுக்கும் 
அபாயகைமான வபாருள் ரகயாளப்படுவதற்கு ஏற்ற தனிப்பட்ே பாதுகாப்பு உபகைணங்கள் 
வழங்கப்படும்(PPE). 

  திட்ே இேத் திடலடய முதலுதவி வசதிகள் வழங்கப்படும் மற்றும் ஊழியர்கள் அவசை 
காலங்களில் உள்ளூர் சுகாதாை ரமயம் வசல்ல வசதிகள் வழங்கப்படும்.   
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 அட்டவகை 4.23 ததொழில்ேொர் ஆசரொக்கியம் மற்றும் பொதுைொப்பிற்ைொை தணிப்பு 

வ எண்  தேயல்பொடு தணிப்பு  டவடிக்கைைள் 

1 
கல் மற்றும் 
மண் வவட்டி 
எடுத் தல்  

 கல் மற்றும் மண் வவட்டி எடுக்கும் டபாது சரியான திட்ேமிேல். 
அபாயகைமான சுைங்க ெேவவடிக்ரகரய தவிர்தல்.  

2 
துரளயிடுதல் 
மற்றும் 
வவடித்தல் 

 ஆபடைட்ேர்கள் மற்றும் பிற வதாழிலாளர்களுக்கு முகமூடிகள், 
தரலக்கவசங்கள், ரகயுரறகள் மற்றும் காது பிளக்குகள் வழங்கப்பே 
டவண்டும். 

3 
பாதுகாப்பு 
மண்ேலம். 

 உள்ளூர் குடியிருப்பு மற்றும் சுைங்க இேத்திற்கு இரேடய ஒரு 
பாதுகாப்பு  மண்ேலத்திற்கான ஏற்பாடுகள் வபாருத்தமான அகலத்தில் 
பசுரம வரளயம் அரமக்க டவண்டும்.  

 தரேவசய்யப்பட்ே நுரழவு வாயில் , ஒலி எழுப்பான்கரள  
பயன்படுத்துதல் மற்றும் திட்ே  பகுதியில் பயன்படுத்தாத பகுதிரய 
பாதுகாப்பு வரளயம் அரமத்தல்  ஆகியரவ விபத்துகரளத் 
தவிர்ப்பதற்கான சில ெல்ல ெரேமுரறகளாகும். 

4 
அதிக சுரம 
உறுதிப்படுத்தல் 

 அதிக சுரமகள் சரிவதால் விபத்துகள் ெேப்பது வதரிந்தடத.  

 எனடவ, சரிவு உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் ேம்ப் நிரலத்தன்ரம 
ஆகியரவ பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கான முக்கியமான 
பிைச்சிரனகளாகும். 

5 
பணியாளரின் 
சுகாதாை 
கண்காணிப்பு 

 வதாழிலாளர்கள் மற்றும் உள்ளூர் சமூகத்திற்கான சுகாதாை ஆய்வு 
திட்ேங்கள். 

 சுகாதாைம் மற்றும் பாதுகாப்பு டொக்கங்கரள பூர்த்தி வசய்வதற்காக 
ெேத்தப்படும் ஊழியர்களுக்கு வழக்கமான பயிற்சி மற்றும் 
விழிப்புணர்வு.  

4.7.1.2 பொதுைொப்பு அம்ேங்ைளுக்ைொை  டவடிக்கைைகளத் தணிக்ைவும் 

 இழுத்துச் வசல்லும் சாரலகள் மற்றும் கழிவுகள் வகாட்டும் இேங்கள் டபான்றவற்றில் தண்ணீர் 
வதளித்தல்  

 தூசிரயத் தடுக்கவும், சத்தம் பைவுவரதக் குரறக்கவும் முடிந்த இேங்களில் பச்ரச வரளயம்  
உருவாக்கம்.. 

 அரனத்து ஊழியர்களுக்கும் மற்றும் வதாழிலாளர்களுக்கும் அதிக சத்ததில் இருந்து பாதுகாக்க 
PPE வழங்கப்படும் 

 பாதுகாப்பு தரலக்கவசங்கள், கண்ணாடிகள், பாதுகாப்பு பூட்ஸ், காது மஃப்ஸ், முகமூடிகள் 
டபான்றவற்ரற வழங்குதல்..  

 தகுந்த அறிவுரை, பயிற்சி, மறுபயிற்சி, வதாழில் பயிற்சி டபான்றவற்ரற வழங்குதல்.  

 பாதுகாப்பான வசயல்பாட்டு ெரேமுரறகள் டபான்றவற்ரறப் பற்றிய அறிரவப் புதுப்பிக்க, 

பாதுகாப்புப் டபாட்டிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு பிைச்சாைங்கரளத் வதாேர்ந்து ஏற்பாடு வசய்தல்.  

 டமடல உள்ள அரனத்து முன்வனச்சரிக்ரககள், கட்டுப்பாட்டு ெேவடிக்ரககள் மற்றும் 
நிபந்தரனகளின் அவதானிப்பு மற்றும் இணக்கம் இந்த திட்ேத்தில், உேல்ெலம் மற்றும் 
பாதுகாப்பு சிக்கல்கள் குரறவாக இருப்பரத உறுதி வசய்யும்.. 
 

4.8 ேமூை சூழலின் மீதொை தொக்ைங்ைள் 
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திட்ேத்தின் முழு குத்தரகப் பகுதியில் குடியிருப்புகள் அல்லது குடிரசகள் இல்லாததால், 

மறுவாழ்வு அல்லது மீள்குடிடயற்றப் பிைச்சரனகள் எதுவும் இல்ரல. முன்னர் விளக்கப்பட்ே பல்டவறு 
தணிப்பு ெேவடிக்ரககரள டமற்வகாள்வதன் மூலம், திட்ேத்தின் வசயல்பாட்டின் டபாது சுற்றுப்புற 
காற்றின் தைம், நீரின் தைம், இரைச்சல் அளவுகள், நீர் அம்சங்கள், உயிரியல் அம்சங்கள் டபான்றவற்றின் 
சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிரல சட்ேப்பூர்வமாக பரிந்துரைக்கப்பட்ே அளவுகளுக்குள் பைாமரிக்கப்படும். 
எனடவ, திட்ேங்களால் ஏற்படும் தாக்கம் சமூக-வபாருளாதாை அம்சங்களில் சாதகமானதாக இருக்கும். 
டதரவயான கண்காணிப்பின் மூலம் குவாரியின் மண்ேலம் அரனத்து வரகயிலும் நிரலயான 
வைம்புகளுக்குள் சுற்றுச்சூழலுக்கு உரிய முரறயில் பாதுகாக்கப்படுவது உறுதி வசய்யப்படும். மாசுக் 
கட்டுப்பாட்டுக்கான முரறயான EMP ெேவடிக்ரககளுேன் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகரளக் குரறப்பதில் 
அக்கரறயுேன் இந்தத் திட்ேம் வசயல்படுத்தப்படும்.  

4.8.1 தபரு நிறுவைத்தின் சுற்றுச்சூழல் தபொறுப்பு 

வாரகக்குளம் சாதைண  கல் மற்றும் சைரள குவாரி இேத்தில் இேமாற்றம் மற்றும் மறுசீைரமப்பு 
இல்ரல. வபரும்பாலான கிைாமங்கள் பைஸ்பைம்மகா  பயனரேகின்றன, சுைங்கத் வதாழில் 
வதாழிலாளர்களுக்கு மரறமுக டவரல வாய்ப்புகரள வழங்கியுள்ளது மற்றும் கிைாமங்கள் 
வதாழிலாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு தங்குமிேங்கரள வழங்குகின்றன. உணவு விநிடயாகம் மற்றும் 
அத்தியாவசிய வபாருட்களின்  கரேகள் டபான்ற ஆதைவான வதாழில்கள் கிைாமங்களின்  வபாருளாதாை 
வளர்ச்சி அரேய வசய்யும். இந்த திட்ேதின்  அருகிலுள்ள சில கிைாமங்களுக்கு சாரல வசதிரய 

வழங்கியுள்ளது. அட்ேவரண 4.21 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள CER வசயல்பாட்டிற்கு வமாத்த திட்ேச் 
வசலவில் இருந்து 2% பயன்படுத்தப்படும். 

 

அட்டவகை 4.24 ைொர்ப்பசரட் சுற்றுச்சூழல் தபொறுப்புத் திட்டம் 

வ.  
எண்  

CER தேயல்பொடு ஒதுக்ைப்பட்ட ததொகை (INR) குறிப்பு  

1 

உள்ளூர் மக்களின் டதரவயின் 
அடிப்பரேயில் அருகிலுள்ள பகுதியில் 
பல்டவறு வளர்ச்சிப் பணிகரள 
டமற்வகாள்வது 

1,57,265 - 

ேமூைத்திற்ைொை பிற  ன்கமைள் 

 திட்ேம் வதாேர்பான தளவாே வசயல்பாடுகள். 

 நுகர்டவார் வபாருட்கள், உதிரி பாகங்கள், டபான்றவற்றுக்கான பல்டவறு வர்த்தக டசரவகள். 

 திட்ேத்துேன் இரணக்கப்பட்ே ஒப்பந்த டசரவகள். 

  திட்ேத்தில் பசுரம பட்ரே டவரலகள். 

 பல்டவறு ெேவடிக்ரககளுக்கான சாதாைண வதாழிலாளர் டதரவகள். 
 

இத்திட்ேம் உள்ளூர் மக்களுக்கு டெைடி மற்றும் மரறமுக வாய்ப்ரப வழங்கும். முன்வமாழியப்பட்ே 
இத்திட்ேம் மரறமுகமாக பல டவரல வாய்ப்புகரள உருவாக்கலாம் அதாவது வாகனங்கரள  வாேரக 
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எடுத்தல், வதாழிலாளர்கள், கட்டுமானப் வபாருட்களின் வர்த்தகம், தச்சர்கள் டபான்றரவ. பின் வரும் 
பகுதிகள் அதிக கவனம் டதரவப்படும் உள்கட்ேரமப்பு ஆதைவு, சுகாதாைம் மற்றும் சுகாதாைம், 

அங்கன்வாடி டசரவகள், பள்ளிக் கல்வி, இரளஞர் டமம்பாடு, வருமானம் ஈட்டும் ெேவடிக்ரககள் 
மற்றும் கால்ெரே டசரவகள். 
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5 மொற்றுைளின் பகுப்பொய்வு  
 

5.1 மாற்று வழியின் தேவவ: 

சாதாைண கல் & சரளை இயற்ளகயில் குறிப்பிட்ட ேைம். ஆர் & ஆர் இல்ளை, உணர்திறன் பகுதி இல்ளை, 
முேலியன., ரஃப் ஸ்வடான் & கிராேலின் சுரங்கத்திற்கு இந்ே ேைத்ளே ஏற்றோக ஆக்குகிறது. ேைம் 
சந்திக்கிறது. மாநிைத்தில் சுரங்கத்தின் நேற்றிக்கு முக்கியமான அளனத்து முக்கியமான காரணிகளின் 
வேளே மற்றும் ஒரு சிறந்ே இருப்பிடமாக இருக்கைாம். எனவே, மாற்று ேைங்கள் எதுவும் 
ஆராயப்படவில்ளை. 

5.2 ஒவ்வவாரு மாற்று திட்டத்தின் விளக்கம்  

            சுரங்கத்திற்கு அளர இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட ஓபன் காஸ்ட் முளற பயன்படுத்ேப்படும். 

ஓபன்காஸ்ட் முளற நபஞ்சின் 5.0 மீ நசங்குத்து நபஞ்ச் அகைத்துடன் அளர 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்கமானது நபஞ்ளச விட குளறோக இல்ளை உயரம். சாதாைண 
கல்லின் குோரிகளைப் நபாருத்ேேளர, விதிகளின் களடபிடிக்கப்படுகிறது ஒழுங்குமுளற 106 ( 2 

) ( b ) வமவை உள்ைளேப் வபாை எப்வபாோேது ( பல்வேறு உள்ைார்ந்ே நபட்வரா மரபணு 

காரணமாக சாத்தியம் சுரங்க சிக்கல்களுடன் ) காரணிகள். எனவே ேைர்வு நபற 

முன்நமாழியப்பட்டது சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குெரிடமிருந்து வமற்கண்ட ஒழுங்குமுளறயின் 

விதிகள் வேளேயானளே சுரங்கச் சட்டம் -1952 இன் கீழ், எம்.எம்.ஆர் -1961 இன் 106 <டி.ஏ.ஜி 1> 

<டி.ஏ.ஜி 1> <டி.ஏ.ஜி 1> ஒழுங்குமுளற மூைம் இந்ே விதிமுளற கிளடக்கிறது. இல்ளை இந்ே 

முன்நமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு மாற்று நோழில்நுட்பம் திட்டமிடப்படும் 

5.3 ஒவ்வவாரு மாற்றின் பாேகமான ோக்கங்களின் சுருக்கம்  

             இந்ே முன்நமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு மாற்று நோழில்நுட்பம் எதுவும் 

திட்டமிடப்படாது. எனவே, மாற்றீட்டின் அடிப்பளடயில் ோக்கம்  இல்ளை 

5.4 ஒவ்வவாரு மாற்றுக்கும் முன்வமாழியப்பட்ட ேணிப்பு நடவடிக்வககள் 

           இந்ே முன்நமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு மாற்று நோழில்நுட்பம் எதுவும் இல்ளை. 

5.5 மாற்றுக்ைொை தேர்வு  

            இந்ே சுரங்கத் திட்டத்திற்கு அளர இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வவளி சுைங்க முளற 

பயன்படுத்ேப்படும். எனவே, இந்ே முன்நமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு மாற்று நோழில்நுட்பம் 

டதர்வு வசய்யப்பேவில்ரல.  
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6 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்  

6.1 வபாதுக் குறிப்பு  
 அத்தியாயம் 4 திட்ேத்தின் வசயல்பாடுகளால் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்ரபக் குரறக்கும் 
வரகயில் வசயல்படுத்தப்படும். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் சட்ேம் மற்றும் பல்டவறு மத்திய 
மற்றும் மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய வைம்புகள் வகுத்துள்ள தைநிரலகளுக்கு 
இணங்குவரத உறுதி வசய்வதற்காக, காற்று, நீரின் தன்ரம, மற்றும் இரைச்சல் அளவுகள் 
டபான்ற பல்டவறு மாசு நிரலகரள முரறயாக ஆய்வு வசய்ய கண்காணிப்பு அட்ேவரணகள் 
திட்ேமிேப்பட்டுள்ளன. அரனத்து சுற்றுச்சூழல் தை அளவுருக்களின் பல்டவறு வழிமுரறகள் 
மற்றும் ஆய்வுகளின் அதிர்வவண் இது சம்பந்தமாக MOEF, CPCB மற்றும் SPCB வகுத்துள்ள 
விதிமுரறகளுக்கு இணங்குகிறது. 

திட்ட ஆேரோைர் பின்ேரும் நசயல்பாடுகளை வமற்பார்ளேயிடுோர் / மதிப்பாய்வு நசய்ோர்: 

 சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாட்டு ெடேடிக்ளககளை நசயல்படுத்துேளே  கவனித்தல். 

 உயிர்வாழும் விகிதம் முதலியவற்ரறக் கண்காணித்து திட்ேமிேப்பட்ே டதாட்ேத் 
திட்ேத்ரதச் வசயல்படுத்துவரத உறுதி வசய்தல். 

 சட்ேப்பூர்வ அதிகாரிகளிேம் அவ்வப்டபாது தகவல்கள்  சமர்ப்பிப்பதற்கும் அவர்களால் 
சரிபார்ப்பதற்கும் பதிவுகரள முரறயாகக் கண்காணிப்பது. 

 தற்டபாதுள்ள மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் மற்றும் அரமப்புகளின் வசயல்திறரன 
அவ்வப்டபாது மதிப்பீடு வசய்தல், குரறபாடுகரள சரிவசய்ய இது வதாேர்பாக உேனடி 
ெேவடிக்ரக எடுக்க டவண்டும். 

 வதாழிலாளர்கள்/ஊழியர்களிேம் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்ரவ ஏற்படுத்த பாதுகாப்பு 
தணிக்ரககள் மற்றும் திட்ேங்கரள ெேத்துதல். 

 சரிவு நிரலத்தன்ரமக்காக குப்ரபகள் மற்றும் வபஞ்சுகரள கண்காணித்தல், OB(அதிக 
சுரம) குப்ரபகரள கண்காணித்தல், தடுப்பரணகள் அரமத்தல், குப்ரபகள் மற்றும் 
டதாண்ேப்பட்ே பகுதிகரளச் சுற்றி மாரல வடிகால்கள் மற்றும் அவற்றின் வண்ேல் 
நீக்கத்திற்கான வழக்கமான பைாமரிப்பு. 

 சுற்றுச்சூழலில் திட்ே ெேவடிக்ரககளின் விரளவுகரள ஆய்வு வசய்தல். 

 மாநில மற்றும் மத்திய அைசு துரறகளுேன் வதாேர்பு வகாள்ளவும் வதாேர்பு வகாள்ளவும். 

 திட்ேத்திற்குக் காைணமான சில எதிர்பாைாத சுற்றுச்சூழல் மாசுகள் ஏற்பட்ோல் உேனடி 
தடுப்பு ெேவடிக்ரக எடுக்க. 
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 பாதுகாப்பு குறித்த பயிற்சி அளிப்பது மற்றும் பணியாளர்களுக்கு கல்வி அளிக்க 
பாதுகாப்பு பயிற்சிகரள ெேத்துதல். 

  தீ அரணக்கும் கருவிகள் டபான்றரவ பயன்படுத்தத் தயாைான நிரலயில் 
ரவக்கப்பட்டுள்ளன. 
ஒவ்வவாரு சுற்றுச்சூழல் பண்புகளுக்கும், கண்காணிப்புத் திட்ேம் கண்காணிக்கப்பே டவண்டிய 

அளவுருக்கள், கண்காணிப்பு தளங்களின் இருப்பிேம், அதிர்வவண் மற்றும் கண்காணிப்பின் காலம் 
ஆகியவற்ரறக் குறிப்பிடுகிறது, டமலும் இது வபாருந்தக்கூடிய தைநிரலகள், வசயல்படுத்தல் மற்றும் 
டமற்பார்ரவ வபாறுப்புகரளயும் குறிக்கிறது  

6.2 பல்சவறு சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்ைளுக்ைொை ைண்ைொணிப்பு அட்டவகைைள் 

 

சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களுக்காக பின்வரும் கண்காணிப்பு அட்ேவரணரய முன்வமாழிபவர் 
ஏற்க டவண்டும். இருப்பினும், டதரவ மற்றும் முன்னுரிரமயின் அடிப்பரேயில் அது வபாருத்தமான 
முரறயில் மாற்றியரமக்கப்பேலாம் அல்லது டமம்படுத்தப்பேலாம். டமலும் ஆதைவாளர்கள் 
கண்காணிப்பு, அரனத்து சட்ேப்பூர்வ கேரமகரள நிரறடவற்றுதல் மற்றும் பதிவுகரள பைாமரித்தல் 
ஆகியரவ ஆதைவாளர்களால் தனித்தனியாக டமற்வகாள்ளப்பே டவண்டும். 

6.2.1 சுற்றுப்புற ைொற்றின் தரம் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தைத்திற்காக பின்வரும் கண்காணிப்பு அட்ேவரண வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது..  

 அளவுருக்ைள் 

சல்பர் ரே ஆக்ரசடு (SO2), ரெட்ைஜனின் ஆக்ரசடுகள் (NOx), இரேநீக்கம் வசய்யப்பட்ே 
துகள்கள் (SPM), சுவாசிக்கக்கூடிய துகள்கள் (PM2.5/PM10). 

 ைண்ைொணிப்பின் ைொ வகரயகற  
ஒவ்வவாரு இேத்திலும் வருேத்திற்கு ஒருமுரற. 

   இடம் 

பணி ெரேவபறும் இேதில்  1 மற்றும் அரத சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் 2 அல்லது 3 இேங்களில் 
கண்காணிக்கபடும். CPCB/MOEF/SPCB ஆல் பரிந்துரைக்கப்படும் சுற்றுப்புற காற்றின் தைத்திற்கான 
சுற்றுச்சூழல் தைநிரலகள் பின்பற்றபடும்  

6.2.2 நீர் சுற்றுச்சூழல் 

திட்ே பகுதிக்கு அருகிலுள்ள நிலத்தடி நீரிலிருந்து குரறந்தபட்சம் பருவமரழக்கு முன்னும் பின்னும் நீரின் 

தைம் கண்காணிக்கப்பே டவண்டும் மற்றும் சுைங்கத்தில்  உள்ள நீர் மாதிரியும்  கண்காணிக்கப்பே டவண்டும். 

6.2.3 இகரச்ேல் அளவீடு 

பணியிேத்தின் இரைச்சல் மற்றும் சுற்றுப்புற இரைச்சல் அளரவ வருேத்திற்கு ஒரு முரறயாவது 
கண்காணிக்க டவண்டும். சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு இேங்களில் இரைச்சல் கண்காணிப்பு 
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டமற்வகாள்ளப்படும். தவிை, DGMS இன் டதரவ மற்றும் வழிகாட்டுதலின்படி அருகிலுள்ள கிைாமங்களில் 
அதிர்வு ஆய்வுகள் டமற்வகாள்ளப்படும். அட்ேவரண 6.1 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள CPCB / MOEF ஆல் 
வகாடுக்கப்பட்ே ஒலி அளவு தைநிரலகள் சுைங்கத்தில் வசயல்படுத்தப்படும். 

 

அட்டவகை 6.1 சுற்றுச்சூழல் (பொதுைொப்பு) விதிைள் 1986 

வ. எண்  பகுதி குறியீடு பகுதியின் வகை 
dB(A) இல் வரம்புைள் 

பைல் ச ரம் இரவு  ச ரம் 
1 ஏ வதாழிற்சாரல பகுதி 75 70 
2 பி வணிக பகுதி 65 55 
3 சி குடியிருப்பு பகுதியில் 55 45 

4 
டி அரமதி காக்கபேடவண்டிய 

பகுதி  50 40 

 
குறிப்பு : 

 பகல் டெைம் என்பது காரல 6.00 மணி முதல் இைவு 10.00 மணி வரை. 
 இைவு டெைம் என்பது 10.00 மணி முதல். மற்றும் 6.00 a.m. 

 அரமதி காக்கபேடவண்டிய பகுதி ன்பது மருத்துவமரனகள், கல்வி நிறுவனங்கள், 

நீதிமன்றங்கள், மத ஸ்தலங்கள் அல்லது தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் அறிவிக்கப்பட்ே பிற 
பகுதிகரளச் சுற்றி 100 மீட்ேருக்குக் குரறயாமல் உள்ள பகுதி. 

 தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் டமடல குறிப்பிேப்பட்ே ொன்கு வரககளில் ஒன்றாகப் 
பகுதிகளின் கலப்பு வரககள் சைாசரியாக இருக்கலாம். 

* dB(A) வலக்  என்பது மனித வசவித்திறனுேன் வதாேர்புரேய அளவில் வேசிபல்களில் ஒலியின் அளவின் 
சைாசரி டெைத்ரத  குறிக்கிறது.  

 "வேசிபல்" என்பது சத்தம் அளவிேப்படும் ஒரு அலகு. "A", dB(A) வலக்  இல், சத்தத்தின் அளவீட்டில் 
அதிர்வவண் எரேரயக் குறிக்கிறது மற்றும் மனித காதுகளின் அதிர்வவண் மறுவமாழி பண்புகளுக்கு 
ஒத்திருக்கிறது. 

வலக்: இது ஒரு குறிப்பிட்ே காலத்தில் இரைச்சல் அளவின் ஆற்றல் சைாசரி. 

6.3 பிந்கதய திட்ட சுற்றுச்சூழல் ைண்ைொணிப்பு 

திட்ேத்தின் சுற்று சூழலின் தைத்ரத மதிப்பிடுவதற்கு திட்ே அதிகாரிகள் வழக்கமான 
கண்காணிப்பு நிரலயங்கரள அரமக்க டவண்டியது அவசியம். சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புத் திட்ேம் 
முக்கியமானது, ஏவனனில் இது பயனுள்ள தகவல்கரள வழங்குகிறது மற்றும் உதவுகிறது: 

 இந்த ஆய்வில் வழங்கப்பட்ே சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் பற்றிய கணிப்புகரளச் சரிபார்க்கவும்  

 டதரவயற்ற சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிரலயின் வளர்ச்சிரயக் கண்ேறிவதால்  வபாருத்தமான 
கட்டுப்பாட்டு ெேவடிக்ரககரள டமற்வகாள்வதற்கான வாய்ப்புகரள வழங்குகிறது,  

 EMP இல் பரிந்துரைக்கப்பட்ே தணிப்பு ெேவடிக்ரககளின் வசயல்திறரனக் கண்ேறியவும்.. 

அட்டவகை 6.2- பிந்கதய திட்ட சுற்றுச்சூழல் ைண்ைொணிப்பு திட்டம் 

வ. 
எண்  

ைண்ைொணிப்பு 
பகுதி 

மொதிரி நிக யங்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

மொதிரியின் 
ைொ இகடதவளி  

பகுப்பொய்வு தேய்ய சவண்டிய 
அளவுருக்ைள் 
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1. வானிரலயியல் 

ஒன்று மணிடெைம் 
மற்றும் தினசரி 
அடிப்பரேயில். 

காற்றின் டவகம் மற்றும் திரச, 
வவப்பநிரல, ஈைப்பதம், 
வளிமண்ேல அழுத்தம், 
மரழப்வபாழிவு. 

2. 
சுற்றுப்புற காற்றின் 
தைம் 

2 நிரலயங்கள் 
(கீழ்க்காற்றில்) 

வாைத்திற்கு 
இைண்டு முரற: 
24 மணிடெைம் 

PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 

3. 

இரைச்சல் 2 (இைண்டு தள 
வளாகத்திற்குள் மற்றும் 
இைண்டு தள 
வளாகத்திற்கு 
வவளிடய) 

ஒவ்வவாரு 
பருவத்திற்கும் 
ஒருமுரற 

சுற்றுப்புறச் சமமான 
வதாேர்ச்சியான ஒலி அழுத்த 
நிரலகள் (Leq) பகல் மற்றும் இைவு 
டெைத்தில் 

4 
DG 
வதாகுப்பிலிருந்து 
வவளிடயற்றம் 

DG வதாகுப்பின் அடுக்கு காலாண்டு 
PM10, PM2.5, SO2 & CO 

5 

வாகன உமிழ்வுகள் வாகனங்கள் 
நிறுத்துமிேம் 

வாகனங்கரள 
அவ்வப்டபாது 
கண்காணித்தல் 

Air emission and noise, PCU 

6 

மண் திட்ே தளத்தில் இைண்டு 
இேங்கள் 

வருேத்திற்கு 
ஒருமுரற 

இயற்பியல் டவதியியல் பண்புகள், 
ஊட்ேச்சத்துக்கள், கன 
உடலாகங்கள் 

7 

நிலப்பைப்பு 
சூழலியல் 

திட்ேத்ரதச் சுற்றி 10 
கி.மீ 

மூன்று 
வருேங்களுக்கு 
ஒருமுரற 

தாவைங்களில் ஏற்படும் பதிப்பின்  
அறிகுறிகள் 

8 

டமற்பைப்பு / 
நிலத்தடி நீர் தைம் 

திட்ே தளத்தில் இைண்டு 
இேங்கள் 

வருேத்திற்கு 
ஒருமுரற ISO 10500 அளவுருக்கள் படி 

6.3.1 ததொழில்ேொர் ஆசரொக்கியம் மற்றும் பொதுைொப்பு 

 டொய்களின் ஆைம்ப நிகழ்வுகரளக் கண்ேறியவும், இந்த விஷயத்தில் உேனடி மருத்துவப் 
பின்வதாேர்விற்காகவும், பணியாளர்கள் மற்றும் நிைந்தைத் வதாழிலாளர்களின் வதாழில்சார் சுகாதாை 
கணக்வகடுப்பு வருேத்திற்கு ஒரு முரறயாவது டமற்வகாள்ளப்படும்.  

 சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதியில் உள்ள வதாழிலாளர்களுக்கு சீைான இரேவவளியில் 
வதாழிலாளர்களுக்கான வசவிதிைன் டசாதரன வசய்யப்படும். பாதுகாப்பு விஷயங்களும் பாதுகாப்பு 
வபாறுப்பாளைால் அவ்வப்டபாது மதிப்பாய்வு வசய்யப்படும் 

 வதாழில்சார் ஆடைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு என்பது உற்பத்தித்திறன் மற்றும் ெல்ல முதலாளி-

ஊழியர் உறடவாடு மிக வெருக்கமாக வதாேர்புரேயது. சுைங்கங்களில் வதாழில்சார் ஆடைாக்கியத்தின் 
முக்கிய காைணிகள் தூசி மற்றும் சத்தம்..  

 1961 சுைங்க விதிமுரறகள் மற்றும் DGMS இன் சுற்றறிக்ரககளின்படி வவடிகுண்டு ெேவடிக்ரக 
மற்றும் சுைங்க உபகைணங்களின் பைாமரிப்பு மற்றும் வவடிக்கும் வபாருட்கரள ரகயாளும் டபாது 
பணியாளர்களின் பாதுகாப்பு கவனிக்கப்பே டவண்டும். தூசி, வவப்பம், சத்தம் மற்றும் அதிர்வு 
காைணமாக வதாழிலாளர்களின் ஆடைாக்கியத்தில் பாதகமான விரளவுகரளத் தவிர்க்க, EMP யில் 
டபாதுமான ெேவடிக்ரககள் முன்வமாழியப்பட்டுள்ளன. 
இதில் அேங்கும் 

 ஈைமான துரளயிேல் / அல்லது தூசி டசகரிப்பான்கரள வழங்குதல் 
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 சுைங்கத் வதாழிலாளர்களுக்கு குடிநீர், மின்விசிறிகள், கழிப்பரறகள் டபான்ற 
வசதிகளுேன் கூடிய ஓய்வு தங்குமிேங்கரள வழங்குதல் 

 வதாழிலாளர்களுக்கான பணியாளர் பாதுகாப்பு சாதனங்கரள (PPE)வழங்குதல் 

 அதிக இரைச்சல் உள்ள பகுதிகளுக்கு வதாழிலாளர்கரள சுழற்சி முரறயில் 
பயன்படுத்தல்  

 முதலுதவி வசதிகள் 

பணியாளர்களின் வதாழில்சார் சுகாதாை ஆய்வு சீைான இரேவவளியில் டமற்வகாள்ளப்படும். 

 

6.4 சுற்றுச்சூழல் ைண்ைொணிப்பு தேயல்முகறத் திட்டம்  

அட்டவகை 6.3 சுற்றுச்சூழல் சம ொண்கம திட்டம் 

வ. 
எண்  

முக்கிய 
தபொருட்ைள் 

முந்கதய சுரங்ைத் 
திட்டத்தின்படி 
முன்தமொழிவுைள் 

சுரங்ைத் திட்டத்தின் 
ஐந்து ஆண்டு ைொ த்தின் 

முடிவில் நிக  

அடுத்த ஐந்தொண்டு திட்ட 
ைொ த்திற்ைொை முன்தமொழிவுைள் 

1 

டமல் 
எடுக்கபடும்  
மண்  
பாதுகாத்தல் 
மற்றும் 
பயன்படுத்துதல் 

சுைங்கத்தில் இருந்து 
எடுக்கபடும் டமற்பைப்பு 
மற்றும் இரேப்பட்ே 
மண், மைங்கள் 
ெடுவதற்கும், தாவைங்கரள 
வளர்ப்பதற்கும் 
பயன்படுத்தப்படும். 

சுைங்கத் திட்ேத்தில் 
முன்வமாழியப்பட்ேப
டி, டதாட்ே 
டொக்கத்திற்காக 
குத்தரகப் பகுதியின் 
உள் எல்ரலயில் 
டமற்பைப்பு மண் 
டசமித்து 
ரவக்கப்பட்டுள்ளது. 

சுைங்கத் திட்ே காலத்தில், 
டமற்பைப்பு  மண் டதாட்ே 
டொக்கத்திற்காக டசமிக்கப்படும், 
இதனால் காடு வளர்ப்பு திட்ேம் 
நிரறடவற்றபடும் . 

2 
நில 
மறுசீைரமப்பு 

சுைங்க-குழிரய மீண்டும் 
நிைப்ப டவண்ோம் என்று 
முன்வமாழியப்பட்ேது, 
டமலும் அதன் 
நிபந்தரனயாக 
விேப்படும் 

சுைங்கத் திட்ேத்தில் 
முன்வமாழியப்பட்ேப
டி, சுைங்க குழி அதன் 
நிரலயில் 
விேப்பட்டுள்ளது 

சுைங்கக் குழி நீர் டதக்கமாகப் 
பயன்படுத்தப்படும் (அல்லது) 
மீன் வளர்ப்பு டொக்கத்திற்காகப் 
பயன்படுத்தப்பேலாம். 

3 
கழிவுத் வதாட்டி 
டமலாண்ரம 

கழிவுகரள வகாட்டி  
ரவக்க 
முன்வமாழியப்பட்ோல், 
இறுதி வைம்பிலிருந்து 
விலகி இருபுறமும் 
கழிவுகரள சில 
வரைமுரறகளுேன் 
வகாட்ேலாம். 

இறுதி வைம்பில் 
இருந்து விலக்கி 
திட்ேதின் அருகில் 
இருபுறமும் கழிவுகள் 
வகாட்ேப்பட்டுள்ளன. 

அடுத்த ஐந்து வருே காலத்தில். 
கழிவுகரள இருபுறமும் 
வகாட்ேலாம், இறுதி 
வைம்பிலிருந்து தள்ளி 
ரவக்கவும். 
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4 

உயிர்வாழ்வதற்
கான 
முன்வனச்சரிக்
ரக மற்றும் 
டதாட்ேப் 
பாதுகாப்பிற்கா
ன காடு 
வளர்ப்புத் 
திட்ேம். 

80% உயிர்வாழும் 
விகிதத்துேன் ஆண்டுக்கு 
75 மைங்கள் 
பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. 

முன்வமாழியப்பட்ேப
டி, குத்தரகப் 
பகுதியின் கிழக்கு 
எல்ரலயில் திட்ேக் 
காலத்தில் ஆண்டுக்கு 
75 வசடிகள் 
ெேப்பட்டு, 80% 
உயிர்வாழும் 
விகிதத்ரத எட்ேபடும்  

சுைங்கத் திட்ேத்தின் உறுதியான 
ஐந்தாண்டு காலப்பகுதியில், 
குத்தரகப் பகுதியின் கிழக்குப் 
பகுதியில் 80% உயிர் பிரழப்பு 
விகிதத்துேன் காடு வளர்ப்புத் 
திட்ேத்திற்கு இணங்க 
ஆண்டுக்கு 75 வசடிகள் ெேவு 
வசய்ய உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

5 

சுைங்க நீரின் 
தைம் மற்றும் 
டமற்பைப்பு 
நீர்நிரலகளில் 
ஏடதனும் 
குறுக்கீடு 
 
 
 

சுைங்க நீரின் தைம் ென்றாக 
இருப்பதால், கழிவுத் 
வதாட்டிகரள 
ரவப்பதற்கான 
முன்வமாழிவு 
டமற்பைப்பு நீர் ஆதாை 
மணலின் குறுக்கீட்ரேத் 
தடுக்கிறது. 

சுைங்கத் திட்ேத்தில் 
முன்வமாழியப்பட்ே 
ெரேமுரறரயப் 
பின்பற்றியது. 
 
 
 
 

அடத ெரேமுரறரய அடுத்த 
ஐந்தாண்டுகளிலும் பின்பற்ற 
டவண்டும் என்று 
முன்வமாழிந்தார். 
 
 
 

 

6 

சிதறும் பாரறத் 
துண்டுகள் 
மற்றும் 
முன்வனச்சரிக்
ரககள் 

வவடி ரவக்கும் டபாது 
சிதறும் பாரறத் 
துண்டுகரளத் தடுக்கும் 
வரகயில் மஃபிள் 
பிளாஸ்டிங்ரகப் 
பின்வதாேர்வதற்கு 
முன்வமாழியப்பட்ேது. 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் 
ெரேமுரறரயப் 
பின்பற்றி, பாரறத் 
துண்டுகள் 
பறக்காமல் 
தடுக்கப்பட்ேது. 

வருகிற சுைங்க காலத்திலும், 
அடத பாதுகாப்பு 
முன்வனச்சரிக்ரககள் 
பின்பற்றப்படும். 
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7 கூடுதல் ஆய்வுைள் 

7.1 அறிமுைம் 

இந்த திட்ேத்தில் கூடுதல் ஆய்வுகள் பின்வரும் அம்சங்கரளக் வகாண்டிருக்கும்: 

1. வபாது கலந்தாய்வு  

2. இேர் மதிப்பீடு / டபரிேர் டமலாண்ரம திட்ேம் 

3. GCDR 1999 இன் படி சுைங்க மூேல் திட்ேம் 

4. வதாழில்சார் சுகாதாைம் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் ெேத்தப்பட்டு பாதுகாப்புத் 
திட்ேம் தயாரிக்கப்பட்ேது. 

7.1.1 தபொது ை ந்தொய்வு 

EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் அதன் பிறகு அதன் திருத்தங்கள் மற்றும் எஃப்.எண். L-11011/175/2018-

IA-II (M), டததி: 12.12.2018 வதாகுப்ரபக் கருத்தில் வகாண்டு திட்ேம் 1(a) சிறு கனிமங்களின் சுைங்கம் ‘B1’ 
வரகயின் கீழ் குறிப்பிேப்பட்டுள்ளது. குவாரியின் வமாத்த பைப்பளவு 1.83.5 வெக்டேர். 

இருப்பினும், முன்வமாழியப்பட்ே திட்ேம் ‘B1’ வரகயின் கீழ் வருகிறது, அட்ேவரண 1(a), 

வபாது விசாைரண கட்ோயமாகும். எனடவ, வபறப்பட்ே ToRன்படி EIA அறிக்ரக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8493/SEAC/ToR-990/2021, டததி: 28.07.2021. வரைவு EIA அறிக்ரக வபாது 
விசாைரணக்கு (PH) சமர்ப்பிக்கப்படும். 

வபாதுமக்கள் கருத்து டகட்ேபிறகு வபறப்பட்ே கருத்து, முன்வமாழிபவரின் வசயல் திட்ேத்துேன் 
EIA அறிக்ரகயில் இரணக்கப்படும். இறுதி EIA TNSEAC க்கு திட்ேத்தின் டமலும் மதிப்பீடு மற்றும் 
சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வபறுவதற்கு சமர்ப்பிக்கப்படும். 

7.1.2 இடர் மதிப்பீடு / சபரிடர் சம ொண்கம திட்டம் 

7.1.2.1 அறிமுைம் 

சுைங்கம் மற்றும் அதனுேன் வதாேர்புரேய ெேவடிக்ரககள் ஊழியர்களுக்கும் 
வபாதுமக்களுக்கும் பல சாத்தியமான அபாயங்களுேன் வதாேர்புரேயது. ஒரு சுைங்கத்தில் ஒரு 
வதாழிலாளி பாதுகாப்பான மற்றும் ஆடைாக்கியமான நிரலரமகளின் கீழ் டவரல வசய்ய டவண்டும். 
அடத சமயம் சுற்றுச்சூழல் நிரலரமகள் அவைது பணித்திறரன பாதிக்காத வரகயில் இருக்க டவண்டும். 

சுைங்கம் மற்றும் ஊழியர்களின் பாதுகாப்ரப உறுதி வசய்வதற்காக எடுக்கப்பே டவண்டிய 
பல்டவறு பாதுகாப்புகள் சுைங்கச் சட்ேம், 1952 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆபத்து என்பது ஒரு நிகழ்வு 
அல்லது நிகழ்வுகளின் வரிரசரயக் வகாண்ே சில விபத்துகளின் நிகழ்வு அல்லது சாத்தியமான 
நிகழ்வுகரள உள்ளேக்கியது. இேர் மதிப்பீட்டு ஆய்வு பின்வருவனவற்ரற உள்ளேக்கியது: 

 அபாயகைமான பகுதிகரள கண்ேறிதல் 

 ெேந்த அபாயகைமான நிகழ்வுகரள அரேயளம்கண்டு ஆயிவு வசய்ய டவண்டும்.  

 தீ (வவப்ப கதிர்வீச்சு) மற்றும் வவடிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்பரேயில் ஏற்ப்பட்ே  காட்சிகளின் 
காட்சிப்படுத்தல்.  
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 அரேயாளம் காணப்பட்ே அபாயகைமான நிகழ்வுகளின் ஒட்டுவமாத்த டசதத் திறரன 
மதிப்பிேவும் 

 விபத்துக்கான காைணங்கரள ஆைாய்ந்து அதனுரேய விரளவுகரளயும் பதிவு வசய்யடவண்டும், 

 ஆபத்துக் குரறப்பு மற்றும் டபரிேர் தணிப்புக் கண்டணாட்ேத்தில் திட்ே தளத்தின் 
ஒட்டுவமாத்தமாக  மதிப்பிேவும் 

 டமாசமான விபத்து சாத்தியக்கூறுகரளக் குரறப்பதற்கு குறிப்பிட்ே பரிந்துரைகரள வழங்குதல் 

 

முழுரமயான சுைங்கமானது நிர்வாகக் கட்டுப்பாடு மற்றும் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஒரு திரறரமயான 
டமலாளரின் தகுதிச் சான்றிதரழ ரவத்திருக்கும் தகுதி வாய்ந்த சுைங்க டமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் 
டமற்வகாள்ளப்படும். டமலும், சுைங்கப் பணியாளர்கள் விழிப்புேன் இருக்க அவ்வப்டபாது புத்துணர்ச்சி 
படிப்புகளுக்கு அனுப்பப்படுவார்கள். இருப்பினும், இயல்பான வசயல்பாட்டின் டபாது பின்வரும் 
இயற்ரக/வதாழில்துரற ஆபத்துகள் ஏற்பேலாம்: 
 

 வவடிவபாருட்களால் விபத்து. 

 கனைக சுைங்க உபகைணங்களால் விபத்து 

 

டமற்குறிப்பிட்ே ஆபத்து/டபைழிவுகரளக் கவனிப்பதற்காக, பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு ெேவடிக்ரககள் 
டமற்வகாள்ளப்படும்.. 

 சட்ேம், 1952, MMR 1961 மற்றும் சுைங்க விதிகள், 1955 இன் அரனத்து பாதுகாப்பு 
முன்வனச்சரிக்ரககள் மற்றும் விதிகள் அரனத்து சுைங்க ெேவடிக்ரககளின் டபாதும் கண்டிப்பாக 
பின்பற்றப்படும். 

 அங்கீகரிக்கப்போத ெபர்கள் நுரழவது தரேவசய்யப்படும்.. 

 சுைங்க அலுவலக வளாகம் மற்றும் சுைங்கப் பகுதியில் தீயரணப்பு மற்றும் முதலுதவி 
ஏற்பாடுகள்; 

 பாதுகாப்பு காலனி, தரலக்கவசம், கண்ணாடி டபான்ற அரனத்து பாதுகாப்பு உபகைணங்களும்  
ஊழியர்களுக்குக் கிரேக்கும் மற்றும் அவற்ரற சரியாக பயன்படுதூக்கிறார்களா என்று 
வழக்கமான டசாதரன வசய்ய டவண்டும். 

 அபாயகைமான வளாகங்களில் பணிபுரியும் அரனத்து ஊழியர்களுக்கும் பயிற்சி மற்றும் 
படிப்புகள்; சுைங்க விதிகளின்படி சுைங்கத்தில் பணிபுரியும் அரனத்து ஊழியர்களும் ஒரு 
குறிப்பிட்ே இரேவவளியில் பயிற்சி வபற டவண்டும்.. 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ே திட்ேங்களின்படி சுைங்க டவரல மற்றும் சுைங்கத் திட்ேங்கரளத் வதாேர்ந்து 
புதுப்பித்தல்; 

 சுைங்கத்தில் சுத்தம் வதாேர்ந்து வசய்யப்பே டவண்டும் .  

 வவடிமருந்துகரளக் ரகயாளுதல், சார்ஜ் வசய்தல் மற்றும் வவடித்தல் ஆகியரவ 
திறரமயானமற்றும் சரியான  ெபர்களால் மட்டுடம டமற்வகாள்ளப்படும்.  
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 உற்பத்தியாளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி அரனத்து சுைங்க உபகைணங்களின் வழக்கமான 
பைாமரிப்பு மற்றும் டசாதரன வசய்ய டவண்டும்.  

 இழுத்துச் வசல்லும் சாரலகளில் தூசிரய அேக்குதல் வசய்ய டவண்டும். 

 டபாட்டிகள், சுவவைாட்டிகள் மற்றும் பிற ஒத்த இயக்கங்கள் மூலம் பாதுகாப்பு மற்றும் டபைழிவு 
பற்றிய விழிப்புணர்ரவ அதிகரித்தல். 

 டமற்கூறிய எந்த வரகயான டபரிேர்களுக்கும், சிறப்புப் பயிற்சியுேன் சுைங்க ஊழியர்களுக்குப் 
பயிற்சி அளித்து மீட்புக் குழு அரமக்கப்படும்.. 
 

7.1.2.2 திறந்ததவளி சுரங்ைத்தில் ஏற்படும் அபொயங்ைகளக் ைண்டறிதல் 

 

சுைங்கங்களில் டபைழிரவ ஏற்படுத்தும் பல்டவறு காைணிகள் உள்ளன. இந்த ஆபத்துகள் 
பின்வருமாறு: 

 துரளயிடுதல் 

 வவடித்தல் 

 அதிக சுரம ரகயாளுதல் 

 கனைக இயந்திைங்கள் 

 

7.1.2.3  துகளயிடுதல் 

 

டதாண்டுதல் என்பது சுைங்கத்தில் ஒரு முக்கியமான வசயலாகும். இந்த வசயல்பாடு காைணமாக  
காற்றில் தூசி கலந்தல்  மற்றும் டதாண்டுதலால் ஏற்படும் சத்தத்தில் ஆகியரவ முக்கியமரனரவ ஆகும். 
தூசி பிரித்வதடுக்கும் கருவி, ஈைமான அல்லது உலர்ந்த வரகரயப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 
துகள்கள்/தூசிகரள குரறக்கலாம் வசய்யலாம். நிரலயான டிரில் பிட்களின் பயன்பாடு தூசி 
உருவாவரதக் குரறக்கிறது. தூசி பிரித்வதடுக்கும் கருவிகரளப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும் சத்தம் 
தடுக்கப்படுகிறது..  

துரளயிடும் ஜாக்  சுத்தியல்களுக்கு காற்ரற வழங்கக்கூடிய  கம்ப்ைசர்கள், தூசி மற்றும் 
இரைச்சரலக் குரறக்கும் ஒலியியல் உரறகளால் மூேப்பட்டிருக்கும். துரளயிட்டு வவடித்த பிறகு 
கடினமான அடுக்குகள் டதாண்ேப்படும். 32-36 மிமீ விட்ேம் வகாண்ே 1 முதல் 1.5 மீ ஆழம் வரை பலா 
சுத்தியலால் துரளயிடுதல் வசய்யப்படும். 

7.1.2.4 தவடித்தல் 

குண்டுவவடிப்பினால் ஏற்படும் விபத்துகளில் வபரும்பாலானரவ எறிகின்ற பரறகளால் 
ஏற்படுகின்றன, ஏவனனில் அரவ சில டெைங்களில் ஆபத்து பகுதிக்கு அப்பால் கூே வசல்லக்கூடும், ஷாட்-

டொல்களின் அதிகப்படியான சார்ஜ் காைணமாக இது நிகழ கூடும். ஆைம்ப மற்றும் இறுதி வவடிப்பு 
ெேவடிக்ரககளின் டபாது சிதறும்  பாரறகள் எதிர்வகாள்ளப்படுகின்றன. தூசி மற்றும் இரைச்சல் 
ஆகியரவ வவடிப்பு ெேவடிக்ரககளின் டபாது வபாதுவாக எதிர்வகாள்ளும் பிைச்சரனகளாகும். 
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 சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் அதிகப்படியான  சத்தம், வாயு, சிதறும் பாரறகள்  மற்றும் 
தரை அதிர்வு. 

 சுைங்கப் பகுதிக்கு அருகாரமயில் உள்ள கட்டுமானங்கள், கட்டிேங்கள் மற்றும் பல்டவறு 
இயற்ரக வபாருட்களின் பாதுகாப்பு மிக முக்கியமானது..  

 அதிகபடியான தரை அதிர்வுக்கு காைணம் அதிக அளவு வவடிவபாருட்கள் மற்றும் வவடிதலின் 
தூைம்.  

 இந்த ஆய்வு  அதிர்வுகள் ஏற்பே முக்கிய காைணமான துகள் டவகம் மற்றும் வவடிக்கும் 
அளவுருக்கள் ஆகியரவ அேங்கும்.   

7.1.2.5 தவடிகவப்பதிைொல் ஏற்படும் விபத்துைகளத் தவிர்ப்பதற்ைொை முன்தைச்ேரிக்கை 
 டவடிக்கைைள் 

 MMR 1961இல் சுைங்க வவடிரவப்பது வதாேர்பான விதிகள் கண்டிப்பாக பின்பற்றப்பே டவண்டும். 
இருப்பினும், சில முக்கிய விதிகள் இங்டக எழுதப்பட்டுள்ளன 

 வவடித்தலுக்கான டதரவரயக் குரறக்க கம்பி ைம்பம் மற்றும் கிைாக் பவுேர் அதிக அளவில் 
பயன்படுத்தப்படும். 

 குண்டுவவடிப்பு பிளாஸ்ேர்/ரமன் டமட்/ரமன் ஃடபார்டமன்/ரமன் டமடனஜர் ஆகிடயாரின் 
டமற்பார்ரவயில் வசய்யப்படும். 

 பகல் டெைங்களில் தவிை வவடித்தல் ெேத்தக்கூோது.  

 குறிப்பிட்ே ொளில் சார்ஜ் வசய்யப்பட்ே துரளகள் அடத ொளில் சுேப்படும். 

 சுைங்கங்களில் டபாதுமான வவடிகுண்டு ரவக்கும் மிேங்கள் அல்லது பிற பாதுகாப்பு வழங்கப்பே 
டவண்டும். 

 வவடி ரவப்பவர்  ஆபத்து மண்ேலத்தின் சுற்றளவில் உள்ள பகுதி முழுவதும் பயனுள்ள 
சமிக்ரஞகள் மூலம் டபாதுமான எச்சரிக்ரகரய அளிக்க டவண்டும். 

 மல்டி-ஷாட் எக்ஸ்ப்டளாேர் பயன்படுத்தப்பே டவண்டும். ஒரு ஷாட்-ஃரபயர் அதிகபட்சமாக 120 
ஷாட்கரள சுடும். 

 வவடி ரவக்கும் டபாது மின் புயல் அருகில் வரும்டபாது, டபாதுமான முன்வனச்சரிக்ரக 
ெேவடிக்ரககள் எடுக்கப்பே டவண்டும். 

7.1.2.6 சமல் மண் மற்றும் சமச  உள்ள சிகதந்த பொகறைகள கையொயலுதல்  
  டமல் மண் மற்றும் சிரதந்த பாரறயாகும் , டமல் மண் மற்றும் சிரதந்த பாரறகரள டதாண்டிய பின், 

தாழ்வான பகுதிகரள நிைப்புவதற்கும் சமன் வசய்வதற்கும் சாரல திட்ேம் மற்றும் கட்டுமான 
பணிகளுக்காக டதரவப்பவர்களுக்கு டெைடியாக டிப்பரில் ஏற்றப்படும். 

7.1.2.7  ைைரை இயந்திரங்ைள் 

ேம்பர்கள், லாரிகள், வபாக்ரலன், டோசர்கள் மற்றும் பிற கனைக வாகனங்களின் டபாக்குவைத்தின் 
டபாது ஏற்படும் வபரும்பாலான விபத்துக்கள் வபரும்பாலும் இயந்திை டகாளாறுகள் மற்றும் மனித 
தவறுகளால் ஏற்படுகின்றன 
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7.1.2.8  ொரிைள் மற்றும் டம்ப்பர்ைளொல் ஏற்படும் விபத்துைகளத் தடுக்ை முன்தைச்ேரிக்கை 
 டவடிக்கைைள் 

 அரனத்து டபாக்குவைத்துகளும் நிர்வாகத்தின் டமற்பார்ரவ மற்றும் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் 
டெைடியாக டமற்வகாள்ளப்படும். 

 வாகனங்கள் ெல்ல நிரலயில் பைாமரிக்கப்பே டவண்டும் மற்றும் நிர்வாகத்தால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ே திறரமயான ெபைால் வாைத்திற்கு ஒரு முரறயாவது முழுரமயாகச் சரிபார்க்க 
டவண்டும். 

 ஓட்டுெர்களின் வழிகாட்டுதலுக்காக ஒவ்வவாரு திருப்புமுரனயிலும் சாரலப் அரேயாள 
பலரககள் வழங்கப்பே டவண்டும். 

 குறிப்பாக வாகனங்கரள நிறுத்தும் இேங்களிலிம்  மற்றும் டிப்பிங் பாயின்ட்களில் வாகனங்கள் 
பின்டனாக்கி வசல்லும் டபாது ஏற்படும் ஆபத்ரத தவிர்க்க, லாரிகள் பின்டனாக்கி வசல்லும் 
அரனத்து பகுதிகரளயும் முடிந்தவரை ஆள் இல்லாததாக மாற்ற டவண்டும். டவலிகளின் 
சட்ேப்பூர்வ ஏற்பாடு, நிரலயான கல்வி, பயிற்சி டபான்றரவ இதுடபான்ற விபத்துகளின் 
சம்பவங்கரளக் குரறப்பதில் வபரும் பங்கு வகிக்கும்.  

 வபாதுவாக, வபரிய அளவிலான பாரறகள் இைண்ோம் நிரல வவடிப்பு மூலம் ரகயாளப்படும். 

 வபரிய பாரறகரளக் வகாண்ே சுரம விளிம்பிற்கு டமல் இருக்கக்கூோது. இது பாதுகாப்பற்றது 
மற்றும் சாதனங்கரள டசதப்படுத்தலாம். 

 டிப்பர்களின் இயக்கம் டபாக்குவைத்து விதியின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படும்; இது ஏற்கனடவ 
உருவாக்கப்பட்டு வசயல்படுத்தப்  பேடவண்டும். 

7.1.2.9 தவடிதபொருட்ைளின் சேமிப்பு 

குவாரி வசயல்பாட்டின் வவடிப்புத் டதரவ மிகக் குரறவு. வவடிவபாருள் கட்டுப்பாட்ோளைால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ே ஒப்பந்ததாைர்கரளப் பயன்படுத்தி வவடிப்பு டதரவ டமற்வகாள்ளப்படும். இந்த 
குவாரியில் வவடிவபாருள் டசமிப்பு எதுவும் இல்ரல. 

7.1.2.10 குவொரியில் பொதுைொப்பு  டவடிக்கைைள்  
 டவரல வசய்யும் குழிக்கான வபஞ்சின் அளரவ தீர்மானிப்பதில் டபாதுமான கவனம் 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 வபஞ்சுகள் கசிவு ஏற்போமல் இருக்க, 60 டிகிரி டகாணத்தில் வபஞ்சுகள் சரியாக சாய்ந்திருக்கும். 

 வபஞ்சுகள் அரிப்ரபத் தடுக்க குழியின் டமற்பகுதியிலும் வபஞ்சுகளிலும் டபாதுமான வடிகால் 
அரமப்பு ஏற்படுத்தப்பே டவண்டும். 

 குவாரிகள் புயல் நீர் வடிவதற்க்கு மாரல வடிவ வடிகால்கள் மூலம் பாதுகாக்கப்படும். 

7.1.3 சபரிடர் சம ொண்கம திட்டம் 

டபரிேர் டமலாண்ரமத் திட்ேமானது, உயிர் பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழரலப் பாதுகாத்தல்,  

உற்பத்திரய மறுசீைரமப்பு வசய்தல் மற்றும் ஆபத்தில் இருந்து காப்பாற்றுதல் ஆகியரவ உறுதி 
வசய்வரத டொக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. டபரிேர் டமலாண்ரம திட்ேத்ரத திறம்பே வசயல்படுத்த, 

அது பைவலாக வதரிந்துஇருக்க  டவண்டும் மற்றும் ஒத்திரககள்/பயிற்சிகள் மூலம் பணியாளர்களுக்கு 
பயிற்சி அளிக்க டவண்டும். டபரிேர் டமலாண்ரம திட்ேத்தின் டொக்கம், சுைங்க ெேவடிக்ரக மற்றும் 
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வவளிப்புற டசரவகளின் ஒருங்கிரணந்த வளங்கரளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்ரற 
அரேவதாகும்: 

 பாதிக்கப்பட்ேவர்களின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிச்ரசயின் விரளவு 

 பிறரைப் பாதுகாக்க பயிற்சி  

 வசாத்து மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் டசதத்ரத குரறக்கவும் 

 ஆைம்பத்தில் சம்பவத்ரதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் வகாண்டு வைவும் 

 இறந்தவர்கரள அரேயாளம் காணவும் 

 உறவினர்களின் டதரவகரள வழங்குதல் 

 வசய்தி ஊேகங்களுக்கு அதிகாைபூர்வமான தகவல்கரள வழங்குதல் 

 பாதிக்கப்பட்ே பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு 

 அவசைநிரலக்கான காைணம் மற்றும் சூழ்நிரலகள் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசாைரணக்கு 
வதாேர்புரேய பதிவுகள் மற்றும் உபகைணங்கரள பாதுகாத்தல் 

 மறுவாழ்வு மீட்பு மற்றும் மருத்துவ உதவி மற்றும் இயல்புநிரலரய மீட்வேடுப்பதற்கான 
வசயல்பாட்டுத் திறரன டமம்படுத்துவதாகும். 

அவேரநிக  அகமப்பு (EO) 

அவசைநிரல அரமப்பு ஒன்ரற அரமக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. சுைங்கத்தின் 
விவகாைங்கரளக் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு மூத்த நிர்வாகி (சுைங்க டமலாளர்) அவசைகால அரமப்பின் 
தரலவைாக இருப்பார். அவர் தளக் கட்டுப்பாட்ோளைாக நியமிக்கப்படுவார். வபாது அரமப்பு 
விளக்கப்பேத்தின்படி, சுைங்கங்களில், சுைங்கப் பணியாளர் சம்பவக் கட்டுப்பாட்ோளைாக (IC) 

நியமிக்கப்படுவார். சம்பவக் கட்டுப்படுத்தி தளக் கட்டுப்பாட்ோளரிேம் புகாைளிப்பார். தீயரணப்பு, 

மீட்பு, மறுவாழ்வு, டபாக்குவைத்து மற்றும் அத்தியாவசிய மற்றும் ஆதைவு டசரவகள் டபான்ற 
வபாறுப்புகரள டமற்வகாள்ளும் அவசை ஒருங்கிரணப்பாளர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள். 

அவேர ததொடர்பு (EC) 

தீ, வெருப்பு பைவுதல் டபான்ற அவசைகால சூழ்நிரலரய யார் கண்ோலும், சுைங்கப் 
பணியாளருக்கு தகவல் வதரிவிப்பார்கள். சுைங்க ஃடபார்டமன் தளக் கட்டுப்படுத்திரய மதிப்பிடுவார். 
தளக் கட்டுப்பாட்ோளர் சம்பவக் கட்டுப்பாட்ோளரிேமிருந்து நிரலரமரயச் சரிபார்த்து, தளத்தின் 
அவசைநிரல குறித்து முடிவவடுக்கிறார். அடத டெைத்தில், தளக் கட்டுப்பாட்ோளரின் 
அறிவுறுத்தல்களின்படி அவசை எச்சரிக்ரக அரமப்பு வசயல்படுத்தப்படும். 

டபரிேர்/அவசை நிரலகரளக் ரகயாள்வதற்காக, பின்வரும் பணியாளர்கள் 
டபரிேர்/அவசைநிரலரயச் சமாளிக்க டவண்டும்  

 சுைங்க டமலாளர்-தளக் கட்டுப்படுத்தி 

 சுைங்க ஃபார்டமன்-சம்பவக் கட்டுப்படுத்தி 

 ரமன் டமட் -தீ கட்டுப்படுத்தி 

 மூத்த ஓட்டுனர்-டபாக்குவைத்து ஒருங்கிரணப்பாளர் 
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 மூத்த ஆபடைட்ேர்- மருத்துவ ஒருங்கிரணப்பாளர் 

7.1.3.1 அவேரைொ  சேகவைள் 

தீயரணக்கும் அரமப்பு, முதலுதவி ரமயம் டபான்றரவ இதில் அேங்கும். தீயரணப்பு 
குழாய்கரள இயக்குவதற்கான மாற்று மின்சாை ஆதாைங்கள், உள்ளாட்சி அரமப்புகளுேனான வதாேர்பு, 

தீயரணப்பு பரே டபான்றரவயும் வதளிவாக அரேயாளம் காணப்படும். வவளி மற்றும் உள் 
வதாரலடபசி இரணப்புகள் டபாதுமான எண்ணிக்ரகயில் நிறுவப்பே டவண்டும். 

1. தீ பாதுகாப்பு அரமப்பு 

2. ஆஃப் ரசட் அவசைத் திட்ேம் 

7.1.3.2 தீ பொதுைொப்பு அகமப்பு 

சிறிய தீரய அரணப்பதற்கு ஏற்ற வரக/திறன்கரளக் வகாண்ே ரகயேக்கக் கருவிகரளக் 
வகாண்டிருக்கும். சரியான தீயரணப்பான் டதர்ந்வதடுக்கப்பட்ே சுைங்கப் பகுதிகளில், டீசல், 

வவடிமருந்துகள் டபான்ற டசமிப்புப் பகுதிகள் ரவத்து இருக்க டவண்டும்.    

7.1.3.3 திட்ட தளத் திற்கு தவளிசய ஏற்படும் அவேரத் ைொ  திட்டம்  
 திட்ேத்தின் சுற்றுப்புறப் பகுதிகரளப் பாதிக்கக்கூடிய ஏடதனும் ஆஃப்ரசட் 

அவசைநிரலகரளச் சமாளிப்பதற்கான பல்டவறு ெேவடிக்ரககரள வரையறுக்கும் ஆஃப்ரசட் அவசைத் 
திட்ேம், இது வதாேர்பாக உள்ளூர் பஞ்சாயத்து அதிகாரி, வருவாய்த்துரற அதிகாரிகள் மற்றும் மாவட்ே 
ஆட்சியர் ஆகிடயாருேன் இறுதியான விவாதத்திற்குப் பிறகு தயாரிக்கப்பே டவண்டும். இந்த ஆஃப் ரசட் 
திட்ேத்தின்படி, ஏடதனும் ஒரு இேத்தில் அவசைநிரல ஏற்பட்ோல், கவலக்ேர் மற்றும் பிற 
வருவாய்த்துரற அதிகாரிகளுேன் கலந்தாடலாசித்து, நிரலரமரய சமாளிக்க உேனடியாக ெேவடிக்ரக 
எடுக்க டவண்டும்.  

7.1.4 சுரங்ை மூடல் திட்டம் 

 25m BGL அளவு இருப்புக்கள் இருப்பதால், இறுதி குழிரய நிைப்ப டவண்ோம் என்று 
பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. சுைங்க ெேவடிக்ரககள் முடிந்ததும் தள எல்ரலகள் பாதுகாப்பாக டவலி 
அரமக்கப்பட்டு நீர்த்டதக்கமாக பயன்படுத்தப்பே டவண்டும். 

பின் நிைப்புதல், மீட்வேடுப்பு மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான எந்த முன்வமாழிவும் இல்ரல. குத்தரகக் 
காலம் முடிந்த பிறகு குவாரிகள் அரமக்கப்படும் குழிகளுக்கு வபாதுமக்கள் மற்றும் கால்ெரேகள் 
உள்டள நுரழவரதத் தடுக்க டவலி அரமக்கப்படும். பின் நிைப்புதல், மீள்குடிடயற்றம் மற்றும் 
மறுவாழ்வுக்கான முன்வமாழிவு எதுவும் இல்ரல.  

7.1.4.1 முற்சபொக்ைொை சுரங்ை மூடல் திட்டம் 

சாதாைண கல் மற்றும் சைரள சுைங்கம், கழிவுகரள அகற்றுதல், முன்வமாழியப்பட்ே நில 
பயன்பாட்டு முரற, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ெேவடிக்ரககள், டபரிேர் டமலாண்ரம திட்ேம் டபான்ற 
சுைங்க ெேவடிக்ரககளுக்கான பல்டவறு அட்ேவரணகள் இந்த EIA/EMP அறிக்ரகயின் முந்ரதய 
அத்தியாயங்களில் முழுரமயாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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சுைங்கத்தின் வழக்கமான பணி அட்ேவரணகள் மற்றும் அரமப்புகளுேன், இறுதி சுைங்கத்ரத 
மூடுவதற்கான பல்டவறு ெேவடிக்ரககளுக்கான ஒடை டெைத்தில் திட்ேமிேல், இறுதி சுைங்க மூேல் 
நிரலகளுக்கு சுமூகமாக மாறுவதற்கு உதவுகிறது. 

7.1.4.2 நீர் தர சம ொண்கம  
இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீரின் தைம் pH மதிப்புகளுேன் ெடுநிரல வைம்ரபக் குறிக்கிறது. நிலத்தடி 

மற்றும் டமற்பைப்பு நீருக்கான வபரும்பாலான பகுப்பாய்வு முடிவுகள் அனுமதிக்கப்பட்ே 
வைம்புகளுக்குள் அளவுரு வசறிவுகரளக் காட்டியது. சுைங்க குழியின் சுற்றளவு மற்றும் பக்கவாட்டில் 
மாரல வடிவ வடிகால் வழங்கப்படும். இந்த வடிகால்கள் அரனத்து டமற்பைப்பு வடிகால் நீரும் சுைங்க 
மண்ேலத்திலிருந்து குடிடயற்ற வதாட்டிகளுக்கு வகாண்டு வசல்லப்படும் வரகயில் சீைரமக்கப்படும். 

சுைங்கக் குழியின் நீர்ப்பிடிப்பு நீர் பிைதான கழிவு நீர் டசகரிக்கும் பள்ளத்திர்க்கு  அனுப்பப்பட்டு 
தூசிரய அேக்குவதற்கும் பசுரம வரளய டமம்பாடு மற்றும் டதாட்ே ெேவடிக்ரககளுக்கும் 
பயன்படுத்தப்படும். 

7.1.4.3 ைொற்று தர சம ொண்கம 

. ஒரு பருவத்தில் (12 வாைங்களுக்கு) சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் வாைத்திற்கு இருமுரற 
கண்காணிக்கப்பட்ேது, அதாவது பருவமரழக்கு முந்ரதய பருவத்தில் (ஜூரல - வசப்ேம்பர் 2021). 

PM10, PM2.5, SO2, NOx, Pb, NH3, C6H6, C20H12, As, Ni, ஆகியரவ கண்காணிக்கப்பட்ேன. ஒவ்வவாரு 
இேத்திலும் மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) கண்காணிப்பு வழிகாட்டுதலின்படி 
மாதிரி எடுக்கப்பட்ேது. 

 சாதாைண கல் மற்றும் சைரள சுைங்கப் பகுதியில் காற்று மாசுபாட்ரேக் குரறக்க பின்வரும் 
முன்வனச்சரிக்ரககள் பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

 டவரல வசய்யும் இேங்கள், அரனத்து இழுத்துச் வசல்லும் சாரலகள் மற்றும் கழிவுகள் வகாட்டி 
ரவக்கும் இேங்களிலும் நீர் வதளிக்க டவண்டும்.   

 இழுத்துச் வசல்லும் சாரலகள் மற்றும் எரேப் பாலப் பகுதிகளில் இருந்து கழிவுகரள 
வதாேர்ந்து சுத்தம் வசய்தல் மற்றும் அகற்றுதல். 

 சுைங்க உபகைணங்களின் முரறயான மற்றும் வழக்கமான பைாமரிப்பு. 

 தூய்ரமயான மற்றும் ஆடைாக்கியமான சூழரல உருவாக்குவதற்காக, தூசி உமிழ்ரவக் 
குரறப்பதற்காக, அதிக கழிவுகள் ரவதிருக்கும் பகுதிரய சுற்றி விரிவான பசுரம வரளயம்  
உருவாக்குதல். 

7.1.4.4 திட ைழிவு சம ொண்கம 

முன்பு கூறியது டபால், வழக்கமான சுைங்க உபகைணங்கரளப் பயன்படுத்தி சுைங்கம் 
டமற்வகாள்ளப்படுகிறது, அதாவது ரெட்ைாலிக் அகழ்வாைாய்ச்சிகள் / மண்வவட்டிகள் மற்றும் 
ேம்பர்கள் மற்றும் கம்ப்ைசர், வஜனடைட்ேர் டபான்ற துரண சுைங்க உபகைணங்களுேன் இரணந்து. 
மண்ணால் மூேப்பட்ே தரிசு நிலத்தில் இத்தரகய கழிவுப் வபாருட்கள். மண்ணால் மூேப்பட்ே தரிசு 
நிலத்தில் இத்தரகய கழிவுப் வபாருட்கள். 7.5 மீ பாதுகாப்பு தூைம் மற்றும் கழிவுகள் வகாட்டிரவத்து 
இருக்கும் இேங்களில் கழிவுகரள வகாட்டும் டொக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்பேலாம். 
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7.1.4.5 சுரங்ை வடிைொல் 

குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ே பகுதி வவற்று நிலப்பைப்ரபக் காட்டுகிறது. இப்பகுதியின் 
மூலம் மிகக் குரறந்த மரழப்வபாழிவு, நிலத்தடி நீர் மட்ேம் 50-55 மீ ஆழத்தில் உள்ளது. உற்பத்தி குரறந்த  
ஆழத்தில் இயக்கப்படுகிறது. மரழக் காலங்களில் நீர் மற்றும் டமற்பைப்பு நீர் ஒரு இேத்தில்  குழிகள் 
ரவத்து டசகரிக்கப்பட்டு, 7.5வெச்பி தண்ணீர் பம்புகளின் உதவியுேன் அருகிலுள்ள விவசாய நிலத்தில் நீர் 
வசலுத்தபேடவண்டும்.  

7.1.4.6 ைழிவுைகள அைற்றுதல் 

சுைங்கத்தில் உள்ள சுைங்கக் கழிவுகள் என்பது உற்பத்திப் பணிகளின் டபாது கனிம நிைாகரிப்பால் 
உருவாகும் பரற கழிவு, பாரறத் துண்டுகள் மற்றும் இடிபாடுகள் மற்றும் டமம்பாட்டுப் பணிகளின் 
டபாது உருவாகும் பாரறத் துண்டுகள், அணுகுமுரற சாரல உருவாக்கம், கழிவு கிேங்ரக உருவாக்குதல் 
டபான்றரவ. சுைங்கத் திட்ேக் காலத்தில் அத்தரகய கழிவுப் வபாருட்கள் குத்தரகப் பகுதியின் ஓைத்தில் 
வகாட்ேப்படுவதற்கு முன்வமாழியப்பட்ேது, அங்கு அது பாரற நிலப்பைப்ரப உள்ளேக்கியது. 

7.1.4.7 சுரங்ை இயந்திரங்ைகள அைற்றுதல் 

ஜாக் சுத்தியல்களுேன் இரணக்கப்பட்ே டிைாக்ேர் வபாருத்தப்பட்ே கம்ப்ைசர், எக்ஸ்கடவேர்  
டபான்ற இயந்திைங்கள் குவாரி வசயல்பாட்டிற்கு பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இந்த 
இயந்திைங்கள் RTO நிபந்தரனகள் மற்றும் CPCB நிபந்தரனகளுக்கு புகார் அளிக்கின்றன. இந்த 
இயந்திைங்கள் அைசாங்கத்தின் நிர்ணயிக்கப்பட்ே வழிகாட்டுதல்களின்படி அவற்றின் இயல்பான 
வாழ்க்ரகரய முடித்தவுேன் தள்ளுபடி வசய்யப்பட்டு அப்புறப்படுத்தப்படுகின்றன. 

7.1.4.8 பிற உள்ைட்டகமப்பு 

சுைங்க அலுவலகம், ஸ்டோர் ரூம், முதலுதவி அரற டபான்றரவ, குத்தரகக்கு விண்ணப்பித்த 
பகுதிக்குள் பாதி நிைந்தை கட்ேரமப்புகளில் வழங்கப்படும். 

7.1.4.9 பொதுைொப்பு 

திட்ேம் முடிந்தபின் திட்ே பகுதிகளில் அரமக்கப்பட்டுள்ள தண்ணீர் குளங்கள் 
பாதுகாப்பிற்காக முரறயாக டவலி அரமக்க டவண்டும். இந்த குளங்களில் இருந்து வரும் நீர் 
குடிநீருக்கு ஏற்றதாக இருக்கும் மற்றும் மனிதர்கள் மற்றும் கால்ெரேகள் மற்றும் விவசாய 
டதரவகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

7.2 மறுவொழ்வு மற்றும் மீள்குடிசயற்றம் 

குவாரி விண்ணப்பதாைர் திரு.ஏ.வேன்சிங் பாபுவுக்கு வசாந்தமான பட்ோ நிலம் என்பதால் மறுவாழ்வு 
மற்றும் குடிடயற்றம் டதரவயில்ரல. 
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8 திட்டத்தின்  ப ன்ைள் 

8.1 உள்ைட்டகமப்பில் ததொழில்நுட்பம் 

உள்ளூர் மக்களின் டதரவயின் அடிப்பரேயில் அருகிலுள்ள பகுதியில் பல்டவறு வளர்ச்சிப் பணிகரள 
டமற்வகாள்வது 

8.2 ேமூை உள்ைட்டகமப்பில் ததொழில்நுட்பம் 

  தனிெபர் வருமானத்தில் முன்டனற்றம். 

 திட்ேத்தின் காைணமாக கிைாமத்தின் சமூக - வபாருளாதாை நிரலரமகள் அதிகரிக்கும், எனடவ 
அரனத்து அளவுருக்கரளயும் கருத்தில் வகாண்ே பின்னடை திட்ேத்ரத அனுமதிக்க டவண்டும்.  

 இந்தத் திட்ேம் சுற்றுச்சூழலுக்கு இணக்கமானது, நிதி ரீதியாக சாத்தியமானது மற்றும் 
கட்டுமானத் துரறயின் ெலன்கரளக் கருத்தில் வகாண்டு மரறமுகமாக வவகுஜனங்களுக்கு 
பயனளிக்கும்.  

8.3 சவக  வொய்ப்பு - திறகமயொை ததொழி ொளர்ைள், தகுதியொை ததொழி ொளர்ைள் 
மற்றும் ததொழி ொளர்ைள்  

 இந்தப் பகுதியில் உள்ள கல்குவாரி ெேவடிக்ரககள் உள்ளூர் மக்களுக்குப் பயனளிக்கும் 10 

ெபர்கள்.   

 சுைங்கங்களில் திறரமயான மற்றும் டதர்ச்சி வபற்ற வதாழிலாளர்களாக 
பணியமர்த்தப்படுபவர்கள் டெைடி பயனாளிகள் ஆவர்.  

வ. எண்  விளக்கம் 
ெபர்களின் 
எண்ணிக்ரக 

திறரமயான வதாழிலாளர்கள் 

1 ஆபடைட்ேர் 2 

2 வபாறிமுரறயாளர் 1 

3 சுைங்க டமலாளர்/டமட் 1 

டதர்ச்சி வபற்ற வதாழிலாளர்கள் 

1 ஓட்டுனர் 2 

வதாழிலாளர்கள் 

1 வதாழிலாளர்கள்  4 

Total  10 

8.4 மற்ற  ன்கமைள்  

அருகில் உள்ள கிைாமங்களின் கலாச்சாை மற்றும் வபாருளாதாை வளர்ச்சிரய எதிர்பார்க்கலாம். 
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9 சுற்றுச்சூழல் தே வு மற்றும்  ன்கம பகுப்பொய்வு 

 (நிணல மதிப்படீு இப்தபாது பரிந்துணரக்கப்படவில்ணல) 
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10 சுற்றுசூழல் சம ொண்கம திட்டம்  
10.1 சுற்றுச்சூழல் சம ொண்கம திட்டம் 

 சுற்றுச்சூழல் டமலாண்ரம திட்ேம் என்பது மாசுபாட்டின் டதாற்றம், மாசுபாட்டின் முக்கிய 
ஆதாைங்கள், மாசுபாட்டின் தன்ரம, காற்று உமிழ்வுகள், கழிவு நீர் வவளிடயற்ற பண்புகள், இரைச்சல் 
அளவுகள், நில பயன்பாடு, சமூக வபாருளாதாைம் டபான்றவற்றின் தற்டபாரதய சட்ேப்பூர்வ 
டதரவகரளப் பூர்த்தி வசய்வதற்குத் டதரவயான முன்வமாழியப்பட்ே ெேவடிக்ரககள் ஆகியவற்ரற 
உள்ளேக்கியது. ஆய்வுப் பகுதியில் சுைங்கம் மற்றும் குவாரி வதாேர்பான ெேவடிக்ரககள் வதாேர்பாக 
டமலாண்ரம டொக்கம். 

10.2 உமிழ்வு ஆதொரம் அகடயொளம் ைொண்பது  
உமிழ்வு ஆதாைங்கள் குழி மற்றும் குவாரிகள் வதாேர்பான வசயல்பாடுகள், அதிக சுரம 

வசயல்பாடுகள், துரளயிடுதல், இழுத்தல், சைக்கு குவியல்கரள ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல். உமிழ்வு 
ஆதாைங்கள் ஆறு வரககளாகப் பிரிக்கலாம். 

துகள்களின் உமிழ்வுகள் (PM) சுைங்க ெேவடிக்ரககளின் டபாது உருவாகும் மற்றும் டசமிப்புக் 
குவியல்களிலிருந்து காற்று வீசுவதானல் ஏற்படும்  தூசி. வசப்பனிேப்போத சாரலகளில் வாகனப் 
டபாக்குவைத்து காைணமாக சாரல தூசியிலிருந்து PM வவளிடயற்றம். 

10.3 ைொற்று தர சம ொண்கம 

குவாரி வசயல்பாடுகள் இயந்திைமயமாக்கப்பட்ோலும் வதாழிலாளர்களின் ஈடுபாடும் உள்ளது. 
டமற்பைப்பு மண்கரள  நீக்குதல், துரளயிடுதல், சுைங்கம், இழுத்தல், ரகயாளுதல் மற்றும் வபாருட்கரள 
வகாண்டு வசல்லும் டபாது தூசி உருவாகும் மற்றும்  டீசல் வாகனங்களான SO2, NOx டபான்றவற்றின் 
உமிழ்வுகளிலிருந்து தூசி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. 

10.3.1   தூசிகய அடக்குவதற்ைொை  டவடிக்கைைள் 

சுைங்கப் பாரதகளில் காற்றில் பைவும் தூசிரய அேக்குவதற்கும் மற்றும் கழிவுகள் வகாட்டும் 
இேங்களிலி தூசி பைப்பரத தடுப்பதற்க்கும் தண்ணீர் டேங்கர்கள் மூலம் சீைான இரேவவளியில் தண்ணீர் 
வதளிக்கப்படும். வவடித்தல் ரவபதற்க்கு உருவாக்கும் துரளகளில் இருந்து தூசி பறப்பரதத் தடுக்க 32 

மிமீ - 36 மிமீ ேயா துரளகள் எப்டபாதும் ஈைமான நிரலயில் இருக்கும். டிப்பர்கரள இறக்கும் 
இேத்திலும் தண்ணீர் வதளிக்கப்படும், டமலும் சுைங்க விதிமுரறகளின்படி டிரில்லர்களுக்கு சுவாசக் 
கருவிகள் வழங்கப்படும்.  

10.3.2  தபொருள் கையொளுதலில் இருந்து உமிழ்வுைள் 

வபாருள்கரள ரகயாளுதல் மற்றும் பரிமாற்ற வசயல்பாடுகளின் டபாது துகள்களின் உமிழ்வுகள் 
ஏற்படும். கல் குவாரி உற்பத்தியின் டபாது வவளியாகும் புழுதி தூசுகரள கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்பட்டு 
முன்வமாழியப்பட்ே சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாட்டு ெேவடிக்ரககள் கீடழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 துரளயிடுதல் மற்றும் குழி டதாண்டுதல்  டமற்வகாள்வதற்கு முன்பு டவரல வசய்யும் இேங்களில்  
வதாேர்ந்து ஈைப்படுத்தப்படும். 
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 வதாழிலாளர்களுக்கு குறிப்பாக டிரில்லர்கள் மற்றும் சுரம ஏற்றும் பணிகளில் பணிபுரியும் 
வதாழிலாளர்களுக்கு தூசி முகமூடிகள் வழங்கப்படும். 

 வதாழிலாளர்களுக்கு அவ்வப்டபாது சுகாதாைப் பரிடசாதரன வசய்யப்பே டவண்டும் 

 அணுகு சாரலகள் மற்றும் குவாரி குத்தரகப் பகுதிரயச் சுற்றியுள்ள இேங்களில் டதாட்ேங்கள் 
அரமக்கபடும். 

 தூசிரய திறம்பே அேக்குவரத உறுதி வசய்வதற்காக, இழுத்துச் வசல்லும் சாரலகளில் 
வழக்கமான தண்ணீர் வதளிக்க தண்ணீர் டேங்கர்கள் பயன்படுத்தப்படும். 

இழுத்துச் தேல்லுதல் 

 இழுத்துச் வசல்லும் சாரல வதாேர்ந்து பைாமரிக்கப்படும். 

 டபாக்குவைத்து வாகனங்களுக்கு டவக வைம்புகள் விதிக்கப்படும். 

 தண்ணீர் டேங்கர்கள் மூலம் தினமும் சாரலகளில் தண்ணீர் வதளிக்கப்படும்.  

 புரக உமிழ்ரவக் குரறக்க டபாக்குவைத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் டிைக்குகரள அவ்வப்டபாது 
பைாமரிப்பு வசய்ய டவண்டும். 

 லாரிகளில் அதிகமாக பாைம் ஏற்றுவது தவிர்க்கப்படுகிறது 

10.4 ஒலி மொசு ைட்டுப்பொடு 

ஒரு சுைங்கத்தில் முக்கிய இரைச்சல் ஆதாைங்கள் சுைங்க இயந்திைங்கள், உபகைணங்கள் மற்றும் 
ஓடும் வாகனங்களின் இயக்கமாகும். சத்தம் உருவாக்கம் ஒரு உேனடி, இரேப்பட்ே அல்லது 
வதாேர்ச்சியான காலத்திற்கு, குரறந்த முதல் அதிக வேசிபல்களுேன் இருக்கலாம். சுைங்கங்களில் 
உருவாகும் வபாதுவான இரைச்சல் அளவுகள் கீடழ ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன 

உபைரைங்ைள்    இகரச்ேல் நிக  (dB (A))  

டைாட்ேரி டிரில்ஸ்     72-100 

கம்ப்ைசர் (85 m3/min)                      50-55 

எக்ஸ்கடவேர்      75-90 

டீசல் டிப்பர்     74-109 

டீசல் வஜனடைட்ேர்    80-94     

ஒலி மாசுபாட்ரேக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான டமலாண்ரமத் திட்ேங்கல்  கீடழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 டதாண்டுதல் வசயல்பாடுகரள முடிந்தவரை குரறத்தல். 

 அதிக இரைச்சல் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுரியும் வதாழிலாளர்களுக்கு காதுகரள பாதுகாக்கும் 
சாதனம்  வழங்குதல். 

 ஒட்டுவமாத்த இரைச்சல் அளரவக் குரறக்க, இழுத்துச் வசல்லும் சாரலகளின் சரியான சாய்வு. 

 சுைங்க குத்தரகப் பகுதியின் எல்ரல முழுவதும் பசுரமப் வரளயம்  உருவாக்குதல், இது ஒலிரய 
தடுக்கும் அல்லது குரறக்கும் சிறந்த வழி.  
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 வவடி ரவக்க உருவாக்கும் துரளகள் பகல் டெைங்களில்  மட்டும் உருவாக்க டவண்டும் மற்றும் 
கூர்ரமயான துரளயிடும் பிட்கரளப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் துரளயிடுதலின் டபாது உகந்த 
அழுத்தத்தில் அழுத்தப்பட்ே காற்ரற வழங்குதல். 

 கம்ப்ைசர்கள், டீசல் வஜனடைட்ேர் டபான்ற அதிக சத்தம் எழுப்பும் இயந்திைம் ஒலியின் அளரவக் 
குரறக்கும் வரகயில் ஒலியியல் உரறக்குள் இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 

10.5 நீர் மொசு ைட்டுப்பொட்டு  டவடிக்கைைள் 

10.5.1 சமற்பரப்பு நீர் 

சுைங்கத்தால் பாதிக்கப்பேக்கூடிய வபரிய நீடைாரேகள் மற்றும் ஆறுகள் எதுவும் திட்ேதின் 
அருகில் இல்ரல. எனடவ டமற்பைப்பு நீர் சூழலில் வபரிய பாதிப்பு இருக்காது. விவசாய 
டொக்கங்களுக்காக அரனத்து டமற்பைப்பு வடிகால்கரளயும் திருப்பிவிே டமற்பைப்பு நீர் பள்ளங்கள் 
அல்லது கால்வாய்கள் உருவாக்கப்படும். 

10.5.2 சுரங்ை வடிைொல் நீர் 

இந்த வரக சுைங்கங்களில் நிலத்தடி நீர் உேனடியாக உயைாது. மரழ நீர் ஊடுருவல் மற்றும் கசிவு 
நீர் டசகரிப்பு 300lpm க்கும் குரறவாக இருக்க டவண்டும் மற்றும் அது 7.5H.P டமாட்ோர் மூலம் 
அவ்வப்டபாது டசகரிக்கும் நீரை வவளிடயற்ற வசய்யப்பே டவண்டும். 

 சுைங்க நீர் பின்வருவனவற்றிறக்கு பயன் படுத்தபடும்  ஈைமான துரளயிேல், தூசி அேக்குதல் 
மற்றும் பசுரம வரளயம் டமம்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும் 

 கழிவுகளில்  இருந்து வவளிடயறும் நீர் வழித்தேமாக்கப்பட்டு கவனிப்பு டமற்வகாள்ளப்படும். 

10.6 நி ச் சூழல் 

திறந்தவவளி குவாரியால் நிலப்பைப்பு சற்று மாறும். கடினமான பாரறகளால் ஆன பகுதி 
என்பதால் நில சரிவு ஏற்போது. குவாரி சமவவளியில் அரமந்துள்ளதால், அழகியல் சூழல் 
பாதிக்கப்போது. டமற்பைப்பு மண் மற்றும் சிரதந்த பாரறகள்  அதிக சுரமக்கு காைணமாகின்றன. 
விவசாயம் முக்கியமாக குத்தரக பகுதியிலிருந்து வவகு வதாரலவில் உள்ள சமவவளிகளில் 
காணப்படுகிறது. சுைங்கம் மற்றும் பிற வதாேர்புரேய ெேவடிக்ரககளுக்கு வசதியாக ஒரு சில புதர்கள் 
அகற்றப்படும் மற்றும் வபரிய மைங்கள் இல்ரல. 

 காடு வளர்ப்புப் பணிகளில் கூடிய வரையில்  டமற்பைப்பு  மண்ரணப் பயன்படுத்த டவண்டும். 

 வழிந்து ஓடும் நீைால் மண் கரைந்து ஓடுவரத தடுக்க சுற்றிலும் தடுப்புச் சுவர் மற்றும் மாரல 
வடிவ வடிகால் கட்ேப்படும். 

10.6.1 சமற்பரப்பு மண் சம ொண்கம 

டமற்பைப்பு  மண் முன்கூட்டிடய அகற்றப்பட்டு தனித்தனியாக அடுக்கி ரவக்கப்படும். அதன் தைத்ரத 
டமம்படுத்த, மண் நிரலப்படுத்திகள் கலக்கப்பட்டு, இந்த அடுக்குகளின் டமல் பயறு வரகத் டதாட்ேம் 
வசய்யப்படும். காடு வளர்ப்புப் பணிகளில் டமற்பைப்பு பயன்படுத்த டவண்டும். வழிந்துஓடும் நீைால் மண் கரைந்து 
ஓடுவரத தடுக்க சுற்றிலும் தடுப்புச் சுவர் மற்றும் மாரல வடிவ வடிகால் கட்ேப்படும். 
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10.7 திட ைழிவு சம ொண்கம 

குவாரி வசயல்பாட்டின் டபாது உருவாகக்கூடிய திேக்கழிவுகள் அவற்றின் தைம் மற்றும் அளவுக்டகற்ப 
அடுக்கி ரவக்கப்படும். உற்பத்தி வசய்யப்படும் துரணப் வபாருள்கள் மற்றும் கழிவுகள் குத்தரக எல்ரலக்குள் 
பகுதிகளுக்குள் டசமிக்கப்படும். திே  கழிவு உற்பத்திரய குரறக்க அரனத்து ெேவடிக்ரககளும் எடுக்கப்படும். 

 டமற்பைப்பு மண் குத்தரகப் பகுதிரயச் சுற்றியுள்ள பசுரம வரளயம் உருவாக்க  
பயன்படுத்தப்படும். 

 சுைங்க குத்தரக பகுதியின் உள் எல்ரலயில் டமற்பைப்பு மண் டசமிக்கப்படுகிறது. அதன் தைத்ரத 
டமம்படுத்த மண் நிரலப்படுத்திகள் கலக்கப்பட்டு, இந்த அடுக்குகளின் டமல் பயறு வரகத் 
டதாட்ேம் வசய்யப்படும். 

 குவாரி வசயல்பாட்டின் டபாது உருவாகக்கூடிய திேக்கழிவுகள் சுைங்கத் திட்ேத்தின்படி குத்தரக 
எல்ரலக்குள் பகுதிகளுக்குள் டசமிக்கப்படும்.   

10.8 ைழிவுைளின் நிக த்தன்கம  
குவாரி கழிவுகளால்தான் இந்த குப்ரப கிேங்குகள் அரமக்கப்பட்டுள்ளன. கழிவுகரள  வகாட்டி 

ரவத்துஇருக்கும் இேங்களில் மண்ணின் தன்ரமரய நிரலப்படுத்தவும், மண்ணின் தன்ரமரய 
பாதுகாக்கவும் முரறயாக காடு வளர்க்கப்படும். குப்ரபக் கிேங்ரகச் சுற்றி மாரல வடிவ கால்வாய் 
டதாண்ேப்படும். 

சுைங்கதில் உருவாகும் கழிவுகள் கடினபரறகளால் ஆனது இது பல அளவுகளிலும் மற்றும் 
ஒழுங்கற்ற வடிவத்திலும் இருக்கும் இந்த தன்ரம அதிகபடியாக வகாட்டிரவதாலும் பக்கவாட்டு சரிவு 
அதிகமாக இருந்தாலும் அதிக நிரலதன்ரமயில் இருக்கும்.  

10.9 உயிரியல் சூழல் 

இப்பகுதியில் மை வளர்ச்சி இல்ரல, ஆனால் புல் புதர் மற்றும் புதர்கள் அரிதாகடவ வளரும். 
குவாரி குத்தரக பகுதியில் வனவிலங்குகள் எதுவும் காணப்பேவில்ரல. பாதிப்புகரளக் 
குரறப்பதற்கும், தற்டபாதுள்ள சுற்றுச்சூழல் அரமப்ரப டமம்படுத்துவதற்கும் காடு வளர்ப்புத் திட்ேம் 
திட்ேமிேப்படும். 

10.10  ைொடு வளர்ப்புத் திட்டம் 

திட்ேரத சுற்றி உள்ள பகுதிகளின் டதாட்ேங்களின் முக்கிய டொக்கம், மரழ, காற்று அரிப்பு, 

அழகியரல டமம்படுத்துதல் மற்றும் உயிரியல் பன்முகத்தன்ரமரய மீண்டும் உருவாக்குவதற்கு 
ஆதைவளிப்பதாகும். 

 குத்தரக பகுதியில் காடு வளர்ப்பு டமற்வகாள்ளப்படும். 

 சுைங்கத் திட்ேத்தில் ஆண்டுக்கு 75 வசடிகள் காடு வளர்ப்பு திட்ேத்திற்கு இணங்க குத்தரக 
பகுதியில் 80% விகிதத்துேன் படிப்படியாக ெேவு வசய்ய முன்வமாழியப்பட்டுள்ளது.  

 குவாரி குத்தரக பகுதியில் புல்  மற்றும் புதர்கள் மட்டுடம காணப்படுகின்றன. 
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10.11 ததொழில்ேொர் ஆசரொக்கியம் மற்றும் பொதுைொப்பு  டவடிக்கைைள் 

சாதாைண கல் மற்றும் சைரள கல் குவாரியில்  எந்த ெச்சு கூறுகரளயும் வகாண்டிருக்கவில்ரல. 
டமலும் இந்த குவாரியில் பாதி அளவு அரை இயந்திைம் பயன்படுத்துவாதல்  மற்றும் கழிவுப் 
வபாருட்கரள ஓைளவு இயந்திைமயமாக்கப்பட்ே முரறயிலும் ரகயாள்வதால், காற்று மற்றும் இரைச்சல் 
குணங்களில் ஓைளவு தாக்கம் இருக்கும். எனடவ, உேல்ெலக் டகடுகளின் சாத்தியக்கூறுகள் மிகக் குரறவு. 

 விழிப்புணர்வு மற்றும் திட்ேமிேல் ஆகியரவ வதாழில்சார் சுகாதாை அபாயங்கரளத் 
தடுப்பதற்கான சிறந்த வழிகள்.  

 வதாழிலாளர்களுக்கு வழங்கபடும் பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மற்றும் அவர்கள் ஆடைாக்கியரதயும் 
உறுதிபடுத்த டவண்டும்.  

  வதாழிலாளர்களுக்கு டபாதுமான சுவாச பாதுகாப்பு கவசங்கள் வழங்கப்படும். 

  அரனத்து வதாழிலாளர்களுக்கும் அவ்வப்டபாது மருத்துவ பரிடசாதரனகள். 

 உேல்ெல பாதிப்புகள், பணி ெரேமுரறகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகைணங்களின் பயன்பாடு 
பற்றிய தகவல்கரள உள்ளேக்கிய பயிற்சிரய வதாழிலாளர்களுக்கு வழங்குதல். 

10.12 ேமூை தபொருளொதொர  ன்கமைள் 

வாரகக்குளம் சாதாைண  கல் மற்றும் சைரள குவாரி திட்ேம் அருகில் உள்ள கிைாம மக்களின் சமூக 
அல்லது கலாச்சாை வாழ்க்ரகயில் எந்த எதிர்மரறயான தாக்கத்ரதயும் ஏற்படுத்தப் டபாவதில்ரல. குவாரி 
வசயல்பாடு டவரல வாய்ப்புகரள வழங்கும், இது வபாருளாதாை ரீதியாக முன்டனற உதவும். 

வாரகக்குளம் சாதாைண கல் மற்றும் சைரள குவாரிகள் அருகிலுள்ள கிைாமங்களில் வசிக்கும் 
மக்களின் சமூக-வபாருளாதாைத்தில் டெர்மரறயான தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும் டொக்கத்துேன் 
வசய்யப்படும். ஊழியர்களின் அடிப்பரே மருத்துவ டதரவகரள பூர்த்தி வசய்ய முதலுதவி ரமயம் 
வழங்கப்படும். 

10.12.1 சவக  வொய்ப்பு 

வபாருள் சப்ரளயர்கள், வவளிப்புற பட்ேரறகள், யூனிட் ஆதைவு வதாழில்கள் உட்பே சுமார் 10 
டபர் பணியமர்த்தப்படுவார்கள். அருகிலுள்ள கிைாமங்களில் வசிக்கும் உள்ளூர் கிைாம மக்கள் 
வதாழிலாளர்களாக பணியமர்த்தப்படுவார்கள். 

10.12.2 தற்ைொலிை இகடநிறுத்தத்தின் சபொது ைவனிப்பு மற்றும் பரொமரிப்பு 

சுைங்கச் சட்ேம் 1952 மற்றும் GC & DR 1999 இன் விதி17 இன் படி அரனத்து விதிகளும் தற்காலிக 
நிறுத்தத்தின் டபாது கண்டிப்பாக கரேபிடிக்கப்படும். 

10.12.3 பொதுைொப்பு 

குவாரி வசயல்பாடுகளின் முடிவில் டதாண்ேப்பட்ே வமாத்தப் பகுதியும் மூேல் பணிகளில் 
ஈடுபடும் வதாழிலாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு உறுதி வசய்யடவண்டும்  மற்றும் முரறயாக டவலி 
அரமக்கப்படும். 
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10.13 சுற்றுச்சூழல் பொதுைொப்புக்ைொை நிதி தே வு.  
நிதி  வசலவுக் கூறுகளின் ஒரு பகுதியாக சுற்றுச்சூழல் வசலரவ உள்ளேக்குவது அவசியம். 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ெேவடிக்ரககளுக்காக வமாத்தம் ரூ.3,30,000/- ஒதுக்கீடு. சுற்றுச்சூழல் 
டமலாண்ரமக்கான  வசலவு அட்ேவரண 10.1 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

Table 10.1 சுற்றுச்சூழல் சம ொண்கம திட்ட தே வு 

வ. எண்  விளக்ைம் தே வு (ரூ.) 
1 காற்றின் தை மாதிரி 40,000/- 
2 நீர் தை மாதிரி 40,000/- 
3 இரைச்சல் கண்காணிப்பு 20,000/- 
4 நில  அதிர்வு 20,000/- 

தே வு 
1 குடிநீர் வசதி 40,000/- 
2 சுகாதாை ஏற்பாடுகள் 40,000/- 
3 பாதுகாப்பு கருவிகள் 20,000/- 
4 தண்ணீர் வதளித்தல் 80,000/- 
5 காடு வளர்ப்பு 30,000/- 

தமொத்த EMP தே வு 3,30,000/- 
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11 சுருக்ைம் & முடிவு 

11.1 பின்ைணி  
                       குவாரியின் வமாத்த பைப்பளவு 1.83.5. தமிழ்ொடு மாநிலம், திருவெல்டவலி 
மாவட்ேம், மானூர் தாலுக்கா, வாரகக்குளம் கிைாமம், சர்டவ எண் 492/2 இல் அரமந்துள்ளது.  

அதன்படி, திருவெல்டவலியின் உதவி இயக்குெர், தமிழ்ொடு சிறு கனிமச் சலுரக விதிகள், 1959 

இன் 8-சி (3பி) விதியின்படி, 90 ொட்களுக்குள் அங்கீகரிக்கப்பட்ே சுைங்கத் திட்ேத்ரத உருவாக்குவதற்கான 
துல்லியமான பகுதித் வதாேர்புக் கடிதத்ரத Rc எண். M3/ இல் வழங்கியுள்ளார். 36244/2019 சததி 21.09.2020. 

EIA அறிவிப்பு 2006 ன் படி சிறு கனிமங்களின் சுைங்கம் ‘B2’ வரகயின் ரமனிங் அட்ேவரண 1(a) 

இன் கீழ் இந்தத் திட்ேம் வருகிறது.  அதன் பிறகு அதன் திருத்தங்கள் மற்றும் O.M இல் 
வவளியிேப்பட்ே  F.No. L-11011/175/2018-IA-II (M), சததி: 12.12.2018 வதாகுப்ரபக் கருத்தில் வகாண்டு 
திட்ேம் 1(a) சிறு கனிமங்களின் சுைங்கம் ‘B1’ வரகயின் கீழ் குறிப்பிேப்பட்டுள்ளது 

எனடவ, தமிழ்ொடு மாநில நிபுணர் மதிப்பீட்டுக் குழுவின் சுற்றுச்சூழல் அனுமதிக்காக இந்தத் 
திட்ேம் மதிப்பிேப்படும். ToR விண்ணப்பம் TN SEIAA க்கு டகாப்பு எண். 8493/2021 சததி: 01.04.2021 இல் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ேது 

29.06.2021 அன்று ெரேவபற்ற 215வது SEAC கூட்ேத்தின்டபாதும், 23.07.2021 அன்று ெரேவபற்ற 
448வது SEIAA கூட்ேத்தின்டபாதும் இந்த முன்வமாழிவு மதிப்பிேப்பட்ேது. வரைவு  EIA/EMP அறிக்ரக 
தயாரிக்க  ToR கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8493/SEAC/ToR-990/2021 டததி: 28.07.2021. இல் வழங்கப்பட்ேது. 
இந்த வரைவு EIA/EMP அறிக்ரகரய வபாது மக்கள் கருத்து டகட்புக்கு (PH) சமர்ப்பிக்கப்படும். 

இந்த வரைவு EIA/EMP அறிக்ரக வபாதுமக்கள் கருத்து டகட்ப்புக்கு  (PH) சமர்ப்பிக்கப்படும். 
வபாதுமக்கள் கருத்து டகட்ேபின் அதன் முழு விவைம் மற்றும் நிமிேங்களும் EIA அறிக்ரகயில் 
இரணக்கப்படும். இறுதி EIA அறிக்ரக TNSEAC க்கும், மறு திட்ே மதிப்பீடு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 
வபறுவதற்காகவும் சமர்ப்பிக்கப்படும் 

MoEF&CC இணக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக EIA/EMP அறிக்ரகரய தயாரிப்பது ஆகியரவ 
வசன்ரனயில் உள்ள  M/s Hubert Enviro Care Systems (P) Ltd. (HECS) நிறுவனத்திற்கு  திரு. A.வேன்சிங் பாபு 

அவர்களால் வழங்கப் பட்ேது  இந்நிறுவனம் QCI/NABET ஆல் அங்கீகாைம் வபற்றுது,  

 குவாரியின் முன்வமாழியப்பட்ே (TOR) உற்பத்திக்கான 1,38,580 m3 சாதாைண கல் மற்றும் 75,330 m3 

சைரள 5 ஆண்டுகளுக்கு வவட்டி எடுக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ே சுைங்கத் திட்ேத்தின்படி தரை 
மட்ேத்திலிருந்து 25மீ ஆழம் ஆகும். வாரககுளம் சாதாைண கல் & சைள்  குவாரியானது  08°53'27.06"N முதல்  
to 08°53'36.72"N வரை அட்ேசரகை யிலும் ,  77°38'16.08"E முதல்  77°38'18.60"E வரை தீர்ைசரகையிலும் 
அரமந்துள்ளது.  இப்பகுதி  டோடபா  ஷீட். எண்  57 P/10 இல் டசர்க்கப்பட்டுள்ளது  
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11.2 சம ொண்கம உறுதி 

நிறுவனம்/ஆதைவாளர் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு முக்கிய முக்கியத்துவத்ரத வழங்குகிறார். 
நிறுவனம்/முன்வமாழிபவர் சுற்றுச்சூழல் சட்ேங்களுக்கு இணங்குவார். திரு.ஏ.வேன்சிங் பாபு ென்கு 
வளர்ந்த பசுரம வரளயத்ரத  பைாமரிப்பார். டமலும், அரனத்து சுற்றுச்சூழல் சட்ேத் டதரவகளும் 
வதாேர்ந்து வசயல்படுத்தப்பட்டு பைாமரிக்கப்படும் 

11.3 சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதிைள் 

திட்ேப் பகுதியின் 15 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள விரிவான சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள் 
அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.4 மற்றும் அட்ேவரண 3-1 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

11.4 ேொதொரை ைல் & ேரகள குவொரி இருப்புக்ைள் 

 புவியியல் குறுக்குவவட்டுகளின் அடிப்பரேயில் மதிப்பிேப்பட்ே சாதாைண  கல் மற்றும் 
சைரளகளின் புவியியல் இருப்புக்கள் 4,20,320 m3 சாதாைண கல் மற்றும் 1,05,080 m3 சைரள ஆகும். 

 1,38,580 மீ 3 சாதாைண கல் மற்றும் 75,330 மீ 3 சைரள என சுைங்க இருப்புக்கள் வந்துள்ளன. 

  முன்வமாழியப்பட்ே உற்பத்தித் திறன் 1,38,580 m3 சாதாைண கல் மற்றும் 75,330 m3 சைரள என 
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு கட்டுப்படுத்தப்படும். 

11.5 தேயல்பொட்டின் அளவு சுருக்ைம் 

 வாரகக்குளம் சாதாைண  கல் மற்றும் சைரள குவாரிரய திறந்தவவளி அரை 
இயந்திைமயமாக்கப்பட்ே முரறயில் வபஞ்சுகள் அரமத்து டமற்வகாள்ள 
உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 5 மீ மற்றும் 5 மீ அகலம் வகாண்ே வபஞ்சுகள் 
முன்வமாழியப்பட்டுள்ளன. முக்கிய இயந்திைங்கள் அமுக்கிகள் (கம்ப்ைசர்), பாரற உரேபான்கள் 
(ஜாக் சுத்தி) மற்றும் டபாக்கரலன் இயந்திைங்கள்  ஆகியரவ முன்வமாழியப்பட்ே குவாரியில் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. டிப்பர்கள் மற்றும்  ேம்பயர்கள்  டபாக்குவைத்துக்கு 
பயன்படுத்தப்படும்.. 

 முன்வமாழியப்பட்ே உற்பத்தித் திறன் 1,38,580 m3 சாதாைண கல் மற்றும் 75,330 m3 சைரள என 
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு கட்டுப்படுத்தப்படும். 

 1,38,580 மீ 3 சாதாைண கல் மற்றும் 75,330 மீ 3 சைரள என சுைங்க இருப்புக்கள் வந்துள்ளன. 

 புவியியல் குறுக்குவவட்டுகளின் அடிப்பரேயில் மதிப்பிேப்பட்ே சாதாைண  கல் மற்றும் 
சைரளகளின் புவியியல் இருப்புக்கள் 4,20,320 m3 சாதாைண கல் மற்றும் 1,05,080 m3 சைரள ஆகும். 

11.6 சதகவைள்  
11.6.1 சதகவயொை நி ம்: 

 வாரகக்குளம் சாதாைண  கல் மற்றும் சைரள சுைங்கம் 1.83.5 வெக்டேர் பைப்பளவில் உள்ளது. 

  தமிழ்ொடு மாநிலம், திருவெல்டவலி மாவட்ேம், மானூர் தாலுகாவில், வாரகக்குளம் 
கிைாமத்தில், S. F. எண். 492/2 இல் அரமந்துள்ள குத்தரகப் பகுதி, 08°53'27.06"N முதல்  to 08°53'36.72"N 

வரை அட்ேசரகை யிலும் ,  77°38'16.08"E முதல்  77°38'18.60"E வரை தீர்ைசரகையிலும் அரமந்துள்ளது. 

 குத்தரக பகுதியின் நிலப்பைப்பு ஒரு பைந்த சமவவளி நிலப்பைப்பாகும்; தளத்தின் உயைம் கேல் 
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மட்ேதிற்கு டமல்  ~ 105 மீ (அதிகபட்சம்) MSL. இந்தியா டோடபாஷீட் எண். 58H/09 இன் சர்டவயில் 
இந்தப் பகுதி குறிக்கப்பட்டுள்ளது 

 

11.6.2 நீரின் சதகவ  
 வமாத்த நீர் டதரவ 2.3KLD (குடி மற்றும் வீட்டு உபடயாகம்-0.30 KLD, தூசிரய அேக்குதல் -1.5 KLD 

& பசுரம வரளயம் -0.5 KLD). தனியார் டேங்கர்கள் மூலம் வமாத்த தண்ணீர் டதரவ பூர்த்தி 
வசய்யப்படும்..  

 வாரகக்குளம் சாதாைண  கல் மற்றும் சைரள குவாரி திே, திைவ அல்லது வாயு வடிவில் ெச்சு 
கழிவுகரள உற்பத்தி வசய்யாது  

 குவாரியின் மூலம் ஏற்படும்  கழிவுநீரைத் தவிை டவறு எந்தக் ெச்சுதன்ரம கழிவுநீரும் உருவாகாது. இந்த 
கழிவுநீர் வசப்டிக் டேங்கிற்கு அனுப்பபட்டு உறிஞ்சி குழிக்குள்  திருப்பபடும்.  வசப்டிக் டேங்க் 
அவ்வப்டபாது சுத்தம் வசய்யப்படும்  

 

11.6.3 மின் ேக்தி மற்றும் எரிதபொருள் சதகவ 

 சுைங்க ெேவடிக்ரககளின் டபாது மின்சாைம் டதரவயில்ரல. பகல் 9 மணி முதல் மாரல 6 மணி 

வரை மட்டுடம டவரல வசய்ய டவண்டும்.  

 வமாத்த எரிவபாருள் 1, 23,414 லிட்ேர் டீசல் (HSD) டதரவ அருகிலுள்ள டீசல் பம்புகளில் 
இருந்து வகாண்டு வைப்படும். 

11.6.4 மனிதவளம்  

 முன்வமாழியப்பட்ே திட்ேத்திற்கான மனிதவளத் டதரவ 10 எண்கள். 

11.6.5 திடக்ைழிவு உருவொக்ைம் மற்றும் சம ொண்கம 

 ெகைாட்சி திேக்கழிவுகள் (4.5 கிடலா/ொள்) கரிமக் கழிவுகள் (2.7 கிடலா/ொள்) உள்ளூர் ெகைாட்சித் 
வதாட்டிகள் மூலமாகவும், கனிமக் கழிவுகள் (1.8 கிடலா/ொள்) TNPCB அங்கீகரிக்கப்பட்ே 
மறுசுழற்சியாளர்கள் மூலமாகவும் பிரிக்கப்படும் 

 கழிவு டீசல் எண்வணய் கசிவு இல்லாத வகாள்கலன்களில் டசகரிக்கப்பட்டு, 

மறுபகுப்பாய்வு/மறுசுழற்சிக்காக TNPCB அங்கீகரிக்கப்பட்ே ஏவஜன்சிகளுக்கு அனுப்பப்படும். 

11.6.6 திட்டச் தே வு 

திட்ேத்தின் வமாத்த மூலதன முதலீடு ரூ. 78,63,240/- EMP வசலவு உட்பே 3,30,000/-அடிப்பரே 

ஆய்வு. 

திட்ட தொக்ைம் பகுதி (PIA)/ஆய்வுப்  பகுதி: 
 வாரகக்குளம் சாதாைண  கல் மற்றும் சைரள குவாரி எல்ரலயில் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவுக்கு 

பகுதியாக  ஒதுக்கப்பட்டுஅடிப்பரே ஆய்வுகளுக்காக எடுத்துக்வகாள்ளப்பட்ேது. 

அடிப்பகட ஆய்வுைளின் சுருக்ைம்: 
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 திட்ே தளம் கேல் மட்ேதிற்கு டமல் ~105m MSL அளவில் பைந்த சமவவளி நிலப்பைப்ரபக் 
வகாண்டுள்ளது. 

  திட்ே தளம் IS 1893 (பகுதி- I) இன் படி மண்ேலம்- III (குரறந்த ஆபத்து மண்ேலம்) கீழ் 
வருகிறது. 

  ஆய்வுக்  காலத்தில் காற்றின் திரச டமற்கு திரச டொக்கி வீசுகின்றது . 
 அதிகபட்ச வவப்பநிரல: 400C குரறந்தபட்ச வவப்பநிரல:240C & சைாசரி வவப்பநிரல: 30.530C 

 • அதிகபட்ச ஒப்பு  ஈைப்பதம்: 100 % குரறந்தபட்ச ஒப்பு ஈைப்பதம்: 31.34 % & சைாசரி ஒப்பு 
ஈைப்பதம்: 64.25% 

  சைாசரி காற்றின் டவகம் :2.70மீ/வி 

சுற்றுப்புற ைொற்றின் தரம் 

  PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, Pb, O3, NH3, C6H6, C20 H12, As &Ni, ஆகியவற்றின் அதிகபட்ச 
வசறிவுகள் அரனத்து கண்காணிப்பு இேங்களிலும் வதாழில்துரற, வணிகம் மற்றும் குடியிருப்புப் 
பகுதிகளுக்கான டதசிய சுற்றுப்புற காற்றுத் தைத் தைங்களுக்குள் உள்ளன. ஆய்வுக் காலத்தில் . CPCB 

வழிகாட்டுதல்களின்படி 8 இேங்களில் 12 அளவுருக்களுக்கு சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் 
கண்காணிக்கப்பட்ேது. PM10 இன் சைாசரி அடிக்டகாட்டு  நிரலகள் PM10 (43.72µg/m³–71.04µg/m³), PM2.5 

(24.54µg/m³ –40.25µg/m³), SO2 (9.08µg/m³– 16.47µg/m³),. NO2 (19.40µg/m³ –31.94µg/m³), அரனத்து அளவுருக்களும் 
ஜூரல 2021 முதல் வசப்ேம்பர் 2021 வரையிலான ஆய்வுக் காலத்தில் அரனத்து கண்காணிப்பு 
இேங்களிலும் வதாழில்துரற, வணிக மற்றும் குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கான டதசிய சுற்றுப்புற காற்றுத் 
தைத் தைங்களுக்குள்  உள்ளன. 
இகரச்ேல் சூழல்  

           ஆய்வுக் காலத்தில் 8 இேங்களில் 10 கிமீ சுற்றளவில் திட்ேத் தளத்திலும் அரதச் சுற்றியும் 
துல்லியமான இரைச்சல் அளவு மீட்ேரைப் பயன்படுத்தி சுற்றுப்புற இரைச்சல் அளவுகள் 
கண்காணிக்கப்பட்ேன.  

 வதாழில்துரற பகுதிகளில் பகல் டெை இரைச்சல் அளவுகள் இைவு டெைத்தில் சுமார் 72.3 dB(A) 

மற்றும் 64.5 dB(A) ஆக இருந்தது, இது CPCB (75 dB(A) பகல் டெைம் & 70 dB(A) இைவு டெைம்) 
பரிந்துரைத்த வைம்பிற்குள் உள்ளது. 

  குடியிருப்புப் பகுதிகளில் பகல் டெை இரைச்சல் அளவுகள் 49.2 dB(A) இலிருந்து 53.4 dB(A) வரை 
மாறுபடும் மற்றும் இைவு டெை இரைச்சல் அளவுகள் 40.2 dB(A) முதல் 43.1 dB(A) வரை மாதிரி 
நிரலயங்களில் மாறுபடும். ஆய்வுக் காலத்தின் கள அளவுருக்கள் , சுற்றுப்புற இரைச்சல் 
அளவுகள் CPCB (55 dB(A) பகல் டெைம் & 45 dB(A) இைவு டெைம்) பரிந்துரைத்த வைம்பிற்குள் 
இருப்பரதக் குறிப்பிடுகின்றன.. 

நீர் சூழல்  

  டமற்பைப்பு நீருக்காக 08 இேங்களிலும், நிலத்தடி நீருக்காக 8 இேங்களிலும் நீரின் தைத்தின் 
அப்டபாரதய  நிரல ஆய்வுக் காலத்தில் மதிப்பிேப்பட்டுள்ளது. பல்டவறு இயற்பியல் டவதியியல் 
அளவுருக்களுக்கான ஆய்வகத்தில் மாதிரி டசகரிப்பு, பாதுகாத்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு வசய்ய IS இல் 
பரிந்துரைக்கப்பட்ே நிரலயான முரறகள் பின்பற்றப்பட்ேன.. 
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சமற்பரப்பு நீரின் தரம் 

 pH 7.42 - 8.34 வரை இருக்கும்  

 வமாத்த கரைந்த திேப்வபாருள்கள் 591mg/l முதல் 854mg/l வரை இருக்கும்.. 
 குடளாரைடு 137.2 mg/l முதல் 208.6mg/l வரை உள்ளது. 
  ஆய்வுப் பகுதியின் டமற்பைப்பு நீரில் உள்ள சல்டபட் உள்ளேக்கம் 49.6mg/l - 92.6mg/l இரேடய 

மாறுபடுகிறது. 
 வமாத்த கடினத்தன்ரம 241mg/l –357mg/l வரை இருக்கும். 
  BOD மதிப்பு 3.3 mg/l முதல் 7.3 mg/l வரை இருக்கும் 

 COD மதிப்பு 18.4 முதல் 43.2 mg/l. 

  அரனத்து இேங்களிலும் As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni மற்றும் Se டபான்ற கனைக உடலாகங்களின் 
வசறிவு IS 2296:1992 (வகுப்பு-C: வழக்கமான சுத்திகரிப்பு, கிருமி நீக்கம் வசய்யப்பட்ே குடிநீர்) 
வைம்புகளுக்குள் உள்ளது.. 

நி த்தடி நீரின்   தரம் 

 சைாசரி pH 7.28 முதல் 8.24 வரை இருக்கும். 
 TDS மதிப்பு 476 mg/l - 691 mg/l வரை மாறுபடுகிறது. 
 குடளாரைடு வசறிவு 104.5mg/l – 178.5 mg/l வரை இருந்தது 

 டசாடியம் வைம்பு 47.3 mg/l முதல் 85.6 mg/l வரை 

 வபாட்ோசியம் வசறிவு வைம்பு 4.8 முதல் 7.3 mg/l வரை. 
 IS 10500: 2012 இன் அனுமதிக்கப்பட்ே வைம்பிற்குள் மக்னீசியம் 21.8 முதல் 38.7 mg/l வரை 

இருக்கும். 
 ஆய்வுப் பகுதியில்  நிலத்தடி நீரின் சல்டபட் உள்ளேக்கம் IS 10500: 2012 இன் 

ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய வைம்ரப சந்திக்கும் வரகயில் 42.6 முதல் 69.4 mg/l வரை மாறுபடுகிறது. 
 டசகரிக்கப்பட்ே அரனத்து நிலத்தடி நீர் மாதிரிகளும் குடிநீர் தைநிரலகரள (IS 10500:2012) பூர்த்தி 

வசய்வதாகவும், குடிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்பேலாம் என்றும் கவனிக்கப்படுகிறது.. 

நி ச்சூழல்  
  தாவை வளர்ச்சி, விவசாய ெரேமுரறகள் மற்றும் உற்பத்தி டெைடியாக மண்ணின் வளம் மற்றும் 
தைத்துேன் வதாேர்புரேயது என்பதால் மண்ணின் பண்புகரள மதிப்பீடு வசய்வது மிக முக்கியமானது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் எட்டு (08) இேங்களில் மண் மாதிரி எடுக்கப்பட்ேது.  

It is observed that, 

 மண் மாதிரிகளின் pH 7.34 முதல் 8.32 வரை இருந்தது. 
 மண் மாதிரிகளின் கேத்துத்திறன் 235μmhos/cm முதல் 463μmhos/cm வரை இருக்கும். 
 டசகரிக்கப்பட்ே மண் மாதிரிகளில் ரெட்ைஜன் உள்ளேக்கம் 152.6 mg/kg முதல் 273.6 mg/kg வரை 

இருந்தது. 
 பாஸ்பைஸ் உள்ளேக்கம் 56.3 mg/kg முதல் 107.5 mg/kg வரை இருக்கும். 
  வபாட்ோசியம் உள்ளேக்கம் 293.4 mg/kg முதல் 452.7 mg/kg வரை. 

உயிரியல் சூழல் 

ஆய்வுப் பகுதியின் தற்டபாதுள்ள தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் வதாழில்மயமாக்கல் மற்றும் 
ெகைமயமாக்கலின் தாக்கத்ரதப் புரிந்து வகாள்ள சுற்றுச்சூழல் அரமப்பின் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு அவசியம். 
சுற்றுச்சூழல் அரமப்பின் பல்டவறு அம்சங்கரளப் பற்றிய ஆய்வுகள், உணர்திறன் வாய்ந்த சிக்கல்கரளக் 
கண்ேறிவதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. ஆய்வுப் பகுதியில் நிலவும் சுற்றுச்சூழலின் தற்டபாரதய 
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நிரலரயப் புரிந்துவகாள்வதற்கும், கிரேக்கக்கூடிய தைவுகளின் உதவியுேன் கேந்த கால நிரலயுேன் 
ஒப்பிடுவதற்கும், அதன் விரளவாக உயிரியல் சூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்கரளக் கணிக்க, EIA ஆய்வு 
அறிக்ரகயின் ஒரு பகுதியாக உயிரியல் ஆய்வு எடுக்கப்பட்ேது. தற்டபாரதய வசயல்பாடுகள் மற்றும் 
அதன் ஆடைாக்கியத்ரத பைாமரிப்பதற்கான ெேவடிக்ரககரள பரிந்துரைத்தல். 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள 
தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கரள ஆய்வு வசய்வதற்காக இைண்ோம் நிரல தகவல்கள் 
டசகரிக்கப்பட்ேன. அப்பகுதி மக்களிேம் இருந்து சில தகவல்கள் டசகரிக்கப்பட்ேன. டசகரிக்கப்பட்ே 
அரனத்து தைவுகளும் அந்த பிைாந்தியத்தின் தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் மாசுபாட்டின் 
தாக்கத்ரத விளக்குவதற்காக வரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. காட்டு வசடிகள் மற்றும் பயிரிேப்பட்ே பயிர் 
வசடிகள் பற்றிய அரனத்து தகவல்களும் பதிவு வசய்யப்பட்ேன. 

Flora 

 தாவை இனங்கள் அவற்றின் குறிப்பிட்ே டொயறிதல் குணாதிசயங்களின் அடிப்பரேயில் 
குடும்பம், இனம் மற்றும் இனங்கள் ஆகியரவ கிரேக்கக்கூடிய மலர், பிற வதாேர்புரேய 
தைவுகரள பயன்படுத்தி அரேயாளம் காணப்பட்ேன. 

 தாவை இனங்கரள அரேயாளம் காண்பது தவிை, உள்ளூர் மக்களால் உருவாக்கப்பட்ே 
தாவைங்களின் உள்ளூர் வபயர்கள் மற்றும் பயன்பாடுகள் பற்றிய தகவல்கள் டசகரிக்கப்பட்ேன. 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள தாவைங்களின் விரிவான பட்டியல் அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.11.2 &அட்ேவரண 3-

20 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

வி ங்கிைங்ைள் 

 வவளியிேப்பட்ே அைசாங்கத் தைவுகள் டபான்றவற்றிலிருந்து டசகரிக்கப்பட்ே இைண்ோம் 
நிரலத் தகவல்கள். 

 வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்ேம், 1972 இன் அட்ேவரணயின்படி அழிந்து வரும் மற்றும் உள்ளூர் 
உயிரினங்களின் பட்டியல். 

 வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்ேம் 1972 இல் பட்டியலிேப்பட்ே விலங்கினங்கள் மற்றும் 
பாலூட்டிகரள ..அட்ேவரண-1 இனங்கள் மற்றும் IUCN இன் சிவப்புப் பட்டியலில் 
பட்டியலிேப்பட்டுள்ள உயிரினங்களின் இருப்பு மற்றும் இல்லாரமரயக் கண்ேறிய 
முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது  

ேமூை தபொருளொதொர சூழல் 

தமிழ்ொடு, திருவெல்டவலி மாவட்ேம், மானூர் தாலுகா, வாரகக்குளம் கிைாமத்தில் இத்திட்ேம் 
அரமந்துள்ளது. 2011 மக்கள் வதாரக கணக்வகடுப்பின்படி, திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தின் வமாத்த 
மக்கள் வதாரக 3,077,233 ஆகும், இதில் 1,520,912 ஆண்கள் மற்றும் 1,556,321 வபண்கள் உள்ளனர். 
திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தில் கிைாமப்புற மக்கள் வதாரக 1,557,004 மற்றும் ெகர்ப்புற மக்கள் வதாரக 
1,520,229. சங்கைன்டகாவில் தாலுக்காவில் அதிக மக்கள் வசிக்கும் கிைாமங்கள் 83 ஆகவும், வசங்டகாட்ரே 
தாலுகாவில் குரறந்த எண்ணிக்ரகயில் 9 கிைாமங்கள் உள்ளன. 

வதன்காசி தாலுகாவில் உள்ள வசாக்கம்பட்டி கிைாமத்தில் அதிகபட்சமாக 18220 டபர் மற்றும் வதன்காசி 
தாலுகாவில் உள்ள குற்றாலம் சரிவுகள் ரிசர்வ் வன கிைாமத்தில் குரறந்த மக்கள் வதாரக 4 டபர் உள்ளனர். 
திருவெல்டவலி மாவட்ேத்தில் உள்ள வமாத்த குடும்பங்களின் எண்ணிக்ரக 815,528 ஆகும், இதில் 813,866 
சாதாைண குடும்பங்கள், 1270 நிறுவன மற்றும் 392 வீடுகள் இல்ரல. 
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11.7 எதிர்பொர்க்ைப்படும் சுற்றுச்சூழல் பொதிப்புைள் 

காற்று சூழல் 

  சுைங்க ெேவடிக்ரககளில் இருந்து முக்கியமாக உருவாகும் உமிழ்வுகள் வவடித்தல், துரளயிடுதல், 

டதாண்டுதல், ஏற்றுதல், இறக்குதல் மற்றும் டபாக்குவைத்து டபான்றரவ ஆகும். அமுக்கிகள், மற்றும் 
பாரற உரேப்பான்கள் (ஜாக் சுத்தி) பலா  டபான்ற இயந்திைங்கள்  பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
வவளிடயறும் தூசி கட்டுப்பாடு அட்ேவரண 11.1 இல் காட்ேப்பட்டுள்ளது 

அட்டவகை  11.1  தவளிசயறும் தூசி ைட்டுப்பொடு 

வ . 
எண்   டவடிக்கைைள் சிறந்த  கடமுகறைள் 

1 துரளயிேல்  
 துரளயிடும் டபாது  தூசி பிரித்வதடுக்கும் கருவிகள் வழங்கப்பே 

டவண்டும் (உலர்ந்த அல்லது ஈைமான அரமப்பு) 

2 வவடி ரவத்தல்  

 வவடிப்பதற்கு முன் தண்ணீர் வதளித் தல்  

  வவடி ரவத்து எடுக்கபட்ே கணிமங்கரள   வகாண்டு வசல்வதற்கு  
முன் தண்ணீர் வதளித் தல்  

  கட்டுப்படுத்தப்பட்ே வவடிக்கும் நுட்பத்ரதப் பயன்படுத்துதல் 

3 

சுைங்க 
கணிமங்கரள 
வகாண்டு வசல்லும் 
டபாக்குவைத்து  

 வீணாக வகாட்டுவரதத்  தவிர்க்க லாரிகள்/ேம்ப்பர்கரள தார்ப்பாய் 
வகாண்டு மூடுதல் 

  சுருக்கப்பட்ே சுரம வகாண்டு வசல்லும்  சாரல 

  வாகனங்களில் டவகக் கட்டுப்பாடு 

 சாரலயின் இருபுறமும் தகுந்த அகலத்தில் பசுரமயான வரளயம்  
உருவாக்குதல், இது காற்றின் தடுப்பாக  வசயல்பட்டு  மற்றும் 
வவளிடயறும்  தூசிரயப் பிடிக்கிறது. 

இகரச்ேல் சூழல் 

 வதாழில்துரற பகுதி மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி ஆகிய இைண்டிலும் இரைச்சல் அளவுகள் CPCB 

பரிந்துரைத்த வைம்ரப விே சற்று அதிகமாக இருப்பதாக அடிப்பரே ஆய்வு காட்டுகிறது. 
வதாழில்சார் சுகாதாைம் மற்றும் பாதுகாப்பு நிர்வாக தைநிரலயின் டதரவகளுக்கு அப்பால் 
இரைச்சல் அளரவக் வகாண்ே வடிவரமக்கப்பட்ே உபகைணங்கள் பயன்படுத்தப்படும்.  

நில பயன்பாடு  

 வமாத்த குவாரியின் அளவு 1.83.5.வெக். SF எண். 492/2 தமிழ்ொடு மாநிலம், திருவெல்டவலி 
மாவட்ேம், மானூர் தாலுகா, வாரகக்குளம் கிைாமத்தில் அரமந்துள்ளது.. 

 

அட்டவகை  11.2 குவொரி யின் நி  பயன்பொடு 

வ 
.எண்   விவரங்ைள்  தற்சபொகதய சுரங்ைத் திட்ட ைொ த்தில் 

சதகவப்படும் பகுதி (தஹக் ) 
1 குவாரி குழி அரமக்க  1.32.0 

2 உள் கட்ேரமப்பு  0.01.0 

3 சாரலகள்  0.02.0 
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4 பசுரம வரளயம்  0.48.5 

5 பயன்பாேற்றரவ  0.00.0 

வமாத்தம்   1.83.5 
 

ைழிவு நீர் சம ொண்கம 

 கழிவுநீர் (0.25KLD) வசப்டிக் டேங்கிற்கு அனுப்பப்படும், அரதத் வதாேர்ந்து ஊறரவக்கும் 
குழிக்கு அனுப்பப்படும். குவாரி வசயல்பாட்டின் டபாது வதாழிற்சாரல கழிவுகள் உற்பத்தி 

இல்ரல. 

உயிரியல் சூழல் 

 சுைங்க ெேவடிக்ரககளில் இருந்து உருவாகும் தூசி படிவதால் திட்ேப் பகுதியில் காணப்படும் 
தாவைங்கள் / விலங்கினங்களின் நிரலயில் ஏற்படும் பாதகமான விரளவுகரள குரறக்க, தூசி 
உற்பத்திரய தடுக்க அரனத்து தூசி வவளிடயற வாய்ப்புள்ள பகுதிகளிலும் தண்ணீர் திவரலகள் 
வதளித்தல் மற்றும் தண்ணீர்  வதளித்தல் அரமப்புகள் உறுதி வசய்யப்படும். 

திட/ அபொயைரமொை ைழிவு சம ொண்கம 

 உணவுக் கழிவுகள் உட்பே ெகைாட்சி திேக்கழிவுகள் ெகைாட்சி வதாட்டியில் டசர்க்கப்படும் .  

சுற்றுச்சூழல் ைண்ைொணிப்பு திட்டம் 

 தமிழ்ொடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) படி சுற்றுப்புற காற்றின் தைம், நீர் 
மற்றும் கழிவு நீரின் தைம், ஒலியின்  தைம் ஆகியவற்ரறப் வபாறுத்து ஒரு கண்காணிப்பு 
அட்ேவரண பைாமரிக்கப்படும் 

11.8 பசுகம வகளய  சமம்பொடு 

 இப்பகுதியில் சுைங்க ெேவடிக்ரக முடியும் வரை பசுரம வரளய டதாட்ே திட்ேம் வதாேரும். 
நிரலயான மற்றும் அறிவியல் அடிப்பரேயில் இத்திட்ேத்ரத உருவாக்க வனத்துரறயுேன் உரிய 
ஆடலாசரன மற்றும் ஒருங்கிரணப்பு வபறப்படும். 1.83.5 வெக்டேரில் சுமார் 0.48.5 வெக்டேர் 
சுைங்க குத்தரகரய சுற்றி டதாட்ேம் உருவாக்கப்படும். அழகியல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 
வபாருளாதாை மதிப்ரப வழங்க தாவைங்கள் டதர்ந்வதடுக்கப்படுகின்றன. மைங்கள் சத்தம் 
பைவுவரதத் தடுக்கவும், தூசிரயத் தடுக்கும் ெேவடிக்ரகயால் தூசி மாசுபாட்ரேக் குரறக்கவும் 
உதவும் 

11.9 சபரிடர் சம ொண்கம திட்டம் 

டபரிேர் டமலாண்ரம திட்ேத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்  

 அவசை பணிநிறுத்தம் வசயல்முரற. 

  தீ பாதுகாப்பு அரமப்பு. 

 அவசைகால பாதுகாப்பு உபகைணங்கள் & அறிக்ரக வசய்தல் மற்றும் அவசைநிரலக்கு பதில் 
அளித்தல். 

  அருகிலுள்ள இருந்து அவசை உதவி மற்றும் அருகிலுள்ள வதாழிற் சாரலகளில்   
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இரணந்திருத்தல். 

11.10 தபரு நிறுவை சுற்றுச்சூழல் தபொறுப்பு 

 தளத்திற்கு இேமாற்றம் மற்றும் மறுவாழ்வு இல்ரல. 

  வாரகக்குளத்தில் உள்ள சுைங்கத் வதாழில் மூலம்  வபரும்பாலான கிைாமங்கள் பைஸ்பை 
பயனரேகின்றன, அங்கு வதாழிலாளர்களுக்கு மரறமுக டவரலகரள வழங்கவும்  மற்றும் 
வதாழிலாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு தங்குமிேங்கரள வழங்குகின்றன. 

 உணவு விநிடயாகம் மற்றும் அத்தியாவசிய கரேகள் டபான்ற துரணத் வதாழில்கள் 
கிைாமங்களில் வபாருளாதாை வளர்ச்சிகக்கான வாய்ப் பாகும். 

11.11 முன்தமொழியப்பட்ட திட்டத்தின்  ன்கமைள் 

 இந்தப் பகுதியில் உள்ள கல்குவாரி ெேவடிக்ரககள் உள்ளூர் மக்களுக்குப் பயனளிக்கும் 10 
ெபர்களுக்கு டவரல வாய்ப்பு. 

 தனிெபர் வருமானத்தில் முன்டனற்றம். 

 திட்ேத்தின் காைணமாக கிைாமத்தின் சமூக - வபாருளாதாை நிரலரமகள் மற்றும் தூைம் 
அதிகரிக்கும், எனடவ அரனத்து அளவுருக்கரளயும் கருத்தில் வகாண்ே பின்னடை திட்ேத்ரத 
அனுமதிக்க டவண்டும். 

 இந்தத் திட்ேம் சுற்றுச்சூழலுக்கு இணக்கமானது, நிதி ரீதியாக சாத்தியமானது மற்றும் 
கட்டுமானத் துரறயின் ெலன்கரளக் கருத்தில் வகாண்டு மரறமுகமாக மக்களுக்கு  பயனளிக்கும் 
என்று முடிவு வசய்யலாம். 
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12 ஆச ொேைர்ைளின் தவளிப்பொடு 
முன்வமாழியப்பட்ே திட்ேத்தால் ஏற்பேக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகரள மதிப்பிடுவதற்காக. 

சர்டவ எண்  492/2, வாரகக்குளம் கிைாமம், மானூர் தாலுக்கா, திருவெல்டவலி மாவட்ேம், தமிழ்ொடு 
மாநிலம் EIA ஆய்ரவ  டமற்வகாள்ள. வழங்கப்பட்ே ஆடலாசரன டசரவயின் தன்ரம நிலப்பைப்பு 
சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்ரே உள்ளேக்கியது. 

12.1 ஹூபர்ட் என்விசரொ சைர் சிஸ்டம்ஸ் (பி) லிமிதடட் (Hubert Enviro Care Systems (P) 

Limited (HECS) இன் சுருக்ைமொை விவரம் 

ெூபர்ட் என்விடைா டகர் சிஸ்ேம்ஸ் (பி) லிமிவேட் ஒரு முன்னணி சுற்றுச்சூழல் டமலாண்ரம நிறுவனம்.  
வதாழில்துரற மற்றும் டசரவத் துரறகளில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கான வபரும் ஊக்கியாக டசரவ 
வழங்கி வருகிடறாம்.  

என்விடைா டகர் சிஸ்ேம்ஸ் 1997 இல் ஒரு உரிரமயாளர் நிறுவனமாக வதாேங்கப்பட்ேது. 2004 ஆம் 
ஆண்டில், என்விடைா டகர் சிஸ்ேம்ஸ் ஒரு தனியார் லிமிவேட் நிறுவனமாக மாறி ெூபர்ட் என்விடைா 
டகர் சிஸ்ேம்ஸ் (பி) லிமிவேட் என பதிவு வசய்யப்பட்ேது. 

இைண்டு பத்தாண்டு  கால வசயல்பாட்டின் மூலம், வாடிக்ரகயாளர்களின் டதரவகரளப் பூர்த்தி வசய்யும் 
வரகயில் முதிர்ச்சியரேந்த வபரு நிறுவனமாக ொங்கள் உருவாகியுள்டளாம். உலகளாவிய தைநிரலகளின் 
தயாரிப்புகள் மற்றும் டசரவகரள உறுதியான கால அட்ேவரணயில் வழங்குகிடறாம் 

வசன்ரன, மங்களூர், திருவனந்தபுைம் மற்றும் ரெதைாபாத் ஆகிய இேங்களில் எங்களிேம் முழு 
அளவிலான அலுவலகம் மற்றும் ஆய்வகம் உள்ளது.. 

12.2 HECS இன் வலிகம  
  

பணியொளர்ைளின் தமொத்த எண்ணிக்கை  : 1170   

ஆச ொேகை     : 42  

ஆய்வைம்      : 100 

திட்டங்ைள்      : 29 

தேயல்பொடு மற்றும் பரொமரிப்பு   : 999 
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12.3 QCI /NABET அங்கீைொர ேொன்றிதழின்   ைல் 

 

 

 

Further details may be seen on the following URL: www.hecs.in. 

http://www.hecs.in/
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